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Tittarfrihet – på drift med tablå-tv

Vad händer när tittarfrihet ökar? I ljuset av två decenniers expansion av tv och rörlig 
bild ska denna fråga belysas. Tidsperioden innehåller ett före och efter tittarfrihetens 
utbredning online. Publiken har successivt frigjort sitt tittande i förhållande till tid 
och rum och skapat erfarenheter av att saker fungerar och reagerar annorlunda, och 
kanske till och med bättre. Följden är svårtyglade förväntningar som idag spiller över 
på redan befintliga mediemiljöer. Traditionella medier omvärderas. I detta kraftfält 
föds för våra ögon en ny tv-verklighet som tudelar publiken. Tv blir något annat än 
vad det alltid har varit, eller? 

57.
Den här lilla artikeln inleds med en liten 

siffra, av en något större betydelse. 
Året är 2015 och föremålet för siffran är 

åldern hos dagens traditionella tv-tittare. Tv-
publikens medianålder har kontinuerligt stigit 
med runt ett halvår de senaste 20 åren sam-
tidigt som räckvidden i yngre åldersgrupper 
har fallit.1 

Dessa två rörelser är givetvis samman-
kopplade och uttrycker tydligt hur det tradi-
tionella tv-tittandet under ytan genomgår en 
tyst transformation. Mitt för våra ögon håller 
TV på att bli till något annat, i Norden och 
globalt, och om detta handlar denna artikeln.

Den tudelade tv-publiken
På ytan ser det mesta oförändrat ut. TV går 
som tåget. Tiden som svenskarna lägger på 
traditionell tablåbunden tv har ökat stadigt 
de senaste 20 åren med följden att tv-affären 
blomstrat. Om man till detta lägger den explo-
sionsartade tillväxten av rörlig bild som dagli-
gen konsumeras online så står det klart att vi 
aldrig någonsin tittat på så mycket tv som vi 
tittar på idag. Signalen har blinkat blå och allt 
har varit som det ska, åtminstone till 2013.2

Det krävs dock ingen omfattande djupdyk-
ning för att få en helt annan bild av de senaste 
årens utveckling av tv-tittandet. Helt tyst, näs-
tan omärkligt, efter ett svagt knäpp, började 
något sakta svaja och kränga i sina grundvalar 
redan för tio år sedan. Samtidigt som tittar-
tiden gått upp har nämligen räckvidden gått 
ned. Följden har blivit att den traditionella 
tv-publiken de senaste tio åren successivt har 
splittats i två delar: En del som minskar sitt 
tittande och en del som ökar sitt tittande. År 
2007 vände tittartiden nedåt för 20-34-åring-
arna, år 2011 följde tonåringarna för att 2013 
följas av barnen 3-12 år och deras föräldrar 
och jämnåriga 35-49 år. Parallellt med detta 
har tv-tittare 50 år och över fortsatt utöka ti-
den de lägger på traditionell tv. Fram träder en 
tudelning av tv-publiken. En del av publiken 
är linjär-tv trogen medan den andra delen av 
publiken successivt blandar sitt linjär-tv-tit-
tande med allt mer rörlig bild online. 

Det finns ett antal starka skäl att betrakta 
denna tudelning som en ny verklighet. Medie-
forskningen har gång på gång fört i bevis exakt 
hur trögrörliga medievanor är som strängt 
vanemässiga och centralt förankrade i var-
dagslivets rutiner, tidsmönster, ritualer och 
sociala interaktionsmönster.3 Utifrån det per-

Bjur, Jakob (2016). Tittarfrihet – på drift med tablå-tv. I Nordicom-Information (38)2: 8-12.



9

Jakob Bjur 

spektivet är den utveckling som vi ser under 
den senaste tioårsperioden anmärkningsvärd, 
rent mediehistoriskt. Att traditionell tv fortsatt 
har en stark ställning i gruppen över 50 år är 
således inte på något sätt överraskande. An-
märkningsvärt är istället att gruppen under 50 
år successivt, först unga vuxna, sedan tonår-
ingar och sedan barnfamiljerna, låter linjär-tv 
ta en mindre plats i sina liv. Att detta från 2013 
är en bred generationstrend innebär även att 
de tidigare livscykelmönster som inneburit att 
generationer vuxit in i olika mediebeteenden i 
takt med olika livsfaser – som flytta hemifrån, 
studera, börja arbeta och pendla, skaffa familj, 
osv. – högst sannolikt har spelat ut sin roll för 
tablå-tv. 

Tudelningen av publiken är inte heller unik 
för Sverige. Den sker parallellt i andra Nord-
iska länder och globalt på andra tv-marknader 
runt om i världen.4 Publiken gläntade på dör-
ren märkt tittarfrihet. Många har nu passerat 
igenom dörren, som slagit igen bakom dem, 
och med sig på resan har de tablåbunden tv.

Tittarfrihetens dynamik
Vad är det då som händer med tv-tittandet i 
takt med att tittarfriheten ökar? I en detalje-
rad kartläggning av tittarmönsters föränd-
ring under 00-talet kom jag själv fram till ett 
antal tydliga slutsatser, som man nu kan se 
förlängningen av.5 Kort sammanfattat gör ut-
budsexpansion att tittarfriheten ökar, om inte 
annat i form av att antalet valmöjligheter som 
föreligger ökar. En ökad mängd valmöjligheter 
öppnar upp ett utrymme för individualisering 
av det egna tittandet genom mer exakta val av 
vad man vill titta på. 

I förlängningen leder detta potentiellt till 
att publiken som helhet fragmenteras till följd 
av att individuella tittare helt enkelt väljer allt 
mer olika tv. Precis detta blev effekten av den 
kanalexpansion som tablå-tv genomgick un-
der dess digitalisering på 00-talet. Utifrån 
fler valmöjligheter skapade enskilda tittare 
allt mer unika valrepertoarer som tydligare 
avspeglade just deras specifika intressen, pre-
ferenser och livsstil. Fler kanaler innebar att 
publiken fragmenterades ut i den större ka-
nalrymden. Svällande tablåer, över dygnet och 

veckan 24/7, ledde i sin tur till att massbete-
enden kopplade till tidpunkter försvagades i 
takt med att tittande spreds över dygnet i linje 
med individuella livsstilar. 

Redan under 00-talet kunde vi således 
följa hur den fasta tv-publiken förflyktigades. 
Publiken transformerades från homogen och 
social till mer heterogen och solitär. Publiken 
fragmenterades då tittare separerade sig från 
varandra i det fysiska social rummet och i ti-
den med målet att komma närmare sig själva. 
Tv gick från ett medium som vardagslivet 
strukturerades kring till ett medium som in-
fogades i livet mer när det passade individen. 

Den viktigaste slutsatsen är dock inte att 
fragmentering sker till följd av utbudsexpan-
sion. Det är en högst rimlig förväntan. Den 
viktigaste lärdomen är istället hur fragmen-
teringen sker: Tittarförändringens dynamik. 
Den viktigaste drivkraften till publikens 
fragmenteringen är i själva verket inte det 
ökade antalet valalternativ, i sig, utan istäl-
let hur valalternativen ser ut i förhållande 
till varandra och i förhållande till tv-tittaren 
som är satt att välja. På detta sätt framträdde 
nischning under 00-talet som en starkt frag-
menterande kraft. Kanalernas allt tydligare 
nischning i linje med genrer och innehållsty-
per med kanalmiljöer skräddarsydda för allt 
smalare målgrupper katalyserade publikens 
valdrivna fragmentering. I praktiken innebar 
nischningen att familjer, par och andra sociala 
sammansättningar av tittare fick allt svårare 
att hitta gemensamma nämnare i tv-utbudet. 
Tittare så att säga ”drogs” åt olika håll i utbu-
det med konsekvensen att tv:n inte kunde ges 
samma ställning av ”härd” (eller lägereld) att 
samlas kring med följden att sociala tv-tittar-
praktiker som tillsammanstittande minskade 
i omfattning. 

En central lärdom att ta med sig avseende 
valfrihetens dynamik är följaktligen att en ökad 
mängd val aldrig bara är ett antal val. Varje 
valalternativ bär på unika kvaliteter som i kom-
bination med andra valalternativ utgör en total 
valstruktur. I förhållande till publiken utgör 
denna totala valstruktur en form av kraftfält 
som betingar varje tittares val. Denna valstruk-
tur såg för linjär-tv ut på ett sätt 1999, på ett an-
nat sätt 2008 och ser ut på ett tredje sätt idag.6
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Tittarfrihetens expansion  
i tid och rum
De stora spelplansförändringarna för tv-tittare 
under 2010-talet är lätt förenklat två. För det 
första utbudsexpansionen av tv och rörlig bild 
som fortsatt, men nu exponentiellt online. För 
det andra multiplikationen av antalet upp-
kopplade skärmar för konsumtion av rörlig 
bild av olika storlek och mobilitet. Allestädes 
närvarande nätverk för mobil dataöverföring 
har gjort konsumtion av tv och rörlig bild 
möjlig i princip var som helst, i hemmet och 
utanför hemmet, och när som helst. Ett ubik-
vitöst och sömlöst medieliv (för att använda 
digitalt nyspråk) där ”bilder är på väg att bli 
vårt nya språk” (för att citera SVT:s vd Hanna 
Stjärne).7

Valstrukturen som möter publiken idag har 
mångfaldigats och diversifierats. Medan linjär-
tv utgjorde en enda valstruktur till vilken tit-
taren var begränsad möter publiken idag ett 
plenum av olika valstrukturer där Youtube är 
en, Facebook en annan, Netflix en tredje, osv. 
Beroende på var tittaren befinner sig vid varje 
enskild tidpunkt är tittarvalet strukturerat på 
olika sätt. Netflix i oktober 2012, vid lanse-
ringen, kontra Netflix oktober 2016, är två 
olika valmiljöer. Detta har betydelse då man 
närmar sig den specifika nivå av interface där 
valsituationer formas och val slutligen rent 
faktiskt blir till. Parallellt med en förändrad 
kanalstruktur för tablå-tv står alltså ett mul-
tipelt antal andra specifika valstrukturer redo 
att kanalisera tittarfrihet.

Dessa förändringar har sammantaget inne-
burit att det frö till individualiserat tv-tittande 
som gavs utrymme att gro under 2000-talet 
fram till idag växt sig till en mer svårtyglad 
kraft. Online vidgas valutrymmet för konsum-
tion av rörlig bild närmast oändligt, samtidigt 
som innehållets kopplingar till tiden och rum-
met luckras upp. Online förpassas först det i 
tiden knutna och linjära till undantag. Pro-
gram, filmer och klipp startas och stoppas på 
egen begäran och time-shifting blir till regel. 
Sedan vidgas rummet för konsumtion då mo-
bila uppkopplade skärmar innebär att strea-
ming kan företas nästan överallt. Mobilitet 
försvagar på detta sätt den tydliga kopplingen 
mellan tv-tittandet och apparaten i hemmet, 

med dess djupa soffa, slimma kanna och tra-
derade ritualer. 

Vad denna utökade tittarfrihet får för eko-
nomiska, politiska och kulturella effekter på 
olika nivåer kan vi bara spekulera i. Klart är 
att vi aldrig tidigare har konsumerat så mycket 
tv och video som idag. På ett sätt är det ju helt 
fantastiskt och innebär en enorm potential. Å 
andra sidan har vi ju aldrig tidigare konsu-
merat så mycket nyheter som idag. Ökad pu-
blikfrihet gör ofrånkomligen att tv förändras, 
i publikens ögon.

Förskjutning av  
förväntningar och värden
I ljuset av streaming, eller snarare i kontrast 
till streaming, står det helt plötsligt klart att 
mediala naturlagar som linjär distribution, 
tablåbunden formatering, styckvis utportio-
nering av innehåll och reklambreak inte är 
universella, utan lokala förhållanden kopplade 
till fenomenet tablå-tv. En ny flora av aktörer 
och tjänster erbjuder istället distribution och 
konsumtion av rörlig bild på alternativa sätt 
som i många avseende ligger mer i linje med 
hur publiken vill få sig TV och rörlig bild till 
livs. Motsvarigheten till barnet som säger att 
kungen är naken är 2-åringen som swipar på 
tv:n, 15-åringen som tidigare laddat ned och 
idag streamar serier, 30-åringen som streamar 
fortsättningen, eller 45-åringen som upplever 
dagens Nyhetssändning som en reprisering. 
Introduktionen av en typ av mediemiljö som 
bjuder nya möjligheter (affordances) och som 
skapar en mängd erfarenheter av hur saker 
fungerar och reagerar annorlunda, och kanske 
till och med mer ändamålsenligt och bättre, 
bygger helt enkelt förväntningar som spiller 
över på redan befintliga mediemiljöer. Följ-
den: befintliga mediemiljöer omvärderas.

Omvärdering är ett centralt karakteristika 
i dagens digitala medielandskap.8 Omvärde-
ringen av medier bygger inte nödvändigtvis 
på att de inte längre ger publiken det publiken 
vill ha och behöver, utan på att de inte förmår 
ge dem det exakt när och exakt där och på 
det sätt som publiken känner sig behöva det. 
Vedertagna sätt att paketera och distribuera 
medieinnehåll omvärderas och förlorar sin 
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särställning i samband med att nya mer än-
damålsenliga sätt att presentera samma med-
ieinnehåll får fotfäste, spridning och slutliga 
effekter i form av omvärdering. Vi har sett 
detta för film, musik, tidningar, tidskrifter och 
böcker. För tv och radio är tablån den centrala 
värdekedjan. Tablån är sättet som tv byggs och 
dess unika värde är centrerat till dess tablå. 
Det som under de senaste tio åren skett är att 
allt fler av de klossar som bygger tablån har 
förlorat sitt unika värde genom att de paral-
lellt finns tillgängliga någon annanstans, ofta 
också lättare och snabbare tillgängliga exakt 
när och på det sätt som publiken önskar dem. 
Så är det med komponenter som nyheter, film 
och serier för tv, eller med musik för radio. 
Centrala byggstenars unika värde undergrävs 
och devalveras, medan rättighetskostnader för 
byggstenar med utpräglat unikt värde, som ex-
empelvis sport, skjuter i höjden. Kvar i tablån 
står i bästa fall ett antal byggstenar av unika 
tv-format och tv-event som publiken alltjämt 
värderar högt. På övriga konkurrensutsatta 
byggstenar ökar trycket av anpassning och 
utveckling för att modernisera och uppdatera 
linjär-tv i förhållande till transformerade för-
väntningar närda av det nya medielandskapet. 

Tablå-tv-tittandets förskjutning
Det kan så här mot slutet vara läge att stanna 
upp sammanfatta de slutsatser jag hittills dra-
git. Publiken håller på att tudelas. Tv förändras 
och förskjuts till något annat, sakta, men det 
sker. Vad händer då med tablå-tv i takt med 
att den yngre publiken renodlar sitt tablå-tv-
tittande? År 1999-2008 föll omfattningen av 
tillsammanstittandet i de svenska hushållen. 
Med fler kanaler att välja emellan splittrades 
tittarna alltmer i sina val med följden att fler 
tittade på tv ensamma. Idag går utvecklingen 
istället i motsatt riktning.

Som bakgrund till grafen nedan ska man 
ha med sig att all ökning av tittartid efter 2007 
utgörs av ensamtittande. Parallellt med detta 
ligger volymen tillsammanstittade i princip 
oförändrad. Grafen nedan (Figur 1) presen-
terar en något överraskande, men samtidigt 
logisk, vändning till följd av minskat tablå-tv-
tittande. Grafen visar hur det sociala tittandet 
har utvecklats i olika åldersgrupper i takt med 
att tittarfriheten har vidgats utanför tablå-tv. 
Bland de äldre tittarna (50+), som stadigt ökat 
sitt tv-tittande, ligger andelen tillsammanstit-
tande stabilt. Bland de yngre tittarna däremot 
ökar andelen tillsammanstittande från 2008. 

 70

 60

 50

 40

 30

 20

 10

 0
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  3-12 år  13-19 år  20-34 år

  35-49 år  50-64 år  65-99 år

Figur 1. Tillsammanstittande i Sverige 2008-2015 i olika åldersgrupper (andel 
i procent)

Kommentar: Grafen visar andelen tittartid som spenderades tillsammans med andra, så kallat tillsamman-
stittande. Denna andel låg år 2008 under 40% och år 2015 över 50% för tonåringar och 35-49-åringar. 
Andelen tillsammanstittande ökar också bland barn och unga vuxna medan det ligger konstant bland 
tablå-tv-publiken 50+.9 Källa: Bearbetning av tittarsiffror från MMS.
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Detta gäller såväl 20-34-åringarna, som ton-
åringarna, barnen, deras föräldrar och deras 
jämnåriga 35-49 år. I takt med att deras tv-
tittandet minskar blir det tittande som återstår 
följaktligen mer socialt förankrat i en delad 
gemensam upplevelse i hemmet. De tittar min-
dre, men när de väl tittar, tittar de tillsammans.

Resultaten visar grunden till att ryktet om 
linjär-tv:s död alltid är något överdrivet och 
förhastat.10 Tv är mer än bara innehåll och tv-
tittande sker inte i ett socialt vacuum. Drygt 
60 år i vardagslivets centrum passerar inte 
obemärkt förbi. I takt med att möjligheterna 
att friare välja tv och rörlig bild förverkligas 

renodlar publiken tablå-tv:s roll som något 
man gör tillsammans. Intimt knuten till tv 
vilar en ytterligare dimension av värde, ett 
socialt grundat värde. Detta värde är djupt 
rotat i ritualer och vanemönster, vardagsliv 
och samhälle, soffor och apparater. Tv står 
som en social institution så att säga mitt i livet 
och förenar hushåll och nationer, fredagsmys 
och tacos, chips och vardagskonversationer 
hemma, vid fikabord och ismaskiner eller på 
sociala medier. Även om delar av tv-tablån 
enkelt kan bytas ut och distribueras om med 
hjälp av ny teknik är det betydligt svårare att 
ersätta tv, som kulturell form.11

Jakob Bjur, Research Director, Kantar Sifo. Bjur är fil. dr vid Göteborgs universitet och 
disputerade 2010 med en avhandling om tv-tittandets individualisering. Han arbetar 
idag professionellt med mediemätning bredvid sitt akademiska forskningsprojekt Publik-
maskineriet – hur medie publiker mäts, vägs, värderas, och därmed skapas, finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond.

Noter
 1. Lindhé (2016).
 2. Ohlsson (2015).
 3. Exempelvis Lull (1990), Morley (1988).
 4. Harrie (2016).
 5. Resultat och slutsatser bygger på en internationellt 

sett unik vetenskaplig kartläggning av individuali-
seringsmönster i tv-tittande (Bjur, 2009). Resone-
mang om dagens utveckling bygger på vidareut-
veckling av slutkapitel 9.

 6. Jämför Couldry och McCarthy (2004) och deras 
resonemang om ”MediaSpace” och att medier som 
sociala processer alltid har en specifik materiell 
utsträckning, som förändras. 

 7. Hanna Stjärne, vd SVT, har vid framträdanden 
2016 återkommande, bland annat vid MEG i Gö-
teborg, tryckt på rörliga bilders ökade betydelse för 
ungas kommunikation idag.

 8. Bolin (2011). Jämför även Baumans tankar kring 
att fenomen flyter i en tid av ”Liquid Modernity” 
(Bauman, 2000).

 9. En mer detaljerad analys särskiljer ensam- från 
flerpersonhushåll. Man skulle då se att de unga 
och de allra äldsta (som i högre utsträckning bor 
ensamma) är de som tittar mest tillsammans när de 
bor i flerpersonshushåll. För att dra korrekta slut-
satser behöver denna särskiljning dock inte göras. 
För noggrann utredning av sociala tittarmönster se 
kap 7 i (Bjur, 2009).

 10. Exempelvis Gilder (1994).
 11. Jämför Williams (1974).
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