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VOD-tjänster (video-on-demand) har under de senaste årtiondet förändrat hur människor konsumerar 

innehåll. När konsumenten tidigare hyrde en DVD eller följde programschemat för lineär tv, möjliggör 

VOD-tjänster nu uppspelning av innehåll var som helst, när som helst och på vilken som helst apparat. På 

grund av den högt konkurrensutsatta och fragmenterade VOD-marknaden har konsumenterna utsatts för 

en situation där man konstant behöver fundera vilka tjänster man överlag prenumererar på och vilken tjänst 

man ska välja för att hitta attraherande innehåll. Samtidigt har VOD-bolagen hamnat i en situation där 

samtliga aktörer genom exklusiva erbjudanden försöker locka fler prenumeranter till sig. 

 

Denna studie undersöker hur det upplevda värdet styr konsumentens val av VOD-tjänst. Trots att upplevt 

värde anses vara grunden till att ett företag överlag existerar, finns det endast två kända undersökningar 

kring upplevt värde i kontexten av VOD-tjänster. Dessutom förklarar inte de tidigare undersökningarna 

hur upplevt värde inverkar på val av tjänst, utan fokuserar främst på användningsgrad och avsikt för fortsatt 

användning. Det finns således ett klart behov för fler studier.  

 

Forskningen är abduktiv till sin natur och utnyttjar en kvalitativ undersökningsmetod för att genom en 

tvärsnittsstudie utforska konsumenternas vanor inom VOD-användning, vad de upplever som värdefullt 

samt hur detta styr deras val. Totalt sju informanter deltog genom semistrukturerade intervjuer och fick i 

diskussionsform fritt uttala sig kring sina vanor och hur de känner. Dataanlysen inleddes parallelt med 

datainsamlingen och utfördes med stöd av en väletablerad modell för kvalitativ analys i 

konsumentforskning.  

 

Resultaten bekräftade tidigare studiers fynd om att upplevt socialt och emotionellt värde var relevanta. 

Samtidigt identifierades nya kategorier som förklarar det sociala och emotionella värdets relevans på en 

mer omfattande nivå. Funktionellt-, nyhets- och villkorligt värde har inte behandlats i tidigare studier och 

således bidrar denna studie med utvidgad vetenskaplig insikt kring upplevt värde i kontexten av VOD-

tjänster. Även om samtliga undersökta värdedimensioner identifierades ha ett inflytande på valet av VOD-

tjänst, hävdar denna studie att upplevt värde är starkt kontextuellt och därav varierar det per situation vilket 

konsumtionsvärde är avgörande i konsumentens val. Forskningens resultat betonar även att VOD-tjänster 

bör delas in i plattforms- och innehållsrelaterade aspekter för att förstå det upplevda värdet på en mer 

holistisk nivå.  

 

Eftersom studien utfördes i finländsk kontext där bland annat konsumtionsvanorna och mängden 

tillgängliga VOD-tjänster skiljer sig från flera andra länder, kan resultaten inte generaliseras globalt. Trots 

att studiens sju informationsrika fall resulterade i detaljerade resultat kring hur det upplevda värdet styr 

val av VOD-tjänst, bör studien appliceras i kvantitativ kontext och separera informanter på basen av bland 

annat demografiska och socioekonomiska faktorer för att nå ökad generaliserbarhet.  

 

 

 

Nyckelord:  
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1 INTRODUKTION 

Under de senaste åren har tv-industrin genomgått en stor transformation. Den digitala 

revolutionen har lett till att både distribution, konsumtion och produktion av media 

förändrats totalt. När konsumenten tidigare hyrde en DVD eller följde programschemat för 

lineär tv, kan hen numera spela upp vilket innehåll som helst, var som helst och på vilken som 

helst apparat (Amoroso et al. 2021; Lee et al. 2021). 

Nya marknadsmöjligheter lockar in digitala aktörer utanför branschen, som i sin tur skapar 

nya regelverk för hur media konsumeras. Samtidigt betyder det att de traditionella 

väletablerade tv-bolagen tvingas hålla med i denna takt för att förbli konkurrenskraftiga och 

lockande gentemot konsumenterna. Tv-industrin har inte endast flyttat sig online, men 

baserar även hela sin verksamhet på tillgångsbaserade konsumtions- och servicemodeller där 

kunden får konsumera innehåll obegränsat (Bardhi & Eckhardt 2012, s. 883). Mängden av de 

så kallade VOD-tjänsterna (eng. video-on-demand) har globalt ökat drastiskt. Enbart i USA 

finns det redan över tolv stora VOD-bolag och fram till år 2025 beräknas de ha en sammanlagd 

omsättning på över 40 miljarder dollar (Curry 2022).  

Samma digitala transformation och förändring i konsumtionsbeteende berör även Finland, 

där bland under 45 åriga medborgares VOD konsumtion överskridit lineär tv år 2021 

(Traficom, 2022). Konsumtion av filmer och serier online har visat sig vara ett av de mest 

centrala användningsområden som internet används till i Finland. 76% av finländarna 

använde år 2021 internet för VOD tjänster (Ficom 2021). Konsumentens tillgång till 

smarttelefoner, smart-tv, supersnabba internetkopplingar och företagens nya smidiga 

affärsmodeller har tillsammans möjliggjort detta (Lee et al. 2021).  

Den enorma tillväxten av mängden digitala alternativ för mediekonsumtion har gjort 

konsumenterna både ivriga och förvirrade (Malter & Rindfleisch 2019) och som ett resultat av 

det här förändras både förväntningarna och användningsvanorna bland tjänsterna i rask takt. 

Denna ändring från passivt till aktivt och varierande konsumtionsbeteende leder till stora 

strategiska frågor bland såväl medieproducenter som distributörer (Kübler 2021). VOD-

tjänsteleverantörer spenderar miljontals dollar årligen i marknadsföring och undersökningar 

för att bättre förstå marknaden, dess behov samt hur de på bästa möjliga sätt kan ha ett 

inflytande på konsumenterna genom marknadsföring (Lee et al. 2018).  

Eftersom televisionsindustrins strategier fortfarande håller på att formuleras, bör 

undersökningar inom marknadsföring och konsumtionspsykologi utföras för att bättre förstå 

hur detta konsumtionslandskap i ständig förändring inverkar på konsumenterna. Den 

förståelse som dessa undersökningar genererar, kommer att leda till att företag inom 
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televisionsbranschen kan fatta bättre strategiska beslut (Schauerte, Feiereisen & Malter 2021). 

Trots att industrin redan är enorm, finns det endast ett fåtal undersökningar inom upplevt 

värde i förhållande till VOD-tjänster (Singh et al. 2021; Oydele & Simpson 2018). Eftersom 

skapandet av kundvärde enligt Slaters (1997, s. 166) definition i grund och botten är orsaken 

till att ett företag över lag existerar, bör förståelsen för konsumentbeteende i VOD-tjänster 

förbättras.  

 

1.1 Forskningsproblem  

Så länge VOD, och över huvud taget streamingtjänster har existerat, har forskarna undersökt 

de underliggande orsakerna till att konsumenter antingen är eller inte är villiga att betala för 

en tjänst. Ofta är dessa undersökningar dock starkt kopplade till jämförelser mellan pris och 

upplevd servicekvalitet, funktionaliteter och innehållets inverkan på bruket av tjänsten och 

dess varumärkeskapital (bland annat Lee et al. 2018; Nagaraj & Soumya 2021). Vissa 

landspecifika studier har även utförts där fokuset legat på orsaker varför konsumenter över 

lag vill övergå från traditionell tv till VOD tjänster (till exempel Nagaraj, Singh & Yasa 2021) 

samt faktorer som inverkar på att konsumenten är nöjd eller missnöjd över tjänsterna (till 

exempel Sunkyun & Jooyeun 2021).  

Det som än så länge förblivit oklart är hur konsumenterna, baserat på det upplevda värdet, 

väljer bland olika VOD tjänster. Samtliga VOD-tjänster har egna servicemodeller även om de 

i grund och botten baserar sig på samma tanke - att ha innehåll tillgängligt för sina kunder när 

och var som helst. Från ett företagsledningsperspektiv är det viktigt att förstå hur 

konsumenterna upplever värde av VOD-tjänster och hur detta värde styr vilken tjänst som 

väljs ut och i vilket sammanhang.  

I nuläget existerar det endast två kända undersökningar kring hur streamingtjänster förhåller 

sig till upplevt värde. Oydele och Simpson (2018) undersökte underhållnings 

streamingapplikationers (eng. Entertainment streaming applications, förkortat ESA) relation 

till identitetsteorin och dess förhållande till upplevt värde. Denna kvantitativa forskning 

utfördes i USA och var avgränsad till unga studenter. Studien behandlade generellt samtliga 

mobilapplikationer under kategorin musik och video. Studiens resultat visade stark 

korrelation mellan upplevt värde och sannolikhet för rekommendation av streamingtjänsten. 

Även framträdandet av användarens identitet korrelerade med både användningsgrad och 

rekommendationsgrad av streamingtjänster. Samtidigt visade studien att varken kostnaden 

eller användbarheten av tjänsterna var relevanta faktorer med tanke på användningsgrad och 

sannolikhet för rekommendation av tjänsterna. Singh et al. (2021) utförde en motsvarande 
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undersökning av live-streaming tjänster i Indien, men lade till det så kallade fenomenet ”binge 

watching” (intensiv konsumtion och addiktion) som ett element i studien. Undersökningen 

hade som syfte att besvara vilka komponenter av upplevt värde inverkar starkast på 

konsumentens vilja att fortsätta använda live-streamingtjänster. Studien hävdade att den 

upplevda bekvämligheten och upplevda njutningen är de mest relevanta faktorerna som 

inverkar på konsumentens vilja att fortsätta använda sig av live-streamingtjänster. I motsats 

till Oydele och Simpsons (2018) studie, hävdade Singh et al. (2021) att den upplevda 

kostnaden av live-streamingtjänster starkt inverkar på konsumentens vilja av att fortsätta 

använda tjänsterna.   

Ingen tidigare undersökning inom upplevt värde fokuserar enbart på VOD-tjänster med 

kommersiellt videoinnehåll. Av de tidigare nämnda studierna behandlar Oydele och Simpson 

(2018) streamingtjänster som en helhet och skiljer inte på olika sorts plattformar medan Singh 

et al. (2021) fokuserar endast på live-streaming tjänster. Eftersom olika streamingtjänster så 

som musiktjänsten Spotify, sociala plattformen Youtube och kommersiella VOD-tjänsten 

Netflix har bevisats användas bland konsumenterna vid varierande tillfällen och för olika 

syften (Budzinski, Gaenssle & Lindstädt-Dreusicke 2021), kommer denna forskning med 

fokus på endast VOD-tjänster (exempelvis Netflix, Hbo max, Viaplay) att leda fram till djupare 

insikter ur ett smalare perspektiv. Oydele och Simpson (2018) hävdar i sin studie att 

kommande forskningar bör fokusera på differentiering av streamingtjänster och således 

undvika generalisering av undersökningsresultaten.  

Samtliga tidigare studier (Singh et al. 2021; Oydele & Simpson 2018) i upplevt värde kring 

streamingtjänster är även utförda genom kvantitativ metodik och datainsamling genom 

frågeformulär. Dessa studier bidrar med nyttig information om upplevt värde av VOD-tjänster 

men fångar inte på en djupgående nivå orsakerna till varför värdet upplevs. I stället diskuterar 

studierna möjliga orsaker till kopplingarna mellan upplevt värde och exempelvis 

rekommendationsgrad av tjänsten (Oydele & Simpson 2018). Enligt Gummerus (2013) är det 

upplevda värdet subjektivt och upplevelsemässigt. Holbrook och Hirschman (1982) 

framhäver i samma avseende att de emotionella och upplevelsemässiga aspekterna av 

konsumtion bör framhävas. På basen av detta kommer en kvalitativ forskning att utmynna i 

djupare, explorativa insikter av hur konsumenten känner och föreställer sig.  Ingen av de 

tidigare studierna har heller förklarat hur konsumenternas upplevda värde styr själva valet av 

VOD-tjänst, även om bland annat konsumtionsvärdeteorin av Sheth et al. (1991) har som syfte 

att förklara hur konsumenten baserat på det upplevda värdet gör val bland tjänster, produkter 

och varumärken. Dessa två studier behandlar i stället konsumentens avsikt att fortsätta 

beställa en tjänst (Singh et al. 2021) och användningsgraden samt rekommendationsavsikten 

av tjänster (Oydele & Simpson 2018).  
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Till sist är det värt att nämna, att det inte tidigare utförts undersökningar kring detta ämne i 

ett finländskt sammanhang. Även om VOD-industrin växer globalt, skiljer sig det finländska 

VOD-landskapet en hel del. Finland är exempelvis en av få länder där den enda offentligt 

finansierade aktören, Yle Arenan, haft en högre användningsgrad än Netflix (Werliin 2019). 

För det andra skiljer sig den finländska mängden kommersiella VOD-tjänster stort från 

exempelvis USA, och därmed är de inte jämförbara. Dessutom tävlar kommersiella VOD-

tjänster i Finland främst med den näst populära, traditionella och kostnadsfria lineära tv:n 

och är därmed inte jämförbar med många andra länder där kostnadsbelagd kabel-tv tidigare 

varit den största mediekällan. Eftersom VOD-bolagen enligt tidigare undersökningar i 

konsumentbeteende bör fokusera på lokal anpassning (Koul et al. 2021) för att nå bästa 

möjliga serviceupplevelse, kommer denna studie att bidra till hur uttryckligen finländska 

medborgare upplever värde i VOD-tjänster och på basen av detta gör sina val.  

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med undersökningen är att klargöra hur olika dimensioner av upplevt värde påverkar 

den totala värdeupplevelsen av VOD-tjänster och vidare hur detta styr konsumentens val av 

tjänst. Därav är studiens forskningsfråga:  

FF: Hur inverkar de olika dimensionerna av kundupplevt värde på val av VOD-

tjänster?  

Genom att undersöka hur det upplevda värdet inverkar på konsumenternas val av VOD-

tjänster, har denna studie som målsättning att skapa värdefull information till företagsledare 

inom den finländska VOD-branschen och samtidigt bidra till forskning kring upplevt värde ur 

digitala tjänsters perspektiv. Vidare har denna studie som syfte att genom explorativ forskning 

bidra på en mer djupgående nivå till de existerande studiernas resultat kring upplevt värde i 

kontexten av VOD-tjänster. 

 

1.3 Avgränsningar  

Denna undersökning kommer att avgränsas endast till VOD-plattformar, vilket betyder att 

musikplattformar som Spotify och Itunes exkluderas. Eftersom olika kostnadsmodeller (se 

kap 1.4) av VOD-tjänster konstant kombineras, är det inte längre relevant att avgränsa endast 

till vissa specifika VOD-tjänstemodeller, utan alla dessa behandlas i denna forskning som en 

helhet. Forskningen kommer dock endast att ta hänsyn till tjänster med kommersiellt 
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innehåll. Med andra ord kommer sociala tjänster med primärt användargenererat innehåll så 

som Youtube, TikTok och Vimeo att exkluderas.  

Eftersom fragmenteringen av VOD-industrin varierar väldigt mycket på global nivå, kommer 

forskningen endast att ta hänsyn till konsumenter i Finland. Samtidigt inverkar 

tillgängligheten av dataobjekt på den geografiska avgränsningen och tillförlitligheten i den 

slutliga analysen.  Slutligen kommer datainsamlingen endast fokusera på sådana personer 

som använt eller i nuläget använder sig av ett flertal olika VOD-tjänster. Forskningens syfte är 

att reda ut konsumentens upplevda värde kring tjänsterna och därmed behöver dataobjekten 

ha referenser från flera olika tjänster. Vidare avgränsning av dataobjekt behandlas i 

metodkapitlet.  

 

1.4 Nyckelbegrepp 

I detta kapitel presenteras de centrala begreppen som kommer att användas under 

forskningens gång.  

VOD (eng. Video-on-Demand, översatt Video-på-begäran). VOD är ett av de 

viktigaste begreppen i denna forskning. Uttrycket avser en kommersiella tjänster som genom 

online plattformar möjliggör distribution av video över internet via så kallad streaming 

(Britannica 2022). Under begreppet VOD finns det flera olika underbegrepp; SVOD (eng. 

Subscription-Video-on-Demand) där konsumenten betalar en månatlig avgift för obegränsad 

visning, TVOD (eng. Transactional-Video-on-Demand) där konsumenten betalar för 

exempelvis en film eller en serie, och AVOD (eng. Ad-Supported-Video-on-Demand) där 

konsumenten inte betalar för tjänsten men där innehållet avbryts av reklam (Cincopa 2021). 

Vid sidan om AVOD finns det ännu ett sista begrepp, BVOD (eng. Broadcaster-Video-on-

Demand) som i princip motsvarar AVOD men avser endast kommersiella tv-avsändare som 

utöver lineära kanaler också har sitt innehåll tillgängligt via en online plattform (Marks 2021)  

I Finland är de inhemska tjänsterna ofta kombinationer av ovannämnda affärs- och 

intäktsmodeller, även om de alla lyder under huvudbegreppet VOD. Till traditionella SVOD-

tjänster hör endast de globala aktörerna så som Netflix och HBO Max. Exempelvis Viaplay är 

en kombination av SVOD, TVOD och AVOD: De har en månatlig avgift för obegränsat innehåll, 

hyr ut filmer till engångskostnad och sänder samtidigt kostnadsfritt innehåll med 

reklamavbrytning mellan innehållet. Den finländska marknaden har flera BVOD-tjänster: i 

princip samtliga traditionella tv-avsändare som senare övergått till online plattform, tillhör 

denna grupp. De flesta av dessa traditionella tv-avsändare har utöver sitt gratis innehåll även 

SVOD-modeller där konsumenten når en större katalog genom månatlig betalning, 
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exempelvis Cmore från avsändaren MTV och Ruutu från avsändaren Nelonen. Utöver de 

tjänster där konsumenten inför en direkt månatlig transaktion för innehållet finns det även 

det offentliga alternativet, Yle Arenan, som till sin natur, funktionalitet och innehåll är väldigt 

likt de andra kommersiella plattformarna, men som förutom beskattningen, inte tar extra 

betalt från sina användare. I denna forskning kommer det inte att skiljas på underbegreppen 

ovan, utan tjänsterna behandlas under uttrycket VOD. Den avgränsning som dock betonas, är 

att studien endast fokuserar på kommersiella tjänster, inte på tjänster med användargenererat 

innehåll så som Youtube.  

Streaming. Eftersom tidigare studier inom upplevt värde (Oydele & Simpson 2018; Singh et 

al. 2021) inte endast behandlar VOD-tjänster, är det värt att precisera skillnaden mellan dessa. 

Enligt Cambridge Dictionary (2022) definieras en streamingtjänst som vilken som helst 

tjänst som sänder video och musik över internetet utan att det behöver laddas ned på 

apparaten. Till skillnad från VOD kan då huvudutrycket ”streaming” utöver VOD-tjänster avse 

både musiktjänster (så som Spotify), live streaming tjänster (så som Twich eller Youtube) och 

streamingtjänster som i huvudsak är baserade på användargenererat innehåll (exempelvis 

Youtube). Sist, är det viktigt att förstå att VOD inte är samma sak som ”live streaming”. Till 

skillnad från VOD avser live streaming en tjänst där tv-bolagens innehåll publiceras i realtid 

över internet samtidigt som innehållet publiceras på lineära kanaler. Dessutom avser 

huvudbegreppet live streaming både musik och video (Wilbert 2022).  

Kundupplevt värde. Enligt Gummerus (2013) kan det kundupplevda värdet eller upplevda 

värdet (eng. perceived value) definieras som konceptet som fångar resultatet av en tjänst eller 

produkt och som på basen av företaget kan mäta sin konkurrensfördel ur konsumentens 

synvinkel. Det upplevda värdet härstammar inte från själva produkten eller varumärket, utan 

konstrueras av själva konsumtionsupplevelsen. Konsumenten är inte ute efter en produkt utan 

tillfredsställande upplevelser, därav är förståelsen av kundupplevt värde kritiskt i var och en 

marknadsaktivitet (Holbrook 1999, s. 9). Enligt Slater (1997, s. 166) bör marknadsförare tänka 

att skapandet av kundvärde i grund och botten är orsaken till att hela företaget existerar och 

är framgångsrikt. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras en introduktion till uppkomsten av VOD-tjänster, hur landskapet 

ser ut i Finland samt en nedbrytning av VOD-tjänster i innehåll och plattform. Som Gupta och 

Singharia (2021) poängterar, behövs en mer holistisk förståelse av de konstruktioner som 

slutligen utmynnar i en ökad kvalitetsupplevelse bland tjänsterna. Efter genomgången av 

VOD, går teorin över till en omfattande förklaring av upplevt värde. Till slut presenteras 

forskningmodellen som kommer att fungera som grund för den empiriska undersökningen.  

 

2.1 Från traditionell tv till digital VOD  

Innan den digitala revolutionen startade var det få som kunde tänka sig att 

informationssökning, kommunikation och mediekonsumtion i framtiden kunde vara något 

som kan utövas utan några som helst begränsningar av plats och tid (Pradsmadji & Irwansyah 

2020). Osur (2016) delar in historien av tv i tre tidsåldrar: (1) Nätverks tidsåldern, (2) Multi-

kanals tidsåldern och (3) Digitala tidsåldern. Nätverkstidsåldern, mellan 1940 och 1980 var 

den tiden då tv-kanalerna introducerade veckovis tidtabeller för programmen. Allt fler 

familjer började ha en tv i sitt vardagsrum och tiden framför tv växte konstant runt världen. 

Under multikanalsåldern från -80 talet till början 2000 talet blev programurvalet allt större 

och teknologin mer sofistikerad. Betalda tv-kanaler och beställningar av kanalpaket blev allt 

vanligare och programmen kunde bandas in. Senare kom digital-boxarna som möjliggjorde 

att konsumenten i förväg kunde bestämma vilka program skulle bandas in automatiskt. Fanns 

filmen eller programmet inte tillgängligt via tv-sändningar, måste man gå till närmaste 

videobutik för att hyra en kassett eller DVD (Pradsmadji & Irwansyah 2020). Centralt för 

denna tidsperiod var att konsumenten konstant fick mer kontroll över sin mediekonsumtion. 

Även bildkvaliteten av både sändningar och tv:n ökade drastiskt under denna period 

(Pradsmadji & Irwansyah 2020; Osur 2016).  

Den digitala tidsåldern, som vi lever i för tillfället har lett till att konsumenten numera har 

full kontroll över sin mediekonsumtion. Netflix, som inledde marknaden år 1997 med 

hemleverans av DVD skivor var en föregångare i marknaden då de 2007 laserade streaming 

av filmer och serier – något som hela innehållsmarknaden idag bygger på (Osur 2016). 

Digitaliseringen har inte endast gjort att tv flyttat online, men hela konsumtionsbeteendet har 

ändrat. Människor kan nu konsumera media via vilken som helst apparat, oberoende av plats 

och tid. Dessutom är både plattformarna och innehållet nuförtiden interaktiva (Pradsmadji & 

Irwansyah 2020). Ett bra exempel på produktion och distribution av interaktivt innehåll är 

Netflix, som redan 2017 lanserade sin första interaktiva film Black mirror: Bandersnatch, där 
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användaren kunde likt ett spel själv välja hur filmen framskrider. Genom en mer eller mindre 

obegränsad innehållsportfolio har konsumenterna även introducerats till nya fenomen som 

exempelvis ”binge watching” där personen intensivt ser igenom flera episoder eller säsonger 

av ett program i streck, vilket lett till frågor kring hälsa och beroendehet (Elnahla 2019; Singh 

et al. 2021). Ur konsumtionsbeteendets perspektiv är det också viktigt att inse att den analoga 

tv:n fortfarande är den främsta företrädaren till VOD, där VOD är en konvergens mellan 

teknologi, internet och audiovisuell media (Pradsmadji & Irwansyah 2020). Således tävlar inte 

heller VOD direkt med biografer och konsultbolaget Ernst & Youngs studie har till och med 

bevisat att VOD-konsumtion enbart ökar konsumtion av biograf (Variety 2018).  

Det är inte endast distributionen och konsumtionen av media som ändrat totalt, utan även 

produktionen. De digitala aktörerna som exempelvis Netflix som i början endast distribuerade 

innehåll, är nu även centrala innehållsproducenter (Osur 2016) och kallas för ”teknologi-

media-hybrider” (Iordache 2021). I synnerhet de stora VOD-bolagen så som Netflix 

kännetecknas idag för sitt utnyttjande av avancerad teknologi så som maskinlärning (förkortat 

ML) och artificiell intelligens (förkortat AI). De använder sig av ML och AI för att skapa 

personifierade innehållsrekommendationer för sina användare men även för personifiering av 

bildkvalitet baserat på bandbredd samt till och med automatisering av innehållsproduktion 

(Yu 2019). 

Ett viktigt nyckelord för den digitala tidsåldern existerar, nämligen fragmentering. Under de 

senaste åren har mängden VOD-tjänster konstant vuxit, vilket har gjort det svårt för 

konsumenten att välja bland tjänsterna (Osur 2016). Samtidigt har den digitala tidsåldern lett 

till att konsumenterna nu har alltmer makt. En obegränsad mängd information, innehåll och 

urval gör att konsumenterna nu kan rösta genom det så kallade ”voice and exit” fenomenet 

(Labrecque et al. 2013). En fragmenterad och hårt konkurrerad industri kombinerat med 

konsumentens makt gör det även extremt svårt för VOD-leverantörerna att klara sig på 

marknaden. Tjänsteleverantörerna har dock insett att fragmenteringen inte kan vara oändlig, 

och på sistone har vi även sett sammanfogningar av stora tjänsteleverantörer, där exempelvis 

plattformen Discovery plus köptes upp av HBO max och plattformarna fusioneras inom 

närmaste framtid (Variety 2022). 

 

2.2 VOD-konsumtionen i Finland 

Enligt undersökningar beställer nästan hälften av den finländska befolkningen någon typ av 

VOD-tjänst (Finnpanel 2022). Samtidigt spenderade den 25–45 åriga befolkningen år 2021 i 

snitt tre timmar per dag vid antingen VOD eller tv. Till och med 60% av finländarna ser på tv 
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eller VOD dagligen (Tilastokeskus 2019). Således kan man konstatera, att samma genombrott 

och transformation från lineär tv till VOD-tjänster har hänt såväl i Finland som på global nivå. 

Ännu tre år sedan var Finland det enda europeiska landet där den enda offentliga aktören, Yle 

Arenan, var den mest använda plattformen trots den redan då hektiska 

konkurrenssituationen. I Sverige hade samma år den motsvarande offentliga SVT plattformen 

blivit långt bakom Netflix i konkurrenssituationen (Werliin 2019). Sannolikt är att Yle, som i 

ett tidigt skede satsade stort på digitalisering och på funktionaliteten i sin VOD-plattform, 

hade uppfattat att inte bara innehållet spelar roll utan användarupplevelsen i sin helhet är det 

som skapar vinnande värdeupplevelse bland konsumenterna.  

Då man jämför mellan tv-bolagens tjänster och kommersiella SVOD (eng. subscribtion-video-

on-demand) tjänster, ser man dock att de väletablerade tv-bolagens tjänster dominerar i antal 

användare: 70% av finländarna använder sig av tv-bolagens online tjänster (exempelvis Mtv, 

Ruutu, Yle Arenan) medan 47% har en beställning för minst en SVOD-tjänst (exempelvis 

Netflix, Viaplay, Hbo). Detta varierar dock demografiskt. Bland under 25 åriga personer är 

SVOD-tjänsterna betydligt vanligare i förhållande till den äldre befolkningen, samtidigt som 

99% av denna yngre åldersgrupp använder sig även av sociala plattformar så som YouTube 

och Vimeo i stället för tv-bolagens tjänster (tilastokeskus 2019). Samtidigt syns 

fragmenteringen och dess negativa effekt på konsumtionen av VOD-tjänster. Digital Media 

Finlands (2020) uppskattning är att konsumenterna sällan beställer över två kostnadsbelagda 

tjänster samtidigt.  

 

2.3 Innehållets relevans i VOD  

Då man funderar på vad som sist och slutligen gör VOD-tjänster konkurrenskraftiga gentemot 

andra, kommer man snabbt att tänka på det engelska uttrycket ”content is king” (innehållet 

är kungen). Kübler (2021) undersökte hur innehållsportfolien av VOD-tjänster inverkar på 

beställningsgraden och kom fram till en stark korrelation mellan databaserat, välutvalt 

innehåll och bibehållning av beställningar. Vidare hävdar Kübler (2021) att innehållet ofta har 

varierande egenskaper där ett innehåll effektivt drar in nya beställningar och andra typs 

innehåll får konsumenterna att stanna kvar vid plattformen. 

I kontrast till lineär tv erbjuder VOD-tjänsterna en stor, noggrant utvald katalogmix av både 

film, serier, sport och dokumentärer, som kan konsumeras av användaren oberoende av tid 

och apparat (Kübler 2021). Ännu för fem år sedan baserade sig exempelvis Netflix urval i 

huvudsak på köpt innehåll från andra stora mediaproduktionsbolag, men under de senaste 

åren har medieproducenter som Walt Disney skapat sina egna plattformar där de erbjuder 
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exklusivt sitt eget innehåll (Palomba 2021). Det faktum att Netflix år 2021 ökade sitt inköp av 

innehåll med 26% till 17 miljarder dollar (Statista 2021), förklarar redan i sig hur viktigt 

innehållet är för att locka fler konsumenter till plattformen.  

Exklusivt innehåll är en klar konkurrensfördel och således satsar största delen av VOD-

bolagen nuförtiden på att producera eget innehåll, det så kallade ”original” innehållet som 

endast finns tillgängligt på deras plattform (Nagaraj et al. 2021). Palomba (2021) kom i sin 

studie kring originalseriers effekt på VOD-varumärken fram till att originalserier och 

innehållet över lag inverkar starkt även på upplevelsen av själva plattformens varumärke, och 

att konsumenten ofta förknippar nyckelord så som “modigt” och “coolt” från själva innehållet 

gentemot hela tjänsten.  

Palomba (2021) undersökte hur konsumentens demografi, livsstil och personlighet kan 

förutspå val av innehållsgenre samt VOD-plattform. Studien bevisade att demografin 

inverkade på både plattform- och genreval, livsstil inverkade främst på plattformval och 

personligheten inverkade främst på val av genre. Palomba (2021) betonar att VOD-

serviceleverantörerna har tillgång till tusentals olik metrik som konsumenten konstant 

genererar då hon/han engagerar sig i plattformen, men att denna information slutligen med 

hög sannolikhet är begränsad för att förklara konsumentens grundläggande skäl till att just 

den tjänsten eller innehållet blivit utvalt.  

Gupta och Singharia (2021) hävdade i sin undersökning om upplevd kvalitet i VOD-tjänster 

att tjänsteleverantörerna bör fokusera på att få en emotionell koppling till sina användare. De 

betonar att den emotionella kopplingen av just VOD-tjänster skapas genom personifierat 

innehåll och en väluttänkt innehållsportfolie. I deras studie kring hur olika faktorer inverkar 

på ungdomars konsumentbeteende vid val av VOD-tjänster, fann Koul et al. (2021) tre centrala 

delområden: 1. Innehållsspecifikt (med avseendet att konsumenten väljer VOD-tjänst på 

basen av det innehåll han/hon vill se på), 2. Volym för pengarna (med avseendet att 

konsumenten jämför variationen och volymen av innehållet i en tjänst i relation till priset som 

tjänsten kostar) och 3. Inhemsk relevans (med avseendet att konsumenten i vissa fall väljer 

tjänster på basen av hur lokalt relevant hon/han anser det erbjudna innehållet).  

Man kan säga att konkurrensen i VOD-industrin i huvudsak baserar sig på tävling genom 

publicering och marknadsföring av exklusivt innehåll, då det är ett sätt att locka in flera 

användare. Denna konkurrens leder till ett alltmer fragmenterat landskap av 

streamingtjänster där i princip samtliga stora bolag har sina egna plattformar för både 

egenproducerat och köpt innehåll. Ett fragmenterat urval av streamingtjänster orsakar 

problem för konsumenten då personen i fråga tvingas använda ett flertal tjänster parallellt 

eller välja bland innehållet (Wayne 2018; Feldman 2019; Palomba 2021) 
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2.4 Plattformens relevans i VOD  

Tidigare undersökningar har försökt studera hur TAM (teknologi acceptans modellen) 

förklarar konsumtion och val av streamingtjänst, men eftersom i synnerhet de konsumenter 

som frekvent konsumerar innehåll bevisligen är extra benägna att ta till sig nya plattformar 

och teknik, är följaktligen inte dylika modeller användbara för att studera hur konsumenter 

överlag beter sig bland VOD-tjänster (Palomba 2020). Samma gäller för det så kallade 

”bekvämlighetsvärdet” (eng. convenience value) - bekvämligheten som VOD-plattformar 

erbjuder har visats vara en relativt irrelevant faktor i synnerhet då man behandlar VOD-

tjänster i sig och inte exempelvis jämför VOD med traditionell tv. Oydele och Simpson (2018) 

betonar i sin studie att den upplevda bekvämligheten av en streamingapplikation inte inverkar 

på användningsgraden av en sådan. De argumenterade för detta fynd med att dylika 

applikationer ofta är väldigt lättanvända och att en person som använder sig av applikationen 

i stället värderar innehållet högre än användbarheten, där användbarhet i detta fall är en 

självklarhet för konsumenten. Vidare hävdar de att även om personen har endast lite 

erfarenhet av en streamingtjänst, kommer den tekniska ansträngningen inte kännas som en 

ansträngning efter att det är inlärt, och därmed inverkar inte detta på en fortsatt användning 

av tjänsten, utan enbart då tjänsten först tas i bruk. Koul et al. (2021) studerade faktorer som 

inverkar på millenniegenerationens val av VOD-tjänst och kom fram till att den upplevda 

användbarheten (eng. convenience) av en tjänst inte hade korrelation med avsikten att 

använda en specifik tjänst. Denna iakttagelse förklaras genom att användbarheten inte är en 

komparativ faktor bland konsumenterna eftersom då VOD-plattformar behandlas som en 

helhet, kan användbarhet mer eller mindre anses vara en självklarhet på grund av den högt 

konkurrerade marknaden (Koul et al. 2021). Dock, eftersom denna studie behandlade 

personer i årsgruppen 18-34, finns det risk för att dylika funktionella värdesättningar inte 

tangerar i samtliga åldersklasser. Nagaraj et al. (2021) poängterade att i synnerhet äldre 

folkgruppers resistans mot adoption av streamingtjänster oftast förklaras genom teknologins 

komplexitet.  

Samtidigt visar flera studier att val av specifika VOD-tjänster samt fortsatt användning av en 

viss tjänst till stor utsträckning även är baserat på faktorer som härstammar från själva 

plattformen (Exempelvis Nagaraj et al. 2018; Oydele & Simpson 2018; Sujata et al 2015; Gupta 

& Singharia 2021 Kim et al. 2017 ). På grund av detta är det viktigt för VOD-

serviceleverantörerna att förutom innehållsportfolien konstant förbättra både teknologin och 

servicekvaliteten i plattformarna för att både bibehålla nuvarande kunder och attrahera nya 

(Gupta & Singharia 2021). Palomba (2021) hävdade i sin undersökning att ifall konsumenten 

hittar innehåll från plattformen som resonerar på en djup nivå, är sannolikheten av byte till 

en annan plattform mycket lägre. Att hitta sådant innehåll på en plattform med tusentals 
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publikationer är ingen självklarhet utan ansvaret ligger på användargränssnittet, kataloger 

och rekommendationssystem. 

Sujata et al. (2015) hävdade i sin undersökning kring faktorer som inverkar på konsumenters 

vilja att betala för VOD-tjänster, att förutom innehållet är användarupplevelsen, 

penetrationen av smarttelefoner, smarta funktionaliteter, pris och kvalitet de främsta 

faktorerna som korrelerar med viljan att betala för en streamingtjänst. Även enkel navigation, 

nedladdningsbarhet, och interaktiva funktioner (Kim & Kim 2020) har bevisats vara en av de 

mest centrala orsakerna till beställning och fortsatt användning av en VOD-tjänst.   

Kim et al. (2017) undersökte centrala orsaker för varför konsumenter i Korea och Kina är 

villiga att betala för en specifik tjänst och definierade tre centrala faktorer: (1) bildkvalitet, (2) 

rekommendationssystem och (3) visningsalternativ. Trots att bildkvalitet kan tänkas vara en 

självklarhet för streamingplattformar i dagsläget, finns det skillnader bland VOD-plattformar 

där exempelvis alla inte erbjuder UHD (eng. ultra high definition) bildkvalitet. 

Rekommendationssystemen och visningsalternativen varierar också mycket bland 

plattformarna – vissa plattformar stöder live-visning, off-line nedladdning, samtidig 

användning av flera apparater, medan andra plattformar har mer begränsade alternativ.  

Slutligen, eftersom VOD-plattformar nuförtiden är indelade i flera olika kostnadsmodeller 

eller kombinationer av dessa, är det upplevda priset även en relevant fråga som konsumenten 

ställs in för. Enligt Schauerte, Feiereisen och Malter (2021) kommer VOD-leverantörer i 

fortsättningen att behöva tänka allt noggrannare på alternativa kostnads- och 

innehållserbjudanden för att bibehålla sin konkurrensfördel i den fragmenterade marknaden. 

Som tidigare nämnts är exempelvis Viaplay redan i nuläget en kombination av AVOD, SVOD 

och TVOD där konsumenten utöver alternativet att betala en månatlig kostnad, även kan välja 

en gratis variant med reklam eller välja att hyra filmer och serier genom en engångskostnad. 

I motsats till detta baserar sig exempelvis Netflix fortfarande endast på SVOD där kostnaden 

är månatlig och innehållsportfolion obegränsad.  
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Tabell 1     Sammanfattning av relevanta faktorer i konsumtion av VOD-tjänster 

Innehåll   Plattform  

- Stor och välutvald innehållsportolio (Kubler 2021)  

- Exklusivt, ”original” innehåll (Palomba 2021) 

- Demografi och personlighet inverkar på genreval 

(Palomba 2021) 

 -Emotionell koppling via personifierad 

innehållsportfolio (Gupta & Singharia 2021) 

 - Konsumenter väljer tjänster innehållsspecifikt, 

genom ”volym för pengarna” och på basen av inhemsk 

relevans (Koul et al. 2021) 

-  Innehåll står för fragmentering av tjänster, vilket 

orsakar problem för konsumenten (Wayne 2018; 

Feldman 2019; Palomba 2021) 

 

- Teknisk ansträngning och bekvämlighetsvärde 

irrelevanta bland konsumenter som är vana med 

digitala teknologier – VOD är ”normen” (Oydele & 

Simpson 2018; Koul et al. 2021; Palomba 2020) 

 - Teknologi, servicekvalitet relevanta för både 

attrahering av nya kunder, men även för att bibehålla 

nuvarande (Gupta & Singharia 2021) 

 - Bibehållning säkerställs endast ifall kunden hittar 

innehåll som resonerar på djup nivå, ingen 

självklarhet (Palomba 2021) 

 - Användarupplevelse, behändighet, penetration av 

smarttelefoner, smarta funktionaliteter och 

rekommendationssystem, interaktiva funktioner, 

bildkvalitet, visningsalternativ, spellistor och pris och 

inverkar på viljan att betala för en tjänst samt fortsatt 

användning (Kim et al. 2017; Kim & Kim 2020; Sujata 

et al. 2015) 

 - Kostnadsmodeller och kombinationer av dem 

(Schauerte, Feiereisen & Malter 2021) 

 

 

2.5 Kundupplevt värde 

Kundupplevt värde har undersökts i akademisk kontext sedan början av nittiotalet (Sánchez-

Fernández & Bonillo 2007). Värdeskapande som fenomen har väckt stort intresse bland både 

företag och forskare de senaste årtiondena. Företagen har insett att förståelsen av 

kundupplevt värde är en central del av strategisk företagsledning (Sánchez-Fernández & 

Bonillo 2007; Holbrook 1999, s. 2). 

Det kundupplevda värdet härstammar inte från själva produkten eller varumärket, utan 

konstrueras av själva konsumtionsupplevelsen. Konsumenten är inte ute efter en produkt utan 

tillfredsställande upplevelser. Därav är förståelsen av kundupplevt värde kritiskt i varje 

marknadsaktivitet (Holbrook 1999, s. 9). Samtidigt är det värt att påpeka, att värde och 

värderingar inte är en och samma sak. Sánchez-Fernández och Bonillo (2007, s. 429) och 

Holbrook (1994 s. 184) betonar att värde (eng. Value) innebär en sorts kompromiss mellan 

det kunden “får” i form av nytta och vad kunden “offrar”, medan värderingar avser (eng. 

Values) människans personliga tankar och målsättningar i livet som i sin tur styr människans 

beteende. Enligt Slater (1997, s. 166) bör marknadsförare ta till sig tanken att skapandet av 
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kundvärde i grund och botten är orsaken till att hela företaget existerar och är framgångsrikt. 

Trots att värdeskapande och kundupplevt värde uppnått ett stort intresse bland både företag 

och forskare, är uttrycket “värde” fortfarande väldigt missbrukat och behandlat som ett 

generellt fenomen i stället för att förstå alla relaterade detaljer (Khalifa 2004, s. 646)  

Flera författare har betonat att kundvärde är svårt att undersöka då det är väldigt subjektivt 

och ett koncept som konstant utvecklas över tid. Det finns flera olika modeller kring 

kundvärde och samtliga modeller betonar tyngden av olika konsumtionsvärden genom att 

både kombinera och skapa nya dimensioner som författaren anser vara relevanta (Khalifa 

2004, s. 647). Trots att kundvärde behandlats frekvent i litteraturen genom åren, finns det 

ingen konsensus bland de olika modellerna (Gummerus 2013, s.2). De konceptuella 

undersökningarna är väldigt fragmenterade och tar alla hänsyn till olika förhållningssätt och 

faktorer av upplevt värde, samtidigt som ingen av dessa konceptualiseringar innefattar 

samtliga faktorer i ett användbart sätt för vidare undersökningar i praktisk kontext 

(Rintamäki et al. 2006)   

I sin undersökning kring upplevt värde och hur värdet skapas, definierade Kumar och Reinartz 

(2016) att mätning av konsumenters upplevda värde innehåller tre väsentliga delar 1. Att mäta 

och förstå det totala upplevda värdet, 2. Att dela upp och mäta de olika dimensionerna eller 

attributen som det totala upplevda värdet består av och sist 3. Att avgöra tyngden av de olika 

dimensionerna och hur de förhåller sig till det totala upplevda värdet. Kumar och Reinartz 

(2016) hävdar att serviceleverantörerna kan skapa värde gentemot kunden genom att på bästa 

möjliga sätt rikta in sig på samma värde som konsumenten upplever.  

Som tidigare nämnts, finns det endast ett fåtal undersökningar där upplevt värde och modeller 

inom den teorin behandlas i förhållande till VOD och hur konsumenter väljer bland tjänsterna 

(bland annat Singh et al. 2021; Oydele & Simpson 2018). Dock betonar Oydele och Simpson 

(2018) att teorin inom upplevt värde är väldigt användbar och viktig inom VOD-kontexten 

eftersom dessa tjänster erbjuder personifierade streamingupplevelser som innehåller 

personliga, situationsberoende och relativa val för var och en användare genom video- eller 

musikinnehåll. Därav bör konsumtionen behandlas som en upplevelse. Vidare mäts utfallet 

av det upplevda värdet på basen av kognition och känslor (Gummerus, 2013) vilket, i kontrast 

till de tidigare kvantitativa undersökningarna, talar för en explorativ kvalitativ forskning av 

hur det upplevda värdet av VOD-tjänster inverkar på hur konsumenten gör sina val.  
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2.5.1 Konceptualisering och forskningsströmmar av kundupplevt värde 

Som kortfattat nämnts i tidigare kapitel, finns det ännu ingen konsensus bland de olika 

teorierna om kundupplevt värde (Gummerus 2013). Ett flertal undersökningar har haft som 

syfte att sammanfatta de olika teorierna genom recensioner och genom att argumentera vad 

som bör tas hänsyn till (Khalifa 2004; Sánchez-Fernández & Bonillo 2007; Woodall 2003; 

Gummerus 2003). Utgående från dessa kommer denna forsknings teori förankras i Sánchez-

Fernández och Bonillos (2007) konceptualisering som sammanfattar de olika 

värdeströmmarna baserat på dimensionalisering, dock med argument från de andra 

konceptualiseringarna (Khalifa 2004; Woodall 2003; Gummerus 2013).  

Ur ett ekonomiskt perspektiv förknippas ofta värde med användbarheten av exempelvis en 

produkt. Med andra ord ser konsumenten värdet som en byteshandel mellan nyttan hen får, i 

detta fall användbarheten av exempelvis en produkt, och onyttan, i detta fall priset som betalas 

för produkten. Enligt Sánchez-Fernández och Bonillo (2007, s. 429) är det upplevda värdet 

emellertid ett mycket mer komplext fenomen än endast skillnaden mellan nytta och pris. 

Priset av en produkt avser inte endast det monetära värdet som kunden ger i utbyte, utan även 

tid och möda som kunden använder för att komma åt produkten bör också inkluderas i 

“onyttan” som kunden står in för.  

Sanchez-Fernandez och Bonillo (2007) delade in forskningsströmmarna av upplevt värde i 

endimensionella och flerdimensionella förhållningssätten. Kortfattat är enligt den 

endimensionella modellen upplevt värde ett ensamstående koncept som kan mätas genom 

diverse faktorer. Modellen hävdar således att kundupplevt värde inte består av fördefinierade 

komponenter. I kontrast betonar det flerdimensionella förhållningssättet att kundupplevt 

värde är ett komplext fenomen som består av flera olika fördefinierade egenskaper och 

dimensioner (Sánchez-Fernández & Bonillo 2007). Dessa två olika förhållningssätt och 

forskningsströmmar tydliggörs i ramverket nedan och förklaras noggrannare i kommande 

kapitel.  
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Figur 1     Forskningsströmmar av upplevt värde (Sánchez-Fernández & Bonillo 2007) 

 

2.5.2 Endimensionell värdeuppdelning 

Som figuren ovan demonstrerar, härstammar de två grundläggande huvudströmmarna kring 

det endimensionella förhållningssättet till upplevt värde av författarna Monroe (1979; 1990) 

och Zeithaml (1988). Det endimensionella förhållningssättet, baserar sig i högsta grad på att 

demonstrera och mäta skillnaden mellan det kunden får (nytta) och vad kunden ger (pris) 

samt medel-målteorin. Monroes (1979; 1990) teori baserar sig på en pris-kvalitet vy där 

kundupplevda värdet demonstreras som en byteshandel mellan den upplevda kvaliteten och 

uppoffringen. Enligt denna teori inverkar varumärket och priset på den upplevda kvaliteten 

och värdet samtidigt som priset inverkar negativt på det upplevda värdet men positivt på 

kvalitetsbilden (Dodds 1991).  

Baserat på Dodds och Monroes (1985) studier tog Zeithaml (1988) fram en modell som 

baserade sig på medel-målteorin (eng. Means-end theory). Medel-målteorin var en teori 

ursprungligen från Gutman (1982) som utmynnade i ett ramverk där det kundupplevda värdet 

jämfördes med kundbeteende. Teorin påstår att konsumentens besluttagande får sitt 

inflytande ifrån konsumentens egna värderingar, synergier mellan produktattributen samt de 

konsekvenser som konsumtionen kan tänkas ha. Enligt denna teori är konsumenterna 

måldrivna, det vill säga de inköper en produkt för att nå en viss slutpunkt eller målbild. 

Dessutom beter sig konsumenten rationellt och gör sina val på basen av de resultat hon/han 

vill nå (Gummerus 2013).   
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Denna tidigare nämnda Zeithamls (1988) teori som baserade sig på medel-mål och 

prisbaserade teorin, utmynnade i fyra olika uppdelningar av värde; 1. Adderat värde genom 

lågt pris 2. Värde baserat på vad som helst kunden strävar att få ut av en produkt 3. värde som 

den uppfattade kvaliteten i relation till det betalda priset och 4. Värde baserat på vad som helst 

kunden får ut av det han eller hon ”offrar”. Denna modell hävdade att konsumenter i stället 

för att utvärdera den faktiska kvaliteten eller faktiska priset, i stället utvärderar produkter på 

basen av det upplevda priset, kvaliteten och värde. Vidare visade denna teori att medel-mål 

modeller kräver en högre grad av abstraktion och att det upplevda värdet består av den 

upplevda kvaliteten och offrandet (Sánchez-Fernández & Bonillo 2007, s. 432–433). 

Dessutom har medel-målteorin kritiserats för att den inte tar hänsyn till att konsumenters 

motiv ofta är omedvetna, det vill säga att konsumenten inte är rationella i sitt tänk och att de 

sällan känner till sina motiv för konsumtion (Gummerus 2013). En viktig synvinkel som 

Zeithaml (1988) betonade var att sammanhanget och situationen där konsumtionen sker ofta 

inverkar på det upplevda värdet av en produkt.  

Woodruff och Gardial (1996, s. 64) tillämpade medel-mål modellen senare för att skapa ett 

ramverk vid namnet kundvärdeshierarkin (eng. Customer value hierarchy). Detta ramverk 

utmynnade vidare i de flerdimensionerade teorierna som presenteras i följande kapitel. De 

endimensionerade teorierna har senare kritiserats ur flera synvinklar, främst för att de 

förenklar konceptet av upplevt värde för mycket och för att abstraktionsnivån är för låg. Att 

mäta upplevt kundvärde som en förhandling eller kompromiss mellan möda (pris, offring) och 

nytta (kvalitet) är först och främst för ytligt eftersom konsumenter med hög sannolikhet kan 

identifiera tiotals olika attributer som i sista hand utformar värdeupplevelsen. Dessa 

attributer framkommer före, under och efter konsumtionen (Gale 1994). Ifall de olika 

attributen kan fritt bestämmas, orsakar detta även svårigheter i mätningen (Parasuraman 

1997) 

Holbrook (1999), Sweeney och Soutar (2001) hävdade att ett mångsidigare och noggrannare 

mätningssätt behövs för att verkligen förstå hur konsumenter värderar produkter och tjänster. 

Ett specifikt upplevt värde kan endast förstås genom att jämföra dess relation till andra typs 

värden. Rintamäki et al. (2006) undersökte upplevt värde av varuhus och konstaterade att 

jämförelsen mellan pris och kvalitet inte är tillräckligt för att nå en konkurrensfördel. Slutligen 

har ett flertal forskare hävdat att kundupplevt värde är ett så mångsidigt fenomen, att ett 

flerdimensionellt angreppssätt bör övervägas av både forskare och företagsledare (bland 

annat Petrick 2002; Sweeney & Soutar 2001). Det endimensionella angreppssättet är effektivt 

och enkelt, men kan inte klargöra för den komplexa naturen av kundupplevt värde (Chen & 

Hu 2010).  
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2.5.3 Flerdimensionell värdeuppdelning 

De flerdimensionella förhållningssätten till kundupplevt värde är nyare och därav finns det 

inte heller lika många undersökningar kring ämnet jämfört med det endimensionella 

konceptet. (Sánchez-Fernández & Bonillo 2007, s. 435) klassificerar de olika 

forskningsströmmana i det flerdimensionella angreppssättet enligt: Kundvärdeshierarkin, 

nyttjande och hedoniskt värde, axiologin om värdeteori, konsumtionsvärdesteorin och 

Holbrooks typologi om konsumentvärde (Se figur 1 ovan) 

Som nämnts i tidigare kapitel, härstammar den flerdimensionella uppdelningen 

ursprungligen från Woodruff och Gardial (1996) och dess kundvärdeshierarki som är en 

etablerad modell från medel-målteorin. Kundvärdeshierarkin betraktar det upplevda värdet 

från en mer omfattande synvinkel och högre abstraktionsnivå (Sánchez-Fernández & Bonillo 

2007). Enligt Woodruff (1997) tar kundvärdeshierarkin hänsyn till konsumtionsmål, 

konsekvenser, attributer och behandlar även det förväntade samt uppfattade värdet. 

Hierarkin hävdar att det upplevda värdet ändrar under tiden eftersom ett upplevt värde 

baserar sig på konsumentens inlärda uppfattningar, preferenser och åsikter. Parasuraman 

(1997) införde på basen av Woodruffs (1997) modell ett ramverk för att mäta kundvärde 

baserat på konsumentens placering i livscykeln: förstagångskunder, kortvariga kunder, 

långvariga kunder och avhoppare. Denna infallsvinkel och mätningssätt resulterade i flera 

insikter i upplevt värde bland olika kunder.  

Fram till 1980 talet hade undersökningarna i kundupplevt värde inte iakttagit hedoniskt värde 

trots att de är en viktig del av konsumtionen (Holbrook & Hirschman 1982). Babin (1994) var 

den första som kom fram med en teori och vidare en värdeskala som innehöll både nyttjande 

och hedoniska konsumtionsvärden. Nyttjandevärden var kategoriserade som rationella, 

funktionella, kognitiva, instrumentella, uppgiftsinriktade värden medan det hedoniska värdet 

innefattade icke-instrumentella, erfarenhetsbaserade och känslomässiga värden som i sista 

hand fokuserade på den emotionella och tillfredsställande sidan av konsumtionen. Senare har 

flera forskare undersökt bindningar mellan hedoniska och nyttjande värden i olika 

sammanhang. Bland annat Rintamäki et al. (2006) undersökte hur sociala, hedoniska och 

nyttjande värden inverkar på konsumtionsupplevelsen i ett varuhus och fann stark korrelation 

mellan dessa och upplevt värde. Lee och Overby (2004) undersökte hedoniska och nyttjande 

värden inom online shopping och sammanfattade likvärdigt att båda av dessa 

konsumtionsvärden har en stark närvaro i kundnöjdheten.  

Den andra forskningsströmmen definierade Hartman (1967; 1973) vid namnet axiologin om 

värdeteori. Axiologi i sig kommer från det grekiska “axios” och avser teorin av värde 

(britannica). Denna teori byggdes upp av yttre (eng. extrinsic), inre (eng. intrinsic) och 



 19 

 

systematiska konsumtionsvärden. Det inre värdet syftade till den emotionella, hedoniska 

sidan av värdeuppfattning medan det yttre värdet avser instrumentellt nyttjandevärde vars 

huvudfokus ligger på att kunden konsumerar någonting för att åstadkomma en viss målbild. 

Det sista, systematiska värdet syftar till de logiska aspekterna mellan de olika värden, 

exempelvis en relation mellan nytta och möda (Sánchez-Fernández & Bonillo 2007). Senare 

definierade Mattsson (1991) på basen av Hartmans (1967; 1973) modell tre huvuddimensioner 

av värde: Emotionellt, praktiskt och logiskt värde, där det emotionella värdet fokuserade som 

namnet säger, på konsumentens emotionella förbindelser i konsumtionen, praktiskt värde 

som det fysiska och funktionella värdet av konsumtionen och logiskt, som fokuserade på både 

de rationella och abstrakta egenskaperna av konsumtionen. Mattson (1991) hävdade att det 

viktigaste värdet var det emotionella, därefter praktiska och logiska värden.  

Sheth et al. (1991) skapade en egen värdemodell vid namnet konsumtionsvärdeteorin vars 

syfte är att förklara hur en konsument väljer bland olika varumärken och produkttyper, eller 

väljer att antingen köpa eller inte köpa någonting. I Sheth et al.:s (1991) värdemodell baserar 

sig det totala upplevda värdet på fem olika värdedimensioner. Modellen syftas användas till 

att både förklara och förutspå konsumtionsbeteende. Dessa olika värdedimensioner; 

funktionellt-, socialt-, emotionellt-, villkorligt- och nyhetsvärde kan alla inverka på et 

konsumtionsbeslut, även om de inte alla alltid är kopplade till beslutsbeteendet. Modellen kan 

enligt Sheth et al. (1991) tillämpas i flera undersökningar så som ekonomi, sociologi, 

psykologi, marknadsföring och konsumentbeteende.  

Det funktionella värdet avser en produkts eller tjänsts upplevda fysiska egenskaper samt ifall 

dessa är tillräckliga för att möta produktens grundläggande ändamål. En VOD-tjänsts primära 

funktionella värde berör med hög sannolikhet själva plattformen vars syfte är att möjliggöra 

uppspelning av video innehåll, sparning av spellistor, koppling till olika apparater och så 

vidare. Enligt Sheth et al. (1991) är det funktionella värdet i många sammanhang upplevt att 

vara det primära värdet som konsumenten baserar sina val på. Funktionalitet kan definieras 

genom rationella faktorer så som exempelvis genom tillförlitlighet, slitstarkhet eller pris. 

Konsumenten kan exempelvis välja en viss VOD-tjänst eftersom hon/han upplever att den 

fungerar snabbast eller eftersom bildkvaliteten är den bästa. Mätning av det funktionella 

värdet baserar sig således på de faktiska egenskaperna en produkt har och ifall dessa bemöter 

konsumentens upplevda förväntningar.  

Det sociala värdet avser att konsumenten evaluerar bland olika produkter eller överväger 

konsumtion på basen av det sociala sammanhanget en produkt eller service förmodligen kan 

förknippas med. Produkten eller tjänsten kan associeras antingen i positiv eller negativ ton 

med demografiska, socioekonomiska eller kulturella grupper. I jämförelse med exempelvis det 
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funktionella värdet, baserar sig det sociala värdet på irrationella upplevelser eller bilder och 

därför är inte heller mätningen av socialt värde lika konkret (Sheth et al. 1991). De två tidigare 

kvantitativa studierna inom upplevt värde och streamingtjänster bekräftar detta. Exempelvis 

Oydele och Simpson (2018) hittade endast låg korrelation mellan socialt värde och 

användning av streamingtjänst, men hävdade att detta sannolikt beror på att konsumenten 

genom användning av en tjänst förstärker eller inverkar på sin självidentitet genom detta. 

Dock var detta endast ett obekräftat resonemang och denna studie anser att det kan finnas 

andra kopplingar som endast kan komma fram genom en kvalitativ studiemetod. 

Konsumtionsval av synliga produkter så som kläder eller kosmetik, alternativt produkter som 

konsumeras till någon annan, är ofta starkt drivna av det sociala värdet. Produkter eller 

tjänster som kan tänkas inhandlas på basen av upplevt funktionellt värde, handlas ofta 

egentligen på basen av socialt värde. Exempel på sådana produkter är exempelvis 

mobiltelefoner, där konsumenten genom användning av ett visst varumärke eller 

telefonmodell skapar den självrepresentation eller så kallade image hen önskar. Det sociala 

värdet har hävdats ha väldigt stark inflytande på konsumtionsval enligt flera undersökningar 

(Sheth et al. 1991).  

Det emotionella värdet avser till vilken grad en produkt eller service lyckas skapa emotionella 

upplevelser eller affektiva tillstånd. Detta betyder att konsumenten skapar emotionella 

förbindelser till produkten eller tjänsten, vilka kan vara både positiva (t.ex. Tillit eller ivrighet) 

och negativa (t.ex. rädsla eller frustration). Mätning sker, som namnet säger, genom 

konsumentens upplevda känslor. Sheth et al. (1991) hävdar att även konsumtion av produkter 

eller tjänster som till sin natur är väldigt praktiska, ofta har ett starkt inflytande av det 

emotionella värdet. Singh et al. (2021) betonar även att eftersom ny teknologi ofta leder till 

starka positiva känslor kan således även emotionellt värde förknippas i kontexten av VOD-

tjänster. Med hög sannolikhet utlöser även specifika filmer emotionella kopplingar och 

inverkar på val av VOD-tjänst där dessa finns tillgängligt.  

Nyfikenhetsvärdet eller nyhetsvärdet (eng. Epistemic value) avser en produkts eller tjänsts 

förmåga att skapa nyfikenhet, förse den med ett nyhetsvärde eller tillfredsställa konsumentens 

önskemål för ny kunskap. Även om det är helt nya upplevelser (så som konsumtion av ett nytt 

fordon man inte tidigare ägt) som oftast utlöser detta värde, betyder det inte att värdet 

exklusivt upplevs endast då. Gamla vanor eller produkter kan utlösa ett upplevt nyhetsvärde 

genom en liten förändring. Det kan exempelvis betyda att man blivit trött på en ett visst 

kaffemärke och upplever nyhetsvärde genom att byta till ett märke man tidigare använt. 

Senare har undersökningar kontribuerat till denna teori bland annat genom att hävda att 

konsumenten konstant försöker bibehålla en viss nivå av stimulation, och att upplevelsen av 

nyfikenhetsvärde då bidrar till denna stimulans (Sheth et al. 1991). I de tidigare 
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värdestudierna kring streamingtjänster (Singh et al. 2021; Oydele & Simpson 2018) behandlas 

inte nyhetsvärdet, även om det enligt denna forskning kan anses vara viktig. Exempelvis om 

konsumenten länge använt sig av endast en specifik VOD-tjänst, kan det kännas som 

uppfriskande att då och då byta till någon helt annan plattform med annorlunda innehåll. 

Nyfikenhets-, eller som det också kallas, ”nyhetsvärde”, kan även upplevas då en ny tjänst 

lanseras och tas i bruk. Eftersom detta värde enligt Sheth et al. (1991) även tar hänsyn till 

tjänstens förmåga att förse oss med kunskap, kan det från innehållets perspektiv betyda att 

konsumenten väljer en specifik tjänst eftersom innehållet kan upplevas allmänbildande som 

kontrast till en annan plattform.  

Det sista, villkorliga värdet avser den upplevda nyttan av konsumtion i ett visst sammanhang 

eller situation. Det sociala eller funktionella värdet hävdas ofta vara beroende på 

sammanhanget eller situationen (Sheth et al. 1991). Exempelvis pop-corn kan bland flera 

konsumenter endast anses ha ett upplevt värde då detta kombineras med en film eller 

upplevda värdet av en ambulans kan endast existera i en nödsituation. På samma sätt kan 

villkorligt värde förklara val av VOD-plattform. En konsument kan exempelvis uppleva att en 

viss tjänst har högre värde i en viss social situation. Fiktivt väljer exempelvis en konsument en 

specifik tjänst i situationer där innehåll konsumeras tillsammans med barnen. Enligt 

Tanrikulu (2021) kan det villkorliga värdet inverka på det funktionella och sociala värdet i 

både positiv och negativ mån. ”Rätt service under rätt tid och i rätt plats” inverkar med hög 

sannolikhet positivt på det upplevda sociala och funktionella värdet. Sheth et al. (1991) 

betonar att det upplevda värdet oftast varierar per kontext trots att det skulle handla om 

samma produkt som ligger i fokus. En och samma produkt kan inhandlas på basen av totalt 

olika konsumtionsvärden. Sheth et al. (1991) betonar att de olika värdedimensionerna är 

oberoende av varandra; en konsument kan uppleva olika grader av de olika 

värdedimensionerna i olika sammanhang.  

Slutligen, enligt Sheth et al. (1991) är ett konsumtionsval alltid en funktion av flera olika 

konsumtionsvärden. Nödvändigtvis inverkar dock inte samtliga värdedimensioner på 

konsumtionsbeslutet och konsumenterna kan även tillåta kompromisser där de andra 

värdedimensionerna har mindre effekt i utbyte mot starkt upplevt värde av en specifik 

dimension. Konsumenten kan exempelvis tillåta ett försämrat socialt värde i utbyte mot ett 

lågt pris. Efteråt har Sheth et al.:s (1991) modell testats i flera sammanhang där de centrala 

iakttagelserna är relevansen da av de olika värdedimensionerna varierar stort i de 

sammanhang studierna berör. Exempelvis Williams och Soutar (2000) tillämpade Sheth et 

al.:s (1991) konsumtionsvärden i en kvalitativ studie kring upplevt värde i turism. Denna 

studie fann korrelation bland samtliga andra konsumtionsvärden förutom det villkorliga 
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värdet. Vissa undersökningar har tillämpat samtliga konsumtionsvärden från modellen och 

efteråt lagt till värdedimensioner baserat på dess relevans i studiekontexten.  

Den sista forskningsströmmen i det flerdimensionella förhållningssättet till upplevt värde är 

Holbrooks värdetypologi (Sánchez-Fernández & Bonillo 2007, s. 439). Holbrook (1999, s. 22) 

definierade upplevt värde som en “interaktiv relativistisk preferensupplevelse”, vilket 

utmynnade i en modell vid namnet kundvärdestypologin. Interaktiv betyder att det upplevda 

värdet är en erfarenhet/känsla som baserar sig på interaktionen mellan subjektet (människan) 

och objektet (produkten/tjänsten). Relativismen avser att värdet varierar per objekt för en och 

samma person, att det upplevda värdet är personligt och att det alltid varierar per kontext där 

produkten eller tjänsten inhandlas eller används (Gummerus 2013). 

Denna typologi baserar sig i högsta grad på motsvarande konsumtionsvärden som i modellen 

av Sheth et al. (1991), trots att den når en allt högre abstraktionsnivå. Typologin definierar åtta 

olika konsumtionsvärden: effektivitet, excellens, status, högaktning, lek, estetik, etik och 

andlighet (Holbrook 1999, s. 12). Dessa värden är vidare kategoriserade i tre olika 

dimensioner; extrinsiska (yttre värden) eller intrinsiska (inre värden), självorienterade eller 

omgivningsorienterade och slutligen aktiva eller reaktiva värden.  

 

Tabell 2     Holbrooks värdetypologi (Holbrook 1999, s. 12) 

 Extrinsisk (Yttre) Intrinsisk (Inre)  

Självorienterade 

värden 

Aktiv Effektivitet Lek 

Reaktiv Excellens Estetik 

Omgivnings-

orienterade värden 

Aktiv Status Etik 

Reaktiv Högaktning Andlighet 

 

Extrinsiska värden syftar till värden som upplevs från ett funktionellt, nyttigt pespektiv där 

produkten eller tjänsten bör uppfylla något bestämt mål. I kontrast är de intrinsiska värden 

sådana som upplevs i sig utan att produkten eller tjänsten behöver nå någon specifikt mål 

(Holbrook 1999, s. 10). Exempelvis ett fordons extrinsiska värde är att den kan ta oss från plats 

a till b mellan dess intrinsiska värde kan vara exempelvis vara att konsumenten njuter av hur 

vacker bilen är.  
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De självorienterade värdena syftar till sådana konsumtionsvärden som upplevs då man 

konsumerar något för sin egen skull. En kund kan exempelvis inhandla en bil för att ta sig från 

plats till plats eller för att den erbjuder trygghet. De omgivningsorienterade värden är sådana 

som baserar sig på hurdan effekt konsumtionen har på andra, hur exempelvis konsumentens 

närmaste kamratkrets reagerar på inköp av en bil.  

Sist, definieras aktiva värden som sådana som kräver interaktion med objektet, vare sig det 

handlar om en produkt eller en tjänst. Exempelvis en bil bör köras och ett pussel bör läggas. I 

motsats till detta är reaktiva värden sådana som utlöser värde utan att konsumenten i sig 

behöver engagera sig, exempelvis att se på en film eller lyssna på musik (Holbrook 1999, s.11–

12).  

Holbrooks (1999) kundvärdestypologi har använts i flera olika sammanhang och modellen har 

fått beröm från många olika perspektiv, i synnerhet för att typologin är väldigt omfattande och 

behandlar det upplevda värdet som en interaktion mellan konsumenten och objektet 

(Rintamäki 2006). I kontrast kan delar så som moral och spiritualitet i Holbrooks (1999) 

typologi vara svår att applicera i undersökningar (Gummerus, 2013)  

 

2.5.4 Sammanfattning av upplevt värde i relation till VOD  

I denna undersökning kommer det flerdimensionella förhållningssättet till upplevt värde att 

appliceras. Tidigare undersökningar (bland annat Oydele & Simpson 2018; Singh et al. 2021) 

har konstaterat att de flerdimensionella aspekterna av upplevt värde är signifikanta och att ett 

ouppdelat förhållningssätt till upplevt värde inte ger en tillräckligt holistisk bild.  Enligt det 

endimensionella förhållningssättet till upplevt värde (bland annat Zeithaml 1988) fokuserar 

konsumenterna på upplevt värde av produkter samt skillnaden mellan nytta och möda. Enligt 

teorin varierar det totala upplevda konsumtionsvärdet på basen av sammanhanget. Därav är 

det upplevda värdet definierat som konsumentens sammanfattade bedömning av nyttan av en 

produkt baserat på vad hen fått och vad hen gett (Zeithaml 1988). Eftersom denna teori inte 

indelar de upplevda konsumtionsvärden i färdigt mätbara aspekter, talar detta för att i stället 

använda sig av en flerdimensionell modell. En konsument kommer med hög sannolikhet att 

kunna, beroende på personers varierande upplevelse, definiera tiotals olika attribut som 

inverkar på den totala värdeupplevelsen (Gale 1994) och val av VOD-tjänst. Ifall de olika 

attributen kan fritt bestämmas, orsakar detta även svårigheter i mätningen (Parasuraman 

1997) vilket i detta fall skulle leda till försämrad datakvalitet. Vidare krävs en högre 

abstraktionsnivå och fördefinierade attribut.  
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Konsumenter är oftast värdedrivna, rationella och kognitiva till sin natur (Sheth et al. 1991) 

och gör konsumtionsbeslut på basen av både hedoniska, nyttjande, intrinsiska och extrinsiska 

värden. Oydele och Simpson (2018) poängterar även att eftersom underhållnings 

streamingapplikationer (Eng. Entertainment streaming applications, förkortat ESA) skapar 

en relativ, reaktiv, teknologibaserad upplevelse som inverkar på konsumenten kognitivt och 

affektivt, bör värdet av ESA mätas genom upplevt utfall.  

Det upplevda värdet definieras enligt Turel et al. (2007) och Sheth et al. (1991) som en 

formativ, sekundär konstruktion där olika värdedimensioner inverkar och i varierande grad 

baserat på studiekontexten. Vidare betonar Turel et al. (2007) att de olika komponenterna 

sammanlagt inverkar på det totala upplevda värdet och vidare inverkar detta värde direkt på 

både konsumentbeteendet och dess avsikter. Det totala upplevda värdet varierar på basen av 

upplevt värde bland både funktionella och icke-funktionella dimensioner (Peng et al. 2014; 

Shet et al. 1991; Sweeney & Soutar 2001). På basen av detta kan man konstatera att 

konsumentens beteende bland val av VOD-tjänst varierar på basen av de olika 

värdedimensionerna som var och en VOD-tjänsts plattform och innehåll i sig och i olika 

situationer utlöser. Det funktionella värdet berör produktens egenskaper och dess förmåga att 

leverera den nytta som den är avsedd för. I motsats syftar de icke-funktionella värdet till 

behovstillfredsställande och hedoniskt värde. Så som tidigare bevisats (Oydele & Simpson 

2018; Singh et al. 2021), utlöser användning av streamingtjänster inte endast upplevt 

funktionellt värde utan även hedoniskt värde så som socialt och emotionellt värde. Det 

sammanlagda värdet bland de olika komponenterna kommer att leda till att en viss VOD-

tjänst väljs ut. 

I följande kapitel behandlas indelningen av VOD-tjänster i innehåll och plattform och till slut 

presenteras forskningsmodellen för studien som tar i beaktan både denna indelning samt de 

olika dimensionerna (Sheth et al. 1991) av upplevt värde.  

 

2.5.5 Presentation av forskningsmodell 

Tidigare undersökningar (exempelvis Oydele & Simpson 2018; Singh et al. 2021) behandlar 

upplevt värde av streamingtjänster som en helhet, utan att skilja på själva plattformen och 

innehållet. Detta har i sin tur lett till generaliseringar där de olika värdedimensionerna endast 

jämförts med tjänsten eller applikationen i sig utan att fokusera separat på innehållets och 

plattformens effekt. Exempelvis Singh et al. (2021) finner en låg korrelation mellan upplevt 

socialt värde och avsikt att fortsätta beställa en tjänst. Vidare framhäver Singh et al. (2021) att 

tv-program fortsatt är det centrala samtalsämnet bland indiska konsumenter och att online 
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streamingtjänster sällan är en del av den sociala interaktionen. Med andra ord jämförs här 

innehåll med själva plattformen vilket enligt denna studie inte är ändamålsenligt. Oydele och 

Simpson (2018) drog slutsatsen att socialt värde upplevs av streamingapplikationer endast 

eftersom en konsument genom installation och användning av en streamingapplikation kan 

förstärka sin image som ”filmentusiast” eller ”musikälskare”. Enligt denna studie bör 

plattform och innehåll inte blandas ihop utan behandlas som två olika element, som vidare 

påverkas av de olika värdedimensionerna. Genom denna åtskiljning har studien som mål att 

nå en mer helhetsmässig uppfattning av värdeupplevelsen (Se figur 2 nedan). 

 

Figur 2     VOD-tjänst indelat i plattform och innehåll 

 
När det gäller själva plattformen bör streamingtjänster i framtiden fokusera på att skapa nya 

och intressanta funktioner som gör konsumtionen av innehåll mer attraktivt och behändigt 

(Oydele & Simpson 2018). Detta kan exempelvis innebära smarta rekommendationssystem 

som gör det lättare för kunden att hitta relevant innehåll eller möjligheten att ladda ned 

innehåll för bland annat flygresor. I ett sådant fall är det endast tjänster som tillåter 

nedladdning av media som kan vara värdeskapande i kombination med resande. Därav utlöser 

dessa plattformar ett högre funktionellt och villkorligt värde i kontrast till de tjänster som helt 

enkelt inte är användbara utan internetkoppling. Det har också bevisats att 

användarvänligheten starkt inverkar på adoptionsgraden av streamingtjänster (Lee et al. 

2018), vilket betyder att lättanvända plattformar då utlöser starkare värde i kontrast till 

svåranvända, även om innehållet skulle vara precis lika värdefullt från konsumentens 

perspektiv.  

Utöver plattformen är själva innehållet i VOD-tjänsten minst lika viktigt. Exklusivt innehåll 

ger konkurrensfördel i en fragmenterad industri (Nagaraj et al. 2021) och det har bevisats att 

ett databaserat och välutvalt innehållsportfolie korrelerar med användningsgrad av VOD-

tjänster (Kübler 2021). Enligt Gupta och Singharia (2021) bör VOD-tjänster fokusera på att 
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skapa en emotionell koppling till sina användare genom personifierade innehållskataloger. 

Koul et al. (2021) hävdar i sin undersökning att vissa konsumenter väljer bland VOD-tjänster 

endast på basen av innehållskvalitet.  

Denna studie kommer att undersöka hur de olika värdedimensionerna (funktionellt-, socialt-

, emotionellt-, villkorligt- och nyhetsvärde) formas kring VOD-tjänsterna både ur innehålls- 

och plattformsperspektiv. Med hög sannolikhet styr vissa värdedimensioner val av VOD-tjänst 

mer än andra och det är även sannolikt att vissa värdedimensioner är mer plattform- eller 

innehållsrelaterade än andra. Som ett upprepat exempel ifrån Oydele och Simpsons (2018) 

undersökning hittades endast låg korrelation av socialt värde och användningsgrad, där 

argumentet var att konsumenten genom en applikationsinstallation skulle inverka på sin 

självrepresentation som ”musik- eller filmälskare” och således förstärka det sociala värdet. 

Eftersom undersökningen behandlar ESA (eng. entertainment streaming applications) i sin 

helhet och inte skiljer på tjänst, plattform och innehåll, förblir det oklart huruvida socialt 

värde exempelvis styr då användaren väljer sig av tjänster som innehåller filmer som dess 

vänner och familj konsumerar. Som Turel et al. (2007) betonar, inverkar de olika 

dimensionerna av upplevt värde direkt på både konsumtionsbeteende och dess avsikter. Det 

sammanlagda värdet bland de olika komponenterna kommer att leda till att en viss VOD-

tjänst i ett visst sammanhang väljs ut. Forskningsmodellen visualiseras i figur 3 nedan.  

 

 

Figur 3     Forskningsmodell baserat på konsumtionsvärdeteorin (Sheth et al. 1991)  
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3 METODDISKUSSION 

Detta kapitel behandlar metodiken för den empiriska studien. Först presenteras tidigare 

studier och deras metodik i relation till denna studies syfte, vilket utmynnar i ett argumenterat 

metodval. Urvalsstrategin presenteras som en följd av forskningsmetoden. Sist behandlas 

datainsamling, analys av data och kvalitet samt etiska frågor förknippade med studien.  

 

3.1 Metodval  

Tidigare studier kring konsumtionsbeteende i VOD tjänster är oftast utförda genom 

kvantitativ metodik, där exempelvis användningsgrad eller avsikten att fortsätta använda en 

tjänst är jämförts med funktionellt värde så som pris, prestanda eller innehållsmässigt värde 

så som kvalitetsuppfattning av innehållsportfolie (exempelvis Palomba, 2020; Kübler, 2021, 

Nagaraj, Singh & Yasa 2021; Oydele & Simpson 2018; Kim & Kim 2020). Det finns endast två 

kända undersökningar (Singh et al. 2021; Oydele & Simpson 2018) som fokuserat på det 

upplevda värdet av streamingsapplikationer och live-streamingtjänster. Båda av dessa studier 

är genomförda med kvantitativ metodik och via datainsamling genom frågeformulär (Singh et 

al. 2021; Oydele & Simpson 2018). Som tidigare nämnts, bidrar dessa studier med nyttig 

information till upplevt värde bland VOD-tjänster men fångar inte de grundläggande 

orsakerna till koppling mellan kundupplevt värde och tjänsteval, utan diskuterar endast hur 

konsumenten kan tänkas uppleva. I samma ton hävdar även Eriksson och Kovalainen (2016) 

att kvantitativa undersökningar ofta testar hypoteser och bekräftar sammanhang mellan vissa 

faktorer, medan kvalitativa undersökningar har som målsättning att förstå och tolka ett ämne 

på djupet. Enligt Gummerus (2013) är det upplevda värdet subjektivt och upplevelsemässigt. 

Holbrook och Hirschman (1982) framhäver i motsvarande sammanhang att de emotionella 

och upplevelsemässiga aspekterna av konsumtion bör framhävas.  

Oydele och Simpson (2018, s. 297) betonar i deras studie att streamingtjänster över lag skapar 

personliga, situationsberoende, relativa och teknologi-baserade streamingupplevelser för var 

och en användare och har därmed en kognitiv och affektiv inverkan på användaren.  Således 

bör konsumtionen behandlas som en upplevelse. Vidare mäts utfallet av det upplevda värdet 

på basen av kognition och känslor (Gummerus 2013). Trots att en kvantitativ studie och 

datainsamling via formulär skulle vara hur noggrant planerad som möjligt och testad i förväg, 

finns det risk att respondenten uppfattar en fråga eller dess sammanhang fel, eller att frågan 

antingen är så känslig eller abstrakt att respondenten ej kan besvara den baserat på vad hen 

egentligen känner (Lakshman et al. 2000). Personlig kontakt med respondenten är också i 

många fall väldigt gynnsamt i jämförelse med exempelvis datainsamling via frågeformulär. 



 28 

 

Det kan hända att respondenten inte vill besvara känsliga frågor i ett online formulär till en 

person hen aldrig träffat eller eftersom de inte vet hur informationen kommer att användas. 

Missförstånd av frågor händer också lättare via formulär (Saunders, Lewis & Thornhill 2015). 

Med tanke på att det upplevda värdet ofta behandlar emotionella och sociala sammanhang, 

finns risken att frågeformuläret ej fångar konsumentens perspektiv. 

På basen av detta ansågs en kvalitativ forskning utmynna i djupare, explorativa insikter av hur 

konsumenten känner och föreställer sig kring det upplevda värdet av VOD-tjänster. 

Explorativa studier används för att hitta nya insikter i ett specifikt ämne och för att generera i 

djup förståelse av ett fenomen vars natur man inte känner till från förut. Dessa studier 

besvarar ofta frågor som börjar med ”Vad” eller ”Hur”. En explorativ studie är även flexibel 

vilket betyder att nya frågor och teman kan formas under datainsamlingen och 

forskningsprocessen (Saunders, Lewis & Thornhill 2015). Kvalitativa undersökningar 

fokuserar ofta mer djupgående och detaljerat på mindre folkgrupper (Patton 2015), och 

därmed bidrar denna forskning till tidigare iakttagelser i de kvantitativa undersökningarna 

kring upplevt värde av VOD-tjänster och förklarar samtidigt på en mer omfattande nivå 

varifrån dessa upplevelser härstammar. I flera sammanhang bygger kvalitativa 

undersökningar på tidigare kvantitativa undersökningar, där den kvalitativa ansatsen utförs 

för att på ett mer omfattande sätt förklara ett ämne som inte kunnat förklaras tillräckligt 

genom kvantitativ undersökning och där ämnet inte kan förklaras på ett holistiskt sätt genom 

siffror och statistik (Eriksson & Kovalainen 2016). Som tidigare nämnts, bygger Oydele och 

Simpsons (2018) samt Singh et al.:s (2021) studier en bra grund för upplevt värde inom 

streamingtjänster, och denna studie har i sin tur genom kvalitativ datainsamling haft som 

målsättning att skapa en mer holistisk förståelse kring vilka dimensioner av upplevt värde som 

styr konsumentens val av VOD-tjänst.  

Forskningar brukar ofta delas in i deduktiva, induktiva och abduktiva. Deduktiv 

forskningsansats betyder att den empiriska studien bygger på existerande teori där forskaren 

på basen av teorin skapar förslag (Dubois & Gadde 2002) samt hypoteser och utför även 

undersökningen lineärt från primära data till hypoteser och sist datainsamling och analys 

(Kovács & Spens 2005). På grund av detta är kvantitativa forskningar ofta deduktiva. Det 

induktiva sättet är omvänt, där forskning ofta inleds med empiriska data som sedan grundas 

i relevant teori som förklarar undersökningsresultaten. Majoriteten av kvalitativa studier 

innehåller ofta element från både induktion och deduktion där de på ett iterativt sätt används 

genom forskningsprocessen. Detta kallas för abduktiv forskning och fungerar ofta som grund 

för explorativ dataanalys (Eriksson & Kovalainen 2016). Till skillnad från deduktiv och 

induktiv forskning tillåter och möjliggör abduktiv forskning modifiering av det teoretiska 

ramverket på basen av nya data som hittas under forskningens gång. Denna studie har 
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utformats genom abduktiv ansats där relevant teori inom VOD och upplevt värde behandlats 

i förväg och där studien utgått från en befintlig modell av Sheth et al. (1991) som sedan 

utvecklats genom uppdelning av tjänster i plattform och innehåll. Att ta en befintlig modell 

och betrakta den från ett nytt perspektiv (i detta fall plattform och innehåll) i ett visst 

sammanhang (i detta fall upplevt värde av VOD-tjänster) är en central faktor som skiljer åt 

abduktiv forskningsansats från både induktiv och deduktiv (Kovács & Spens 2005). Den 

empiriska datan kan utöver förklaring av modell, även ändra eller utveckla modellen och 

forskningsfrågorna (Belk, Fischer & Kozinets 2012).  

 

3.2 Urval  

Kvalitativa undersökningar tar oftast hänsyn till ett lågt antal informanter, och eftersträvar i 

stället att resultera i detaljerade data utav dessa (Silverman 2014). Dock finns det inga strikta 

begränsningar på hur stort urvalet bör vara, eftersom det varierar totalt beroende på studiens 

syfte och storlek (Patton 2015). Urvalets storlek är inte relevant utifrån ett kvalitativt 

perspektiv, utan den “rätta mängden” informanter baserar sig främst på den mättnad 

(Eriksson & Kovalainen 2016) och tillförlitlighet (Silverman 2014) som antalet informanter 

kan generera i relation till forskningens syfte.  Kvalitativ datainsamling är ofta circulärt, där 

forskaren i analysskedet bör gå tillbaka till datainsamlingen för att få in mer data (Eriksson & 

Kovalainen 2016). Urvalsstrategin förbättrar tillförlitligheten och generaliserbarheten av hela 

undersökningen och resultaten. Även om man hade bara en informant eller ett fall, kan det 

dock finnas ett flertal olika analysnivåer (Eisenhardt 1989) och då behövs olika 

urvalsstrategier per analysnivå. Enligt Rowley (2012) är det absolut viktigaste med urvalet, att 

de är relevanta mot forskningens mål. De så kallade meningsfulla urvalsstrategierna, som ofta 

används i kvalitativa studier, fokuserar ofta på att generera endast ett fåtal informationsrika 

fall som vidare kan resultera i djupgående insikter och på så sätt stödja forskningens mål 

(Patton 2015; Silverman 2014). Således har en meningsfull urvalsstrategi implementerats i 

denna studie.  
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Tabell 3    Urvalsstrategi baserat på Patton (2015) och Silverman (2014) 

Urvalsmetod Ändamål Kriterier Motivering  

Homogent urval  Att hitta informanter 

med så lite variation 

som möjligt  

Finländsk 

Ålder 25-45 

Studien berör finländska tjänster. 

Under 45 åriga konsumerar enligt 

statistik mer VOD än TV. Över 25 

eftersom yngre använder sig av 

sociala plattformar mer än BVOD-

tjänster. 

Kriterium urval Egenskaper och 

förutsättningar som 

informanten bör fylla. 

Använder sig av 

minst 2 olika VOD-

tjänster. 

Har under senaste 

halvåret använt sig 

av olika tjänster. 

 

Behöver vara personer som har 

upplevelser från flera olika VOD-

tjänster för att hitta variation bland 

upplevelserna. 

Typfall  Hitta informanter som 

enligt statistik kan 

anses vara typiska fall. 

Anser sig använda 

VOD-tjänster i snitt 

3-5 dagar i veckan.  

Bör använda sig av VOD-tjänster 

tillräckligt ofta för att representera 

typfall. 

 

Urvalsstrategin delas in i homogena-, kriterium- och typfalls urval. I homogena urval försöker 

man hitta objekt med liten variation och gemensamma kännetecken (Patton 2015). Eftersom 

denna studie haft som syfte att hitta och bekräfta mönster kring upplevt värde av VOD-tjänster 

och huruvida de inverkar på val av tjänst, ansågs det homogena urvalet lämpa sig bäst. 

Eftersom statistiken visar att under 45 åriga finska medborgare har överskridit lineär tv med 

VOD-tjänster år 2021 (Traficom, 2022), avgränsades urvalet till den åldersgruppen. Samtidigt 

avgränsades nedre åldersgränsen till 25, eftersom denna yngre folkgrupp enligt statistiken är 

extremt benägen (99%) att utöver VOD-tjänster använda sig av sociala plattformar så som 

Youtube, och således använda sig mindre av kostnadsfria VOD-plattformar (så som Yle 

Arenan) än 25-45 åringar.  

Den andra tillämpade urvalsmetoden, kriterium urval, avser att forskningen i förhand 

bestämmer vilka egenskaper och förutsättningar informanterna bör ha för att vara 

användbara i undersökningen. Kriterium urvalet med fokus på centrala förutsättningar 

främjar ofta tillförlitligheten av resultaten. En subkategori av kriterium urvalet är teoretiskt 

urval, som avser att forskaren skapar urvalskriterier på basen av fynd som studiens teori kan 

ha utmynnat i (Patton 2015). För att ha tillräckligt upplevelser utav VOD-tjänster och byte 
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mellan tjänster, valdes endast respondenter som använde sig av minst två olika tjänster och 

även hade bytt mellan olika tjänster under det senaste halvåret.  

Till sist implementerades typfalls urvalsmetoden. Detta innebär att ett typiskt fall, det vill säga 

en informant som inte skiljer sig särskilt mycket från en normal konsument. Enligt Patton 

(2015) kan sådana informanters utmärkande drag väljas eller bekräftas genom exempelvis 

statistiska data. Enligt statistiken ser till och med 60% av finländarna på antingen tv eller 

VOD-tjänster dagligen (Tilastokeskus 2019). För att ändå inte tvingas lämna bort 

respondenter som annars kunde anses vara aktiva VOD-användare, var kriteriet att 

informanten själv ansåg sig använda VOD-tjänster ca 3–5 gånger per vecka i snitt. Statistiken 

från Finland visar även att VOD-konsumtionen inte varierar märkbart mellan könen, och på 

grund av detta betraktades könet inte som en relevant faktor i urvalet utan informanterna 

valdes i stället ut så att samtliga kön representeras jämt. Gällande boplatsens inverkan på 

konsumtion av VOD-tjänster visar statistiken dock små skillnader; i huvudstadsregionen 

använder sig 76% av VOD-tjänster medan andelen är 74% i storstäder, 71% för personer 

bosatta i stadslika kommuner och 63% för personer bosatta i landsbygdsområden 

(Tilastokeskus 2019). Informanterna i denna undersökning är i huvudsak bosatta i 

stadsregioner. Eftersom dessa enligt statistik använder VOD-tjänster aningen mer aktivt än 

populationen bosatt på landsbygden, demonstrerar och förklarar resultaten nödvändigtvis ej 

samtliga invånare med tanke på geografi.  Enligt dessa urvalsmetoder kunde 

forskningsobjekten anses vara så noggrant avgränsade som möjligt för studiens 

grundläggande syfte och därmed förbättra tillförlitligheten och generaliserbarheten.  

 

 

3.3 Datainsamling  

Som nämnts, har tidigare kvantitativa studier inom upplevt värde av streaming tjänster (Singh 

et al. 1991; Oydele & Simpson 2018) endast kommit fram till slutsatser hur vissa 

värdedimensioner är kopplade till exempelvis användningsgrad. Denna kvalitativa studie har 

försökt klargöra på en mer omfattande nivå varför specifika dimensioner av upplevt värde styr 

valet av VOD-tjänst och vad det egentligen beror på ur konsumentens perspektiv. Kvalitativ 

datainsamling utförs ofta genom etnografisk observation, fokusgrupper eller intervjuer. 

Medan intervjuer fokuserar på att försöka förstå hur informanterna tänker, fokuserar 

etnografiska observationer på vad som människorna gör (Silverman 2014). Dock hävdar 

Patton (2015) att det är omöjligt att observera allting; känslor, tankar, avsikter och perspektiv 

från saker som hänt tidigare är omöjligt att observera. Djupgående intervjuer som metod för 

datainsamling är ändamålsenliga då målsättningen med studien är att fånga och förstå hur 

informanterna känner och tänker samt deras värdesättningar, attityder och processer (Rowley 
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2012) och formar grunden av datainsamling i kvalitativ metodik (Belk, Fischer & Kozinets 

2012). Eftersom denna studie har fokuserat på konsumentens personliga upplevda värde och 

hur detta styr val av VOD-tjänster, ansågs individuella djupgående intervjuer vara det mest 

ändamålsenliga sättet för datainsamling.  

Kvalitativa intervjuer kan ordnas som ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade. 

De ostrukturerade intervjuerna är diskussioner mellan informanten och intervjuaren där 

strukturen inte bestäms i förväg och där diskussionen inte följer någon kronologisk ordning. 

Nackdelen med dessa öppna intervjuer är att jämförelsen mellan informanter försvåras, 

viktiga teman kan förbli obehandlade och datan är över lag ”rörig” vilket i sin tur försvårar 

analysen (Rowley 2012). Det positiva med ostrukturerade intervjuer är att de med högre 

sannolikhet leder till diskussioner och synvinklar som forskaren inte hade tänkt på tidigare 

och således berika resultaten (Eriksson & Kovalainen 2016). Den totala motsatsen till 

ostrukturerade, öppna intervjuer är de så kallade strukturerade intervjuerna där samma 

frågor presenteras till samtliga informanter i en kronologisk ordning med lite eller ingen 

variation. Denna intervjuteknik lämpar sig bra då målsättningen är att samla faktabaserad, 

exakt information med lite variation och då datan bör kunna jämföras systematiskt med 

varandra. Tekniken är även bra ifall intervjuaren kan tänkas vara mindre kunnig eller insatt i 

ämnet. Nackdelen är att relevanta ämnen och frågor kan förbli obehandlade på grund av den 

restriktiva naturen av strukturerade intervjuer (Eriksson & Kovalainen 2016).  

En av de vanligaste intervjusätten är semistrukturerade intervjuer som är öppna men 

samtidigt guidade diskussioner mellan forskaren och informanten där diskussionens struktur 

formas genom frågor, problemområden eller teman som bör behandlas under intervjun 

(Rowley 2012). Även om frågorna är bestämda i förhand kan intervjuaren fritt sondera och 

ändra på ordningen som ämnen behandlas. Det positiva med denna intervjuteknik är att datan 

ofta blir lika omfattande som i den ostrukturerade intervjun men samtidigt förblir 

insamlingen systematisk. De största utmaningarna är att se till att samtliga relevanta ämnen 

behandlas, att undvika en för noggrann struktur och att vara tillräckligt förberedd för att ställa 

följdfrågor (Eriksson & Kovalainen 2016).  

Eftersom denna studie på grund av sin abduktiva natur tillämpat Sheth et al.:s (1991) modell 

kring upplevt värde, behandlade följaktligen även datainsamlingen de värdedimensioner som 

modellen presenterat. För att säkerställa att intervjuerna berörde de olika dimensionerna, 

utfördes denna studies datainsamling genom djupgående, semistrukturerade intervjuer. 

Eftersom studien inte hade som syfte att undersöka longitudinellt i hur konsumentbeteendet 

och det upplevda värdet av VOD-tjänster förändras under tiden, utfördes denna studie som en 

tvärsnittsstudie där datainsamlingen skedde under en kort period på cirka sju veckor 
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(Saunders, Lewis & Thornhill 2015). Som tidigare nämnts baserar sig urvalets storlek i 

kvalitativa undersökningar främst på den mättnad (Eriksson & Kovalainen 2016) och 

tillförlitlighet (Silverman 2014) som antalet informanter kan generera med tanke på 

forskningens syfte. I denna studie ansågs en tillräcklig mättnad vara nådd vid sex intervjuer 

och en sista intervju genomfördes för att bekräfta detta resonemang. En mängd på totalt sju 

informanter följde även Rowleys (2012) rekommendation på sex till åtta, cirka en timmes 

långa intervjuer.  

Tabell 4     Översikt av studiens informanter 

Informant Ålder / Kön Intervjulängd Plats för intervju Tidpunkt 

S1 28 / Man 58min Hemma hos inf. 23.4.2022 

S2 32 / Man 54min Hemma hos inf. 11.5.2022 

S3 29 / Man 56min Hemma hos inf. 13.5.2022 

S4 39 / Kvinna 32min Lugnt mötesrum 22.5.2022 

S5 40 / Man 54min Hemma hos inf. 24.5.2022 

S6 32 / Kvinna 54min Videosamtal 26.5.2022 

S7 35 / Kvinna  40min  Hemma hos inf.  8.6.2022 

 

3.3.1 Intervjuguide 

Den semistrukturerade intervjutekniken innehåller oftast en intervjuguide, vilket betyder att 

man listar frågor eller teman i förhand för att försäkra sig en viss riktlinje för alla intervjuade. 

De olika teman skapar riktlinjer även om det är fritt att sondera och tillägga kring de olika 

ämnena, i synnerhet ifall de kan resultera i mer värdefulla data och i synvinklar som forskaren 

inte tänkt på tidigare (Patton 2015; Saunders, Lewis & Thornhill 2015). Det positiva med 

intervjuguiden är att intervjun bygger på ett ramverk av hur intervjutiden används och blir 

således mer systematisk i motsats till öppna, ostrukturerade intervjuer (Patton 2015).  

Intervjuguiden i denna studie baserade sig på teman och dimensioner som var framtagna 

enligt teorin och det ramverk teorin resulterat i (Rowley 2012). Med andra ord användes de 

samtliga utvalda värdedimensionerna funktionellt-, socialt-, emotionellt-, villkorligt- och 

nyhetsvärde (Sheth et al. 1991) som grund för frågeställningen. Ofta kombineras nyanser av 
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strukturerade intervjuer in i intervjuguiden där exempelvis mer standardiserade frågor 

placeras i början och slutet av intervjun har mindre struktur och baserar sig exempelvis endast 

på teman (Patton 2015). Frågorna bör även ha en logisk följd, där tidigare frågor lägger 

grunden för följande frågor (Rowley 2012). Samma gäller för frågornas svårhet; det lönar sig 

att inleda med lättare frågor för att sedan gå in på djupare, eller mer abstrakta frågor (Belk, 

Fischer & Kozinets 2012). Denna studies intervjuguide inleddes med generella frågor för att 

skapa en överblick av informantens vanor kring användning av VOD-tjänster – vilka tjänster 

som används, varför VOD-tjänster över lag används och hur de används. Sedan gick guiden 

över till frågor som kan förknippas med de olika dimensionerna i konsumtionsvärdeteorin av 

Sheth et al. (1991). Eftersom vissa värdedimensioner så som emotionellt och socialt värde 

kunde tänkas vara svårare och mer känsliga att besvara, togs frågorna kring ”lättare” 

värdedimensioner så som funktionella-, villkorliga- och nyhetsvärde först upp (Belk, Fischer 

& Kozinets 2012). Sondering var kritiskt för att fånga informantens perspektiv i sin helhet 

(Rowley 2012). Själva intervjuguiden finns att se som bilaga 1.  

Forskaren har bekantat sig med ämnet noga på förhand. Övning av intervjuteknik och olika 

frågeställningar genom pilotintervju utfördes på förhand (Belk, Fischer & Kozinets 2012; 

Patton 2015). Intervjuerna bandades in med en ljudinspelare och informanterna informerades 

om inbandningen innan intervjun anordnades (Belk, Fischer & Kozinets 2012). Samtliga 

intervjuer anordnades på lugna ställen där informanten inte behövde akta vad hen säger och 

där omgivningen inte ansågs försämra koncentrationen (Belk, Fischer & Kozinets 2012).  

 

3.4 Dataanalys 

Analys av data inleddes så fort den första intervjun hade genomförts genom att identifiera 

kategorier, kopplingar och mönster i datan. Dessa mönster var inte endast gynnsamma för 

själva analysen utan möjliggjorde även omformulering av frågor samt sonderingsfrågor i de 

andra intervjuerna (Rowley 2012). Även om dessa mönster traditionellt kan anses leda till 

behov för ny teoretisk bakgrund, var detta inte fallet i denna studies dataanalys (Belk, Fischer 

& Kozinets 2012). På grund av studiens abduktiva natur grundades analysen i den teori och 

modell som tidigare presenterats i studien. Dock bör det framhävas att forskaren var öppen 

för modifiering av modell baserat på empirisk data (Belk, Fischer & Kozinets 2012). Samtliga 

intervjuer transkriberades och analyserades innan fortsatt datainsamling genomfördes 

(Silverman, 2014). Enligt Rowley (2012) finns det inte ett rätt sätt för att analysera kvalitativ 

data utan var och en studie bör tillämpa de analyssteg som bäst lämpar sig för studien. Oftast 

delas dock analysen in i kategorisering, där datan bryts ned i koncept som förklarar ett 
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fenomen, och tolkning där man försöker hitta en djupare mening bakom datan eller de olika 

fenomenen.  

Kodning inleddes omedelbart, vilket betyder att meningsfulla ord, mindre element och hela 

meningar som ansågs beskriva ett fenomen lyftes ut från datan. Kodning kan beskrivas som 

indelning av data i olika segment, där de olika segmenten har sina egna namn och betydelser. 

Kodningen eller segmenteringen av koder skedde genom att först hitta smala koncept vilka 

sedan delades in i mer abstrakta huvudkoncept. Analysen framskred sedan genom att 

identifiera mönster i datan och att hitta betydelse för mönstren (Belk, Fischer & Kozinets 

2012). Gioia, Corley och Hamilton (2012) delar in data-analysen i fem faser: (1) initiell 

kodning av förstagradskoncept med låg abstraktion, (2) sammanställning av koncepten i en 

lista, (3) organisering av de initiala koncepten i andragradsteman baserat på teorin, (4) 

organisering av andragradsteman i teoretiska dimensioner och (5) skapa en datastruktur av 

koncepten, teman och dimensionerna.  

Analysmetoden för denna studie baserade sig på verktyg från Spiggle (1994), Gioia, Corley och 

Hamilton (2012) samt Eriksson och Kovalainen (2016).  Spiggles (1994) analysmetoder 

baserar sig på kategorisering, abstraktion, jämförelse, dimensionering, integrering, 

iteration och motbevisning. Dessa verktyg tillämpas utan någon specifik ordning under 

analysprocessen för att organisera data, fånga mening bland datan och generera i koncept som 

förklarar datan (Spiggle 1994).  

Kategorisering avser klassificering av större mängd data i mindre delkategorier som kan 

tänkas tillhöra, representera eller exemplifiera ett fenomen. Kategorierna får namn eller 

betäckningar och kan således demonstrera olika teman som kan hittas bland datan. Denna 

data kan vara allt från enstaka nyckelord (Eriksson & Kovalainen 2016) till meningar och till 

och med flera sidor av transkriberad text som kan tänkas tillhöra ett visst tema eller fenomen. 

Spiggle (1994) hävdar att kategorisering kan antingen vara deduktiv, med andra ord basera 

sig på tidigare teoretiska konstruktioner eller induktiv, där nya kategorier hittas från datan. I 

denna studie har forskaren först gått igenom transkripten noggrant och skapat konkreta 

beskrivningar till citaten. De olika beskrivningarna har sedan ordnats i olika kategorier och 

teman som av induktiv natur skapats under analysens gång.  

Abstraktion görs som en följd av kategorisering där de olika kategoriserade koncepten 

förknippas med mer abstrakta konceptuella klasser och definitioner. Dessa mer generella 

teman kan bättre demonstrera ett koncept utav den teoretiska modellen, i denna studie 

exempelvis emotionellt värde (Spiggle 1994). I denna studie ordnades de tidigare nämnda 

kategorierna under block av värdedimensioner dit de kan tänkas tillhöra.  
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Jämförelse betyder att man jämför datan för att hitta olikheter och likgiltigheter bland 

kategorierna. Detta bör enligt Spiggle (1994) göras omedelbart från början då första 

intervjuerna är genomförda, eftersom det kan leda till omformuleringar i vidare intervjuer och 

således förbättra den insamlade datan. Även om intervjuguiden var indelad i frågor baserat på 

värdedimensioner, var det flera svar som under en värdedimensions frågor i verkligheten 

tillhörde en annan värdedimension. Därav var noggrann jämförelse av kategorierna och 

omorganisering i rätta värdedimensioner extremt viktigt i denna studies analysprocess.  

Dimensionering betyder att man försöker hitta egenskaper för de olika kategorierna och 

definiera variationer i datan (Spiggle 1994). Variationerna kan exempelvis då vara subjektiva 

upplevelser av ett visst fenomen inom en VOD-tjänst; exempelvis ”lätt att hitta innehåll” eller 

”Svårt att hitta innehåll”. Genom att systematiskt hitta dessa variationer bland datan 

förstärktes uppfattningen av relationer mellan de olika kategorierna (Spiggle 1994). Eftersom 

denna studie handlar om konsumenters subjektiva och personliga upplevelser där både 

negativa, neutrala och positiva känslor ingår, var dimensionering relevant för att skapa en 

helhetsbild av vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt för dem.  

Integrering betyder att man skapar kluster av de olika konstruktioner eller kategorier som 

tidigare definierats för att vidare koppla dem till en viss teori (Spiggle 1994).  Integrering 

handlade i denna studie främst om att flytta kategorier till rätta värdedimensioner. Eftersom 

denna studie är av abduktiv natur och tillämpar en befintlig modell för upplevt värde, var 

induktivt skapande av abstrakta kluster inte relevant för studien. Därav har integrering inte 

tillämpats i analysen.  

Iteration betyder att man rör sig mellan datainsamling och analys på ett sätt som är gynnsamt 

för undersökningen. Genom detta sätt kan man hitta nya intervjumetoder, nya konstruktioner 

eller teman som vidare gynnar utfallet av studien. Kvalitativa undersökningar är ofta iterativa 

och man går inte i en bestämd ordning från helhetsmässig datainsamling till helhetsmässig 

analys (Belk, Fischer & Kozinets 2012). I denna studie har forskaren transkriberat och gjort 

preliminära analyser efter samtliga intervjuer. Analysen har främst fokuserat på 

datakvaliteten, preliminär kategoribildning och säkerställt att dessa går hand i hand med 

forskningens syfte.  

Den sista metoden, motbevisning, avser kritisk granskning av både data, kategorisering, 

analys,  och resultat (Spiggle 1994). Motbevisning har tillämpats genom att analysera och 

jämföra både den råa datan, kategorierna och resultaten mot tidigare forskning inom området. 

Motbevisning har även inneburit kritisk granskning av datakvaliteten och fältanteckningarna 

för att säkerställa att forskarens egna åsikter inte har inkluderats i intervjuerna.  
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3.5 Forskningskvalitet  

Samtliga studier, vare sig ämnet eller forskningsmetoden vilken som helst, kräver sätt att 

evaluera och resonera tillförlitligheten av studien (Wallendorf & Belk 1989). Eftersom kvalitet 

är subjektivt och egentligen handlar om upplevd kvalitet, är det ofta svårt att komma fram till 

en strikt kvalitet av studien. I grund och botten handlar dock kvaliteten om studiens förmåga 

att lösa problem (Gummesson 2000). I kvalitativ konsumentforskning tillämpas ofta fem 

delområden för att demonstrera kvaliteten; Kredibilitet, överförbarhet, tillförlitlighet, 

anpassningsbarhet och integritet (Wallendorf & Belk 1989). Nedan kommer faktorerna att 

förklaras noggrannare och jämföras med denna studie.  

Kredibilitet som även kallas sanningsvärde (eng. truth value) handlar om studiens förmåga 

att demonstrera vad som gjorts under datainsamling, framställning av data, analys och 

presentation av slutsatser. Tekniker som förbättrar kredibiliteten är exempelvis förlängd tid 

av intervju eller observation, val av ”rätt” tidpunkt för datainsamling, reflektion mellan 

anteckningar och transkribering samt triangulation av både metod, forskare och dataobjekt 

(Wallendorf & Belk 1989). I denna studie har intervjuerna på grund av sin semistrukturerade 

natur varit mer diskussionsaktiga och därav haft en medellängd på 50 minuter. Intervjuerna 

har anordnats vid ett lugnt ställe under en tidpunkt då informanterna haft tillräcklig tid för 

intervjun. Det har även säkerställts att intervjun ordnats under en sådan tidsperiod då 

informanten både använt sig tillräckligt av olika tjänster samt gjort byten mellan tjänsterna. 

Intervjuerna har anordnats så att det blivit flera dagar i mellan för analys.  

Överförbarhet avser till vilken grad resultaten av studien är tillämpningsbara till andra 

människor eller sammanhang, med andra ord hur resultaten kan generaliseras. Faktorer som 

förstärker överförbarheten är val av ett representativt urval samt variation av tidpunkt och 

kontext i datainsamling (Wallendorf & Belk 1989). Urvalsstrategin har med bästa möjliga 

avgränsning försökt fånga informationsrika och deskriptiva fall inför datainsamlingen. Fallen 

varierar demografiskt inom den utsatta gränsen och är samtidigt både aktiva användare och 

varierar till sina VOD-konsumtionsvanor. Intervjuer har anordnats under varierande 

tidpunkter både under veckan och helgen.  

Tillförlitlighet mäter hur konsekvent studiens analysmetodik är, med andra ord skulle studien 

ge samma resultat ifall en annan forskare skulle utföra analysen av ett motsvarande 

dataobjekt, eller skulle resultaten vara samma ifall analysen utfördes vid en annan tidpunkt. 

Tillförlitligheten förstärks bland annat genom longitudinal forskning, det vill säga att göra 

datainsamling och analys över en längre tidsperiod och då även rapportera vad som ändras 
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under tiden (Wallendorf & Belk 1989). Även om denna studie har genomförts i form av en 

tvärsnittsstudie, har tillförlitligheten tagits hänsyn till genom att transkribera samtliga 

intervjuer med hög noggrannhet, genom att skriva upp anteckningar under intervjuerna samt 

genom att inkludera så noggranna och deskriptiva citat i den utskrivna analysen som möjligt. 

Informanterna har nämnt att de exempelvis använder sig betydligt aktivare av VOD-tjänster 

under semestrar och då de har mer tid, men detta har tagits i beaktan i under intervjuerna så 

att skillnaden mellan intervjuernas tidpunkt inte skulle inverka på resultaten.  

Anpassningsbarheten avser neutraliteten av forskaren, med andra ord hur man kan 

säkerställa att resultaten baserar sig på respondenten och att forskarens egna tankar, 

motivationer, intressen eller perspektiv inte förvränger resultaten. Genom att göra 

fältanteckningar över sina egna reflektioner samt att transkribera intervjuer kan man 

förstärka anpassningsbarheten. Ett annat sätt är en så kallad granskning av 

anpassningsbarhet där man låter en annan forskare läsa igenom anteckningarna, 

transkriberingarna och analysen för att sedan evaluera ifall personliga tankar är inbladade i 

analysen (Wallendorf & Belk 1989). I denna studie har samtliga intervjuer spelats in och 

transkriberats på djupet. Utöver detta har fältanteckningar skrivits ned för att jämföras med 

transkripten. Eftersom intervjuerna varit semistrukturerade är frågorna av mer öppen natur 

och blandar inte in forskarens egna tankar, motivationer eller intressen.  

Integritet berör själva informanternas tillförlitlighet och dess förmåga att verkligen presentera 

saker som de egentligen känner. Det kan hända att informanten svarar på ett annat sätt än 

hen egentligen tänker exempelvis på grund av brist av tillit mot forskaren eller viljan att ge en 

annan bild av sig själv. Integriteten förstärks enligt Wallendorf och Belk (1989) genom 

exempelvis förlängda intervjuer, genom att satsa på intervjuteknikerna, genom triangulering 

av källor, metoder och forskare samt genom försäkring att respondenten kan lita på att dess 

svar behandlas konfidentiellt. Först och främst har forskaren betonat sekretessen till 

informanterna och således säkerställt att de förstår att de kan svara öppet och anonymt. 

Frågorna ställdes i en obestämd ordning och flera sonderingsfrågor tillades för att datan skulle 

vara så detaljerad som möjligt. Intervjuerna har haft en medellängd på 50 minuter, vilket är i 

linje med Rowleys (2012) rekommendation på cirka en timmes långa intervjuer. Preliminär 

analys har gjorts efter varje intervju vilket har möjliggjort bättre och noggrannare 

sonderingsfrågor i vidare intervjuer.  
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3.6 Etik  

Etiska frågor och standarder kommer fram under studien i såväl planering, datainsamling som 

analys och rapportering av data, och är viktiga att framhäva då studier inkluderar primära 

data som forskaren samlat från exempelvis konsumenter. Etiska principer innebär exempelvis 

informanternas säkerhet, integritet, frivillighet, förståelse av studiekontext och deltagande, 

anonymitet och forskarens förmåga att säkerställa sekretess av personlig data i samtliga steg 

under forskningen. Att informanterna känner till faktumet att deras data kommer behandlas 

anonymt, är kritiskt för undersökningsresultaten (Saunders, Lewis & Thornhill 2015). Till 

forskningsetiken tillhör även förmågan att undvika plagiarism, att citera samt referera på ett 

korrekt sätt och således visa respekt gentemot forskningsgemenskapen (Eriksson & 

Kovalainen 2016).  

Samtliga intervjuobjekt för denna studie har valts ut på basen av frivillighet (Patton, 2015). 

Sådan information som går att förknippas till informantens personlighet har inte inkluderats 

i studien (Eriksson & Kovalainen 2016). Informanterna har fått beteckningar som inte går att 

förknippa med deras identitet. Säkerhet har garanterats genom att utföra intervjuerna i ett 

bekant ställe (exempelvis hemma hos informanten). Frågorna har även formulerats så, att de 

inte inverkar på informantens välbefinnande i negativ form, och informanterna har erbjudits 

rätten att avbryta sitt deltagande i vilket som helst skede av datainsamlings- och 

forskningsprocessen (Saunders, Lewis & Thornhill 2015). Informanterna har godkänt sitt 

deltagande genom en blankett där ovannämnda faktorer behandlats. Forskaren har även 

godkänt Svenska Handelshögskolans riktlinjer kring datainsamling och -bearbetning i enhet 

med EU:s GDPR regulation (2016/679) genom ifyllnad av blankett innan datainsamlingen 

inletts (Hanken Forma).   
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4 EMPIRI  

I detta kapitel kommer resultaten från den empiriska undersökningen att presenteras. Först 

presenteras en överblick i det upplevda värdets natur i både VOD-konsumtion över lag samt 

hur detta inverkar på val av tjänster. Sedan presenteras samtliga värdedimensioner samt de 

identifierade kategorierna i detalj där citat från intervjuerna används som stöd i analysen. Till 

sist sammanfattas resultaten och förankras samtidigt till den teori som omger indelning av 

VOD-tjänster i plattform och innehåll.   

 

4.1 Naturen av kundupplevt värde kring VOD-tjänster 

Syftet med denna undersökning var att klargöra för hur de olika dimensionerna av upplevt 

värde inverkar på val av VOD-tjänster. Samtliga informanter som valdes ut för den empiriska 

studien kunde anses vara aktiva användare av VOD-tjänster och därmed informationsrika fall. 

Över lag är den upplevda enkelheten och bekvämligheten en av de främsta faktorerna som 

gjort att informanterna i tiden börjat använda sig av VOD-tjänster, och är fortfarande 

uppskattat även om det numera betraktas som en självklarhet. Samtliga informanter hade 

övergått från lineär tv till VOD-tjänster helt och hållet och ansåg denna förändring väldigt 

välkommen. Friheten att själv kunna välja innehållet oberoende av plats och tid var värdet 

som identifierades i samtliga intervjuer utan att ställa några direkta frågor om detta. Eftersom 

upplevt värde är personligt, subjektivt och upplevelsemässigt (Gummerus 2013) 

identifierades dock väldigt tidigt i datainsamlingen och den preliminära analysen att 

informanterna både väljer och konsumerar VOD-tjänster av väldigt varierande skäl, i 

varierande situationer och i varierande sällskap. På grund av den mångsidiga och komplexa 

naturen av kundupplevt värde, tillämpades ett flerdimensionellt angreppssätt (Petrick 2002; 

Sweeney & Soutar 2001), i detta fall konsumtionsvärdeteorin av Sheth et al. (1991). Teorin har 

som syfte att förklara konsumentens val av produkter eller tjänster genom upplevt 

funktionellt, emotionellt, nyhets-, socialt och villkorligt värde. Även om intervjuerna var 

delade i fördefinierade block baserat på de olika värdedimensionerna, fick informanterna fritt 

uttala sig kring vad som de upplever värdefullt i VOD-tjänster och hur de anser att detta 

inverkar på själva konsumtionen. Samtliga värdedimensioner identifierades vara relevanta 

och styra informanternas val av VOD-tjänst och samtidigt kunde man se att det är starkt 

kontextuellt vilka värdedimensioner som styr valet. I följande underkapitel presenteras de 

olika värdedimensionerna och vilka faktorer som styr värdet. Samtliga argument i analysen 

stöds av citat direkt från intervjuerna.  
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4.1.1 Funktionellt värde 

Det funktionella värdet, det vill säga tjänstens fysiska egenskaper samt dess förmåga att 

bemöta dess grundläggande ändamål beskrivs ofta som det primära värdet konsumenten gör 

sina val på basen av. Utöver egenskaper förklaras även pris genom funktionellt värde, och 

därför kallas funktionellt värde även som det ”rationella värdet” (Sheth et al. 1991). Över lag 

ansågs VOD-plattformar uppfylla det behov de ursprungligen är menade till, det vill säga 

distribuera video-innehåll. Dock hittades fem kategorier som inverkar på det upplevda 

funktionella värdet och har vidare sitt inflytande på det totala värdet.  

 

4.1.1.1 Pris och alternativa kostnadsmodeller 

Den monetära kostnaden som VOD tjänster innebär beräknades av flera informanter som en 

självklarhet som de är villiga att stå för. Majoriteten av informanterna hade ersatt tv 

användning med VOD-tjänster och ansåg således att kostnaden för VOD-tjänster är kostnaden 

för detta utbyte. Enligt S3 är priset på tjänsterna en självklarhet på likgiltigt sätt som 

exempelvis telefonräkningar. Informanterna vill inte betala för tjänsterna i onödan, utan 

evaluerar kostnaden gentemot bland annat innehållets relevans innan beställningen görs. 

VOD-tjänsten kan även ha ett monetärt värde i början, men den fortsatta beställningen av 

tjänsten beror på förmågan att bibehålla det upplevda värdet efter att prenumerationen har 

inletts (S1). Den upplevda monetära kostnaden är personlig och varierar på basis av hur 

viktiga konsumenten anser VOD-tjänster vara i sin vardag.  

S3. ”Priset på VOD tjänster är lite som en telefonräkning – det är en självklarhet. Eller tänk dig om det 
inte skulle finnas VOD tjänster och TV skulle kosta, nog skulle du betala det. Sport har jag betalat för 
senaste 15 åren, typ 40€ per månad, det är en självklarhet likt vilken som helst hobby.” 

S6. ”Jag betalar nog gärna 40-50€ per månad för alla mina tjänster, det är ändå en så central grej i mitt 
liv, ett sätt att koppla av, och inte är det nu en så farlig summa. Jag vill inte se på TV och reklam och 
använder ju flera timmar VOD tjänsterna om dagen.” 

S1. ”eller alltså om de e nånting som ja på riktigt vill se så då kan jag nog betala också den där tian i 
månaden för den där tjänsten. Att om ja inte sen har hittat någon ny intressant serie därifrån så har jag 
inte sen mer beställt.” 

Dock är informanterna kostnadsmedvetna och på grund av den kumulativa kostnaden 

betraktar de således mängden tjänster de samtidigt prenumererar samt värdet de får i utbyte 

mot pengen. Priset av VOD-tjänster jämfördes också i flera sammanhang med annan typs 

mediekonsumtion som exempelvis priset på biografer eller hyrning av enstaka innehåll.  

S2. ”No alltså inte kostar dom ju hemskt mycket. Men sen igen så kumuleras det nog när man har flera 
olika tjänster i många år, så nog måst man ju lite också fundera på prisen och hur mycket man nu sen 
använder.”  

S7. ”Inte är just priset på en tjänst någonting, dom brukar vara under 10€, men sen igen så eftersom man 
måst ha så många samtidigt så får dom nog inte gärna kosta hemskt mycket över 10€.” 
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S3. ”De är ju väldigt billiga nog. Tänk dig att du hyr ut en film för 5€, med den pengen får du oftast redan 
gränslöst med filmer och serier för en hel månad.” 

Den upplevda kostnaden av både enstaka tjänster och den kumulativa kostnaden av samtliga 

tjänster varierar dock på basen av socioekonomiska faktorer. Exempelvis S1 nämnde att han 

noggrannare tänker igenom mängden tjänster han prenumererar samtidigt eftersom han i 

nuläget studerar.  

S1. ”Ja is int ha så många av dom just nu när man studerar. Nojoo faktiskt då när jag sällskapade så hade 
ja Disney, att då titta vi ganska mycket därifrån. Och då hade vi nog liksom samtidigt Netflix.” 

Dessutom visar det sig att informanterna ofta delar VOD-konton med familj, vänner eller 

partner. Därav styr det sociala sammanhanget ofta viljan att betala för en tjänst – man betalar 

gärna för en tjänst ifall exempelvis familjen är villiga att betala (S2) och valet av vilka VOD-

tjänster prenumereras kan basera sig på familjens vilja (S1).  

S2. ”Vi har Netflix som vi inte betalar något för, det är min brors. Sen igen betalar vi för Disney Plus och 
bröderna lånar den. Vi kan ju inte säga upp Disney eftersom bröderna och deras barn konstant använder 
sig av den.” 

S1. ”Och sen Netflix är liksom hela familjens. Min pappa betalar för den och andra lånar från honom.” 

Det funktionella värdet visas också höjas på basen av en prissänkning, det vill säga att 

informanterna tillåter kompromisser i värdeupplevelsen gentemot en lägre kostnad (S6). 

Samtidigt visar det sig att gratis tjänster ofta för med sig negativt upplevt värde, dock med den 

offentliga aktören Yle Arenan som undantag (S3).  

S6. ”HBO är lite så att även om jag inte hemskt mycket använder den så kostar den ju bara typ 4 euro per 
månad. Även om plattformen är totalt skräp så är den billig och de har nya filmer, så man ids ju inte sluta 
det. Exempelvis Batman lanserades på HBO två veckor efter att den kom på bio, så om du jämför en 4 
euros månadslicensen mot en 18 euros biobiljett, så är det nog lönsamt.” 

S3. ”Känns att gratis tjänster ofta är fullsmockade med reklam och att de inte heller är lika 
användarvänliga, ja och kvaliteten på innehållet är ju inte heller lika bra. Yle Arenan skiljer sig – de har 
lite innehåll men det är väldigt hög kvalitet, dokumentärer och faktaprogram.” 

Värdet av alternativa kostnadsmodeller, där exempelvis en VOD-tjänst erbjuder 

engångsuthyrning visades vara villkorligt på situation och sällskap. Konsumenten väljer en 

VOD-tjänst där denna möjlighet erbjuds exempelvis i kontexten av nya filmer och i sådana fall 

där man inte annars har som syfte att göra en månatlig beställning av tjänsten (S1). 

Engångsuthyrning visas vara speciellt värdefullt då man vill se innehållet tillsammans med 

någon annan, exempelvis familjen (S4).  

S1. ”Ja vet int räknas Elisa Viihde som en VOD tjänst men där har vi ofta liksom hyrt, för där har funnits liksom 
nyaste filmerna. Men då har de just vari typ med familjen och då kan man betala nån euro för att liksom se dendär 
filmen.” 

S4. ”Dock hyr vi nog då och då ut enstaka filmer från Elisa om vi vill se den tillsammans och inte orkar vänta på att 
den kommer exempelvis till Netflix.” 
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4.1.1.2 Användarvänlighet  

Den grundläggande idén med funktionellt värde är att mäta tjänstens förmåga att bemöta dess 

ändamål (Sheth et al. 1991), vilket i fallet av VOD-plattformar är dess förmåga att spela upp 

innehåll ”på begäran”. Ifall VOD-plattformen ofta har problem och är långsam, är det en 

verklig negativ faktor i informanternas ögon och gör dem irriterade (S1). Även om 

informanterna ansåg att VOD-tjänsterna över lag är tekniskt sätt på en sådan nivå att de når 

sitt grundläggande syfte, finns det skillnader i hur man upplever tjänsternas tekniska 

pålitlighet. Flera informanter upplever att VOD-tjänster inte fungerar ordentligt på samtliga 

apparater och över lag ifrågasätts i synnerhet inhemska tjänsters tekniska pålitlighet.  

S1. ”Och sen när de heter ju on demand service - så om du inte får det liksom genast att funka så blir man 
nog snabbt störd och om sådant int funkar så vill jag nog int ha hela tjänsten… T.ex. Paramount… De var 
ju alltså förr en tv kanal och de var nog helt skräp. Och HBO hade mycket problem då när dom hade 
Game of Thrones. Den var ju helt buggig. Du kunde ju inte liksom se då när dom kom ut, att de va en helt 
kaos. Så många människor som då betala för de att dom inte får de liksom att funka. Och sen att den där 
sökfunktionen är på riktigt att om du söker sådär att, om du har ens lite skrivfel eller nånting och att den 
int hittar eller förstår sig på vad du söker, det är nog helt jätte störande tycker jag.” 

S2. ”Men sen till exempel Katsomo och Ruutu så nån gång har jag tex försökt installera applikationen till 
någon tv så du kan inte vara säker att det funkar. Men du kan vara säker att Netflix fungerar. Så de är 
nog en jätte viktig grej. För jag vill att det ska funka på alla apparater. Eller tänk dig att du vill se på en 
film i Yle Arenan och ska sända innehållet från telefonen till tv:n, så högst antagligen funkar det inte… 
det är liksom förväntningen.” 

Sökbarhet och förmågan att hitta innehåll från plattformen är en av de mest centrala 

faktorerna som inverkar på användarvänligheten. Man ser även tydligt att de stora aktörerna 

som Netflix och Disney lagt standarder för hur användarvänliga VOD-plattformar bör vara, 

och informanterna evaluerar upplevelsen i tjänsterna baserat på detta (S3). S4 betonar 

problematiken med att VOD-tjänster nuförtiden har så mycket innehåll att det är svårt att 

söka sig fram till det innehåll man verkligen gillar eller vars kvalitet upplevs tillräckligt hög.  

S3. ”Jag anser att flesta plattformar är användarvänliga. Såklart det varierar lite hur man hittar innehåll 
i dem och hur de över lag fungerar. Exempelvis Netflix fungerar smidigt, men de har inte lika bra 
kategorisering som till exempel Viaplay. Om jag tänker mig att jag skulle välja en ny tjänst, så då är nog 
förväntningarna på användarvänligheten ganska höga – den ska fungera minst lika bra som typ Netflix 
eller Disney.” 

S4. ”Netflix sticker ju nog ut på de sättet att de är det enklaste systemet, även om man nu där också 
behöver scrolla lite. Nuförtiden finns de ju så mycket innehåll vilket betyder att det finns jätte mycket 
som man inte kommer att vara intresserad av – bra serier blandas in i havet av dåligt innehåll.” 

S7. ”Sökbarheten stör mig nog oftast, eller de sku vara mest kritiskt att det liksom funkar. Fast såklart e 
de lite problematiskt när det är så bred skala man söker ifrån.” 

Från ett funktionellt perspektiv är det inte endast det monetära priset som konsumenten 

offrar gentemot värdet hen får i ersättning, utan även tiden och mödan och som går åt till 

bland annat sökandet av innehåll. Den nya standarden för konsumtion av video på begäran 

har lett till att konsumenterna numera är väldigt otåliga och vill inte spendera sin tid på annat 
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än själva innehållet (S5; S2). I motsats skapar en smidig användarupplevelse och bra 

sökbarhet positiva upplevelser av hela tjänsten (S6).  

S5. ”Jag har nog den känslan att jag inte hemskt lätt hittar innehåll i VOD-tjänster, eller ofta scrollar jag 
ganska länge innan jag hittar något. Man har ju nog blivit ganska otålig, att om du int hittar något bra 
innehåll på 5 till 10 minuter så kan de lätt hända att man finner sig själv på instagram eller nåt.” 

S2. ”Jag vill int använda tid till att leka med appen eller logga in och så vidare, jag vill bara använda tiden 
till innehåll. Till exempel Netflix – det är två klicks och så har du innehållet i gång.” 

S6. ”Netflix är den bästa – den kan man alltid lita på och den ”laggar” aldrig. Användbarheten har mycket 
att göra med hur man hittar olika innehåll, alltså man blir ju otroligt glad när man hittar någon film eller 
serie som man verkligen vill se.” 

S7. ”Jag har inte tid att söka efter något om och om igen fast jag just dagen före tittat på det. Så genast 
när jag öppnar tv:n vill jag kunna välja det jag sist tittat på eller lätt hitta något nytt.” 

 

4.1.1.3 Tilläggsfunktioner skapar mervärde 

Att kunna använda en VOD-tjänst med många olika apparater och att dessa fungerar 

smärtfritt sinsemellan är en basförväntning även i informanternas ögon (S1). Det upplevda 

funktionella värdet av tilläggsfunktioner kan även höjas eller vara beroende på basen av 

innehåll eller situation. S3 och S2 betonar att då de ser på sport är det extremt värdefullt att 

kunna öppna flera olika sändningar på olika apparater i en och samma tjänst. Flera 

informanter betonar att det endast är vissa VOD-tjänster som fungerar under resor där det 

inte finns internetkoppling. Detta diskuteras närmare under kapitlet villkorligt värde.  

S1. ” att ja vill nog att en VOD tjänst är integrerad hem - att den måst förstå om jag är inloggad på 
datorn så ska den förstå att jag också är på telefonen. Det som jag vill ha är att du kan liksom casta 
rakt från det där programmet.. att den har den där lilla ikonen som du får den till tv:n med.” 

S3. ”Det här problemet innebär ju endast för sport, men sport-plattformer, typ c-more, dom måste man 
kunna använda på flera olika skärmar samtidigt, eller alltså ha flera olika sändningar med olika vyer 
samtidigt. Samma gäller för funktionaliteten över lag, där kan man ju alltså inte godkänna att den inte 
skulle fungera smärtfritt eller vara buggig.” 

S1. ”No alltså just när jag var ti Italien så använder jag bara Netflix för man kan ladda ned dom.”  

 

4.1.1.4 Rekommendationssystem 

Som tidigare konstaterat, evaluerar konsumenten inte endast det monetära priset av tjänsten 

utan även tiden och mödan som går åt till att hitta innehåll. Rekommendationssystem, som 

ursprungligen är framtagna av VOD-tjänster för att underlätta hittandet av innehåll, visar sig 

skapa varierande upplevelser bland informanterna. Över lag är basförväntningen att VOD-

plattformen ska ha ett rekommendationssystem (S1). Dock anser majoriteten av 

informanterna att rekommendationssystemen även bland de stora aktörerna som Netflix, inte 

fungerar så som de skall. Flera informanter påpekar att delandet av konton bland familjen 

säkerligen inverkar på rekommendationsalgoritmernas funktion, men även om detta inte var 
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fallet så anses rekommendationssystemen skapa en simplifierad bild av informanten där de 

fortsatta rekommendationerna är av endast sämre innehållskvalitet eller enbart motsvarande 

innehåll som de tidigare sett på. Med andra ord förväntas inte ett fungerande 

rekommendationssystem, men ifall det skulle fungera, skulle detta underlätta sökbarheten 

och vidare skapa mervärde för användarupplevelsen.  

S1. ”Kan man ens logga in till Yle Arenan? Eller om ja går in dit så vill jag nog att den genast vet va ja ha 
sett på o kan rekommendera nytt. Netflix brukar ju ganska bra förstå så där va man har tittat tidigare 
och dom där rekommendationerna är nog helt bra.” 

S2. ”Sen det där recommended for you… dom rekommenderar bara vad dom har, fast de sku vara dåligt. 
Och sen vet du om ja har tittat nån krigsfilm som varit bra - så sen rekommenderar dom typ tio krigs 
filmer till.” 

S3. ”Jag skulle gärna se ett fungerande rekommendationssystem. Netflix har mycket rekommendationer 
men eftersom vi alla använder samma konto, och jag tror flesta gör det, så fungerar de där 
rekommendationerna nog inte alls. Därför hittar man sällan där sådant som man verkligen skulle vilja 
se.” 

S6. ”Jag kan inte tåla algoritmerna, de lyckas aldrig rekommendera sådant som jag verkligen skulle vilja 
se på och det är alltid samma skräp som rekommenderas – det är som dom skulle ha en väldigt enkel bild 
av mig som person. Jag har egentligen inget emot rekommendationssystem, ifall de skulle fungera 
ordentligt.” 

 

4.1.1.5 Publiceringsmodeller 

Publiceringsmodeller avser VOD-tjänstens tidtabeller hur de publicerar innehåll, vilket oftast 

brukar vara antingen en gång i veckan under en viss dag och alternativt publicering av 

exempelvis en series avsnitt alla på en gång. Det visar sig att VOD-plattformens 

publiceringsmodeller inverkar på det upplevda värdet i synnerhet då när volymen av innehåll 

är mindre. Viljan att använda en tjänst minskar ifall det inte finns annat relevant innehåll 

tillgängligt och ifall det man vill se endast publiceras en gång i veckan. Även om informanten 

verkligen är intresserad av att konsumera ett specifikt innehåll, kan tiden som används till det 

anses som en möda, vilket i sin tur växer ifall publiceringen dröjer ut på grund av veckovis 

lansering. S5 betonar dock att det varierar per innehåll; ifall ett innehålls episoder inte är 

kopplade till varandra, minskar det upplevda värdet av publicering av allt samtidigt.  

S1. ”om det är serier som jag inte är så hemskt investerad i så då blir jag nog inte kvar o vänta på den där 
nästa episoden. Så om det är så att de kommer veckovis så får det nog vara någon jättebra serie och då 
har jag skaffat den där tjänsten endast för att se den serien.” 

S2 ”Jag vill nog att allt kommer på en gång. Att nu till exempel det där Diili (finsk serie) så på något sätt 
nog skulle jag hellre titta allt på en gång och sen få det över. För att jag blir fast i det så sen måst ja 
använda jättemycket tid till de.” 

S5. ”Jag vill nog att allt genast ska finnas tillgängligt, annars måste man nästan vänta på att dom lite 
samlas först. Om dom kommer bara en gång per vecka så kan det nog lätt gå så att man sen bara glömmer 
bort det. Det varierar dock – typ Huvila ja Huussi (finsk serie) vars episoder inte är kopplade till varandra 
är det nu ingen skillnad fast det publiceras en gång i veckan.” 
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4.1.2 Emotionellt värde 

Det emotionella värdets relevans identifierades främst genom upplevt attraherande innehåll 

och en smidigt fungerande plattform som gör åtkomsten till själva innehållet enklare. 

Samtidigt identifierades faktorer som negativt inverkar på det upplevda emotionella värdet. 

Som tidigare nämnts, kan de emotionella förbindelserna vara antingen positiva (t.ex. tillit eller 

ivrighet) eller negativa (t.ex. rädsla eller irritation) (Sheth et al. 1991). I detta kapitel redogörs 

först hurdana känslor informanterna över lag förknippar med VOD-konsumtion och sedan 

presenteras de olika kategorierna som tillhör den emotionella värdedimensionen.  

 

4.1.2.1 Avkoppling eller tidsslöseri 

Eftersom det upplevda värdet varierar per objekt för en och samma person, är det upplevda 

värdet alltid beroende per kontext där tjänsten används (Gummerus 2013). Denna så kallade 

relativism gäller även för känslor som förknippas med VOD-tjänster och dess konsumtion över 

lag. S2 betonar att man ofta känner sig lite dålig i synnerhet då man vet att man borde göra 

något annat i stället för att se på filmer eller serier. Dock betonar han att konsumtion av VOD-

tjänster är lite som sport – att koppla av och inte behöva tänka på något annat.  

S2 .”Lite dirty… jag vet att jag borde göra något annat mer produktivt. Åtminstone om ja skulle fast vara 
på något hotell och sen typ bara bli och sitta och se på någon serie så… Men det är ju bra med VOD-
tjänster att man inte behöver just då se dom. Men att nog är det där värdet ju att liksom koppla av och 
lugna sig, det är ju lite som sport att man inte behöver tänka på nåt annat.” 

För S4 handlar konsumtion av VOD-tjänster om eskapism där tjänsten och innehållet erbjuder 

en möjlighet att komma ifrån den egna verkligheten och koppla av. Flera informanter nämner 

att de nog skulle kunna vara utan VOD-tjänster, men att livet i så fall kunde kännas underligt. 

Innehållet som skapar affektiva tillstånd hos konsumenten är personliga och relativa - 

exempelvis S5 nämner att han under en normal världssituation främst väljer tjänster på basis 

av nyhetsinnehåll medan han på grund av kriget i Ukraina och Coronapandemin nu främst 

drar sig mot lättare innehåll. Det som förenar samtliga informanter är att konsumtion av VOD-

tjänster främst används för underhållning och avkoppling.  

S4. ”Nog handlar ju konsumtionen av VOD-tjänster om någon sorts eskapism, alltså att man har behov 
att komma ifrån egna verkligheten, koncentrera sig på något helt annat och koppla av – vet du typ 
polisserier eller motsvarande. Nog är de ju jätteviktiga i vardagen och man tar det som någon sorts 
självklarhet för tidsfördriv och nöje.” 

S3. ”VOD-tjänster är nog en stor del av min vardag, jag använder dem varje dag och de hämtar ju någon 
sorts innehåll nog. Livet skulle nog vara ganska konstigt utan. Och inte känns det nu som jag skulle slösa 
min tid heller – har jag något viktigare så kan jag ju alltid pausa, det är ju de som är bra med VOD-
tjänster.” 

S5. ”Nog är det ju främst avkopplande. Såklart även nyheter kan vara avkopplande, även om de inte varit 
det under de senaste två åren utan främst pulshöjande. Därför har man ju på sistone valt tjänster där 
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man hittar lite lättare och järnlöst innehåll. Jag gillar nog att bli addikterad till en bra serie, det är extremt 
avkopplande att alltid slänga den på där tio-elva tiden på kvällen när man har sin lilla egna tid igen.” 

S7. ”Jag använder mig av VOD-tjänster främst bara för att koppla av och alltså innehållet avgör – jag vill 
ha sådant innehåll som skapar känslor, jag vill skratta, känna sympati (tuntea myötähäpeää) eller gråta 
till en känslorik romantisk film.” 

 

4.1.2.2 Upplevda kvaliteten av innehåll 

Den upplevda kvaliteten av innehållet bevisades vara en relevant faktor som styr det 

emotionella värdet. Innehållskvaliteten har förmågan att skapa affektiva tillstånd hos 

konsumenten och denna bild av innehållet reflekteras mot hela tjänsten. Exempelvis S1 

förknippar Netflix direkt med en originalfilm med Leonardo Di Caprio i huvudrollen och 

kommenterar den höga kvaliteten av filmen. Likgiltigt förklarar S4 att hon främst använder 

sig av Netflix och Yle Arenan eftersom hon där hittat det innehållet som hon gillar och fyller 

behovet för avkoppling.  

S1. ”Till exempel, vad hette den där vart Leonardo Di Caprio är, vart den där kometen kommer. Noh, helt 
samma, men det är liksom Netflix egna och det är ganska hög kvalitet på den där filmen.” 

S4. ”Alltså jag har väl valt Netflix och Yle Arenan just för att jag hittat där det innehållet som jag verkligen 
gillar. Att då på kvällen före man går och sova eller på veckosluten vill man ju koppla av genom att titta 
på något och jag anser att dom tjänsterna har uppfyllt det behovet.” 

Dock förknippas även negativa känslor kring innehållskvalitet mot tjänster, vilket exempelvis 

enligt S3 höjer tröskeln för att fortsatt använda en specifik tjänst där kvaliteten ofta upplevts 

vara dålig. Ordet ”bulk” kommer fram i flera sammanhang, vilket i detta fall hänvisar till 

upplevelsen att volym prioriterats över kvalitet och konsumentens förminskade förmåga att 

hitta innehåll som hen upplever av hög kvalitet bland det som upplevs vara av mindre kvalitet. 

Dock påpekar S4 att samtliga tjänster även har sämre kvalitet och att detta i slutändan är en 

smaksak – det som upplevs vara sämre kvalitet för en konsument kan upplevas vara av hög 

kvalitet eller avkopplande för en annan.  

S2. ”Ja no till exempel i Netflix har jag sett allt som är av hög kvalitet och nu e där bara dålig bulk kvar 
och tycker inte deras nya serier heller är de bästa längre. Nog kommer där ju då och då nya filmer som 
man vill se. Men ifall jag själv skulle betala för Netflix så vet jag nog inte ifall jag skulle hålla det kvar.” 

S3. ”Kvaliteten av Netflix egna serier har på sistone varit ofta väldigt dålig, vilket har gjort att tröskeln att 
inleda en ny serie från Netflix nog är högre. Det är så många dåliga serier på Netflix som man börjat se 
på och sedan blivit besviken av att man slösat tid på det.” 

S4. ”Hjärndöda serier som inte har någon idé gör mig nog lite frustrerad… eller vet du, man börjar ju 
ganska snabbt fundera att varför sätter man tid på sådant här hjärnlöst. Dock tycker jag alla tjänster har 
också skräp innehåll, men det är ju helt smaksak – det som jag tycker är totalt järnlöst kan vara intressant 
och avkopplande för någon annan.” 

Det emotionella värdet kan även förstärkas genom differensen av innehållets kvalitet och 

priset eller mödan av tjänsten – exempelvis S1 kommenterar hur han inspirerades då han 
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lyckades hitta en stor katalog med attraherande Marvel filmer för ett lågt pris i tjänsten 

Disney. Den upplevda mödan kan betyda exempelvis upplevt tidsslöseri då informanten valt 

ett innehåll som senare visats vara icke attraherande. S3 betonar att även om konsumtion av 

VOD-tjänster i princip alltid är slöseri av tid, känns det som man har obegränsat tid för 

innehåll som man verkligen gillar och S6 hävdar även att hon egentligen gillar bli addikterad 

till en attraherande serie.  

S1. ”Kanske just sen det där urvalet att om de inte finns filmer så är det nog inte en tjänst som ja skulle 
tänka mig att fortsätta. No sen just den där Disney plus servicen när den kom ut så de att dom hade helt 
alla dom där Marvel filmerna så blev man nog ganska inspirerad av. Att dom är ändå ganska nya och man 
fick dom ganska förmånligt.” 

S3. ”Man blir nog lätt frustrerad om man valt något och märker efter tjugo minuter att det här var 
tidsslöseri. Det är ju lite roligt, men alltså fast det alltid är tidsslöseri eller tidsfördriv, så till en bra serie 
kan du lägga fast hur mycket tid, så länge som det är en njutning. Spenderar du tjugo minuter på något 
dåligt så blir du frustrerad fast tiden nu egentligen inte var så lång.” 

S6. ”Disney har jag använt mycket på sistone – de har några kriminalserier som jag verkligen gillar och 
som jag blivit totalt addikterad till.” 

Även om det emotionella värdet kan förstärkas genom ett billigare pris eller mindre möda, 

förknippas kommersiella, kostnadsfria BVOD tjänster (broadcaster-video-on-demand) med 

dålig innehållskvalitet. Innehållets förknippande till kommersiella faktorer inverkar negativt 

på upplevelsen av tjänsten. Detta kan även bero på reklamirritation, som behandlas senare i 

detta kapitel.  

S4. ”Om man tänker på gratis tjänster så.. Ruutu undviker jag nog eftersom dom har väldigt mycket finsk 
reality skräp som jag inte gillar. Yle Arenan har nog bra dokumentärer och serier, och sen just i Yle märker 
man att det inte är kommersiellt, vilket i sig gör det lite mer trovärdigt.” 

 

4.1.2.3 Volym och variation 

Det är inte endast den upplevda kvaliteten av innehåll som inverkar på det emotionella värdet, 

utan även den upplevda volymen av innehåll. Flera informanter nämner att även om de hittat 

attraherande innehåll i en tjänst, kan det kännas frustrerande då motsvarande innehåll eller 

episoder från samma innehåll fattas från urvalet. Informanterna evaluerar VOD-tjänster 

sinsemellan baserat på volym av attraherande innehåll; exempelvis S1 upplever att Disney har 

mycket mer innehåll jämfört med HBO. Dock bör det observeras, att konsumenten med hög 

sannolikhet endast lägger märke till sådant innehåll som hen attraheras till, vilket betyder att 

en liten mängd attraherande innehåll kan leda till en upplevd låg volym trots att det inte vore 

faktumet för en annan person.  

S2. ”Det som är jätte störande är att någon säsong fattas helt, vet du där finns typ ettan och trean men 
tvåan saknas. Jag kan nog lätt säga upp en tjänst helt på grund av det.” 

S6. ”Mitt val av VOD tjänst beror nog helt direkt på innehållet och mängden av bra innehåll – exempelvis 
Disney har nu två olika kriminalserier som har en otrolig mängd säsonger.” 
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S1. ”Disney, dom hade ju nog mycket alla möjliga filmer och serier som kom typ varje vecka. Men dom 
hade också så mycket material där jämfört med typ HBO.” 

Utöver volymen och kvaliteten har även variationen av innehåll sin förmåga att förbättra 

värdeupplevelsen. Detta har dels att göra med nyhetsvärdet och bibehållning av stimulans, 

som diskuteras senare under eget kapitel. Tidigare nämndes att informanterna blivit irriterade 

på rekommendationssystem som endast rekommenderar motsvarande innehåll och således 

skapar en simplifierad version av konsumentens smak. Det visar sig att informanterna 

egentligen vill ha ett mångsidigt urval av innehåll för att hållas intresserad mot en tjänst (S4).  

S4. ”No alltså fast i Yle Arenan så är det där utbudet nog så litet, att om du e fast på semester så inte kan 
du ju hitta därifrån varje kväll något att se på. Att jag gillar sådana tjänster som har mångsidigast innehåll 
– inte bara mest men mångsidigast. Att fast Netflix har mycket skräp så har dom nog ganska mångsidigt 
med innehåll.” 

S1.”Att dom där andra tjänsterna var jag har tittat liksom på filmutbudet, så dom kan vara äldre – och 
sen just det att sen kanske fattas de helt och hållet något segment typ horror, scifi eller action – att det 
inte liksom finns över lag i doms sortiment.” 

Det identifierades även att informanterna kan uppleva villkorligt emotionellt värde mot en 

tjänst även om det endast finns ett innehåll som attraherar. Exempelvis S6 hävdade att över 

lag önskar hon sig en hög volym innehåll med hög variation från flera olika genren, men att 

hon kan tillåta endast en intressant genre så länge som det är något man verkligen gillar. Detta 

kommer att diskuteras närmare i följande kapitel ”nostalgi och nischer”.  

S6. ”För mig är det viktigt att det finns mångsidigt med innehåll från olika genren, självklart jag kan 
beställa en tjänst som har endast en intressant genre men då måste det nog vara något jag verkligen 
gillar.” 

 

4.1.2.4 Nostalgi och nischer  

Emotionell koppling kan även åstadkommas genom publicering av innehåll som resonerar 

med konsumenten från exempelvis barndomen och ibland söker informanterna genre-

specifikt innehåll som möjligtvis finns tillgängligt endast i en eller fåtal tjänster. S1 förklarar 

att de då och då exempelvis med familjen gillar att se på gamla nostalgiska filmer och att 

Disney Plus då är den centrala tjänsten. Således kan man även konstatera att det emotionella 

värdet emellanåt är beroende av den eventuella nischen tjänsten fokuserar på. Det upplevda 

emotionella värdet kan även vara beroende av det sociala sammanhanget, exempelvis gamla 

Disney filmer kan upplevas värdefulla i kontexten av konsumtion tillsammans med familjen 

(S1). Samma princip gäller för specifika situationer där exempelvis Disney tjänstens ritade 

klassiker upplevs vara speciellt värdefulla på julaftonen (S6).  

S1. ”Disney har ju alla möjliga sådana där ritade som man har sett när man var barn och så vill man se 
dom på nytt. Vet du just typ Forest Gump eller Toy Story, vet du att man har typ som 8-åring varit och 
sett den på bio och sen tänker man att man skulle kunna kolla den här. Eller sen just Star Wars och 
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Marvel. Att HBO har just serier och sen Disney har domdär nostalgiska och sådana där fantasigrejer och 
Paramount har South Park typ.” 

S2. ”Bra content, till exempel just Star Wars, nog gör det mig glad. Vet du Amanda Lawrence, jag tyckte 
helt jättemycket om dom. Och sen var det lite just det att man har titta på dom för vet du tio år sedan så 
nog blev det jättebra fiilis.” 

S6. ”Exempelvis Disney kan jag helt enkelt inte sluta använda eftersom de har Star Wars tv-serierna. 
Dessutom ser jag igenom serier som man sett på en evighet sedan. Jag tror faktiskt jag första gången 
beställde Disney på julen så att jag kunde se på ritade Disney klassiker.” 

Ifall tjänsten lyckas profilera sig genom att erbjuda ett helhets täckandesortiment av 

avgränsade nischer kommer denna målgrupp att uppleva ett förstärk emotionellt värde. S7 

förklarar att hon på grund av sökbarheten hellre skulle ha flera olika tjänster med avgränsat 

sortiment så att man på basen av sin egen smak skulle ha endast de tjänster med genren man 

gillar och således hitta attraherande innehåll lättare. Det visar sig även att alternativa 

kostnadsmodeller så som engångsuthyrning har en tendens att resultera i ett bredare urval av 

just nischer som man inte annars hittade från de månatligen kostnadsbelagda tjänsterna.  

S2. ”Men sen Disney Plus tog vi faktiskt för där fanns alla Star Wars, så vi hade Star Wars marathon 
innan vårt barn föddes. Men efter det har de sen blivit på för där finns några serier som just alla Simpsons 
och sen finns där mycket barnfilmer.” 

S3. ”I Disney hittar man nog bäst gamla klassiker. Jag tror att de verkligen förstår värdet på dem och tror 
inte de kommer ta de bort därifrån heller. Känns lite som att om de nu finns någon gammal klassiker i 
Netflix så kommer den nog försvinna därifrån inom kort och ersättas med nytt ”bulk” som passar för 
alla.” 

S4. ”Jag gillar nog att se på gamla filmer man sett tidigare. Min förväntning är nog inte att jag hittar 
sådant på Netflix, över lag funkar det inte bra om man söker på en specifik film. Men då funkar ju just 
typ Viaplay ofta bra där man kan hyra ut enstaka, dom har ett ganska brett sortiment av just sådant.” 

S7. ”Jag sku kunna ha fast hur många tjänster av avgränsade nischer, då kunde man alltid bara direkt 
välja den tjänsten vars genre man vill se på i den situationen.” 

Det visar sig också att även om informanten valt en tjänst som utöver den nischen hen är 

intresserad i, även har annat innehåll, är det inte en självklarhet att det upplevda värdet av det 

resterande innehållet framkommer. Exempelvis S5 har prenumererat tjänsten Cmore endast 

för sportens skull, och även om tjänsten erbjuder massvis med filmer och serier vid sidan om, 

har han aldrig bekantat sig med det innehållet utan ser på serier och filmer i stället från Yle 

Arenan och Netflix.  

S5. ”Cmore har jag exempelvis bara för sportens skull. Jag vet att de har filmer, serier och allt möjligt 
annat men dom har jag nog aldrig bekantat mig med.” 

 

4.1.2.5 Plattform och funktioner 

Utöver innehållet kan även VOD-plattformen skapa affektiva tillstånd, exempelvis genom 

ivrighet gentemot ny teknologi. S1 berättar om Amazon Primes intressanta funktion ”X-Ray” 

som genom hela filmen visar information om samtliga scener (t.ex. skådespelare och dess 
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historia). Dessutom ser funktionen enligt S1 ”väldigt bra ut”, vilket tyder på emotionell 

koppling genom estetiskt värde (Holbrook 1999, s. 12).  

S1. ”Sen har dom också en sådan där X-Ray funktion. Den berättar att vem är i rollen i den scenen – den 
är liksom hela tiden med i hela filmen, att just vem är i scenen och vilka filmer har skådisen varit med i. 
Och den är bra den där layouten att den stör inte när du tittar.” 

Ett annat exempel på positiv emotionell koppling till ny teknologi är Netflix som tidigare 

publicerade interaktivt innehåll (Black Mirror: Bandersnatch). S1 förklarar att de tillsammans 

med familjen spelat igenom filmen och att de gärna skulle göra det igen med en annan film. 

Som nämnts, kan emotionellt värde även vara negativt, och S1 betonar att HBO under 

publikationen av Game of Thrones inte kunde hantera mängden trafik och att 

användarupplevelsen således skadades drastiskt. Som nämnt i kapitlet om funktionellt värde 

kan en försämrad användarupplevelse även skapa irritation bland informanterna (S5). I 

motsats kan ett smidigt fungerande användargränssnitt göra även bläddringen av innehåll 

inspirerande, exempelvis S6 nämner att hon då och då bläddrar bland urvalet för att söka 

inspiration, och att detta utöver själva tittandet även kan vara en form av avkoppling.  

S1. “No vissa har haft alltså spel som du kan spela i den där tjänsten. Att Netflix hade till exempel den 
här… noh… vad hette den Black Mirror. Att det spelade vi just med familjen igenom. För det var nog 
någonting helt nytt. Att du kunde liksom välja olika saker - gå höger eller vänster och inverka på hur 
filmen framskred” 

S1. “Alltså till exempel HBO när det inte funkar så känns att den här tjänsten är lite skräp och inte 
hanterar mängden användare. Hur svårt kan det vara?” 

S5. “Man blir ju nog lite sorlig och frustrerad ifall du bläddrar typ en halv timme i Netflix och inte hittar 
något. I synnerhet om vi försöker hitta något men min fru tillsammans så kan de lätt gå så.” 

S6. “I filmer söker jag nog inspiration även inom plattformarna och det kan utöver själva tittandet också 
vara avkopplande. Jag ser främst på kriminalserier och det känns nog bra då man hittar något nytt.” 

Ny teknologi kan även förbättra datasäkerheten, hindra missbruk av VOD-kontot och således 

skapa upplevd tillit. S1 förklarar att möjlighet för hantering av kontot och inloggade apparater 

var som helst och när som helst skapar trygghet då man exempelvis reser. Detta är även ett 

bra exempel på hur en viss plattform genom sina funktionaliteter kan skapa kontextuellt 

värde.  

S1. ”Och vet du sen är det ju lite också så där att du inte behöver vara rädd att ditt konto blir missbrukat 
att om du har logga in på något hotell så kan du sen bara gå från telefonen och logga ut. Så där att den 
där tjänsten inte bara blir inloggad där i hotellet så att alla kan använda den.” 

Tidigare nämndes att publikationsmodeller där tjänsten publicerar samtligt innehåll 

samtidigt på plattformen ofta är engagerande, men en sådan publikationsmodell kan även 

leda till fenomen som skapar icke önskade emotionella tillstånd. S1 förklarar att bra innehåll 

kombinerat med möjligheten för så kallad Binge Watching, där man konsumerar en hel serie 

i ett streck ofta får en att känna sig dålig, vilket i sin tur kan leda till negativa känslor mot hela 
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tjänsten. Dock är även detta personligt, och exempelvis S6 betonar att hon egentligen gillar att 

konsumera flera episoder i ett streck.  

S1. ”Nog är det ju lite sådär att om det är någon jätteintressant serie så kan det lätt hända att man binge 
watchar den. Vet du att man kommer ut från rummet utan att man sett solljus på två dagar. Man känner 
ju inte sig kanske så där helt hemskt bra efter de.” 

S2. ”Men att jag blir jättelätt addikterad, vilket är helt hemskt. Att ja bara vet de att om jag blir fast i en 
serie så är det bara så att jag tittar alla säsonger och då far det helt jättemycket tid till det.” 

S6. ”Jag är nog en sådan där ”bingeare” och det är inget problem för mig. Ifall jag har gjort allt annat som 
behövs under dagen har jag inga problem att de sista tre-fyra timmarna se på en serie i streck.” 

 

4.1.2.6 Reklamirritation 

En klar faktor som negativt inverkar på upplevelsen av både innehållet och hela tjänsten är 

reklam - detta framhävs av samtliga informanter. Majoriteten av informanterna brukar ha en 

begränsad tid om kvällarna att utnyttja för VOD-tjänster, och i synnerhet de blir väldigt 

frustrerade på reklam. Flera av informanterna nämner även att bortfallet av reklam är en av 

de största positiva faktorerna då man övergått från lineär tv till VOD-tjänster.   

S2. ”Youtube, Ruutu, Mtv… Dom har alla samma grej – allt för mycket reklam. Sådant har jag inte tid 
för. När jag har min korta tjugo minuters tid för att se på något och koppla av, vill jag inte använda hälften 
av det till reklam.” 

S5. ”Tänk dig exempelvis Mtv-tjänsten, det är ju helt otroligt hur mycket reklam du måste se på där. Du 
kan ju inte använda tjugo minuter till reklam om du har en timme tid att se på nåt. Jag tror de även hade 
reklam mellan nyheterna, och om jag inte kommer fel ihåg så var det primära orsaken varför jag bytte 
över till Yle.” 

S2. ”Ruutu eller Katsomo hade just så att fast man hade betalt det där fulla priset så fick man inte all 
reklam bort utan bara från vissa serier. Jag sade det upp genast när jag märkte det.” 

S7. ”Det är helt otroligt med dom där finska tjänsterna, alltså först tar det tio minuter att öppna hela 
applikationen, sen tjugo minuter att hitta något innehåll och sen ser du först fem minuter på reklam 
innan du ens får det där innehållet på.” 

 

4.1.3 Nyhetsvärde 

Nyfikenhetsvärdet (eng. epistemic value) avser en produkts eller tjänsts förmåga att skapa 

nyfikenhet, förse den med ett nyhetsvärde eller tillfredsställa konsumentens önskemål för ny 

kunskap. Gamla vanor eller produkter kan utlösa ett nyhetsvärde genom en liten förändring, 

eftersom konsumenten konstant är ute efter att bibehålla en viss mängd av stimulans och då 

kan även en minimal förändring eller ”nyhet” hjälpa till med denna bibehållning (Sheth et al. 

1991). 
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4.1.3.1 Färskhet av innehåll 

I VOD-tjänster spelar innehållssortimentet en stor roll i det upplevda nyhetsvärdet. Tjänsten 

bör antingen ha ett så brett innehållssortiment att det tillfredsställer användaren för fortsatt 

användning, alternativt bör tjänsten med jämna mellanrum publicera nytt innehåll för att 

undvika nedtröttnad. Detta betyder nödvändigtvis inte att innehållet bör vara av ny 

produktion utan det bör kännas nytt och samtidigt vara attraherande mot konsumenten för 

att bibehålla stimulansen. S1 hävdar att vissa tjänster endast har ett fåtal intressanta 

”indragare” men saknar sådant innehåll som utöver det skulle få honom att hållas kvar. 

Nyhetsvärde kan även upplevas genom publikation av helt nya filmer, exempelvis S4 nämner 

att beställningen av tjänsterna Disney och HBO är villkorligt för dem, det vill säga de brukar 

vänta på att nytt innehåll publiceras för att sedan prenumerera tjänsten till några månader för 

att se igenom det nya innehållet.  

S1. ”Att de har dom inte tycker jag lyckats så där fånga mig på en stund. Dom har haft tidigare sådana 
där serier som Stranger Things, så dom har jag blivit fast i. Att känns som exempelvis HBO har just alltid 
bara den där ena stora serien som drar mig in och så känns det som att resten är lite sådana där 
nittiotalets filmer och typ Frendit (amerikansk serie) som jag nu kanske inte är så hemskt intresserad i” 

S4. ”Till Disney och HBO kommer det ju ganska mycket nya filmer. Vi brukar göra så att vi beställer dem 
alltid till två-tre månader sen när dit har samlats nya och så ser vi igenom alla nya. Det är ofta just nya 
serier eller säsonger som gör mig intresserad.” 

S7. ”Jag söker oftast efter dom nyaste filmerna och känns att det är helt jättesvårt att hitta när de alltid 
rekommenderar sådant som kommit ut för en evighet sedan… Vet du det kan vara nytt för dem men inte 
nytt för mig.” 

Det upplevda nyhetsvärdets relevans genom innehåll bevisas även genom negativt 

nyhetsvärde. S5 nämner att det oftast känns som Netflix endast roterar gammalt innehåll även 

om han gärna blev rekommenderad färskt innehåll. S1 hävdar i samma ton att en tjänst bör 

förse med även nytt innehåll i stället för att endast erbjuda sådant som han redan känner till. 

I kontrast betonar S6 att det finns två primära orsaker varför tjänsten HBO ligger i hennes 

repertoar, nämligen nya filmer som publiceras fort efter biopublikation samt lågt pris. Därav 

kan både prenumerationen av en tjänst samt användningsgraden av en tjänst basera sig på 

dess förmåga att erbjuda nytt innehåll eller innehåll som känns nytt.  

S5. ”I Netflix känns de ofta som att ”hej var är de nya filmerna och serierna?” – känns som de roterar 
bara av de gamla.” 

S1. ”Att om inte filmsortimentet är brett eller om det är bara gamla filmer som erbjuds så är det nog en 
grej som gör med trött på en tjänst.” 

S6. ”HBO är lite så att även om jag inte hemskt mycket använder den så kostar den ju bara typ fyra euro 
per månad. Även om plattformen är totalt skräp så är den billig och de har nya filmer, så man ids ju inte 
avsluta prenumerationen. Till exempel Batman lanserades på HBO två veckor efter att den kom på bio, 
så om du jämför en fyra euros månadslicensen mot en aderton euros biobiljett, så är det nog lönsamt.” 
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4.1.3.2 Allmänbildning 

Nyhetsvärdet tar även hänsyn till tjänstens förmåga att förse oss med kunskap (Sheth et al. 

1991). Även om majoriteten av respondenterna ansåg att man nog kan lära sig nytt genom 

konsumtion av VOD-innehåll, ansågs inte allmänbildningen vara en starkt relevant faktor i 

valet av VOD-tjänsten. Detta beror på att det grundläggande syftet för konsumtion av VOD-

tjänster primärt är upplevd avkoppling och underhållning. S1 har attraherats under närmaste 

framtid av filmer som behandlat relevanta historiska händelser, men anser dock inte att han 

allmänbildats av detta och att dylikt allmänbildande innehåll inte är skälet till att beställa en 

ny tjänst. S5 nämner att han primärt väljer faktabaserat innehåll och allmänbildande innehåll 

men att den främsta orsaken till detta är att han anser dylikt innehåll vara avkopplande. 

Därmed är den primära orsaken inte allmänbildning utan avkoppling genom dylikt innehåll. 

Dock nämner en informant (S2) att han i flera fall känner att konsumtion av VOD-tjänster är 

oproduktivt och att han på grund av detta gärna skulle konsumera innehåll som han lär sig 

nytt av på ett professionellt basis. Dock anser han att eftersom VOD-tjänster är riktade mot 

underhållning, erbjuder de inte tillräckligt sådant innehåll som han anser vara av 

allmänbildande slag. Flera informanter använder i stället andra streamingtjänster så som 

PodCasts och ljudböcker för allmänbildande skäl.  

S1. ”Jag tycker att vissa filmer som har kommit ut nu under senaste två åren har kanske behandlat några 
sådana där relevanta eller liksom historiska saker, typ krig som man inte kanske ha vetat så mycket om, 
just klimatförändringen eller något sådant.”  

S5. ”Jag gillar främst faktabaserat innehåll, och för mig betyder inte avkoppling direkt en film eller serie 
utan jag kopplar av genom att se på faktaprogram och nyheter, samtidigt som de är intressanta. Så oftast 
blir det Yle Arenan men även Netflix har nog jätteintressanta dokumentärer, exempelvis Netflix 
dokumentär om andra världskriget i färger är otroligt intressant och samtidigt allmänbildande.” 

S2. ”Alltså jag skulle vilja titta på saker som ja lär mig nytt av – dokumentärer eller sånt. Men dom brukar 
vara amerikanska dokumentarer med tjugo ”build-ups” och sen har du liksom spendera fyrtio minuter 
bara på build-ups – att dom e nog jättedåliga från det perspektivet. Att mycket mer lär jag mig genom 
podcasts. Men i VOD-tjänster finns de sällan sådant. Men att om jag funderar vad ja skulle bli nyfiken av 
så skulle jag nog villa ha mer innehåll som jag skulle dra nytta av professionellt, att det inte liksom skulle 
bara vara rekreation.” 

Val av VOD-tjänster på basen av allmänbildande skäl kan dock vara villkorligt genom 

familjeform. S3 upplever att ifall de skulle ha barn skulle de välja både tjänster och innehåll 

på ett annat sätt för att exponera barnen med sådant som ”kan tänkas vara bra”. S5 har barn 

och bekräftar att han i tiden försökt välja tjänsterna så att barnen i stället för kommersiellt 

innehåll skulle utsättas för Yle Arenans barnprogram som enligt honom kan upplevas vara 

mer allmänbildande.  

S3. ”Jag använder nog inte VOD tjänster av allmänbildande skäl. Såklart du kan lära dig något av 
dokumentärer eller nyheter, men för mig är det nog mest avkoppling. Ifall vi hade barn så kunde det vara 
annat, att du då skulle hitta något mer allmänbildande innehåll för dem, men så här som vuxen så är det 
nog inte orsaken.” 
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S5. ”När barnen var mindre så försökte jag nog att de skulle se på Yle Arenan eftersom jag upplever att 
de har mer allmänbildande och mindre kommersiellt material, att det på något sätt skulle vara bättre för 
barnen. Vet du Mtv:s eller Ruutu:s program är ju alla sådant där att ”köp hi-man gubben, köp, köp, köp” 
– som någon hjärntvätt. Men inte blev de ju någonsin direkt intresserade av Yle Arenan.” 

 

4.1.3.3 Avvikande innehåll, vanor och stimulans 

Nyhetsvärdet kan även betyda att informanten attraheras till innehåll som avviker från det 

hen normalt är van vid eller sådant som generellt kan anses avvika från det ”normala”. S1 och 

S2 nämner att Sydkoreanskt innehåll av väldigt hög kvalitet som nyligen lanserats till Netflix 

varit intressant att följa dels på grund av dess kvalitet och dels eftersom detta möjliggjort att 

man kunnat bekanta sig med andra länders innehåll som man inte normalt blivit exponerad 

till. Samma gäller för det tidigare nämnda interaktiva innehållet Bandersnatch, som S1 var 

positivt överraskad av på grund av att detta var något helt nytt i jämförelse till traditionella 

serier och filmer. Med andra ord kan avvikande innehåll anses vara en faktor som utlöser 

upplevt nyhetsvärde och således vara en orsak för val av tjänst. I detta fall handlade det om en 

tjänst som informanterna hade prenumererat och använt i en längre tid, vilket bestyrker att 

även tjänster som informanterna är vana vid kan utlösa upplevt nyhetsvärde genom avvikande 

innehåll.  

S1. ”Och sen har man nog på ett annat sätt blivi så där liksom exponerad till andra länders studio eller 
produktioner. Att exempelvis Sydkorea gör ju jättemycket bra innehåll så som Paracite och Squid Game.” 

S2. Att Squid Game va ju liksom helt olikt än allt annat, så om man tänker på att vad man har blivit 
nyfiken av så där va nog att brorsan sa att lönar sig kolla att det här är jätte olikt. Plus att de var ju från 
Sydkorea så där va ju lite den där kulturella skillnaden också som gjorde mig intresserad.  

Flera informanter nämner att de haft Netflix i en längre tid, men att de inte riktigt känner till 

orsaken varför denna är kvar – det är enligt informanterna en gammal vana. S6 poängterar 

dock att eftersom hon tidigare sett på serier från Netflix, bör hon hålla det kvar eftersom 

tjänsten nu och då publicerar nya säsonger från serier hon gillat.  

S6. ”Netflix har jag ju alltid haft, och jag vet inte riktigt varför jag ens har det mera. Eller ja, de publicerar 
ju alltid då och då nya säsonger av någon serie jag sett på men sedan blir prenumerationen alltid bara på 
efter att jag set det igenom.” 

S7. ”Jag har aldrig egentligen gillat Netflix så hemskt mycket fast jag alltid haft det. Eller vet du, det där 
innehållet är alltid väldigt likadant och överraskar aldrig. Eller kanske jag aldrig bara har hittat sådant.” 

Samtidigt kan nyhetsvärde utlösas genom prenumeration av en ny tjänst. S3 nämner att när 

tjänsten Disney lanserades, kändes det som en tjänst som första gången på en lång tid hade 

innehåll som avvek från det normala. Han betonade även att de andra tjänsterna inte hade 

lyckats skapa några större överraskningar genom sitt innehåll under de senaste åren. S5 

betonar också att i synnerhet ifall man konsumerat samma typs innehåll från liknande tjänster 

i en längre period, kan det kännas uppfriskande att byta till en annan tjänst med avvikande 
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innehåll. S6 ser fragmenteringen av tjänster från denna synvinkel även som en positiv sak 

eftersom konkurrensen lett till variation i innehållet.  

S3. ”Disney gjorde mig nog nyfiken och överraskade mig positivt. De andra tjänsterna hade ganska 
liknande innehåll jämfört med varandra, eller som man kan förvänta sig. Såklart Netflix har gjort mig 
nyfiken och överraskad då i början, men nu känns det som det är en bastjänst utan några större 
överraskningar. Disney var något helt nytt.” 

S5. ”Om du har sett väldigt länge på vissa serier från någon viss tjänst så längtar man ju nog efter något 
helt nytt, det kan kännas jätte uppfriskande.” 

S6. ”Under de senaste två åren har det ju kommit mycket nya tjänster och innehåll. Tidigare var det 
ganska ensidigt när man endast hade Netflix. Nu kan man konstant hitta nytt innehåll mellan nya eller 
andra tjänster.” 

 

4.1.3.4 Marknadsföring av innehåll  

Som konstaterat i kapitlet ovan, strävar informanterna till att bibehålla sin stimulans genom 

att antingen hitta nytt innehåll (i nya eller existerande tjänster) eller att hitta sådant som 

avviker från det hen är van vid. Det identifierades att nyhetsvärde kan även utlösas genom 

tjänstens marknadsföring av färskt innehåll. S1 nämner att tjänsterna säkerligen har sådant 

innehåll som kunde vara attraherande för honom men att tjänsterna inte lyckats nå honom 

och fånga hans intresse. Således kan man även konstatera att konsumenterna utöver sin egen 

innehållssökning även förväntar sig att tjänsterna försöker förse dem men nyhetsvärde genom 

marknadsföring av färskt innehåll. S5 betonar även att han på grund av gammal vana ofta 

väljer Netflix men att han samtidigt gärna skulle konsumera andra tjänster ifall de skulle 

exponera sina innehåll mer. Dels bestyrker detta även fyndet om att konsumenter i dagsläget 

är otåliga och vill inte använda sin tid till att upptäcka nytt innehåll, utan de förväntar sig att 

innehållet kommer ”till dem”. Samtidigt bör man dock ta hänsyn till att detta är en upplevelse; 

det kan hända att tjänsterna i verkligheten marknadsför sina tjänster och innehåll men att 

informanterna i fråga antingen inte exponerats till annonseringen eller att det marknadsförda 

innehållet inte varit av intresse till informanten och således förblivit oupptäckt.  

S1. ”Jag tycker inte finska tjänster riktigt har lyckat så där ”göra sig synliga”, kanske dom skulle kunna 
ha helt bra innehåll men jag vet inte bara om dom. Jag tycker att faktiskt ingen tjänst har ordentligt 
lyckas fånga mig på en lång stund.” 

S5. ”Jag tycker ingen tjänst marknadsför tillräckligt sig själva och sina innehåll. Eller Netflix är väl helt 
jättestort även i Finland så det känns ju som de andra lite borde marknadsföra sina innehåll, nog skulle 
jag lätt kunna bli intresserad av varierande tjänster också på basen av det.” 

 

4.1.4 Socialt värde  

Det sociala värdet avser att konsumenten evaluerar bland olika tjänster eller överväger 

konsumtion på basen av det sociala sammanhanget en tjänst förmodligen kan förknippas med. 
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Tjänster som kan tänkas inhandlas eller konsumeras genom rationellt eller funktionellt värde, 

konsumeras i verkligheten ofta på basen av socialt värde (Sheth et al. 1991). Med tanke på 

VOD-tjänster inverkar sociala värdet både på inhandling samt konsumtion av tjänster och 

innehåll.  

4.1.4.1 Delning och konsumtion tillsammans 

Som nämnt i kapitlet kring pris i det funktionella värdet, visade det sig att majoriteten av 

informanterna delar VOD-konton med familj eller vänner. Det kan med andra ord betyda att 

alla inom familjen betalar för en specifik prenumeration och så delas konton så att alla har 

åtkomst till samtliga tjänster. Därav kan det konstateras att åtminstone prenumeration av 

tjänster ofta väljs på socialt basis. S1 nämner även att han hellre betalar kostanden för 

engångsuthyrning ifall filmen kommer att ses tillsammans med någon. Därav är det monetära 

värdet högre i ett socialt sammanhang jämfört med att man endast ensam betalar och ser på 

filmen.  

S3. ”Vi delar samtliga tjänster mellan både min och sambons familj. Det kan hända att sambons familj 
betalar för en tjänst trots att jag personligen använder den mest.” 

S1. ”Att inte har jag egentligen någonting emot att betala om de just finns mycket bra filmer och sen om 
det är just andra människor som också använder den där tjänsten och som man typ kan dela den där 
kostnaden med, samma gäller just med filmer som man bara hyr ut en gång så varför inte.”  

Själva användningen i sociala sammanhang är dock väldigt personligt och varierar bland 

informanterna och i olika situationer. S1 nämner att VOD-tjänster över lag är mer värdefulla i 

sociala sammanhang då de exempelvis är tillsammans med familjen och vill ha något 

gemensamt avkopplande. Samtidigt nämner S1 att tjänsten Disney i många fall är värdefull i 

synnerhet då de tillsammans med familjen vill se på klassiska filmer med nostalgiskt värde. 

Detta är dock personligt och varierar på basen av smak i den sociala kretsen, exempelvis S5 

nämner att de delar på konton i familjen men eftersom deras smak varierar, använder de 

sällan tjänsterna tillsammans. Att konsumera tillsammans kan dock betraktas som något 

gemensamt och socialt i flera fall. S2 nämner även att konsumtion tillsammans inte känns på 

samma sätt oproduktivt och som tidsslöseri som då när man ser på serier och filmer ensam.  

S1. ”När vi har tittat med familjen så har vi nog ibland använt Disney för att dom har sådana där liksom 
mer klassiska filmer som man har tittat på när man var barn.” 

S5. ”Vi delar ju på tjänsterna mellan familjen men eftersom vi har så olik smak med min sambo så ser vi 
nog sällan tillsammans.” 

S2. ”Men att även om jag känner mig lite oproduktiv då jag använder mig av VOD-tjänster ensam, så nog 
tycker jag ju om att se på filmer tillsammans med familjen eller vänner. Och då känner man ju inte sig 
heller dålig på samma sätt.” 
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4.1.4.2 Rekommendation och ”hype”  

Rekommendation av serier inom sociala kretsar identifierades som en central faktor i val av 

innehåll och således även i många fall val av tjänst. Informanterna nämner att man lätt litar 

på vänners eller familjens rekommendationer och ifall intresset är tillräckligt stort, kan detta 

även leda till en ny prenumeration (S5). Rekommendationer inverkar även centralt på hur 

informanterna hittar sig fram till nytt innehåll. Dock inser de flesta informanterna att 

innehållet man gillar är väldigt personligt och att man evaluerar rekommendationer på basen 

av referensens smak. Exempelvis S3 påpekar att även om en familjemedlem eller vän skällt ut 

ett innehåll, kan man ändå själv se innehållet och faktiskt gilla det. Därav kan man konstatera 

att rekommendationer från sociala kretsar inverkar på valet av själva innehållet, men är inte 

totalt avgörande för samtliga informanter.  

S5. ”Några dagar sedan talade mina arbetskompisar på lunchen om att HBO hade någon ny otroligt bra 
serie och då tänkte jag för första gången på en lång tid att vi kanske kunde testa den tjänsten nu. 
Kompisars rekommendation är nog det som mest inverkar på mitt val av både innehåll och tjänster. I 
synnerhet om jag vet att min kompis känner till min smak så litar jag nog på rekommendationer.” 

S7. ”Alltid när kompisarna talar om någon film eller serie de sett så vill jag genast se den – vänners tal 
och rekommendationer inverkar nog säkert mest på mina val i vardagen.” 

S3. ”Jag börjar nog lätt och se på en ny serie på basen av rekommendationer. Dock har jag nog lärt mig 
att eftersom alla har lite varierande smaker så kan det nog hända att jag gillar en serie trots att en kompis 
skällt ut den.” 

Även om val av tjänst kan gå via rekommendationer från socialt umgänge, är själva tjänsten 

dock sällan ett diskussionsämne (S1; S3). I sådana fall som tjänsten talas om, gäller det 

antingen nya eller avvikande fall som bildas till ett diskussionsämne och kan vidare inverka 

på konsumtionen. Exempelvis S6 nämner att HBO som till sin tekniska funktionalitet avvikit 

märkvärdigt negativt från andra tjänster, har de talat om i sitt sociala umgänge. Samma gäller 

för nylanserade tjänster så som Disney som lätt skapar diskussioner i sociala kretsar och 

således intresse mot tjänsten.   

S1. ”Men int skulle ja säga att den där tjänsten sen i sig, att de e nu kanske främst det där sortimentet 
som man sen talar om och inte på sätt och vis den där själva tjänsten.” 

S3. ”Vi talar nog mycket med vänner och familj om innehåll – sällan om själva tjänsten.” 

S6. ”Gällande själva tjänsten så är det nog avvikande fall vi talar om – alltså till exempels HBO:s dåliga 
funktionalitet har vi nog ofta skämtat om. Ja och då när Disney lanserades - de vänner som tog det först 
rapporterade vad de gillade om sortimentet där.” 

 

Sist identifierades så kallat ”hype” vilket avser översvallande intresse och samtal kring 

exempelvis en film eller serie i samhället, inte enbart i informantens egen sociala krets. 

Majoriteten av informanterna betonade att de ogillar “hype” innehåll och i vissa fall får detta 

även informanten att undvika innehållet. Informanterna anser att de kan lita på sin egen smak 
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och att de inte behöver välja innehåll på basen av trender. Dock medger exempelvis S6 att man 

inte vill bli utanför diskussionen i sociala umgänget och därför känner tryck för att se ett hype-

innehåll för att tillhöra gruppen. Detta för oss till följande kategori, sociala normer och 

identitet där sociala normers och den upplevda självrepresentationens inverkan på val av 

VOD-tjänst analyseras.  

S2 ”Jag ser inte det där sociala värdet av liksom nån såna där ”hype” serier, att för mig handlar de nog 
bara om sådant där som ja gillar och får mig att koppla av.” 

S3. ”Jag tycker att VOD-tjänster bara förstör serier genom att få dem att ”hypeas”. Exempelvis Game of 
Thrones hade varit mycket bättre ifall de inte skulle ha försökt göra så att den passar alla, utan bara oss 
”nördar” så som ursprungligen. Dock tror jag att yngre personer väljer mest genom hype.” 

S6. ”Jag gillar inte alls hype-serier. Nog är det lite emellanåt så att, ja fast Britney dokumentären. Det 
störde mig otroligt mycket när alla talade om den och jag hade ingen aning, så jag kände att jag bara 
måste se den för att inte vara helt ute från diskussionerna.” 

 

4.1.4.3 Sociala normer och identitet  

Med sociala normer och identitet avses val av tjänst eller innehåll på basen av hur det inverkar 

på en konsuments identitet självrepresentation eller så kallade image. För det första är det 

värt att nämna att konsumenter sällan medger den önskade självbildens inverkan på 

konsumtionsval. Dock identifierades signaler av detta i intervjuerna. S1 nämner exempelvis 

att Netflix kan betraktas som en bastjänst i dagsläget som alla har. S3 och S4 instämmer och 

kommenterar att prenumeration av exempelvis Netflix är det ”nya normala” och att man ofta 

har det även om man inte skulle gilla tjänsten eller dess innehåll. I kapitlet ovan konstaterades 

även att så kallade hype-serier ofta skapar ett tryck hos informanten att se ett innehåll för att 

inte hamna utanför samtalsämnen i de sociala kretsarna, vilket indirekt även inverkar på val 

av tjänst. S1 påpekar även att man gärna rekommenderar innehåll i sitt sociala umgänge för 

att således bekräfta sin ”goda smak”. Samtidigt säger han dock att tjänstevalen inte baserar 

sig på hur detta formar hans image.  

S3. ”Sen igen typ Netflix är så generiskt och mainstream att om du inte har det så tillhör du nog redan 
någon annan grupp – alla har det även om man inte skulle gilla dess innehåll så mycket.” 

S4. ”Jag tror till exempel att vi tog Netflix då för att alla hade om det, alla talade om det och på basen av 
det kunde man ju inte själv heller vara utan.” 

S1. ”Nog kan de vara lite sådär att om du ger en bra rekommendation på nån serie eller film och nån 
börjar titta på det, så nog är det ju så där att du då är den där som har ”har bra smak” eller är uppdaterad, 
och på så sätt liksom ”bekräftar de” va du redan har upplevt då när du har börjat titta på det, om du 
förstår va ja menar. Men att int sku ja kanske säga att dedär själva valet av vilka tjänster ja har i min 
repertoar har en stor inverkan på min identitet.” 

Informanterna påpekar samtidigt att en väldigt avvikande smak kan inverka på hur 

människorna omkring betraktar en, och att detta även kan inverka på val av VOD-tjänster. 

Exempelvis S3 säger att ifall man endast konsumerar Disney serier, kan ens image tolkas som 
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”nördig” eller att man enbart konsumerar Yle-Arenan för att ge en sofistikerad bild av sig själv. 

S5 instämmer och säger att han inte kanske skulle berätta utåt ifall han hade en väldigt 

avvikande smak, men att han nog gör det eftersom han anser sin smak vara väldigt neutral.  

S3. ”Disney är ju ofta lite så där nördigt och scifi-aktigt. Vet du att om jag skulle berätta till andra att jag 
ser mycket på Disney så kan de lätt tänka att jag är lite nördig. Sen kan man ju tänka sig att människor 
som vill ge en sofistikerad bild av sig själv endast använder sig av Yle Arenan… Eller vet du, förväntningen 
är ju att Yle Arenan är på något sätt mer sofistikerat, även om de också skulle ha det där reality skräpet.” 

S5. ”Jag tycker inte direkt att min användning av VOD tjänster inverkar på min identitet. Eller om jag 
skulle se på några ufoslakteri eller robotfilmer så skulle jag nog inte kanske berätta om det för några 
andra än sådana som också tycker om det. Men jag tror att jag har ganska neutral smak, eller vet du, jag 
behöver inte skämmas över min smak och tjänsteval. Dessutom är det ju jättepersonligt, och gränsen för 
nördigt, trendigt eller för mainstream är ju inte så klar. Men jag tycker nog inte val av VOD tjänster 
definierar eller stämplar dig på samma sätt som exempelvis kläder, bilar, tobak eller sådant.” 

Över lag instämmer majoriteten av informanterna att valet av VOD-tjänster och innehåll är 

väldigt personligt och således inte en relevant faktor i val av tjänster. Eftersom största delen 

använder sig av VOD-tjänster främst för avkoppling, är innehållskonsumtionen starkt baserat 

på smaken, vilket i sin tur inverkar direkt på val av tjänster. Samtidigt påpekar exempelvis S6 

att hon använder sig av annan typs streamingtjänster så som ljudbokstjänster för att uttrycka 

sin självrepresentation som samhällskritisk och medveten.  

S4. ”Jag skulle inte säga att de tjänster jag har eller de filmer eller serier jag tittar på inverkar på hur 
människor betraktar mig. Eller de är ju ändå ganska privat vad man ser på då man vill koppla av. För mig 
är det nog ingen inverkan – eller jag väljer inte åtminstone tjänster eller innehåll på basen av det.” 

S6. ”Mina tjänsteval eller det jag ser på inverkar nog inte på bilden av mig utåt – det är såpas personligt. 
Jag har BookBeat för sådana grejer – alltså jag rekommenderar många program därifrån till vännerna 
för att visa min smak och det är helt säkert att det inverkar på bilden av mig som samhällskritisk och 
medveten. Och samma gäller om jag tänker på mina kompisar, jag tycker det är bra att människor har 
olika smaker och att de även kan njuta av dåligt finskt reality skräp – exempelvis min högutbildade 
kompis, det att hon gillar temptation island (reality serie) inverkar inte på min bild av henne.” 

S7. ”Nää jag skulle nog aldrig välja en tjänst baserat på vilken bild det ger av mig, alltså jag ser så brett 
på allt möjligt att inte definierar det mig på något sätt och jag tycker det är bara bra att man kan njuta av 
alla sorts innehåll.” 

 

4.1.5 Villkorligt värde 

Det sista, villkorliga värdet avser den upplevda nyttan av konsumtion i ett visst sammanhang 

eller situation. Det sociala eller funktionella värdet hävdas ofta vara beroende på 

sammanhanget eller situationen (Sheth et al. 1991). En konsument kan exempelvis uppleva 

att en viss tjänst har högre värde i en viss social situation. I denna studie identifierades det 

villkorliga värdet genom (1) socialt sällskap och livssituation samt (2) kontextens inverkan på 

det upplevda värdet.  
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4.1.5.1 Socialt sällskap och livssituation 

Det sociala värdet identifierades starkt villkorligt. Exempelvis S1 använde i ett tidigare 

parförhållande betydligt mycket oftare Disneys tjänst tillsammans medan konsumtionen nu 

främst sker tillsammans med familjen alltemellanåt. Med andra ord konsumerar S1 endast 

Disney i kontexten av en social situation med familjen. Över lag känns innehåll av god kvalitet 

även bättre ifall det konsumeras i sociala kretsar (S2). Dock varierar val av tjänst i många fall 

på basen av det sociala umgänget. Exempelvis VOD-tjänster med nischer så som sport har 

högre värde för S3 då han är ensam eller tillsammans med vänner medan Netflix med sitt mer 

generiska innehåll är det bästa valet då han ser tillsammans med sin sambo.  

S1. ”Faktiskt då när jag sällskapade så hade jag Disney. Då tittade vi ganska mycket därifrån. Och då hade 
ja nog liksom samtidigt Netflix. Om man sällskapar så tycker ja att man nog mer spenderar tid hemma 
och ser på filmer och sådant där.” 

S2 ”Men att sen se tillsammans fast nån bra film så de är ju nog socialt och sådär gemensamt 
avslappnande. Men att då vill man ju på riktigt hitta någon bra film, annars känns de bara som 
tidsslöseri.” 

S3. ”Det varierar väldigt mycket vem man ser på, att vilken tjänst som väljs ut. Sport ser jag på ensam 
eller med kompisar och då är det endast vissa specifika tjänster. Med min sambo igen har vi ganska olika 
smaker. Då när vi ser tillsammans så brukar det bli Netflix för det är så generiskt. När vi ser ensam igen 
så brukar jag se på Disney eller sport och min sambo främst Netflix eller typ Ruutu. Över lag har vi ju 
bestämt tillsammans vilka tjänster som vi beställt, så att båda har nåt att se på. Men att mitt 
parförhållande är nog säkert en sak som mest inverkat på beställning av tjänster.” 

Utöver det sociala umgänget inverkar även livssituationen starkt på det upplevda värdet av 

specifika tjänster. Exempelvis Disney tjänsten anses ha ett högre värde på grund av sin 

upplevda allmänbildande natur då när informanten har barnfamilj. S2 och S7 nämner också 

att livssituationen inverkar på hurdan typs innehåll man uppskattar - när man har barn så har 

man mindre tid för konsumtion av VOD och då uppskattas innehåll med korta avsnitt. S4 

kommenterar att ifall de ej hade haft barn, kunde deras tjänsterepertoar och innehållsval se 

totalt annorlunda ut. Samtidigt, eftersom barnen använder VOD-kontot, kan ej föräldrarna 

säga upp tjänsten.   

S2. ”No alltså då när mitt barn föddes så var det nog faktiskt Disney Plus – att liksom här finns alla Disney 
leffor att dom är bra. På nå sätt tänker man att Disney är jättebra för barn, inte vet jag varför. Och sen 
när man har barn så uppskattar man lite andra saker - just det där att man har korta 20 minuters serier 
som man kan titta från början till slut – att sådanas uppskattning har nog gått jättemycket uppåt. För att 
du kan ju inte spendera liksom fyrtio minuter på Game of Throne cliffhangers – det är allt för 
tidskrävande och de går inte liksom framåt och du kan inte sluta mitt i.” 

S4. ”Netflix har vi främst för att barnen aktivt använder sig av det. Såklart jag själv också kollar på filmer 
och serier därifrån men på grund av barnen skulle vi inte kunna avbryta det nu heller. Nog skulle det 
säkert inverka ganska mycket, eller kanske vi skulle använda oss av helt andra tjänster om inte vi skulle 
ha barn.” 

S7. ”Jag skulle vilja ha korta avsnitt så mycket som möjligt så att man alltid skulle ha tid vet du att se slut 
det. Det är kanske just på grund av korta avsnitt som man ser så mycket på nyheter nuförtiden, de är ju 
också i sig avkopplande och tar inte mer än typ tjugo minuter.” 



 62 

 

Utöver familjelivet kan även informanternas vardag inverka på hurdant innehåll och vilka 

tjänster väljs ut för avkopplingen. Exempelvis S5 nämner att på grund av sitt psykiskt lätta 

jobb vill han i normalt fall ha lite mentalt ”tyngre” program på kvällen medan hans sambo som 

har ett psykiskt tungt jobb, ofta behöver något lättare att se på. Beroende på tjänstens 

innehållserbjudande kommer detta att direkt inverka på vilken tjänst väljs ut.  

S4. ”Arbetet inverkar ju också jättemycket. Exempelvis jag har ett väldigt lätt jobb och då vill jag ha mer 
faktabaserade, allmänbildande och ”tunga” program på kvällen, medan min sambo som har ett ganska 
psykiskt tungt jobb i stället vill ha något som är lätt att se på – typ något romantiskt.” 

 

4.1.5.2 Kontextens inverkan på det upplevda värdet 

Innehållskonsumtionen är kontextuellt och vissa VOD-tjänster kan exempelvis ha ett högre 

emotionellt värde i en specifik situation. Som konstaterats i kapitlet om emotionellt värde kan 

ett högre emotionellt värde utlösas av en viss tjänst med visst innehåll (t.ex. nostalgiskt) i en 

viss situation. Sheth et al. (1991) betonar att det upplevda värdet oftast varierar på kontexten 

trots att det skulle handla om samma produkt som ligger i fokus. En och samma produkt kan 

inhandlas eller användas på basen av totalt olika upplevda värdedimensioner och det 

villkorliga värdet kan exempelvis inverka på det funktionella och sociala värdet i både positiv 

och negativ mån (Tanrıkulu, 2021). Även om VOD-plattformar med användargenererat 

innehåll inte ligger i fokus i denna studie, är det värt att nämna att exempelvis S1 väldigt ofta 

använder sig av Youtube eftersom innehållet där inte är tidskrävande och på grund av detta 

kan konsumeras när som helst och var som helst. Samtidigt påpekar S1 att hen aldrig 

konsumerar Youtube innehåll tillsammans med familjen utan då ligger VOD-tjänster så som 

Netflix eller Disney Plus i fokus. Därav utlöser olika VOD-tjänster inte endast olika värden på 

grund av innehållsgenre, men även innehållets form och längd. Det varierar även kontextuellt 

hurdan typs innehåll konsumenten vill ha, vilket i sin tur inverkar på val av tjänst i just den 

situationen. Exempelvis S5 nämner att han i vardagen ofta använder sig av Yle Arenan och 

faktabaserat innehåll medan Netflix serier ofta är valet på semestrar då man har mer tid.  

S1. ”Jag använder ju youtube också helt jättemycke. Att  dom binder inte dig alltid till flera timmar. Och 
det finns så mycket material. Att det är just alltid typ tio-femton minuter max. Att inte har man hemskt 
ofta tid att sitta ned i flera timmar och titta på nåt. Att en film är ju liksom ganska tidskrävande.” 

S5. ”Jag vill ha tjänster för både nyheter och nöje. Just som föräldrar när man har kanske en timme tid 
på kvällen så brukar det nog lätt bli nyhetsinnehåll men sen just på semestrar så blir det nog lätt Netflix 
och mer underhållning.” 

Det emotionella värdet av en viss tjänst och dess innehåll kan även höjas i en viss kontext, 

exempelvis S6 nämner att hon gärna ser på ritade klassiker just på julen, och då är Disney 

tjänsten det självklara valet. Samma gäller för den upplevda volymen som diskuterades under 

kapitlet emotionellt värde, exempelvis S4 nämner att under semestrar väljer man gärna en 
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tjänst som har en högre mängd attraherande innehåll som man hinner konsumera under 

semestern.  

S6. ”Exempelvis Disney kan jag helt enkelt inte sluta använda eftersom de har Star Wars tv-serierna. 
Dessutom ser jag igenom serier som man sett på en evighet sedan. Jag tror faktiskt jag första gången 
beställde Disney på julen så att jag kunde se på ritade Disney klassiker.” 

S4. ”Sen igen om man tänker fast på semestrar, så nog är ju fast Yle Arenans utbud så litet att inte kan 
du hitta något därifrån varje kväll att se på.” 

Samtidigt kan ett innehåll som i normalt fall utlöser positivt emotionellt värde ändras till 

negativt emotionellt värde baserat på kontexten. Exempelvis S5 nämner att krigsfilmer i 

normalt fall är attraherande för honom men att de på grund av världssituationen nu är främst 

motbjudande. Ifall tjänsten rekommenderar mycket sådant innehåll som enligt konsumenten 

just nu känns motbjudande, kan detta leda till att man undviker tjänsten och dess innehåll 

helt i just den situationen.  

S5. ”Sen inverkar ju också världssituationen ganska mycket på hur man väljer innehåll och tjänster. Nu 
när medier senaste två åren varit fullsmockade med negativa nyheter om både Corona och krig så vill 
man ju lite undvika sådant innehåll och i stället ha nåt lättare. Att fast jag kanske normalt skulle välja de 
krigsfilmer som Netflix rekommenderar så nu vill jag helt enkelt inte se på det. Vet du fast den där 
Sydkoreanska serien på Netflix där blodet skvätter – finns inte en chans att jag skulle se på den just nu. 
I stället har vi typ kollat på Huvila ja Huussi med barnen.” 

En viss tjänst kan även ha ett högre funktionellt värde i en viss situation, och det finns även 

situationer då detta värde är totalt avgörande. Exempelvis Netflix nedladdningsmöjlighet av 

innehåll för senare visning utlöser endast upplevt värde ifall konsumtionen sker exempelvis 

under resande eller på ett område utan internetkoppling (S3; S6). Samma gäller för 

engångsuthyrningen, denna kostnadsmodell är endast värdefull i sådana situationer där 

innehållet inte går att konsumera från någon annan tjänst genom prenumeration (S2).  

S2. ”Och sen just de att om de inte finns nån annanstans på streamingtjänster så är de nog ganska bra 
om den finns att hyra.” 

S3. ”Då man reser så är ju nog VOD tjänster överlag jättevärdefulla. Viaplay eller Netflix använder jag 
främst då – tror inte off-line nedladdning funkar på de andra plattformarna.” 

S6. ”Nu kommer jag faktiskt ihåg varför jag främst har Netflix kvar – resandet. Jag reser ganska mycket 
och Netflix är den enda tjänsten som fungerar ordentligt då man inte har internet. Nu senast flög jag till 
Oslo och jag testade en annan tjänst men blev väldigt frustrerad då jag i flyget märkte att de inte hade 
laddats ned.” 

 

4.2 Sammanfattning av resultat 

I de empiriska resultaten presenterades samtliga värdedimensioner från Sheth et al.:s (1991) 

konsumtionsvärdeteori och varje dimension identifierades ha ett inflytande på 

informanternas val av tjänster. Utöver faktumet att det upplevda värdet är personligt, 

upplevelsemässigt och subjektivt (Gummerus 2013) är det även väldigt kontextuellt och 
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därmed identifierades det villkorliga värdet under analysen i majoriteten av de andra fyra 

värdedimensionerna. Samtidigt identifierades det att det kundupplevda värdet av VOD-

tjänster utlöses genom aspekter som berör både plattform och innehåll. Detta demonstreras 

genom illustrationen nedan (figur 4).  

Under det funktionella värdet identifierades kategorier som främst baserar sig på plattformen. 

Även om största delen av informanterna tog kostnaden av VOD-tjänster som en självklarhet i 

vardagen, lika som exempelvis en telefonräkning, var de även medvetna av kostnaden som 

prenumeration av flera kostandsbelagda tjänster medför. Samtidigt identifierades det att ett 

billigt pris av tjänsten kan medföra högre värde samtidigt som man tillåter mer kompromisser 

i exempelvis innehåll och användarupplevelse. Dock var användarupplevelsen och i synnerhet 

sökbarheten en av de mest centrala faktorerna som inverkade på det funktionella värdet. 

Eftersom informanterna anser sig vara otåliga med innehållssökning och inte vill slösa tid på 

varken dåligt innehåll eller sökprocessen, är en smidig användarupplevelse och sökfunktion 

samt kategorisering extremt värdefullt. Även om informanterna poängterade att tekniska 

funktioner sällan är grunden för val av tjänst, kom det fram att flera undviker just sådana 

tjänster där de anser att de inte hittar något och där användarupplevelsen över lag är 

försämrad.  

Det emotionella värdet är relevant främst genom innehåll, men även genom 

plattformrelaterade aspekter. Eftersom VOD-konsumtion över lag handlar om eskapism och 

avkoppling, vill man fort komma fram till sådant innehåll som attraherar en. Attraktion mot 

ett specifikt innehåll skapar glädje och leder lätt till att informanterna fortsatt söker innehåll 

från samma tjänst. Samtidigt kan upplevd negativ kvalitet få informanterna att undvika 

tjänsten. Utöver kvaliteten förväntar sig informanterna ofta ett brett sortiment där den 

upplevda variationen är hög och där stimulansen kan bibehållas. Dock har vissa tjänster ett 

nostalgiskt och ”riktat” värde genom specifika nischer. Därav kan ett brett och varierande 

sortiment ersättas med användning av flera olika tjänster och flera olika nischer (t.ex. sport, 

klassiska ritade filmer eller dokumentärer). Även om det emotionella värdet främst utlöses 

genom innehåll, har även plattformen sin förmåga att skapa affektiva tillstånd exempelvis 

genom avvikande, positivt upplevda funktioner. Eftersom VOD-tjänster över lag ansågs vara 

relativt tekniskt kapabla, identifierades främst fall där en VOD tjänst skapat negativt 

emotionellt värde genom försämrad användarupplevelse och där denna tjänst då undviks på 

grund av detta. Sist identifierades även reklamirritation som har en förmåga att skapa starkt 

emotionellt negativt värde. Uteblivelsen av reklam är en av de centrala orsakerna för övergång 

från lineär tv till VOD-tjänster och i synnerhet därför accepteras det inte. Detta har även att 

göra med numera otåliga konsumenter som på grund av tidsbrist endast vill använda sin 

avkopplingstid till själva nöjet.  
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Figur 4     Illustration kring värdedimensionernas (Sheth et al. 1991) relevans genom plattform 
och innehåll 

 
Nyhetsvärdet identifierades främst genom innehållet där den upplevda färskheten och 

bibehållning av stimuli var central. Informanterna är ute efter en hög variation i innehållet 

och det är väldigt negativt ifall tjänsten endast roterar gammalt innehåll. Det är dock värt att 

poängtera att nytt innehåll nödvändigtvis inte behöver betyda ny produktion, utan sådant som 

upplevs färskt. Därav upplevs även avvikande innehåll som stimulansfrämjande och i kontrast 

ett överraskningsfritt, banalt innehållserbjudande som negativt. Det visar sig även att 

informanterna förväntar sig att de blir exponerade av marknadsföring av innehåll, och att de 

annars enkelt fortsätter enligt gamla vanorna och prenumeration av endast specifika gamla 

tjänster. Eftersom VOD-tjänster konsumeras främst med avsikt för nöje och avkoppling, är 

inte allmänbildningen en relevant faktor i val av tjänst. Detta även om informanterna nog 

anser sig lära sig nytt exempelvis genom dokumentärer. Den upplevda allmänbildningen kan 

dock vara relevant i fallet där man väljer en tjänst för sina barn att konsumeras.  

Det sociala värdet var relevant både genom plattform och innehåll. För det första delas VOD-

tjänsterna ofta mellan vänner och familjemedlemmar och således är tjänstevalen 

gemensamma beslut som baserar sig på både innehållsurval och plattformens stöd för delning. 

Samtidigt har vissa VOD-tjänster ett högre socialt värde i ett specifikt socialt umgänge (t.ex. 

med familjer eller tillsammans med vännerna). Tvåsidig rekommendation av innehåll där man 

gärna både rekommenderar och tar emot rekommendationer för innehåll och nya tjänster, är 

relevant i val av VOD-tjänster. Dock är det främst innehållen man talar om i socialt umgänge, 

sällan själva tjänsten. Översvallande intresse för en tjänst eller innehåll i antingen sociala 

kretsarna eller i samhället orsakar främst irritation, men har samtidigt sin förmåga att skapa 

tryck och således leda informanterna till att se på innehållet eller prova tjänsten. Samtidigt 

visade resultaten att informanterna inte väljer specifika VOD-tjänster på basen av hur dessa 
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inverkar på deras image. Även om en väldigt avvikande smak kan tänkas inverka på hur 

medmänniskorna betraktar ens identitet, är VOD-konsumtion och innehållsvalen ofta väldigt 

privata och därav irrelevanta med tanke på den image de åstadkommer.  

Villkorligt värde utlöses både genom plattform och innehåll, och som nämnts i början av detta 

kapitel, identifierades villkorliga aspekter i majoriteten av de andra värdedimensionerna. Det 

nämndes bland informanterna exempelvis flera gånger att Netflix nedladdningsmöjlighet gör 

denna tjänst det enda alternativet under exempelvis resor, och därav är det funktionella värdet 

det primära värdet i sådana situationer. Samtidigt som nämnts är val av tjänst ofta villkorligt 

baserat på sociala aspekter eftersom informanterna ofta delar tjänsterna mellan vänner och 

familjemedlemmar. Även själva användningen är villkorligt där tjänste- och innehållsvalet 

varierar då man exempelvis ser ensam, tillsammans med sin sambo eller tillsammans med 

familjen. Val och konsumtion av VOD-tjänster är även villkorligt på livssituationen där 

exempelvis barnfamiljers tjänsteval upplevs variera och eftersom barnfamiljer har mindre tid 

för VOD väljer de gärna tjänster med innehåll som går att se från början till slut under en kort 

tid. En tjänst som överlag utlöst positivt emotionellt värde genom sitt innehåll kan även genom 

ändring av världssituationen plötsligt betraktas som negativt (t.ex. Netflix starka erbjudande 

av krigsfilmer innan och under kriget i Ukraina). Därav kan man slutligen konstatera att det 

villkorliga värdet ofta fungerar som en bas eller kriterie för de andra värdedimensionerna. 

Samtliga värdedimensioner och dess tillhörande kategorier sammanfattas i tabellen (5) 

nedan.  

 

Tabell 5     Hur upplevt värde styr val av VOD-tjänst 

 

Värde-

dimensioner 

(Sheth et al. 

1991) 

Kategorier som 

identifierats i 

denna studie 

Beskrivning 

Funktionellt 

värde 

Pris och 

kostnadsmodeller 

Priset av VOD-tjänster en vardaglig självklarhet. 

Kostnadsmedvetenhet av kumulerad kostnad. Billigt pris höjer 

funktionellt värde. Värdet av alternativa kostnadsmodeller är 

villkorligt.  

Användarvänlighet Tjänstens tekniska pålitlighet. Funktion på samtliga apparater. 

Sökbarhet och förmåga att hitta innehåll; man vill inte slösa tid. 

Tabell fortsätter 
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Värde-

dimensioner 

(Sheth et al. 

1991) 

Kategorier som 

identifierats i 

denna studie 

Beskrivning 

Funktionellt 

värde 

Tilläggsfunktioner Apparaters smärtfria funktion sinsemellan. Tilläggsfunktioners värde 

varierar per tjänst och kontext och kan vara avgörande för val.  

Rekommendations-

system 

Negativa upplevelser lett till att förväntningar inte är höga. 

Fungerande rekommendationssystem dock extremt värdefullt 

eftersom det främjar förmågan att hitta attraherande innehåll.. 

Publiceringsmodeller Relevans varierar per innehåll och hur investerad man är till 

innehållet.  

Emotionellt 

värde 

Avkoppling eller 

tidsslöseri 

VOD-konsumtion handlar främst om eskapism och avkoppling. Kan 

kännas som tidsslöseri ifall innehållet inte attraherar eller mödan för 

sökning stor.  

Innehållskvalitet Attraktion mot innehåll skapar attraktion mot hela tjänsten. Innebär 

även för negativt emotionellt värde.  

Volym och variation Inte endast kvaliteten utan upplevd volym och variation inverkar 

starkt. Upplevd variation har att göra med bibehållning av stimulans. 

Mindre variation kan tillåtas i ersättning mot högre kvalitet 

(attraktion).  

Nostalgi och nischer Att söka tjänst genom innehållsnischer och specifika nostalgiska 

innehåll, t.ex. sport, dokumentärer eller klassiska ritade filmer.  

Plattform och 

funktioner 

Plattform kan skapa affektiva tillstånd t.ex. genom nya avvikande 

funktioner. Försämrad funktionalitet skapar stor irritation. 

Publikationsmodeller kan skapa addiktion och således vara 

motbjudande 

Reklamirritation Relevant faktor för negativt emotionellt värde. ”En av de största 

orsakerna för utbyte av lineär TV till VOD-tjänster”. Baserar sig på 

tidsanvändning och vilja för avkoppling under den tiden.  

Nyhetsvärde 

 

Färskhet av innehåll Innehållets förmåga att tillfredsställa längs livscykeln, inte endast 

genom ett innehåll. Negativt nyhetsvärde kan betyda rotation av 

endast gammalt innehåll.  

Tabell fortsätter 
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Värde-

dimensioner 

(Sheth et al. 

1991) 

Kategorier som 

identifierats i 

denna studie 

Beskrivning 

Nyhetsvärde Allmänbildning Eftersom VOD-tjänster konsumeras främst på grund av avkoppling, 

är inte allmänbildningen relevant. Innebär även om de utvalda 

innehållet vore faktabaserat.  

Avvikande innehåll, 

vanor och stimulans 

Betydligt avvikande innehåll har ett stort nyhetsvärde och 

attraktionsförmåga. Negativt om tjänster inte publicerar något 

överraskande och där innehållet har lite variation.  

Marknadsföring av 

innehåll 

Konsumenter förväntar sig att de blir erbjudna nytt innehåll genom 

marknadsföring. Annars går man enligt ”gamla vanor”.  

Socialt 

värde 

Delning och 

konsumtion 

tillsammans 

Majoritet delar konton och kostnader med familj och vänner. Vissa 

VOD-tjänster och dess innehåll har högre värde i specifikt socialt 

umgänge.  

Rekommendation och 

”hype” 

Man litar på vänners rekommendation av innehåll, även om man 

även då betraktar ”smaksaker”. Själva tjänsten är sällan et 

diskussionsämne, men avvikande fall talar man om. Översvallande 

intresse (”hype”) skapar irritation med samtidigt tryck för att se ett 

innehåll.  

Sociala normer och 

identitet 

En väldigt avvikande smak kan inverka på hur man berättar åt andra 

vilka tjänster man använder eller vad man ser på. Dock väldigt 

personligt, och självbilden inverkar inte direkt på val av tjänst.  

Villkorligt  

värde 

Socialt sällskap och 

livssituation 

Tjänsteval ofta villkorligt baserat på det sociala umgänge man ser 

tillsammans med eller som man tillsammans prenumererar med. 

Livssituation (t.ex. barn) inverkar starkt på val av tjänster, t.ex. 

Disney eller Yle Arenan kan uppfattas allmänbildande för barn.  

Kontextens inverkan 

på utlöst värde 

Ett visst innehåll i en viss tjänst kan ha t.ex. höre emotionellt värde i 

en specifik situation (t.ex. Disney under julen, Yle under vardagen och 

Netflix under semestern då man har mer tid). Kontexten kan även 

skapa negativt emotionellt värde av en tjänst som normalt uppfattats 

positiv.   
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5 DISKUSSION  

Detta kapitel kommer att presentera de centrala resultaten i relation till både tidigare 

forskning i området samt den teoretiska referensram som undersökningen baserat sig på. 

Samtidigt diskuteras det hur studiens empiriska resultat förankrar sig till både teoretisk och 

praktisk synvinkel. Kapitlet är indelat i sex delar. Först presenteras en generell överblick på 

hur upplevt värde styr val av VOD-tjänst. Sedan presenteras de olika värdedimensionerna 

(Sheth et al. 1991) som applicerats i denna studie, samt dess relevans med tanke på 

konsumentens val av VOD-tjänst. Därefter presenteras både teoretiska och praktiska 

implikationer och slutligen studiens centrala begränsningar samt förslag på fortsatt forskning. 

Diskussionskapitlet avslutas i några sammanfattande ord kring naturen av upplevt värde och 

dess förhållande till VOD-tjänster.  

 

5.1 Hur upplevt värde styr val av VOD-tjänst 

Syftet med denna studie var att undersöka hur upplevt värde inverkar på val av VOD-tjänst. 

Undersökningen var av abduktiv natur och tillämpade Sheth et al.:s (1991) 

konsumtionsvärdeteori, vars syfte är att mäta och demonstrera hur konsumenten baserat på 

fem olika värdedimensioner gör konsumtionsbeslut. Studiens resultat visade att samtliga 

värdedimensioner var relevanta i informanternas beslutstagande och att det upplevda värdet 

kan härledas antingen från plattformen, innehållet eller båda. Samtidigt eftersom det 

upplevda värdet är subjektivt och mäts på basen av kognition och känslor (Gummerus 2013) 

identifierades det att det är väldigt personligt och situationsbaserat vilka värdedimensioner 

som är relevanta och som styr valet. Exempelvis tjänsten Netflix kan väljas ut på grund av dess 

funktionella värde under en resa medan en annan person samtidigt väljer tjänsten på grund 

av dess upplevda sociala värde när man vill se en film tillsammans med familjen.  

Resultaten av denna studie är värdefulla både ur teoretisk och praktisk synvinkel med tanke 

på undersökning kring VOD-tjänster och upplevt värde. Som tidigare nämnts, finns det i 

dagsläget endast två kända undersökningar (Oydele & Simpson 2018; Singh et al. 2021) kring 

VOD-tjänster och upplevt värde. Även om dessa studier dels behandlar samma 

värdedimensioner, tillför denna studie ett bredare perspektiv på vad som de olika 

värdedimensionerna innebär och hur de är relevanta då konsumenten väljer bland tjänster. 

Dessutom behandlar de tidigare studierna inte exempelvis funktionellt-, villkorligt- , och 

nyhetsvärde, vilket denna studies resultat emellertid visar vara relevant för konsumenten. 

Eftersom de två tidigare studierna inte heller skiljer på innehåll och plattform, strävar denna 

studie genom separeringen bevisa att konsumentens värdeupplevelse inte enbart grundar sig 
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på upplevelsen av tjänsten i sin helhet, utan upplevda synergier från både plattform och 

innehåll. Följande steg består av diskussion av de centrala resultaten samt resultatens 

betydelse under var och en värdedimension. Resultaten förankras till teori och tidigare studier 

samtidigt som de centrala avvikelserna presenteras.  

 

5.1.1 Funktionellt värde  

Även om det funktionella värdet inte behandlats i de tidigare undersökningarna kring upplevt 

värde i VOD-tjänster, har flera undersökningar inom forskningen av VOD-tjänster (t.ex. 

Sujata et al. 2015; Kim et al. 2017; Kim & Kim 2020) kommit fram till att konsumenter 

uppskattar sådana faktorer som tillhör det funktionella värdet. I denna undersökning 

identifierades kategorierna (1) pris och alternativa kostnadsmodeller, (2) användarvänlighet, 

(3) tilläggsfunktioner, (4) rekommendationssystem och (5) publiceringsmodeller under det 

funktionella värdet. Gällande prisets betydelse finns det ingen konsensus i tidigare forskning. 

Oydele och Simpson (2018) kom fram till att det monetära värdet inte har någon betydelse i 

användningsgrad av streamingtjänster och Singh et al. (2021) motbevisade detta i sin studie 

med argumentet att konsumenter är medvetna över kostnadsbelagda streamingtjänsters 

kostnad i synnerhet i Indien. Denna studie är i linje med Oydele och Simpsons (2018) studie 

där man kom fram till att informanterna inte upplevde priset av enstaka VOD-tjänster väldigt 

märkvärdiga. I stället uppfattas de mer som självklara månatliga kostnader. Dock är 

konsumenterna kostnadsmedvetna och inser den kumulativa kostnaden av att prenumerera 

flera kostnadsbelagda tjänster samtidigt. Eftersom majoriteten av konsumenterna har flera 

tjänster samtidigt kommer tröskeln för prenumeration av en ny kostnadsbelagd tjänst även 

påverkas av den upplevda monetära kostnaden, men eftersom samtliga tjänster anses vara 

relativt billiga (mellan 5 och 10 euro), är kostnaden för endast en tjänst irrelevant. Samtidigt 

prenumereras tjänster ofta tillsammans med familj eller vänner vilket minskar det monetära 

prisets inverkan. Dock visade det sig också att ett betydligt avvikande pris kan medföra ett 

adderat värde och även tillåta kompromisser i andra aspekter av tjänsten, så som 

innehållsvolym eller kvalitet. Detta är även i linje med både Zeithamls (1988) teori som hävdar 

att värde kan skapas genom lågt pris samt konsumtionsvärdeteorin av Sheth et al. (1991) som 

betonar att konsumenten kan tillåta kompromisser av de andra värdedimensionerna i utbyte 

mot ett adderat värde av en annan dimension.  

I kontrast till Singh et al.:s (2021) studie som hävdar att det så kallade bekvämlighetsvärdet 

(eng. convenience value) inverkar mest på konsumenternas vilja att även i fortsättningen 

använda sig av streamingtjänster, kom denna studie fram till att bekvämlighetsvärdet är en av 

de centrala orsakerna varför konsumenterna överlag uppskattar och använder sig av VOD-
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tjänster, men att det inte förklarar hur konsumenterna väljer bland VOD-tjänster. Detta 

eftersom samtliga tjänster erbjuder samma bekvämlighet i form av möjligheten att själv kunna 

välja innehållet och när som helst avbryta visningen. Även om VOD-tjänster i dagsläget över 

lag anses vara ”tekniskt kapabla” och åstadkomma det de är menade för, var 

användarupplevelsen och i synnerhet sökbarheten en av de mest centrala faktorerna som 

inverkade på det funktionella värdet både positivt och negativt. De stora tjänsterna så som 

Netflix och Disney har skapat höga förväntningar på teknisk funktionalitet bland 

konsumenterna och de tillåter inte en försämrad användbarhet. Vikten av konsumentens 

förmåga att hitta innehåll är i linje med Palombas (2021) undersökning, där han hävdade att 

konsumenten endast attraheras av tjänsten ifall hen hittar innehåll som resonerar på djup 

nivå, och att detta ansvar ligger på gränssnittet, rekommendationssystemen och katalogerna. 

Även om informanterna i denna studie lade låga förväntningar på funktionaliteten av 

rekommendationssystem, skulle ett fungerande system uppskattas högt just på grund av 

förmågan att hitta innehåll. Resultaten är dock inte enhetliga med bland annat Kim et als 

(2017) studie, som hävdade att konsumenternas vilja att betala för en specifik tjänst dels 

påverkas av dess rekommendationssystem. I stället är det upplevelsen av sökbarhet och 

förmågan att hitta innehåll som i sin helhet inverkar. Konsumenterna är i dagsläget också 

väldigt otåliga och vill inte tillbringa sin tid på annat än själva innehållet, vilket gör att en 

försämrad användarvänlighet kombinerat med annat tidskrävande som exempelvis reklam, 

skapar väldigt negativa kopplingar gentemot tjänsten. Man kunde även argumentera för att 

all tid som är bort från själva innehållskonsumtionen är bort från själva bekvämligheten, som 

bevisats vara den grundläggande orsaken till att konsumenter övergått från lineär TV till VOD. 

Tilläggsfunktioner visade sig i de flesta fall främst skapa mervärde för tjänsten, men bevisades 

även i vissa situationer vara avgörande. Exempelvis Netflix konstaterades i flera fall vara den 

enda tjänsten som kan användas under resor utan internetkoppling och för sport behöver 

plattformen stöda användning av flera apparater samtidigt. Samma gällde för 

publiceringsmodeller; det är i flesta fall inte avgörande för konsumenten med tanke på val av 

tjänst, men publikation av samtliga avsnitt samtidigt skapar mervärde. Vikten av 

innehållskvalitet och utlöst emotionellt värde stiger ifall tjänsten lanserar nya avsnitt veckovis.  

 

5.1.2 Emotionellt värde 

I det emotionella värdet var det relevant att först reda ut de grundläggande orsakerna till hur 

konsumenter känner sig under VOD-konsumtion och vad som egentligen är den primära 

orsaken. Därav identifierades den första kategorin (1) avkoppling eller tidsslöseri. Eftersom 

konsumenterna visade främst använda sig av VOD-tjänster på grund av avkoppling, nöje och 
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eskapism, identifierades det emotionella värdet gentemot innehållet vara en av de mest 

relevanta faktorer som konsumenter väljer tjänster på basen av. Attraktion gentemot 

innehållet skapar glädje och positiva upplevelser av hela tjänsten, och inverkar samtidigt även 

positivt på konsumentens vilja att även i fortsättningen rikta sina innehållssökningar till 

samma tjänst. Samtidigt skapar negativa upplevelser av innehållen irritation och känsla av 

tidsslöseri. Därav identifierades kategorin (2) upplevd kvalitet av innehåll. Den upplevda 

kvaliteten är, så som upplevt värde över lag väldigt personligt och villkorligt (Gummerus 2013; 

Palomba 2021). Även om konsumenterna bevisligen förväntade sig även hög volym och 

variation, får detta inte ske på kostnaden av försämrad innehållskvalitet. Ordet ”bulk” 

kombinerades ofta med tjänsten Netflix, vilket betyder att tjänsten har en hög volym innehåll 

men största delen av urvalet är inte sådant som attraherar konsumenten genom sin upplevda 

kvalitet. Att nyckelord av innehållet kombineras med själva tjänsten var något som även 

Palomba (2020) hävdade i sin studie kring originalseriers effekt på varumärket. Samtidigt 

visade resultaten att originalserier, just på grund av sin höga volym, inte längre är självklara 

konkurrensfördelar för VOD-tjänsterna. Exempelvis Koul et al. (2021) hävdar att 

konsumenter dels väljer VOD-tjänster på basen av ”volym för pengarna”, men denna 

undersökning visar att urvalet utöver volymen kräver en hög upplevd kvalitet samt variation 

(3). Kravet för attraherande innehåll bevisas även genom att konsumenter delvis gör sina 

tjänsteval på basen av (4) nostalgi och nischer. Just av denna orsak har exempelvis Disney ett 

högt värde bland flera informanter; eftersom de har innehåll som resonerar från barndomen 

eller över lag sådant innehåll som attraherar på djup nivå och som inte finns hos andra 

tjänster. Gupta & Singharia (2021) hävdade att VOD-tjänster bör sträva till att skapa en 

emotionell koppling med sina användare och personifierat innehåll. Resultaten av denna 

tjänst visar att en tjänst kan vara av högt emotionellt värde till konsumenten genom att 

erbjuda ett begränsat urval av just en sådan nische som resonerar på djup nivå med 

konsumenten.  

I de tidigare undersökningarna (Singh et al. 2021; Oydele & Simpson 2018) identifierades 

emotionellt värde relevant för både användningsgrad, avsikt för rekommendation och fortsatt 

användning av streamingtjänster. Denna koppling förklaras genom tillfredsställelse och 

upplevd njutning som konsumenterna känner under användning av streamingtjänster. Även 

om konsumenterna enligt denna undersöknings resultat främst känner njutning, 

tillfredsställelse och avkoppling av själva innehållet, har även plattformen en förmåga att 

inverka emotionellt både positivt och negativt. Eftersom VOD-tjänster över lag ansågs vara 

tekniskt kapabla, var det främst avvikande fall som på grund av plattformens aspekter skapade 

affektiva tillstånd (Sheth et al. 1991). Emotionell koppling genom estetiskt värde (Holbrook 

1999, s. 12), ny teknologi (Singh et al. 2021) identifierades vara delvis värdeskapande, men 
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inte direkt styra valet av tjänst. Samtidigt visar det sig att i synnerhet en dåligt fungerande 

plattform kombinerat med reklam skapar stark irritation (5) och således negativt emotionellt 

värde gentemot hela tjänsten, vilket i extrema fall kan leda till undvikande. Konsumenterna 

har efter övergången från lineär TV till VOD blivit vana vid att inte behöva exponeras till 

reklam, samtidigt som de stora VOD-tjänsterna har lagt nya standarder för teknisk pålitlighet. 

Högst sannolikt är denna nya standard för innehållskonsumtion och dess bekvämlighet 

orsaken till att konsumenter förhåller sig negativt till tjänster som avviker från detta.  

 

5.1.3 Nyhetsvärde 

Nyhetsvärde har inte behandlats i de tidigare undersökningarna (Oydele & Simpson 2018, 

Singh et al. 2021) kring upplevt värde i VOD-tjänster, men identifierades enligt denna 

undersökning vara relevant genom vissa faktorer. För det första, även om nyhetsvärdet enligt 

Sheth et al.:s (2021) teori kan avse tjänstens förmåga att förse konsumenten med ny kunskap, 

var själva allmänbildningen och att lära sig något nytt inte relevant enligt denna studies 

resultat. Detta beror på att konsumenterna främst använder sig av VOD-tjänster med syftet 

för avkoppling och nöje. Även om konsumenterna nog anser att innehåll kan förse med ny 

kunskap, är detta inte den primära orsaken för val av antingen innehåll eller tjänst. Den 

allmänbildande aspekten i nyhetsvärdet identifierades vara relevant bland konsumenterna 

endast i fallet där de väljer en tjänst för sina barn – då tog man mera hänsyn till 

allmänbildande och pedagogiska faktorer. 

Nyhetsvärdet avser dock även tjänstens förmåga att skapa nyfikenhet eller bibehålla sin 

stimulansskapande effekt (Sheth et al. 1991) vilket i denna studie identifierades relevant 

genom (1) färskhet av innehåll, (2) avvikande innehåll och vanor samt (3) marknadsföring av 

innehåll. Konsumenten förväntar sig att tjänsten publicerar nytt attraherande innehåll, och 

att hen hittar något nytt att se på efter att hen blivit klart med ett innehåll. Färskt innehåll 

behöver inte i samtliga fall betyda ny produktion, utan avser främst sådant innehåll som känns 

färskt för konsumenten skapar således mer stimulans i jämförelse till sådant som 

konsumenten förväntar sig och känner till. Upplevt värde ändras över tiden (Khalifa 2004 

s.647) vilket betyder att något som känts nytt för konsumenten tidigare, mister sitt 

nyhetsvärde över tid. I denna undersökning nämner exempelvis flera informanter att de i tiden 

prenumererat på Netflix eftersom det var nytt och ”alla hade det”, men att de inte längre riktigt 

känner till orsaken varför de blivit kvar och att innehållet känns banalt (minimal variation).  

Enligt Sheth et al.:s (1991) teori kan en produkt eller tjänst generera nyhetsvärde genom en 

liten ändring. Detta innebär även för VOD-tjänster i form av publikation av avvikande 

innehåll, vilket i sig förklarar varför konsumenter oftast blir intresserade då en totalt ny tjänst 
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med nya typs innehåll publiceras. Även om konsumenten kan prenumerera på en 

kostnadsbelagd tjänst på basis av ”gamla vanor”, anses ett banalt innehållsurval utan några 

överraskningar vara en negativ faktor och försämra sannolikheten för val av tjänsten. 

Relevansen av upplevt nyhetsvärde kan även bevisas genom önskan för variation i 

innehållsurvalet, som diskuterats i kapitlet om emotionellt värde. Slutligen identifierades även 

att konsumenter förväntar sig marknadsföring av innehåll. Utöver upplevd enkel sökbarhet är 

det med andra ord även värdeskapande ifall tjänsten lyckas attrahera konsumenten till sig 

genom innehåll som personligen känns resonerande.  

 

5.1.4 Socialt värde 

I tidigare studier har socialt värde tolkats som irrelevant med tanke på användningsgrad, 

rekommendationsgrad (Oydele & Simpson 2018) och avsikt för fortsatt användning (Singh et 

al. 2021) av streamingtjänster. Oydele och Simpson (2018) fann endast låg korrelation mellan 

socialt värde och användning av streamingtjänst och hävdade samtidigt att socialt värde 

endast är relevant genom konsumentens vilja att genom sina applikationsval och konsumtion 

inverka på sin självrepresentation som exempelvis filmentusiast. Singh et al. (2021) instämde 

med motsvarande resultat och argument då även de fann endast låg korrelation i deras studie 

mellan socialt värde och avsikt för fortsatt användning av live streamingtjänster. Denna studie 

bidrar med avvikande resultat och resonemang. För det första identifierades val av VOD-tjänst 

baserat på dess inverkan på konsumentens självrepresentation tämligen irrelevant. Även om 

informanterna nämner att en väldigt avvikande smak eller viljan att ge en sofistikerad bild kan 

inverka på val av tjänst och således på självidentiteten, är val av både tjänster och innehåll 

väldigt personligt och ”smaksak”. Det enda sammanhanget där tjänste- och innehållsvalens 

inverkan på självidentiteten identifierades var i fall då konsumenter känner socialt tryck för 

att antingen prenumerera en viss tjänst eller se ett visst innehåll som frekvent talas om i det 

sociala umgänget, men även då handlar det mer om viljan att tillhöra en grupp istället för att 

skapa en viss självrepresentation genom val av specifika tjänster. Därav baserar sig 

konsumtion av ”hypeade” innehåll (innehåll som genererat översvallande intresse och är 

centrala diskussionsämnen) främst på rädslan av att bli utanför gruppen ifall man inte sett 

innehållet och inte kan delta i diskussioner. Som en jämförelse kan då alltså inte val av VOD-

tjänster betraktas ur samma synvinkel som exempelvis val av specifika klädmärken för att 

således inverka på sin självrepresentation.  

Eftersom det sociala värdet inte enbart betyder en tjänsts upplevda förmåga att inverka på 

självrepresentationen, utan kan även handla om de sociala sammanhang konsumenten 

förknippar tjänstens värde med (Sheth et al. 1991), identifierades det sociala värdet emellertid 
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vara relevant genom kategorin (1) delning och konsumtion tillsammans. Som tidigare nämnts, 

prenumererar majoriteten av konsumenterna på VOD-tjänster tillsammans med både vänner 

och familjemedlemmar. Således är det, i fallet av kostnadsbelagda tjänster, oftast ett 

gemensamt val inom de sociala kretsarna vilka tjänster som överhuvudtaget inhandlas. Att 

använda sig av VOD-tjänster i sociala sammanhang kan även enligt flera informanter både 

höja den upplevda njutningen, samtidigt som val av tjänst varierar på kontexten och det 

sällskap man är i; konsumenten kan alltså välja en helt annan tjänst då hen vill se något ensam 

än då hen ska konsumera en tjänst tillsammans med familjen, sambon eller barnen. Detta 

villkorliga värde baserat på sociala aspekter diskuteras närmare i följande kapitel.  

Sist bör det understrykas att rekommendationer (2) inom de sociala kretsarna inverkar starkt 

på både val av tjänst och innehåll, vilket i sig gör det sociala värdet väldigt relevant då de 

kommer till hur upplevt värde styr val av tjänst. Konsumenterna rekommenderar gärna 

innehåll till sin närkrets, dels för att bekräfta sin smak, dels för att även de andra gör så. Även 

om konsumenterna inser att tjänste- och innehållsval är baserat på subjektiva upplevelser och 

smaker, baserar de starkt sina konsumtionsval på rekommendationer. Själva plattformen 

diskuteras främst om i avvikande fall där en ny tjänst exempelvis lanserats med nya funktioner 

eller där en tjänst upplevts ha ett väldigt försämrat funktionellt värde.  

 

5.1.5 Villkorligt värde 

Det sociala eller funktionella värdet hävdas ofta vara beroende på sammanhanget eller 

situationen och en och samma tjänst kan konsumeras på basen av totalt varierande upplevt 

värde (Shet et al. 1991). Som nämnts i början av diskussionskapitlet kom denna undersökning 

fram till att det upplevda värdet varierar starkt på basen av personliga och kontextuella 

aspekter, vilket gör det villkorliga värdet extremt relevant med tanke på val och konsumtion 

av VOD-tjänster. Enligt Tanrıkulu (2021) inverkar ”Rätt service under rätt tid och i rätt plats” 

med hög sannolikhet positivt på det upplevda sociala och funktionella värdet som utlöses. 

Exempelvis Netflix nedladdningsmöjlighet identifierades även i denna undersökning endast 

vara relevant (utlösa funktionellt värde) då konsumenten reser eller vistas på områden utan 

internätkoppling och det upplevda värdet av Disneys ritade klassiker kan intensifieras och 

således vara avgörande i sociala sammanhang där man exempelvis använder tjänsten 

tillsammans med sin familj som också sett innehållet då de var barn. Samtidigt hävdar denna 

undersökning att även upplevt emotionellt värde och nyhetsvärde kan variera per kontext och 

således vara villkorligt. Det tidigare exemplet med ritade Disney klassiker kan exempelvis 

appliceras till en situation där konsumenten upplever högre emotionellt värde av just Disneys 

tjänst och dess urval under julaftonen eller där Netflix högt rekommenderade krigsserier, som 
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normalt skapar upplevd njutning hos konsumenten, i nuläget med krig i Ukraina får 

konsumenten att undvika tjänsten totalt. Nyhetsvärdet bevisades även i tidigare kapitel delvis 

vara villkorligt där konsumenterna exempelvis primärt väljer pedagogiskt ”rätta” och upplevt 

allmänbildande tjänster för sina barn att konsumera.  

Det villkorliga värdet har inte behandlats i de tidigare studierna kring upplevt värde av 

streamingtjänster (Oydele & Simpson 2018; Singh et al. 2021) och dess bevisade relevans i val 

av VOD-tjänster är ett viktigt bidrag. Samtidigt är det värt att påpeka att litteratur inom 

upplevt värde ofta betonar relativismen (Holbrook 1999), vilket avser att det utlösta värdet 

alltid varierar per kontext där produkten eller tjänsten inhandlas eller används (Gummerus, 

2013). Därav kan det villkorliga värdet, i stället för att användas som en separat 

värdedimension, tänkas användas som en grund för undersökning av de andra 

värdedimensionerna och således påpekas att utlösandet av ett specifikt värde oftast varierar 

per kontext eller på basen av andra villkor.  

 

5.2 Teoretiska implikationer 

Denna undersökning bidrar med fyra centrala teoretiska implikationer som diskuteras i detta 

kapitel. För det första finns det fortfarande endast få kända undersökningar kring upplevt 

värde i kontexten av streamingtjänster och denna undersökning var den första som 

undersökte primärt VOD-tjänster och hur konsumenter gör sina val baserat på det upplevda 

värdet. Detta var även den första konsumentforskningen i kontexten av streamingtjänster som 

utnyttjade konsumtionsvärdeteorin av Sheth et al. (1991) i sin helhet. Denna studie har följt 

Oydele och Simpsons (2018) rekommendation att avgränsa fortsatta studier till endast 

specifika former av streamingtjänster. Eftersom tidigare studier (Oydele & Simpson 2018; 

Singh et al. 2021) behandlat streamingtjänster i sin helhet, är dess resultat inte på samma sätt 

generaliserbara endast för kontexten av VOD-tjänster. Huvudbegreppet streamingtjänster 

berör både musik- och ljudbokstjänster så som Spotify och BookBeat samt videotjänster så 

som Youtube och Netflix, och det har bevisats att dessa används i väldigt varierande 

situationer och med varierande syfte (Budzinski, Gaenssle & Lindstädt-Dreusicke 2021). 

Därav har avgränsningen till endast VOD-tjänster med kommersiellt innehåll möjliggjort 

betydligt noggrannare resultat. 

Kumar och Reinartz (2016) betonade att mätning av upplevt värde bör ske genom att först 

dela in det totala upplevda värdet i dimensioner eller attribut och sedan avgöra betydelsen 

eller ”tyngden” av de olika dimensionerna samt hur de förhåller sig till det totala upplevda 

värdet. På grund av relativismen (Holbrook 1999; Gummerus 2013) är dock mätning av varken 
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värdedimensioners tyngd eller det totala upplevda värdets mätning entydigt. Som 

konstaterats ett flertal gånger under denna studie har externa faktorer en direkt inverkan på 

vilket konsumtionsvärde som är det styrande värdet i konsumentens val av VOD-tjänst. Även 

om studiens informanter valt VOD-tjänst primärt på basen av den upplevda njutningen och 

emotionellt värde, kan exempelvis det funktionella eller sociala värdet vara avgörande i en 

specifik situation, så som då när man vill se på en film tillsammans med familjen på julaftonen 

eller ladda ned en serie i ett hotell utomlands. Denna iakttagelse är viktig både med tanke på 

teori kring upplevt värde samt konsumentforskning i kontexten av VOD-tjänster. Även om 

flera forskare betonat relativismen (Sheth et al. 1991; Holbrook 1999, Zeithaml 1988; 

Gummerus 2013) har det inte tagits i beaktan i tidigare studier kring upplevt värde i VOD-

tjänster (Oydele & Simpson 2018; Singh et al. 2021).  

Det är även viktigt att understryka att de tidigare undersökningarna (Singh et al. 2021; Oydele 

& Simpson 2018) enbart behandlat streamingtjänster i sin helhet och således inte skiljt på 

innehålls- och plattformrelaterade aspekter av upplevt värde. Detta har lett till att de tidigare 

undersökningarna inte kunnat specificera huruvida det är själva innehållet som 

konsumenterna upplever exempelvis emotionellt eller socialt värde av, eller ifall detta baserar 

sig på själva plattformen. Genom en kvalitativ undersökningsmetod har denna studie kunnat 

bidra även till denna separering och således förklara att upplevt värde kan härledas både från 

plattformen och själva innehållet som erbjuds på plattformen. Denna iakttagelse är viktig ur 

två synvinklar. För det första, även om TAM-modellen (teknologiacceptans modellen) bevisats 

vara irrelevant för att studera användning av streamingtjänster (Palomba 2020) blir 

funktionella faktorer och själva plattformen en komparativ faktor då olika VOD-tjänster 

jämförs sinsemellan. För det andra resulterar separeringen i en ökad tillförlitlighet av 

resultaten. Exempelvis denna studie har kunnat förklara att plattformar eller VOD-tjänster i 

sig sällan är delar av diskussioner i sociala umgängen, utan att diskussioner då kretsar kring 

själva innehållet. Således hävdar denna studie att separering av innehåll och plattform bör tas 

i beaktande även i fortsatta studier kring konsumtionsbeteende i streamingtjänster.    

Slutligen har denna studie genomförts med en kvalitativ undersökningsmetod vilket har 

möjliggjort mer omfattande och deskriptiva förklaringar kring vad upplevt värde i VOD-

tjänster egentligen baserar sig på. De tidigare undersökningarna (Oydele & Simpson 2018; 

Singh et al. 2021) var gjorda med kvantitativa metoder och kunde således inte identifiera på 

djup nivå de olika kopplingarna med exempelvis upplevt socialt värde och användningsgrad 

av en tjänst. Dock bör det betonas, att dessa två tidigare undersökningar fungerat som en bra 

grund till undersökning om upplevt värde i kontexten av streamingtjänster och denna studie 

berikar dess resultat. Eftersom denna studie tillför tre nya och samtidigt relevanta 

värdedimensioner (1) villkorligt värde, (2) funktionellt värde och (3) nyhetsvärde i kontexten 
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av VOD-tjänster, kommer dess resultat att vara användbara även i fortsatt forskning. Den 

abduktiva forskningsansatsen har även möjliggjort identifiering av ett flertal kategorier per 

värdedimension som således bidrar både till teori kring upplevt värde och definition av 

värdedimensionernas betydelse samt en ökad förståelse kring konsumentbeteende i 

streamingtjänster.  Samtidigt motbevisar studien att konsumenter inte väljer tjänster på basen 

av bekvämlighetsvärde (Singh et al. 2021) utan detta förklarar enbart konsumenternas 

huvudsakliga flytt från lineär tv och dvd-hyrning till digitala VOD-tjänster samtidigt som 

själva valet baserar sig främst på upplevt funktionellt-, socialt-, nyhets-, emotionellt- och 

villkorligt värde (Sheth et al. 1991). Därmed bör det betonas att de olika värdedimensionernas 

relevans varierar på basen av vad som studeras; val av tjänst, fortsatt användning av tjänst, 

användningsgrad, villighet att betala för en tjänst och så vidare.  

 

5.3 Praktiska implikationer  

I detta kapitel presenteras studiens centrala praktiska implikationer. Inledningsvis bör 

marknadsförare inom VOD-bolagen ta till sig tanken att skapandet av kundvärde är orsaken 

till att ett företag över lag existerar och är framgångsrikt (Slater 1997 s. 166) vilket gör 

förståelse av kundupplevt värde kritiskt. Även om upplevt värde är subjektivt och personligt 

(Gummerus 2013), har denna studie med stöd av tidigare kvantitativa studier (Oydele & 

Simpson 2018; Singh et al. 2021) strävat till att definiera de centrala värdedimensionerna som 

skapar det totala upplevda värdet och som på basen av konsumenterna väljer VOD-tjänster. 

Eftersom VOD-bolagen enligt Koul et al. (2021) i framtiden bör fokusera på lokal anpassning 

för att nå bästa möjliga serviceupplevelse, har denna studie bidragit med insikter som VOD-

bolag inom uttryckligen den finländska marknaden kan dra nytta av.  

Konsumenterna har övergått från lineär tv till VOD främst på grund av det upplevda 

bekvämlighetsvärdet, det vill säga att VOD-tjänster möjliggör konsumtion av innehåll när som 

helst, var som helst och på vilken som helst apparat. Denna bekvämlighet har formats till en 

upplevd standard i konsumentens vardag, vilket ställer höga krav på inte bara innehållet, men 

även VOD-plattformen och dess användarvänlighet. Enligt Palombas (2021) studie är det 

livsviktigt för en VOD-tjänst att konsumenten hittar sådant innehåll som attraherar på djup 

nivå, och att detta inte är en självklarhet utan ansvaret ligger utöver själva urvalet på 

sökbarheten. Samma insikt identifierades i denna studie - konsumenter är primärt ute efter 

en upplevd njutning och avkoppling samtidigt som de är otåliga och inte vill spendera mycket 

tid för att nå detta affektiva tillstånd. VOD-tjänster bör därför säkerställa att de utöver 

innehållsstrategin fokuserar på själva plattformens användarvänlighet och i synnerhet på 

sökbarheten. Reklam och försämrat användargränssnitt inverkar betydligt starkare negativt 
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på det upplevda värdet jämfört med ett högre pris. Tilläggsfunktioner skapar ofta främst 

mervärde, men kan även vara avgörande i vissa situationer (så som nedladdningsmöjlighet 

under resor). Därav bör VOD-bolagen fundera på i vilka vardagliga situationer tjänsten 

kommer att användas i. 

Det upplevda monetära priset inverkar endast då det avviker betydligt från det konsumenten 

är van vid, och valet styrs vid en ”vanlig” prisnivå främst av andra värdedimensioner, vilket är 

en viktig insikt för VOD-tjänster med tanke på dess prissättningsstrategi och hur de 

eftersträvar att urskilja sig i en konkurransfylld marknad. Det finns låga förväntningar på 

rekommendationssystem, främst på grund av dess generellt upplevda försämrade 

funktionalitet som dels förklaras av delning av konton. Dock vore ett fungerande 

rekommendationssystem extremt värdefullt med tanke på sökbarhet; ifall VOD-tjänsten 

lyckas skapa personifierade rekommendationer som faktiskt får konsumenten att bli 

intresserad, kommer detta att höja betydligt på det upplevda värdet.  

Som konstaterat använder sig konsumenterna av VOD-tjänster på grund av upplevd njutning 

och de gör sitt val av tjänst primärt på basen av hedoniskt och intrinsiskt värde. Landskapet 

av VOD-tjänster kännetecknas idag av fragmentering där konkurrensen drivs starkt av 

förmågan att publicera nytt, exklusivt innehåll. Dock är konstant publikation av exklusivt 

innehåll i höga volymer, i kontrast till Nagaraj et al.:s (2021) resultat, inte automatiskt en 

konkurrensfördel. Utöver volymen bör VOD-tjänster enligt denna studie även fokusera starkt 

på variationen och formen av innehåll samt den emotionella koppling som innehållet 

eventuellt genererar. Innehållsstrategin bör antingen formas genom ett generiskt urval med 

hög variation, alternativt genom noggranna nischer eller äldre innehåll som har ett nostalgiskt 

värde. Eftersom konsumenten även gör val på basen av upplevd färskhet och strävar efter att 

bibehålla stimulans (Sheth et al. 1991), kan även sådant innehåll som upplevs avvikande vara 

värdeskapande. I enlighet med detta bör det även betonas att ett banalt urval utan några större 

överraskningar betraktas på grund av det upplevda nyhetsvärdet som en negativ faktor och 

kan leda till undvikande av tjänsten.  

Det sociala värdet identifierades i denna studie även från nya vinklar, vilket är värdefullt dels 

från teoretisk synvinkel med också för företag inom VOD-branschen. För det första delas 

kostnadsbelagda VOD-konton ofta bland familjemedlemmar och vänner, vilket leder till att 

valet av att över lag prenumerera en ny kostnadsbelagd tjänst ofta är ett gemensamt beslut 

och från funktionellt perspektiv bör tjänsten tillåta delning. Själva konsumtionen sker ofta 

både självmant och i sociala sammanhang, där det sociala sammanhanget inverkar på tjänsten 

som väljs ut. En viktig iakttagelse är att konsumenterna starkt baserar sina val av innehåll på 

rekommendationer och diskussioner i sociala kretsar, med andra ord är word-of-mouth 
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väsentligt i både val av tjänst och innehåll. Samtidigt identifieras så kallade ”hype-innehåll”, 

det vill säga innehåll som skapar översvallande intresse, ha en negativ emotionell effekt i form 

av irritation. Den enda orsaken att välja dylikt innehåll är rädslan för att bli utanför 

diskussioner i sociala umgänget. Som en sista viktig iakttagelse inom det sociala värdet bör 

det framhävas att eftersom VOD-konsumtion är främst personligt och för avkoppling, baserar 

sig val av tjänst sällan på den självrepresentation tjänsten kan tänkas generera. Det är endast 

i enstaka avvikande fall som tjänstevalen kan tänkas inverka på konsumentens image, men de 

så kallade neutrala tjänsterna väljs inte ut av samma skäl som exempelvis kläder. Därav bör 

VOD-tjänster inte forma sin marknadsföring på basis av den sociala image tjänsten kan tänkas 

generera, utan i stället på bland annat emotionella förbindelser, word of mouth, innehållets 

utformning (nischer eller brett urval med hög variation), funktionella faktorer och innehållets 

färskhet.  

Slutligen bör det framhävas att konsumenter är medvetna om sin omgivning och gör därför 

val på basen av villkorligt värde. Samtidigt är det upplevda värdet inte statiskt utan ändras 

över tid (Khalifa 2004) vilket resulterar i att även om konsumenten upplevt exempelvis starkt 

emotionellt värde av en VOD-tjänsts innehåll, kan detta ändra väldigt fort exempelvis på 

grund av världsomständigheterna, livssituationen eller sociala sammanhanget. Detta är 

viktigt att inse eftersom en tjänst inte då kan tillfredsställa en och samma konsument i alla 

livssituationer och i alla vardagliga situationer och sällskap. Som Schauerte, Feiereisen och 

Malter (2021) konstaterade, bör VOD-tjänster i fortsättningen allt noggrannare tänka på 

alternativa innehållserbjudanden för att förbli konkurrenskraftiga i konsumentens ögon. 

Därav är det viktigt att VOD-tjänsten känner till sina användare, vilken sorts innehåll de 

attraheras av och i vilka sammanhang och tillsammans med vem tjänsten används. Eftersom 

normen är att konsumenter använder sig av flera olika tjänster samtidigt och väljer tjänsten 

på basis av kontextuellt värde, är det extremt viktigt att kunna profilera sig på basis av tanken 

att konsumenten väljer ”rätt tjänst under rätt tid och i rätt plats” (Tanrikulu 2021). 

 

5.4 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

I detta kapitel diskuteras studiens begränsningar i kombination med förslag till fortsatt 

forskning. För det första har studien behandlat endast finsk kontext, och även de två tidigare 

studierna av Oydele och Simpson (2018) samt Singh et al. (2021) har utförts i lokalt i USA 

(Oydele & Simpson 2018) och Indien (Singh et al. 2021). Därav begränsar sig studiens resultat 

endast till finländska konsumenter och finskt VOD-landskap. Samtidigt har denna studies 

urval endast inkluderat personer i 25-45 års ålder, och det vore extremt värdefullt att även 

forska i hur demografiska faktorer skiljer sig. Exempelvis yngre befolkningen har bevisats 
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använda sig mer av sociala VOD-tjänster medan den äldre använder sig mer av BVOD-tjänster 

och det finns sannolikt skillnader även i det upplevda värdet. Studien genomfördes även som 

en tvärsnittsstudie på grund av avhandlingens tidsram. Eftersom det upplevda värdet 

bevisligen ändras under tid, vore det intressant att utföra studien med samma urval som en 

longitudinell studie för att se ifall det ändras hur de olika värdedimensionerna styr val av 

tjänst.  

Utöver demografiska faktorer utgör socioekonomiska faktorer även med hög sannolikhet en 

skillnad i det upplevda värdet, och denna studie har endast kunnat bekräfta att det inverkar 

på den upplevda kostnaden. Med tanke på profilering av VOD-tjänster vore det intressant att 

då undersöka i skillnader på basis av både demografiska och socioekonomiska faktorer. Denna 

studie har inte heller skilt på kostnadsbelagda och kostnadsfria VOD-tjänster, främst för att 

konsumenter i den finska kontexten bevisligen använder sig av båda samtidigt. Med tanke på 

VOD-industrins fragmentering vore det intressant att undersöka djupare i hur det upplevda 

värdet skiljer mellan olika kostnadsmodeller.  

Eftersom det i väldigt tidigt skede av datainsamlingen visade sig att konsumenterna i 

synnerhet i finsk kontext använder sig av väldigt många olika tjänster samtidigt och även 

varierar på månatlig basis vilka tjänster de prenumererar, förklarade även denna studies 

resultat på ett bredare plan om hur konsumenter väljer både med tanke på prenumeration och 

val av tjänst inom de tjänster de prenumererat. ”Val av tjänst” fick därmed inte bemärkelsen 

prenumeration av en ny tjänst utan förklarade på ett bredare plan hur konsumenter väljer 

bland antingen redan prenumererade eller icke-prenumererade tjänster. Denna separering 

var inte heller lönsamt att göra i en finsk kontext där konsumenter ofta använder sig av både 

kostnadsbelagda prenumerations-tjänster och kostnadsfria tjänster samtidigt. Med tanke på 

fortsatt forskning vore det intressant att separera det upplevda värdet innan inköpet och under 

konsumtionen av tjänsten.  

Slutligen är denna studie genomförd med en kvalitativ metod och således med ett 

informationsrikt med samtidigt begränsat urval på sju informanter. Studien har bidragit med 

argument om nya värdedimensioners relevans i konsumentens val av VOD-tjänst och 

samtidigt har den abduktiva forskningsansatsens möjliggjort identifiering av ett flertal 

kategorier som förklarar värdedimensionernas betydelse. Resultaten kunde dock vara mer 

generaliserbara ifall de skulle testas genom kvantitativ undersökning till ett större urval. 

Samtidigt bör det betonas att studien även utnyttjat fördefinierade värdedimensioner även om 

den på grund av sin abduktiva natur tillåtit ändring i modellen på basis av empirisk data. Det 

kunde emellertid vara värt att utföra samma studie i induktiv natur utan fördefinierade 

värdedimensioner för att vidare bekräfta dess relevans i val av VOD-tjänst. 
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5.5 Sammanfattande ord 

Denna studie hade som syfte att undersöka hur konsumenter genom det upplevda värdet 

väljer bland VOD-tjänster. Studien genomfördes som en kvalitativ tvärsnittsstudie där 

datainsamlingen baserade sig på semistrukturerade intervjuer. I intervjuerna fick totalt sju 

informanter fritt uttala sig om hur de använder sig av VOD-tjänster i sin vardag och vad som 

de upplever vara värdefullt och viktigt. Eftersom studien var av abduktiv natur och baserade 

sig på tidigare teori om både upplevt värde och VOD-tjänster, var intervjufrågorna dock 

baserade sig på teman och frågor som baserade sig på de olika värdedimensionerna från Sheth 

et al. (1991). 

Det visade sig att konsumenterna främst använder sig av VOD-tjänster för avkoppling, 

eskapism och nöje och att den huvudsakliga orsaken för användning av VOD-tjänster baserar 

sig på det så kallade bekvämlighetsvärdet, det vill säga att VOD-tjänster möjliggör konsumtion 

av innehåll var som helst, när som helst och på vilken som helst apparat. Eftersom 

bekvämlighetsvärdet är ett generellt värde för samtliga VOD-tjänster, förklarar det dock inte 

enbart varför konsumenter väljer specifika tjänster. Istället identifierades Shet et al.:s (1991) 

konsumtionsvärdeteoris fem olika värdedimensioner, baserat på kontexten, förklara hur 

konsumenten slutligen väljer en tjänst. Även om konsumenten primärt väljer tjänsten baserat 

på innehållet och dess förmåga att skapa affektiva tillstånd genom emotionellt värde, kan även 

andra värdedimensioner vara relevanta och ibland även kritiska, baserat på kontexten. Även 

om det funktionella värdet genom prismedvetenhet och smidig användarupplevelse i flesta fall 

vore endast en faktor som skapar mervärde, kan det funktionella värdet, exempelvis under 

resor, vara avgörande och det emotionella värdet sekundärt. Därav var en central iakttagelse 

inom studien att trots samtliga värdedimensioner inverkar på val av VOD-tjänst, är det 

upplevda värdet och val av tjänst i flesta fall villkorligt, relativt och personligt.  

Eftersom VOD-tjänster bevisligen kunde vara värdeskapande både från plattformens och från 

innehållets perspektiv, togs båda aspekterna hänsyn till i analysen och diskussionen. Även om 

konsumenten gör val av tjänst primärt på basen av innehåll, bevisades plattformen inverka 

starkt på det upplevda värdet och i vissa fall även vara avgörande. Utöver denna separering 

identifierade denna studie i motsats till tidigare studier (Oydele & Simpson 2018; Singh et al. 

2021) att även nyhetsvärde, funktionellt värde och villkorligt värde var relevant för 

konsumentens val av tjänst. Dessutom fångade denna studie på en djupare nivå vad det 

tidigare identifierade (Oydele & Simpson 2018; Singh et al. 2021) sociala- och emotionella 

värdet baserade sig på i kontexten av VOD-tjänster. Därmed har denna studie slutligen försökt 

bidra både till teorin inom upplevt värde samt undersökning kring konsumentbeteende i 

VOD-kontexten.  
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Intervjuguide 

Kod Ålder – Kön - Ort Plats, tidpunkt 

Frågetyp eller Tema Frågor 

Generella frågor 

- Hur använder du dig av VOD tjänster idag? 

- Varför använder du dig av VOD tjänster?  

- Varför har du valt just dom VOD tjänster som du använder dig av idag? 

- Vad anser du vara de främsta orsakerna till din användning av VOD tjänster? 

Funktionellt värde 

- Hur skulle du beskriva användbarheten av VOD plattformar? 

- Upplever du att VOD plattformar varierar till sina tekniska egenskaper? 

- Vad tycker du om prissättningen av VOD tjänster? 

- Hur skulle du beskriva gratis VOD tjänster? 

Villkorligt värde 

- I vilka omständigheter eller situationer upplever du att VOD tjänster är värdefulla? 

- Är det några vissa omständigheter där du upplever att en viss VOD tjänst 
tillfredsställer mer än en annan? 

- Har någon förändrad omständighet eller livssituation ändrat ditt val av VOD tjänster? 
(ex flytt, barn, sambo, arbetssituation etc)  

Nyhetsvärde 

- Tycker du att du lär dig dytt genom användning av VOD tjänster? 

- Är det något i VOD tjänster som gör dig nyfiken?  

- Är det något som får dig att tröttna på en VOD tjänst? (vad gör du då?) 

- Vad får dig att välja en ny VOD tjänst? 

Socialt värde 

- Brukar ni tala bland vänner och familj om VOD tjänster? 

- Beskriv hur du brukar tala om VOD innehåll med dina vänner/ familj? 

- Vilket inflytande har dina vänners/familjs kommentarer på dina val av VOD tjänst? 

- Har din använding av VOD tjänster eller innehåll ett inflytande på vem du är? Bilden 
av dig själv utåt till andra människor?  

Emotionellt värde 

- Hur känner du dig när du använder dig av VOD tjänster? 

- Är det något i VOD tjänster som gör dig glad, respektive, inspirerad, frustrerad eller 
arg? 

- Hur viktiga anser du att VOD tjänster är i din vardag? 

Avslutning/ Generellt - Är det något viktigt som du tycker att jag inte frågat om? 

Bilaga 1     Intervjuguide 
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