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Webb-TV och linjär TV: Tittarvanor och 

tillsammanstittande 

Sammanfattning 

Vår undersökning handlar om tittarvanor och tillsammanstittande på webb-TV och linjär TV hos 

studenter på Kungliga Tekniska högskolan i åldrarna 18-30 år. Vi undersökte tre grupper; de som bara 

använder linjär TV (som vi givit gruppnamnet Linjär), de som bara använder webb-TV (Webb) samt de 

som använder båda (Kombo). Vi gjorde sedan två jämförelser av tittarvanor och tillsammanstittande, en 

mellan Linjär och Kombo samt en mellan Webb och Kombo. Syftet med studien var att undersöka hur 

tittarvanorna och tillsammanstittandet skiljer sig mellan de olika grupperna. Undersökningen 

genomfördes genom en enkätundersökning där deltagarna fick svara på ett antal frågor om sina tittarvanor 

på linjär TV samt webb-TV. I resultatet fann vi ett antal skillnader mellan de olika grupperna. Några av 

dessa skillnader är att Kombo inte tittar på linjär TV lika sent på kvällen som Linjär. Dessutom tittar 

Kombo mer i ensamhet på linjär TV än vad Linjär gör. Kombo tittar inte lika ofta på webb-TV som Webb 

och Kombo tittar inte heller lika mycket med familj och vänner på webb-TV som Webb. 

 

Web-TV and linear TV: Viewing habits and social 

viewing 

Abstract 

Our study is about viewing habits and social viewing on web-TV and linear TV amongst students, at the 

Royal Institute of Technology, around the age of 18-30 years. We researched three groups, those who 

only uses linear TV (whom we named Linjär), those who only uses web-TV (Webb) and those who uses 

both (Kombo). We did two comparisons of viewing habits and social viewing, one between Linjär and 

Kombo and one between Webb and Kombo. The purpose of the study was to investigate the differences 

in viewing habits and social viewing between the different groups. The results were achieved by a 

questionnaire study where the participants answered a number of questions about their habits of viewing 

web-TV and linear TV. We found a number of differences between the groups in the result, one of them 

being that Kombo does not watch linear TV as late as Linjär. Furthermore, Kombo is watching linear TV 

more alone than Linjär. Kombo does not watch web-TV as often as Webb and Kombo does not watch 

web-TV together with friends and family like Webb. 

 

  



 
  

Förord 

Vi vill tacka alla som deltagit i vår undersökning genom att svara på vår enkät. Utan er hade vi inte 

kunnat genomföra denna studie. Vi vill också tacka vår handledningsgrupp för allt stöd och alla 

kommentarer som hjälpt oss att få en så bra rapport som möjligt. Sedan vill vi även tacka vår handledare, 

Åke Walldius, som hjälpt oss att komma på rätt spår och sett till så att vår uppsats håller hög kvalitet samt 

Maud Wedin som korrekturläst och hjälpt till när vi fastnat. Slutligen vill vi tacka våra familjer för all 

hjälp och allt stöd under arbetets gång.  
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1. Inledning 

Vi studerar båda på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, till civilingenjörer inom medieteknik med 

inriktning bild- och videoteknik. Ett delat intresse hos oss är film och TV, något som vi vill att vår 

undersökning ska falla inom ramen för. Med utgångspunkt i detta valde vi att låta vårt 

kandidatexamensarbete handla om linjär TV och webb-TV.  

1.1 Bakgrund 

Televisionens etablerande i Sverige på 1950-talet medförde en stor förändring i människors liv. En del var 

skeptiska till den nya tekniken medan andra var mer positiva (Thelander 2002). Under flera årtionden var 

det den traditionella, tablålagda - linjära - TV:n som var den enda plattformen för TV-tittande. Med tiden 

har dock utvecklingen gjort det möjligt att se på TV på Internet, något som bidragit till att TV-tittandet 

även kan ske på plattformar så som dator, surfplatta och smart mobil. I och med denna lansering av webb-

TV har vi idag en större frihet i sättet att se på TV. Inte bara att det finns möjlighet till att bestämma när 

vi vill se ett TV-program utan vi kan även bestämma var vi vill se det. Bussen, restaurangen och 

akutmottagningen har nu blivit tänkbara platser för TV-tittandet.  

Antalet nystartade linjära TV-kanaler är idag få, däremot ökar antalet webb-TV-kanaler (Myndigheten för 

radio och TV 2013). Trenden visar att tittare övergår från den linjära TV:n till tjänster där de själva kan 

välja vad och när de vill se på rörlig bild, där inräknat webb-TV. Därför har många TV-bolag börjat satsa 

på playkanaler som ett komplement till sina sändningar på linjär TV (Myndigheten för radio och TV 

2013). Trots detta låg den linjära TV:n i fortsatt ledning över webb-TV:n i antalet spenderade TV-timmar 

under 2013 (Dandanell 2013; Mediamätning i Skandinavien 2013b).  

Det är svårt att förutspå exakt hur framtidens TV-tittande kommer att se ut. Att ställa tittarvanor och 

tillsammanstittande hos personer som använder både linjär TV och webb-TV mot tittarvanor och 

tillsammanstittande hos personer som använder enbart linjär TV eller webb-TV är dock en bra grund för 

detta. Vår undersökning baseras på just denna jämförelse. Vi kommer att studera hur tittarvanorna skiljer 

sig mellan de som använder både linjär TV och webb-TV samt de som använder enbart linjär TV eller 

webb-TV. 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera hur tittarvanorna och tillsammanstittandet ser ut hos studenter i 

följande tre grupper: 

1. Användare av både linjär TV och webb-TV (Kombo) 

2. Användare av enbart linjär TV (Linjär) 

3. Användare av enbart webb-TV (Webb) 

Vi tänker sedan ställa Kombo mot Linjär och Webb för att se om det finns några tydliga skillnader. 

Eftersom studenter är en så pass smal målgrupp kan vi kartlägga deras vanor och behov när det gäller TV-
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tittande. Dessa skulle sedan kunna vara av intresse för till exempel TV-bolag då de kan rikta sina tjänster 

mot studenter. Undersökningen är också av intresse vid uppskattning av hur framtidens TV-tittande kan 

se ut. 

1.3 Problemformulering 

Hur skiljer sig tittarvanor och tillsammanstittande hos användare av både linjär TV och webb-TV med 

användare av enbart det ena alternativet? 

1.4 Avgränsningar 

I rapporten Medieutveckling 2013, från Myndigheten för radio och TV, framgår det att den största 

användargruppen av webb-TV är personer mellan 15-24 år. Däremot är det personer i åldern 25-44 år som 

använder SVT-play mest. 70% av svenskar mellan 15-24 år tittar, en genomsnittlig dag, på linjär TV 

medan motsvarande procentsats för svenskar mellan 25-44 år är 25%. (Myndigheten för radio och TV 

2013). Vi har valt en målgrupp som sträcker sig över båda dessa åldersspann, nämligen studenter på KTH 

i åldern 18-30 år. Det valda åldersspannet innefattar därmed användarna av de stora kanalernas webb-

utbud, dessutom tittar en större del av dem på linjär TV. På så sätt täcker vår målgrupp båda 

användningsområdena. Att vi valt studenter på KTH beror på att vi själva studerar där och därav finner 

det intressant att studera denna grupp. 

Vi har valt att fokusera på de linjära TV-kanalerna och playkanalerna hos de fyra stora kanalhusen SVT, 

TV4-gruppen, MTG (tillhandahåller bland annat TV3 och TV6) samt SBS (tillhandahåller bland annat 

Kanal 5 och Kanal 11). Detta för att 90% av tittandet på den linjära TV:n sker på någon av deras kanaler 

och även för att deras playtjänster dominerar marknaden (Myndigheten för radio och TV 2013).  
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2. Teori 

I detta kapitel kommer vi att förklara de viktigaste begreppen i vår rapport: linjär TV och webb-

TV. Vi kommer också redogöra för befintliga teorier och tidigare forskning kring tittarvanor och 

tillsammanstittande gällande linjär TV och webb-TV. 

2.1 Linjär TV 

2.1.1 Definition 

Linjär TV är det vi i dagligt tal kallar för TV. Definitionen av linjär TV lyder enligt följande 

(Myndigheten för radio och TV & Konkurrensverket 2012): 

Linjär tv är traditionell tv med en fastlagd tv-tablå som distributören lägger och konsumenten följer. 

Fastän TV-tittandet i Sverige har ökat vid inräknandet av alla plattformar så har användandet av linjär TV 

minskat mellan år 2012 och 2013 (Mediamätning i Skandinavien 2013b). 

2.1.2 Tittarvanor 

Det har börjat ske en förändring i svenska folkets tittarvanor kring linjär TV i och med den ökande 

populariteten av webb-TV. År 2013 tittade 69.1% av befolkningen mellan 3-99 år, en genomsnittlig dag, 

på linjär TV i minst 5 sammanhängande minuter. Detta är en minskning jämfört med 2012 då 

motsvarande procentsats var 71.2% (Mediamätning i Skandinavien 2013b). 

Tidigare har TV-tittandet varit jämnt utspritt över fem stora kanaler, de så kallade Big 5. Där ingår 

kanalerna SVT1, SVT2, TV4, TV3 och Kanal 5. Nu har tittandet däremot blivit allt mer koncentrerat till 

SVT1 och TV4 vilket gör att Big 5 är på väg att ändras till Big 2 (Myndigheten för radio och TV 2013). 

Söndagar har visat sig vara den dag då tittartiden är som störst hos den svenska befolkningen, även om 

den har minskat något. Därefter kommer fredagar och lördagar som också är dagar med mycket tittartid 

(Mediamätning i Skandinavien 2013b). 
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Figur 1: Den dagliga tittatiden visat i minuter för alla månader under 2013 (Mediamätning i 

Skandinavien 2013b) 

 

I figur 1 visas ett diagram över den dagliga tittartiden i minuter för varje månad under 2013. I detta 

diagram ser man tydligt att tittartiden är betydligt lägre under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) 

än vad de är under vintermånaderna (december, januari och februari) (Mediamätning i Skandinavien 

2013b). 

2.1.3 Tillsammanstittande 

Enligt Mediamätning i Skandinaviens årsrapport 2013 är det framförallt barnprogram som ligger i toppen 

för så kallat tillsammanstittande, det vill säga fler än en tittare (Mediamätning i Skandinavien 2013b). 

Trots det så finns det program, utöver barnprogram, som tittas på tillsammans med andra. Det är 

Melodifestivalen, Kalle Anka och hans vänner och stora sportevenemang som samlar hela familjen i TV-

soffan och inbjuder till tillsammanstittande, också kallat lägerelds-TV (Myndigheten för radio och TV 

2013). Att många direktsända sportevenemang och musikprogram ligger i toppen för tillsammanstittande 

på den linjära TV:n beror, enligt Hansson och Thorgersen, på att det finns en tjusning med att se 

direktsända program tillsammans. De tror också att den linjära TV:n kommer fortsätta att fungera som en 

samlingsplats då det alltid kommer finnas ett behov av en sådan (Hansson & Thorgersen 2010). 

 

John Aleman är broadcast director på Mediaedge:cia, ett företag inom medie- och 

kommunikationsrädgivning. Han säger, i en debattartikel i Dagens Media, följande om 

tillsammanstittande på linjär TV (Aleman 2012): 

 

Den sociala aspekten i att titta på tv slår ut allt annat. Visst är det underhållande att på Youtube se 

två tvilling-bebisar gagga med varandra eller se ett klipp ur Schulman show där Gunilla Persson 
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förfasas över barnuppfostran men det ersätter inte den gemensamma upplevelsen man 

tillsammans med andra kollar på exempelvis underhållning och sport via linjär tv. 

 

Det är inte bara tillsammanstittandet som bidrar till den gemenskap som beskrivs i ovanstående citat. 

Turner och Tay anser att den linjära TV:n är ett medium som kan skapa en samhörighet även med 

människor som man aldrig träffat. Enligt dem kan den linjära TV:n samla näst intill hela nationer vid 

speciella händelser. Dessa kan vara både glada, så som månlandningen 1969, och fruktansvärda, så som 

World Trade Center-attackerna 2001. Det skapas en vi-känsla av att uppleva en del händelser tillsammans 

fastän man inte alltid sitter i samma rum (Tay & Turner 2009).  

2.2 Webb-TV 

2.2.1 Definition 

Webb-TV, eller också kallat Internet TV, är TV som man tittar på via Internet. Definitionen för webb-TV 

är följande (Nationalencyklopedin 2012): 

 

Distribution av television via Internet för uppspelning i dator, mobiltelefon (“mobil-TV”), vanlig 

TV eller annan mediespelare. 

 

För att kunna titta på webb-TV krävs att användaren har tillgång till bredband samt en internetansluten 

enhet så som en dator, surfplatta, smart mobil eller smart TV (Myndigheten för radio och TV 2013). Det 

finns två olika typer av webb-TV; den ena innebär, precis som en tablålagd linjär TV, att programmen 

spelas på förutbestämda tider. Den andra innebär att programmen lagras på en webbsida vilket gör att 

användaren själv får bestämma program och tidpunkt (Ljung & Hörnfeldt Nordström 2012). 

2.2.2 Video-on-Demand 

Video-on-Demand (VoD) innebär att användaren själv får välja program och när denne vill se det. VoD-

tjänsten finns både via kabel-TV-nätverken, vilket inte räknas till webb-TV, och via Internet. 

Programmen lagras på servrar hos operatörerna och efter att användaren valt ett program spelas det upp 

för denne. Det här möjliggör också att användaren kan pausa, stoppa och spola i programmet. Man kan, 

via VoD-tjänster, titta på både direktsända och förinspelade program (Ljung & Hörnfeldt Nordström 

2012). 

2.2.3 Tittarvanor 

Enligt en undersökning som gjordes år 2013 av Stiftelsen för internetinfrastruktur har 64% av den 

svenska befolkningen någon gång sett ett TV-program via Internet. Av dessa 64% ser i princip alla på 

linjär TV. Bara 3% av Sveriges befolkning ser endast på TV via Internet (Svenskarna och internet 2013). 

Undersökningen Medieutveckling 2013 spår dock en ökad konsumtion av rörlig bild på mobila 

plattformar. De anser att den slutsatsen kan dras eftersom statistik visar att det blir allt vanligare för tittare 

att skaffa mobila enheter och att konsumera rörlig bild på dem. Samtidigt håller bredbandsnätet på att 

byggas ut med ett mål satt av regeringen att minst 90% av hushållen i Sverige ska ha tillgång till 100 
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Mbit/s år 2020 (Myndigheten för radio och TV 2013). Den största andelen av gratis webbprogram 

konsumeras idag på en stationär eller bärbar datorskärm (Mediamätning i Skandinavien 2013a). 

 

Antalet starter av webb-TV-program minskade med 5% mellan år 2012 och 2013. Flest antal starter under 

2013 gjordes i början av året, mer bestämt under februari, medan juli var den månad med lägst antal 

starter. Den spenderade tiden framför programmen ökade däremot med hela 41% mellan år 2012 och 

2013. År 2013 låg tittartiden på ungefär samma nivå under i stort sett alla årets månader bortsett från en 

ökning mot slutet av året tack vare populära titlar så som Julkalendern, Solsidan, Musikhjälpen och 

Paradise Hotel (Dandanell 2013). 

 

Den dag i veckan som har störst webb-TV-trafik är söndagar. Enligt Martin Hehrne, som jobbar på MMS, 

kan det här bero på att det är dagen då många vill titta ikapp TV-serier innan den kommande veckans 

avsnitt (Preutz 2013). Bland topp 50 program så är det just TV-serier som är den genre som har störst 

webbpublik (Dandanell 2013). 

 

Enligt en undersökning, gjord av Hansson och Thorgersen år 2010, så är webb-TV:n ett komplement till 

den linjära TV:n som anses vara en stark medieplattform. Varken SVT eller TV4 förlorar TV-tittare på att 

ha en playtjänst, utan det är mer en fördel än en nackdel för dem att erbjuda material på webb-TV. I 

framtiden tror dock Hansson och Thorgersen att webb-TV:n kan växa sig lika stor som den linjära TV:n 

och att playtjänsterna kan spela en betydande roll för detta. Då kan det istället bli en konkurrens om tittare 

mellan webb-TV och linjär TV. Detta grundas på att tittarsiffrorna på webb-TV ständigt ökar (Hansson & 

Thorgersen 2010). 

2.2.4 Tillsammanstittande 

Lena Glaser, programdirektör för interaktivt utbud och interaktiva plattformar på SVT, säger så här om 

tillsammanstittande på webb-TV (Cederskog 2014): 

 

I början var webb-tv en individuell och ensam aktivitet, man satt vid en dator vid ett skrivbord. I 

dag tar man mobilen, läsplattan eller datorn till soffan eller sängen eller kopplar upp sig mot tv-

skärmar. Jag tror att vi är på väg mot mer tillsammans-tittande på on demand-program än tidigare 

och att vi bara sett början på den utvecklingen. 

 

Enligt statistik som tagits fram i undersökningen Rörliga Bilder 2013 så är skärmstorlek, flexibilitet och 

möjlighet att välja innehåll de avgörande faktorerna till om man tittar ensam eller tillsammans med andra 

på webb-TV (Mediamätning i Skandinavien 2013a). Det är främst betalda streamingtjänster som används 

vid tillsammanstittande. TV-skärmen är den plattform där majoriteten av de tillfrågade tittar på betalda 

streamingtjänster och bland dem angav 66% att de tittar på dessa tillsammans med minst en annan person. 

Det tyder på att större skärmstorlek inbjuder till mer tillsammanstittande. Betalda streamingtjänster 

genererar ofta större möjlighet att välja ett program som flera i sällskapet vill se (Mediamätning i 

Skandinavien 2013a).  

 

Till skillnad från betalda streamingtjänster så konsumeras gratis webbprogram på TV- eller datorskärm 

främst i ensamhet (73%). Anledningen anses vara att en stor del väljer att använda gratis playtjänster som 
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repristjänster istället för att spela in ett program när det krockar med ett annat i tablån eller för att man vill 

se olika program. 32% av tillsammanstittandet på gratis webbprogram sker på surfplattan. Det är en 

plattform som är flexibel och samtidigt större än mobilen. 24% av de medverkande svarade att de ser på 

gratis webbprogram tillsammans med andra i mobilen och 20% angav alternativet TV- eller datorskärm. 

Mobilen är mer flexibel än TV-/datorskärmen och därför väljer fler den plattformen då de tittar 

tillsammans med andra (Mediamätning i Skandinavien 2013a). 



   Metod 

8 
 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder vi använt för att undersöka tittarvanor och 

tillsammanstittande hos användare av linjär TV och webb-TV. De valda metoderna är en 

litteraturstudie och en enkätundersökning.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Det första steget i vår studie var att söka upp teori angående tittarvanor och tillsammanstittande på linjär 

TV och webb-TV. För det använde vi de olika litteraturstudiemetoderna: systematisk, elektronisk sökning 

samt kedjesökning. På det här sättet utökade vi vår kunskap inom området och tog reda på vilka 

undersökningar som redan genomförts. Nästa steg var att samla in data från personer inom den valda 

målgruppen. Detta gjordes genom en enkätundersökning som spreds både via mejl som innehöll 

internetlänken till enkäten och genom Facebook. Frågorna utformades så att information om deltagarnas 

tittarvanor och tillsammanstittande kunde erhållas. Denna information var viktig i målsättningen att 

besvara vår problemformulering.  

3.2 Litteraturstudie 

Kedjesökning och systematisk sökning är två grundläggande litteraturstudiemetoder. Kedjesökning 

innebär att man i en relevant text hittar referenser till annan lämplig litteratur och sedan fortsätter på 

samma sätt med den nya litteraturen. En systematisk, elektronisk sökning innebär att man utgår från sin 

problemformulering och sedan söker i bibliotekskataloger online eller andra databaser efter användbar 

litteratur. Systematisk sökning lämpar sig bra vid sökning av litteratur efter tema och inte efter författare 

eller teoretiska riktningar. (Rienecker & Stray Jørgensen 2008, 215).  I 3.2.2 Litteraturstudiens 

genomförande beskrivs hur vi använde oss av kedjesökning och systematisk, elektronisk sökning. 

3.2.1 Litteraturstudiens syfte 

Litteraturstudien valdes i syfte att öka vårt kunskapsområde och ta reda på vilken tidigare forskning som 

gjorts kring användarnas tittarvanor och tillsammanstittande för linjär TV och webb-TV.  

3.2.2 Litteraturstudiens genomförande 

Litteraturstudien genomfördes via referensdatabaser som Google Scholar och KTHB Primo. Vi började 

med en systematisk, elektronisk sökning i dessa databaser. Sökord vi använde oss var exempelvis “web-

TV”, “linjär TV”, “viewing habits TV” och “tillsammanstittande TV”. Bland resultaten valde vi ut 

relevanta artiklar och litteratur baserade på deras titlar och sammanfattningar. Den utvalda litteraturen och 

artiklarna läste vi inledningsvis översiktligt för att få en snabb överblick och skrev därefter egna korta 

sammanfattningar om deras innehåll. Sedan gjorde vi en kedjesökning då vi letade igenom den funna 

litteraturen och artiklarna efter relevanta referenser och sammanfattade dem på samma sätt. Vi använde 

även Google Scholar för att se vilka artiklar som har citerat den funna litteraturen då en del av dem var 
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intressanta för vår undersökning. Slutligen studerade vi den litteratur och de artiklar som 

referensdatabaserna ansåg vara relaterade till det som vi bedömde som relevant.  

3.3 Enkätundersökning 

En enkätundersökning är ett antal frågor för insamling av kvantitativ data från en grupp människor. Det 

vanliga är att utgå från en problemformulering, sedan bestämma vilken information som behövs och 

vilken målgrupp informationen ska hämtas ifrån. Därefter utformar man en enkät i syfte att samla in de 

nödvändiga data som behövs för att besvara problemformuleringen (Bertram 2009). 

3.3.1 Enkätens syfte 

Syftet med enkäten var att kartlägga deltagarnas vanor kring TV-tittande. Vi ville dels undersöka deras 

tittarvanor när det gäller webb-TV och när det gäller linjär TV, dels undersöka när och varför de tittar 

ensamma eller tillsammans med andra. Vi ville även ta reda på vad som påverkar valet när de väljer 

mellan webb-TV och linjär TV. 

3.3.2 Enkätuppbyggnad 

Vi valde att använda en enkät eftersom vi ville erhålla kvantitativ data från en stor grupp personer som 

stämde överens med vår målgrupp. Enkäten utformades som en datorenkät som deltagarna direkt kunde 

besvara via en internetlänk. Det var viktigt att deltagarna snabbt skulle förstå vilken information vi sökte 

vid varje given fråga och därför formulerade vi frågorna på ett enkelt och tydligt språk. Enkäten bestod 

totalt av 31 stycken frågor med både flervalsfrågor, där de fick välja ett eller flera alternativ, och öppna 

frågor, där de fick svara på frågan med egna ord (Bilaga 1).  

 

Vi utformade enkäten så att den bestod av fyra delar. Del ett innehöll två frågor, en om ålder och en om 

kön, som alla skulle besvara. Den första frågan, om ålder, ställdes för att verifiera att deltagaren tillhör 

den tänkta målgruppen. Den andra delen av enkäten innehöll frågor om tittarvanor kring linjär TV. 

Frågorna bestod av tre stycken flervalsfrågor där endast ett svarsalternativ kunde väljas, fem stycken 

flervalsfrågor där flera svarsalternativ kunde väljas och tre stycken öppna frågor. Den tredje delen av 

enkäten innehöll frågor om tittarvanor kring webb-TV. Frågorna bestod av tre stycken flervalsfrågor där 

endast ett svarsalternativ kunde väljas, sex stycken flervalsfrågor där flera svarsalternativ kunde väljas 

och tre stycken öppna frågor. Den fjärde och sista delen av enkäten innehöll kompletterande frågor för 

dem som använder både linjär TV och webb-TV, i syfte att studera när man väljer det ena framför det 

andra. Frågorna bestod av två stycken flervalsfrågor där endast ett svarsalternativ kunde väljas, två 

stycken flervalsfrågor där flera svarsalternativ kunde väljas samt två stycken öppna frågor. 

3.3.3 Enkätens deltagare 

Enkäten nådde ut till personer i åldrarna 18-30 år och vi fick in 134 svar. Vi spred internetlänken till 

enkäten på Facebook samt skickade ut den via mejl till personer som vi visste tillhör målgruppen. 

Enkäten spreds även till personer som blivit tilldelade att delta i vår undersökning som en del av 

“Programintegrerande kurs i medieteknik”. Även det skedde via ett mejl innehållandes internetlänken till 

enkäten. 
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3.3.4 Hantering av enkätens öppna frågor  

Svaren på de öppna frågorna i enkäten grupperade vi för att sedan kunna jämföra dem. Detta gjordes 

genom att svar som vi bedömde som likvärdiga räknades till samma grupp. På det sättet kunde vi jämföra 

de olika svarsgrupperna. Exempel, två av de svar som erhölls på frågan ”Varför tittar du på linjär TV 

ensam?” var: 

 

när man känner sig klar för dagen vill man sätta sig i soffan och vila då är TVn en bra ursäkt för 

det 

- Enkätdeltagare 

 

och 

 

Jag använder det för att ta det lugnt ibland och då är det ingen som tittar med mig. 

- Enkätdeltagare 

 

Båda svaren grupperades som “Tidsfördriv/Avkoppling” (Bilaga 3, tabell 2). En del av svaren sorterades 

under flera olika grupper. Exempel, bland svaren på frågan ”Varför tittar du på webb-TV tillsammans 

med andra?” fanns svaret: 

 

sociala sammanhang, och traditioner 

- Enkätdeltagare 

 

Detta svar grupperades som både “Tradition” och “Gemenskap” (Bilaga 3, tabell 3). 
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4. Resultat 

Här presenteras resultatet från enkätundersökningen som utfördes på 134 personer i åldrarna 

18-30 år. Av de medverkande var det 73 män, 58 kvinnor och 3 som inte ville uppge kön. Vi har 

grupperat de svarande i tre grupper: Linjär, Webb och Kombo. Linjär är de som bara använder 

linjär TV, Webb är de som bara använder webb-TV och Kombo är de som använder båda. 

 

 

 
Figur 2: Diagrammet visar fördelningen av svaren på frågan ”Använder du linjär TV och/eller webb-

TV?” 

 

Av de medverkande tittar 51.5% på både webb-TV och linjär TV (Kombo), 14.9% på enbart linjär TV 

(Linjär), 17.2% på enbart webb-TV (Webb) och 16.4% på inget av dem (figur 2). 

4.1 Linjär TV: tittarvanor och tillsammanstittande 

Totalt 69 personer tillhör Kombo, medan 20 personer tillhör gruppen Linjär. Nedan har vi sammanställt 

deras svar i jämförande diagram där blå stapel motsvarar Linjär och orange stapel motsvarar Kombo. De 

förklarande texterna till varje diagram syftar till att beskriva det vi upplever som mest intressant. 

Procentsatserna för varje alternativ och grupp återges bäst i diagrammen och kommer därför inte att 

upprepas i texten. 
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Figur 3: Diagrammet visar åldersfördelningen hos deltagarna i Linjär och Kombo 

 

Ovan visas åldersfördelningen i Linjär och Kombo (figur 3). Här syns att majoriteten av Linjär är i 

åldrarna 19, 20 eller 22 år. Majoriteten av Kombo är däremot lite äldre, nämligen 21, 22 eller 23 år. Ingen 

i varken Kombo eller Linjär har svarat att de är 27 eller 29 år. Det finns inte heller någon i Linjär som är 

18, 24, 25, 26 eller 28 år samt ingen i Kombo som är 30 år. 

 
Figur 4: Frågan ”Hur ofta tittar du på linjär TV?” var en flervalsfråga där endast ett svarsalternativ 

kunde väljas 
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Fördelningen av svaren på hur ofta deltagarna tittar på linjär TV är liknande i båda grupperna (figur 4). 

De flesta i Linjär och Kombo har svarat att de tittar varje dag eller att de tittar 2-4 gånger per vecka. Det 

är däremot inte så många som svarat att de tittar mer sällan, det vill säga i spannet 2-4 gånger per månad 

till färre än 1 gång per månad. 

 
Figur 5: Frågan ”Vilken tid på dygnet tittar du som mest på linjär TV?” var en flervalsfråga där flera 

svarsalternativ kunde väljas 

 

Ovan visas att tider senare på kvällen är de tider som störst andel av både Linjär och Kombo tittar på 

linjär TV (figur 5). 18-22 är det tidsspann som majoriteten av Linjär och Kombo har svarat, och en del, 

men inte lika många, tittar mellan klockan 22-02. Vi kan även se att fler i Linjär än i Kombo har svarat att 

de tittar mellan klockan 22-02. 

 
Figur 6: Frågan ”Varför tittar du på linjär TV?” var en flervalsfråga där flera svarsalternativ kunde 

väljas 
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I figur 6 presenteras svarsfördelningen på frågan “Varför tittar du på linjär TV?”. De flesta i Linjär har 

svarat att det är för att fördriva tiden, medan en del har svarat att de vill se ett specifikt program en viss 

tid. I Kombo har ungefär lika många svarat att det är för att fördriva tiden som att det är för att de vill se 

ett specifikt program en viss tid. Det är få, i både Kombo och Linjär, som tittar i utbildningssyfte. De som 

svarade ”Annat” angav bland annat alternativen: för att ha som bakgrundsljud, för avkoppling, för att det 

är socialt, för att prokrastinera, för att det ger möjlighet till zappande samt för att det är bekvämt (Bilaga 

2, figur 1). 

 
Figur 7: Frågan ”Hur tittar du oftast på linjär TV?” var en flervalsfråga där endast ett svarsalternativ 

kunde väljas 

 

Ovan visas hur deltagarna vanligen tittar på linjär TV (figur 7). Linjär tittar för det mesta tillsammans 

med andra, då med familj eller vänner. En del har också svarat ”Annat” och angett alternativen: 

tillsammans med flick-/pojkvännen eller med olika personer (Bilaga 2, figur 2). Hälften av Kombo har 

däremot svarat att de vanligen tittar ensamma på linjär TV. 
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Figur 8: Frågan ”Varför tittar du på linjär TV tillsammans med andra?” var en öppen fråga 

 

Frågan som visas i figur 8 var en öppen fråga som vi själva har grupperat. Den främsta anledningen till 

varför man tittar på linjär TV tillsammans med andra är, för båda grupperna, gemenskap. Fler av Kombo 

än av Linjär har svarat att de tittar tillsammans med andra för att de vill se samma program. Ingen av 

Linjär har dock svarat att de tittar tillsammans med andra på grund av att de vill dela upplevelsen, har 

endast en TV eller att det förstärker känslan av programmet. 

 
Figur 9: Frågan ”Varför tittar du på linjär TV ensam?” var en öppen fråga 
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Frågan som visas i figur 9 var en öppen fråga som vi själva grupperat. Här visas svarsfördelningen på 

frågan ”Varför tittar du på linjär TV ensam?”. De populäraste orsakerna är tidsfördriv eller avkoppling. 

De två främsta skillnaderna mellan Kombo och Linjär är att fler av Kombo har svarat att det är för att de 

inte vill se samma program, samt att fler av Linjär har svarat att de aldrig tittar på linjär TV ensam. 

 
Figur 10: Frågan ”Vilka typer av program tittar du på tillsammans med andra?” var en flervalsfråga 

där flera svarsalternativ kunde väljas 

 

Svarsfördelningen på frågan om vilka typer av program deltagarna tittar på tillsammans med andra är 

relativt lika i Kombo och Linjär (figur 10). TV-serier, underhållning och sport är de TV-programsgenrer 

som är mest populära att titta på tillsammans med andra i båda grupperna. Alternativet TV-serier har dock 

en skillnad på 7.4 procentenheter mellan Kombo och Linjär. Deltagarna som svarade “Annat” angav film 

och naturprogram (Bilaga 2, figur 3). 
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Figur 11: Frågan ”Vilka typer av progam tittar du på när du tittar ensam?” var en flervalsfråga där 

flera alternatvi kunde väljas 

 

I figur 11 visas vad deltagarna svarade på frågan “Vilka typer av program tittar du på när du tittar 

ensam?”. Även här är TV-serier och underhållning populära TV-programsgenrer när deltagarna i både 

Linjär och Kombo tittar ensamma. Dokumentärer är också en genre som många tittar på i ensamhet. Få av 

Kombo tittar inte på linjär TV ensamma, motsvarande del av Linjär är däremot större. De som valde 

”Annat” har bland annat angett anledningarna: film och reality (Bilaga 2, figur 4). 
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Av de 134 enkätdeltagarna svarade 69 att de använder både linjär TV och webb-TV (Kombo) och 23 

stycken svarade att de enbart använder webb-TV (Webb). I diagrammen nedan visas deras svar, där grön 

stapel motsvarar Webb och orange stapel motsvarar Kombo. De förklarande texterna till varje diagram 

syftar till att beskriva det vi upplever som mest intressant. Procentsatserna för varje alternativ och grupp 

återges bäst i diagrammen och kommer därför inte att upprepas i texten. 
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Figur 12: Diagrammet visar åldersfördelningen hos deltagarna i Webb och Kombo 

 

I figur 12 går det att se att störst andel av Kombo är 21 år medan den större delen av Webb främst är 22 

eller 24 år. Det finns ingen, varken i Kombo eller Webb, som är 29 eller 30 år och det finns inte heller 

någon i Webb som är 18 eller 28 år. Det är en större andel av Webb än av Kombo som är 26 år. 

 
Figur 13: Frågan ”Hur ofta tittar du på webb-TV?” var en flervalsfråga där endast ett svarsalternativ 

kunde väljas 
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Många i Kombo tittar på webb-TV 2-4 gånger per månad medan många i Webb tittar 2-4 gånger per 

vecka (figur 13). Ingen från gruppen Webb tittar 1 gång per månad medan en liten andel av Kombo tittar 

så ofta. Det är ingen skillnad mellan de två grupperna på alternativet att titta 5-6 gånger per vecka medan 

det är en ganska stor skillnad på alternativet att titta färre än 1 gång per månad.  

 
Figur 14: Frågan ”Vilken tid på dygnet tittar du som mest på webb-TV?” var en flervalsfråga där flera 

svarsalternativ kunde väljas 

 

Fördelningen av svaren på frågan ”Vilken tid på dygnet tittar du som mest på webb-TV?” är relativt jämn 

mellan de två grupperna (figur 14). Störst andel av både Webb och Kombo svarade att de tittar på webb-

TV som mest mellan 18-22. En mindre andel av båda grupperna valde alternativet 22-02. Ingen från 

Webb tittar på webb-TV mellan 02-06 medan en liten andel av Kombo tittar då. Däremot tittar ingen från 

Kombo på webb-TV mellan 06-10 medan en del av Webb tittar den tiden. 

 
Figur 15: Frågan ”Varför tittar du på webb-TV?” var en flervalsfråga där flera svarsalternativ kunde 
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En stor del av Kombo tittar på webb-TV för att titta på ett program de inte hinner se på linjär TV medan 

majoriteten av Webb tittar för att de kan styra när de vill se ett visst program (figur 15). Det är en väldigt 

liten andel av båda grupperna som svarat att de tittar på webb-TV för att de kan titta när de är på väg 

någonstans. En större del av Webb än av Kombo tittar på webb-TV för att fördriva tiden. En del har, från 

båda grupperna, svarat ”Annat” varpå alla från Webb skrev att de tittar på webb-TV för att slippa 

reklamavbrott. Kombo svarade istället att det är för att det är mer bekvämt än att använda den linjära 

TV:n, de har blivit rekommenderade klipp/program via länkar samt eftersom de inte har tillgång till 

programutbudet på sin linjära TV (Bilaga 2, figur 5). 

 
Figur 16: Frågan ”Hur tittar du oftast på webb-TV?” var en flervalsfråga där endast ett svarsalternativ 

kunde väljas 

 

Störst andel av både Webb och Kombo har svarat att de oftast tittar på webb-TV i ensamhet (figur 16). 

Därefter är det en relativt jämn fördelning, för båda grupperna, på alternativen ”Med familj” och ”Med 

vänner”.

 
Figur 17: Frågan ”Varför tittar du på webb-TV tillsammans med andra?” var en öppen fråga 
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Frågan “Varför tittar du på webb-TV tillsammans med andra?”, som presenteras i figur 17, var en öppen 

fråga vars svar vi har grupperat. Störst andel av både Kombo och Webb tittar aldrig på webb-TV 

tillsammans med andra. En stor del av Webb anser att gemenskap är en viktig faktor vid 

tillsammanstittande, medan en stor del av Kombo istället tittar tillsammans med andra för att de vill se 

samma program. Det är många fler från Webb än från Kombo som tittar på webb-TV för avkoppling eller 

för att fördriva tiden.  

 
Figur 18: Frågan ”Varför tittar du på webb-TV ensam?” var en öppen fråga 

 

Frågan som visas i figur 18 var en öppen fråga som vi själva grupperat. Den störst andelen av Webb tittar 

i ensamhet på grund av tidsfördriv eller avkoppling medan en stor del av Kombo tittar på webb-TV i 

ensamhet för att få välja tillfälle och/eller program själva. En stor del av Webb tittar ensamma för att de 

upplever att det är mest naturligt vid den valda plattformen. Av Kombo är det många som tittar ensamma 

för att de inte vill se samma program. 
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Figur 19: Frågan ”Vilka typer av program tittar du på tillsammans med andra?” var en flervalsfråga 

där flera svarsalternativ kunde väljas 

 

Av Kombo tittar de flesta på TV-serier tillsammans med andra när de tittar på webb-TV medan de flesta 

av Webb har svarat att de inte tittar på webb-TV tillsammans med andra (figur 19). Av Kombo är det 

även många som tittar på underhållning när de tittar tillsammans med andra. En del från Webb tittar på 

dokumentärer med andra men det är också många som tittar på TV-serier. Av de från Kombo som svarade 

”Annat”, tre personer, angav två stycken att de oftast tittar på film tillsammans med andra medan en 

person angav e-sport (Bilaga 2, figur 6). 
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Figur 20: Frågan ”Vilka typer av program tittar du på ensam?” var en flervalsfråga där flera alternativ 

kunde väljas 

 

De flesta från Kombo tittar på TV-serier i ensamhet medan de flesta från Webb tittar på dokumentärer 

(figur 20). Det är ingen från Webb som svarat att de inte tittar på webb-TV ensamma och endast en liten 

andel av Kombo har valt detta alternativ. Det är nästan lika stor andel av Kombo som av Webb som tittar 

på underhållning när de tittar på webb-TV ensamma. Av de från Kombo som svarat ”Annat”, tre 

personer, skrev en person film, en skrev matlagningsprogram och en skrev livsstilsprogram (Bilaga 2, 

figur 7). 

 

 

0.0% 

0.0% 

20.7% 

6.1% 

14.6% 

8.5% 

4.9% 

9.8% 

6.1% 

7.3% 

22.0% 

1.3% 

0.9% 

23.9% 

5.8% 

15.5% 

4.4% 

7.5% 

6.2% 

8.4% 

8.8% 

17.3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Annat 

Jag tittar inte på webb-TV ensam 

TV-serier 

Debattprogram 

Underhållning 

Musik 

Talkshow 

Nyheter 

Sport 

Dokusåpa 

Dokumentär 

Vilka typer av program tittar du på ensam? 

Kombo 

Webb 



   Metodkritik 

24 
 

5. Metodkritik 

I det här kapitlet beskrivs de svagheter som vi, i efterhand, fann i vår enkät och i våra källor. 

5.1 Enkätkritik 

5.1.1 Målgrupp och dess fördelning 

Trots att vi valt målgruppen KTH-studenter i åldrarna 18-30 år och att vi spred enkäten, via mejl och via 

Facebook, till personer i den målgruppen är det sannolikt att personer utanför gruppen besvarat enkäten. 

Då enkäten spreds via Facebook kan vi ha fått in svar från personer som inte går på KTH. För att undvika 

detta borde vi ha ställt en kontrollfråga för att verifiera att de svarande går på KTH. Dessutom blev 

målgruppen troligen smalare än vi ämnat då många medieteknikstudenter deltog i undersökningen. Detta 

beror på att flera av deltagarna blev tilldelade att delta i vår undersökning via en kurs som ges inom 

programmet Medieteknik samt på grund av att enkäten spreds via Facebook till många studenter på 

Medieteknik. 

 

Fördelningen av personer som använder både linjär TV och webb-TV samt personer som enbart använder 

linjär TV eller webb-TV var inte så jämn. Det var färre personer som enbart använder linjär TV eller 

webb-TV (20 respektive 23 stycken) än de som använder båda (69 stycken). Det hade varit en fördel om 

vi istället hade tre lika stora grupper, då vi skulle fått en bättre fördelning.  

5.1.2 Ändrad inriktning 

Efter att vi skickat ut enkäten och fått tillbaka svar från deltagarna insåg vi att vi behövde byta 

infallsvinkel då det redan finns många liknande undersökningar som den vi tänkt genomföra från början. 

Vi valde då att undersöka skillnader mellan Kombo och Linjär samt mellan Kombo och Webb. Detta 

gjorde dock att frågorna om när man väljer webb-TV framför linjär TV och tvärtom blev överflödiga. 

5.1.3 Enkätens frågor 

I enkäten frågade vi inte om deltagarna bor ensamma. Att bo ensam eller tillsammans med andra kan 

påverka svaret på frågan “Hur tittar du oftast på linjär TV?” och “Hur tittar du oftast på webb-TV?” samt 

frågorna om tillsammanstittande. Det hade varit bra att veta hur många som bor ensamma. För att ändå 

kunna diskutera detta så letade vi upp befintlig statistik på vid vilken ålder ungdomar i Sverige flyttar 

hemifrån. Enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) som gjordes 2008 flyttar kvinnor 

hemifrån vid 20.7 års ålder medan män flyttar vid 21.6 års ålder (Jartsell 2011). 

 

Vidare frågade vi inte heller hur länge de tittar på linjär TV respektive webb-TV. Att titta i fem minuter 

kan för vissa anses som att de tittat medan andra inte tycker att det räknas. Frågorna “Hur ofta tittar du på 

linjär TV?” och “Hur ofta tittar du på webb-TV?” blir således subjektiva för de medverkande. Att tydligt 

definiera för dem hur länge man ska titta på webb-TV samt linjär TV för att det ska räknas som att man 

tittat en gång hade varit det allra bästa. 
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På frågorna om vilka typer av program de medverkande tittar på tillsammans med andra och vilka som de 

tittar på ensamma finns ett svarsalternativ, “Underhållning”, som skulle kunna tolkas som överlappande 

med andra svarsalternativ då vi inte definierat vilka program som ingår. Beroende på vad de medverkande 

väger in i underhållningsgenren så skulle teoretiskt sett de andra svarsalternativen också kunna vara 

“Underhållning”. Det hade därför varit bra att redan innan definiera innebörden av “Underhållning” i 

enkäten.  

 

En ytterligare potentiell felkälla skulle kunna vara vår hantering av svaren på de öppna frågorna i enkäten. 

Dessa grupperades av oss för att senare kunna jämföras. Detta medför en subjektiv bedömning av deras 

svar från vår sida.  

5.2 Litteraturkritik 

Det finns väldigt mycket tidigare forskning som gjorts kring linjär TV och webb-TV, då främst av MMS. 

Eftersom vår tidigare kunskap inom området inte varit så bred så har det varit svårt för oss att välja 

information som är relevant för vår forskning. Vi är inte heller vana användare av varken KTHB Primo 

eller Google Scholar och hade, i början, svårt att veta vilka sökord vi skulle använda vilket kan ha 

påverkat litteraturstudien på så sätt att vi inte fått ut all teori som vi behövt.  

 

Vi har delvis hittat befintlig teori i olika artiklar, vilka kan vara påverkade av deras författare och är därav 

kanske inte helt trovärdiga. De rapporter som vi använt mest frekvent är rapporter om TV-användande 

och TV-vanor gjorda av MMS samt Myndigheten för radio och TV. Trots att dessa kan anses vara 

pålitliga källor så hade vi kunnat försöka hitta fler rapporter för att få ett bredare perspektiv på teorin 

vilket hade kunnat bidra till en bättre teorigrund. 
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6. Diskussion 

Här diskuteras de skillnader som vi fått fram av resultaten som presenteras under 4. Resultat.  

6.1 Tittarvanor på linjär TV 

Enligt våra resultat så finns det en viss åldersskillnad mellan deltagarna i gruppen Linjär och deltagarna i 

gruppen Kombo. I gruppen Linjär är de medverkande främst 19, 20 eller 22 år och i gruppen Kombo är de 

istället framför allt 21, 22 eller 23 år. Det här kan tyda på att Linjär har en majoritet av personer som 

fortfarande bor hemma, vilket också stärks av att de flesta har svarat att de tittar på linjär TV tillsammans 

med sin familj, och har tillgång till en linjär TV men kanske inte en egen dator. Däremot kan Kombo 

innehålla en mer jämn fördelning över personer som bor hemma och personer som flyttat hemifrån. 

SCB:s undersökning visar att ungdomar flyttar hemifrån runt 21-22 år (Jartsell 2011), vilket motsvarar 

åldern på de flesta i gruppen Kombo. 

 

Fler i Linjär än i Kombo tittar på linjär TV mellan klockan 22-02 (figur 5). En stor del av Kombo har 

även uppgett att de tittar på webb-TV mellan klockan 22-02 (figur 14). Det här tyder på att deltagarna i 

Kombo byter från den linjära TV:n till webb-TV vid den här tiden. Precis som Martin Hehrne (Preutz 

2013) antog att söndagar är den dag för störst webb-TV-användning eftersom tittarna vill “ta igen” 

program inför den kommande veckans avsnitt tror vi att kvällar blir en liknande “ta igen”-tid på webb-

TV, fast i mindre utsträckning. Mellan 22-02 byter de i gruppen Kombo ut tittandet på den linjära TV:n 

mot webb-TV:n för att komma ikapp i serier inför nästa dags avsnitt.  

 

Det finns två tydliga skillnader i varför de båda grupperna tittar på linjär TV. Linjär tittar i större 

utsträckning för att fördriva tiden än vad Kombo gör (figur 6). Kombo tittar däremot mer för att se ett 

specifikt program en viss tid än vad Linjär gör. Det här kan bero på att Kombo kan fördriva tiden genom 

att titta på ett program som de vill se på webb-TV istället. Det är viktigare för Kombo än för Linjär att 

TV-programmet är ett program som de vill se då de annars kan byta till webb-TV. 

 

Överlag är tittarvanorna liknande mellan de båda grupperna. Det här tror vi beror på att webb-TV:n ännu 

inte har fått samma genomslag som den linjära TV:n utan mer används som ett komplement. Thorgersen 

och Hanssons undersökning 2010 visade att så var fallet vid den aktuella tidpunkten (Hansson & 

Thorgersen 2010) och troligtvis är det samma än idag. Den linjära TV:n används som den huvudsakliga 

plattformen för TV-tittandet även för Kombo, som istället använder webb-TV vid sidan av. Därför är 

tittarvanorna ungefär desamma mellan Kombo och Linjär. Som utvecklingen ser ut är det här dock på väg 

att ändras, med en minskad tid spenderad framför den linjära TV:n och en ökad tid spenderad framför 

rörlig bild på mobila enheter. I framtiden tror vi att den linjära TV:n och webb-TV:n istället kommer vara 

mer likvärdiga. 
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6.2 Tillsammanstittande på linjär TV 

En intressant skillnad är hur Kombo och Linjär tittar på linjär TV. Deltagarna i Kombo tittar främst 

ensamma medan deltagarna i Linjär framför allt tittar med familjen (figur 7). Orsaker till den här 

skillnaden kan återspeglas i om de bor hemma eller inte. Att Kombo oftast tittar ensamma kan tyda på att 

många av dem flyttat hemifrån. Statistik visar på att ungdomar flyttar hemifrån vid 21-22 års ålder, vilket 

är åldern på större delen av personerna i Kombo. Alltså bor förmodligen större delen av Kombo ensamma 

och därför även ser mest på linjär TV i ensamhet. I gruppen Linjär är åldern istället lite under den 

statistiska ålder då flest flyttar hemifrån vilket kan betyda att större delen av dem fortfarande bor hemma 

och därför tittar på TV mer socialt. Att de oftast tittar med familjen tyder på att de bor tillsammans med 

sin familj. Något som styrker att Linjär faktiskt tittar mer socialt är att en stor andel har svarat, på den 

öppna frågan ”Varför tittar du på linjär TV ensam?”, att de aldrig tittar på linjär TV ensam. På samma 

fråga är andelen av Kombo som svarat att de aldrig tittar på linjär TV ensam betydligt lägre. Även på 

frågan om vilka typer av program som de medverkande tittar på ensamma svarade många i Linjär att de 

aldrig tittar ensamma, medan färre i Kombo angav samma alternativ. 

 

Fördelningen av de programtyper som båda grupperna tittar på när de tittar ensamma och tillsammans 

med andra är liknande inom båda grupper. Linjär tittar främst på TV-serier både tillsammans med andra 

och ensamma (se figur 10 och 11) och det är även alternativet som många i Kombo har svarat på samma 

frågor. Det finns dock en skillnad i procentenheter mellan grupperna. Färre av Kombo väljer att se på TV-

serier på den linjära TV:n, både när det tittar ensamma och tillsammans med andra. Det kan bero på att 

TV-serier är den genre som är populärast på webb-TV-marknaden (Dandanell 2013) vilket tyder på att 

många i Kombo tittar på TV-serier på webben istället. 

6.3 Tittarvanor på webb-TV 

Resultatet av vår undersökning visar att åldern hos deltagarna i Webb i snitt är lite högre än åldern hos 

deltagarna i Kombo. Webb har flest personer i åldrarna 22, 24 och 26 år medan Kombo har flest personer 

i åldrarna 21, 22 och 23 år. Anledningen till att Webb är lite äldre kan vara att de flyttat hemifrån och inte 

äger någon TV. På så sätt använder de endast webb-TV och drar alltså upp åldern lite. För Kombo kan det 

vara så att användarna är lite yngre för att en del av dem bor kvar hemma och på så sätt har tillgång till 

både webb-TV och linjär TV. 

 

Det finns skillnader i hur ofta de två grupperna tittar på webb-TV då Webb tittar mer ofta än vad Kombo 

gör (figur 13). I och med att Webb endast använder webb-TV som medium för sin TV-konsumtion så 

spenderas all deras tittartid på webb-TV. Kombo däremot använder två medier och kan därför välja vid 

vilka situationer de vill titta på webb-TV. Istället för att ha en tittartid som blir centrerad på ett medium så 

kan de dela upp tiden mellan webb-TV och linjär TV.  

 

Det är också en viss skillnad i vilken tid på dygnet de två grupperna tittar på webb-TV. Webb tittar i 

större utsträckning mellan tiderna 18-22 samt 22-02 än vad Kombo gör (figur 14). Den tid på dygnet som 

har flesta antal tittare, så kallad primetime, är 19-23 (Mediamätning i Skandinavien 2014). Att Webb har 

fler som tittar på webb-TV denna tid än Kombo kan bero på att Kombo väljer att titta på linjär TV då. Att 
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det är just primetime-tiden som har mest tittare, även på webb-TV, kan bero på att den tiden ligger djupt 

rotad hos TV-konsumenter. I och med att det är bästa sändningstid så har man kanske en gammal vana av 

att alltid titta på TV under dessa tider fastän man, på webb-TV, inte behöver vara styrd av en tablå. Det 

kan också bero på att det är den tiden på dygnet som man har tid över att titta på TV.  

 

Även här visar resultatet att Kombo använder webb-TV som ett komplement till den linjära TV:n istället 

för att använda den som det primära mediet för TV-tittande. De tittar främst på webb-TV för att ta igen 

program de missat på linjär TV eller för att de vill bestämma när de vill se ett visst program. Webb väljer 

också att titta på webb-TV för att de kan styra när de vill titta på ett specifikt program men de använder 

även webb-TV för att fördriva tiden eller för att slippa reklamavbrott. Att Webb väljer att titta på webb-

TV för att fördriva tiden i större utsträckning än Kombo kan bero på att Kombo även kan välja den linjära 

TV:n som tidsfördriv.  

6.4 Tillsammanstittande på webb-TV 

När det gäller tillsammanstittandet på webb-TV så är det en något större andel av Webb än av Kombo 

som tittar tillsammans med familj och vänner (figur 16). Kombo tittar mestadels ensamma på webb-TV. 

Eftersom Kombo även använder linjär TV kan det vara så att det, för dem, faller sig mer naturligt att titta 

tillsammans på linjär TV än på webb-TV. Detta medan det för Webb kanske är ungefär lika självklart att 

titta på webb-TV tillsammans med andra som att titta ensam. Trots att Webb tittar mer frekvent 

tillsammans med andra på webb-TV än vad Kombo gör så tittar de flesta av Webb faktiskt ensamma. För 

många kan det bero på att det känns mest naturligt för den valda plattformen, vilket för det mesta är en 

dator (Mediamätning i Skandinavien 2013a). Enligt undersökningen Rörliga Bilder 2013 så har 

skärmstorleken betydelse när man väljer mellan att titta ensam eller tillsammans med andra, då en större 

skärm inbjuder mer till tillsammanstittande. En del har också svarat att det beror på att man vill se olika 

program, något som även MMS skriver i undersökningen Rörliga Bilder 2013 (Mediamätning i 

Skandinavien 2013a). Det är också en del som bor själva, av både Kombo och Webb, som på grund av 

den anledningen tittar på webb-TV ensamma. 

 

Det finns en del skillnader i vilken typ av program som användare tittar på i ensamhet och tillsammans 

med andra när de tittar på webb-TV. Webb, precis som Kombo, tittar mest på TV-serier tillsammans med 

andra. Det kan bero på att man till exempel är flera som följer en TV-serie tillsammans och därför väljer 

att se avsnitten tillsammans. Den programgenre som störst del av Webb tittar på i ensamhet är 

dokumentärer medan störst del av Kombo, även här, tittar på TV-serier (figur 19). Att Webb tittar mer på 

dokumentärer kan bero på att de programmen behandlar ämnen som bara de är intresserade av och då 

lämpar det sig bättre att titta ensam. Det kan också vara så att de känner sig mer bekväma i att titta på 

dokumentärer ensamma då det kanske inte är den typen av program man väljer i första hand när man 

umgås med vänner eller familj. Kombo tittar på TV-serier när de tittar ensamma vilket kan bero på att de 

tittar på andra typer av program på linjär TV. Att titta på TV-serier kanske lämpar sig bättre för webb-TV 

för att man kan titta på flera avsnitt i följd och inte är styrd av tablån på samma sätt som på linjär TV. Det 

är även TV-serier som är de mest populära programmen på webben (Dandanell 2013). Kombo kan istället 

titta på andra typer av program på linjär TV. 
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7. Slutsats 

Här sammanställs diskussionen för att besvara vår problemformulering och dra slutsatser från 

hela undersökningen. Vi kommer även att ge förslag på framtida studier.  

7.1 Skillnader i tittarvanor och tillsammanstittande 

I vår undersökning har vi studerat tittarvanor och tillsammanstittande mellan grupperna Kombo och 

Linjär samt mellan grupperna Kombo och Webb. Vi har funnit skillnader bland de olika grupperna i både 

tittarvanor och tillsammanstittande. För Kombo och Linjär skiljer sig tittarvanorna på linjär TV bland 

annat genom vilken tid på dygnet de tittar och varför de tittar på linjär TV. Skillnaden i 

tillsammanstittande på linjär TV är vilken typ av program de tittar på ensamma eller tillsammans med 

andra samt hur socialt de tittar på linjär TV. 

 

För Kombo och Webb är skillnaderna i tittarvanor på webb-TV hur ofta de tittar, vilken tid de tittar och 

varför de tittar på webb-TV. Även här finns det skillnader i tillsammanstittandet på webb-TV  och då 

främst hur socialt de tittar och vilken typ av program de tittar på ensamma eller tillsammans med andra. 

 

En slutsats vi drar från vår undersökning är att webb-TV fortfarande är mer av ett komplement till den 

linjära TV:n än en ersättare för deltagarna som tillhör Kombo. Detta eftersom deltagarna i Kombo givit 

svar där det tydligt framgår att de använder webb-TV som ett komplement till den linjära TV:n. Det finns 

också fler likheter än skillnader i tittarvanor mellan Linjär och Kombo vilket tyder på att de använder den 

linjära TV:n på liknande sätt - som den huvudsakliga plattformen för TV-tittande. 

7.2 Framtida forskning 

I fortsatta studier skulle det vara intressant att undersöka mer på djupet varför dessa skillnader finns, men 

också varför det i vissa avseenden inte finns några skillnader mellan grupperna. Det skulle också vara 

intressant att utöka och studera en bredare målgrupp för att se om skillnaderna kvarstår eller om de ser 

annorlunda ut. Om dessa ser annorlunda ut skulle det vara spännande att undersöka vad det kan bero på.  

 

Vårt resultat visade att Kombo främst tittar i ensamhet på både webb-TV och linjär TV. Det skulle vara 

intressant att undersöka utförligare varför det är så, om det har att göra med att de bor själva, föredrar att 

titta på TV ensamma eller av någon annan anledning. 

 

SVT lanserade nyligen en ny TV-tjänst på webben som kallas SVT Flow, där syftet är att användarna ska 

kunna gå in och följa med flödet. De vill på detta sätt bredda utbudet och göra sina program tillgängliga 

för fler tittare (SVT 2014). Lanseringen av denna tjänst är ett steg mot att flytta mer och mer av den 

linjära TV:n till webben. Man kan då fundera på om vi fortfarande kommer att titta på linjär TV i 

framtiden. Om så inte är fallet, kommer tittarvanorna och tillsammanstittandet att ändras mot hur de är 

idag?  
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Då vi studerar ett område som är under ständig utveckling och förändring så är det både intressant och 

relevant att studera hur människors tittarvanor och tillsammanstittande ändras eller inte ändras. Vi har gett 

några förslag ovan på vad som kan undersökas i framtiden men möjligheterna är oändligt stora.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Enkätfrågor 

Sida 1 

1. Ålder 

● 18 

● 19 

● 20 

● 21 

● 22 

● 23 

● 24 

● 25 

● 26 

● 27 

● 28 

● 29 

● 30 

2. Kön 

● Kille 

● Tjej 

● Annat 

 

Sida 2 

Linjär TV 

Att titta på linjär TV är här detsamma som att titta på vanlig traditionell TV. Det är inte samma sak som 

att titta på webb-TV i din TV. 

 

3. Tittar du på linjär TV? 

●  Ja 

●  Nej 

4. Om Nej, utveckla varför? 

T.ex. Jag har inte tillgång till en TV, jag är inte intresserad av att titta på TV osv. 

  

Sida 3 

Linjär TV 

Följande frågor behandlar dina vanor kring att titta på linjär TV. 

 



   Bilagor 

34 
 

Att titta på linjär TV är här detsamma som att titta på vanlig traditionell TV. Det är inte samma sak som 

att titta på webb-TV i din TV. 

 

5. Hur ofta tittar du på linjär TV? 

●  Färre än 1 gång per månad 

●  1 gång per månad 

●  2-4 gånger per månad 

●  1 gång per vecka 

●  2-4 gånger per vecka 

●  5-6 gånger per vecka 

●  Varje dag 

6. Vilken tid på dygnet tittar du som mest på linjär TV? 

●  06-10 

●  10-14 

●  14-18 

●  18-22 

●  22-02 

●  02-06 

7. Var tittar du på linjär TV? 

●  Hemma 

●  I skolan/på jobbet 

●  Hos kompisar 

●  Hos släkten 

●  Other:  

8. Varför tittar du på linjär TV? 

●  För att jag vill se ett specifikt program en viss tid 

●  För att fördriva tiden 

●  I utbildningssyfte 

●  Other:  

9. Hur tittar du oftast på linjär TV? 

●  Ensam 

●  Med vänner 

●  Med familj 

●  Other:  

 

10. Varför tittar du på linjär TV tillsammans med andra? 

T.ex. på grund av gemenskap, traditioner, det förstärker känslan av att titta på TV, jag tittar aldrig på 

linjär TV tillsammans med andra 

  

11. Varför tittar du på linjär TV ensam? 

T.ex. traditioner, det förstärker känslan av att titta på TV, jag tittar aldrig på linjär TV ensam 

  

12. Vilka typer av program tittar du på tillsammans med andra? 

●  Dokumentär 
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●  Dokusåpa 

●  Sport 

●  Nyheter 

●  Talkshow 

●  Musik 

●  Underhållning 

●  Debattprogram 

●  Tv-serier 

●  Jag tittar inte på linjär TV tillsammans med andra 

●  Other:  

13. Vilka typer av program tittar du på när du tittar ensam? 

●  Dokumentär 

●  Dokusåpa 

●  Sport 

●  Nyheter 

●  Talkshow 

●  Musik 

●  Underhållning 

●  Debattprogram 

●  Tv-serier 

●  Jag tittar inte på linjär TV ensam 

●  Other: 

 

Sida 4 

Webb-TV 

Webb-TV är här den TV du tittar på play-kanaler på internet. T ex SVT-play, TV4-play, TV3-play och 

Kanal5-play. 

 

14. Tittar du på webb-TV? 

●  Ja 

●  Nej 

 

15. Om Nej, utveckla varför? 

T.ex. Jag har inte tillgång till en dator, jag är inte intresserad av att titta på webb-TV osv. 

  

Sida 5 

Webb-TV 

Följande frågor behandlar dina vanor kring att titta på webb-TV 

 

16. Hur ofta tittar du på webb-TV? 

●  Färre än 1 gång per månad 

●  1 gång per månad 



   Bilagor 

36 
 

●  2-4 gånger per månad 

●  1 gång per vecka 

●  2-4 gånger per vecka 

●  5-6 gånger per vecka 

●  Varje dag 

17. Vilken tid på dygnet tittar du som mest på webb-TV? 

●  06-10 

●  10-14 

●  14-18 

●  18-22 

●  22-02 

●  02-06 

18. Vilken plattform använder du när du tittar på webb-TV? 

●  Dator 

●  Surfplatta 

●  Mobil 

●  TV 

19. Var tittar du på webb-TV? 

●  Hemma 

●  I skolan/på jobbet 

●  På väg till eller från jobbet/skolan 

●  Hos kompisar 

●  Hos släkten 

●  Other:  

20. Varför tittar du på webb-TV? 

●  För att titta på ett program jag inte hinner se på linjär TV 

●  För att jag vill titta på TV medan jag är på väg någonstans 

●  För att fördriva tiden 

●  För att jag kan styra själv när jag vill se ett visst program 

●  Other:  

21. Hur tittar du oftast på webb-TV? 

●  Ensam 

●  Med vänner 

●  Med familj 

●  Other:  

 

22. Varför tittar du på webb-TV tillsammans med andra? 

T.ex. på grund av gemenskap, traditioner, det förstärker känslan av att titta på TV, jag tittar aldrig på 

webb-TV tillsammans med andra 

  

23 Varför tittar du på webb-TV ensam? 

T.ex. traditioner, det förstärker känslan av att titta på TV, jag tittar aldrig på webb-TV ensam 

  

24. Vilka typer av program tittar du på tillsammans med andra? 
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●  Dokumentärer 

●  Dokusåpor 

●  Sport 

●  Nyheter 

●  Talkshow 

●  Musik 

●  Underhållning 

●  Debattprogram 

●  TV-serier 

●  Jag tittar inte på webb-TV tillsammans med andra 

●  Other:  

25. Vilka typer av program tittar du på ensam? 

●  Dokumentärer 

●  Dokusåpor 

●  Sport 

●  Nyheter 

●  Talkshow 

●  Musik 

●  Underhållning 

●  Debattprogram 

●  TV-serier 

●  Jag tittar inte på webb-TV ensam 

●  Other:  

  

Sida 6 

Webb-TV och linjär TV 

 

26. Tittar du på både webb-TV och linjär TV? 

●  Ja 

●  Nej 

  

Sida 7 

Webb-TV och linjär TV 

Följande frågor behandlar förhållandet mellan webb-TV och linjär TV. 

 

27. När väljer du webb-TV framför linjär TV? 

●  När jag vill titta med andra 

●  När jag vill titta ensam 

●  När jag vill titta på ett specifikt program 

●  När jag vill fördriva tiden 

●  Other:  
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28. Beskriv utförligare när och varför du väljer webb-TV framför linjär TV. 

Var mer specifik och förklara gärna med exempel 

  

29. När väljer du linjär TV framför webb-TV? 

●  När jag vill titta med andra 

●  När jag vill titta ensam 

●  När jag vill titta på ett specifikt program 

●  När jag vill fördriva tiden 

●  Other:  

 

30. Beskriv utförligare när och varför du väljer linjär TV framför webb-TV. 

Var mer specifik och förklara gärna med exempel 

  

31. Vilket föredrar du överlag? 

●  Linjär TV 

●  Webb-TV 

●  Vet ej 
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Bilaga 2: Diagram över svarsalternativet “Annat” 

 
Figur 1: Fördelningen över svarsalternativet “Annat” på frågan “Varför tittar du på linjär TV?” 

 
Figur 2: Fördelningen över svarsalternativet “Annat” på frågan “Hur tittar du oftast på linjär TV?” 
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Figur 3: Fördelningen över svarsalternativet “Annat” på frågan “Vilka typer av program tittar du på 

tillsammans med andra?” 

 
Figur 4: Fördelningen över svarsalternativet “Annat” på frågan “Vilka typer av program tittar du på 

när du tittar ensam?” 
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Figur 5: Fördelningen över svarsalternativet “Annat” på frågan “Varför tittar du på webb-TV?” 

 

 
Figur 6: Fördelningen över svarsalternativet “Annat” på frågan “Vilka typer av program tittar du på 

tillsammans med andra?” 
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Figur 7: Fördelningen över svarsalternativet ”Annat” på frågan ”Vilka typer av program tittar du på 

ensam?” 
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Bilaga 3: Gruppering av de öppna frågornas svar 
 

Tabell 1  
Varför tittar du på linjär TV tillsammans med andra? 

Gruppering: Kombo: Linjär: 

Dela upplevelsen Främst för att tävla i frågesporter  
På linjär TV ser jag, med familj, på 
idrottsrelaterade program såsom OS 
och Diamond League. Detta då idrott 
är någonting vi alla delar som 
intresse - vi lever oss med i 
tävlingsyran. Känslan är inte 
densamma att själv stå och skrika på 
skärmen... Delad glädje är dubble 
glädje. 

 

Jag följer en serie med min kompis, 
det är lite vår grej att följa den. Sen 
ser jag ofta melodifestivalen 
tillsammans med andra, det är ju ett 
program man vill diskutera kring. 

 

Oftast när jag kollar på TV 
tillsammans med andra är det när det 
är någon typ av sport som sänds och 
jag då finner det roligare att kolla 
tillsammans med någon än själv. 

 

Gemenskap, fördriva tid, "umgås", 
chilla och ta det lugnt! Dela en 
upplevelse - att man tittar på ett 
program och kan diskutera det. 

 

Vi har samma intressen. Det blir 
dessutom ett socialt utbyte då man 
har något att samtala kring annars. 

 

För gemenskapens skull. Jag gillar 
att kolla på TV med kompisar och 
familjen eftersom man kan sitta och 
diskutera tv-programmen. 

 

Ett sätt att umgås. 
Roligare att dela upplevelsen med 
någon annan 

 

Har endast en TV Har bara en TV så då blir det att vi 
ser tillsammans, ofta i samband med 
kvällsmålet. 

 

Vi har en TV där alla kanaler är, dem 
som vill kolla på tv kollar på den tvn 
vilket gör att man tittar på tv 
tillsammans med familjen. 

 

Jag brukar titta på TV hemma med 
min familj. Det är trevligare att titta 
tillsammans med andra och det blir ju 
så om man sätter på TVn på kvällen. 
Då är alla hemma och vi har 
dessutom inte mer än en TV. 
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Förstärker känslan av 

programmet 

På grund av gemenskapen, det 
förstärker känslan av att titta på tv. 

 

På grund av gemenskap och att det 
förstärker känslan av att titta på TV. 

 

Jag tittar inte på linjär TV tillsammans 
med andra särskilt ofta men om jag 
gör det så är det oftast sport och då 
den är live-sänd föredrar jag att se 
den under direktsändning och inte i 
efterhand. Sport kollar jag gärna på 
tillsammans med andra för att komma 
i bättre stämning och förstärka 
känslan av eventet. 

 

Bättre stämning. Händer ytterst sällan 
att jag kollar med andra dock. 

 

Vill se samma program Jag tittar på TV med mamma om jag 
tittar med någon. Vi gillar för det 
mesta samma program och det är 
mysigt att titta med henne. Det blir 
något att se fram emot. 

Folk jag känner vill se typ 
se fotboll också. så då är 
det roligare att kolla 
tillsammans än ensam 

För att vi är fler som vill se samma 
program 

 

På linjär TV ser jag, med familj, på 
idrottsrelaterade program såsom OS 
och Diamond League. Detta då idrott 
är någonting vi alla delar som 
intresse - vi lever oss med i 
tävlingsyran. Känslan är inte 
densamma att själv stå och skrika på 
skärmen... Delad glädje är dubble 
glädje. 

 

Jag följer en serie med min kompis, 
det är lite vår grej att följa den. Sen 
ser jag ofta melodifestivalen 
tillsammans med andra, det är ju ett 
program man vill diskutera kring. 

 

Oftast när jag kollar på TV 
tillsammans med andra är det när det 
är någon typ av sport som sänds och 
jag då finner det roligare att kolla 
tillsammans med någon än själv. 

 

Det är sällan jag kollar med andra. 
Gör jag det är det ofta nånting vi gillar 
gemensamt, tex att jag kollar fotboll 
eller någon annan sport hos en 
polare. Eller att man kollar nånting 
gemensamt med familjen. 

 

Vi har samma intressen. Det blir 
dessutom ett socialt utbyte då man 
har något att samtala kring annars. 

 

om det är något på tv som jag och 
andra i min familj finner intressant 

 

Av olika anledningar; men mest pga 
gemenskap (mina föräldrar vill se så 
ska det låta, men resten vill inte) och 
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för att alla vill se samma program 
(melodifestivalen, spårlöst) 
Kollar med andra då jag ex har 
vänner hemma eller är hemma hos 
min familj och något vi vill se går på 
tv då 

 

Om jag tittar med familjen så är det 
om vi vill kolla på en speciell film eller 
serie tillsammans. Ibland råkar det 
bara vara så att alla vill fördriva tiden 
med lite TV-tittande utan några 
speciella anledningar. 

 

Om de vill se samma program  
Gemenskap, tradition, en viss serie 
familjen följer. Då TVn står i 
vardagsrummet finns inte mycket 
möjlighet att titta i fred eller se på 
program bara jag vill se. 

 

Tradition Gemenskap och traditioner Gemenskap och tradition 
Tradition, vid vardagsmiddagar 
hemma. 

Gemenskap och tradition 
framför allt. 

Umgänge t.ex. när man ser på 
tävlingsprogram på tv. Traditioner om 
man ser på t.ex. Melodifestivalen. 

Det är väl på grund av 
traditioner. 

Gemenskap, tradition, en viss serie 
familjen följer. Då TVn står i 
vardagsrummet finns inte mycket 
möjlighet att titta i fred eller se på 
program bara jag vill se. 

 

Sidoaktivitet För att det är roligare, för att det är 
skönt med lite ljud i bakgrunden när 
man umgås. 

Gemenskap och för att vi 
kollar ofta på tv när vi äter 

Brukar ibland kolla på TV när jag 
käkar middag, ibland med vänner och 
ibland ensam 

Behagligt att ha någonting 
på i bakgrunden 

Tradition, vid vardagsmiddagar 
hemma. 

Det är trevligt att ha 
någonting att titta på men 
som man inte är tillräckligt 
intresserad av utan att 
man kan prata med 
varandra samtidigt. 

Ofta så tittar jag på tv på morgonen 
och då står tvn på och både jag och 
min sambo "halvtittar". Jag bor litet så 
man ser tvn nästan hela tiden. 

 

Frukost  

Gemenskap För att jag bor ihop med andra 
människor och det händer ganska lätt 
att man samlas framför TV 

Jag tittar inte speciellt ofta 
på linjär TV tillsammans 
med andra, men när jag 
gör det så är det för 
gemenskap. 

På grund av gemenskap och att det 
förstärker känslan av att titta på TV. 

Om resten av familjen 
sitter och tittar på tv så blir 
det lite för gemenskapen 

Använder i princip bara linjär TV för Gemenskap och tradition 
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att kolla på livesport och ibland sker 
det att man är några som gör det 
tillsammans. 

framför allt. 

För gemenskapens skull. Jag gillar 
att kolla på TV med kompisar och 
familjen eftersom man kan sitta och 
diskutera tv-programmen. 

Jag antar att det är mest 
på grund av gemenskap. 
Det blir liksom lite roligare 
då och då blir stämningen 
lite bättre. 

på grund av gemenskap Gemenskap 
Gemenskap, mina föräldrar brukar 
titta mycket på tv så när jag är 
hemma blir det ett naturligt sätt att 
umgås med dem 

Folk jag känner vill se typ 
se fotboll också. så då är 
det roligare att kolla 
tillsammans än ensam 

Jag brukar titta på TV hemma med 
min familj. Det är trevligare att titta 
tillsammans med andra och det blir ju 
så om man sätter på TVn på kvällen. 
Då är alla hemma och vi har 
dessutom inte mer än en TV. 

Gemenskap och för att vi 
kollar ofta på tv när vi äter 

Gemenskap, döda tid tillsammans. När man bor hos sina 
föräldrar sitter någon alltid 
i vardagsrummet 

Gemenskap Gemenskap och tradition 
Gemenskap, fördriva tid, "umgås", 
chilla och ta det lugnt! Dela en 
upplevelse - att man tittar på ett 
program och kan diskutera det. 

Om TV:n råkar vara på 
och det ser ut att inte vara 
allt för ointressant så kan 
jag slå mig ner och titta. 

När jag besöker min familj är det i ett 
gemenskaps syfte att vi alla sitter ner 
och tittar på tv tillsammans. 

Nån annan har oftast satt 
på tv och det är därför jag 
fastnar där 

Varför inte?! Jo men brukar ju chilla 
med familjen när nån vill se ett 
program, skapa gemenskap där 
hemma så att säga liksom typ. 

Genemskap, fördriva tid, 
ett program jag vill se 

Gemenskap, tradition, en viss serie 
familjen följer. Då TVn står i 
vardagsrummet finns inte mycket 
möjlighet att titta i fred eller se på 
program bara jag vill se. 

 

Om ett tv-program som jag vill titta på 
går på tv och jag inte gör något annat 
så tittar jag hellre på det direkt än att 
se det på datorn som har mindre 
skärm. Annars är det nog endast för 
gemenskapens skull, ser gärna på tv 
tillsammans med andra. 

 

Oftast när det är stora 
sportevenemang när Sverige spelar. 
Brukar se dem med min bror och 
kompisar. En bra anledning att ses 
med gamla vänner helt enkelt. 

 

När jag tittar på TV med vänner/familj 
så är det väl främst för att 
"umgås"/gemenskap 

 

Ett sätt att umgås.  
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Roligare att dela upplevelsen med 
någon annan 
Gemenskap och traditioner  
Gemenskap, en mysig sak att göra 
tillsammans med någon annan. Det 
blir mer socialt än att titta på TV 
ensam. 

 

mysigt att titta på film med familjen 
när man är och hälsar på föräldrarna 

 

se på nyheter och ibland något 
specifikt program med mamm 

 

Gemenskap vid något speciellt 
program 

 

Gemenskap. Avslappnande att slippa 
välja program 

 

För att det oftast sitter någon redan 
vid tvn 

 

För att umågs med andra som tittar.  
Av olika anledningar; men mest pga 
gemenskap (mina föräldrar vill se så 
ska det låta, men resten vill inte) och 
för att alla vill se samma program 
(melodifestivalen, spårlöst) 

 

Umgänge t.ex. när man ser på 
tävlingsprogram på tv. Traditioner om 
man ser på t.ex. Melodifestivalen. 

 

För det mesta är det vid 
sportsammanhang och då är det 
gemenskapen 

 

På grund av gemenskapen, det 
förstärker känslan av att titta på tv. 

 

Gemenskap  
Ser ibland på film på linjär tv med 
andra, tycker det är roligt att kolla på 
film med andra. Vet inte riktigt varför 
det är roligare att kolla på film med 
andra. 

 

Tidsfördriv/Avkoppling Gemenskap. Avslappnande att slippa 
välja program 

Mysigt att ta det lugnt i 
soffan och titta på något 
program 

Tittar med min kille ibland, oftast för 
att slappa. Ibland på film om det är 
någon bra som visas. 

Genemskap, fördriva tid, 
ett program jag vill se 

Gemenskap, fördriva tid, "umgås", 
chilla och ta det lugnt! Dela en 
upplevelse - att man tittar på ett 
program och kan diskutera det. 

Jag tittar i princip aldrig på 
TV med andra. När jag 
gjort det har det varit för 
att fördriva tiden. 
Tillsammans med andra 
skulle jag hellre titta på 
film, nedladdad eller köpt. 
Vill inte se på massa 
reklam då. 

När vi slappar och inte har något 
annat att göra 
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När man är för trött för att hitta på 
något annat 
 
När det är något sportevent, 

 

Om jag tittar med familjen så är det 
om vi vill kolla på en speciell film eller 
serie tillsammans. Ibland råkar det 
bara vara så att alla vill fördriva tiden 
med lite TV-tittande utan några 
speciella anledningar. 

 

Gemenskap, fördriva tid, "umgås", 
chilla och ta det lugnt! Dela en 
upplevelse - att man tittar på ett 
program och kan diskutera det. 

 

Bara om jag är extremt uttråkad 
skulle jag se på TV med min sambo. 

 

För att fördriva tid  
Gemenskap, döda tid tillsammans. I don't 

Tittar aldrig på linjär 

TV tillsammans med 

andra 

Tittar sällan med andra  
Jag tittar sällan på linjär TV med 
andra 

 

Tittar själv.  
Tittar knappt på linjär TV med andra, i 
sånna fall för att S 

 

Se ovan (valde ensam som svar på 
hur du oftast tittar på linjär TV) 

 

Jag tittar sällan på linjär tv med 
andra. Oftast är det när det är något 
stort evenemang typ sport, eurovision 
osv. 

 

Jag tittar själv  
Kollar aldrig på TV med andra. Filmer 
och sånt med andra händer ju ofta 
men TV; nope 
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Tabell 2  

Varför tittar du på linjär TV ensam? 

Gruppering: Kombo: Linjär: 

I utbildningssyfte  utbildningssyfte (något är 
intressant) eller ibland bara 
tidsfördriv 

Vill välja 

tillfälle/program själv 

För att jag bara vill koppla av 
och slippa prata med någon. 
Kunna välja själv vad jag vill titta 
på. Men främst tittar jag på tv 
ensam när jag inte har något att 
göra med någon annan. 

Det är någonting jag vill se 

Prokrastinering Brist på annat att göra, uttråkad, 
vill inte plugga 

 

Bekvämlighet Framförallt på grund av 
enkelheten. TVn går igång direkt 
och man slipper leta upp 
program själv. 

 

Bekvämt, slipper koppla in 
datorn till tv:n 

 

Vill inte se samma 

program 

Det händer helt enkelt att de jag 
bor med inte sätter sig ner och 
tittar på TV samtidigt som jag 
eller när jag tittar på sport ;) 

För att jag är ensam vid den 
tidpunkten eller att bara jag vill se 
på programet 

Fördriva tiden samt att ingen 
annan vill titta på det jag vill kolla 
på. 

Händer väldigt sällan. Ett 
program jag själv vill se kanske. 

om det är något ingen annan är 
intresserad av 

 

fördriva tid, kanske ingen annan 
som vill se programmet, något 
spännande jag vill se, har tråkigt, 
vill slappna av, ta det lugnt 

 

Om det är ett program som bara 
jag gillar så tittar jag på det själv. 
Det är även skönt att titta själv 
för då är det ingen som känner 
för att prata mitt i ett 
avsnitt/något spännande. 

 

Då jag är ensam om att finna 
detta intressant 
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Ibland finns det program man 
själv gillar som andra inte gillar 

 

Ser i princip bara på 
sportsändningar, vilket min 
sambo inte är intresserad av 

 

Om jag kollar ensam på TV är 
det för att jag är ensam hemma 
eller att programmet bara 
intresserar mig. 

 

För att se program som 
intresserar mig. 

 

Tittar sällan på TV själv. Skulle 
vara för att fördriva tid eller om 
det är nånting jag verkligen vill 
se och ingen annan vill titta. 

 

Tidsfördriv och ingen annan vill 
kolla på tv. 

 

Andra är inte intresserade av 
samma program 

 

Ingen annan som sitter vid tv. 
Bara jag som vill se ett visst 
program. 

 

Om jag råkar vara ensam 
hemma eller om de andra inte 
har någon lust att titta på TV. 
Det har inget att göra med att jag 
föredrar att titta ensam eller i 
grupp. Det blir som det blir bara. 

 

För att vi i min familj inte har 
samma smak när det kommer till 
TV-program 

 

Jag tittar ensam för att det inte 
är någon annan hemma när jag 
tittar eller att någon annan vill 
titta med mig. 

 

Endast om det är ett program jag 
vill se, som ingen annan vill 

 

Vill inte blir störd För att slippa prat samt få lugn 
och ro 

Det är lättare att koncentrera sig 
på det man kollar på då 

Om det är ett program som bara 
jag gillar så tittar jag på det själv. 
Det är även skönt att titta själv 

Mer stillsamt, lättare att fördjupa 
sig i innehållet. 
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för då är det ingen som känner 
för att prata mitt i ett 
avsnitt/något spännande. 

För att jag bara vill koppla av 
och slippa prata med någon. 
Kunna välja själv vad jag vill titta 
på. Men främst tittar jag på tv 
ensam när jag inte har något att 
göra med någon annan. 

 

Ensam vid tillfället Jag tittar ensam för att det inte 
är någon annan hemma när jag 
tittar eller att någon annan vill 
titta med mig. 

Oftast för att fördriva tiden när jag 
är hemma själv 

För att jag är ensam. För att jag är ensam vid den 
tidpunkten eller att bara jag vill se 
på programet 

För det är på morgonen och jag 
är singel 

 

Jag bor fortfarande hos mina 
föräldrar och jag är oftast själv 
på övervåningen så det blir då 
att jag kollar själv. 

 

Jag kollar när jag är ensam för 
det känns mindre ensamt i 
lägenheten pga. "något händer". 
Samt för att det är ett bra 
tidsfördriv. 

 

De fåtal tillfällen som jag tittar på 
TV ensam är när det är ett 
specifikt program som jag vill se 
och om jag är ensam vid det 
tillfället så ser jag programmet 
ensam också. 

 

Om jag kollar ensam på TV är 
det för att jag är ensam hemma 
eller att programmet bara 
intresserar mig. 

 

Om jag råkar vara ensam 
hemma eller om de andra inte 
har någon lust att titta på TV. 
Det har inget att göra med att jag 
föredrar att titta ensam eller i 
grupp. Det blir som det blir bara. 

 

Bor själv Bor själv  
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Nu sedan jag har flyttat hemifrån 
så tittar jag på TV ensam, men 
det är kanske lite tråkigare. Jag 
tittar nog mindre på TV nu än 
när jag bodde hemma. Det blir 
inte lika kul ensam när man inte 
kan diskutera det man ser. 

 

Jag bor ensam och tycker om att 
lyssna på debatter eller nyheter 
när jag vaknar upp på 
morgonen, det får mig att piggna 
till. 

 

För att jag bor ensam  

Utan någon anledning, därför att 
jag bor ensam antar jag. Är det 
något jag personligen vill se så 
sätter jag på TV:n och kollar. 

 

Sidoaktivitet För att fördriva tiden, har den 
mest på i bakgrunden 

Jag bodde ensam i många år och 
hade alltid tvn på i bakgrunden 
för att jag inte gillade tystnaden. 
Även om jag inte ens kollade på 
den. Trots att jag bott med min 
pojkvän i flera år är det en 
vanesak att alltid slå på tvn när 
jag kommer hem. Jag brukar 
därför halvt kolla på tv medan jag 
gör något annat, typ sitter på 
datorn. 

Till frukost eller ibland när jag 
äter middag, för att det är lite 
mysigt att ha i bakgrunden 

Det är bara bakgrundsljud. Om 
jag hade någon annan där hade 
jag kunnat prata med den 
personen. 

Gör det mest när jag äter, det är 
mysigt att krypa upp i soffan 
med en talrik yoghurt t ex. 
Annars för att fördriva tid. 

 

Soft att sätta på nåt bara, när jag 
inte orkar välja vad jag ska titta 
på och tex.äter midda själv. 

 

Jag bor ensam och tycker om att 
lyssna på debatter eller nyheter 
när jag vaknar upp på 
morgonen, det får mig att piggna 
till. 

 

Har på den i bakgrunden när jag 
är ensam 
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För att det är skönt att ha 
bakgrundsljud, för att fördriva 
tiden, för att underhålla mig 
själv. 

 

Som jag svarade förut, det är 
mest bakgrund. Min TV är 
bakom datorskärmen kan man 
säga så den står på tex medans 
jag svarar på den här enkäten 
bara för att. Låter den dock bara 
stå på när det är serier eller film 
då det är bäst bakgrundsljud och 
kan vara lite intressant att se på 
ibland. 

 

Tidsfördriv/Avkoppling För att somna. när man känner sig klar för 
dagen vill man sätta sig i soffan 
och vila då är TVn en bra ursäkt 
för det 

Gör det när jag är trött och ska 
sova 

Jag använder det för att ta det 
lugnt ibland och då är det bara 
ingen som tittar med mig. 

fördriva tid, kanske ingen annan 
som vill se programmet, något 
spännande jag vill se, har tråkigt, 
vill slappna av, ta det lugnt 

Oftast för att fördriva tiden när jag 
är hemma själv 

Avslappning utbildningssyfte (något är 
intressant) eller ibland bara 
tidsfördriv 

För att jag bara vill koppla av 
och slippa prata med någon. 
Kunna välja själv vad jag vill titta 
på. Men främst tittar jag på tv 
ensam när jag inte har något att 
göra med någon annan. 

Mest tidsfördriv när jag inte orkar 
göra något annat, även som 
belöning ex när jag pluggat. 
Däremot stänger jag av om det 
inte finns något jag gillar. 

Eftersom jag mest kollar på tv 
innan jag ska sova, och sover 
alltid ensam :( 

Jag tittar väldigt sällan på linjär 
TV ensam. Om jag gör det är det 
förmodligen bara för tidsfödriv. 

Om jag vill titta på något, men 
inte riktigt vet vad, eller om jag 
vet att ett specifikt program går 
just då och jag inte har något 
bättre för mig. 

 

Det kan vara skönt när man inte 
har något att göra. Sitta själv och 
strötitta är inte så tokigt! 
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Fördriva tiden samt att ingen 
annan vill titta på det jag vill kolla 
på. 

 

Gör det mest när jag äter, det är 
mysigt att krypa upp i soffan 
med en talrik yoghurt t ex. 
Annars för att fördriva tid. 

 

fördriva tid, kanske ingen annan 
som vill se programmet, något 
spännande jag vill se, har tråkigt, 
vill slappna av, ta det lugnt 

 

För att jag är uttråkad  

Oftast om jag ser på linjär TV så 
slökollar jag för att driva tid. 

 

Jag kollar när jag är ensam för 
det känns mindre ensamt i 
lägenheten pga. "något händer". 
Samt för att det är ett bra 
tidsfördriv. 

 

För att fördriva tiden i väntan på 
något. 

 

Händer sällan men slumpfaktorn 
av att bara slå på nåt är rätt Nice 

 

Brist på annat att göra, uttråkad, 
vill inte plugga 

 

För att det är skönt att ha 
bakgrundsljud, för att fördriva 
tiden, för att underhålla mig 
själv. 

 

Fördriva tiden ibland, om någon 
film/tv-serie jag vill se visas 

 

Fördriv  

Tittar sällan på TV själv. Skulle 
vara för att fördriva tid eller om 
det är nånting jag verkligen vill 
se och ingen annan vill titta. 

 

Om jag vill fördriva tiden och jag 
är själv så tittar jag på tv själv 

 

Tidsfördriv och ingen annan vill 
kolla på tv. 
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Det är oftare i form av tidsfördriv  

För att fördriva tiden.  

Tidsfördriv, och vana av att se 
vissa programm 

 

För att fördriva tiden, har den 
mest på i bakgrunden 

 

Tittar aldrig på linjär 

TV ensam 

Jag tittar inte på linjär TV ensam. 
Är jag ensam ser jag på 
någonting på datorn istället. 

Tittat inte på linjär tv ensam 

Ser jag på tv ensam så blir det 
oftast webb-baserat. 

tittar aldrig ensam 

Det gör jag inte Jag tittar aldrig på linjär TV 
ensam 

jag tittar aldrig på linjär TV 
ensam 

Händer nästan aldrig, sitter hellre 
framför datorn 

tittar inte ensam. gör inte det. 

jag tittar sällan ensam men kollar 
på samma saker som med folk 

 

Detta gör jag aldrig.  
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Tabell 3  

Varför tittar du på webb-TV tillsammans med andra? 

Gruppering: Kombo: Webb: 

Dela upplevelsen Trevligt att kunna prata om det 
man sett 

 

Det är något jag inte brukar göra. 
Men ibland finns det en bra 
dokumentär att titta på. Att titta på 
en dokumentär med vänner gör 
så att man kan diskutera 
innehållet efter. De brukar ofta ta 
upp viktigare frågor än vad en film 
brukar. 

 

Mest på grund av gemenskapen, 
då det är roligt att dela 
upplevelsen med någon annan. 

 

För att dela en upplevelse - och 
kan man diskutera programmet 

 

Jag skulle bara se ett specifikt 
program med andra, Paradise 
Hotel, då många i min 
omgivning/på sociala medier 
följde serien i nutid och jag och 
mina vänner ville vara ständigt 
uppdaterade med avsnitten så 
man kunde hänga med i samtal 
om serien. 

 

Av samma anledningar som 
vanlig TV 

 

Förstärker känslan av 

programmet 

Det förstärker känslan av att titta 
på TV. 

 

Vill se samma program Vi följer samma serie Om man är intresserad av 
samma saker kan det vara 
trevligt 

För att vi är flera som vill se 
samma program. 

För att vi kanske inte hittar 
någon film vi alla känner att vi 
vill se, men det finns nån 
serie på nån av kanalerna 
man kan enas om. 

Om vi är flera som missat ett 
program 
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Tittar sällan på webb-TV 
tillsammans med andra. I så fall är 
det för att båda vill se ett program 
som vi missat. 

 

hela familjen följer en serie, vi ser 
avsnitt vi missat på webben 

 

Jag skulle bara se ett specifikt 
program med andra, Paradise 
Hotel, då många i min 
omgivning/på sociala medier 
följde serien i nutid och jag och 
mina vänner ville vara ständigt 
uppdaterade med avsnitten så 
man kunde hänga med i samtal 
om serien. 

 

Om vi vill se ett specifikt program  

Bara om vi har missat något som 
vi båda vill se 

 

Följa en tv-serie tillsammans.  

Gemenskap och att man är flera 
som vill se samma 
program/avsnitt. 

 

På grund av gemensamma 
intressen. 

 

Sport evenemang som streamade 
till stor tv 

 

Det är ett program som vi båda vill 
se. 

 

Om vi är flera som vill se ett 
specifikt program så kollar vi 
tillsammans. 

 

Finns vissa dokusåpor/serier som 
jag och min pojkvän gärna tittar 
på tillsammans. Då vi bor i olika 
städer just nu blir det svårt att se 
på vanlig TV och då är webb-TV 
en bra tillgång! 

 

För att umgås med de jag ser på 
webb-TV med. Gemenskap också 
för att vi tillsammans har valt ett 
program att se på, vi gillar 
förmodligen samma program då. 
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För att vi missat ett program som 
båda vill se. 

 

Tradition sociala sammanhang, och 
traditioner 

 

Sidoaktivitet För att göra någonting på 
morgonen för att vakna till. 

 

Gemenskap sociala sammanhang, och 
traditioner 

Jag tittar nästan alltid med 
någon annan för att det är 
roligare. Det kan hända 
någon gång att man tittar själv 
för att man verkligen är 
intresserad av ämnet. Men 
annars om det bara är för 
nöjes skull så tittar jag med 
andra. 

Pga gemenskap Att titta på något tillsammans 
är en sorts umgänge 

Gemenskap på grund av gemenskap...? 

Det är väldigt sällan. Det kan vara 
att man ser någon serie hos en 
polare. 

För underhållning och 
avslappnad "hjärndöd" 
trevnad 

Av samma anledningar som 
vanlig TV 

Tittar oftast med pojkvännen. 
Framför allt när vi äter ihop. 
Det är ett skönt sätt att koppla 
av tillsammans och samtidigt 
skapa en gemenskap 

För att det är trevligt med 
sällskap, gör det ofta för att se 
något jag missat. 

gemenskap. kopplar av 
tillsammans 

Mest på grund av gemenskapen, 
då det är roligt att dela 
upplevelsen med någon annan. 

Gemenskapen 

Gemenskap och att man är flera 
som vill se samma 
program/avsnitt. 

 

Underhållande  

om jag är med en vän som inte 
har en tv 

 

För att umgås med de jag ser på 
webb-TV med. Gemenskap också 
för att vi tillsammans har valt ett 
program att se på, vi gillar 
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förmodligen samma program då. 

För att det är kul att kolla nåt på 
svt-play med min roomie. Annars 
brukar jag tanka hem film om jag 
kollar med kompisar. 

 

Tidsfördriv/Avkoppling Av samma anledning som jag 
tittar på linjär tv tillsammans med 
andra. 

Tittar oftast själv men mest 
som meningslöst tidsfördriv 
oavsett om jag är själv eller 
med andra. 

 För underhållning och 
avslappnad "hjärndöd" 
trevnad 

 Tittar oftast med pojkvännen. 
Framför allt när vi äter ihop. 
Det är ett skönt sätt att koppla 
av tillsammans och samtidigt 
skapa en gemenskap 

 gemenskap. kopplar av 
tillsammans 

Tittar aldrig på webb-tv 

tillsammans med andra 

Jag tittar aldrig med andra på 
webb-tv. 

jag tittar aldrig på webb-TV 
tillsammans med andra 

Det brukar jag inte göra. jag tittar aldrig på webb-TV 
tillsammans med andra 

jag tittar aldrig på webb-TV 
tillsammans med andra 

Jag svarade just att jag tittar 
på webb-TV ensam… Denna 
fråga borde därmed inte vara 
obligatorisk. 

Jag tittar inte/sällan på webb-tv 
tillsammans med andra 

Händer inte ofta. 

Jag tittar nästan aldrig på web-tv 
med andra då ingen vill se det jag 
vill se. 

Jag tittar sällan på webb-TV 
tillsammans med andra 

Jag tittar själv Jag gör det aldrig 

Tittar inte på webb-Tv med andra Detta sker icke. 

Gör det sällan. Men kanske om 
man ska kolla på någon film om 
det räknas. (Netflix) 

Jag tittar aldrig på webb-TV 
tillsammans med andra. 

Tittar oftast inte på webb-tv med 
andra. 

Jag tittar nästan aldrig 
tillsammans med andra 

Jag brukar inte titta på web-tv Tittar sällan på webb-tv med 
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med andra. andra. 

Jag tittar aldrig på webb-TV 
tillsammans med andra 

Tror aldrig jag gjort det 

Jag tittar inte på webb-tv med 
andra 

 

Brukar inte titta med andra.  

Tittar i princip inte på webb-tv 
med andra. Bara under OS då 
hade jag viaplay och tittade med 
vänner och familj. 

 

Jag tittar aldrig på webb-tv men 
någon annan.. 

 

Händer aldrig  

Jag tittar aldrig på webb-TV med 
andra 

 

Jag tittar aldrig på webb-TV 
tillsammans med andra 

 

Jag tittar sällan på webb-TV 
tillsammans med andra 

 

Det är ytterst sällan som jag ser 
på webb-TV med andra. 

 

Gör ej.  

Jag tittar inte på webb-TV med 
andra 

 

Jag tittar aldrig på webb-TV 
tillsammans med andra 

 

Kollar inte på webb-Tv med 
andra. 

 

jag gör inte det  

Tittar ej på webb-tv med andra.  

jag tittar aldrig på webb-TV 
tillsammans med andra 

 

Jag tittar aldrig på webb tv 
tillsammans med andra 

 

gör jag inte  
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Tittar ej på webb TV med andra  
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Tabell 4 

Varför tittar du på webb-TV ensam? 

Gruppering: Kombo: Webb: 

Naturligast för vald 

plattform 

För att skärmen oftast är så liten Jag tittar ofta på webb-tv på 
min egna dator. Jag tycker att 
man förstärka känslan genom 
att sitta med hörlurar på 
relativt hög volym för att få en 
bra känsla. Att kolla på dator 
med bara ett set hörlurar är 
typiskt dåligt att göra med 
flera personer. 

För att det blir lättast. Tittar oftast på 
dator lr iPad och då är det svårt att 
vara flera. 

Liten skärm, jag tittar på 
saker som kanske andra inte 
är så intresserade av 

Jag tittar oftast på datorn och då blir 
det så att jag tittar själv. 

Mest naturligt framför datorn. 

För att jag kollar på datorn och då är 
det inte optimalt att kolla 
tillsammans med andra 

För att det jag sitter med 
datorn. 

Det är för att jag sitter vid en dator 
på en kontorsstol eller med en 
surfplatta i knät och då är det inte 
praktiskt att andra ska titta samtidigt. 

 

för att jag sitter vid min laptop  

I utbildningssyfte Oftast är det dokumentärer här 
också jag tittar på, och då är det 
oftast om jag inte har hittat en bra 
film som jag vill se. Oftast gör jag 
det för att bli mer bildad, men också 
för att fördriva tiden. 

 

Vill välja 

tillfälle/program själv 

Jag vill se ett specifik program själv För att ibland vet man att 
något program släppts som 
man vill se och orkar inte 
vänta på att tillfället ska 
passa någon annan som 
också vill se det. Eller om 
någon tipsat om något men 
som redan sett det, då 
händer det att jag tittar själv. 

För att se saker jag missat. Bor ensam och får välja själv 
vad jag ska se på 

För att se program jag missat som För underhållning och 
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ingen annan vill se informationom något som 
intresserar mig. 

när jag missade ett intressant 
program 

För oftast har hört talas om 
en dokumentär och då kollar 
jag bara på den utan att 
försöka hitta folk som vill kolla 
med mig. 

När jag vill se ett specifikt program  

För att det är ett enkelt alternativ om 
jag missat något på TV, men tycker 
känslan av att kolla på vanlig TV är 
bättre än att sitta framför datorn. 
Därför gillar jag inte att kolla med 
andra när jag ser på webb-tv 

 

Oftast för att jag kollar ett program 
som jag missat. 

 

Skönt att välja när man ska kolla och 
vad man ska se 

 

För att titta på det som jag har 
missat eller finner intressant på 
nätet, det är smidigt och jag 
bestämmer själv vad jag vill titta 
alltså vad jag känner för. 

 

Här kan jag välja själv vad jag vill se 
och när jag vill se det. 

 

Bara om jag följer ett program och 
vill se ett nysläppt avsnitt. 

 

För att jag vill se ett specifikt 
program 

 

för att det oftas bara passar för mig  

Bekvämt, kan se vad jag vill när jag 
vill. 

 

Jag tror att det är för att jag kollar på 
webb-TV när jag själv har tid. Om 
någon annan vill kolla så kan de 
kolla när det passar de själva bättre. 

 

För att ta igen sådant som jag 
missat att se eller som andra tipsar 
om. 

 

När jag kommer hem från plugget 
och ett nytt avsnitt av en serie jag 
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följer kommer ut. Finns inte riktigt 
tillfälle att kolla med någon/några 
andra då. 

För att fördriva tiden. Men också för 
att det är en viss dokumentär som 
jag är intresserad utav och det är 
inget jag "väntar" på att se på med 
andra. 

 

För att se de program jag vill se då 
jag har tid. Ett avkopplande sätt att 
prokrastinera. 

 

För att jag har missat ett program 
som jag vill se. 

 

Prokrastinering Fördriva tid, prokrastinering  

För att se de program jag vill se då 
jag har tid. Ett avkopplande sätt att 
prokrastinera. 

 

Vet inte, för att jag tycker om det. 
Som tidsfördriv ( och prokrastinering 
av studierna...) 

 

Bekvämlighet Det är ett smidigt sätt att få se det 
man vill när man vill. 

 

När jag tittar på datorn speciellt så 
tycker jag det är mer bekvämt att 
titta själv. Kan fokusera mer på det 
jag ser då. 

 

Bekvämt, kan se vad jag vill när jag 
vill. 

 

För att det blir trångt med fler 
framför datorn och att det är 
program bara jag vill se. 

 

Vill inte se samma 

program 

För att jag sällan har sällskap av 
någon som gillar samma TV-
program 

Liten skärm, jag tittar på 
saker som kanske andra inte 
är så intresserade av 

För att det kanske bara är nåt jag vill 
se eller så är ingen annan hemma 

 

För det är oftast bara jag som vill se 
just det programmet som jag kanske 
missade tidigare under kvällen och 
det då faller ganska naturligt att se 
det själv. 
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skönt, ingen vill se det jag vill se.  

Ofta är det för program som bara jag 
vill se, och ibland kan det vara 
ganska skönt att titta på något själv 
utan att andra stör eller 
kommenterar (som ofta händer när 
vi tittar på tv tillsammans i familjen!). 

 

om det är något avsnitt bara jag 
missat, eller något bara jag vill se 

 

På grund av skilda intressen med 
andra. 

 

För att programmet endast 
intresserar mig. 

 

För att se på serier som enbart jag 
följer. 

 

för jag har missat nått program som 
alla jag känner sett redan 

 

För att det blir trångt med fler 
framför datorn och att det är 
program bara jag vill se. 

 

Vill inte bli störd Kunna ägna mig helt åt programmet 
och inte behöva skämmas för 
eventuella snyftattacker. 

För att kunna koncentrera 
mig ordentligt på det jag tittar 
på 

För att man då får effektiv tittartid För att ibland vill jag kolla på 
nåt själv 

för att slippa bli störd  

Ofta är det för program som bara jag 
vill se, och ibland kan det vara 
ganska skönt att titta på något själv 
utan att andra stör eller 
kommenterar (som ofta händer när 
vi tittar på tv tillsammans i familjen!). 

 

När jag tittar på datorn speciellt så 
tycker jag det är mer bekvämt att 
titta själv. Kan fokusera mer på det 
jag ser då. 

 

Ensam vid tillfället Om någon ger tips eller länk på ett 
avsnitt eller program som jag kollar 
på så gör jag det. Eftersom jag sitter 
framför datorn då och är ensam. 

För att det är trevligare att 
göra annat när man 
spenderar tid med någon. 

För att det kanske bara är nåt jag vill För att jag är ensam? 
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se eller så är ingen annan hemma 

Om jag inte har någon att kolla med. 
Kollar dock väldigt sällan ensam. 

Forever alone 

För att jag är själv.  

För att jag verkligen vill se någonting 
och då tittat jag på webb-tv när jag 
är själv. 

 

För att jag är ensam  

Av samma anledning som varför jag 
ser på traditionell TV ensam. 

 

Bor själv Bor själv . Jag bor ensam 

För att jag bor ensam antar jag Bor ensam och får välja själv 
vad jag ska se på 

För jag bor ensam  

Jag bor själv vilket gör att jag oftast 
tittar ensam på programmen då. 

 

Sidoaktivitet  Jag tittar mest på tv ensam 
om jag är riktigt trött och bara 
vill koppla bort eller i 
bakgrunden medans jag gör 
annat. 

Tidsfördriv/Avkoppling Fördriva tid, prokrastinering Tittar oftast själv men mest 
som meningslöst tidsfördriv 
oavsett om jag är själv eller 
med andra. 

Vet inte, för att jag tycker om det. 
Som tidsfördriv ( och prokrastinering 
av studierna...) 

För att jag t.ex. ska gå och 
lägga mig men vill se något 
innan jag somnar. Oftast gör 
jag andra saker eller tittar på 
film tillsammans med andra. 

Avslappning tar en paus från plugget 

Av samma anledning som jag tittar 
på linjär tv tillsammans ensam. 
(svarade tidsfördriv då) 

Jag tittar mest på tv ensam 
om jag är riktigt trött och bara 
vill koppla bort eller i 
bakgrunden medans jag gör 
annat. 

För underhållning, intressant fakta. Fördriva tiden. 

Kul Om jag inte har något annat 
att titta på. 
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Oftast är det dokumentärer här 
också jag tittar på, och då är det 
oftast om jag inte har hittat en bra 
film som jag vill se. Oftast gör jag 
det för att bli mer bildad, men också 
för att fördriva tiden. 

För att varva ner innan jag 
ska sova oftast. 

För att fördriva tiden. Men också för 
att det är en viss dokumentär som 
jag är intresserad utav och det är 
inget jag "väntar" på att se på med 
andra. 

 

Fördriver tiden när jag är ensam.  

Tittar oftast inte på webb-tv ensam. 
Om jag gör det så är det förmodligen 
pga tristess 

 

För att se de program jag vill se då 
jag har tid. Ett avkopplande sätt att 
prokrastinera. 

 

För att jag inte har något bättre för 
mig och för att se program som jag 
missat 

 

bra tidsfördriv/underhållning. 
Roligare det än att sitta och rulla 
tummarna. Bra avkoppling efter en 
dagen 

 

Det är oftast för att jag vill se ett 
visst programm, eller bara tidsfördriv 

 

Tittar aldrig på webb-tv 

ensam 

Tittar oftast inte på webb-tv ensam. 
Om jag gör det så är det förmodligen 
pga tristess 

 

Gör inte det så ofta, nån gång ibland 
har jag perioder av att se typ halv ått 
hos mig på web-tv själv. Annars 
kollar jag linjär-tv eller nån tankad 
serie. 

 

Det gör jag jag inte,  

Tittar aldrig på de ensam  
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