
Institutionen för informatik 

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

SPB 2015.24 

 

Streamlining Streaming 

Tilläggsfunktioner och dess betydelse för att designa en 
streamingtjänst 

Viktor Mähler, Erik Näslund 



 

Abstract 
Streaming is a big field in todays digitalized society. The streaming market is huge, both in 

regards to the customer base, but also in regards to different providers and their stakes 

within this market. But how does the different providers go about in order to provide their 

users with added value? What does the user prioritize? The purpose of this study is to 

examine which additional functions can be considered important when designing a 

streaming service, which in turn will create an  added value for the user. The study is based 

on a qualitative study of 6 individuals with semi-structured interviews and we will present 

an in-depth analysis regarding four fields of interest to us in regards to streaming services; 

second devices, recommendation systems, keywords and social connectivity. The result of 

our study shows that our respondents agreed that recommendation systems works well 

when the streaming services have a large enough selection of related media. Most of our 

respondents used a second device in one way or another, but the most common usage 

included watching broadcasts on multiple devices.  Regarding the keyword searches, our 

respondents argued that it worked well, and it was a function that was taken for granted 

by many users. The public social connectivity functions was unwanted by most of our 

respondents - where it was not only met with indifferency, but outright dislike. 

 

Förord 
Vi vill tacka vår eminente handledare Andreas Lund på instutitionen för informatik, som 

bidragit med både hjälp, stöd och tid. Vi vill även tacka de vänner som förgyllt vår vardag och 

gjort alla studietimmarna betydligt mycket mer underhållande. Slutligen vill vi även rikta ett 

stort tack till de respondenter som hjälpt oss att genomföra vår studie. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

TV-tittande minskar samtidigt som streamingtjänster blir allt populärare i dagens samhälle, 

med allt fler användare (Logan, 2011). Med stora och populära tjänster som HBO Nordic, 

Netflix samt Viaplay får konsumenterna en betydligt större valmöjlighet, gentemot 

traditionell media, när det kommer till vilka program användaren väljer att titta på och när 

användaren vill titta på dem. 

 Detsamma gäller även streamad musik, där Spotify är en stor aktör inom 

musikstreaming. Enligt en rapport som gjorts på den svenska marknaden så står streamad 

musik för 75% av intäkterna och den faktiska fysiska försäljningen uppmäter bara 21% av 

intäkterna (Musiksverige, 2013). Detta innebär ett paradigmskifte för branchen både inom 

TV och musikkonsumtion. 

Aktören Netflix, som tillhandahåller både serier, filmer och barnprogram, producerar 

dessutom egna populära TV-serier - exempelvis House of Cards och Orange is the new Black 

- samt nyproducering av nedlagda serier, exempelvis Arrested Development (Netflix, 2015a. ; 

Netflix, 2015b). 

Innan streamingtjänster blev populära anser vi att diskussioner kring de filmer eller serier 

som visats på TV kvällen innan, var betydligt vanligare - det var lättare att konversera med 

sina vänner och bekanta samt att de flesta som följde samma serier var på samma avsnitt. 

Med streamingtjänsterna idag finns det inga hinder när det kommer till vart, hur och när 

användaren kan titta på serier. 

Trots det enorma utbud som de stora streamingaktörerna erbjuder saknas fortfarande 

funktionen att veta vad ens vänner tittat på, om användaren inte valt att koppla tjänsten till 

sitt Facebookkonto. Enligt en studie gjord av Hess et al. (2011) råder det dock en aversion 

bland vissa användare huruvida dessa väljer att koppla sitt Facebookkonto till 

streamingtjänster. Detta för att sociala medier  i vissa fall kan upplevas som opersonliga, 

eller att användaren inte vill dela med sig av vad dessa tittat på, med undantag för nära 

vänner. 

Tjänster, som exempelvis Spotify, erbjuder redan funktionen att användare kan se vad 

deras vänner lyssnar på - till och med ned på enstaka album. Denna funktionalitet saknas för 

närvarande i streamingtjänster som exempelvis Netflix, där ingen integrerad lösning finns 

tillgänglig. Enligt den studie som gjorts är en integrerad lösning något som önskas av 

användarna (Hess et al., 2011). 

Frågan vi ställer oss är huruvida det finns en möjlighet att designa dessa typer av 

streamingtjänster med ett fokus på att erhålla ett förhöjt mervärde och hur detta skulle 

kunna genomföras. I detta fall menar vi på att det är tänkbart att ett mervärde kan uppnås 

med hjälp av god användarvänlighet, ett intuitivt, välfungerande och enkelt gränssnitt. Detta 

tillsammans med ett genomgående rekommendationssystem som kan hjälpa användaren i 

sina sökningar. Med detta i åtanke kommer vi att fokusera på mervärdesskapande för 

streamingtjänsternas tilläggsfunktioner i vår studie. 
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1.2 Problemformulering 

 Vilka tilläggsfunktioner är betydelsefulla för att designa en streamingtjänst som 

därigenom skapar ett mervärde för användaren? 

1.3 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka tilläggsfunktioner som anses vara viktiga vid 

design av streamingtjänster, och därmed kunna erbjuda en palett som utvecklare skulle 

kunna använda sig av. Denna palett skulle kunna ses som ett hjälpmedel för att skapa en 

förhöjd användarupplevelse och även påvisa vad användare anser vara betydelsefullt. Vi 

önskar få en förståelse kring vad användare anser vara viktiga aspekter, för att sedan kunna 

jämföra och förena detta till den relaterade forskning som finns inom området.  

1.4 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att studera viktiga aspekter och verktyg som  kan användas för hur 

streamingtjänster skulle kunna designas. Streamingtjänster är dock ett väldigt brett område 

med flera olika branscher. Därav har vi valt att avgränsa vårat område till betaltjänster där 

ett konto krävs för att kunna använda sig av tjänsten. Dessa innefattas av videotjänster 

såsom Netflix, Viaplay och HBO Nordic, samt musiktjänster såsom Spotify och Tidal. Vi 

anser att arbetet skulle bli allt för spretigt om exempelvis en tjänst som SVT Play 

innefattades. På SVT Play krävs inget eget konto och gör att de tilläggsfunktioner vi tänkt 

titta på inte finns i samma utsträckning. Vi kommer även att avgränsa begreppet "mervärde" 

till det värdeskapande som användaren upplever kring interaktionsdesignen vid konsumtion 

av digital media - detta för att mervärde kan te sig som något subjektivt och även bli väldigt 

tekniskt utan någon avgränsning.  
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2. Metod 

I denna del kommer det tillvägagångssätt, som vi använt för att genomföra studien, att 

beskrivas. Arbetsgången kommer att presenteras i den kronologiska ordning som vi arbetat i. 

Först kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att välja metod, därefter hur vi valt att 

samla in data, och slutligen hur vår analysprocess har sett ut. Vi kommer även att kritiskt 

granska vårt metodval och beskriva hur vi har resonerat vid vårt val av metod. Som 

avslutning kommer vi att analysera vårt metodval utifrån ett etiskt perspektiv.  

2.1 Metodval 

Gällande vårt metodval så har vi utgått från det syfte som vi vill uppnå med vår uppsats, 

samt problemformulering och frågeställning. Undersökningen ämnar att utröna vad 

användare själva anser är viktigt gällande design och mervärdesskapande. Detta hoppas vi 

på att uppnå genom att samla in information baserat på kvalitativa intervjuer samt att 

granska diverse streamingtjänster. Målet med denna studie är att samla in datamaterial 

relaterat till frågeställningen. Förutom det ämnar vi att kartlägga vad användare anser vara 

viktiga faktorer när det kommer till att skapa mervärde inom streamingtjänster. 

Anledningen till att vi har valt en kvalitativ studie är för att på ett flexibelt sätt att få en 

överblick avseende respondenternas egna åsikter och få mer utvecklade och djupa svar. En 

kvantitativ studie hade inte gett oss samma djup som en kvalitativ studie, vilket är 

anledningen till att vi valt oss av en kvalitativ studie. Vi kommer även att använda oss av en 

analytisk induktion, något som Hartman (2004) beskriver som en metod där data först 

samlas in och därefter analyseras för att hitta och finna samband. 

2.2 Litteraturgranskning 

Vårt arbete inleddes med att vi började leta efter relaterad forskning kring vårt givna ämne 

för att erhålla en bättre och djupare kunskap kring ämnet. Vi började med en bred sökning, 

detta för att få en mer generell bild, för att sedan snäva av våra sökningar för att rikta dem 

mer mot vårt syfte och problemformulering. Vi valde att inrikta oss på vetenskapliga artiklar, 

eftersom ämnet är relativt nytt och det varit svårt att hitta relevant information kring ämnet 

på andra ställen. Sökningar skedde genom Google och Google Scholar, Umeå 

universitetsbiblioteks hemsida och databaser kopplade till denna, såsom ACM och Scopus. I 

de mest relevanta artiklarna blev vi sedermera härledda till andra källor genom att söka 

igenom deras referenslistor och kolla igenom de publikationer och konferenser de deltagit i. 

Den relaterade forskningen utgjorde en grund för oss att stå på när vi analyserade de olika 

streamingtjänsterna och dess funktioner, och därefter kunna formulera frågor för vår 

kvalitativa intervju.  

2.3 Datainsamling 

Datan som vi har samlat in till vår uppsats har skett i två faser. Efter att vi hade fördjupat oss 

kring vår problemformulering och syfte, med hjälp av relaterad forskning, valde vi att 

granska de olika streamingtjänsterna. Vi granskade de olika tjänsterna tillsammans för att 
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kunna diskutera och analysera de olika funktionerna som vi fann. Analysen av de olika 

tjänsterna har dock alltid haft en utgångspunkt från den relaterade forskningen. Med denna 

har vi plockat fram, vad vi anser vara, viktiga aspekter vid design av streamingtjänster. Detta 

har givit oss en struktur att jobba utifrån och med hjälp av denna struktur har vi sedermera 

granskat de olika tjänsterna och på så viss kunnat göra en jämförande analys mellan de olika 

tjänsterna. Analysen har skett på ett objektivt sätt, där vi har antecknat de observationer vi 

funnit. Analysen kommer avslutas med en sammanfattande tabell som påvisar huruvida 

tjänsterna stödjer de olika deisgnaspekterna som vi har valt att granska.  

 Vi bestämde oss tidigt för att vi ville ha användares åsikter kring vad de ansåg vara viktigt 

vid konsumtion av streamingtjänster. Valet föll på en kvalitativ studie. Vid en kvantitativ 

intervju är processen mer strukturerad, där frågornas ordning är bestämd på förhand och 

själva frågorna har givna svarsalternativ (Hartman, 2004). Vi eftersökte mer fria svar från 

våra respondenter där de kunde utveckla sina tankar kring våra frågor. Vi ville även ha 

någon form av grund att stå på vid intervjuerna, och därför passade halvstrukturerade 

intervjuer oss bäst.  Denna intervjumetod har hög grad standardisering men lägre grad av 

strukturering. Frågor kan ställas i dess ordning, men respondenten kan formulera sig fritt i 

intervjun (Hartman, 2004).   

 Det är även av vikt att intervjun inte svävar iväg allt för mycket från det område som 

intervjuarna ämnar att få förståelse kring. Därför kan en intervjuguide med innehållande 

teman vara av hjälp (Hartman, 2004). Vi har valt att använda oss av denna ansats, och våra 

teman föll sig tämligen naturligt utifrån de forskningsområden som vi presenterat.  

2.4 Urval 

Som vi tidigare nämnt har vår datainsamling skett i två olika faser. I denna del kommer vi att 

redogöra för hur denna beslutsprocess gick till för de olika insamlingsfaserna och varför vi 

valde det urval som vi har valt att granska.  

2.4.1 Urval av tjänster 

Vid valet av tjänster använde vi oss av bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod används på 

grund av dess enkelhet, där urvalet exempelvis kan bestå av människor i ens 

bekantskapskrets. Det är även en metod som kan användas vid begränsade resurser 

(Hartman, 2004). Tjänsterna Viaplay, Spotify och Netflix valde vi på grund av att vi båda 

hade tillgång och aktiva abonnemang hos dessa tre tjänster. Det blev även naturligt att välja 

bort tjänster som kostade pengar eftersom vi hade begränsade resurser. En av dessa tjänster 

var Tidal. Tjänsten HBO Nordic erbjöd en månads gratisabonnemang vilket gjorde att vi 

även kunde granska denna tjänsten. Med den begränsade tidsramen i åtanke valde vi att 

begränsa oss vid dessa fyra tjänster.   

 

 Viaplay Spotify Netflix HBO Nordic 

Typ av media Film, TV & 

livestreaming 

Musik Film & TV Film & TV 

Tabell 1. Sammanfattande tabell av de tjänster som kommer att granskas. 
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2.4.2 Urval av intervjurespondenter 

I en kvalitativ studie ämnar urvalet att inte söka ett brett urval, utan istället finna individer 

som kan ge den kunskap som eftersökes (Hartman, 2004). Vid vårat val av respondenter 

valde vi att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Vi valde även att inrikta oss på 

respondenter som använder sig av streamingtjänster för att kunna göra en bättre analys av 

tjänsterna. Bekvämlighetsurvalet används på grund av dess enkelhet, och att urvalet kan 

bestå av exempelvis människor i ens bekantskapskrets (Hartman, 2004). Valet av 

respondenter grundade sig i stor del kring vår begränsade tidsram. Vi hade sedan tidigare 

gjort en relativt omfattande analys av de olika tjänsterna och vi kände att konsumenter av 

streaming, även ifall de var bekanta, skulle kunna ge oss vad vi var ute efter. Vi valde att rikta 

in oss på sex stycken intervjuobjekt, där respondenterna var mellan åldrarna 23 - 27år. Vi 

har även eftersökt balans mellan könen, där tre av respondenterna var kvinnor och de andra 

tre män.  

 

Respondent Kön Ålder Streamingtjänster 

A Man 23 Spotify, Netflix 

B Kvinna 26 Spotify, Viaplay 

C Kvinna 24 Viaplay 

D Kvinna 25 Spotify, Viaplay 

E Man 25 Spotify, Viaplay, Netflix 

F Man 27 Spotify, Viaplay 

Tabell 2. Tabell över respondenter i vår kvalitativa intervju 

2.5 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in via inspelningsapplikationer i våra mobiltelefoner. Detta ledde till 

att vi fick möjlighet att transkibera materialet. Bell (2000) menar att det är positivt med 

inspelade intervjuer. Genom att ha en intervju inspelad går det exempelvis att kontrollera att 

citat uppfattats korrekt (Bell, 2000).  

 När datan väl samlats in behöver den analyseras. Vid analytisk induktion sker analysen av 

materialet först efter att all data har samlats in. Om analysen påbörjas innan all data har 

samlats in finns en risk för att kommande intervjuer kan påverkas av det tidigare resultatet 

(Hartman, 2004). Detta ansåg vi vara en bra ansats eftersom vi fick ett verktyg och en modell 

att följa för att kunna få datan mer lätthanterlig när vi vid senare skede vill presentera denna 

data.  

Resultatet gav i sin tur en hel del text att analysera. Hartman (2004) beskriver en modell 

som kallas för ”kodning” där datan reduceras, organiseras och kategoriseras. Vi började med 

att ta fram intressanta begrepp som förekommit under intervjuerna och därefter 

kategorisera dessa. För att kategorisera vårt material använde vi oss av de teman som vi hade 

till hjälp vid intervjuerna. Med hjälp av begreppen och dessa teman växte våra kategorier 

fram där vi kunde samla vår data på ett ordnat sätt.  

 Nästa steg är att tolka datan. Tolkningen ämnar att resultera i en teori, menar Hartman 

(2004), och för att bilda denna teori krävs det att de olika kategorier som tagits fram ställs 
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mot varandra (Hartman, 2004). Utifrån denna modell har vi arbetat fram det resultat som 

senare kommer att presenteras i vår resultatdel.  

2.6 Kritik 

2.6.1 Urval och metodkritik 

När vi påbörjade processen med att välja ut vilka tjänster som vi ville granska valde vi att 

inrikta oss mot premiumtjänster för streaming. Det blev då naturligt att välja Netflix, 

Viaplay, HBO Nordic vid val av film och serier, i och med att de är väl kända tjänster. Vi är 

även medvetna om att det finns fler tjänster, som exempelvis CMore. Denna valdes bort då vi 

ansåg att de tre tidigare tjänsterna vi var allt för lika CMore. Spotify var även det ett naturligt 

val, på grund av dess stora användarbas. Vår initiala tanke var att ha med några fler tjänster 

kring musikstreaming, men vi tvingades dock att välja bort Tidal, där det krävdes att vi 

registrerade oss för ett månadsabonnemang för att kunna analysera tjänsten. Mot slutet av 

vår studie upptäckte vi dock att Tidal möjliggjort för att prova på tjänsten gratis en månad. 

Tiden var dock allt för knapp, vilket gjorde att vi valde att inte granska tjänsten i detta skede. 

 Vid användningen av ett bekvämlighetsurval menar Hartman (2004) på att det finns en 

överhängande risk för att urvalet inte blir representativt. Ett annat problem kan vara att vi 

valt att göra vår undersökning på studenter. Detta kan leda till att studenterna har allt för 

gemensamma drag och användningsmönster för att kunna vara representativt för ett urval 

(Hartman, 2004). Men i och med att vi ville granska funktioner i tjänsterna och hur de 

användes ansåg vi det vara viktigt att respondenten var teknikintresserad. 

 Valet av halvstrukturerade intervjuer motiverades av att vi ville ha mer öppna frågor som 

kunde leda till viss diskussion. Detta kan dock vara en svår process. Mathers, Fox & Hunn 

(1998) menar att en sådan intervju kräver goda förberedelser vid planering, utförande och 

analys. Vi märkte tidigt att det krävde en hel del planering för att kunna ställa följdfrågor där 

respondenten var något reserverad. Mathers et al (1998) menar att fyra vanliga problem som 

kan uppstå i en intervju är att inte följa nedskrivna instruktioner, att formulera frågor olika i 

intervjuer, att subjektivt bedöma hur ett svar ska bedömas samt att ju mer som ska skrivas 

ner, desto större risk för att sådan data kan misstolkas. För att bemöta dessa problem valde 

vi att använda oss av en intervjumall som vi följde relativt strikt. När denna mall skrevs 

tänkte vi igenom de olika scenarion som skulle kunna uppstå för att på så vis vara förberedda 

för att kunna ställa lämpliga följdfrågor. Vid intervjuerna har båda medverket, varvid ena 

har varit passiv observatör, för att undvika enskilda värderingar i frågor som ställts. Vi har 

försökt att ställa öppna frågor och inte styra våra respondenter. Har vi eventuellt missat 

något i våra intervjuer, eller har det rådit några oklarheter, har vi kunnat kontakta våra 

respondenter för att kontrollera att inga felciteringar har uppstått.   

2.6.2 Källkritik 

Bell (2000) talar om vikten av att kontrollera autenticiteten hos de källor som undersöks. 

Det bör kontrolleras att källorna är relaterade till ämnet, är sanna och huruvida de 

innehåller fakta eller framförallt åsikter och värderingar. 

 Vi har själva valt att kontrollera våra källor övergripande och framförallt att lägga vikt vid 

att de slutsatser som författarna gjort har haft förankring i fakta utöver författarnas egna 
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åsikter. Då vi bedömt att vårt ämne inte varit speciellt värdeladdat eller tabubelagt har vi 

avgjort att en intern granskning av dessa källor varit av en mindre betydelse, jämfört med att 

enbart kontrollera den övergripande autenticiteten på materialet. I och med att vi har 

kontrollerat många källor som varit direkt relaterade till enskilda produkter, exempelvis 

Spotify, Tidal och Netflix, har det varit viktigt för oss att vara så objektiva som möjligt i våra 

beskrivningar av dessa tjänster. Vi har utgått från att kontrollera vad syftet med källan varit, 

i enlighet med Bells (2000) beskrivning avseende källkritik och därigenom fått fog för att 

hålla våra beskrivningar och kontroll av källorna så objektiva som möjligt. 

2.7 Etik 

De respondenter som medverkar i vår undersökning kommer att vara anonyma, vilket 

kommer delges i det initiala skedet av undersökningen. Inga uppgifter som samlas in 

kommer att användas till något annat syfte eller ändamål än denna undersökning. Alla 

medverkande i undersökningen har i förväg informerats om undersökningens syfte, att 

undersökningen är frivillig samt att de har möjlighet att avbryta undersökningen eller avstå 

från att svara på eventuella frågor som de inte känner sig bekväma att besvara 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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3. Relaterad forskning 

Det studieobjekt som vi har valt att inrikta oss på är streamingtjänster. Dessa 

streamingtjänster kännetecknas av att de tillhandahåller en strömmande överföring av 

medium till användarens enhet som kan spelas upp omedelbart samtidigt som mediumet i 

helhet laddas ned över ett nätverk eller internet (Helmersson, u.å). Videotjänsterna, som 

exempelvis Netflix, ämnar att distribuera video, exempelvis serier och filmer. 

Musiktjänsterna, såsom Spotify, ämnar att distribuera musik och ljudklipp (exempelvis 

ståuppkomik eller spoken word). Utöver det mediadistribuerande huvudinnehållet ämnar 

tjänsterna att skapa ett mervärde för användarna genom att integrera tilläggsfunktioner i 

sina tjänster som bistår konsumenten med en god användarupplevelse. Vi har sökt forskning 

som förklarar och beskriver de olika komponenterna som vi anser skapar denna goda 

användarupplevelse och vad vi benämner som mervärde. Detta kan inkludera 

rekommendationssystem, användandet av second devices, hur sökningar och nyckelord 

fungerar i den valda applikationen, samt hur den sociala kopplingen fungerar avseende de 

olika tjänsterna. 

 Denna forskning kommer vi senare att använda som en struktur i vår datainsamling och 

analys. Av det forskningsmaterial vi kommit i kontakt med så har en majoritet av detta varit 

kopplat till framförallt det tekniska bakom streamingtjänster - exempelvis hur 

leverantörerna skall bibehålla en hög bitrate och kunna tillhandahålla en fungerande 

uppkoppling gentemot användarna. När det kommer till rekommendationssystem så 

behandlar mycket av den relaterade forskningen endast algoritmer och matematiska formler 

kring hur dessa rekommendationssystem skall kodas, men betydligt färre rapporter finns 

kring vad användarna själva anser om rekommendationssystem som funktion. Vi har därför 

valt att avgränsa oss från de mer tekniska och matematiska aspekterna kring streaming och 

istället lagt fokus på de sociala- interaktionella- och användarvänlighetsvänliga perspektiven 

- något som vi anser skapa ett mervärde för slutanvändaren. 

3.1 Sökningar 

Att söka fram information, exempelvis en viss låt eller film, är ett vanligt sätt för att hitta 

media. Ett populärt sätt att märka upp denna media är med hjälp av taggningar (Hassan-

Montero & Herrero-Solana, 2006). En films metadata kan exempelvis märkas upp med dess 

genre, skådespelare och liknande.  

Denna information utgör sedan en grund för att beskriva och indexera denna specifika 

film.  Det finns två möjliga sätt för att få åtkomst till denna data, informationsfiltrering och 

informationshämtning. Informationsfiltrering kan handla om att en användare har 

konfigurerat sin personliga profil med egna taggar och kan därigenom erhålla information 

passivt utifrån dess taggar. Informationshämtning är mer riktat mot att användaren själv 

aktivt söker efter den information den är ute efter. Genom att söka på taggar erhålles 

användaren en lista med relevanta sökträffar (Hassan-Montero & Herrero-Solana, 2006). 

Ett problem med detta system är att sökningar kan ge träffar som kan uppfattas som 

irrelevanta, även om de taggar som sökts på stämmer överens med de som konsumenten 
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använt sig av. Det går att hjälpa detta med att använda en andra filtrering som utgår från 

betyg och konsumentens användarmönster, men detta kräver ofta omfattande betygsättning 

och väl kartlagt användarmönster innan detta kan vara av hjälp för konsumenten (De 

Pessemier et al., 2009). Tjänsten Netflix använder sig av ett betygsättningssystem med en 

skala ett till fem till sina filmer och serier. Denna typ av taggning gör det enkelt för 

rekommendationssystemets algoritm att kunna rekommendera media, men det kan ses som 

en begränsning då en betygssättning med denna skala inte fullt beskriver vad användaren 

tycker om median. Ett alternativ är att kunna lämna kommentarer för att återge en mer 

omfattande bild av vad användaren tyckte om sin upplevelse. Detta kräver dock mer av 

användaren i jämförelse med att betygsätta. Det är dessutom en svår uppgift att kunna 

applicera detta till rekommendationssystemet då det är svårt att återge någon form av 

sammanfattad bild av olika kommentarer (Vig, Soukup, Sen, & Riedl, 2010).  

Sökningar med automatisk ifyllning är något som är vanligt i de flesta moderna 

sökmotorer och webbläsare. Sökningen filtreras utifrån det prefix som ifyllts av användaren 

och återger de matchningar som har högst relevans. Först matchas sökprefixet med datan, 

därefter sorteras de sökträffar som kommer upp med hjälp av sannolikhet, som ofta är 

baserat på tidigare sökningar.  Automatiska förslag är också väldigt nära relaterat till 

automatisk ifyllning. Detta är en funktion som ger användaren förslag på sökningar vid 

ifyllning av sökfält. (Shokouhi, 2013). När användaren matat in något i ett sökfält kommer 

förslag på olika alternativ att dyka upp. Den kan även hjälpa med att rätta användaren ifall 

denne har stavat fel. En utmaning kan dock vara att förslagen som dyker upp inte hjälper 

användaren. Sökningar baseras ofta på populära sökningar och det är inte nödvändigtvis det 

som användaren initialt velat söka på, sökord kan även ha olika betydelse. Desto mer 

omfattande söktermen är, desto enklare blir det att snäva ner antalet förslag och ge 

användaren de sökningar som denne efterfrågat (Mei, Zhou, & Church, 2008). 

3.2 Rekommendationssystem 

Det har tidigare funnits en viss problematik kring streaming och att kunna anpassa 

innehållet till användarens önskemål. Utbudet kring streamingtjänster är ofta väldigt stort, 

och kan leda till att användaren endast kan konsumera en mindre del av det totala utbudet. 

Tidigare lösningar har varit att tagga media och därefter använda sökningar baserade på 

nyckelord. Rekommendationssystem är en ansats för att lösa detta.  Baserat på den 

information som lagras av användarens konsumtionsmönster går det att rekommendera 

media för användaren (De Pessemier, Deryckere & Martens, 2009). 

Rekommendationssystem är en teknik som bygger på analys av den  

informationsutvinning som en tjänst erhåller. Genom att kunna analysera data går det att 

skapa en algoritm som möjliggör att se mönster i användares användning av en tjänst. Det är 

idag en väldigt populär teknik att använda, det är exempelvis vanligt förekommande bland 

sökmotorer, e-handel och datingsidor. Men det är även en viktig teknik för streamingtjänster 

för musik och video, som möjliggör att en användares konto kan göras mer personligt 

beroende på vad denne väljer att konsumera (Amatriain, 2013). Har en användare sett filmer 

inom en viss kategori kan denne rekommenderas andra filmer inom samma kategori som 

denne skulle kunna gilla. Amatriain (2013) framhäver en princip som kallas för ”like 
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mindedness”. Det menas att användare som har en mätbar historia kring sina val av 

konsumtion med stor sannolikhet kommer att ha samma preferenser i sitt framtida val av 

konsumtion.   

Ett lyckat rekomendationssystem förutsätter att man gör ett hänsynstagande i vissa 

aspekter. Schedl (2013) menar att musikens innehåll, musikens kontext samt användarens 

kontext är tre viktiga aspekter. Musikens innehåll är det musikaliska som hörs när en låt 

spelas och kontexten av musiken menas till exempelvis låtens text eller artistens bakgrund. 

Användarens kontext behövs också eftersom det är högst subjektivt vad som en användare 

väljer att lyssna på. Dessa tre aspekter är en viktig del i skapande av 

rekommendationssystem. Genom att basera rekommendationer på dessa aspekter går det att 

skapa ett framgångsrikt rekommendationssystem som ger användaren ett mervärde i form 

av att denne får tillgång till ett omfattande system som skräddarsytts utifrån det 

användarmönster som upstått (Schedl, 2013).  

Stora utbud kan dock göra rekommendationssystemen problematiska. I och med 

rekommendationssystemens utformning och dess fokus kring betyg och användarmönster, 

gör att de rekommendationer som kommer upp för användaren är den media med bredast 

bekantskap. Detta gör att serier kan omintetgås, exempelvis lyckträffar och serier som 

användare via impuls skulle vilja se. Detta är något som menas vara nödvändigt för att 

kunna ge användaren ett brett spektrum av rekommendationer (Kawamae, 2010).  

3.3 Second devices 

I en studie så skriver (Google, 2012) att ca. 90% av vår dagliga medieinteraktion sker via 

skärmbaserade applikationer, såsom smartphones, surfplattor, laptops och TV-apparater - 

där 81% av användarna använder en kombination av TV och smartphones vid samma 

tillfälle. 

 Detta innebär stora möjligheter för mervärdesskapande genom att utnyttja såkallade 

second devices. Användningen av second devices innebär att konsumenten använder sig av 

fler än ett medium, exempelvis smartphones, som förser mediekonsumenten med ytterligare 

information eller data avseende den specifika media de för närvarande konsumerar. Detta 

kan vara utökad information som annars inte varit tillgängligt i det ursprungliga mediet, 

oavsett om det rör sig om filmer, serier eller TV-spel (Šoškić et al., 2013). 

 Second Devices kan grovt översättas till "sekundär enhet", men då någon vedertagen 

svensk översättning inte existerar så har vi istället valt att benämna det vid dess engelska 

namn. Denna typ av utökad information kan exempelvis vara fakta som presenteras 

avseende skådespelare och deras roller i den berörda filmen eller serien. Det kan likväl vara 

information i form av visuella skildringar avseende släktträd i karaktärsdrivna serier, såsom 

den populära serien Game of Thrones - där många olika namn och karaktärer ständigt 

återkommer och utvecklas. Den information som omnämns behöver inte vara relaterad till 

karaktärer över huvud taget, utan all form av information som kan anses tillföra något värde, 

till det medium som konsumeras, inkluderas. 
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 Värt att omnämnas är dock att informationssökning inte är ett krav för att något skall 

benämnas som en second device. Användaren kan likväl använda sin enhet för sociala 

medier, spel eller övriga funktioner. Bara själva användningen av ytterligare en enhet vid TV-

tittande gör att denna enhet kan klassas som en second device.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Stapeldiagram avseende second devices (Nandakumar & Murray, 2014) 

 

I en studie (illustrerad i diagrammen ovan) som genomfördes av Nandakumar & Murray 

(2014) så svarade 98 respondentrer avseende sina vanor gällande att använda sig av en 

second device samtidigt som de tittade på TV. Studien visade på att 81% av respondenterna 

använde sig av ytterligare en enhet samtidigt som de tittade på TV. I det vänstra diagrammet 

kan vi se att 25% av de som tittade på TV och använde ytterligare en enhet, använde denna 

enhet för att utföra sökningar rörande det TV-program som de tittade på. I det högra 

diagrammet så presenteras de vanligaste sökningarna som gjordes relaterat till TV-

programmet. Studien som presenterades av Nandakumar & Murray har även stöd i tidigare, 

studier som gjorts avseende second devices. I en studie gjort av Hess et al. (2011) så framför 

flertalet av respondenterna ett önskemål om att erhålla möjligheten att få information 

relaterad till det program eller film som de ser. Detta kan exempelvis involvera vilket 

soundtack som spelar, information kring skådespelare eller involverade varumärken. 

Baserat på den statistiska data som (Nandakumar & Murray, 2014) erhöll i sin studie så 

utvecklade författarna sedan en synkroniserad applikation ämnad att användas tillsammans 

med TV-serien Justified. Applikationen skulle redogöra för samspelet mellan karaktärerna 

och fungera som ett komplement till serien. Målet var att delge tittarna information utan att 

för den skull leda uppmärksamheten från det avsnitt som tittaren såg på. 

Den slutsats som Nandakumar & Murray (2014) nådde, gällande vilka tjänster som 

önskades, var följande: Opt-in uppehåll; Användarna skulle själva ha möjligheten att avbryta 

programmet för att få ytterligare information. Innehållet skall vara synkroniserat med 

programmet; Informationen som visas i appen bör vara relaterat till det specifika avsnitt 

som visas och information bör dyka upp vid relevanta tillfällen. Fokus på karaktärer och 

relationen mellan karaktärerna; För att undvika spoilers så måste tjänsten designas på ett 

ramverk som gör att tjänsten både synkroniserar med avsnitt - men även specifika scener i 

avsnittet.  
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Händelser; Tjänsten bör kunna referera till tidigare händelser om de relaterar till det 

specifika avsnittet som användaren tittar på. Social kontext; Ha i åtanke att olika tittare som 

följer serien tillsammans kan ha olika kunskapsnivåer gällande programmet de följer - och 

hur detta skulle påverka de övriga tittarna om en person väljer att utföra ett Opt-in uppehåll 

(Nandakumar & Murray, 2014). 

3.4 Social koppling 

Allt eftersom att sociala medier i mångt och mycket ersatt äldre typer av kommunikations-

sätt så börjar både företag och privatpersoner att förstå vikten av att vara konstant 

uppkopplad och aktiv på alla de olika sociala medierna som existerar. Detta fenomen kan 

även ses  inom streamingtjänsterna, där vissa av dem erbjuder konsumenten möjligheten att 

direkt förmedla vad denne sett eller lyssnat på, via sociala media - framförallt gällande 

"Facebook". Detta leder till en strömlinjeformad leverans av data, direkt från den applikation 

som används, och ut till de vänner och bekanta som finns på Facebook, via Facebooks egna 

Facebook Open Graph API. Open Graph är aktiv i över 5000 applikationer och är ansvarig 

för att dela ca en miljard av varierande händelser, filer och uppdateringar till facebook - varje 

dag (Grineva, 2012). 

 I den studie som publicerades av Hess et al. (2011) så nämner en av respondenterna att 

denne ofta talar med sin vän över telefon kring TV-serier eller filmer som de båda tittar på. 

Respondenten föreslog en integrerad lösning (en "Buddy list") där ens vänner presenterades 

i listformat samt vilka serier eller program som dessa tittade på för närvarande. Detta kan 

liknas vid Spotifys funktion där det presenteras vilken låt och artist som ens vänner för 

närvarande lyssnar på, direkt i Spotifys egna grafiska användargränssnitt. Denna idé mötte 

dock kritik från andra respondenter i samma undersökning, med resonemanget att delandet 

av vilka TV-program som konsumerades var något som de kritiska respondenterna endast 

ville dela med speciellt nära vänner (Hess et al., 2011). 

 En teoretisk lösning kring den sociala aspekten och TV-tittande är något som benämns 

"Social TV". Det innebär användningen av en TV med internetuppkoppling tillsammans med 

sociala medier. Detta koncept skulle innebära möjligheten till interaktion mellan användare i 

samband med att dessa tittar på TV, utan användning av second devices. Detta koncept 

innebär att användare får möjligheten att, i realtid, kommunicera sinsemellan via sin TV 

samtidigt som de tittar på en film eller ett program som går på TV - och på så sätt 

implementera en social dimension mellan vänner och familj även om dessa inte sitter 

tillsammans vid samma TV (Dong-Hee, 2013).  

 Många applikationer och program stödjer idag en koppling mot sociala medier, där 

streamingtjänsterna inte är något undantag. Avseende företag så är den sociala kopplingen 

ett viktigt hjälpmedel, inte bara för att tillåta konsumenterna en större användarvänlighet 

men också för att själva sprida sitt företags namn och i samband med detta få en större 

täckning och spridning. Detta kan framförallt ses på exempelvis Facebook där ett genomsnitt 

på 936 miljoner varit aktiva under en daglig basis - avseende uppkoppling från en dator - 

under mars månad 2015, samt en sammanlagd användning av 1.44 miljarder under samma 

månad med dator. 



 13 

Under denna  månad har även ett genomsnitt av 798 miljoner människor varit aktiva via sin 

mobiltelefon, med en sammanlagd inloggningsfrekvens av 1.25 miljarder inloggningar via 

mobiltelefon (Facebook, u.å). 

Förutom Facebook så kan även Twitter räknas in till en av de stora sociala 

kommunikationskanalerna - där Twitter själva rapporterar att de för närvarande har 302 

miljoner aktiva användare varje månad med en halv miljard sända Tweets1 på en daglig basis 

(Twitter, u.å). Med tanke på den enorma genomslagskraft och användarbas som Twitter och 

Facebook har så menar vi på att det inte enbart är för konsumentens egen skull som 

streamingtjänsterna har (och i vissa fall bör) implementera möjligheten till social koppling - 

det är även i företagens egna intresse att möjliggöra denna koppling för att själva erhålla 

exponering och potentiellt nya kunder. 

3.5 Sammanfattning 

Sökfunktioner är ett vanligt sätt att hitta media. Denna media är ofta uppmärkt med 

såkallade taggningar. En films metadata kan exempelvis märkas upp med dess genre, 

skådespelare eller liknande. Taggningarna kan hanteras på två sätt, informationsfiltrering 

och informationshämtning. Filtreringen handlar om att en användare kan filtrera innehåll 

genom att konfigurera vilka taggar som ska visas. Hämtning handlar om att göra specifika 

sökningar på vad användaren är ute efter. Vidare är det vanligt att sökfunktioner använder 

sig av automatisk ifyllning och automatiska förslag. Dessa två liknar varandra, båda matchar 

sökprefixet med datan och därefter ges automatiska förslag eller ifyllning. Desto mer 

omfattande en sökterm är, desto bättre och mer relevant resultat kan levereras till 

användaren. 

Rekommendationssystem är något som har vuxit fram för att hjälpa användare att kunna 

kunna anpassa innehållet i en streamingtjänst. Detta har främst berott på att tjänsternas 

utbud är väldigt stort, och att det är svårt för en användare att konsumera hela utbudet. 

Rekommendationssystem bygger kring analys av informationsutvinning som 

streamingtjänster erhåller. Vid denna analys skapas en algoritm som möjliggör att se 

mönster i hur ett användningen hos en konsumt ser ut. Om en användare uppskattar en viss 

film, ger tjänsterna rekommendationer på liknande filmer. Användarmönstret menas gå att 

mäta och att en användare med stor sannolikhet kommer ha samma preferenser i framtiden 

vid val av konsumtion.  

 I en studie av Google (2012) menas att 90% av vår dagliga medieinteraktion sker via 

skärmbaserade applikationer, som exeplevis smartphones, surfplattor, laptops och TV. 81% 

av användarna använder en kombination av TV och smartphone vid samma tillfälle. Detta 

fenomen kallas för second device. Definitionen på detta begrepp är att en konsument 

använder sig av en eller fler extra enhet vid konsumtion, exempelvis smartphone vid 

användning av TV. Smartphonen kan användas för att erhålla extra information, exempelvis 

fakta kring en skådespelare. Forskning har visat att det finns ett visst intresse att skapa 

applikationer till tv och film. Applikationen ska kunna erbjuda användaren information om 

den media som denne konsumerar och skapa ett mervärde. 

                                                        
1 "Tweets" - Ett meddelande på maximalt 140 bokstäver som sänds inom Twitter. 
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Social koppling avser den leverans som sker av data, från applikationen som används och 

vidare ut till sociala medier. Detta kan exempelvis ske via facebooks egna Facebook Open 

Graph API. Open Graph finns aktiv i över 5000 applikationer, samt delar ca. en miljard 

varierande händelser, filer och uppdateringar till facebook - varje dag (Grineva, 2012). 

Delning till social media är ett kraftfullt sätt för företag att nå ut med sitt varumärke. Detta 

för att Facebook rapporterade en sammanlagd användning av 1.44 miljarder, bara avseende 

PC (Facebook, u.å). Twitter rapporterar att de i sin tur har 302 miljoner aktiva användare 

varje månad och en halv miljard sända Tweets per dag (Twitter, u.å). 
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4. Resultat 

I denna del kommer vi inledningsvis att redogöra för den analys som vi har genomfört 

avseende streamingtjänster. Detta innefattar en beskrivning i text och med bilder av den 

layout some de olika tjänsterna tillämpar, samt hur väl dessa tjänster använder sig av 

rekommendationssystem, second devices, sökfunktion och social koppling. Denna 

beskrivning gjordes med stöd i den relaterade forskning, samt baserat på vår upplevelse vid 

navigation av dessa olika tjänster.  

 Därefter kommer vårt material från de intervjuer vi gjort att presenteras. Vi har valt ut de 

citat från intervjuerna som vi ansett vara relevanta och kan kopplas samman med vår 

relaterade forskning. Vi kommer att börja med att presentera hur respondenterna hittar och 

använder rekommendationer. Därefter kommer vi att presentera hur respondenterna 

använder sökfunktioner, samt ifall och hur de använder sig av second devices vid 

mediakonsumtion. Slutligen kommer vi att presentera hur respondenterna ser på delning av 

media offentligt och privat.  

4.1 Analys av tjänster 

4.1.1 Netflix 

Netfix är en TV- och video-streamingtjänst som grundades 1997 med det ursprungliga målet 

att erbjuda konsumenter möjligheten att hyra filmer online. Företaget växte och 2002 listade 

Netflix sig på Nasdaq med 600.000 medlemar. År 2007, tio år efter att Netflix grundades så  

började de erbjuda streamingtjänster för TV och filmer, vilket gjorde det möjligt för 

användare att börja streama direkt till sina datorer. Vid år 2014 så hade Netflix över 50 

miljoner användare och de hade vunnit 4 Emmy awards samt fått 31 Emmy award-

nomineringar (Netflix, 2014). Netflix finns tillgängligt för uppkopplade enheter med stöd för 

Netflix-applikationen. Detta inkluderar bland annat datorer, smart-TV, surfplattor, vissa 

spelkonsoller och smartphones (Netflix, u.å). 

Figur 2. Netflix rekommendationer fredagen 22/5 -2015. 
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Gränssnittet är ämnat att vara intuitivt där användarens förstasida inledningsvis visar 

vilka filmer och serier som användaren själv har lagt till. Efter denna rad så följer en rad 

kallat "Populärt på Netflix" där de serier med flest tittare blir listade - som en form av 

rekommendation baserat på vad majoriteten av användarna föredrar. 

Det presenteras även möjligheten att se vad som rekommenderas för dig som användare, 

baserat på vilka andra serier som du har markerat som favoriter, under kategorin "Toppval 

för [Användarnamnet]". Det finns även flertalet andra sökkategorier att tillgå, exempelvis 

"Nervkittlande tv-draman med en stark kvinnlig huvudkaraktär", "Krigsdraman baserade på 

böcker" och liknande specialiserade kategorier. 

 Då användaren navigerar in på ett avsnitt så börjar det automatiskt att spelas upp där det 

senast blev pausat eller avbrutet och det finns även ytterligare en kategori för alla serier som 

användaren för närvarande följer. 

 Om användaren har en Smart-TV med Netflixapplikationen installerad så innebär detta 

att användaren inledningsvis kan börja titta på en serie i, exempelvis, sin surfplatta, för att 

sedan fortsätta att titta på serien i sin Smart-TV där användaren tidigare avslutat sin förra 

session. 

 Då användaren skriver in ett sökord, exempelvis "House" så ger applikationen en 

omedelbar respons i bemärkelsen att den eliminerar filmer eller titlar som inte innehåller 

ordet "House". Dock så inkluderar den även engelska titlar, där exempelvis en av filmerna 

som kommer upp i sökresultatet är "Huset vid sjön" (engelska titeln; "House by the lake") - 

vilket innebär att användare kan söka på den engelska titeln även om resultatet visas på 

användarens modersmål. Detta leder dock till att alla filmer där "House" förekommer på ett 

eller annat sätt presenteras - exempelvis "Balls Out: The Gary Houseman story" - något som 

möjligtvis inte varit vad användaren haft i åtanke när de sökt. Ju fler ord som skrivs in i 

sökfältet, desto fler alternativ sållas bort och elimineras från sökresultaten, allt eftersom att 

användaren skriver in dem. 

 

Figur 3. Resultat vid sökning av "House". 
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 Tjänsten saknar den sociala aspekten när det kommer till att dela eller rekommendera TV 

eller filmer sinsemellan. Det finns ingen möjlighet till interaktion mellan användarna inom 

Netflixapplikationen - något som är tydligt utpräglat när det kommer till funktionaliteten 

och designen inom musikapplikationer. För att skapa ett socialt mervärde i form av utbyte 

gällande rekommendationer och liknande så måste tjänsten kopplas till den sociala 

nätverksplattformen Facebook. Användaren kan där skicka privata rekommendationer 

sinsemellan men det finns ingen möjlighet att skapa kollaborerade spellistor på samma sätt 

som Spotify möjliggör. 

 

Figur 4. Netflix sida för att ansluta kontot till Facebook.  

 

När genomsnittsbetyget för  en film eller serie beräknas så görs detta helt baserat på vad 

applikationens användare har gett för betyg, till skillnad från exempelvis Viaplay som 

hämtar sin betygsdata direkt från IMDB2. Netflix har även profiler som användaren själv kan 

navigera mellan, där det dels finns användarens egen profil och en profil kallad "KiDS". 

Användaren kan även lägga till egna profiler, men hur många enheter som kan vara inloggad 

på samma konto samtidigt är beroende av vilket abonnemang som användaren valt att 

skapa. En användare kan således skapa många profiler, men enbart använda ett visst antal 

enheter på sama konto. Användarens egen profil visar alla sökresultat, sparade serier och 

filmer som de för närvarande tittar på, inkluderat serier och filmer för en vuxen publik. 

Profilen Kids presenterar istället enbart sökresultat till barnvänliga serier och filmer, utan att 

inkludera resultat för en vuxen publik. 

4.1.2 Spotify 

Spotify är en musikstreamingtjänst som lanserades kommersiellt i slutet av 2008. Spotify 

finns i två olika varianter. En där användarna får bruka tjänsten utan kostnad, fast där 

musiken varvas med reklam, samt en variant där användarna betalar 99kr per månad för en 

premiumversion med utökad funktionalitet och utan reklam (Nationalencyklopedin, u.å.). 

                                                        
2 Internet Movie Database - http://www.imdb.com/ 
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Spotify Premium låter användaren lyssna på streamad musik i högre kvalitet (bitrate), låter 

användaren lyssna på musik utan reklam samt låter användaren ladda ned musik för att 

kunna lyssna på musik i offlineläge samt kontrollera klienten på en dator med hjälp av 

mobiltelefonen över ett trådlöst nätverk som en second device (Spotify, 2015). 

 Applikationen finns tillgänglig för datorer, surfplattor, smart-tv och smartphones. Vid 

start av applikationen ger Spotify sina egna rekommendationer kring aktuell musik, olika 

genrer och teman, nyheter och ny musik samt rekommendationer baserat på användarens 

egna konsumtion. Har en användare lyssnat på en viss artist får denne olika förslag på 

liknande artister som skulle kunna vara av intresse. 

 

Figur 5. Spotifys rekommendationssida fredagen 22/5 -2015. 

  

 Playlist Radio är en funktion för att hitta ny musik. Om användaren väljer att lyssna på en 

viss genre eller artist via ovan nämnda funktion kommer relaterad och rekommenderad 

musik att presenteras i radion. När radion startas kan användaren antingen välja att ge låten 

tummen upp eller ner, alternativt bara byta till nästa låt. Får låten tummen ner försvinner 

den från radiokanalen. Om den får tummen upp lagras låten i en ny spellista. Med hjälp av 

detta kan användaren nu bygga en helt ny spellista baserat på musik denne valt att gilla i 

Playlist Radio. Detta är även en funktion som applikationen använder sig av för att förbättra 

rekommendationssystemet - detta genom att fylla på information kring vad användaren 

väljer att konsumera.  

 Musiken genom applikationen kan strömmas till olika enheter, som exempelvis från 

smartphone till tv eller högtalarsystem med hjälp av Wifi. Enheten kan exempelvis styra 

musiken, antingen genom att lyssna på en sparad spellista eller genom att strömma ny musik 

som användaren letat fram. En annan funktion som går att använda i samband med 

musikkonsumtion är att följa låttexterna, där användaren i realtid kan följa låttexterna jäms 

med musiken. Användaren kan bidra genom att lägga till låttext till de låtar som inte har 

någon text med hjälp av Musixmatch, som är en låttextkatalogapplikation för mobila enheter 

(Musixmatch, u.å.).  
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Om en användare vill söka efter musik får 

denne upp olika förslag på vad sökningen kan 

tänkas menas. Först får den upp ett 

toppresultat på sökordet, därefter kategorier 

såsom spår, artister, album spellistor och 

profiler innehållandes sökordet. Förslagen och 

den automatiska ifyllningen kategoriserar på 

samma sätt som en vanlig sökning och ger 

användaren de mest populära och relevanta 

träffarna överst.  

 Kontot går att koppla mot Facebook, där 

musiken och ens konto då presenteras för 

användarens Facebookvänner. Det finns också 

en integrerad variant där det går att följa 

individer genom deras användarnamn, men om 

detta skall genomföras så måste användaren i 

förväg veta vilket användarnamn som de skall 

söka efter. Genom att följa en användare får 

personen tillgång till användarens publika 

spellistor, vilka andra användare som denne 

följer, samt vilka som följer denne  användare. 

Det går även att se vilka låtar som personen har 

nyligen lyssnat på.  

 Figur 6. Kontroll via second device. 

4.1.3 Viaplay 

Viaplay är en tjänst som levereras av Viasat. Ursprungligen var tjänstens namn "Viasat 

OnDemand" vilket var Viasats första streamingtjänst och lanserades 2007. Denna tjänst 

bytte sedermera namn till "Viaplay" år 2011 och har därefter utökats med flertalet HD-

kanaler (Viaplay, u.å.). Tjänsten finns tillgänglig för datorer, smart-tv, surfplattor, Xbox, 

Playstation och smartphones. Dess utbud består av serier, film och sport. De tillhandahåller 

bland annat livestreaming av Premier League och Champions League i fotboll, samt NHL i 

ishockey. Med ett abonnemang hos Viaplay går det även att livestreama tvkanalerna TV3, 

TV10, TV6 och Viasat Film. 

Startsidan innehåller rekommendationer för användaren. Först baserat på serier och film 

som nyligen konsumerats av användaren. Därefter egna skapade kategorier som Viaplay 

själva konstruerat, som exempelvis ”Aktuella serier” och ”Populära filmer”. Därav skiljer sig 

rekommendationerna från Netflix. Viaplay använder sig inte av användarens 

beteendemönster för att rekommendera filmer och serier. Det är snarare inriktat på att visa 

vad användaren tidigare tittat på och vad Viaplay själva rekommenderar. Varje serie och film 

har en kortfattad beskrivning av handlingen, samt ett tillhörande betyg från IMDB.  
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Figur 7. Viaplays startsida fredagen 22/5 -2015 

 

Tjänsten kan simultant användas på flera enheter, men vid användningen går det inte att 

navigera runt i tjänsten. Om konsumenten använder sig av en Apple-TV går det dock att 

minimera applikationen och exempelvis kunna surfa på internet medan median fortfarande 

streamas genom Apple-TVn.  Serier och film går att pausa och stänga av för att i ett senare 

skede kunna se färdigt, och detta är möjligt att göra på olika enheter. Användaren kan 

påbörja att se en film på sin surfplatta och avsluta den på datorn.  

 Det finns även en sökfunktion, och med denna söks det både i mediets titel, och dess 

andra data. Förslag på sökträffar dyker upp, med den mest relevanta titeln överst. Om en 

användare exempelvis söker på ”Kramer”3 kommer serien Seinfeld upp som översta sökträff. 

Figur 8. Resultat vid sökning av "Kramer" 

                                                        
3 En karaktär i serien Seinfeld 
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 Sökningar baseras alltså på den information som Viaplay har valt att lagra i dess 

beskrivning av filmer och serier. Om det söks på ett prefix dyker träffar relaterade till 

prefixet upp. Personliga taggningar kan även göras. Ifall konsumenten vill komma ihåg ett 

visst avsnitt, eller en fotbollsmatch, kan denne välja att stjärnmärka dessa. I sin profil går det 

sedermera att se vad som har stjärnmärkts. Fotbollsmatcher ingår oftast i en tablå och 

stjärnmärkningen gör då att om användaren valt att märka denna i exempelvis sin 

smartphone, går det att erhålla en notis när sändningen senare startar. 

 På Viaplay finns ingen form av social aspekt. Kontot går inte, som på Netflix, att koppla 

upp mot Facebook. Konsumtionen styrs istället mest av vad Viaplay väljer själva att 

rekommendera och vill användaren hitta annan media än den Viaplay rekommenderar får 

denne leta runt i de olika kategorierna.  

4.1.4 HBO Nordic 

HBO Nordic är den nordiska varianten av HBOs tjänst. Detta är en tjänst som tillhandahåller 

video-on-demand över internet, och tjänten kan även inkluderas i paket från andra 

leverantörer. Tjänsten lanserades som ett samarbete mellan HBO och Parsifal International 

(Time Warner, 2012). Februari 2013 så gick HBO Nordics oficiella facebooksida ut med att 

tjänsten lanserats för alla (Facebook, 2013). 

 HBO Nordic finns tillgängligt för datorer, smartphones, surfplattor, chromecast, Xbox, 

och vissa Smart-TVs (HBO, u.å). HBO erbjuder material från sitt eget utbud såväl som 

programutbud från Showtime, Starz, AMC, BBC, Canal+ och Sky (HBO, u.å). Startsidan 

består inledningsvis av en stor reklambild för de olika serier som är unika för HBO Nordic - 

där det presenteras när nya avsnitt släpps och där man direkt kan navigera sig in i den serien 

som presenteras genom att klicka på reklambilden. Under denna reklambild så följer 10 olika 

tips för diverse TV-serier, men det står ingen information kring varför det är just dessa serier 

som presenteras - om det är de populära serierna, unika serier för HBO eller varför just 

dessa serier finns på startsidan. 

 

Figur 9. HBO Nordics startsida fredagen 22/5 -2015 
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Användaren har möjlighet att lägga till 

favoriter som då hamnar i användarens 

"Watchlist". Det finns dock ingen 

kategorisering i användarens watchlist och det 

finns ej heller någon möjlighet för användaren 

att lägga till en hel serie.  

 På HBO Nordic förekommer det ingen 

form av social koppling - det finns ej heller 

någon möjlighet för användaren att dela med 

sig av spellistor eller vad de tittat på till 

varandra. 

Användaren kan göra egna sökningar direkt 

på hemsidan, där sökorden genererar en lista 

under sökrutan med relaterade titlar. Det går 

ej att söka på skådespelare utan användaren 

är begränsad till titlar på serier eller filmer. 

Detta kan begränsa sökbarheten för 

användaren. 

 Om användaren sitter på HBO Nordics 

hemsida via en dator så finns möjligheten att 

gå in på specifika länkar för serier och filmer. 

Om användaren är inne på serier så kan 

användaren välja bland de senaste episoder, 

tillagda serier, rekommenderade serier samt alla serier. På filmer så kan användaren kolla på 

rekommenderade, senast tillagda, mest populära, genre samt en kategori där man kan söka 

filmer från A-Z. Rekommendationssystemet tycks dock ej vara relaterat till vad man tittat på, 

ej heller skräddarsytt för användaren, utan det tycks snarare vara relaterat till vad HBO 

själva rekommenderar för alla användare. 

4.1.5 Sammanställning av tjänster 

 Netflix Spotify Viaplay HBO Nordic 

Rekommendations-

system 

X X   

Kompabilitet för 

second devices 

X X X X 

Keywordssökningar X X X X 

Social koppling     

- Integrerad lösning  X   

- Facebook X X   

Tabell 3. En sammanfattande tabell av de olika tjänsternas innehåll. 

Figur 10. Sökning med automatiska förslag. 
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4.2 Intervjuer 

I våra intervjuer hade vi sex stycken respondenter, tre kvinnor och tre män, i åldrarna 23-27 

år. Alla var stundenter vid institutionen för Informatik på Umeå Universitet. Alla 

respondenter använde sig av Spotify för att lyssna på musik varje dag. Vid val av 

streamingtjänst för video valde respondenterna ofta endast en tjänst, Viaplay eller Netflix. 

Ett par hade testat HBO Nordic, men hade inte använt det särskilt mycket. Valet skedde 

oftast utifrån utbuden. De respondenter som hade valt Viaplay motiverade sitt beslut med att 

de ville konsumera livesport.  

 

”De har väl mest sportutbud, det man vill se och sånt. Premier League, Champions 

League, NHL och liknande.” – Respondent C 

 

Valet av Netflix styrdes också av dess utbud. De respondenterna som hade valt att använda 

Netflix menade att det var främst på grund av tjänstens utbud som hade gjort att de hade valt 

tjänsten. Saker som ansågs vara viktiga i utbudet var deras egenproducerade serier samt det 

dokumentärutbud som fanns.  

4.2.1 Sökningar av media 

Gällande att söka efter media hade respondenterna olika ansatser för att ta sig an detta. För 

film och serier sökte respondenterna allt som oftast inte i någon streamingtjänst. Fick 

respondenten ett tips om exempelvis en film eller serie valde de flesta att istället att göra en 

googlesökning eller att gå in på IMDB. Några valde även att kolla efter sin media på 

fildelningssajter. Dessa sökningar motiverades genom att respondenterna ville ha mer 

information om den media de sökte efter, bland annat för att se hur pass ny en viss film eller 

serie är.  

 

”Oftast kollar jag på IMDB eller någon fildelningssajt. Då ser man vad som är hyfsat 

nytt och vet när det har kommit ut.” – Respondent F 

 

Endast en av respondenterna kunde komma ihåg att de hade använt sig av sökfunktionen på 

Viaplay eller Netflix. Denne använde dock mest Google och IMDB som primär sökkälla. Men 

det lilla som denne hade använt sig av streamingtjänsternas interna sökmotor, ansåg 

respondenten att sökfunktionen fungerade bra.  

 

”Söka i tjänsterna? […] Det är nog ganska bra ändå. […] Jag tycker nog att man 

hittar det man vill ha men man söker oftast. Det är ju inte så att man skriver in 

någonting och får resultat som är helt irrelevant. Det känns ändå som att man får 

det man är ute efter, och det är för båda tjänsterna, Viaplay och Netflix” – 

Respondent A 
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I och med att de flesta som använde sig av Viaplay hade livesport som primära 

konsumtionsområde tyckte respondenterna att det var bättre att använda sig av den livetablå 

som fanns. Ville de söka när en viss match skulle starta, eller erhålla mer information om 

matchen, valde de hellre att göra en googlesökning.  

 Vid sökningar av låtar använde sig alla respondenter av Spotify. Den menades ha ett stort 

utbud, vilket gjorde att sökningarna ofta fick träffar. Funktionen menades vara väldigt enkel. 

 

”Om jag har fått nått låttips till exempel, så söker jag på Spotify. […] [Det är] lätt. Det 

är ju en simpel sökfunktion.” – Respondent D 

 

Dock menade en respondent att Spotifys sökfunktion var väldigt krävande.  

 

”Men spotify är ju speciellt på datorn, på mobilen funkar det bra. På datorn är det 

värdelöst. […] Spotify borde inte ta så stor plats. Det borde vara mycket mindre. Om 

man använder det på datorn.. det tar en evighet att starta upp det och göra 

sökningar.” – Respondent E 

 

Detta var dock den enda kritiken som tjänsten fick motta. Utöver detta ansåg användarna att 

de sökresultat som erhölls var relevanta, och de uppskattade att sökorden inte behövde 

slutföras för att få förslag på vad som skulle kunna sökas. 

4.2.2 Användning av rekommendationer 

Vi kunde urskilja från vårt material att alla respondenterna använde sig av 

rekommendationer på något sätt. Dock kunde tillvägagångssättet för att hitta 

rekommendationer skilja sig, speciellt på Spotify. Där nämndes ofta funktionen ”Relaterade 

artister” som ett bra alternativ för att kunna hitta ny musik.  

 

”Ja. […] På Spotify är det ganska enkelt. Då kan man ju kolla ”liknande artister” som 

man kan ofta gå runt och hitta ny musik ganska länge genom att bara klicka runt.” - 

Respondent A 

 

Detta var något som alla respondenter med Spotify använde sig av för att kunna hitta ny 

musik. En stor anledning till detta var att respondenterna ansåg att Spotify hade ett väldigt 

brett utbud, och detta gjorde att de hela tiden kunde hitta ny musik som de tidigare inte 

lyssnat på.  

 

”Jag tycker att det är en bra funktion ändå. För det är ju många band som man 

aldrig har hört talas om, och då är det ju helt okej att få tips” – Respondent F 

 

En respondent nämnde även att Spotify har en funktion som skickar ut nyhetsmail med 

rekommendationer på vad som användaren skulle kunna tänkas gilla. Musiken i dessa mail 

menade respondenten var baserad på artister och genrer som denne har lyssnat på. 
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Andra alternativ till rekommendationer som nämndes var att det gick att följa artister, och 

när nya album släpptes erhöll användare en notis om detta.  

 Rekommendationer hos Netflix hade våra respondenter delade meningar kring. Några 

ansåg att rekommendationerna som erbjöds var helt okej och gjorde vad de skulle. De andra 

menade att det inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, det var snarare att 

rekommendationerna som erhölls inte var särskilt relevant för personen i fråga.  

 

”… men Netflix var så dåligt […] Man fick välja bara tre serier som man tyckte om, 

och så skulle den sen sortera en ny som man skulle gilla av 150 stycken andra 

alternativ. Då kunde man få typ Bridget Jones dagbok. Det vill jag inte se på!  Bara 

för att jag gillar Seinfeld typ.. Det är ju fel” – Respondent E 

 

Denna respondent menade att de rekommendationer som denne erhöll på Netflix inte alls 

var särskilt tillfredsställande. Ville denna konsumera en ny serie eller film sökte den hellre 

bland de olika kategorierna och kollade efter deras betyg på IMDB.  

Samma gällde för Viaplay. De har inget eget rekommendationssystem, utan där använde 

sig respondenterna mest av de olika kategorier som Viaplay har skapat och sorterade ofta ut 

de filmer och serier de ville konsumera med hjälp av att kolla deras betyg på IMDB och 

genom att läsa beskrivningen av filmen eller serien.  

4.2.3 Second devices 

Av de respondenter som tillfrågats så använde alla förutom en sig av second devices. Dessa 

ändamål kring användningen innefattade bland annat googlingar, användningen av sociala 

medier, användningen av ytterligare enheter för att följa andra sändningar och som 

fjärrkontroll för andra applikationer (framförallt till Spotify på PC). 

 Användningen av second devices tycks således vara relativt vanligt bland respondenterna 

även fast ingen av dessa hade hört talas om uttrycket "second devices" sedan innan, när de 

tillfrågades.  Avseende fördelningen mellan olika enheter och applikationer så svarar en av 

respondenterna följande: 

 

"Dator och mobiltelefon är oftast det jag använder för Spotify. Dator och surfplatta 

är mer riktat mot Netflix" - Respondent A. 

 

Vissa respondenter, som var intresserade av sport, valde att framförallt nyttja sina second 

devices för att kolla på olika matcher (på Viaplay) som sändes under samma tid. I detta fall 

kunde det variera mellan användningen av två olika enheter och upp till fyra stycken. 

 

"Ibland så ser jag matchen på mobilen och en annan match på TVn." - Respondent B 

 

Endast en av respondenterna, Respondent F, använde sig av sin second device för att utföra 

sökningar och chatta på sociala medier. Vid frågan kring Respondentens användning av 

second devices så fick vi följande svar: 
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"Mestadels kanske sociala medier och sådant. Om man ser på någonting kanske man 

även snackar med någon samtidigt, och skickar något. Eller om det är något man ser 

[och tänker] - "Vad är det där för något?" - och sedan googlar man det." - 

Respondent F 

 

Den användning som tycktes vara vanligast bland Respondenterna var att använda sig av 

mobilen som en fjärrkontroll till datorn när dessa lyssnade på musik. Respondenterna 

svarade avseende spotitfy att: 

 

"[...] om jag spelar musik via datorn in i högtalarna så använder jag mobilen som 

fjärrkontroll" - Respondent D 

 

Vi har samanställt samtliga svar från de olika respondenterna i en tabell nedan som visar vad 

de olika respondenterna har svarat avseende de användningsområden de använder sina 

second devices till. Vi har inte tagit någon hänsyn till vilken enhet som används i samband 

med någon annan enhet. 

 

 A B C D E F 

Sökningar      X 

Se flera sändningar på olika enheter  X   X  

Sociala medier      X 

Kontroll av andra enheter/applikationer X X  X   

Använder sig inte av second devices   X    

Tabell 4. En sammanfattande tabell av Responenternas användning av second devices. 

 

De vanligaste användningsområdena som vi observerade i de olika intervjuerna var 

anvädningen av respondenternas mobiltelefoner i samband med att dessa lyssnade på 

musik, där hälften av respondeterna uppgav att de använde mobilen för att styra Spotify på 

sin PC. Den näst vanligaste användningen av respondentens second device var anvädningen 

av denna för att se på flertalet sändningar på olika enheter. En av respondenterna använde 

sig av sin second device för sökningar och sociala medier, samt en av respondenterna uppgav 

att denne inte använde sig av second devices alls. 

4.2.4 Social koppling 

Få av de respondenter som intervjuades använde sig av delningsfunktionerna i de 

applikationer som dessa använde sig av. Många av respondenterna visade på en motvilja till 

att dela media offentligt, där Respondent A svarar på ett sätt som tycks vara representativt 

för majoriteten av respondenterna: 

 

"[...] Men på något annat speciellt vis brukar jag inte direkt visa vad jag konsumerar. 

Dela, exempelvis, det vill jag inte göra på Facebook eller något sådant. Inte på andra 

sociala medier heller." - Respondent A. 
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Flertalet av respondenterna svarade på ett liknande sätt, där anledningen kring att de inte 

delade musik eller serier offentligt framförallt rörde sig kring att repondenterna helt enkelt 

inte ville eller var intresserad av att dela med sig offentligt av det material som konsumerats. 

 Många av respondenterna valde istället att använda sig av andra sätt för att dela med sig 

av något som de sett. Vanligaste så sker denna sociala koppling utanför applikationen, eller 

utan att offentliggöra vad användaren lyssnat på. Avseende delningen av musik eller serier så 

svarar Respondent A följande, något som kan anses vara relativt representativt för övriga 

svar; 

 

"Det har jag faktiskt aldrig tänkt att det finns möjlighet att göra. Det är väl snarare 

så att man nämner seriens namn till någon, och hur den personen väljer att 

konsumera den. Kanske [personen] använder tjänsten eller hittar den på något annat 

sätt" - Respondent A. 

 

Andra respondenter nämnde bland annat att de vanligtvis skickade SMS, berättade muntligt 

eller delade med sig av en länk på Facebook direkt till den vän som de vill tipsa om mediet. 

Att använda den integrerade funktionen i applikationen var det få som gjorde och en av 

respondenterna uttryckte ett missnöje mot hur spotifys integrerade delningssystem 

fungerade. 

 

"På Spotify kan man ju skicka meddelanden. Men det är ju också riktigt segt, det går 

ju knappt. Sedan är det jättesvårt att hitta vart man gör det. Men tidigare var det 

bra." - Respondent E. 

 

Ingen av respondenterna tycktes uppskatta delningsfunktionerna från Spotify till Facebook 

där ingen av respondenterna delade, eller önskade att dela med sig av sina resultat. Avseende 

Viaplay så saknades delningsfunktionen, likväl på Netflix, där ingen av respondenterna 

delade någon media som de konsumerade. 

 

"[...] Om man har kopplat [Spotify] till Facebook så lägger det ju även upp. Då blir 

det hela tiden att det kommer upp "xx har lyssnat på yy" i aktivitetsflödet. Så det är ju 

många som stör sig på det där. Om man har lyssnat på musik 10 timmar i sträck så 

fortsätter [Spotify] att bara spamma och spamma och spamma" - Respondent F. 
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5. Analys & diskussion 

I denna del kommer vi att diskutera och analysera det resultat som vi har erhållit utifrån vårt 

syfte och problemformulering. I vår resultatdel har en analys av tjänsterna, och teman för 

våra intervjuer, presenterats. Dessa kommer att knytas samma med den relaterade 

forskningen som vi tidigare har presenterats för att finna samband. Respondenterna, 

tjänsterna och den relaterade forskningen har till viss del skilt sig åt och vi ämnar att påvisa 

dessa skillnader om vad som skapar ett mervärde i en streamingtjänst.  

5.1 Sökning av media 

De olika streamingtjänsterna liknar vandra när det kommer till hur själva sökfunktionen är 

utformad. Först och främst är sökningarna uppmärkta med olika taggar likt det sätt som 

Hassan-Montero & Herrero-Solana (2006) beskriver i sin artikel. Sökningar går att utföra 

utifrån den metadata som finns lagrad i de olika artisterna, filmerna eller serierna. De 

Pessemier et al. (2009) menar att sökningar kan uppfattas som irrelevanta och att 

sökningarna inte överensstämmer med vad användaren sökt efter. Bland våra respondenter 

var detta inte något problem som de hade upplevt. De menade snarare att sökningarna var 

väldigt enkla att utföra och att det resultat som återficks ofta var vad de initialt hade i åtanke 

att hitta.  

 Alla de granskade streamingtjänsterna använde sig också av automatiska förslag av 

sökning, där sökfunktionen ger användaren förslag på vad denne kan tänkas vilja söka på. 

Streamingtjänsternas sökfunktioner överensstämmer med det Shokouhi (2013) beskriver, att 

det prefix som matas in i sökfältet ger automatiska förslag. Tjänsterna skiljer sig åt något 

dock. Viaplay och HBO Nordics automatiska ifyllning söker endast på titlar, medan Spotify 

ger förslag såsom toppresultat, artist, album, spellistor och profiler för användare. Netflix 

sökningar går att göra på titlar och personer. En respondent menade att Spotifys sökfunktion 

var väldigt krävande för dennes dator. Kanske kan detta ha att göra med att Spotifys 

sökfunktion ger användaren ett väldigt omfattande resultat och söker i flera taggar, medan 

de andra streamingtjänsterna endast söker genom taggar för titlar. Utöver detta var 

respondenterna överlag nöjda med hur sökfunktionerna fungerade. De menade att 

resultaten som erhölls var relevanta och var vad de eftersökte, och de uppskattade de 

automatiska förslagen från sökfunktionerna. 

 Även om respondenterna överlag var nöjda med sökfunktionerna, var det få personer som 

använde sökfunktionerna i Viaplay och Netflix. Istället menade de att de hellre sökte på 

Google, IMDB eller fildelningssajter. Dock gjorde de flesta sina sökningar i Spotify. En 

eventuell förklaring till detta skulle kunna vara utbudet. Spotify menades ha stort utbud och 

därav en bra sökmotor. Netflix, Viaplay och HBO Nordic har inte samma sorts utbud, och på 

grund av detta har respondenterna istället förflyttat sina sökningar till tjänster med mer 

centraliserade och omfattande databaser för att vara säkra på att erhålla det resultat de är 

ute efter. 
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5.2 Användning av rekommendationer 

Rekommendationernssystemen på de olika streamingtjänsterna har skiljt sig åt utifrån vad 

respondenterna har svarat. Spotify har exempelvis valt att utnyttja sitt 

rekommendationssystem till flera olika funktioner. Det går exempelvis att få sina 

rekommendationer via mail, genom ”Liknande artister” och genom att slumpa fram via 

Radio. Detta var funktioner som uppskattades av respondenterna, och de som använde sig av 

Spotify nyttjade minst en av dessa funktioner för att finna ny musik. Netflix hade inte samma 

mängd av funktioner, utan snarare fokuserat på en – den som syns på startsidan. Detta 

stämmer överens med det Amatriain (2013) skriver om i sin artikel. Ett 

rekommendationssystem är ett bra verktyg för att kunna ge användaren ett mer personligt 

och skräddarsytt konto. Amatriarian (2013) menar också att användare som har en mätbar 

historia kring sina konsumtionsmönster ofta kommer ha samma preferenser i sina framtida 

val. Även detta överensstämmer med vad våra respondeter sagt, de utgick oftast från vad de 

tidigare konsumerat och gillade speciellt Spotifys funktion att kunna klicka sig vidare till 

”Liknande artister”.  

En viss kritik riktades mot Netflix rekommendationssystem. Där menades det att 

rekommendationerna inte helt överensstämde med vad användaren var ute efter. För att 

ställa in detta system skulle användaren välja tre filmer eller serier som denne gillade och 

skulle därefter erhålla rekommendationer. Resultatet av detta var inte helt tillfredsställande 

och att vissa rekommendationer var irrelevanta, ansåg en respondent. Kawamae (2010) 

menar att stora utbud kan vara problematiska för rekommendationssystem och att serier 

samt film kan omintetgås ifall lyckträffar och impulser inte inkluderas. Eventuellt skulle 

detta kunna vara en förklaring på det problem som en respondent ansåg avseende 

irrelevanta rekommendationer.  

 Netflix och Spotify skiljer sig åt gällande hur de har valt att utnyttja sina 

rekommendationssystem. Varför detta skiljer sig åt kan vara svårt att svara på. Dock menade 

en respondent att det eventuellt kunde vara utbudet som styrde det hela. Denne menade att 

Spotify har ett större utbud och att därigenom kunde användaren erhålla mer relevanta 

rekommendationer. En annan intressant tanke som nämndes var att det inte krävdes lika 

mycket investering av tid för att sätta sig in i en låt, artist eller album som en serie eller film, 

något som kanske gör att Spotifys rekommendationer uppskattas mer än Netflix 

rekommendationer.  

Ingen av respondenterna nämnde HBO Nordic och Viaplay gällande skräddarsydda 

rekommendationer. Detta eftersom de inte har funktionen att mäta vad användaren 

konsumerat. Dock föreslog en respondent att Viaplay borde ordna rekommendationer för 

deras livestreaming av sport. Vidare menade respondenten att det hade varit bra att kunna 

markera upp sitt favoritlag och därigenom få rekommendationer och information om speltid 

och lagnyheter. Vi anser att detta var en intressant tanke, och att en sådan funktion skulle 

kunna skapa ett mervärde för användaren genom användning av tjänsten istället för att kolla 

upp matchtider och lagnyheter på andra sidor.  
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5.3 Second devices 

Användningen av second devices var, som vi ursprungligen tänkt oss, relativt stor bland 

respondenterna. Värt att nämna är dock att många olika enheter kan avses då second devices 

omnämns. Dessa är, som tidigare beskrivits, inte begränsade till enbart smartphones eller 

surfplattor - även om dessa enheter hör till de vanligare, med tanke på antalet användare. 

 Användningen av second devices skiljde sig dock bland våra respondenter jämfört med 

respondenterna i den undersökning som utfördes av Nandakumar & Murray (2014). Hos 

våra respondenter så var det vanligaste användningsområdet, istället för sökningar, att 

använda två eller fler enheter för att konsumera ytterligare media samtidigt. Bara en av 

respondenterna sade att denne använde sin second device för att göra sökningar relaterat till 

vad de tittade på, tillsammans med användning av sociala medier. Flera av respondenterna 

använde även en second device för att kontrollera applikationen på PC via deras 

smartphones eller surfplattor.  

 Ingen av respondenterna uttryckte dock något intresse av en förbättrad 

användarupplevelse avseende serier eller film, på det sätt som Hess et al. (2011) beskriver i 

den undersökning som de genomfört. I den ovan nämnda undersökningen så svarade 

respondenterna att de var intresserade av att erhålla ytterligare information om de TV-

serierna eller filmer som de tittade på, direkt i mobiltelefonen. Detta önskemål uttrycktes 

inte av någon respondent i våra intervjuer. 

 Vi menar på att det kan innebära problem att konstruera en applikation för varje enskild 

TV-serie då detta kan innebära ett stort antal applikationer för användaren att hålla reda på, 

även om användaren bara följer de största serierna. Det kan också innebära problem om de 

olika applikationerna alla använder sig av olika gränssnitt, något som vi anser kan förvirra 

användare om dessa använder flertalet olika applikationer. Vi menar på att någon form av 

applikation som hade kunnat fungera som en centraliserad databas gällande information 

kring olika serier och filmer hade varit att föredra i detta fall. Exempelvis en utvecklad 

version av IMDBs mobilapplikation. Detta för att förenkla sökningar och underlätta 

användningen av second devices i det avseendet som Nandakumar & Murray (2014) samt 

Hess et al. (2011) talar om. Önskemålet om en förenklad TV- och film-upplevelse var inget 

som uttrycktes av någon respondent och vi valde att undvika att ställa en sådan specifik 

fråga, för att inte leda in respondenterna på ett resonemang som de annars kanske inte hade 

föreslagit själva. I detta fall upplevde vi det som att vi hade problem att förmedla begreppets 

innebörd, utan att ställa ledande frågor. Här hade det förmodligen varit bättre att använda 

sig av scenarion i våra intervjuer - för att förenkla för våra respondenter att införstås med 

vad begreppet "second device" faktiskt innebär. 

5.4 Social koppling 

Endast en av våra respondenter sade i intervjun att de använde sig av social koppling i viss 

utsträckning. Detta var något som överraskade oss, då vi trodde att betydligt fler skulle 

använda sig av detta innan vi påbörjade våra intervjuer. Den enda respondenten som 

rapporterade att denne brukade använda sig av social media. Då kunde denne respondent 

använda social koppling för att kommunicera i likhet med det förslag som Dong-Hee (2013) 

presenterade avseende Social-TV. Vanligaste kommunikationen som skedde från denne 
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respondent till social media var framförallt tips till andra användare om eventuella filmer 

eller serier. 

 De övriga respondenterna valde dock att inte dela med sig av musik eller övrig media som 

de konsumerade och den vanligaste förklaringen från respondenterna var att de helt enkelt 

inte var intresserade av att dela med sig av detta till omvärlden samt att de vanligtvis direkt 

kontaktade eventuella personer som de ville dela till, antingen via SMS eller via övrig IM4-

tjänster. 

 Majoriteten av respondenterna visste hur man gick tillväga för att dela med sig av 

exempelvis musik i Spotify, där det varierade mellan att antingen skicka musik via den 

integrerade tjänsten, eller att kopiera låten/albumet/artistens HTTP eller URI-länk och 

sedan skicka den via någon annan meddelandetjänst. En av respondenterna mendade dock 

på att det var svårt att hitta funktionen för att skicka låtar i och med Spotifys senaste 

uppdatering. Respondenten ansåg dock att tidigare versioner av Spotify var välfungerande i 

det hänsendet. När det istället gällde filmer eller serier, via Netflix eller Viaplay, så visste få 

respondenter hur man gick tillväga, eller huruvida det ens var möjligt. Ingen av 

respondenterna uttryckte dock något önskemål kring att använda denna tjänst - och det var 

snarare så att majoriteten valt att helt undvika denna delningsfunktion. 

 Ingen av respondenterna hade en konkret förklaring till varför de inte ville dela med sig, 

utöver att det helt enkelt inte var av intresse för dem. En möjlig anledning till varför 

respondenterna valt att inte använda sig av delningsfunktioner kan även vara för att de vill 

hålla sig relativt anonyma och inte dela med sig av serier eller musik som de konsumerat. 

Det kan också vara så att respondenterna själva ogillar att få dessa delningar och därför 

väljer att stänga av den funktionen för att inte dela till andra.   

                                                        

4 Instant Messaging - Ett chattprogram som skickar meddelanden direkt (ex. Skype, MSN, Messanger) 
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6. Slutsats 

Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka tilläggsfunktioner som anses vara 

betydelsefulla vid design av streamingtjänster för att kunna skapa ett mervärde för 

användaren. Under vårt arbete har vi främst behandlat fyra teman – taggar och sökningar, 

rekommendationssystem, second devices samt social koppling.  

Vad vi har kunnat urskilja är att alla våra granskade tjänster använder sig av samma typ 

av sökfunktion där sökningar kan ske i viss metadata. Våra respondenter menade att det var 

väldigt enkelt att söka och att de inte riktigt hade reflekterat kring hur det fungerade, det var 

en funktion som de mer eller mindre tog för givet att den skulle fungera på ett 

tillfredställande sätt. En intressant aspekt var att respondenterna hellre förflyttade sina 

sökningar kring film och tv till tjänster där de förväntades erhålla ett bättre resultat.  

Väl fungerande rekommendationssystem var något som uppskattades av respondenterna. 

Här menades det att Spotify låg i framkant och att de rekommendationer som gavs ofta var 

relevanta. Netflix system ansågs inte vara lika tillfredsställande, medan Viaplay och HBO 

Nordic inte använde sig av något sådant. En eventuell förklaring till detta skulle kunna vara 

att utbudet på Spotify är tillräckligt stort för att kunna ge fler relaterade rekommendationer, 

än i jämförelse med det utbud som Netflix har. HBO Nordic och Viaplay har eventuellt för 

litet utbud för att kunna skapa ett tillfredställande rekommendationssystem baserat på 

användarmönster. 

Avseende second devices så använde en majoritet av respondenterna sina second devices 

som en ytterligare skärm för att se fler sändningar - samt som en fjärrkontroll för Spotify, 

eller andra applikationer. Endast en av respondenterna uppgav att de gjorde sökningar. Vi 

anser att det hade varit intressant att göra en fördjupad studie med fler respondenter för att 

se om resultatet skulle jämna ut sig. Då många av våra respondenter var intresserade av 

sport så anser vi att detta kan ha bidragit till att second devices oftare användes för att se 

ytterligare sändningar, jämfört med användningsmönstret för de användare som inte har ett 

lika gediget sportintresse. En fördjupad studie skulle också ge oss möjlighet att se ifall det 

resultat vi uppnår skulle kunna likställas med de resultat som producerades i studien utförd 

av Nandakumar & Murray (2014), som påvisade en relativt övergripande bild kring 

användningen av second devices. 

Den sociala kopplingen var, överraskande nog, den funktion som föredrogs minst av 

användarna. Vår ursprungliga tanke var att åtminstone någon eller några av respondenterna 

skulle använda sig av den sociala kopplingen, men det visade sig att ingen av respondenterna 

tyckte att den funktionen var önskvärd. Även detta hade varit intressant att undersöka 

djupare för att se huruvida det blir ovanligare bland unga vuxna att dela med sig av material 

offentligt. 

Utifrån vår problemformulering kan vi se att; av de tilläggsfunktioner som vi har granskat 

(avseende de fyra olika tjänsterna) så kan åtminstone rekommendationssystem, sökningar 

och second devices anses skapa ett mervärde för användare. Rekommendationssystem 

genom att ha ett stort utbud där rekommendationer är mer pricksäckra och sökningar där 

resultaten är relevanta och ger automatiska förslag och ifyllnad. Second devices är ett relativt 
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nytt begrepp och dess definition kan uppfattas brett. Vi ser dock att detta skulle vara ett 

intressant område för framtida studier. Dagens streamingtjänster skulle kunna designa egna 

applikationer för att ge användare ett mervärde i form av information kontinuerligt som 

media konsumeras. En social koppling var de flesta respondenter negativt inställda till. De 

fann inget intresse i att dela med sig offentligt av vad de konsumerat. Ett eventuellt 

intressant användningområde för mervärdesskapande hade i detta fall kunnat vara en 

chattfunktion vid livestreaming av exempelvis en fotbollsmatch. 

Vi anser dock att mervärdesskapande kan bli allt mer aktuellt, då streamingtjänsterna 

börjar konkurrera om användare i allt större utsträckning. Detta kan märkas på exempelvis 

Spotify - som nu har börjat erbjuda användarna möjligheten att titta på videoklipp  (Katz, 

2015). Därigenom börjar spotify, samt liknande tjänster, att röra sig mot ett helt nytt 

kundsegment. När detta realiseras och ifall fler aktörer följer Spotifys exempel så anser vi att 

en intressant framtida frågeställning blir huruvida utbudet eller funktionaliteten är det som 

styr vilken tjänst som användarna kommer att föredra. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Hej, vi heter Erik Näslund och Viktor Mähler och studerar sista terminen på det 

systemvetenskapliga på Umeå Universitet. Vi håller just nu på med vårat examensarbete.  

Vårt examensarbete handlar om hur designen av tilläggsfunktioner till streamingtjänster kan 

skapa ett mervärde för användaren. Vi har tidigare granskat tjänsterna, och syftet är nu att få 

användares perspektiv kring de olika tjänsternas funktioner. 

 

Intervjun beräknas ta ca 20-40min. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta intervjun eller avböja att svara på frågor om du 

känner att det är något som du inte är bekväm i att svara på. Vi som intervjuar har 

tystnadsplikt och kommer inte att delge någon information. 

 

Vi kommer att spela in intervjun för att sedan transkribera den. Det inspelade materialet 

kommer att tas bort så snart som transkriberingen är utförd och godkänd. Det 

transkriberade materialet kommer inte göras tillgängligt för någon annan än oss eller vår 

handledare, om denne så önskar. 

 

1. Bakgrund 

Ålder?  

Använder du dig av någon streamingtjänst?  

 Vilka?  

 Varför har du valt just denna/dessa? 

 Har du tidigare haft abonnemang på någon annan tjänst? 

På vilka enheter (ex smartphone, tv, surfplatta) använder du dessa? 

 

Hur ofta uppskattar du att du använder tjänsterna per dag? 

 

Berätta hur du använder dina streamingtjänster. 

 

Hur hittar du ny musik/film/serie?  

 

2. Rekommendationssystem 

Får du rekommendationer på nya serier/film/musik? 

 Hur får du dessa? 

 Om svaret är vänner/bekanta: Genom tjänsten då? 

 Hur fungerar rekommendationer för dig? 
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3. Sökord 

Berätta om hur du hittar film/musik/serier som en vän eller annan har tipsat om. 

 Hur upplever du det att göra sökningar i den tjänst som du använder dig av?  Svårt/lätt? 

 

4. Second devices 

Vad använder du för enhet när du konsumerar media? 

Brukar du använda dig av fler enheter - exempelvis en mobil eller surfplatta samtidigt som 

du konsumerar media på en annan enhet? 

 Om ja – Vilken enhet och till vilket ändamål, exempelvis sökningar, spel eller social 

media? 

 

5. Social koppling 

Hur går du till väga för att dela med dig av något som du sett/lyssnat på till en vän? 

 Utveckla! 

Hur går du till väga för att dela med dig av något som du sett/lyssnat på offentligt? 

 Gör du någon skillnad på hur du går tillväga när du ska dela med dig av något? 

Berätta vad du tycker om delningsfunktionerna. 

 

6.Avslutning 

Har du något mer att tillägga kring streamingtjänsters funktioner utöver det vi frågat? 

Kan du föreslå några förändringar till de streamingtjänster du använder? 

Har du något mer du skulle vilja tillägga i denna intervju? 

 


