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Abstract 

The traditional media channels are beeing more and more digitalized and is now 

offering the consumers access to the content anywhere, anytime. There are indications 

from different researchers that this could lead to a fragmentation of the media audience. 

This could be because the content is beeing more and more specialised to different 

demographic groups of people. With this paper we sought to find out if we could get 

any indications on if the development tend to continue regarding on demand-services. 

Does the media audience think they will continue their subscriptions to the services, and 

if so - why? If not, how will they consume media if not via on demand-services? We 

conducted an online survey where 243 individuals participated and found out that our 

respondents indicated to continue their subscriptions because of the quantative content 

the service offers. Although our result indicated that the people who now are 

subscribing on an on demand-service will continue to do so - the majority of our 

respondents showed that they would turn to illegal filesharing and streaming if they, for 

any reason, would cancel the on demand-subscription. 
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1 Introduktion 

I detta kapitlet ger vi läsaren en bakgrund samt inledning till problemet vi valt att 

undersöka. 

 

1.1 Bakgrund 

I mitten av 1990-talet etablerade sig Internet på allvar (Netifiera, 2016). Det fanns 

många kritiker till fenomenet, men även de som tidigt såg dess potential. Frågan är ifall 

egentligen någon insåg hur pass stor inverkan det nya fenomenet skulle ha. Med tiden 

har bandbredden blivit större och hastigheterna för att ladda upp och ner data har 

ständigt ökat. Innan bredbandet kom fanns inte kapaciteten att streama film, musik eller 

serier, utan många valde att antingen ladda ner dem illegalt eller att gå och köpa det 

fysiska exemplaret i affären. I takt med att bandbredden blev kraftigare började såväl 

globala som nationella bolag och stiftelser etablera sin närvaro på Internet. De började 

erbjuda on demand-innehåll, vilket innebar att folk när de ville kunde titta på film eller 

lyssna på musik. Küng, Picard och Towse (2008) förklarar att konsumenter redan vid 

millennieskiftet övergick från traditionella medier såsom tidningar, radio och tv och 

istället vände sig till Internet. Mycket har hänt sedan år 2000 och dagens medielandskap 

erbjuder konsumenten många olika valmöjligheter.  

 

I och med on demand-tjänsterna och att mediekonsumenten i och med dessa tjänster 

själva kan välja när hen ska ta del av ett medialt innehåll riskeras ett ökat kunskapsgap i 

samhället. I och med att informationen/utbudet är tillgängligt 24 timmar om dygnet har 

forskare identifierat detta som en risk för samhället. McQuail (2010) redogör bland 

annat för något som han benämner som fragmenteringshypotesen som syftar till 

ovanstående. Han menar att i takt med den digitala utvecklingen riskerar mediepubliken 

att fragmenteras. McQuail (2010) hävdar att fragmenteringen sker i och med att 

mediekonsumenter idag tar till sig information när de själva vill. Förr sågs, lästes och 

hördes medialt innehåll vid en tidpunkt och alla som såg, läste eller hörde innehållet 

gjorde det samtidigt. Så är det alltså inte längre, vilket McQuail (2010) påpekar.  

 

Fragmenteringen som McQuail (2010) redogör för kan i sig leda till kunskapsgap i 

samhället, som även Severson (2004) påpekar. Tichenor, Donohue & Olien (1970) lade 

grunden för kunskapsgapet och menade att det var anknutet till social och ekonomisk 
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status och att det var det som bidrog till huruvida benägen gemene man var till att ta till 

sig medialt innehåll.  

 

Är vi i och med on demand-tjänsterna på väg att väcka liv i ett problem som 

härstammar från en tid då en tv-apparat var något exklusivt? Är mediepubliken återigen 

på väg att splittras, både via fragmentering och rena kunskapsgap och det på grund av 

att on demand-tjänsterna tenderar att ta över den mediala marknaden? 

 

Det här är intressant ur ett medie- och kommunikationsperspektiv bland annat eftersom 

vi vill ta reda på ifall de som i dagsläget prenumererar på en on demand-tjänst kommer 

att fortsätta göra det och isåfall varför, men också då vi hoppas få svar på hur de som 

prenumererar på en on demand-tjänst skulle konsumera media ifall de skulle välja att 

säga upp sin prenumeration. Med det hoppas vi kunna erhålla eventuella indikationer på 

åt vilket håll mediekonsumtionen är på väg åt och med det konstatera ifall 

fragmenteringen och kunskapsgapet kommer att fortsätta växa.  

 

1.2 Problematisering 

1.2.1 Internets historia och påverkan 

Idag har 93% av Sveriges befolkning tillgång till Internet och 91 % använder det (Soi, 

2016). Grunden till dagens Internet lades redan i slutet av 1960-talet, då med fyra 

datorer på olika geografiska platser som kunde kommunicera med varandra. I början av 

70-talet utvecklades det ytterligare då forskare började skicka kommunikativa filer 

mellan varandra. Programmet de använde för att skicka filerna utvecklades och lade 

grunden för det vi idag kallar för e-post. Under uppkomsten var det främst forskare och 

universitet som använde Internet (Netifiera, 2016). Internets stora genombrott kom dock 

i mitten på 90-talet då människor utanför den akademiska världen började använda 

tjänsten (Iis, 2011). Fenomenet växte och 90-talet skulle komma att benämnas som den 

digitala revolutionens årtionde. Det dök upp nya sätt för folk att navigera och hitta 

diverse information på Internet (Netifiera, 2016).  

 

Medieföretag har funnits på Internet ungefär lika länge som det varit tillgängligt för 

gemene man. Enligt Internetstiftelsen i Sverige (2011) var det i mitten av 90-talet som 

Internet slog igenom på allvar i de svenska hemmen. Samtidigt valde, i dagsläget 

Sveriges största tidning, (Aftonbladet, 2016) Aftonbladet, att starta sin etablering på 



  
 

3 

Internet. Bo Hedin, som vid tillfället var nyhetchef på tidningen insåg att Internet var 

rätt väg att gå. Idéen fick stöd från ledningen och i Augusti 1994 lanserades 

Aftonbladets kulturbilaga på Internet. Efter lanseringen har utvecklingen ständigt gått 

framåt. 1996 började tidningen sända webb-tv och året därpå även live-tv på Internet 

(Aftonbladet, 2014).  

 

Flera andra medieföretag insåg tidigt vikten av en närvaro på Internet - nationella som 

globala bolag. Några år efter Aftonbladet etablerat sig på Internet grundades bland annat 

den amerikanska streamingtjänsten Netflix. Företaget startade sin verksamhet 1997 och 

började ett år senare att hyra ut och sälja dvd-filmer över Internet. De identifierade sätt 

att spara in på de kostnader som en fysisk butik innebar och valde istället att sköta 

verksamheten över Internet. Tio år efter starten formades företaget till det som de flesta 

förmodligen identifierar dem med idag - en on demand-baserad streamingtjänst. De 

insåg att framtidens mediemarknad fanns på Internet. Det ledde i sin tur till att vissa 

serie- och filmproducenter valde att förse företaget med sina produktioner. Det gjorde 

att de fick möjligheten till en betydligt större spridning på sina alster än de fick innan 

(Funding Universe, 2016). Den amerikanska streamingjätten etablerade sig i januari 

2016 bland annat i Indien. Med sina 1,3 miljarder invånare är Indien världens näst mest 

folkrika land (Landguiden, 2014). Att som amerikansk streamingtjänst etablera sig i ett 

sådant land bör vara en tydlig indikation på vart den digitala världen är på väg och vad 

människor efterfrågar (Indianexpress, 2016).  

 

1.2.2 Nätgenerationen 

Bondad-Brown, Rice & Pearce (2012) förklarar att mediekonsumtion tenderar att skilja 

sig beroende på hur gammal man är. Forskning visar att vuxna tittar mer på tv desto 

äldre de blir. Författarna menar att det här kan bero på att individen har mer tid för 

sådant men samtidigt också ett större behov av informationen som tillhandahålls via tv. 

En annan viktig aspekt menar författarna är att tv-konsumtionen leder till att individen 

kan ta del av aktuella ämnesdiskussioner som härstammar från tv.  

 

Bondad-Brown et al. (2012) delar in mediepubliken i olika kategorier beroende på 

vilken generation dessa tillhör. De som är födda mellan 1946-1964 tillhör vad 

författarna kallar för baby boomers-generation. Generation X är enligt författarna de 

som är födda mellan 1965-1976 medan de som är födda mellan 1977-1997 benämns 

som nätgenerationen. Hur en generation konsumerar media kan skilja sig mycket 
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gentemot en annan. Författarna påpekar att respektive generation redan i ung ålder 

skapar ett specifikt medialt beteende med kopplingar till deras sociala behov och 

värderingar kring respektive media. Individer från nätgenerationen har troligen därför 

en starkare koppling till Internet än tidigare generationer. Likaså argumenterar Bondad-

Brown et al. (2012) att baby boomers och generation x har en starkare koppling till tv 

än nätgenerationen.  

 

Det har visat sig att nätgenerationen - den generation som är uppvuxen med Internets 

utveckling, har en annan inställning till Internet än äldre generationer. Nätgenerationen 

tenderar att söka sig mer och mer till tjänster på Internet istället för de traditionella 

medierna. En holländsk undersökning visar att Sverige år 2005 var det land där 

ungdomar mellan 16-24 år använde sin mobiltelefon till att se på tv och lyssna på radio, 

mest. Internets påverkan på andra medier blir som mest påtaglig när man granskar 

nätgenerationens användande av traditionella medier. Generellt har den yngre 

generationens användande av radio, tv och musik sjunkit. Redan 1996, under den 

globala etableringen av Internet, påverkades traditionell tv negativt och vid år 2000 

förlorade såväl tv som tidningar och radio många konsumenter till det nya mediet. 

(Küng et al. 2008) 

 

Statistik från Soi (2016) visar att svenskar i åldrarna 16-25 år både ser på film och 

Youtube mer frekvent än vad de tittar på traditionell tv. 76% tittar på tv varje vecka 

medan 80% tittar på Youtube och 85% tittar på film/video på Internet. Under 2015 

tittade nästan varannan svensk i åldrarna 26-35 år (47%) på Netflix. Küng et al. (2008) 

menar att de som vuxit upp med bredband och Internet kommer framöver spendera 

betydligt mer tid vid just Internet än de som inte är uppvuxna med det. I och med att de 

kommer spendera mer tid på Internet innebär det att de per automatik kommer spendera 

mindre tid vid ett annat medie. Vad man också kan se är att den största ökningen i 

kategorin streamad musik på nätet är det de äldre som står för. Personer i åldrarna 56-

65 år dubblerade sin konsumtion av streamad musik från 2014 till 2015, till skillnad 

emot de yngre i åldrarna 26-35 år som ökade sin konsumtion med åtta procent (Soi, 

2016). 

 

En medial förändring förväntas ske i hemmen. De användare som har tillgång till 

högkvalitativt internet kommer minska sin konsumtion av traditionell media såsom 
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radio, tv, tidningar och musik (Küng et al. 2008). Statistik visar att under 2015 lyssnade 

94% av svenskarna mellan 16-25 år på musik minst någon gång i veckan och 71% 

prenumererade på en betaltjänst. Trenden ser även ut att hålla i sig. Enbart fyra procent 

av de som tidigare prenumererat på en musiktjänst sa under 2015 upp den (Soi, 2016).  

 

1.2.3 Kunskapsgapet 

 

Den digitala utvecklingen riskerar att få negativa konsekvenser på samhället. Många år 

innan Internet blev känt för allmänheten och digitaliseringen tog sin början tog Tichenor 

et al. (1970) fram en hypotes om kunskapsgapet. Året var 1970 och Tichenor et al. 

(1970) menar att kunskapsgapet ökar i takt med att informationen från media ut till 

allmänheten ökar. Tichenor et al. (1970) påstår att det här från början var relaterat till 

social status och hur hög inkomst vederbörande hade. De menar att de med hög social 

status och/eller hög inkomst tog till sig den mediala informationen betydligt snabbare än 

övriga. De med högre ekonomiskt status kunde helt enkelt lättare köpa en tv och få 

informationen via den kanalen. För de med inte lika mycket pengar var det betydligt 

svårare. 

 

Eastin, Cicchirillo & Mabry (2015) utvecklar teorin som Tichenor et al. (1970) lade 

grunden för. De hävdar också dem att i takt med att informationstillgängligheten ökar, 

ökar också gapet mellan olika grupper i samhället. Forskning kring hypotesen om 

kunskapsgapet går hand i hand med modern forskning och vad Eastin et al. (2015) 

kallar för den digitala klyftan.  

 

Forskning kring den digitala klyftan härstammar från tidigt 1990-tal med tillväxten av 

datorer och internet. Då tekniken var relativt ny var det långt från alla som kunde ta del 

av den vilket ledde till ett gap mellan de som kunde söka information via digitala  

tjänster och de som inte hade samma möjligheter. Bonfadelli (2002) förklarar att 

Internet i förhållande till traditionella medier, tenderar att fragmentera och 

individualisera publiken i informationssökningssammanhang, vilket också kan leda till 

kunskapsgap. Han påpekar också att många undersökningar som har gjorts pekar på en 

korrelation mellan vilken typ av medialt innehåll vissa demografiska grupper föredrar 

och vilken utbildningsnivå de har. Information och underhållning ställs emot varandra 

och det publiken föredrar, de som ger dem mest tillfredställelse, blir det mediala valet. 
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1.2.4 Mediepublikens behov 

Unga människor idag efterfrågar framförallt en specifik sak när det kommer till medialt 

innehåll - äkthet. (Publishing perspectives, 2010)  

 

“They are so smart and so savvy. They sniff out bullshit really quickly 

now”  

- Shannon Fitzgerald, vice president vid serieutveckling på MTV. (Publishing 

perspectives, 2010)  

 

Idag är det svårare än någonsin att utveckla bra och hållbara program som är gångbart 

på den yngre publiken. Anledningen är att det nu för tiden ligger så pass nära till hands 

för betraktaren att vända blicken åt ett annat håll och hitta något minst lika bra eller 

tilltalade någon annanstans. Fitzgerald definierar dagens mediesamhälle som en Short 

span-theatre. (Publishing perspectives, 2010)  

 

Dagens konsumenter är, i större utsträckning än förr, mer medvetna om vad de vill ha. 

Mycket tack vare att Internet erbjudit möjligheten till att jämföra produkter. Förr skedde 

kompromisser i betydligt större utsträckning, men Itamar Simonson säger i en intervju 

med Stanford graduate school of business (2014) att människor idag utvärderar sina 

alternativ i betydligt större utsträckning än vad de gjorde förr. På det sättet kan de vara 

mer kräsna i sina val av hur de konsumerar media. (Stanford, 2014) 

 

Per Nunstedt, sportchef på Viasat, hävdar i podcasten Tv med Luuk att paketeringen av 

medialt innehåll är oerhört viktigt. Han menar att de på företaget har identifierat 

beteendemönster hos publiken och utefter det kommit fram till hur de ska paketera sitt 

innehåll. (Luuk, 2016, 24 februari) 

 

1.3 Problemformulering 

I vår uppsats redogör vi för tidigare forskning och redogörelser som berör vårt 

problemområde, det vill säga huruvida framtidens mediekonsumtion tenderar att se ut - 

med fokus på on demand-tjänster. Vad är det som driver mediekonsumenterna till att 

prenumerera på on demand-tjänster och hur skulle deras mediekonsumtion se ut ifall de 

inte gjorde det? Vi identifierar redogörelser och tidigare forskning som ger oss 

indikationer på hur tidigare konsumtion sett ut och hur framtiden kan komma se ut. De 

forskare som vi har identifierat håller tron högt om att framtidens mediekonsumtion 
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kommer att ske digitalt. Det här till följd av den digitalisering av media som under de 

senaste åren skett. Vi har identifierat olika sätt kring hur media har konsumerats förr 

och att den digitaliseringen vi idag befinner oss i kan komma att leda till kunskapsgap 

och fragmenteringar i samhället.  

 

Vi vill ta reda på ifall vi kan få indikationer på i vilket utsträckningen digitaliseringen 

kommer att fortgå och hur media kan tänkas konsumeras ifall det inte sker ditigalt och 

via on demand-tjänster. Med det i ryggen har vi utformat hypoteser och under-hypoteser 

som vi med vår undersökning söker svar på. 

 

1.3.1 Forskningsfråga 

Hur kan media komma att konsumeras ifall det personliga värdet för mediala on 

demand-tjänster inte motsvarar dess innehåll eller kostnad och vad är det som gör att 

konsumenterna i framtiden kan tänkas fortsätta prenumerera på on demand-tjänsten?  

 

1.4 Syfte 

McQuail (2010) menar att vid tillkomsten av nya mediekanaler ges konsumenten 

möjligheten till att ta del av ett bredare och mer specificerat innehåll. Han menar att det 

kan bidra till en diversifiering av mediepubliken. Severson (2004) skriver att en 

diversifiering av mediepubliken kan leda till kunskapsgap i samhället. Syftet med 

undersökningen är därför att försöka ta reda på hur on demand-publikens framtida 

mediekonsumtion kan komma att se ut.  
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2 Teori 
 

I det här kapitlet presenteras teori och redogörelser som ligger till grund för det 

underlag som vi anser kunna bidra till en ökad förståelse i ämnet vi avser undersöka. 

 

2.1 Uses and gratification 
 

Sundar & Limperos (2013) skriver att uses & gratification-teorin fokuserar på publiken 

och syftar till att förklara att individer har specifika behov som ligger till grund för valet 

av mediekonsumtion. Den traditionella synen på uses & gratification menar att fokus 

ligger på individen och inte specifika teknologiska framsteg för ett medie. Individer 

kommer välja sin mediekonsumtion grundat på gamla val och nuvarande behov. Därav 

har forskning kring uses & gratification ofta kretsat kring sociala och psykologiska 

variabler för att förstå individers motivation för val av media. 

 

Forskning kring Internet pekar på att publiken främst använder Internet för 

underhållning, kommunikation och sociala kontakter. Forskningen visar att 

tillfredsställelsen publiken får genom användning av Internet är i stort sett identiskt till 

den tillfredställelse som traditionella medier gav. (Sundar & Limperos, 2013) 

 

Sundar och Limperos (2013) menar att de teknologiska utvecklingar som har skett inom 

respektive medieformat innebär att vi bör se på uses & gratification från en något 

annorlunda vinkel. Många medieplattformar är idag mobila och kan således också 

nyttjas när som helst. Att titta på film i tunnelbanan på väg till jobbet syftar kanske inte 

till att nå samma typ av tillfredsställelse som att se på en film i lugn och ro i hemmet. 

En annan aspekt till en mer modern syn på uses & gratification kan vara interaktiviteten 

mellan publik och medie.  

 

Ruggiero (2000) menar att uses & gratification alltid spelat en avgörande roll vid 

tillkomsten av ett nytt medie. Han beskriver hur uses & gratification har utvecklats och 

omarbetats fram till dagens synsätt och förståelse. Han förklarar hur vi har gått från ett 

synsätt då publiken sågs som relativt aktiv massa, till en betydligt mer aktiv och 

interaktiv publik. Det är en process som inte skedde över en natt, men blev påtaglig i 

samband med introduktionen av demassification - en term som beskriver hur publiken 

genom nya teknologier kan välja sitt eget mediala innehåll istället för att enbart agera 

mottagare via massmedierna. Författaren anser att ett mer modernt synsätt av uses & 
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gratification och synen på publikens beteende är där individens mediekonsumtion styrs 

av ett rationellt och självmedvetet beteende. Ett beteende som söker efter tillfredställelse 

genom ett specifikt medie och förväntningarna på att det specifika valet kommer 

tillfredsställa individens behov. Författaren menar att fokus i uses & gratification bör 

ligga på varför publiken väljer ett specifikt medie och hur detta tillhandahåller den 

önskade tillfredsställelsen.  

 

2.2 Illegal nedladdning 
 

Illegal nedladdning har haft en negativ inverkan på hur folk i övrigt konsumerar film. 

Hennig-Thurau, Henning och Sattler (2007) menar att statistik klart och tydligt visar att 

de som väljer att illegalt ladda ner filmer också ändrar sitt beteende vad det gäller att 

konsumera film i övrigt. De redogör för en undersökning som visar att 42% av de 

tillfrågade går på bio i mindre utsträckning när de väljer att ladda ner filmerna, 45% hyr 

film mer sällan och 44% köper inte längre film lika ofta. I en studie som involverade 

åtta länder framkommer det att 24% av Internetanvändarna någon gång laddat ner en 

film och 26% på en global nivå hävdar att de mer sällan efter att de börjat ladda ner, 

betalar för filmer.  

 

Hennig-Thurau et al. (2007) definierar illegal nedladdning som konsumenters 

konsumtion av illegala kopior av långfilmer. Definitionen berör inte enbart 

konsumtionen av filmen, utan även hur vederbörande tillhandahållit sig den där 

intentionen varit konsumtion.   

 

Hennig-Thurau et al. (2007) genomförde intervjuer med erfarna fildelare där de gav sin 

syn på de positiva aspekter som fildelning för med sig och varför de väljer den vägen 

när de ska konsumera media - i det här fallet film. Till att börja med menar de att mediet 

blir mobilt, vilket innebär att en piratkopierad film kan användaren med enkelhet föra 

över till en annan plattform och således konsumera vid behov. Fildelarna anser också att 

det är fördelaktigt med piratkopierade filmer då de inte tar någon fysisk plats. De 

tenderar också att se produktionsbolagen som en stor girig tyrann och ser genom 

fildelning en möjlighet till att orsaka problem för dem. Fildelning öppnar dörrar för 

samverkan med andra fildelare. Individer med likasinnade åsikter kan således utbyta 

tankar och åsikter om fildelning och teknik och i och med det skapa en online-

gemenskap. 
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2.3 Digitaliseringen 

 

Eftersom både Internet och tv idag är sammanlänkande har digitaliseringen för 

användare och konsumenter bidragit till en ökad konsumentkontroll. För bolagen som 

sänder tv har det här inneburit en övergång från den traditionella televisionen som 

fungerade som en envägskommunikation till en idag interaktiv modell med 

tvåvägskommunikation där konsumenterna involveras betydligt mer än förr. (Jennes & 

Pierson, 2012) 

 

Digitaliseringen har inneburit att dagens mediepublik generellt har större tillgång till 

olika typer av medieinnehåll som alla tävlar om publikens intresse och uppmärksamhet. 

Det här för med sig att medier och företag väljer att nischa och specialisera sig och sina 

utbud just för att tilltala en specifik målgrupp. Digitaliseringen har också inneburit fler 

kanaler, vilket underlättar företagens arbete med att tilltala en viss målgrupp. År 2010 

fanns det i Europa 9893 tv-kanaler. Nu kan bolagen starta upp eller använda sig av en 

redan befintlig kanal för ett särskilt ändamål och innehåll och i och med det 

tillhandahålla tittarna mer innehåll av samma sort för samma antal tittare och 

konsumenter. (Jennes & Pierson, 2012) 

 

Bland andra redogör Bonfadelli (2002) för att Internet tenderar att fragmentera och 

individualisera publiken, vilket kan leda till kunskapsgap. I och med fragmenteringen av 

tv-publiken och att tittare med olika intressen figurerar på så många olika kanaler, får 

företag chansen sända reklam till en specifik målgrupp utan att själv behöva identifiera 

den. Det här öppnar möjligheter för ytterligare individ- och målgruppsanpassad reklam 

(Jennes & Pierson, 2012). 

 

2.4 Customisation & Personalisation 
 

De senaste åren har det blivit mer och mer vanligt förekommande att företag använder 

sig av individanpassat innehåll. Benlian (2015) menar att de arbetar på det här sättet för 

att bättre skräddarsy innehållet på webben så att det ska passa en viss demografisk 

målgrupp eller en specifik typ av person. Man identifierar människors beteende online 

och utefter det skapar ett innehåll som ska matcha vederbörandes aktivitet på Internet. 

Det kan från företagens sida verka som ett lömskt sätt att gå tillväga. Benlian (2015) 

använder två termer för att ringa in arbetssättet och kallar det för customisation och 
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personalisation och menar att det för konsumenten, det lömska arbetssättet till trots, 

bidrar till en mer lättarbetad webb. Det blir lättare att hitta det man eftersöker.  

 

Även Küng et al. (2008) redogör för begreppen. De menar att möjligheten för att kunna 

arbeta på det aktuella sättet är till stor del Internets förtjänst. Internet har främjat den här 

typen av tillvägagångssätt och skapat en ny marknad och nya möjligheter till 

marknadsföring för företagen. Aldrig förut har man kunnat individ- eller 

målgruppsanpassa innehåll lika effektivt. Vad det bekommer personalisation stämmer 

de in i vad Benlian (2015) beskriver, men vill även slå ett extra slag för begreppet 

customisation. Küng et al. (2008) gör inga väsentliga skillnader på begreppen och 

menar att de generellt sett innebär samma sak men att det sistnämnda i större 

utsträckning berör större demografiska grupper snarare än enskilda individer. 

Arbetssättet och syftet är dock det samma. 

 

Benlian (2015) redogör för en kundundersökning från Adobe som visar att nästan 

hälften av de svarande (42 %) var neutrala i frågan om de uppskattade Adobes 

individanpassade innehåll, medan 26 % tyckte att det varken var användbart eller 

hjälpsamt. Benlian (2015) redogör dock för att investeringarna i teknik som främjar 

personalisation i framtiden kommer att öka. 

 

2.5 Bundling/Unbundling 
 

I takt med att samhället blir alltmer informationsrikt och dynamiskt ställs företag inför 

nya utmaningar. I och med att teknologin under de senaste åren har utvecklats i stor 

grad har nya marknader för såväl nya som redan etablerade företag bildats. Den nya 

teknologin ger företag möjligheten att på ett mer kostnadseffektivt sätt komma i kontakt 

med människor och potentiella kunder, men också möjligheten till att skapa nya 

produkter och tjänster. Ett sätt att göra detta på är genom bundling (Akçura & 

Altınkemer, 2010). Bundling innebär att man erbjuder konsumenten flera 

produkter/produktgrupper i ett paket där vederbörande betalar en summa för hela 

innehållet, något som blir allt mer vanligt hos medieföretag (Küng, 2008). 

För återförsäljaren innebär det minskade produktions- och eventuella 

distributionskostnader. Istället för att betala för två separata produkter kan man istället 

nöja sig med en enskild kostnad där flera produkter eller tjänster är sammansatta 

(Tanford, Baloglu & Erdem, 2012).  
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Internet har skapat en ökad möjlighet för bundling, men även unbundling. Idag tillåter 

exempelvis Itunes konsumenten i större utsträckning att välja specifika låtar från en 

skiva av en specifik artist. Förr fanns det visserligen singlar att köpa, men låtarna som 

släpptes på singel och i och med det kunde köpas var för sig, var oerhört begränsade och 

på förhand bestämda av skivbolagen. Med en tjänst som Itunes har marknaden ritats om 

och man behöver nu inte längre köpa ett helt album när det egentligen är en specifik låt 

man primärt eftersöker. (Elberse, 2010) 

 

De senaste åren har mediernas närvaro online ökat markant och konsumenter erbjuds 

olika tjänster från dessa olika medieföretag. Numera behöver man inte köpa fysiska 

skivor i butik eller titta på tv under den aktuella tiden som programmet i fråga sänds. 

Itunes erbjuder konsumenten, vart man än är i världen, att välja vilka låtar från en skiva 

som denne vill köpa. Vederbörande måste således inte köpa hela skivan. Tv-bolagen 

erbjuder prenumeration på kanalpaket och tidningar tampas med utmaningen att såväl 

erbjuda konsumenten papperstidningar som möjligheten till att läsa tidningen online. 

Valen för konsumenter bör göras så simpla som möjligt och därför bör komponenterna i 

en bundle tydligt ställas upp och visa vad som ingår i den aktuella bundle:n. Det här 

bland annat för att ge konsumenten en större möjlighet till att jämföra olika priser och 

paket. (Tanford et al. 2012) 

 

Elberse (2010) undersöker ifall och på vilket sätt försäljningssiffrorna påverkats av den 

unbundling som den digitala distributionen av musik har lett till. Hon kommer fram till 

att intäkterna för musiken i och med den digitala distributionen, har minskat. Detta 

beror dock huvudsakligen inte på hur många komponenter som ingår i en bundle (i det 

här fallet antal låtar på en skiva). Vad som styr hur stora intäkterna blir för en bundle 

menar hon är hur stor eller liten skillnad det är på de olika komponenterna och vilken 

distributör som står bakom. Det man kan utläsa av Elberses (2010) undersökning är att 

försäljningen av enskilda digitala låtar har eskalerat medan de fysiska albumen minskat. 

Folk väljer alltså att skräddarsy sina inköp efter deras behov – detta digitalt. Elberse 

(2010) menar att ett etablerat företag inom branschen med god legitimitet och som 

konsumenten vet har stått bakom tidigare välproducerade produktioner, är mer benäget 

till att sälja fler enheter än ett mindre företag. Elberse (2010) skriver även om värde och 

hur konsumenten värderar de olika komponenterna i en bundle. Hon menar att låtar på 

en cd-skiva alltid är värda något för konsumenten, men frågan är hur mycket. Är det 

värt att köpa hela skivan när det egentligen bara är en eller två låtar man är ute efter? 
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Waterman et al. (2013) skriver att linjär tv fortfarande dominerar marknaden för 

television men att online-tv växer oerhört snabbt. Det har visat sig framgångsrikt att 

sammanfoga olika former av kommersiell tv och erbjuda det på en och samma plattform 

som en bundle, till exempel itunes. Itunes erbjuder flera olika program och serier från 

olika distributörer och utgivare. Tidigare forskning som Waterman et al. (2013) redogör 

för, har visat att det här sättet att erbjuda innehåll är effektivt när det kommer till vad 

konsumenten efterfrågar och vill ha. Vederbörande får inte bara tillgång till en sorts 

innehåll utan flera olika typer. Itunes erbjuder till exempel flera olika sorters innehåll 

såsom serier, ljudböcker, film och musik.  

 

Waterman et al. (2013) fastslår slutligen att online-tv med sina prenumeranter och 

reklammöjligheter kommer fortsätta att växa.  

 

2.6 Beslutsfattande 
 

Hur Internetanvändare fattar köpbaserade beslut finns det olika teorier och meningar 

om. Elberse (2010) skriver att huruvida man som konsument bestämmer sig för att 

genomföra ett köp eller prenumeration såväl online som i fysiska butiker grundar sig i 

det personliga värdet för produkten eller tjänsten. Individer värderar saker olika och är 

beredda att betala olika mycket för samma sak. Det här beror på hur högt vederbörande 

värderar produkten eller tjänsten och vad denne tycker att den är värd att betala för. Det 

behöver dock inte enbart handla om ekonomiska förhållningssätt, det kan likväl vara att 

tjänsten till exempel bara finns tillgänglig på kvällarna när det är viktigt för 

konsumenten att den är tillgänglig dygnet runt.  

 

I problematiseringen redogjorde vi för Küng et al. (2008) och hur de menar att 

Internetanvändare idag har ett annat beteende än den traditionella konsumenten när de 

är på jakt efter att tillfredsställa ett specifikt behov. Konsumenter har med åren blivit 

mer effektiva på Internet när de står inför köpbaserade val. Det här beror bland annat på 

att det är lättare nu än förr att jämföra produkter och priser mellan företag samt att det 

nu finns betydligt mer information att hitta om produkten eller tjänsten (Goswami & 

Khan, 2015). Küng et al. (2008) menar att Internetanvändare idag, i jämförelse med den 

vardagliga konsumenten är betydligt mer aktiv i jakten på att tillfredsställa ett behov. Är 

vederbörande inte nöjd med en tjänst eller produkt går denne snabbt vidare och försöker 
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identifiera nya vägar till att uppnå tillfredsställelse. Det får dock som följd att 

konsumenten på Internet inte agerar lika rationellt som den vanliga konsumenten. 

Märker konsumenten på Internet att ett innehåll inte passar eller tillfredsställer ett behov 

hos vederbörande, söker denne sig direkt till andra alternativ.  

 

Dagens verklighet menar Tanford et al. (2012) är oerhört påverkad av internet. Termen 

screen reading används för att beskriva konsumenters oförmåga att i en köpefråga lägga 

tid och energi på att faktiskt söka upp den information som behövs för att kunna ta ett 

rationellt beslut. Även Tanford et al. (2012) menar att människor online inte har samma 

tålamod i sitt informationssökande som de har offline.  
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3 Hypoteser & Modell 
 

I det här avsnittet kommer vi att visa hur vi resonerat kring de hypoteser vi kommit fram 

till. Vi har även tagit fram en modell för att tydligt illustrera dem. 

 

3.1 Hypoteser 
 

Hypotes 1: Våra respondenters mediekonsumtion tenderar att ske via linjära medier.  

 

Hypotes 2: Våra respondenters mediekonsumtion tenderar att fortsätta ske digitalt och 

vederbörande kommer fortsätta att betala för prenumerationerna.  

Hypotes 2.1: Våra respondenter tenderar att värdera ett individanpassat 

medieinnehåll högst. 

Hypotes 2.2: Våra respondenter tenderar värdera ett brett sortiment högst. 

Hypotes 2.3: Våra respondenter tenderar värdera bundling/unbundling-

möjligheter högst. 

 

Hypotes 3: Våra respondenters mediekonsumtion tenderar att bestå av illegalt 

nedladdad/streamad media. 

 

Eftersom vi kommer att basera vårt resultat på våra respondenters enkätsvar har vi valt 

att inkludera dem i våra hypoteser och vi kommer därmed inte uttala oss om en större 

population. 

 

Vår första hypotes angående att våra respondenters framtida mediekonsumtion tenderar 

att ske via linjära medier baserar vi dels på Waterman et al. (2013) och tankarna de har 

kring att traditionell tv fortfarande är dominerande, men även på Küng et al. (2008) och 

Bondad-Brown et al. (2012) och vad de skriver angående nätgenerationen och att de är 

snabba i sina beslut och inte tvekar på att överge en tjänst för en annan ifall 

vederbörande inte finner att den lever upp till de ställda förväntningarna samt att de har 

en annan inställning till Internet än andra generationer. Eftersom Küng et al. (2008) 

menar att nätgenerationen snabbt byter inriktning och att just den generationen även är 

uppvuxna med linjära medier, medier som Waterman et al. (2013) menar fortfarande är 

dominerande, vill vi anta att konsumenter vänder sig till det som känns bekant för dem, 

det vill säga traditionella medier. Dessa två kombinerat har vi valt att benämna som 

Hypotes 1. 
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Vår andra hypotes baserar vi på Waterman et al. (2013) som menar att trots att 

traditionell tv fortfarande dominerar kommer online-tv fortsätta växa sig större och 

erbjuda nya och utökade reklammöjligheter. Vi baserar det även på praktiska exempel 

av företag som etablerar sig i nya delar i världen. Vi redogjorde bland annat för Netflix 

och att de tidigt under 2016 etablerade sig i Indien (Indianexpress, 2016). Eftersom 

Indien är världens näst mest folkrika land (Landguiden, 2014) ser vi det här som en 

indikation på att on demand-tjänster och streaming är här för att stanna. Av den 

anledningen har vi valt att omsätta resonemanget som Hypotes 2.  

 

Vi har identifierat olika sätt för medieföretag att presentera och erbjuda sitt innehåll för 

kunden. Hypotes 2.1 baserar vi på Küng et al. (2008) och Benlians (2015) teorier om 

personalisation och customisation, där de menar att Internet har möjliggjort att individ- 

och målgruppsanpassa medieinnehållet. Hypotes 2.2 baserar vi på Jennes och Piersons 

(2012) redogörelse för att digitaliseringen har inneburit att dagens mediepublik generellt 

har större tillgång till olika typer av medieinnehåll. Hypotes 2.3 baserar vi på Akçura et 

al. (2010), Tanford et al. (2012) och Elberses (2010) teorier om bundling/unbundling 

och att Internet har möjliggjort att nu på ett sätt som inte tidigare var möjligt, både dela 

upp innehållet men också paketera det så att det ska tillgodose olika konsumenters 

behov.   

 

Hypotes 3 baserar vi på Hennig-Thurau et al. (2007) och deras redogörelse för illegal 

fildelning. Vi är medvetna om att de i sin artikel främst berör film, men vi har trots det 

valt att applicera redogörelserna på vår tredje hypotes. Mycket för att människor idag är 

väl medvetna om vad illegal fildelning är och att det idag är ett väletablerat sätt att 

konsumera media. Hennig-Thurau et al. (2007) utförde intervjuer med erfarna fildelare 

som framhöll flera positiva aspekter med illegal fildelning. Föregående påstående från 

Hennig-Thurau et al. (2007) tillsammans med att författarna påstår att det redan 2007 

var ett relativt utbrett fenomen (24% av alla Internetanvändare hade någon gång laddat 

ner en film) gör att vår hypotes mynnar ut i att det är lätt för folk att falla tillbaka i den 

här typen av mediekonsumtion.  
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3.2 Modell 

Backman (2008) menar att användning av lättöverskådliga och tydligt utformade 

modeller och figurer gör det enklare för betraktaren att erhålla sig en överblick över 

något - i vårt fall vår frågeställning och hypoteser. För att i största möjliga mån undvika 

tveksamheter kring vårt resonemang har vi för betraktaren utformat en modell där de tre 

hypoteserna motsvarar eventuella förväntningar som vi genom vår uppsats och 

teorigenomgång identifierat kring digitaliseringen av traditionella medier (se figur 1.0). 

 

 

Figur 3.1. Figuren visar en modell av hur våra hypoteser är uppställda. 
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4 Metod 

I detta kapitel redovisas hur vi har gått tillväga när vi har gjort vår studie. Här 

förtydligas även vissa begrepp samt avgränsningarna vi gjort. 

 

4.1 Ansats 

Studien vi har gjort grundas i en deduktiv ansats då vår uppsats utgår från teorier som är 

accepterade och beprövade sedan tidigare. Teorierna vi använde låg i sin tur till grund 

till de hypoteserna vi tog fram och redogjorde för. Se figur 1.0. De låg även till grund 

för hur vi valde att utforma vår enkät och därmed insamlingen av data. Vi använde oss 

av en kvantitativ metod och samlade in data via enkäter som vi skickade ut online där 

243 personer valde att delta. När datainsamlingen var klar och resultatet framtaget och 

redovisat kunde vi i och med det se ifall våra tidigare ställda hypoteser tenderade att 

väga åt det ena hållet eller det andra. Enligt Bryman och Bell (2011) går det att dra 

logiska och objektiva slutsatser ifall hypoteserna är utformade utefter redan befintliga 

teorier.  

 

4.2 Forskningsdesign 

För att pröva våra hypoteser genomförde vi en enkätundersökning online. Syftet med 

enkätundersökningen var att ta reda på huruvida våra hypoteser stämde. För att ta reda 

på det valde vi att skicka ut enkäten till våra vänner och bekanta över det sociala mediet 

Facebook och uppmanade samtidigt respondenterna, i den mån de kunde och ville, att 

dela enkäten vidare till sina vänner och bekanta. Vi förde diskussioner kring hur vi 

skulle gå tillväga för att få in så många svar som möjligt. Eftersom enskilda individer 

själva har förmågan att dela enkäten vidare utan vår hjälp, kom vi fram till att det bästa 

och mest kostnadseffektiva sättet var att dela enkäten över Facebook. Enkäten 

utformades som självselektiv där varje person själva ställdes inför valet ifall denne ville 

medverka i undersökningen eller inte. Enkäten återfinnes i sin helhet som bilaga A.  

 

Vår kvantitativa undersökning gjorde att resultatet vi fick fram blev överskådligt. Enligt 

Bryman och Bell (2011) har en kvantitativ metod avsikten att utforska olika fenomen på 

en objektiv nivå. Backman (2008) framhåller stapeldiagram och menar att det är ett 

effektivt sätt för att tydligt redovisa resultat, vilket vi valde att göra. 
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4.3 Population och urval 

Bryman och Bell (2011) skriver att en population är alla som berörs av ett specifikt 

fenomen och som i grunden består av samtliga enheter som man gör sitt urval ifrån. 

 

Våra analysenheter är framtagna genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

är en typ av urval som innebär att man väljer att avgränsa sig och fokusera på människor 

som det på ett tidseffektivt och enkelt sätt går att få kontakt med. Att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval får dock en negativ inverkan på en eventuell generalisering 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Eftersom stickprovet som görs 

inte är representativt för hela populationen, kan man enligt Bryman och Bell (2011) inte 

dra några generaliserande slutsatser av resultatet.  

 

Vårt urval bestod av personer mellan 18-65 år som betalar för en prenumeration på en 

eller flera on demand- eller streamingtjänster och som vi kunnat nå via Facebook. Vi 

valde just Facebook på grund av att båda författarna av den här uppsatsen var 

medlemmar på sidan sedan många år och hade i skrivandets stund cirka 1000 vänner där 

såväl äldre familjemedlemmar som jämnåriga vänner fanns.  

 

Eftersom vi i vår problematisering kunde identifiera att de äldre stod för den mest 

markanta ökningen i kategorin streamad musik (Soi, 2016) och att Bondad-Brown et al. 

(2012) redogjorde för en åldersmässig uppdelning av mediepubliken som sträckte sig 

bak till de som var födda 1946, valde vi ett brett åldersspann. Vi ville med det kunna 

identifiera eventuella skillnader i åldreskategorierna och hur de planerar att agera kring 

sin framtida mediekonsumtion ifall de överger sin on demand-tjänst. 

 

För att säkerhetsställa att enkäten vi utformat inte innehöll några oklarheter valde vi att 

skicka ut en testenkät som utvalda personer av olika kön och åldersgrupper fick svara på 

innan vi skickade ut den slutgiltiga versionen. I och med att vi gjorde detta bland både 

kvinnor och män och i olika åldersgrupper kunde vi fastslå att enkäten med största 

säkerhet inte skulle innebära några oklarheter för populationen när vi väl skickade ut 

den för den riktiga insamlingen. Efter att enkäten gått ut till testpersonerna fick vi 

responsen att det sista påståendet var otydligt formulerat, vilket vi då korrigerade. Efter 

korrigeringen skickade vi ut den reviderade versionen till samma testpersoner. När vi 
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efter andra utskicket fått klartecken från våra testpersoner valde vi att gå ut med den till 

vårt urval.  

 

4.4 Kontrollvariabler 

Vi kunde i problematiseringen konstatera att mediekonsumtionen skiljer sig beroende 

på hur gammal man är. För att få ytterligare information och kunna identifiera 

eventuella ålders- och könsrelaterade skillnader i svaren hos respondenterna valde vi att 

använda oss av två kontrollvariabler - kön och ålder. Vi valde det här tillvägagångssättet 

på grund av att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval och inte ett sannolikhetsurval. 

I och med det kunde vi inte garantera huruvida spridningen på svarsfrekvensen skulle se 

ut och hur den skulle vara fördelad över populationen.  

 

4.5 Bortfall 

För att försäkra oss om det faktum att den svarande på enkäten faktiskt prenumererade 

på en on demand- eller streamingtjänst valde vi i enkäten att ställa en fråga där 

respondenten kunde svara ja eller nej. Frågan löd: Prenumererar du på en on demand- 

eller streamingtjänst? De som valde alternativet nej på frågan har vi behandlat som 

bortfall. Dessa var 29 stycken. I vår enkät valde vi att inkludera åldersspannen 18 år 

eller yngre och 65 år eller äldre. Vi gjorde det här för att samtliga respondenter, oavsett 

ålder skulle ha ett alternativ att kryssa i och därmed minimerade vi eventuell förvirring 

bland respondenterna. Vi har dock valt att behandla dessa båda kategorier som bortfall. 

Kategorin 18 år eller yngre behandlar vi som bortfall eftersom det finns särskilda regler 

och bestämmelser kring ungas medverkan i marknadsundersökningar (Etiska rådet, 

2016). Kategorin 65 år eller äldre behandlade vi som bortfall dels därför att statistiken 

vi delvis grundade våra hypoteser och antaganden på var hämtat från Soi (2016) där det 

enbart redovisades resultat upp till 65 år, men även därför att vi var väl medvetna om att 

ingen av oss känner personer som är äldre än 65 år och som använder Facebook.  

 

4.6 Operationalisering 

Mediebolag och medieföretag valde vi att definiera som företag som distribuerar eller 

producerar någon form av medialt innehåll. Ett begrepp som ofta förekommer i vår 

uppsats är on demand-tjänster. Vi valde att inte ge begreppet en egen del i vårt 

teorikapitel just för att on demand-tjänster är en direkt följd av digitaliseringen. Därmed 
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ansåg vi det som underförstått att eventuella resonemang kring on demand-tjänster per 

automatik faller under digitalisering.  

 

I uppsatsen förekommer såväl begreppet linjära medier som traditionella medier. Dessa 

begrepp såg vi som synonyma. Vi har dock valt att använda oss av båda två då de i vissa 

fall är knutna till ett visst sammanhang eller författare. Med begreppen linjära och 

traditionella medier var det vår avsikt att inkludera radio, musik, tv och tidningar som 

sänds och/eller är tillgängligt via det analoga marknätet eller en fysisk distribution och 

som kan tittas, läsas och lyssnas på utan att vara uppkopplad emot Internet. 

Undersökningen baserades på digitaliseringen. Vi definierar digitalisering som de 

traditionella mediernas närvaro och tillgänglighet online och att de nu erbjuder 

prenumeranten eller användaren åtkomst dygnet runt, alla dagar om året - i folkmun 

kallat för on demand-tjänster.  

 

Då majoriteten av våra respondenter tillhörde nätgenerationen blev det en viktig del i 

vår uppsats. Vi valde att grunda definitionen på den som Bondad-Brown et al. (2012) 

använde. De menade att de som är födda 1977-1997 tillhör nätgenerationen. Vi valde att 

göra en snävare indelning av våra ålderskategorier och benämna nätgenerationen som 

de mellan 18-30 år. Varför vi gjorde så var dels för att vi på det sättet skulle vi få en 

jämnare fördelning av våra åldersspann, men även för att vår personliga uppfattning av 

vilka som tillhör nätgenerationen inte helt stämmer överens med vad Bondad-Brown et 

al. (2012) definierar den som. Vad det bekommer illegal nedladdning/streaming fann vi 

det som ett så pass allmänt vedertaget begrepp att det inte behövde en tydligare 

definition.  

 

4.7 Datainsamling 

För att samla in vår data som skulle ligga till grund för vårt resultat skickade vi ut en 

enkät. Enkäten utformades på ett sätt så att vi tydligt skulle få svar på våra ställda 

hypoteser. Varje hypotes tillhandahölls ett eget påstående. På det sättet kunde vi på ett 

tydligt sätt analysera och dra slutsatser av det insamlade resultatet.  

 

I enkäten var Hypotes 1 direkt kopplad till påståendet Om inte on demand-tjänsten i 

framtiden motsvarar vad jag tycker den är värd, kommer jag överge tjänsten och istället 

konsumera media via traditionella medier. Hypotes 2 var kopplad till påståendet Om 
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inte on demand-tjänsten i framtiden motsvarar vad jag tycker den är värd, kommer jag 

överge tjänsten och istället konsumera media via illegal nedladdning/streaming. 

Hypotes 2.1 var kopplad till påståendet Jag kommer i framtiden fortsätta min 

prenumeration på on demand-tjänsten därför att jag upplever innehållet som 

skräddarsytt för mig som individ. Hypotes 2.2 var kopplad till påståendet Jag kommer i 

framtiden fortsätta min prenumeration på on demand-tjänsten därför att den erbjuder 

ett brett sortiment. Hypotes 2.3 var kopplad till påståendet Jag kommer i framtiden 

fortsätta min prenumeration på on demand-tjänsten därför att den erbjuder olika paket 

av innehåll där jag själv kan välja vilka paket jag vill ta del av och betala för. Hypotes 

3 var kopplad till påståendet Om inte on demand-tjänsten i framtiden motsvarar vad jag 

tycker den är värd, kommer jag överge tjänsten och istället konsumera media via illegal 

nedladdning/streaming. Totalt sett tillhandahölls respondenterna sex direkta påståenden 

att ta ställning till - kontrollvariabler och kontrollfråga borträknat. 

 

Vi valde att gradera våra påståenden utefter en likert-skala. Likert-skalorna tilldelades 

värdena 1-5. Likert-skalan är en lämplig och väletablerad metod att använda sig av när 

man vill mäta attityder och beteenden (Boari & Ruscone, 2015). Respondenten kunde 

på varje fråga svara Instämmer inte alls, Instämmer i låg grad, Varken eller, Instämmer 

i hög grad eller Instämmer helt. För att hålla enkäten så enkel och lättförstådd som 

möjligt beslutade vi oss för att exkludera enhetsvärdena och ersätta dem med siffror. Vi 

valde dock att skriva ut Instämmer inte alls och Instämmer helt så att respondenten 

skulle känna sig trygg och säker på vad vederbörande hade för enheter att förhålla sig 

till.  

 

Tack vare enkäten kunde vi identifiera vad våra respondenter ansåg kring respektive 

påstående som i sin tur avsåg hjälpa oss besvara våra hypoteser. Eftersom likert-skalan 

redan är erkänd och etablerad som mätmetod ger det studien även en ökad reliabilitet. 

För att göra det tydligt att hypoteserna motsvarar enkätfrågorna valde vi att utforma 

enkätens påståenden på ett sätt som gör det lätt att identifiera sambandet mellan dem 

och hypoteserna - detta även för att undvika missförstånd bland de svarande och med 

det riskera en lägre validitet.  

 

Det finns de som hävdar att en annan gradering där respondenten tvingas att ta ställning 

åt något håll är att föredra. Vi valde dock att använda oss av 1-5 därför att respondenten 
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skulle ha ett neutralt alternativ att förhålla sig till ifall vederbörande inte skulle känna 

sig bekväm i att ta ställning i något av våra påståenden.  

 

Backman (2008) redogör för sätt att gå tillväga vid insamling och analys av 

enkätundersökningar. Han nämner det statistiska databehandlingsprogrammet SPSS 

som ett effektivt verktyg - ett verktyg vi valde att använda oss av när vi analyserade vår 

insamlade data. Det är genom SPSS som vi tagit fram de korstabeller som låg till grund 

för de diagram som redovisas under kapitlet Resultat. Vi sammanställde datan i Excel 

för att sedan importera den till SPSS för att efter det sammaställa dem som diagram.  

 

I våra procentuella uträkningar avrundade vi konsekvent till närmaste heltal. I och med 

detta har det i vissa fall lett till att den totala procentuella satsen under- eller överstigit 

100%. 

 

4.8 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten och reliabiliteten avgör vilken kvalité undersökningen har och hur pålitlig 

den är. Med validitet menas att undersökningen verkligen undersöker det som från 

början var dess syfte att undersöka. Reliabilitet är ett mått för att identifiera huruvida 

undersökningen har gjorts på ett korrekt sätt eller inte. En god och hög reliabilitet 

innebär att undersökningen ska gå att återskapa med samma resultat som utfall. 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

För att uppnå god validitet valde vi att presentera relevant teori och ur den arbeta fram 

hypoteser som vi sedan undersökte hur väl de stämde överens med vad våra 

respondenter ansåg i de för undersökningen aktuella frågorna. Det här gjordes med en 

online-enkät som graderades utefter en likert-skala. Vi valde likert-skalan eftersom det 

är en väletablerad metod att använda sig av i undersökningar där man mäter beteenden 

och attityder (Boari & Ruscone, 2015). I och med att vi använde oss av en redan 

beprövad mät-skala, blir vår undersökning för andra lättare att återskapa.  

 

För att bidra till ytterligare reliabilitet valde vi att utforma vår undersökning och 

framförallt vår enkät på ett enkelt och användarvänligt vis. Vi ansåg att en enkät där 

varje hypotes representeras med ett påstående skulle minimera risken för missförstånd 

och missuppfattningar för ett eventuellt återskapande av undersökningen.  
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Vi var även medvetna om att reliabiliteten till viss del påverkas av vårt urval och antal 

respondenter från de olika ålderskategorierna. I och med våra egna åldrar (26 och 30) 

och att de flesta vi känner befinner sig någonstans mellan 20 och 35 år, visste vi att 

risken för ett lågt antal svarande respondenter i de övriga ålderskateogorierna var 

överhängande. Vi ville trots det ge det försök att nå respondenter i samtliga åldrar. Vi 

ville göra det på grund av att Soi (2016) redovisade Svenskars internetvanor upp till 65 

års ålder – bland annat hur ofta de streamar medialt innehåll.  

 

När vi valde att stänga enkäten för ytterligare svar kunde vi konstatera att antal svarande 

i samtliga ålderskategorier - förutom 18-30 år, var otillräckliga. Det innebar för vår 

undersökning en lägre reliabilitet. Vi kunde med vårt resultat för ålderskategorierna 

utanför 18-30 år egentligen inte dra några betydande slutsatser och därmed inte 

garantera samma resultat ifall undersökningen skulle göras igen. Det på grund av att av 

de svarande utanför kategorin 18-30 år var 46 stycken, vilket är otillräckligt för en 

undersökning som den här.  

 

Ålderskategorin 18-30 år, den kategori som för oss motsvarar den så kallade 

nätgenerationen, var den ålderskategori som genererade ett antal svar som vi ansåg 

kunde ligga till grund för en större grad av reliabilitet än de övriga ålderskategorierna. 

 

Då vår undersökning inte genererade den åldersmässiga svarsfrekvens som vi från 

början avsåg kunna få, får undersökningen även lägre validitet. Vi avsåg från början att 

undersöka mediepublik mellan 18-65 år. Då respondenterna över 30 år var otillräckligt 

många för att kunna dra några slutsatser kring, kan undersökningen ses som att den inte 

undersökt det som den från början syftade till. Validiteten i det här fallet anser vi dock 

är dubbelbottnad. Av vårt resultat att döma fick vi svar på vår ursprungliga 

frågeställning, vilket stärker vår validitet – men inte över de åldrarna vi från början 

önskade kunna identifiera.  

 

4.9 Avgränsningar 

Vi har valt att inte undersöka de fysiskt tekniska förutsättningarna för konsumtion av 

digitaliserat innehåll, såsom bandbredd eller datorers och tv-apparaters prestanda. Vi har 
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inte heller fokuserat på människors inkomst, levnadsförhållanden och vad det eventuellt 

har för inverkan på beslut att prenumerera på mediala on demand-tjänster.  

 

4.10 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det ur forskningsetisk synpunkt viktigt att hålla 

respondenterna anonyma och att hålla dem medvetna om detta. Då vi i vår uppsats och 

enkät bland annat berörde illegal nedladdning, fann vi det av stor vikt att garantera 

enkätrespondenternas anonymitet och att deras svar enbart skulle komma att granskas 

av oss författare och inte gå att spåra till respektive individ. Vi visste av egna 

erfarenheter att människor inte fullt ut vågar svara ärligt på frågor som berör den här 

typen av ämnen, just av risken att det kan komma att spåras tillbaka till den svarande. 

Vi har i vår undersökning inte heller utrett individers personliga liv eller använt några 

som helst personliga uppgifter i andra ärenden än de som uppsatsen kräver och avser. 

Utöver kön och ålder har vi inte samlat in några personliga uppgifter. Det var för alla 

frivilligt att delta i enkäten.  

 

4.11 Metodreflektion 

Då vi inte kunde visa på något samband mellan vår beroende och oberoende variabel 

och därmed inte heller kunde redovisa ett orsakssamband mellan de två, kunde vi enbart 

redovisa den samvariation som går att utläsa av resultaten. Det här innebar att vi inte 

kunde generalisera vårt resultat över hela populationen. Vårt resultat speglar således 

enbart attityder och beteende hos våra respondenter angående respektive påstående. 

Esaiasson et al. (2007) menar att sambandsmått är effektiva sätt för att förstå samband 

mellan olika företeelser i samhället. Vi kommer inte kunna dra några slutsatser från 

något annat än just de som valde att delta i vår undersökning och som svarade att de 

prenumererande på en on demand-tjänst.  

 

Vi var medvetna om att kulturen i Sverige varierar beroende på vart i landet man 

befinner sig. I och med att vi har våra sociala baser på två skilda orter i landet hoppades 

vi i och med det både kunna få en geografisk och samtidigt en kulturell spridning av 

våra respondenter. Då båda författarna är svenska män i åldrarna 25-30 år och 

härstammar från samma kultur med svenska föräldrar, var vi dock medvetna om att det 

skulle te sig problematiskt. Vi var medvetna om att majoriteten av de svarande skulle 

vara män och kvinnor i åldrarna 18-30 år, men på grund av att statistik från Soi (Soi, 
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2015) visade Internetvanor hos människor upp till 65 år ville vi ge det ett ärligt försök 

att även nå dem.  

 

Vi var även medvetna om att nätgenerationen inte täcker alla de åldersgrupper som vi 

inkluderat i vår undersökning, men vi ville trots det basera vår hypotes 1 på dessa då 

just den genererationen som, enligt oss bedömt, har framtiden för sig - och det var just 

det framtida medieanvändandet vi avsåg undersöka. 
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5 Resultat 

I kapitlet resultat har vi för avsikt att på ett tydligt vis i form av diagram och text 

redovisa den data vi samlat in. 

 

Då en (1) respondent valde vill ej uppge på frågan om vilken kön man tillhörde, har vi 

valt att räkna in den individen i totalt och därmed inte presentera en separat stapel i 

kommande diagram.  

 

5.1 Hypotes 1 

Våra respondenters mediekonsumtion tenderar att ske via linjära medier. 

 

Resultatet baseras på påståendet Om inte on demand-tjänsten i framtiden motsvarar vad 

jag tycker den är värd, kommer jag överge tjänsten och istället konsumera media via 

traditionella medier, som återfinns i enkäten. Resultatet redovisas i figur 5.2 och 5.3. 

 

 

Figur 5.2. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar att 

överge sin on demand-tjänst för att istället konsumera media via traditionella medier, 

fördelat efter kön.  

 

Antal svarande:  

Kvinnor: 96 st. Män: 118 st. Totalt: 214 st. 
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Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter i framtiden tenderar att vända 

sig till traditionella medier ifall on demand-tjänsterna inte lever upp till de personliga 

förväntningarna. Av diagrammet går det att utläsa att det av våra respondenter är 

kvinnor som i störst utsträckning valde alternativet Instämmer inte alls och ser i 

framtiden således inte ut att konsumera media via traditionella medier istället för on 

demand-tjänster. Män i sin tur valde i störst utsträckning Instämmer i låg grad.  

 

 

Figur 5.3. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar att 

överge sin on demand-tjänst för att istället konsumera media via traditionella medier, 

fördelat över ålderskategorier. 

 

Antal svarande:  

18-30 år: 168 st. 31-40 år: 23 st. 41-50 år: 9 st. 51-65 år: 14 st. Totalt: 214 st. 

 

Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter i framtiden tenderar att vända 

sig till traditionella medier ifall on demand-tjänsterna inte lever upp till de personliga 

förväntningarna - här uppdelat i ålderskategorier. Av diagrammet går det att utläsa att 

det är respondenter i åldrarna 51-65 år som i störst utsträckning valde alternativet 

Instämmer helt.  
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5.2 Hypotes 2 

Våra respondenters mediekonsumtion tenderar att fortsätta ske digitalt och 

vederbörande kommer fortsätta att betala för prenumerationerna.  

 

Resultatet baseras på påståendet Om on demand-tjänsten i framtiden motsvarar vad jag 

tycker den är värd, kommer jag fortsätta prenumerera på den, som återfinns i enkäten. 

Resultatet redovisas i figur 5.4 och 5.5. 

 

 

Figur 5.4. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar att 

fortsätta prenumerera på sin on demand-tjänst ifall den uppfyller det personliga värdet, 

fördelat över kön.  

 

Antal svarande:  

Kvinnor: 96 st. Män: 118 st. Totalt: 214 st. 

 

Av våra respondenter visar diagrammet att det procentuellt sett är lika många män som 

kvinnor som tenderar att fortsätta sin prenumeration på sin on demand-tjänst ifall den 

motsvarar var individen tycker den är värd. Det är även det som är det mest populära 

svaret bland våra respondenter. 
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Figur 5.5. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar att 

fortsätta prenumerera på sin on demand-tjänst ifall den uppfyller det personliga värdet, 

fördelat över ålderskategorier. 

 

Antal svarande:  

18-30 år: 168 st. 31-40 år: 23 st. 41-50 år: 9 st. 51-65 år: 14 st. 

 

Diagrammet visar hur de olika ålderskategorierna ställer sig till påståendet Om on 

demand-tjänsten i framtiden motsvarar vad jag tycker den är värd, kommer jag fortsätta 

prenumerera på den. Diagrammet visar att samtliga ålderskategorier förutom 51-65 år i 

störst procentuell utsträckning Instämmer helt på påståendet. Av de svarande i kategorin 

51-65 år var det flest som Instämmer i hög grad.  

 

5.2.1 Hypotes 2.1 

Våra respondenter tenderar att värdera ett individanpassat medieinnehåll högst. 

 

Resultatet baseras på påståendet Jag kommer i framtiden fortsätta min prenumeration 

på on demand-tjänsten därför att jag upplever innehållet som skräddarsytt för mig som 

individ, som återfinns i enkäten. Resultatet redovisas i figur 5.6 och 5.7. 
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Figur 5.6. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar värdera 

ett individanpassat innehåll högst, fördelat över kön. 

 

Antal svarande:  

Kvinnor: 96 st. Män: 118 st. Totalt: 214 st. 

 

Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter i framtiden tenderar att 

värdera ett invididanpassat innehåll i on demand-tjänsterna och ifall det är därför de kan 

komma fortsätta sin prenumeration. Diagrammet visar att kvinnor till störst procentuell 

del I hög grad instämmer på påståendet. Män i sin tur valde i störst utsräckning 

alternativet varken eller, vilket också var det mest populära alternativet sett till de totalt 

antal svarande.  
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Figur 5.7. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar att 

värdera ett individanpassat innehåll högst, fördelat över ålderskategorier. 

 

Antal svarande:  

18-30 år: 168 st. 31-40 år: 23 st. 41-50 år: 9 st. 51-65 år: 14 st. 

 

Diagrammet visar de olika ålderskategorierna och hur de ställer sig till påståendet Jag 

kommer i framtiden fortsätta min prenumeration på on demand-tjänsten därför att jag 

upplever innehållet som skräddarsytt för mig som individ. Diagrammet visar att ingen 

mellan 41-65 år inte alls instämmer. De mellan 41-50 år valde i störst utsträckning 

alternativen Varken eller och Instämmer i hög grad. 

 

5.2.2 Hypotes 2.2 

Våra respondenter tenderar att värdera ett brett sortiment högst. 

 

Resultatet baseras på påståendet Jag kommer i framtiden fortsätta min prenumeration 

på on demand-tjänsten därför att den erbjuder ett brett sortiment, som återfinns i 

enkäten. Resultatet redovisas i figur 5.8 och 5.9. 
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Figur 5.8. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar att 

värdera ett brett sortiment högst, fördelat över kön. 

 

Antal svarande:  

Kvinnor: 96 st. Män: 118 st. Totalt: 214 st. 

 

Diagrammet visar hur män och kvinnor ställde sig till påståendet Jag kommer i 

framtiden fortsätta min prenumeration på on demand-tjänsten därför att den erbjuder 

ett brett sortiment. Det mest populära svarsalternativet bland kvinnorna var Instämmer i 

hög grad och det minst populära bland män var Instämmer inte alls.  
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Figur 5.9. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar värdera 

ett brett sortiment högst, fördelat över ålderskategorier. 

 

Antal svarande:  

18-30 år: 168 st. 31-40 år: 23 st. 41-50 år: 9 st. 51-65 år: 14 st. 

 

Diagrammet visar hur de olika ålderskategorierna ställde sig till påståendet Jag kommer 

i framtiden fortsätta min prenumeration på on demand-tjänsten därför att den erbjuder 

ett brett sortiment. Det mest populära alternativet bland samtliga åldrar var Instämmer i 

hög grad medan det minst populära bland samtliga var Instämmer inte alls.  

 

5.2.3 Hypotes 2.3 

Våra respondenter tenderar att värdera bundling/unbundling-möjligheter högst. 

 

Resultatet baseras på påståendet Jag kommer i framtiden fortsätta min prenumeration 

på on demand-tjänsten därför att den erbjuder olika paket av innehåll där jag själv kan 

välja vilka paket jag vill ta del av och betala för, som återfinns i enkäten. Resultatet 

redovisas i figur 5.9.1 och 5.9.2. 
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Figur 5.9.1 Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar värdera 

bundling-möjligheter högst, fördelat över kön. 

 

Antal svarande: 

Kvinnor: 96 st. Män: 118 st. Totalt: 214 st. 

 

Diagrammet visar hur män och kvinnor ställer sig till påståendet Jag kommer i 

framtiden fortsätta min prenumeration på on demand-tjänsten därför att den erbjuder 

olika paket av innehåll där jag själv kan välja vilka paket jag vill ta del av och betala 

för. Den största skillnaden bland män och kvinnor återfinns i svarsalternativet 

Instämmer helt medan den minsta skillnaden återfinns i alternativet Instämmer inte alls.  
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Figur 5.9.2. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar 

värdera bundling-möjligheter högst, fördelat över ålderskategorier. 

 

Antal svarande:  

18-30 år: 168 st. 31-40 år: 23 st. 41-50 år: 9 st. 51-65 år: 14 st. 

 

Diagrammet visar hur människor i olika ålderskategorier ställer sig till påståendet Jag 

kommer i framtiden fortsätta min prenumeration på on demand-tjänsten därför att den 

erbjuder olika paket av innehåll där jag själv kan välja vilka paket jag vill ta del av och 

betala för. Diagrammet visar att det är lika många, procentuellt sett, i åldrarna 18-30 år 

som 31-40 år som inte alls Instämmer, medan det är allra flest av de svarande i 

åldersgruppen 41-50 år som Instämmer i låg grad.  

 

5.3 Hypotes 3  

Våra respondenters mediekonsumtion tenderar att bestå av illegalt nedladdad/streamad 

media.  
 

Resultatet är baserat på påståendet Om inte on demand-tjänsten i framtiden motsvarar 

vad jag tycker den är värd, kommer jag överge tjänsten och istället konsumera media 

via illegal nedladdning/streaming, som återfinns i enkäten. Resultatet redovisas i figur 

5.9.3 och 5.9.4. 
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Figur 5.9.3. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar att 

överge sin on demand-tjänst för att istället konsumera media via illegal 

nedladdning/streaming, fördelat över ålderskategorier. 

 

Antal svarande:  

Kvinnor: 96 st. Män: 118 st. Totalt: 214 st. 

 

Diagrammet visar i vilken utsträckning män och kvinnor i vårt urval ställer sig till 

påståendet Om inte on demand-tjänsten i framtiden motsvarar vad jag tycker den är 

värd, kommer jag överge tjänsten och istället konsumera media via illegal 

nedladdning/streaming. Diagrammet visar att kvinnor i störst utsträckning Instämmer i 

hög grad medan män i störst utsträckning Instämmer helt. Det minst populära 

alternativet hos samtliga var Instämmer inte alls.  
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Figur 5.9.4. Diagrammet visar i vilken utsträckning våra respondenter tenderar att 

överge sin on demand-tjänst för att istället konsumera media via illegal 

nedladdning/streaming, fördelat över ålderskategorier. 

 

Antal svarande:  

18-30 år: 168 st. 31-40 år: 23 st. 41-50 år: 9 st. 51-65 år: 14 st. 

 

Diagrammet visar hur människor i olika åldrar ställde sig till påståendet Om inte on 

demand-tjänsten i framtiden motsvarar vad jag tycker den är värd, kommer jag överge 

tjänsten och istället konsumera media via illegal nedladdning/streaming. Diagrammet 

visar att den ålderskategorin som i störst utsträckning Instämmer helt var 51-65 år. 

Samtidigt var det mest populära alternativet bland de mellan 41-50 år Instämmer inte 

alls.  
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6 Analys 

Vi har i teorin identifierat sex fenomen som vi bedömer har möjligheten att påverka hur 

framtidens mediekonsumtion tenderar att se ut. Dessa fenomen ska vi nu tillsammans 

med vårt resultat redogöra och redovisa en större förståelse för. 

 

6.1 Hypotes 1 

Våra respondenters mediekonsumtionen tenderar att ske via linjära medier. 

 

Küng et al. (2008) förklarar att nätgenerationen, den generationen som är uppvuxna med 

Internet och dess utveckling, är vana internetanvändare. Det talar för att de kommer 

forsätta använda Internet som sin primära mediekanal. Küng et al. (2008) menar att ifall 

ett medie ges mer tid kommer ett annat ges mindre. Küng et al. (2008) hävdar även att 

nätgenerationen snabbt byter inriktning i sin mediekonsumtion och att just den 

generationen även är uppvuxna med traditionella medier. Waterman et al. (2013) 

argumenterar för att de traditionella medierna fortfarande är de dominerande. Skulle den 

framtida mediekonsumtionen tendera att inte ske via on demand-tjänster, anser vi att 

den så skifteskänsliga nätgenerationen skulle vända sig tillbaka till det fortfarande 

dominerande mediet som de är uppvuxna med - traditionella medier. 

 

Vår undersökning visade att av våra svarsalternativ på påståendet Om inte on demand-

tjänsten i framtiden motsvarar vad jag tycker den är värd, kommer jag överge tjänsten 

och istället konsumera media via traditionella medier, var det minst populära 

svartalternativet Instämmer helt. 8% valde det aktuella alternativet. Det mest frekventa 

svartalternativet var Instämmer inte alls och Varken eller, med 25% svarsfrekvens 

vardera. (Se figur 5.2) Totalt sett var det 72% som svarade Instämmer inte alls, 

Instämmer i låg grad eller varken eller.    

 

Vår undersökning visar tydligt att individer i åldrarna 41-50 år, det vill säga de som är 

utanför den så kallade nätgenerationen som Bondad-Brown et al. (2012) redogjorde för, 

är den grupp av våra respondenter som med störst sannolikhet i framtiden tenderar att 

konsumera medier genom traditionella kanaler – 36 % av de svarande i den aktuella 

ålderskategorin valde svarsalternativet Instämmer helt. Detta stämmer överens med vad 

Bondad-Brown et al. (2012) skriver om angående de äldre generationerna och att de är 

mer benägna till att konsumera media via tv och traditionella medier än vad yngre är. 
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De menade att grunden till ens medievanor läggs under tiden man är ung. Ung i det här 

fallet är en definitionsfråga. Första gången vederbörande kommer i kontakt med medier 

och är så pass gammal för att själv bilda sig en uppfattning om vilken typ av medie 

vederbörande använder, anser vi ske vid uppskattningsvis sex till tio års ålder. När den 

aktuella åldersgruppen var så pass unga fanns inte Internet tillgängligt för gemene man 

(Iis, 2011), vilket får ses som ett bevis till att deras mediala grund lades med 

traditionella mediers hjälp. Jämförelsevis svarade 7% av respondenterna i 

ålderskategorin 18-30 år samma sak. Samtidigt kan vi se att 33% av respondenterna i 

ålderkategorin 31-40 år Instämmer till låg grad på samma påstående (se figur 5.3). Inga 

större skillnader kan ses mellan män och kvinnor. I och med att majoriteten tenderade 

att svara att de var negativt inställda till att ersätta on demand-tjänsten med traditionella 

medier kan vi inte godta hypotes 1.  

 

6.2 Hypotes 2 

Våra respondenters mediekonsumtion tenderar att fortsätta ske digitalt och 

vederbörande kommer fortsätta att betala för prenumerationerna. 

 

Waterman et al. (2013) skriver att traditionell tv fortfarande dominerar men att de 

digitaliserade medierna i hög fart fortsätter att öka i användande. Det Waterman et al. 

(2013) redogör för, stärks av statistik från Soi (2016) där det framgår att nätbaserad 

mediekonsumtion allt mer ökar i popularitet. Av våra resultat att döma är vi rätt ute med 

vår hypotes. Totalt valde 63% av de svarande Instämmer helt på påståendet Om on 

demand-tjänsten i framtiden motsvarar vad jag tycker den är värd, kommer jag fortsätta 

prenumerera på den. Lika stor procentuell del av kvinnorna som männen valde det 

aktuella alternativet. De två minst förekommande svarsalternativen bland våra 

respondenter var Instämmer inte alls och Instämmer i låg grad. Totalt valde 4% av de 

svarande dessa alternativ, vilket går i motsatt linje emot vad statistiken från Soi (2016) 

hävdar (se figur 5.4).  

 

I och med att de flesta av våra respondenter såg sig själva fortsätta att prenumerera på 

sin on demand-tjänst kan vi även identifiera en framtida problematik. Eastin et al. 

(2015) redogjorde för den digitala klyftan och menade att i takt med att tillgängligheten 

för information ökar, ökar också gapet mellan olika grupper i samhället. Eftersom en on 

demand-tjänst i praktiken innebär att materialet som den erbjuder finns tillgängligt var 



  
 

41 

som helst, när som helst, ser vi att klyftan ser ut att, om än inte tendera växa sig större, 

åtminstone bibehållas om inga andra, yttre åtgärder åttas. Vi kunde inte heller se 

indikationer på att nätgenerationen tenderade att gå emot en annan utveckling. 66 % av 

de svarande Instämde helt på påståendet att de skulle fortsätta sin prenumeration ifall 

den i framtiden motsvarar vad vederbörande tycker den är värd. Det var även det 

alternativet som överlag bland de olika ålderskategorierna var det mest förekommande – 

förutom i kategorin 41-50 år där Instämmer i hög grad var det vanligaste med sina 43 % 

(se figur 5.5). Resultatet i ålderskategorin 41-50 år kan anses som extra intressant då 

den går emot vad Bondad-Brown et al. (2012) skriver. Bondad-Brown et al. (2012)  

menar motsatsen till vårt resultat. De hävdar att de äldre i större utsträckning tenderar 

att använda traditionell tv. I den aktuella frågan är det en större procentuell andel av de 

äldre som ser sig själva fortsätta prenumerationen på on demand-tjänsten än den yngre 

nätgenerationen.  

 

I och med att majoriteten tenderade att svara att de var positivt inställda till att fortsätta 

sin prenumeration på on demand-tjänsten godtas hypotes 2.   

 

6.2.1 Hypotes 2.1 

Våra respondenter tenderar att värdera ett individanpassat medieinnehåll högst. 

 

Benlian (2015) skriver att det under de senaste åren blivit alltmer vanligt för företagen 

att använda sig av en individanpassad marknadsföringsteknik, dels för att locka men 

även bibehålla kunder. Företag identifierar människors beteende online och skapar 

utefter det ett innehåll som ska matcha vederbörandes aktivitet på Internet. Benlian 

(2015) framhåller att det vid en första anblick kan verka som ett fult knep från 

företagens sida att arbeta på det här sättet, men menar även att personalisation för 

konsumenten bidrar till en mer lättarbetad terräng på webben. Det blir lättare för 

vederbörande att hitta det man eftersöker. 

 

I vår undersökning löd Hypotes 2.1 Våra respondenter tenderar att värdera ett 

individanpassat medieinnehåll högst. Av resultatet går det utläsa att kvinnor i större 

utsträckning än män värderar ett individanpassat innehåll. 34% av de svarande 

kvinnorna svarade Instämmer i hög grad på påståendet Jag kommer i framtiden 

fortsätta min prenumeration på on demand-tjänsten därför att jag upplever innehållet 
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som skräddarsytt för mig som individ medan det av männen var 25 % som valde samma 

alternativ (se figur 5.6). 

 

Benlian (2015) redovisar siffror från en undersökning från företaget Adobe där nästan 

hälften (42 %) av de svarande valde att vara neutrala i frågan kring ifall de uppskattade 

det individanpassade innehållet. Resultatet Benlian (2015) redovisar stämmer väl 

överens med vad vår undersökning visar. Det totalt sett mest frekvent förekommande 

svarsalternativet i vår undersökningen var Varken eller – två procentenheter mer 

populärt än Instämmer i hög grad. Totalt valde 36 % av de svarande alternativet Varken 

eller och går i linje med Adobes undersökning som Benlian (2015) redogjorde för. Sett 

till ålderskategorier var Instämmer i hög grad procentuellt det mest vanliga alternativet. 

I ålderskategorin 41-50 år var det 44 % som valde det alternativet, jämfört med de 26 % 

av de svarande i ålderskategorin 31-40 år (se figur 5.7).  

 

Benlian (2015) menade att det i och med personalisation underlättar för konsumenten då 

det blir lättare att hitta vad just vederbörande eftersöker. Av vår enkätundersökning att 

döma är Benlian (2015) rätt ute i sin analys. Det överlägset minst frekvent valda 

alternativet i vår enkät, som 2 % av kvinnorna och 4 % av männen valde, var 

alternativet Instämmer inte alls. Jämförelsevis var det 17 % av kvinnorna och 13 % av 

männen som Instämde helt. En slutsats vi kan dra är således att våra respondenter är mer 

positivt inställda till ett individanpassat innehåll än negativt och kommer med det 

fortsätta prenumerera på on demand-tjänsten därför att den är anpassad och 

skräddarsydd för varje individuella tittare, lyssnare eller läsare. Trots att svaren är jämt 

fördelade över svarsskalan tenderar de flesta att vara positivt inställda till att fortsätta 

sin prenumeration på on demand-tjänsten tack vare att den erbjuder ett individanpassat 

innehåll. Därmed godtas Hypotes 2.1. 

 

6.2.2 Hypotes 2.2 

Våra respondenter tenderar att värdera ett brett sortiment högst. 

 

I vår undersökning ville vi ta reda på hur den framtida mediekonsumtionen bland våra 

respondenter tenderar att se ut. En av våra hypoteser säger att den kommer ske via on 

demand-tjänster. En underhypotes till denna säger att anledningen till att den tenderar 

att ske via on demand-tjänster är för att Internet och digitaliseringen har möjliggjort för 

konsumenten att ta del av ett brett spektrum av innehåll, något Jennes och Pierson 
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(2012) framhåller. De menar att digitaliseringen har inneburit att dagens mediepublik 

generellt har större tillgång till olika typer av medieinnehåll. På påståendet i vår enkät 

som löd Jag kommer i framtiden fortsätta min prenumeration på on demand-tjänsten 

därför att den erbjuder ett brett sortiment, instämde 62 % av de svarande att de i någon 

grad instämde. 39 % Instämde i hög grad och 23 % Instämde helt (se figur 5.8). 

 

Enligt Jennes och Pierson (2012) har digitaliseringen och möjligheten för företag att 

sprida ett större innehåll bidragit till att företag väljer att fokusera på specifika 

målgrupper. I vår undersökning var kvinnor de som i någon grad instämde på att det var 

det breda sortimentet som främst skulle göra att de kommer fortsätta prenumerera på en 

on demand-tjänst. Totalt var det 72 % av kvinnorna som i någon grad instämde. 47 % 

Instämde i hög grad medan 25 % Instämde helt, jämfört med männen där 54 % i någon 

grad instämde. 33 % Instämde i hög grad och 21% Instämde helt. Kvinnor som I hög 

grad instämde var den grupp som var procentuellt störst sett till totalt antal svarande. 

Störst andel av männen svarade Varken eller.   

 

Åldersmässigt valde samtliga ålderskategorier i störst utsträckning att de Instämmer i 

hög grad. Den största andelen ur en åldersgrupp som svarade samma sak var de i 

åldrarna 51-50 år. 50 % av dem valde Instämmer i hög grad (se figur 5.9). 

Vårt resultat pekar åt att våra respondenter kan komma välja att fortsätta att 

prenumerera på on demand-tjänsten därför att den erbjuder ett brett sortiment, vilket 

stämmer överens med Jennes och Piersons (2012) antagande och den riktning de menar 

digitaliseringen tagit. Minst andel av våra respondenter i vår undersökning svarade 

Instämmer inte alls, medan det näst mest populära alternativet bland samtliga var 

Instämmer i låg grad. Detta gäller såväl män som kvinnor i samtliga åldrar. I och med 

att majoriteten dock tenderade att svara att de var positivt inställda till att fortsätta sin 

prenumeration på on demand-tjänsten tack vare det breda sortimentet, godtas Hypotes 

2.2.    

 

6.2.3 Hypotes 2.3 

Våra respondenter tenderar att värdera bundling/unbundling-möjligheter högst. 

 

Tanford et al. (2012) menar att bundling är ett sätt att erbjuda kunder paket av två eller 

flera olika produkter till ett pris och att detta kan visa sig vara lönsamt för konsumenter. 
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Istället för att betala för två separata produkter kan man istället nöja sig med en enskild 

kostnad där flera produkter eller tjänster är sammansatta. Elberse (2010) redogjorde för 

att Internet har gett möjlighet för såväl en ökad möjlighet för bundling, men även 

unbundling, där konsumenten själv väljer vilken del av innehållet vederbörande känner 

sig beredd att betala för.  

 

Resultatet för Hypotes 2.3 är grundat på påståendet Jag kommer i framtiden fortsätta 

min prenumeration på on demand-tjänsten därför att den erbjuder olika paket av 

innehåll där jag själv kan välja vilka paket jag vill ta del av och betala för. Hos såväl 

kvinnor som män var det främst förekommande svaret Instämmer i hög grad med 30 

respektive 24 % av svaren. Hos männen var Instämmer helt det näst mest 

förekommande svaret med 23 % medan det hos kvinnor näst mest förekommande svaret 

var Instämmer i låg grad. Det minst populära alternativet hos samtliga var Instämmer 

inte alls (se figur 5.9.1). 

 

Elberse (2010) reogjorde för en undersökning vars poäng var att konsumenter idag 

tenderar att vilja skräddarsy sitt innehåll och själva kunna välja vad de vill betala för – 

något som stämmer överens med resultatet av vår undersökning. Totalt valde 45 % av 

de svarande alternativen Instämmer i hög grad eller Instämmer helt samtidigt som 36 % 

valde Instämmer inte alls eller Instämmer i låg grad. Det finns stora skillnader i vad de 

olika ålderskategorierna har svarat. Störst del av de svarande mellan 41-50 år höll inte 

med Elberses (2010) redogörelse. 44 % av de svarande i den aktuella ålderskategorin 

valde alternativet Instämmer i låg grad på påståendet Jag kommer i framtiden fortsätta 

min prenumeration på on demand-tjänsten därför att den erbjuder olika paket av 

innehåll där jag själv kan välja vilka paket jag vill ta del av och betala för. Det är 

dubbelt så många, procentuellt sett gentemot vad de i ålderskategoriern 18-30 år (se 

figur 5.9.2).  

 

Den största procentuella andelen som svarade att de i någon grad instämde på det 

aktuella påståendet i enkäten var de mellan 51-65 år. 43% av dem svarade Instämmer i 

hög grad och stärker därmed Elberses (2010) redogörelse för paketering och bundling 

av medieinnehåll. Totalt sett, oavsett kön eller ålder var det just alternativet Instämmer i 

hög grad som var det mest populära alternativet hos de svarande. Vi kan därför 

konstatera att möjligheten till bundling tenderar vara viktigt för våra respondenter i 
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frågan om varför de fortsätter prenumerera på sin on demand-tjänst. Därmed godtas 

Hypotes 2.3. 

 

6.3 Hypotes 3  

Våra respondenters mediekonsumtion tenderar att bestå av illegalt nedladdad/streamad 

media. 

 

Hennig-Thurau et al. (2007) förklarar att individer som aktivt väljer att ladda ner 

piratkopierad film också ändrar sitt beteende gentemot andra medier. De menar också 

att illegal nedladdning och streaming fyller vissa behov hos individen och att det på sätt 

och vis är en mötesplats där respektive fildelare finner andra likasinnade och kan utbyta 

åsikter.  

 

Våra resultat visar att det finns en större tendens hos män än hos kvinnor att i framtiden 

konsumera media via illegal nedladdning/streaming då 30 % av männen svarade 

Instämmer helt på påståendet Om inte on demand-tjänsten i framtiden motsvarar vad 

jag tycker den är värd, kommer jag överge tjänsten och istället konsumera media via 

illegal nedladdning/streaming, medan 23 % av de svarande kvinnorna svarade 

detsamma. Hos männen var alternativet även det mest frekvent förekommande. Bland 

kvinnorna var Instämmer i hög grad med 32 % det mest förekommande. Det minst 

förekommande svarsalternativet hos såväl män som kvinnor var Instämmer inte alls (se 

figur 5.9.3).   

 

Av de svarande var det de svarande i ålderskategorin 51-65 år som i störst procentuell 

utsträckning Instämde helt medan de i åldrarna 18-30 år var de som i näst störst 

procentuell utsträckning valde samma alternativ – 30 % (se figur 5.9.4). Av de som Inte 

alls Instämmer var det de svarande i ålderskategorin 41-50 år som stod för den största 

procentuella andelen. 44% instämde inte alls medan den näst högsta procentuella 

andelen av de svarande på samma svarsalternativ utgjordes av de i ålderskategorin 51-

65 år - 14%. Vi kan konstatera att majoriteten av våra respondenter tenderar att avse 

konsumera media via illegal nedladdning eller streaming och vi godtar därmed Hypotes 

3. 
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7 Diskussion 

I diskussionen har vi för avsikt att ta upp denna studie på ett högre plan och öka 

förståelsen för vad det är vi har kommit fram till och varför resultatet ser ut som det 

gör.  

 
7.1.1 Traditionella medier 

 

Huruvida den enskilde individen kommer konsumera media via linjära medier ifall on 

demand-tjänsten inte lever upp till vad personen förväntar sig, är av vår undersökning 

att döma beroende på vilken generation man tillhör. De som i störst utsträckning såg sig 

själva konsumera media via traditionella medier var de i ålderskategorin 41-50 år, vilket 

stämde överens med Bondad-Brown et al. (2012) och deras redogörelse kring 

mediekonsumtion i olika ålderskategorier. Personerna i den ålderskategorin tillhör inte 

nätgenerationen och är inte uppvuxna med Internet på samma sätt som till exempel de i 

ålderskategorin 18-30 år är. Av de i åldrarna 18-30 år svarade 7% att de såg sig själva 

vända sig till de traditionella medierna samtidigt som 33% av de mellan 41-50 år 

svarade det samma. Det här var ett resultat vi hade väntat oss. Den yngre generationen 

är uppvuxna med alla möjligheter Internet erbjuder och värderar förmodligen dessa 

högre - som till exempel den illegala nedladdningen eller streaming som på Internet 

bara är ett klick bort. 30% av de mellan 18-30 år svarade att de istället skulle vända sig 

dit.  

 

7.1.2 Illegal nedladdning/streaming  

 

Det är svårt att inte väga in bristen på kunskap i ett sammanhang som detta. Var 

vederbörande mellan tio och femton år runt millenieskiftet då Internet på allvar började 

etablera sig, var man förmodligen samtidigt såväl nyfiken som lättpåverkad. Man 

brydde sig förmodligen mycket om vad kompisarna gjorde och märkte samtidigt att det 

helt plötsligt gick oerhört smidigt att erhålla filmer, musik och tv-serier utan att behöva 

betala något för det. Eftersom personerna upptäckte det så pass tidigt och vilka 

möjligheter detta medförde, ser vi det inte som konstigt att det ligger nära till hands att 

vända sig tillbaka dit. I och med att bredbandens hastigheter blivit alltmer kraftfulla går 

det nu snabbare än någonsin att få tag i illegalt delad media. Har man samtidigt varit 

aktiv från starten då den illegala nedladdningen slog igenom och nu även har tillgång 

till den enorma bandbredden som finns, behövs det en motvikt för att eventuellt 
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motverka detta. Försök med lagar görs ständigt för att motverka den illegala 

nedladdningen/streamingen - men inte till särskilt stor nytta. Det har i många år funnits 

lag på att det är olagligt att fildela, varav den skärptes ytterligare år 2009. Den 

tillskärpningen skulle komma att kallas för ipred-lagen (Nationalencyklopedin, 2016). 

Ration för antal fällda domar gentemot hur många som laddar ner/streamar illegalt är 

dock förmodligen alldeles för låg för att det ska avskräcka folk från att fortsätta.  

 

Den yngre generationen är uppvuxna och vana vid att kunna få tag på vad de vill, när 

som helst - gratis. Vi tror att till exempel åldersgruppen som inte är uppvuxna med detta 

inte engagerade sig från början och att det sedan blivit för sent för att hoppa på tåget. 

Många ser nog inte heller behovet då de har mycket annat på sina agendor - som familj 

och arbete. Vi tror att de nöjer sig med att helt enkelt slå på tv:n och acceptera utbudet 

som visas för stunden, precis som Bondad-Brown et al. (2012) redogör för. Något som 

dock talar emot allt vad vi nu redogjort för är resultatet som åldersgruppen 51-65 år står 

för. Åldersgruppen var både den som procentuellt i störst utsträckning Instämde helt 

med att de såg sig själva konsumera media via illegal nedladdning/streaming och de 

som i minst utsträckning valde Instämmer inte alls. Hur förvånande resultatet än må 

vara bör följande tas i beaktning: Andelen svarande var så pass få att det här skulle 

kunna anses vara tillfälligheter. En förklaring som ligger nära till hands är dock att 

denna åldersgrupp i större utsträckning bör vara föräldrar till barn som tillhör den 

nätegeneration som vi tidigare redogjort för. Det här bör enligt oss föra med sig att 

föräldrarna blivit influerade av sina barn och kunnat se hur de dragit fördel av den 

illegala nedladdning och streaming som Internet erbjuder och därmed tagit efter 

beteendet och kommit underfund med att det är ett oerhört smidigt sätt att konsumera 

media. Det finns således enligt oss logiska grunder för båda resonemangen.  

 

7.1.3 Fortsatt prenumeration 

 

Enligt vår undersökning pekar det mesta på att det kommer fortsätta prenumereras på on 

demand-tjänster - ifall den motsvarar vad konsumenten tycker den är värd. Det här kan 

låta självklart. Varför skulle man prenumerera på en on demand-tjänst ifall man inte 

tycker den är värd pengarna? Det finns fler aspekter än värdet i själva on demand-

tjänsten som måste tas i beaktning. Livssituationen kan på ett eller annat sätt påverka 

möjligheten för prenumerationen. Vederbörande kan mycket väl tycka att tjänsten är 

värd pengarna men andra faktorer gör att denne inte har möjlighet att fortsätta sin 
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prenumeration. Man kan exempelvis förlora sitt jobb och då inte ha råd att spendera 450 

kr i månaden på Viaplay. Familjeförhållandet kan förändras och kräva att pengarna 

används på annat håll - trots att man egentligen tycker att tjänsten mer än väl motsvarar 

dess kostnad. Det här är vi medvetna om att folk kanske inte hade i åtanke när de 

svarade på enkäten. Problematiken i påståendet - Om on demand-tjänsten i framtiden 

motsvarar vad jag tycker den är värd, kommer jag fortsätta prenumerera på den, är just 

att det eventuellt kan tolkas på två sätt. Vi utgår dock ifrån antagandet att våra 

respondenter svarade på påståendet med tanken kring att deras aktuella livssituation är 

oförändrad - att de helt enkelt finner tjänsten så pass bra att de anser sig själva fortsätta 

prenumerera på den - något som vi förutspådde när vi började skriva den här uppsatsen.  

 

Det mesta pekar på att on demand-tjänsterna komma ta över. Såväl statistik som 

forskare hävdar detta. Det var överlägset flest som såg sig själva fortsätta sin 

prenumeration. Totalt svarade 87% Instämmer i hög grad eller Instämmer helt medan 

enbart 4% svarade Instämmer inte alls eller Instämmer i låg grad. Vi anser att det här är 

en tydlig indikation på vilket typ av mediesamhälle vi är på väg emot och hur media 

kommer att konsumeras. Varför våra respondenter skulle välja att prenumerera på 

tjänsten skiljde sig dock.  

 

7.1.4 Varför en fortsatt prenumeration? 

 

Hypotesen kring bundling fick ett oerhört spritt resultat och var tillsammans med ett 

individanpassat innehåll de hypoteser som i lägst utsträckning visade skulle vara 

anledningen till att människor fortsätter prenumerera på on demand-tjänster. Det 

överlägset mest populära alternativet för en fortsatt prenumeration var att tjänsten 

erbjöd ett brett sortiment.  

 

Varför resultatet föll ut som det gjorde kan bero på att on demand-tjänster fortfarande är 

relativt nytt och att personer inte har hunnit bekanta sig med dem tillräckligt för att bilda 

sig en uppfattning om varför de egentligen gillar dem. Antalet tjänster på marknaden 

spelar förmodligen också in. Få tjänster bidrar till en reducerad möjlighet till att själv 

reflektera över varför man gillar en tjänst mer än en annan.  

 

För tio år sedan stod det dvd-filmer i hyllorna i de svenska hemmen och det kostade 

cirka 150 kronor att köpa en dvd i butik. Att jämföra det med vad som erbjuds idag 
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känns i princip befängt. Den mest uppenbara skillnaden är även den som våra 

respondenter identifierat som den mest troliga till att de skulle fortsätta prenumerera på 

sin on demand-tjänst. Idag erbjuder till exempel Netflix hela sitt utbud av både filmer 

och serier till halva priset av vad en dvd kostade för tio år sedan. Även streamingjätten 

inom musik, Spotify, är ett bra exempel. Liksom dvd:n för tio år sedan kostade även en 

cd-skiva med 10-15 spår dryga 150 kr. Idag erbjuder Spotify i princip all världens 

musik - gratis.  

 

Vi tror att den här uppenbara skillnaden nu, år 2016 därför bidrog till att våra 

respondenter svarade som de gjorde. Om tio år har det gissningsvis tillkommit fler 

bolag på marknaden och fler bolag bidrar till ökad konkurrens, vilket gynnar 

konsumenterna. När kvantitet ses som en form av grundpelare och en självklarhet i en 

on demand-tjänst tror vi att konsumenterna kommer vara mer redo och mottagbara för 

ytterligare faktorer som bidrar till att det personliga värdet för tjänsten ökar – så som till 

exempel individanpassat innehåll. Eftersom on demand-tjänsterna får anses som nya i 

jämförelse med hur länge tidigare mediekanaler verkat på marknaden, har vi svårt att tro 

att de tjänsterna som finns på marknaden idag är här för att stanna och inte kan bli 

utkonkurrerade. Vårt resultat skulle för eventuella nya bolag fungera som en riktlinje för 

vad folk värderar i en tjänst. Trots att det breda sortimentet trumfade det 

individanpassade innehållet och möjligheten till att välja paket, vill vi ändå höja ett 

uppmärksammande finger för att det ändå var ett betydande antal respondenter som 

värderade ett individanpassat innehåll och möjligheten att välja paket av ett större 

innehåll. När det breda sortimentet ses som en självklarthet för on demand-tjänster och 

nyhetens behag har lagt sig, kan företagen således använda sig av dessa tekniker som 

uppenbarligen fungerar och tilltalar personer för att konkurrera ut andra bolag och vinna 

marknadsandelar.  

 

7.1.5 Kunskapsgapet 

 

De kunskapsgap som forskare identifierat kan uppkomma eller göras större än vad de 

redan är, ser med vårt resultat ut att fortsätta växa, vilket ligger i linje med vad Eastin et 

al. (2015) hävdar. De menar att gapet blir större ju mer informationstillgängligheten 

ökar. I och med att de allra flesta såg sig fortsätta prenumerera på sin on demand-tjänst 

ser de per automatik sig själva ta del av ett innehåll som de själva väljer och således kan 

exkluderas för andra samt i större utsträckning än idag själva välja vad de ska titta på 
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och när de ska göra detta. Diskussionerna i fikarummen kring gårdagens stora händelse 

som visades på tv kommer gissningsvis att bli allt färre. Mediekonsumenter kanske 

exempelvis inte väljer att titta på tv-programmet på utsatt tablå-tid, utan väljer att ta del 

av det när de själva vill. Ur det kan mycket väl den sociala diskursen förändras och bli 

alltmer individuell.  

 

Vad som även är intressant är att Tichenor et al. (1970) pratade om kunskapsgapet som 

något som hade ekonomisk och social innebörd. De menade att folk som var 

ekonomiskt behindrade exempelvis inte hade möjligheten att inhandla en tv och ta del 

av informationen via den kanalen. Vi går emot samma utveckling idag, fast då gällande 

on demand-tjänster. De allra flesta kostar pengar och vissa över 400 kronor i månaden – 

en till synes hög summa för den genomsnittlige svensken. Under de senaste två 

decennierna har vi kommit över den gräns då tv varit något exklusivt och med det 

eventuellt marginaliserat kunskaps- och samhällsklyftorna. Att dra paralleller till 

Tichenor et al. (1970) ligger såklart nära till hands då samma historia nu verkar upprepa 

sig - fast med andra tjänster och produkter än de fysiska det handlade om för 46 år 

sedan. Då var det tv-apparater, nu är det on demand-tjänster. Det bidrog enligt Tichenor 

et al. (1970) till klyftor då – vad talar egentligen emot för att samma sak inte skulle ske 

nu?  

 

Trots att våra resultat enbart berör vårt urval och inte ger oss någon egentlig indikation 

på vart det svenska mediesamhället är på väg på ett högra plan, ger det ändå en 

fingervisning om hur nätgenerationen i framtiden kan komma att konsumera media och 

vilka samhälleliga följder det kan föra med sig i form av kunskapsgap och 

fragementering. 
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8 Slutsats 

I det här avsnittet redogör vi för de slutsatser vi kunnat dra av vår undersökning. 

 

I och med att vi identifierat en risk för kunskapsgap i samhället i och med den digitala 

utvecklingen har vi har med den här uppsatsen avsett att ta reda på hur framtidens 

mediekonsumtion bland våra respondenter tenderar att se ut. Framförallt beträffande on 

demand-tjänster. On demand-tjänster har under de senaste åren etablerat sig alltmer på 

marknaden, detta tack vare digitaliseringen av traditionella medier. Av vårt resultat att 

döma pekar indikationerna åt att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. De 

flesta är positivt inställda till att fortsätta prenumerera på sin on demand-tjänst. Vad det 

i sin tur är som gör att de väljer att göra det skiljer sig en aning. Mest troligt är det att de 

gör det därför att tjänsten erbjuder ett brett sortiment. I och med att våra respondenter 

har den inställningen de har kan vi konstatera att det finns en överhängande risk för att 

kunskapsklyftan i samhället och diversifieringen av mediepubliken som McQuail 

(2010), Severson (2004), Bonfadelli (2002), Eastin et al. (2015) och Tichenor et al. 

(1970) redogör för, kan komma att fortsätta och eventuellt växa. 
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9 Förslag på vidare forskning 

I det här avsnittet ger vi förslag på vad vi kunnat identifiera som intressanta ämnen till 

att undersöka vidare. 

 

Då on demand-tjänster i stor utsträckning idag kostar pengar anser vi det intressant att 

väga in den socio-ekonomiska aspekten i framtidens radio- och tv-konsumtion, precis 

som Tichenor et al. (1970) gjorde i sin hypotes, fast då på 70-talet. Hittills har det varit 

gratis att ta del av radio och tv i Sverige (bortsett från radio- och tv-avgiften) och är för 

alla att ta del av oavsett social status eller levnadsförhållanden. Hur kommer människor 

att ställa sig till mediekonsumtionen ifall den att eskalerar prismässigt? Kommer man 

som privatperson i framtiden känna sig tvingad att betala för att ta del av den sociala 

kontexten och kommer en utebliven prenumeration i sin tur märkas av i det vardagliga 

livet i form av utanförskap och andra negativa inverkningar?  
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