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Abstract 

 
This paper works as an assignment from the Video On Demand Company Headweb, who wanted an 

interface analysis of their own and their competitors VOD services.  The purpose is to help Headweb 

with their own interface by studying theirs and others interfaces and make an analysis on how they 

function, how they look and how good the usability is with every service, with hope to find 

something that could make the VOD service of Headweb better.  

I have also studied how the interfaces of the VOD services look on different platforms, to see how 

they are designed as a whole. This has been an expert analysis where I have studied the different 

VOD-services by myself, without any external users.  

To find advantages and disadvantages with the services and their platforms, I have used different 

theories, models and design patterns to frame areas such as filmsearch, categorization, registration 

and navigation. I have compared the VOD services with each other and drew conclusions for each 

area to see how the interfaces differ between the services, but also between platforms. 

My analysis has shown that all VOD services in this project have a very unique interface, even 

though they all have the same goal, to allow the user to control their viewing of film. They use 

various functions and structure and use their own page names and categorizations. In this project, I 

have also found a number of changes that I recommend that Headweb does to their service to 

enhance the usability. 

 

 

Keywords: Video On Demand, Interface, Usability, Design patterns, Headweb, Netflix,  

Viaplay, SF-Anytime 
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Begreppsförklaring 

 

 Filmsida: Den sida som öppnas när användaren klickar på en filmruta eller filmtitel. Sidan 

som innehåller all information om filmen som användaren har valt.  

 

 Filmruta: En liten bild på ett filmomslag som tjänsterna använder sig av för att presentera 

sitt filmutbud.  

 

 VOD: Står för Video On Demand och är hyrfilm via bredbandet. Det innebär att användaren 

kan se en film när han/hon vill via datorn, TV:n eller en annan plattform för ett bestämt pris 

eller med ett abonnemang. 1 Video on Demand är även ett samlingsnamn för olika typer av 

film och TV-visning.2  

 

 SVOD: Står för Subscription Video On Demand och är en prenumerationsvariant av film via 

Internet. Användaren betalar då för ett abonnemang och får på så sätt se hela tjänstens 

utbud så länge månadsavgiften betalas.3 

 

 TVOD: Står för Transactional Video On Demand och innebär att användaren betalar en 

summa pengar för att få se en film.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 CDON, FAQ – Video on demand  
2 Film på nätet, Ordlista 
3 Ibid. 
4 Ibid.  
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1. Introduktion 

Denna rapport skrivs i samband med ett uppdrag från företaget Headweb, vars verksamhet består 

av en Video On Demand(VOD) tjänst. En VOD-tjänst tillåter sina användare att titta på film och TV-

program omgående. Användarna kan bestämma helt själva vad de vill se, när de vill se och var de vill 

se filmen eller TV-programmet med hjälp av en Video On Demand tjänst.5 VOD-tjänster finns 

tillgängligt via Internet och kan användas på bl.a. plattformar som Smartphones, TV och tablets.  

I denna rapport kommer fyra stycken olika VOD-tjänsters gränssnitt att analyseras, på fyra stycken 

olika plattformar. Rapporten kommer att innehålla korta analyser och många  bilder över de olika 

gränssnitten, då Headweb vill ha en så pass överskådelig och tydlig gränssnittsanalys som möjligt.  

2. Bakgrund  
 

2.1 Praktik 

Detta examensarbete skrivs i form av ett uppdrag från företaget Headweb, där jag tillbringade min 

praktikperiod. Under praktikperioden  fick jag i uppgift att analysera Headwebs egna gränssnitt på 

plattformarna webb(PC), iPad, iPhone, Android, Windows 8 tablet, Smart TV och Xbox 360. Dessa 

analyser var dock väldigt övergripande och gick främst ut på att jämföra  applikationens utseende 

på de olika plattformarna.  

Förutom att analysera gränssnittet hos Headwebs tjänst, har jag även genomfört en kort analys av 

gränssnittet hos tjänsterna Voddler, Netflix, Film2Home och SF-Anytime. Dessa tjänster analyserade 

jag dock endast på webben. Tanken är nu att jag ska fortsätta och utveckla mina tidigare analyser av 

dessa VOD-tjänster.   

2.2 VOD-Tjänsterna 

2.2.1 Headweb  

Headweb grundades 2006 av Peter Alvarsson och är en filmtjänst som har ett brett utbud på film 

med ca 7000 titlar av hög kvalité på både ljud och bild. Headweb finns på flera olika plattformar som 

iPhone, Android, iPad, Xbox 360, Windows 8, Playstation m.fl. 6 Med Headwebs tjänst hyr 

användaren en film under 48 timmar. Att hyra en film kostar mellan 9-39 kronor. 7 Speciellt för 

tjänsten är att de bjuder på förhandsvisningar av filmerna.8 

 

Figur 1. Logotyp Headweb 

                                                             
5 Chron, What is VOD technology?  
6 Headweb, Om Headweb 
7 DN, Här är de största VOD-tjänsterna 
8 IDG, Test: Här är 5 tjänster som strömmar film till din PC 
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2.2.2 Netflix 

Den amerikanska filmtjänsten Netflix grundades 1997 av Reed Hastings och är idag en av världens 

största prenumerationstjänster med över 30 miljoner prenumeranter. 9 Netflix är en SVOD-tjänst 

(Subscription Video On Demand) som betyder att medlemmar får se hur mycket de vill och när de 

vill för ett fast månadspris. 10 Tjänsten lanserades i Norden under hösten 201211 och har ett 

abonnemangpris på 79 kr/månaden.12Netflix finns på plattformar som webben, iPhone, iPad, PS3, 

Wii m.fl.13 Speciellt med tjänsten är att de använder sig av personliga rekommendationer.14 

 

Figur 2. Logotyp Netflix 

2.2.3 SF-Anytime 

SF-Anytime lanserades 2002 och ägs av Bonnier.15 SF-Anytime fungerar på liknande sätt som 

Headweb, då användaren hyr en film för 9-39kr och har filmen tillgänglig under 48 timmar.16 

Tjänsten finns tillgänglig på plattformar som webben, Andriod tablets, Smart TV m.fl. 17 SF-Anytime 

finns i Norden och även i Baltikum. 18 Speciellt med tjänsten är att recesioner om filmerna från olika 

medier finns.19  

 

Figur 3. Logotyp SF- Anytime 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Netflix, Officers & Directors 
10 Film på Nätet, Ordlista 
11 DN, Amerikansk VOD-jätte skrämmer inte svenska aktörer 
12 DN, Nätet svämmar över av strömmad film 
13 Netflix, Titta direkt på TV med enheter som streamar direkt från Netflix  
14 IDG, Så vet Netflix vad du vill se 
15 Facebook, SF Anytime 
16 DN, Nätet svämmar över av strömmad film 
17 SF Anytime, Om SF Anytime 
18 SF Anytime, SF Anytime på flera plattformar 
19 IDG, Test: Här är 5 tjänster som strömmar film till din PC 
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2.2.4 Viaplay 

Viasat OnDemand lanserades på webben 2007 och bytte namn år 2011 till Viaplay. 20 Viaplay är 

precis som Netflix en SVOD-tjänst och erbjuder två olika abonnemangspaket. För 79 kr/månaden får 

användaren tillgång till TV och Film, för 249 kr/månaden får användaren tillgång till TV, film och 

sport.21 Viaplay har även en hyrbutik där användaren har möjlighet att hyra film från 39 kr och ha 

tillgång till denna under 24 timmar. Hyrbutiken är till för de användare som inte hittar en tilltalande 

film i tjänstens gratisutbud.22  Tjänsten finns på plattformar som webben, iPhone, Android, Smart 

TV, iPad m.fl. 23 Speciellt med tjänsten är att de visar live-sport. 24 

 

Figur 4. Logo Viaplay 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 My News Desk, Viasat OnDemand byter namn till Viaplay 
21 Viaplay, Om Viaplay 
22 Viasat, Viaplay 
23 Viaplay, Viaplay är där du är 
24 Viaplay, Sport 

 

http://viaplay.se/sport/live_sports
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3. Tidigare forskning  

3.1 Designing interfaces 

Designmönster är strukturella och beteendemässiga ”riktlinjer” som hjälper till att förbättra t.ex. ett 

användargränssnitt, en webbsida eller till och med en byggnad. Designmönster gör saker mer 

användbara och lättare att förstå. Dock är de inte direkta regler eller heuristiker och de kan inte ta 

alla designbeslut åt en designer. Designmönster är alltså ingen ”steg-för-steg förklaring”, utan 

fungerar mer som lösningar till designproblem. Har man som designer ingen erfarenhet av att 

designa ett UI-system (User interface), kan designmönster fungera som ett inlärningsverktyg, där 

designern har någonting att utgå från.25 

Tidwells bok Designing interfaces handlar om designmönster och om hur man på bästa sätt skapar 

en användbar och välstrukturerad webbsida eller applikation. Boken fokuserar på interaktiva 

enheters och applikationers utseende och beteenden och Tidwell ger exempel på olika ”patterns”, 

alltså mönster, som beskriver och förklarar varför man använder vissa funktioner, hur de fungerar 

och när de används. Hon går igenom olika huvudområden kapitel för kapitel, såsom navigation, 

arkitektur, listor, användarmönster m.m. I kapitlet om användarmönster ”What users do”, skriver 

Tidwell att gränssnittsdesign börjar med en förståelse av användarna, hur de beter sig och varför de 

väljer att använda sig av en specifik, interaktiv enhet. Ju mer man vet om sina användare, desto 

enklare kan man designa för dem.  

” Each time someone uses an application, or any digital product, he carries on a conversation  

with the machine.”  

Tidwell menar på att när man designar ett gränssnitt måste man tänka på vad användarens avsikt 

med tjänsten är,  vilket typ av språk användaren förväntar sig att möta och hur tjänsten kan mäta sig 

med användarens förväntningar, för att sedan få en förståelse om hur kommunikationen mellan 

tjänst och användare kommer att se ut. Alla som använder sig av en interaktiv tjänst eller mjukvara, 

har en anledning till att göra det och ett gränssnitt som stödjer användarens beteenden , ger 

användaren större möjlighet att uppnå sina mål. Tidwell skriver att även om alla individer är unika, 

beter sig människor ändå förutsägbart och utefter detta har Tidwell därför tagit fram ett flertal 

mönster över olika användarbeteenden. Hon menar på att gränssnitt som följer dessa mönster, gör 

det lättare för användaren att uppnå sina mål och är därför värda att ta hänsyn till.   

Totalt presenterar Tidwell 13 stycken olika mönster över användarbeteenden och jag har valt att 

presentera  nio stycken av dessa, då jag anser att det är följande nio mönster som jag kommer att ha 

användning av vid min datainsamling. 26 

 

 

 

                                                             
25 UI patterns and techniques, About Patterns 
26 Tidwell, Jenifer, Designing interfaces, 29-130 
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1. Safe exploration:  “Let me explore without getting lost or getting into trouble.” 

Safe exploration handlar om att användaren ska kunna utforska gränssnittet, utan att 

stöta på några konflikter.  Ett bra gränssnitt tillåter användaren att testa någonting nytt, 

gå tillbaka och testa någonting annat, utan att vara stressframkallande. 

2. Satisficing: “This is good enough.I don’t want to spend more time learning to do it better.” 

Satisficing handlar om att användaren snabbt ”scannar” gränssnittet, väljer den funktion 

som syns först och som troligtvis kan leda till målet, utan att analysera funktionen.  

Användaren vill inte behöva tänka, utan väljer det alternativ som verkar mest 

uppenbart/lovande.  

3. Deferred choices: “I don’t want to answer that now; just let me finish!” 

Deferred choices handlar om att användaren inte alltid vill svara på alla frågor på en 

gång, t.ex. vid registrering av en tjänst. Det borde räcka med att besvara de mest 

nödvändiga och istället kunna svara på de övriga frågorna senare, t.ex. under 

kontoinställningar.  

4. Habituation:”That gesture works everywhere else; why doesn’t it work here too?” 

Habituation handlar om att en användare som använder sig av ett specifikt gränssnitt 

flera gånger, till slut lär sig det utan och innan, så att dess funktioner och struktur blir en 

vana. Användaren förväntar sig att gränssnittet fungerar på liknande sätt hos andra 

applikationer och tjänster.  

5. Microbreaks: “I’m waiting for the train. Let me do something useful for two minutes.”  

Microbreaks  handlar om att användaren ibland finner sig själv med tid över, t.ex. om 

användaren känner sig uttråkad eller vill ta en paus. Användaren vill då kanske kolla på 

sådant som uppdateringar hos sina social medier (Twitter,Facebook etc.), kolla på ett 

videoklipp eller göra en webbsökning etc. 

6. Spatial memory:”I swear that button was here a minute ago. Where did it go?” 

Spatial memory handlar om att användaren ofta kommer ihåg vart saker och ting är efter 

vart de är placerade, inte efter vad de heter.  Användare blir vana vid att se vissa 

funktioner bredvid varandra och kopplar även ihop vissa funktioner med varandra, 

vilket innebär att de förväntar sig att funktioner och menyrubriker befinner sig på 

samma ställe på olika undersidor och t.ex. på olika plattformar. 

7. Prospective memory: ”I’m putting this here to remind myself to deal with it later” 

Prospective memory handlar om att användaren planerar att göra någonting i framtiden 

och vill ha att ett sätt att påminna sig själv om det. Detta kan vara t.ex. bokmärken eller 

notiser.  

8. Other people’s advice:”What did everyone else say about this?” 

Other people’s advice handlar om att människor är sociala och att användaren därför ofta 

bryr sig om vad andra användare tycker och tänker.  

9. Personal recommendations: “My friend told me to read this, so it must be pretty good.” 

Personal recommendations handlar om människor blir påverkade av varandra och att 

man som användare vill kunna dela med sig av sådant som man tycker är bra, t.ex. dela 

en länk.  
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3.2 Don’t make me think 

Steve Krugs bok Don’t make me think, ses som “användbarhetens bibel” och är väldigt populär på 

grund av att den är lättläst och väldigt tilltalande för både nybörjare och för personer som är vana 

vid just området användbarhet27. Krug skrev boken för ”upptagna personer” och skriver därför 

kortfattat och tar endast upp det mest väsentliga man behöver veta om användbarhet28.   

I sin bok listar Krug upp tre olika punkter som han kallar för ”Fact of life”.  

 Fact of life 1: We don’t read the pages, we scan them. 

Krug menar på att människor spenderar väldigt lite tid på att läsa och studera en webbsida 

noga, utan vi ”scannar” dem istället med blicken och söker efter ord och fraser som kan 

tänkas fånga vår uppmärksamhet. Vad vi ser när vi besöker en webbsida, beror på vad vi 

söker efter. Anledningen till att vi scannar en webbsida med blicken, är enligt Krug följande: 

 

1.  Vi har oftast bråttom och läser inte mer än vad som är nödvändigt. 

2.  Vi vet att vi inte behöver läsa allting, utan söker bara efter det som intresserar oss. 

3.  Vi är bra på det, då vi är vana vid att scanna t.ex. tidningar och böcker med blicken. 

 

 Fact of life 2: We don’t make optical choices, we satisfice. 
Precis som Tidwell tog upp i sin bok, handlar satisficing  om att användaren snabbt 
”scannar” gränssnittet och sedan väljer den funktionen som verkar vara det mest rimliga 
alternativet. Detta kan t.ex. vara en länk som användaren tror leder till sitt mål, vilket ökar 
chanserna för att användaren faktiskt ska klicka på länken. Anledningen till att vi söker efter 
det mest rimliga alternativet är enligt Krug följande 
 

1. Vi vill hitta rätt alternativ så snabbt som möjligt. 
2. Det gör inget om vi ”väljer fel”, då vi oftast kan gå tillbaka och välja ett nytt alternativ. 
3. Att överväga val ökar inte våra chanser att hitta rätt på en gång, det är oftast bäst att gå på 

sin första chansning och sedan gå tillbaka om det blir fel. 
4. Det är roligare att gissa sig fram och tar inte lika lång tid som att överväga sina val.  

 
 Fact of life 3: We don’t figure out how things work. We muddle through. 

Med detta menar Krug på att vi människor ofta använder oss av saker, som vi aldrig riktigt 

förstår hur de fungerar. Det är inte många som faktiskt tar tid att läsa instruktionerna när de 

ska använda sig av en ny teknologi, istället skyndar vi oss att försöka lära oss teknologin på 

egen hand och skapar våra egna uppfattningar om hur det bör fungera.  Krug tror att detta 

beror på följande faktorer:  

 

1. Det är inte viktigt för oss att förstå hur saker fungerar, så länge vi kan använda dem. 

2. Om vi hittar något som fungerar, så håller vi oss till det utan att försöka hitta bättre 

alternativ.  

 

 
                                                             
27 UX Booth, 10 Usability lessons from Steve Krug’s Don’t make me think 
28 Advanced Common Sense, Don’t make me think – A common sense approach to web usability 
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Navigation är också en viktig punkt som Krug tar upp i sin bok. Med navigation vill vi hitta det vi 

söker efter och samtidigt veta vart vi befinner oss. Bra navigation leder till att:  

1. Användaren inte känner sig vilsen. 

2. Användaren vet vad sidan han/hon befinner  sig på innehåller. 

3. Användaren förstår hur sidan ska hanteras. 

4. Användaren får förtroende för de som har skapat sidan.  

Krug trycker även på betydelsen av en ”You are here” markör, som hela tiden visar vart användaren 

befinner sig någonstans på sidan. Det är viktigt att denna markör sticker ut från resten av sidan, så 

att den inte tappar sitt syfte.  

För att testa om en webbsida har ett bra navigationssystem, går det att ta hjälp av Krugs egna 

”Trunk test”. Detta test går ut på att man ska kunna besvara ett antal frågor efter att ha blivit 

”dumpad” på en slumpmässig undersida på en webbsida. Frågorna man ska besvara är följande:  

1. Vad är det för sajt? (Sajtens namn) 

2. Vilken sida befinner jag mig på? (Sidans namn) 

3. Vilka är de främsta sektionerna på den här sidan?  

4. Vad är mina alternativ när jag befinner mig här? (Lokal navigation) 

5. Finns det någon ”You are here” markör? 

6. Hur kan du söka från platsen du befinner dig på? 

Detta test har jag tänkt använda mig av när jag analyserar navigation och användbarhet hos de olika 

VOD-tjänsterna.29 

En annan punkt som Krug tar upp och som jag har tänkt använda mig av när jag analyserar de olika 

VOD-tjänsterna, är namnen på sidorna. För att hitta rätt och dit vi vill komma, är det viktigt att alla 

sidor på en webbsida eller en applikation har passande namn. Krug tar upp följande viktiga punkter: 

1. Alla sidor behöver ett namn, precis som varje vägskylt behöver ett namn, så att användaren 

vet vart han/hon befinner sig. 

2. Namnet måste vara rätt placerat.  

3. Namnet måste vara framträdande och synas väl. 

4. Namnet måste representera det användaren har klickat på .30 

Krug tar också upp ett antal punkter som han tycker en startsida ska uppfylla, som jag tänkte utgå 

från när jag analyserar tjänsterna på webben. Totalt tar Krug upp 14 stycken olika punkter som man 

bör tänka på när man besöker en hemsida och jag har valt att kolla på 10 stycken av dessa: 

1. Identity: Berättar startsidan vad för slags webbsida jag har hamnat på? 

2. Hierarchy: Kan jag tydligt se vad webbsidan har att erbjuda?  

3. Search: Finns det en sökfunktion? 

4. Teases: Framhäver startsidan vad som är ”extra bra” på sidan? T.ex. en rekomendation. 

                                                             
29 Krug, Steve, Don’t make me think, 59-63, 74-75 & 85-86 
30 Krug, Steve, Don’t make me think, 71-74 
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5. Content promos: Visas vad som är nytt på sidan, t.ex. nya filmer? 

6. Feature promos: Erbjuder sidan några speciella funktioner? T.ex. nyhetsbrev via e-mail. 

7. Timely content: Finns det något på sidan som visar att den uppdateras aktivt? 

8. Deals: Visar sidan några speciella erbjudanden som användaren kan ta del av? 

9. Shortcuts: Finns det genvägar till viktiga delar av webbsidan från startsidan? 

10. Registration: Kan man registrera sig via startsidan? Om du är registrerad och inloggad, 

syns det på något sätt?31 

3.3 Interaction design principles for interactive television 

I sin avhandling, skriver Karyn Y. Lu om hur hon har undersökt iTV, nämligen interactive television. 

iTV är en term som används när det talas om konvergens mellan TV och teknologier inom digitala 

medier(som t.ex. datorer och mobila enheter), som erbjuder interaktivitet mellan användare och 

enhet . Detta kan t.ex. innebära att en tittare får möjligheten att rösta via sin mobilenhet under ett 

pågående TV-program ( t.ex. som i programmet Idol). Hon skriver att användaren (tittaren) rör sig 

bort från ett tillbakadraget (passivt)sätt att titta på TV och istället mot ett mer framåt(aktivt) sätt att 

titta på TV. Denna avhandling publicerades dock 2005, vilket innebär att saker och ting har 

förändras vad gäller iTV. Många använder t.ex. sig idag av flera interaktiva medier på olika 

plattformar, varje dag. Vilket är någonting som Lu också tar upp i sin teori om sin syn på  

framtida iTV.  

Trots att avhandlingen är skriven under år 2005, kommer den  ändå att användas i denna rapport, 

för att jämföra nutid och dåtid. Denna avhandling kommer för mig att fungera som ett stöd när jag 

analyserar de olika VOD-tjänsterna och vara en undersökning som jag kan jämföra mina egna 

resultat med. Vad var viktigt för användarna förut, vad är viktigt nu? Vad fanns det för möjligheter 

då, vad finns det för möjligheter nu? 

Lu skriver om hur tittarna börjar få och kräver mer kontroll över sin upplevelse av att titta på TV 

och samtidigt interagera med någonting annat, t.ex. en mobilenhet. Att fler och fler börjar använda 

sig av Internet för att blogga, kolla sin e-mail eller bara ”leka” med sin mobil, samtidigt som de tittar 

på TV, visar på att vi är på väg mot ett mer aktivt TV-tittande, där interaktion är en viktig del.   

Det första interaktiva TV-programmet i USA, sändes under år 1953 och kallades för Winky Dink and 

You. Detta var ett barnprogram där användaren var tvungen att köpa ett ”Officiellt Winky Dink kit”, 

för att kunna interagera med programmet. Kitet innehöll papper av acetat, kritor och trasor. 

Interaktionen mellan program och tittare gick till på följande sätt: Tittaren skulle under 

programmets gång sätta på ett papper av acetat på TV-skärmen  för att sedan rita t.ex. ett rep eller 

en bro som skulle kunna rädda Winky Dink från fara. I slutet av programmet fick barnen också rita 

på TV-skärmen mellan olika punkter för att få fram ett hemligt ord.  

Lu tar också upp exempel på plattformar som bestod av iTV under tidsperioden då avhandlingen 

skrevs och tre av dessa är Webb TV, Mobilenheter och Video On Demand-tjänster. Webb TV är en TV 

som är speciellt utvecklad för att kunna hantera Internetuppkoppling. En populär och stor Webb TV 

operatör i USA är t.ex. MSN TV. Lu menar på att MSN TV är ett bra exempel på en konvergens mellan 

                                                             
31 Krug, Steve, Don’t make me think, 95-97 
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TV och digital teknologi, då användaren har tillgång till att surfa på Internet, läsa e-mail, chatta, 

lyssna på musik m.m och även att  titta på TV, på en och samma skärm. Alltså bjuder Webb TV på en 

interaktion mellan enhet och användare. Även mobiltelefoner kan användas för att interagera med 

ett TV-program, t.ex. för att rösta. Lu berättar hur tittarna kunde rösta på sina favoritdeltagare i 

underhållningsprogrammet American Idol , genom att ringa ett kostnadsfritt samtal, eller genom att 

skicka ett SMS innehållandes ett specifikt namn eller nummer. Detta är även en interaktion som 

används idag, t.ex. när Melodifestivalen går på TV, där tittarna får chansen att rösta på sin favoritlåt 

och artist. Lu menar på att mobiltelefonerna kan få tittarna att känna sig mer delaktiga i 

programmet och även känna sig som en del av en större gemenskap, där flera hjälper till att t.ex. 

rösta fram en viss artist, som t.ex. i Melodifestivalen.  

Ett annat exempel på iTV som Lu tar upp, berör VOD-tjänster. En VOD-tjänst tillåter tittarna att välja 

och se på t.ex. en TV-serie eller en film på sin TV via ett nätverk. Lu skriver om hur VOD-tjänster 

erbjuder användaren att kontrollera tiden vid tittandet, genom att kunna pausa filmen, spola fram 

och tillbaka, samt att hoppa till olika delar av filmen. Lu menar att med VOD-tjänster behöver 

användaren inte vänta på att ett specifikt program eller film ska börja, utan användaren kan nu 

bestämma det helt på egen hand. Enligt Lu är VOD-tjänster exempel på bra interaktionsdesign, då 

användaren kan kontrollera sin egen upplevelse av att titta på TV och film. Idag har det kommit så 

långt att användaren kan streama film var som helst och när som helst, då dessa tjänster nu också 

finns till t.ex. mobiler och olika tablets. 32 

Olika plattformar erbjuder olika möjligheter för interactive television, men trots det tror Lu att 

användarna ändå kommer att begära att vissa funktioner ska finnas tillgängliga i deras 

applikationer och enheter, oberoende av vilken plattform de använder sig av.  Detta leder Lu till bl.a. 

följande slutsatser om vad som är och kommer vara viktigt för användaren vid användning av iTV: 

  Användarna tycker om att ha kontroll över sitt TV-tittande (t.ex. VOD, som erbjuder 

användarna att titta på vad de vill, när de vill). 

 TV blir allt mer och mer en On Demand-upplevelse, där användarna själva vill bestämma när 

de ska titta på TV. 

  Användarna tycker om att kunna skräddarsy sina egna upplevelser vid TV-tittande. 

  Plattformar som engagerar användarna i aktiviteter är populära (t.ex. att rösta via SMS).  

  Det är viktigt att användaren lätt kan navigera sig runt i applikationen. 

 

Under åtta år har teknologin utvecklats rejält, då interaktion mellan teknologiska enheter och 

användare är något som ingår i vardagen. Användarna förväntar sig att kunna göra vissa saker när 

de tittar på TV, som att surfa på Internet eller använda sin mobiltelefon. När vi idag ser på 

programmet Idol, vill vi inte bara kunna rösta på vår favorit, utan vi vill också kunna komma i 

kontakt med artisterna, progamledarna och jurymedlemmarna. Förutom att kunna ringa och SMS:a, 

finns det idag också möjlighet att skicka ”Tweets” via Twitter, kommentera på Facebook, läsa 

bloggar och även kommunicera via foto-applikationen Instagram. Det finns idag betydligt fler 

                                                             
32 Lu, Karyn Y, Interaction design principles for interactive television, 17-51 
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möjligheter för användarna att kunna interagera med t.ex. ett TV-program och detta på flera olika 

plattformar som mobil, dator och tablet.  

Precis som Lu skriver, tror jag även att en av fördelarna med just VOD-tjänster, är att de används på 

användarens villkor. Användaren bestämmer vad som ska ses, när det ska ses och idag kan 

användaren också bestämma, var det ska ses. Lu skriver t.ex. att användaren vill kunna skräddarsy 

sitt TV-tittande, därför är det intressant att titta på de olika VOD-tjänsternas gränssnitt och se vad 

de erbjuder användaren. Hur lätthanterliga är de olika gränssnitten och hur fungerar de på de olika 

plattformarna? Hur lätt kan användaren ta sig runt i applikationen och engagerar tjänsten 

användaren på något sätt, t.ex. med tävlingar eller liknande? 

Dessa punkter anser jag vara intressanta att ha i åtanke under analysen av de olika tjänsterna, för 

att sedan ta upp och fundera mer över i diskussionsavsnittet.  
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4. Syfte, mål och avgränsning 

 

4.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta projekt är att studera fyra stycken, utvalda VOD-tjänster med mål att finna deras 

styrkor och svagheter. Projektet går ut på att göra en övergripande gränssnittsanalys över fyra olika 

VOD-tjänster på fyra olika plattformar, för att se hur tjänsterna presenteras på de olika 

plattformarna  och för att kunna jämföra tjänsternas användbarhet med varandra. Tanken är att 

Headweb sedan ska kunna använda sig av denna analys när den är färdigställ, för att på ett enkelt 

sätt kunna granska gränssnittet hos sin egen tjänst, samt hos de andra VOD-tjänsterna. Detta med 

syfte att eventuellt diskutera en förändring av Headwebs eget gränssnitt. Headweb vill alltså se hur 

andra tjänster ser ut, vad som är bra med dessa, vad som är mindre bra osv., för att sedan ta reda på 

om det finns något som de själva kan ta del av.  

Under detta projekt vill Headweb att jag fokuserar på de funktioner som de anser vara viktigast, 

nämligen filmsökning, kategorisering och registrering. Utöver dessa har jag också valt att studera 

navigation, sidonamn och presentation av startsidan hos VOD-tjänsterna på webben. Analysen ska 

vara övergripande och kortfattad, men jag vill ändå få med så många olika delar av gränssnittet som 

jag kan för att tjänsterna ska vara så enkla att jämföra med varandra som möjligt och för att 

analysen ska få ett djupare värde som Headweb sedan har användning av.  

Frågeställning som jag har valt att utgå från är följande:  

Hur ser gränsnittet ut och hur fungerar det hos olika VOD-tjänster på olika plattformar, utifrån olika 

aspekter? 

 

Underfråga: 

 

Vad finns det för skillnader och likheter mellan de olika VOD-tjänsternas gränssnitt?  

4.2 Mål och Produkt 

Målet med projektet är att skapa en rapport innehållandes en expertanalys och reflektioner över 

gränssnitt och användbarhet, med tillhörande skärmdumpar från tjänsterna. Dokumentet ska vara 

tydligt och överskådeligt på ett sådant sätt att tjänsterna  lätt går att jämföra med varandra. Jag 

kommer även skapa externa PDF-dokument med skärmdumpar över hur tjänsternas gränssnitt ser 

ut och fungerar, utan någon längre analys. Dessa dokument kommer sedan att lämnas in till 

Headweb, för att ge dem en tydlig blick över de olika tjänsterna och deras plattformar.  

Målet är alltså att följande resultat/produkter ska komma ut från detta projekt: 

 En rapport innehållandes en expertanalys och jämförelser av de olika VOD-tjänsterna. 
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 Ett/flera externa dokument med skärmdumpar och korta analyser som ska lämnas in till 

företaget Headweb. 

4.3 Avgränsning 

Detta projekt kommer inte innehålla någon undersökning med testpersoner eller användare, utan 

analysen kommer att baseras på mina personliga reflektioner och upptäckter. Beslutet togs i 

diskussion med Headweb, då de ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid att blanda in externa 

användare då flera VOD-tjänster och plattformar skulle undersökas. 

 

De VOD-tjänster som prioriteras i detta projekt är Headweb, Viaplay, Netflix och SF-Anytime.  

Det är alltså dessa tjänster som kommer ingå i min expertanalys.   

Plattformarna som tjänsterna ska analyseras på är webb(PC), Smartphone(Android), Smart-

TV(Samsung) och tablet (iPad/Android).  

 

I detta projekt kommer jag inte att analysera alla funktioner hos de olika tjänsterna, utan fokusera 

först och främst på filmsökning, registrering, kategorisering och navigation.  
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5. Metod och genomförande 

 

5.1 Val av metod 

Detta projekt ser jag som en förstudie inför kommande, mer genomgående undersökningar av VOD-

tjänsterna och som en hjälp för Headweb att få en bättre överblick på gränsnittet hos sin egen tjänst, 

samt hos sina konkurrenter. 

För att ha någonting att utgå från när tjänsterna ska analyseras och för att få en så pass enkel och 

överskådelig, men ändå noggrann analys som möjligt, har jag valt att använda mig av böckerna 

Designing Interfaces och Don’t make me think.  

5.1.1 Designing Interfaces 

Jag kommer att använda mig av punkterna från Designing interfaces som togs upp under 

teoriavsnittet och skapa tillhörande use case (uppdrag) till de olika plattformarna (t.ex. Hitta filmen 

Skyfall utan att använda sökfunktionen), för att kunna studera användbarheten hos tjänsterna. 

Dessa olika ”uppdrag” skapar jag själv för att kunna anpassa dem till de olika plattformarna(Se 

bilaga). Till varje tjänst, respektive plattform kommer jag att skapa två olika dokument. Ett 

textdokument med en övergripande analys av tjänsten och plattformen utefter de 

utvärderingsriktlinjer jag har valt och ett Indesign-dokument med skärmdumpar och korta 

förklaringar över vad bilderna visar. Detta för att underlätta min mer djupgående analys under 

diskussionsavsnittet och även för att göra det enklare för mig själv att kunna jämföra de olika 

tjänsterna med varandra. Punkterna från Designing Interfaces kommer jag att utgå från som en 

”checklista”. Med hjälp av denna litteratur kan jag ta rollen som en användare och utgå från de olika 

designmönstren som en designer bör ta hänsyn till, vid skapandet av en applikation eller liknande. 

Detta hjälper mig att se saker som senare kan komma att användas om en undersökning med 

externa användare ska genomföras, vilket alltid är till att rekommendera.  

5.1.2 Don’t make me think 

För att göra analysen så genomgående som möjligt och för att på ett enkelt vis inkludera fler 

funktioner och faktorer än de som Headweb först och främst efterfrågar, tänker jag också utgå från 

de punkter som berör navigation, sidonamn och startsida, som Krug tar upp i sin bok om 

användbarhet. Dessa punkter kommer jag dock att utgå från först och främst när jag studerar de 

olika VOD-tjänsternas webbsidor, då Krugs bok är anpassad just för sidor på webben, t.ex. punkten 

om Home page.  Krugs ”Trunk Test” tycker jag kan vara intressant att använda i detta projekt för att 

se hur lätt det är att hitta på VOD-tjänsternas webbsidor, men också på de andra plattformarna. 

Framför allt innehåller de olika webbsidorna mycket material och information, vilket gör det extra 

vikigt att det är lätt för användaren att hitta på sidan, t.ex. för att kunna hitta den film som 

användaren söker efter. Det Krug tar upp om namn på olika sidor, tänkte jag utgå från när jag 

studerar de olika plattformarna, för att se om namnen överensstämmer med varandra hos 

tjänsterna på de olika plattformarna och om innehållet stämmer överens med namnet, vilket jag 

också anser vara en viktig punkt för en användare som använder sig av tjänsten på olika 

plattformar. Ser namnen olika ut hos samma tjänst, men på olika plattformar, kan det uppstå 

problem för användaren att navigera sig runt och känna igen sig.  
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Anledningen till att jag ska studera de olika startsidorna hos tjänsternas webbsidor, är för att 

jämföra deras innehåll med varandra och se hur pass lika/olika de är. Det är intressant att kunna se 

vilka tjänster som erbjuder mest funktioner, vilka som är tydligast och även undersöka om någon av 

tjänsterna uppfyller Krugs ”krav” för en startsida. Hur väl blir användaren bemött och förstår 

användaren vad webbsidan har att erbjuda?  

Krug tar också upp en modell i sin bok där han jämför hur man går tillväga för att hitta rätt i en 

buktik, med hur man hittar rätt på en hemsida. Denna modell har jag tänkt använda mig av för att se 

hur pass enkelt/svårt det är för en användare att hitta en specifik film och sedan betala för den. 

Denna modell kallar Krug för “Find the right aisle”, alltså att ”Hitta rätt korridor”.33 Denna modell 

tror jag kan hjälpa mig att undersöka filmsöknings- och betalningsprocessen på ett bra sätt hos de 

olika tjänsterna och hjälpa mig att enkelt dra en slutsats om hur pass enkelt eller svårt, filmsökning 

är hos de olika VOD-tjänsterna.  

5.2 Genomförande av metoderna 

Under detta avsnitt beskriver jag hur jag har gått tillväga för att analysera de olika tjänsterna med 

hjälp av litteraturen som nämns ovan. Metoderna för webbsidorna och de övriga plattformarna, 

skiljer sig en del från varandra då det finns mer och fler funktioner att analysera hos en webbsida, 

än t.ex. hos en applikation för Smartphone.  

5.2.1 Webben(PC) 

För att analysera de olika VOD-tjänsternas webbsidor, valde jag först att skapa ett dokument med de 

utvärderingsriktlinjer jag skulle gå igenom vid analysen. För att på ett enkelt sätt kunna analysera 

och studera de olika tjänsterna med hjälp av mina utvärderingsriktlinjer, valde jag också att ta 

skärmdumpar och lägga in dem i Indesign-dokument. För varje tjänst skapade jag ett dokument för 

registrering, ett för kategorisering och flera dokument för filmsökning. Jag skapade flera dokument 

för filmsökning, för att kunna visa hur möjligheterna såg ut för filmsökning från varje huvudsida hos 

respektive tjänst. Jag gick igenom en tjänst i taget för att inte blanda ihop dem med varandra och 

gick igenom exakt samma punkter och use case på samtliga tjänster.  

Jag genomförde även en skriftlig analys med filmsökning, kategorisering och registrering som 

utgångspunkter, där jag skrev ner mina personliga tankar och åsikter. Detta gjorde jag för att 

komma ihåg hur mina egna reaktioner och synpunkter såg ut när jag navigerade mig runt på de 

olika tjänsterna och utforskade deras funktioner. För att t.ex. undersöka filmsökningen hos samtliga 

tjänster, valde jag att analysera var enskild huvudsida (rubrikerna i huvudmenyn hos varje tjänst) 

för att se vilka möjligheter det fanns för filmsökning från t.ex. startsidan osv.  

När jag undersökte punkten kategorisering hos tjänsterna, tittade jag på sådant som genre och 

filtrering. Med filtrering menar jag olika sorteringsalternativ som användaren kan utnyttja för att 

hitta filmer enklare, t.ex. genom att kunna sortera sin filmsökning efter bokstavsordning eller efter 

utgivningsår.  

För att analysera registreringsprocessen hos VOD-tjänsterna, fick jag helt enkelt skapa nya konton 

för att se hur mycket information tjänsterna krävde från användaren för att bli medlem, samt för att 
                                                             
33 Krug, Don’t make me think, 52 
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se hur många steg processen utfördes i. Det jag ville ta reda på var helt enkelt hur 

registreringsprocessen såg ut hos de olika tjänsterna, samt vilken tjänst som hade enklast och 

snabbast registreringsprocess.  

Utöver detta utgick jag från punkterna från boken Designing Interfaces och skapade egna use case 

för att sätta in punkterna i ett kontext. Jag tittade även på startsidorna och utgick från det Krug 

skrev om Home page, samt studerade jag webbsidornas sidonamn och använde mig av  Krugs egna 

”Trunk test” för att analysera och testa navigeringssystemet hos de olika tjänsterna. (Se bilaga 1) 

5.2.2 Smartphone (Android) 

Vid analysen av de olika VOD-tjänsterna på Smartphone, utgick jag från samma punkter som vid 

analysen av webbsidorna, förutom Home page och Krugs ”Trunk test”. Dessa ansåg jag vara svåra att 

analysera på andra plattformar än på webben, därför valde jag att inte använda mig av dessa 

punkter vid analysen av Smartphone, tablet och Smart TV. När jag analyserade tjänsterna på 

Android Smartphone, undersöktes dock endast tjänsterna Headweb, Netflix och Viaplay, då  

SF-Anytime inte finns tillgänglig till Smartphone.  

Anledningen till att jag valde att utföra analysen på just en Android-mobil, var pga. att jag har 

tillgång till en själv och är van vid gränssnittet. Jag ansåg att det skulle underlätta vid mina analys då 

jag inte skulle behöva lägga ner tid på att lära mig ett helt nytt gränssnitt som t.ex. iOs (iPhone), utan 

kunde direkt fokusera på analysen av tjänsterna.   

Precis som vid analysen av tjänsternas webbsidor, skapade jag ett Indesign-dokument med 

skärmdumpar för att kunna studera gränssnittet på ett enklare sätt och sedan gick jag igenom de 

olika punkterna uppifrån och ner i mitt textdokument. Jag analyserade och antecknade vartefter jag 

utförde de olika use casen och betade av min ”checklista” punkt för punkt. Både textdokumentet och 

Indesign-dokumentet kommer jag senare att ha användning av under diskussionsavsnittet.  

5.2.3 Tablet(iPad/Android) 

När jag undersökte VOD-tjänsterna på tablet, valde jag att undersöka Headwebs applikation på en 

iPad, då gränssnittet ser likadant ut hos både Android på Smartphone och Android på en tablet. 

Resten av tjänsterna valde jag att studera på en Android-tablet då alla tjänsterna fanns tillgängliga 

till Android-tablet, men inte till iPad.  Precis som vid analysen av tjänsternas applikationer på 

Smartphone, utgick jag från alla punkter förutom Home Page och ”Trunk test”. 

Jag tog skärmdumpar som jag sedan lade in i Indesign-dokument och skapade precis som vid 

analysen av Smartphone, endast ett allmänt dokument över hela gränssnittet hos applikationen på 

plattformen.  

5.2.4 Smart TV(Samsung) 

Analysen av tjänsterna på Smart TV, utförde jag på Headwebs huvudkontor. Där studerade jag 

tjänsterna på deras Smart TV från Samsung. Dock fanns inte Netflix tillgänglig till denna plattform, 

vilket gjorde att jag fick hoppa över den vid denna plattformsanalys. Det var också en aning 

problematiskt att analysera SF-Anytimes applikation då den var under uppdatering. Applikationen 

”laggade” mycket och jag var därför tvungen att gå ur och gå in i den flera gånger för att få den att 
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fungera. Alla bilder visades inte i applikation och den var långsam, vilket gjorde det svårt att 

analysera den.  

För att få bilder av gränssnitten hos applikationerna från Smart TV, fick jag ta bilder med min mobil 

mot TV-skärmen, vilket inte var ett optimalt vis att dokumentera gränssnittet på. Bilderna hade låg 

kvalité och innehöll onödiga reflektioner från ett fönster i bakgrunden. Jag lade därför in en 

förklarande text till varje bild i Indesign-dokumentet för att undvika misstolkningar.  

Precis som med Smartphone och tablet, gick jag igenom samtliga punkter förutom Home Page och 

”Trunk test”. Jag utforskade applikationerna noga, navigerade mig runt och testade dem så mycket 

som det gick för att undersöka gränssnittet. Denna plattform var den svåraste att analysera och 

framför allt den mest problematiska då alla applikationer inte fungerade som de skulle.  

5.3 Metodkritik 

Nackdelen med att utföra en studie som denna där endast mina personliga analyser och reflektioner 

finns med, är först och främst att resultatet endast kommer gå att se ur en enskild synvinkel. Jag har 

inget annat att jämföra med och saknar synpunkter och åsikter om de olika tjänsterna från ”riktiga” 

användare som faktiskt är vana vid tjänsterna. Min önskan hade egentligen varit att utföra 

användartester och intervjuer för att få ett resultat av mer värde, men pga. tidsgränsen och 

storleken på detta projekt, fick det istället bli en expertanalys som sedan kan fungera som en 

förstudie om Headweb t.ex. vill ”gräva djupare” i detta område och jämföra tjänsternas gränssnitt 

med varandra. Läsare av denna rapport måste därför vara medveten om att detta projekt endast 

innehåller analyser och resultat som jag personligen har uppmärksammat och kommit fram till och 

ingen annan.    
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6. Resultat 

 

Nedan presenteras resultatet av analysen efter de utvärderingsriktlinjerna, t.ex. filmsökning, 

kategorisering osv. Under varje punkt presenteras varje tjänst för sig i form av en sammanfattning 

om hur gränssnittet ser ut på samtliga plattformar. 

6.1 Filmsökning 

Med filmsökning menar jag hur användaren går tillväga för att hitta en specifik film och för att sedan 

titta på/hyra den. Jag har tittat på hur många möjligheter det finns för användaren att komma till en 

filmsida från de olika huvudsidorna hos varje tjänst och plattform och testat mig fram för att få en 

blick på hur svårt/enkelt det är att hitta film hos tjänsterna. Nedan presenteras kort hur 

filmsökningen fungerar hos de olika tjänsterna på de olika plattformarna. 

6.1.1 Headweb 

Webb 

Headweb erbjuder många olika möjligheter och alternativ för användaren att söka efter film på, 

särskilt på deras webbsida. Redan på startsidan presenteras de filmer som är senast tillagda, de som 

har premiär under veckan och även ”filmtoppen”, som visar vilka filmer som är populärast just nu. 

På startsidan presenteras också de olika kategorierna nyheter, högst betyg, kommande, 

rekommenderat och HD, där användaren kan göra en snabb kategorisering och komma direkt till en 

filmsida genom att klicka på en av filmrutorna som presenteras(Se Figur 5). Långt ner på startsidan 

ligger även en widget som heter ”Staff picks”, med en direktlänk till filmen som personalen på 

Headweb rekommenderar just nu(Se Figur 7).  

 

Figur 5. Startsida Headweb. Här presenteras de olika kategorierna nyheter, högst betyg,  
kommande, rekommenderat och HD (Röd markering) 
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Figur 6. Startsida Headweb. Exempel på en takeover-bild till höger (Röd markering) 

Det finns genvägar överallt i form av widgets som bl.a. fungerar som direktlänkar till olika sidor och 

filmer. Vill man söka på olika genrer, går detta att göra via startsidan eller under sidan Filmer. 

Klickar användaren in sig på en specifik genre/kategori, går det även att använda Headwebs 

filtrerigssystem för att begränsa sin sökning.  Under sidan Blogg finns det bilder och text som är 

länkade direkt till filmsidor och under sidan Trailers kan användaren klicka sig vidare till en 

filmsida genom att öppna en trailer och sedan klicka på filmtiteln. En allmän sökfunktion finns alltid 

uppe i högra hörnet på alla sidor, vilket gör att användaren kan söka efter en film eller skådespelare, 

vart han/hon än befinner sig. När användaren uppdaterar webbsidan öppnas det ibland upp en 

takeover-bild på höger sida av skärmen(Se Figur 6). Denna bild fungerar som en direktlänk till 

filmen som visas på bilden. Detta är dock något som sker slumpmässigt, bilden syns därför inte hela 

tiden. Längst ner på samtliga sidor ligger det fyra stycken widgets som heter Hetast just nu, Senaste 

filmerna, Nya trailers och Senaste kommentarerna. Från dessa widgets kan användaren gå direkt till 

en filmsida, samt öppna en trailer och gå till en filmsida från denna(Se Figur 8).  

 

Figur 7. Startsida Headweb. Ett exempel på widgeten ”Staff picks” 
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Figur 8. De olika widgets Hetast just nu, Senaste filmerna, Nya trailers och Senaste kommentarerna 

Smartphone 

På Android-applikationen för Smartphones möts användaren av fyra stycken olika kategorier med 

film. Dessa kategorier är nyheter, topplista, högst betyg och kommande filmer. Användaren kan redan 

här klicka på en av filmerna som presenteras i flödet för att komma till en filmsida, eller klicka på en 

av bilderna i bildspelet högst upp på sidan. För att se hela filmutbudet måste användaren öppna 

sidomenyn och gå in på rubriken ”Filmer”. Där kan användaren använda sig av applikationens 

filtreringssystem. För att söka efter film fritt, kan användaren öppna sidomenyn och använda sig av 

sökfunktionen som ligger högst upp. Det är är relativt enkelt att söka efter film på applikationen,  

då det finns ett enkelt filtreringssystem och det är alltid enkelt att komma åt tjänstens sökfunktion  

i sidomenyn(Se Figur 9).  

 

         
 

Figur 9. Startsida, sidomeny och fliken Filmer på Smartphone-applikationen 

Tablet 

På startsidan av Headwebs iPad-applikation möts användaren av ett flöde med filmer, sorterade 
efter kategorin Nyheter. Alltså ser användaren de allra senaste filmerna först. Användaren kan 
klicka på en av filmrutorna från startsidan för att komma direkt in på en filmsida och sedan hyra 



24 av 85 
 

filmen därifrån. Från startsidan kan användaren bläddra bland de fyra flikarna Nyheter, Filmtoppen, 
Högst betyg och Kommande(Se Figur 10).  
 

 
 

Figur 10. Startsidan på iPad där fliken Nyheter är markerad 

 

 
 

Figur 11. Fliken Filmer 

I applikationens sidomeny ligger fliken ”Filmer” där användaren finner applikationens filmutbud(Se 
Figur 11). Användaren kan under denna flik använda sig av Headwebs filtreringssystem för att söka 
efter filmer. Det finns även en helt egen flik för applikationens sökfunktion som användaren kan ta 
hjälp av vid sitt filmsökande(Se Figur 12). Det är relativt enkelt att hitta film även på iPad-
applikationen då det finns tydliga indelningar av filmerna. 
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Figur 12. Sökfunktionen hos Headweb på iPad 

Smart TV 

På Samsung Smart TV möts användaren av ett filmflöde redan på startsidan som är sorterat efter 

kategorin Nyheter(Se Figur 13). Där kan användaren klicka på en filmruta för att komma vidare till 

en filmsida. I sidomenyn ligger sedan flikarna Topplista, HD och Genre där användaren kan hitta 

filmer. Under sidan Genre presenteras de olika genrerna över skärmen och användaren måste klicka 

på en av dessa för att komma vidare till ett filmflöde.  

 

 
 

Figur 13. Startsidan hos Headwebs applikation på Smart TV 

Användaren kan också klicka på den gröna knappen på sin fjärrkontroll för att öppna upp 
sökfunktionen. Med sökfunktionen kan användaren söka fritt efter filmer och skådespelare 
(Se Figur 14). Det är relativt enkelt att hitta film hos Headwebs applikation på Smart TV, men ett 
filtreringssystem skulle underlätta och göra filmsökningsprocessen snabbare. 
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Figur 14. Sökfunktionen på Smart TV 

6.1.2 Netflix 

Webb 

Netflix är en tjänst som styr sin filmsökning efter personliga rekommendationer, där användaren får 

göra olika inställningar i en ”smakprofil” och betygsätta olika filmer för att hjälpa tjänsten att ta 

fram förslag på film som användaren kan tycka om. På Netflix webbsida möts användaren av ett 

stort flöde med olika filmer och serier. Startsidan är väldigt lång och användaren måste scrolla ett 

bra tag för att komma till botten av sidan(Se Figur 15). På Startsidan presenteras alla möjliga olika 

genrer och förslag på filmer och serier efter personliga rekommendationer(Se Figur 16). För att se 

en film från startsidan, behöver användaren endast klicka på en ”playknapp” som finns i filmrutorna 

som presenteras i filmflödet.  

 

 

Figur 15. Toppen av startsidan hos Netflix 

Det är ganska svårt att hitta en film på tjänsten utan att använda sökfunktionen som ligger uppe i 

högra hörnet på sidan, eftersom att sidorna består av långa flöden med film(Se Figur 17). Det finns 

också flera undergenrer, som kan både underlätta och försvåra filmsökningen för användaren, då 

undergenrerna har väldigt unika namn och ger användaren näst intill för många 
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kategoriseringsalternativ. Filmflödena verkar presenteras i slumpmässig ordning på de olika 

sidorna, vilket ger känslan av att tjänsten saknar struktur.  

 

Figur 16. Personliga rekommendationer och exempel på hur användaren kan komma till en filmsida 

 

Figur 17. Sökfunktionen hos Netflix  

Smartphone 

Precis som på webbsidan, möts användaren av ett filmflöde med förslag på film, serier och 

personliga rekommendationer, när Android-applikationen för Smartphone startas upp. Användaren 

kan redan från startsidan klicka på en filmruta för att komma in på en filmsida. För att se alla genrer 

som Netflix erbjuder, måste användaren öppna sidomenyn. Där presenteras genrerna i en lista. 

Högst upp till höger på samtliga sidor(undantag för filmsida/TV-serie sida) finns en sökfunktion där 

användaren kan söka fritt efter filmer och TV-serier. Applikationen använder sig inte av något 

filtreringssystem, vilket gör det rätt knepigt för användaren att hitta en film om sökfunktionen inte 

används. Applikationen kan behöva mer struktur för att underlätta filmsökningen för 

användaren(Se Figur 18).  
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Figur 18. Startsida, genrer och sökfunktion hos Netflix på Smartphone 

Tablet 

Tjänstens gränssnitt på Android tablet, liknar både webbsidans gränssnitt och är näst in till 

identiskt med Android-applikationen på Smartphone, med några få undantag. På startsidan möts 

användaren av ett flöde med förslag på filmer och TV-serier(Se Figur 19). Högst upp på startsidan 

får användaren förslag på TV-serier och filmer som tidigare har påbörjats, som ligger under 

rubriken ”Fortsätt titta”. Alltså kan användaren avsluta sitt tittande mitt under en video och sedan 

återgå till samma tidpunkt där tittandet avslutades.  

 

Figur 19. Startsida Netflix på Android tablet 

För att se en film måste användaren klicka på en filmruta för att komma till en filmsida och sedan på 

”playknappen” i filmrutan som öppnas upp(Se Figur 21). Högst upp till vänster i applikationen finns 

det en flik som heter ”Bläddra”. Där hittar användaren Netflix alla olika genrer. Klickar användaren 

in sig på någon av genrerna, visas även genrens unika undergenrer. För att söka fritt efter filmer och 

skådespelare kan användaren använda sig av sökfönstret högst uppe till höger i applikationen 

(Se Figur 20). Det kan vara rätt problematiskt att hitta film med Netflix Android tablet applikation, 

då alla filmer presenteras i flöden och det finns inget direkt filtreringssystem.  
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Detta innebär att användaren kan få bläddra mycket bland filmerna för att hitta önskad film, vilket 

kan påverka användarens tålamod.  

 

Figur 20. Sökfunktionen på Android tablet 

 

Figur 21. Filmsida hos Netflix på Android tablet 

6.1.3 SF-Anytime 

Webb 

Hos SF-Anytimes tjänst på webben presenteras de senaste filmerna i ett stort bildspel på 

startsidan(Se Figur 22). Under bildspelet presenteras en Topplista, Nyinkommet, Tolkiens värld 

(speciell då The Hobbit är aktuell), Dokumentärfeber(speciell då Searching for Sugarman vann en 

Oscar) och Bond...James Bond (Bond Tema).  Dessa är olika direktlänkar till kategorier och 

förslagssidor. Längst ner på sidan ligger det en länk till en kritikerrecenserad film.  
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Figur 22. Startsida SF-Anytime 

 

 

Figur 23. Fliken Hyrfilmer 

SF-Anytime är en väldigt strukturerad sida, som gör det enkelt för användaren att hitta sin önskade 

film. Under rubriken Hyrfilmer, finner användaren tjänstens olika genrer(Se Figur 23). 

Rubriknamnen är specifika och tydliga, vilket gör det enkelt för användaren att välja vart han/hon 

ska börja sin sökning beroende på vad användaren söker efter. Högst uppe till höger finns ett 

sökfönster på samtliga sidor, som användaren kan ta hjälp av(Se Figur 25). Rubriker som Topplistor 

och Teman gör filmsökningen mer underhållande för användaren(Se Figur 24).  

 

Figur 24. Fliken Topplistor 
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Figur 25. Sökfunktionen hos SF-Anytime 

Tablet 

På Android-tablet presenteras filmer från kategorin ”Nyinkommet”, alltså det allra senaste som har 

kommit in hos SF-Anytime(Se Figur 26). Filmerna presenteras i stort sätt över hela skärmen och 

användaren måste därför swipa med fingret över skärmen för att bläddra bland filmerna. I 

sidomenyn syns alla olika genrer, vilket gör det enkelt för användaren att gå direkt till en önskad 

genre och söka film därifrån. Det finns inget direkt filtreringssystem, utan filmerna inom varje genre 

presenteras i form av en lista som användaren kan scrolla i. Högst upp i applikationen finns en 

sökfunktion där användaren kan sortera sin sökning efter ”Allt”, ”Titel”, ”Skådespelare” och 

”Regissör”. Söker användaren t.ex. på ”George Clooney” och kryssar i alternativet ”Skådesplare”, så 

dyker det endast upp filmer som Clooney medverkar i(Se Figur 27). Det är relativt enkelt att söka 

efter film i applikationen, men ett filtreringssystem skulle underlätta filmsökningen för användaren.  

 

Figur 26. Startsidan på Android tablet 



32 av 85 
 

 

Figur 27. Sökfunktionen, avgränsad sökning ”Skådespelare” 

Smart TV 

Vad gäller tjänsten på Smart TV, var det näst intill omöjligt att hitta filmer då majoriteten av 

filmrutor inte visades och applikationen hängde sig hela tiden. Detta gjorde att jag fick starta om 

applikationen flera gånger. Detta problem berodde troligtvis på en pågående uppdatering av 

applikationen. Fungerar dock applikationen som den ska, borde det inte vara större problem att 

hitta film, då det går att sortera de olika genrerna efter t.ex. bokstavsordning. På startsidan möts 

användaren av ett bildspel med filmer kategoriserade efter ”Premiär”. Alltså visas det allra senaste 

på startsidan(Se Figur 28). I sidomenyn presenteras de olika genrerna som SF-Anytime erbjuder 

och som användaren kan använda sig av för att hitta filmer.  

 

Figur 28. Startsida på Smart TV 

För att öppna sökfunktionen måste användaren klicka på den gröna knappen på sin fjärrkontroll. 

Användaren får då upp sidan för filmsökning, där det går att sortera sökningen efter ”Allt”, ”Titel”, 

”Skådespelare” och ”Regissör”. Användaren får använda sig av ett tangentbord som dyker upp på 

skärmen(Se Figur 29). Trots de problem jag stötte på, var det inte speciellt svårt att förstå hur 

applikationen ska fungera vanligtvis, vilket gjorde att jag kunde dra slutsatsen att det inte är 

speciellt svårt att söka efter film hos SF-Anytimes applikation på Smart TV. 
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Figur 29. Sökfunktionen Smart TV 

6.1.4 Viaplay 

Webb 

På Viaplays webbsida,  möts användaren av de filmer och TV-serier som är aktuella just nu, samt 

presenteras veckans live-sport på tjänstens startsida. Högst upp på sidan rullar ett stort bildspel 

som rekommenderar olika filmer och TV-serier(Se Figur 30).  

 

Figur 30. Startsida hos Viaplay 

Viaplay har en välstrukturerad webbsida, som har tydliga indelningar av sitt filmutbud, TV och 

sport. Det kan vara problematiskt att komma till bottenmenyn, då sidorna laddar filmerna i separata 

scrollfönster, som gör att användaren hela tiden ”åker upp” på sidan, tills scrollen har kommit till 

botten. De olika genrerna ligger i en dropdown-meny under huvudfliken ”Film” och det är där 

användaren hittar tjänstens filmutbud(Se Figur 31). För att söka fritt efter filmer och skådespelare 

kan användaren använda sökfunktionen högst upp till höger på sidan(Se Figur 32). Det är enkelt att 

hitta film på Viaplays webbsida, då den är strukturerad och har tydliga indelningar och ett 

filtreringssystem som är lätt att hantera.  
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Figur 31. Filtreringssystemet hos Viaplay  

 

Figur 32. Sökfunktionen hos Viaplay  

Smartphone 

På Android-applikationen för Smartphone, möts användaren av ett flöde med filmer och TV-serier 

på sidan Start. Viaplay är indelad i fem olika huvudsidor, Start, TV, Film, Sport och Barn.  

Applikationen är välstrukturerad och känns väldigt ”ren”. Redan från startsidan kan användaren 

klicka på en av filmerna som föreslås i flödet för att komma in på en filmsida.  

         

Figur 33. Fliken Film, sökfunktionen och exempel på genre hos Viaplay på Smartphone  
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För att söka efter film kan användaren använda sig av Viaplays filtreringssystem som finns att hitta 

under fliken Film(Se Figur 33). Där kan användaren också bläddra bland de olika genrer, genom att 

swipa med fingret över skärmen. Användaren kan söka fritt efter film med sökfunktionen som finns 

högst upp till höger i applikationen. Filtreringssystemet är enkelt att använda och underlättar 

filmsökningen för användaren.  

Tablet 

Även på Android tablet, möts användaren av ett flöde med förslag på TV-serier och filmer på 

applikationens startsida(Se Figur 34). Från startsidan kan användaren se en film direkt genom att 

klicka på en liten pil bredvid filmrutorna som visas. Användaren kan också klicka på en filmruta för 

att komma till en filmsida.  

 

Figur 34. Startsida Android tablet 

Viaplay har ett sorteringssystem under fliken Film som användaren kan ta hjälp av vid 

filmsökning(Se Figur 35). Där kan användaren också bläddra bland tjänstens olika genrer. Högst 

uppe till höger finns det en sökfunktion som användaren kan använda för att söka fritt efter filmer  

och skådespelare(Se Figur 36).  

 

Figur 35. Fliken Film på Android tablet 
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Figur 36. Sökfunktionen Android tablet 

Smart TV 

Hos Viaplays applikation på Smart TV, möts användaren först av ett bildspel med förslag på filmer 

och TV-serier, där användaren själv får bläddra bland de olika förslagen(Se Figur 37). Längre ner på 

startsidan visas följande kategorier: Rekommenderad TV, Rekommenderad Film, Veckans direktsända 

sport och Rekommenderad hyrfilm.  

 

Figur 37. Startsida Viaplay på Smart TV 

För att hitta film, finns det två huvudrubriker i menyn som användaren kan välja mellan, nämligen 

Film och Hyrfilm. Under rubriken Film finns det filmutbud som ingår i betalningspaketet och under 

rubriken Hyrfilm finns de filmer som användaren måste betala för, för att kunna se(Se Figur 38). 

Under båda rubrikerna finns tjänstens filtreringssystem, där genrerna ligger i form av en menyrad 

och sorteringsalternativen ligger i en menyrad under. Med dessa menyer kan användaren sortera 

och kontrollera sin filmsökning. Användaren kan också utnyttja tjänstens sökfunktion genom att 

klicka på rubriken ”Sök” uppe i huvudmenyn, eller klicka på den gula knappen på fjärrkontrollen(Se 

Figur 39). Applikationen är väldigt tydlig och strukturerad och det är lätt att söka efter film.  
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Figur 38. Fliken Film 

 

Figur 39. Sökfunktionen Smart TV 

6.2 Kategorisering 

Vid analysen av kategoriseringen hos de olika tjänsterna, har jag tittat på hur många antal genrer 

det finns hos tjänsterna, samt om det finns några sorteringsalternativ som användaren kan utnyttja.  

6.2.1 Headweb 

Webb 

På Headwebs webbsida finns det totalt 22 stycken olika genrer att välja mellan under sidan 

Filmer(Se Figur 40). Det går också att välja mellan åtta olika underkategorier, varav en heter ”Alla 

kategorier”. Under ”Alla kategorier” radas en lång lista upp med sökord, som t.ex. ”Manga” och 

”Skola”. Dessa kategorier hjälper användaren att söka efter en film med ett specifikt innehåll eller 

med en specifik stil/genre(Se Figur 41).  
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Figur 40. Fliken Filmer och de olika genrerna (Röd markering) 

 

Figur 41. Headwebs olika kategorier 

Inne på en specifik genre, hittar användaren Headwebs filtreringssystem, där användaren kan välja 

att sortera filmerna efter titel, pris, utgivningsår, betyg och senast tillagda(Se Figur 42).  

 

Figur 42. Exempel på filtreringsssytemet under specifik genre (Röd markering) 
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Följande genrer finns på Headwebs webbsida: 

1. Action  2. Animerat 

3. Crime  4. Dokumentär 

5. Drama   6. Erotik 

7. Familj  8. Intressen 

9. Komedi  10. Kortfilm 

11. Krig  12. Musik 

13. Musikal   14. Romantik 

15. Sci-Fi  16. Skräck  

17. Sport  18. Stand-up 

19. Thriller  20. TV-serie 

21. Western  22. Äventyr 

Smartphone 

På Android-applikationen för Smartphone, går det inte att se alla genrer som Headweb har att 
erbjuda. Detta kan bero på t.ex. en bugg. I detta läge utgår jag från att Headweb har ungefär samma 
genrer på Android-applikationen som de har på webbsidan, då det går att se några av genrerna som 
faktiskt stämmer överrens med de på webbsidan(Se Figur 43).  
 

             
 

Figur 43. Filtreringssystemet hos Headweb i Android-applikationen på Smartphone  

 
På startsidan kategoriseras filmerna efter nyheter, topplista, högst betyg och kommande filmer, vilket 
jag anser är ett bra utbud att presentera på en startsida, då användaren snabbt kan se det allra 
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senaste och bästa(Se Figur 44). För att komma till de olika genrerna, måste användaren klicka sig in 
på fliken Filmer eller på Topplistan i sidomenyn och sedan klicka på knappen ”Filter”.  
 

     
 

Figur 44. Fliken Topplista och startsidan hos Headweb på Smartphone  

Sorteringsalternativen skiljer sig från de som finns på Headwebs webbsida. Här kan 
användaren sortera efter: 
 

 A-Z 
 Rating 
 Release date 
 Z-A 

 

Tablet 

På iPad-applikationen finns det en knapp som heter ”Inställningar” under fliken Filmer, där 

användaren kan välja genre och sorteringsalternativ(Se Figur 45). Totalt finns det 16 stycken olika 

genrer att välja mellan och tre stycken olika sorteringsalternativ.  

 

Figur 45. Filtreringssystemet på iPad 



41 av 85 
 

 

Figur 46. Startsidan hos Headweb på iPad med kategorin Högst betyg markerad 

På framsidan kategoriseras filmerna efter nyheter, filmtoppen, högst betyg och kommande 

(Se Figur 46). Precis som på Smartphone. Följande genrer finns på Headwebs iPad-applikation: 

1. Alla  2. Action 

3. Animerat  4. Crime 

5. Dokumentär  6. Drama  

7. Familj  8. Intressen 

9. Komedi  10. Krig 

11. Romantik  12. Sci-Fi 

13. Skräck   14. Stand Up 

15. Thriller  16. Äventyr 

Dessa sorteringsalternativ finns i applikationen:  

 Namn A-Z 

 Högst betyg 

 Senaste 

Smart TV 

Hos Headwebs applikation på Smart TV kategoriseras filmerna efter Nyheter, Topplista, HD och 

Genre i sidomenyn. Under fliken Genre presenteras de olika genrerna i form av en lista på 

skärmen(Se Figur 47). Där kan användaren välja vilken genre som passar bäst för sin filmsökning. 

Det finns inget filtreringssystem utöver de olika genrerna, dock hamnar filmerna efter 

bokstavsordning(Se Figur 48).  
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Figur 47. De olika genrerna hos Headweb på Smart TV 

 

Figur 48. Inne på genren ”Action” 

Följande genrer finns på Headwebs Smart TV applikation: 

1. Action  2. Animerat  3. Crime  

 

4. Dokumentär  5. Drama  6. Familj 

 

7. Intressen  8. Komedi  9. Kortfilm 

 

10. Krig  11. Musik  12. Musikal 

 

13. Romantik  14. Sci-Fi  15. Skräck 

 

16. Sport  17. Stand Up  18. TV-serie 

19. Thriller  20. Western  21. Äventyr 
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6.2.2 Netflix 

Webb 

På Netflix webbsida finns det totalt 18 olika genrer, med tillhörande undergenrer som skiljer sig 

från genre till genre(Se Figur 50). Under fliken Genrer,  hittar användaren också sex stycken 

sorteringsalternativ(Se Figur 49). Det finns även en hel sida som bara är anpassad för barn med 

totalt 11 stycken huvudgenrer, med tillhörande undergenrer(Se Figur 51). På startsidan 

katgoriseras filmerna efter olika genrer, undergenrer och personliga rekommendationer. 

 

Figur 49. De olika huvudgenrerna hos Netflix  

 

Figur 50. Exempel på olika undergenrer inne på huvud genren ”Action och äventyr” 

 

Figur 51. Genresidan för Bara för barn 
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Följande huvudgenrer finns: 

1. Action och äventyr  2. Barn och familj 

3. Dokumentärer  4. Drama 

5. HD   6. Indie 

7. Klassiker   8. Komedi 

9. Kriminalfilmer  10. Kritikerrosade filmer 

11. Militär och krig  12. Romantik 

13. Sci-Fi och Fantasy  14. Skräck 

15. Svenskt    16. Thriller 

17. TV   18. Världen runt 

 

Dessa sorteringsalternativ finns på Netflix webbsida(Se Figur 52): 

 Förslag till dig 

 Högst betygsatta 

 Utgivningsår 

 Åldersgräns 

 A-Ö 

 Ö-A 

 

 

Figur 52. Inne på specifik genre med de olika sorteringsalternativen  

Smartphone 

Netflix Android-applikation för Smartphone innehåller 13 stycken olika genrer. Dessa genrer ligger i 

sidomenyn i form av en lista. På startsidan radas unika genrer, undergenrer och personliga 

rekommendationer upp i filmflödet(Se Figur 53).  
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Figur 53. De olika genrerna hos Netflix i Android-applikationen för Smartphone  

Applikationen har inget filtreringssystem där användaren kan sortera sin sökning. Följande genrer 

finns i applikationen: 

1. TV  2. Action och Äventyr 

3. Barn och Familj 4. Dokumentärer 

5. Drama   6. Indie 

7. Komedi  8. Romantik 

9. Sci-fi och fantasy 10. Skräck 

11. Svenskt  12. Thriller 

13. Världen runt 

Tablet 

Netflix använder sig av unika undergenrer för att sortera filmer även på Android tablet. På 

startsidan presenteras bl.a. filmer som rekommenderas för användaren utefter vad användaren 

tidigare har tittat på, men också kategorier som ”Knasiga komedier” och ”Kreativt Sci-fi och fantasy”. 

    

Figur 54. De olika genrerna på Android tablet och exempel på undergenrer hos Netflix 
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Klickar användaren på fliken ”Bläddra” högst upp i vänstra hörnet i applikationen, öppnas de olika 

genrerna(Se Figur 54). Varje genre har sina egna unika undergenrer(Se Figur 55). Samma genrer 

finns på Andriod tablet som på Smartphone-applikationen.  

 

Figur 55.  Exempel på olika undergenrer inne på en specifik huvudgenre 

6.2.3 SF-Anytime 

Webb 

På SF-Anytimes webbsida finns det totalt fem stycken olika sorteringsalternativ och 13 stycken 

olika genrer. SF-Anytime använder sig också av olika teman och topplistor för att kategorisera 

film(Se Figur 56). Det finns totalt åtta stycken olika huvudteman, med tillhörande underkategorier 

och sju stycken topplistor, som användaren kan använda sig av vid sin filmsökning(Se Figur 57).  

 

Figur 56. Fliken Topplistor hos SF-Anytime 
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Figur 57. Fliken Teman hos SF-Anytime 

Följande genrer finns: 

1. Action  2. Drama 

3. Komedi  4. Barn & Familj 

5. Thriller  6. Svenskt  

7. Romantik  8. Dokumentär 

9. Kult  10. TV-serier 

11. Manga & Anime 12. Musik 

13. Erotik 

 

Följande sorteringsalternativ finns: 

 Alla filmer 

 Nyheter 

 Sista chansen 

 Kommande 

 HD 

Tablet 

På Android tablet består sidomenyn av olika kategorier och genrer, vilket gör det lätt för 

användaren att snabbt gå in på önskad ”avdelning”(Se Figur 58). Kategorierna är få, men tydliga och 

lätta att förstå. Totalt finns det 11 stycken olika kategorier/genrer:  

1. Nyinkommet  2. Topplista 

3. SF Anytimes favoriter 4. Action(Se Figur 59) 

5. Drama   6. Komedi 

7. Thriller  8. Svenskt 
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9. Romantik  10. Musik 

11. Alla filmer 

 

Figur 58. Startsidan på Android tablet med de olika genrerna i sidomenyn 

 

Figur 59. Inne på genren ”Action” 

Smart TV 

På Smart TV, ligger genresystemet direkt i en synlig sidomeny, vilket gör att användaren kan klicka 

direkt på en kategori för att öppna den. Under varje genre finns det speciella indelningar 

(Se Figur 60). Följande genrer finns hos SF-Anytimes applikation på Smart TV: 

1. Premiär  2. Topp 30 

3. SF Anytimes favoriter 4. Action(Se Figur 61) 

5. Drama  6. Komedi 

7. Barn & Familj  8. Svenskt 

9. Thriller  10. Romantik 

11. Dokumentär  12. Musik 
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13. Kult  14. Manga & Anime 

15. Vuxet 

 

Exempel på indelningar under en genre:  

 Actiontoppen 

 Action – Senaste inkomna 

 Action – A-Ö 

 Action – Produktionsår 

 

Figur 60. Inne på genren ”Action” 

 

Figur 61. Inne på genren ”Action” samt sorteringsalternativet ”Senast inkomna” 
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6.2.4 Viaplay 

Webb 

På Viaplays webbsida finns det totalt 17 stycken olika genrer och sju stycken olika 

sorteringsalternativ(Se Figur 62). Dessa genrer och sorteringsalternativ finner användaren under 

sidan Film. Följande genrer finns: 

1. Samtliga  2. Action 

3. Barnfilm  4. Dokumentär 

5. Drama  6. Familjefilm 

7. HD-filmer  8. Klassiker 

9. Komedi  10. Kritikerrosade  

11. Kultfilmer  12. Nordisk 

13. Romantik  14. Rysare 

15. Science Fiction  16. Thriller 

17. Erotik 

Följande sorteringsalternativ finns: 

 Populärast 

 Högst betyg 

 Nyheter 

 Tillagda 

 Blockbusters 

 Personliga rekommendationer 

 A-Ö 

 

Figur 62. De olika sorteringsalternativen och genrerna under fliken Film  
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Smartphone 

Tjänstens Android-applikation för Smartphone, har 16 stycken olika genrer. Dessa genrer ligger i 

toppen av sidan under fliken Film(Se Figur 63). För att byta genre kan användaren swipa med 

fingret över skärmen.  

           

Figur 63. Genre och sorteringsalternativen hos Viaplay på Smartphone 

Filtreringssystemet är enkelt och tydligt. Följande genrer finns i applikationen: 

1. Alla kategorier 2. Kulturfilmer 

3. Action  4. Barnfilm 

5. Dokumentär   6. Drama  

7. Familjefilm  8. HD-filmer 

9. Klassiker  10. Komedi 

11. Kritikerrosade 12. Nordisk  

13. Romantik  14. Rysare 

15. Science fiction 16. Thriller 

Följande sorteringsalternativ finns:  

 Populärast 

 Högst betyg 

 Nyheter 

 Tillagd 

 A-Ö 
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Tablet 

Även på Android tablet finner användaren de olika genrerna och sorteringsalternativen under fliken 

Film(Se Figur 64). Användaren måste först välja ett sorteringsalternativ, innan det går att bläddra 

bland genrerna. Genrerna finns i en dropdown-meny, men går också att bläddra mellan genom att 

swipa med fingret över skärmen(Se Figur 65). 

 

Figur 64. Inne på fliken Film på Android tablet 

Följande genrer finns på Viaplays Android tablet-applikation: 

1. Alla kategorier 2. Kultfilmer 

3. Action  4. Barnfilm 

5. Dokumentär  6. Drama 

7. Familjefilm  8. HD-filmer 

9. Klassiker  10. Komedi 

11. Kritikerrosade 12. Nordisk 

13. Romantik  14. Rysare 

15. Science fiction 16. Thriller 

Följande sorteringsalternativ finns: 

 Populärast 

 Högst betyg 

 Nyheter 

 Tillagd 

 A-Ö 
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Figur 65. De olika genrerna på Android tablet 

Smart TV 

På Viaplays applikation för Smart TV ligger filtreringssystemet i form av två menyer, där 

filmutbudet presenteras under menyerna(Se Figur 66). Användaren kan alltså välja en genre och ett 

sorteringsalternativ för att sedan få resultatet presenterat för sig själv direkt under menyerna.  

 

 

Figur 66. De olika genrerna och sorteringsalternativen på Smart TV hos Viaplay 

Viaplays  genresystem ligger direkt under sidorna Film och Hyrfilm. Följande genrer finns på 

Viaplays applikation för Smart TV: 

1. Alla   2. Actionkomedi  

3. Action  4. Barnfilm 

5. Dokumentär  6. Drama 

7. Familjefilm  8. Klassiker 

9. Komedi  10. Kritikerrosade 

11. Nordisk  12. Romantik 
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13. Rysare  14. Science fiction 

15. Thriller  16. Erotik 

Följande sorteringsalternativ finns: 

 Populärast 

 Rekommenderat 

 Nyligen tillagda 

 Nyheter 

 Sista chansen 

 A-Ö 

6.3 Registrering 

Vid registreringen har jag tittat på hur själva registreringsprocessen ser ut hos tjänsterna på de 

olika plattformarna och även tittat på hur mycket information varje tjänst kräver av användaren.  

6.3.1 Headweb 

Webb 

För att bli medlem på Headwebs webbsida finns det två olika möjligheter, att skapa ett Headweb-

konto eller att registrera sig via sitt Facebook-konto(Se Figur 67). Registreringsprocessen ser ut på 

följande sätt: 

 

1. Klicka på ”Bli medlem” högst upp på sidan 

2. Bestäm om du vill skapa ett Headweb-konto eller registrera dig via Facebook  

Om du väljer att registrera dig med Facebook  Logga in med Facebook. Annars utför följande steg: 

4. Skapa ett Headweb-konto  Fyll i e-post och lösenord 

5. Komplettera din profil, eventuellt välj alias (Se Figur 68) 

6. Läs igenom Headwebs välkomstsida (frivilligt) 

 

Figur 67. Fönstret för registrering 

Headweb kräver att användaren fyller i e-postadress och lösenord. Sedan måste användaren fylla i 

för-  och efternamn, födelsedatum och kön. Dessa uppgifter är obligatoriska. När användaren är 
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registrerad, går det att lägga till information som språk, adress, ort, postnummer, land, landskod 

samt mobilnummer. Dessa inställningar görs under  ”Mitt konto  ”Redigera profil”. 

 

Figur 68. Fönstret för att komplettera sin profil, samt fönstret för registrering på Smartphone 

Smartphone 

För att registrera sig hos Headweb via Android-applikationen för Smartphones ser processen ut  
så här: 
 
1. Klicka på ”Logga in” i sidomenyn 
2. Klicka på ”Bli medlem” 
3. Fyll i uppgifterna (Se Figur 68) 
4. Klicka på ”Bli medlem” 
 
Applikationen kräver endast att användaren lämnar sin e-postadress och ett lösenord. Det går inte 
att göra några profiländringar efter registreringen. 
 

Tablet 

Processen för att registrera sig på Headwebs iPad-applikation ser ut på följande sätt:  
 
1. Klicka på ”Bli medlem” när inloggningsfönstret öppnas 
2. Fyll i uppgifterna 
3. Klicka på ”Bli medlem” igen. 
 
Allt som behövs är att fylla i en giltig e-postadress och ett lösenord(Se Figur 69). Det går inte att 
lägga till någon information efter registrering.  
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Figur 69. Fönstret för registrering på iPad och på Smart TV 
 

Smart TV 

För att registrera sig hos applikationen på Smart TV, måste användaren klicka på  den röda knappen 

på sin fjärrkontroll för att få upp fönstret för inloggning och registrering. Där kan användaren sedan 

klicka på knappen ”Bli medlem” för att registrera sig. Processen ser ut så här: 

 

1. Klicka på den röda knappen på fjärrkontrollen för att få upp fönstret för inloggning  

och registrering.  

2. Klicka på knappen ”Bli medlem” 

3. Fyll i uppgifterna och klicka på ”Bli medlem” 

 

Allt som behövs är att fylla i en giltig e-postadress och välja ett lösenord(Se Figur 69). Det går inte 

att lägga till någon information efter registrering. 

6.3.2 Netflix 

Webb 

För att registrera sig på Netflix webbsida kan användaren skapa ett Netflix-konto eller logga in med 

sitt Facebook-konto.  Registreringsprocessen sker i följande steg: 

 

1. Klicka på ”Påbörja din gratismånad”. 

2. Bestäm om du vill skapa ett Netflix konto eller logga in med Facebook(Se Figur 70) 

3. Facebook  Logga in med Facebook 

4. Netflix  Fyll i för- och efternamn,  e-postadress och lösenord.  

5. Klicka på ”Registrera dig” 

6. Fyll i bankkontouppgifter, acceptera användarvillkoren och klicka på ”Bli medlem” 
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Figur 70. Registreringsprocessen hos Netflix  
 

Användaren måste fylla i förnamn, efternamn, e-postadress och lösenord. Användaren skapar då ett 

konto hos Netflix och kan logga in på tjänsten, men för att kunna ta del av filmutbudet måste 

användaren också lämna sina bankkontouppgifter, då Netflix är en SVOD-tjänst(Se Figur 71).  

 

Figur 71. Fönstret för bankuppgifter hos Netflix  

Smartphone 

För att registrera sig hos Netflix via Android-applikationen för Smartphones, ser processen ut så 
här(Se Figur 72): 
 
1. Fyll i uppgifterna (E-postadress och lösenord) 
2. Klicka på ”Påbörja din gratismånad” 
3. Fyll i bankkontouppgifter 
4. Acceptera användarvillkoren och klicka på ”Påbörja din gratismånad” 
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Figur 72. Registreringsprocessen på Smartphone 

 
För att registrera sig kräver Android-applikationen att användaren först lämnar e-postadress och 
lösenord, för att sedan komplettera med för- och efternamn, samt bankkontouppgifter. Det går inte 
att göra några profiländringar efter registrering. 

Tablet 

För att registrera sig hos Netflix via Android tablet-applikationen, ser processen ut så här: 
 
1. Fyll i uppgifterna (E-postadress och lösenord)(Se Figur 73) 
2. Klicka på ”Fortsätt” 
3. Fyll i för- och efternamn, samt bankkontouppgifter 
4. Acceptera användarvillkoren och klicka på ”Påbörja din gratismånad” 
 

 
 

Figur 73. Registreringsprocess 1 på Android tablet 

För att registrera sig kräver applikationen att användaren först lämnar e-postadress och lösenord, 
för att sedan komplettera med för- och efternamn, samt bankkontouppgifter(Se Figur 74). Det går 
inte att göra några profiländringar efter registrering. 
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Figur 74. Registreringsprocess 2 på Android tablet 

6.3.3 SF-Anytime 

Webb 

För att bli medlem på SF-Anytimes tjänst via webben, måste användaren skapa ett  

SF-Anytimekonto. Registreringsprocessen sker i följande 3 steg(Se Figur 75): 

 

1. Klicka på ”Bli medlem” högst upp till höger på sidan. 

2. Fyll i e-postadress och valfritt lösenord 

3. Acceptera användarvillkoren och klicka på ”Skicka” 

 

Profilen och de personliga uppgifterna kan kompletteras under ”Mitt konto”   

”Mina personuppgifter”.  

 

Figur 75. Fönstret för registrering hos SF-Anytime 

För att registrera sig på SF-Anytime måste användaren fylla i e-postadress och lösenord, samt 

acceptera användarvillkoren. När användaren är registrerad, går det att lägga till information som 

förnamn, efternamn, användarnamn, kön, födelsedatum, mobilnummer, adress, ort, postnummer 

och land. 

Tablet 

För att registrera sig hos SF-Anytime via Android-tablet måste användaren fylla i e-postadress, 
lösenord, samt för- och efternamn(Se Figur 76). Detta gör användaren genom att klicka på knappen 
”Registrera” från startsidan. Det går inte att göra några profiländringar efter registrering.   
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Processen ser ut så här: 
 
1. Klicka på knappen ”Registrera” 
2. Fyll i uppgifterna 
3. Klicka på ”Registrera” 
 

 

Figur 76. Fönstret för registrering på Android tablet 

Smart TV 

Då applikationen var under uppdateringen  hos SF-Anytimes tjänst på Smart TV, verkade det inte 

finnas något sätt att varken logga in eller registrera sig på. Under tjänstens hjälpsida hänvisas 

användaren till SF-Anytimes webbsida föra att skapa ett konto(Se Figur 77).  

 

Figur 77. Inne på fliken Hjälp på Smart TV 

6.3.4 Viaplay 

Webb 

För att registrera sig på Viaplays webbsida, måste användaren skapa ett Viaplay-konto(Se Figur 78). 
Registreringsprocessen sker i följande steg: 
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1. Klicka på ”Logga in” och sedan ”Skapa konto” 
2. Välj abonnemangstyp 
3. Klicka på ”Skapa konto” 
4. Fyll i användaruppgifter och acceptera användarvillkoren  
5. Fyll i bankkontouppgifter och bekräfta. 
 

 
 

Figur 78. Sidan för registrering på webbsidan 

För att registrera sig på Viaplay måste användaren fylla i följande information:  för- och efternamn, 
e-postadress, lösenord och födelsedatum(Se Figur 79). Användaren har nu ett konto hos Viaplay och 
kan logga in på tjänsten, men för att kunna ta del filmutbudet måste användaren också lämna sina 
bankkontouppgifter, då Viaplay är en SVOD/TVOD-tjänst(Se Figur 80). Registrerar användaren inte 
dessa uppgifter kan han/hon hyra film, men inte se på de filmer som ingår i Viaplays 
abonnemangserbjudande. Information som användaren kan fylla i efter regristrering är: 
mobilnummer, adress, postnummer, ort och land. Dessa uppgifter kan kompletteras under ”Mitt 
Viaplay””Inställningar”. 
 

 
 

Figur 79. Registreringsprocess 1 
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Figur 80. Registreringsprocess 2 

Smartphone & tablet 

För att registrera sig hos Viaplay via Android-applikationen för Smartphones, måste användaren 

klicka på ”Skaffa Viaplay” för att sedan länkas till Viaplays hemsida. Stegen för att registrera sig hos 

tjänsten ser alltså likadana ut på webbsidan som de gör i applikationen. Samma sak gäller för 

Viaplays applikation på Android tablet(Se Figur 81)..  

     

Figur 81. Sidan för registrering på Smartphone och på Android tablet 

Smart TV 

För att skaffa ett Viaplay-abonnemang  på Smart TV, måste användaren klicka på ”Skaffa Viaplay” i 

huvudmenyn eller på den gröna knappen på fjärrkontrollen(Se Figur 82). Dock går det inte att 

registrera sig(skapa ett nytt konto) via applikationen, utan detta måste göras via tjänstens 

webbsida. För att betala för ett Viaplay-abonnemang måste användaren därför redan ha ett Viaplay-

konto att logga in med. 
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Figur 82. Sidan för registrering på Smart TV 

6.4 Navigation  

6.4.1 Headweb 

Webb 

Det är enkelt att navigera sig runt på Headwebs webbsida. Det går hela tiden att komma tillbaka till 
startsidan via loggan uppe till vänster på sidan, eller genom att klicka på ”Start” i menyraden. Ibland 
kan användaren dock behöva scrolla en del för att se allt som finns på sidan, vilket kan kännas som 
ett störningsmoment. Det är  enkelt att gå in på en sida och sedan lämna den och gå till en annan.  
 
Jag utförde även Krugs ”Trunk test” på webbsidan och startade på sidan Animerat som 

utgångsposition.  

 

Inne på sidan kunde jag se webbsidans namn tydligt uppe till vänster på sidan, men det var svårt att 

förstå vilken undersida jag befann mig på.  Huvudfliken Filmer var markerad, men det fanns ingen 

markör som visade att jag befann mig under genren Animerat. Navigationen på Headwebs webbsida 

fungerar ändå hyfsat bra. Det saknas en ”You are here” markör, som skulle underlätta då Headweb 

har många olika undersidor. Det svåraste är att veta vart man befinner sig, om man klickar sig in på 

en undersida.  

Smartphone 

På Headwebs Android-applikation för Smartphone är det rätt enkelt att navigera sig runt, dock 
uppstår vissa konflikter. Det går inte att ändra innehållet i Watchlist och det går heller inte att se alla 
genrer som erbjuds. Utöver detta är applikationen tydlig och enkel att förstå. 

Tablet 

Det är även enkelt att navigera sig runt i Headwebs iPad-applikation, då flikarna har tydliga namn 
och det finns en startknapp som gör det enkelt för användaren att alltid hitta tillbaka till startsidan. 
Det kan dock vara svårt att hitta filtreringssystemet då namnet ”Inställningar” känns en aning 
missvisande. Annars är det inga problem att ta sig runt i applikationen.  
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Smart TV 

Navigeringen är också bra och enkel att förstå för användaren hos Headwebs applikation för Smart 
TV. Rubrikerna i sidomenyn har tydliga namn och det blir aldrig för många steg för användaren att 
ta sig någonstans. Användaren har också hjälp av tillbaka-knappen på sin fjärrkontroll. För att 
komma till startsidan måste användaren klicka på rubriken ”Nyheter”. Inga konflikter skapas, utan 
det är väldigt enkelt att ta sig runt i applikationen. 
 

6.4.2 Netflix 

Webb 

Det är ganska svårt att navigera sig runt på Netflix webbsida och förstå vart det är man har hamnat. 

Det finns många undersidor som användaren kan klicka sig runt på. Det är dock enkelt att hitta 

tillbaka till startsidan via Netflix-loggan uppe till vänster på webbsidan.  

Jag utförde Krugs ”Trunk test” på tjänsten och startade på sidan Komedi som utgångsposition.  

Inne på sidan Komedi kunde jag se tjänstens namn, tydligt uppe till vänster på sidan.  Befinner jag 

mig högst upp på sidan ser jag att jag befinner mig på Genrer  Komedi. Scrollar jag dock ner på 

sidan ser jag bara att jag befinner mig på sidan Genrer.  Från denna plats måste jag använda mig av 

huvudmenyn för att ta mig vidare till en annan plats. Navigationen är inte speciellt bra hos Netflix 

tjänst. Den är uppbyggd med få huvudmenyer, men det är ändå svårt att navigera sig runt då 

användaren aldrig riktigt vet vart han/hon befinner sig, då det inte finns någon ”You are here” 

markör. Netflix består också av långa sidor fyllda med filmflöden, vilket gör att användaren måste 

scrolla otroligt mycket.  

Smartphone 

Netflix Android-applikation för Smartphone, består endast av en startsida, en sida för användarens 

konto och sedan av en lista med olika genrer. Därför är det inte speciellt svårt att navigera sig runt 

på applikationen. Dock saknar jag ett alternativ i sidomenyn som heter ”Mitt konto” eller liknande, 

för nu när den ligger längst ner på startsidan kan det vara svårt för användaren att hitta funktionen.  

Tablet 

Även tablet-applikationen består endast av en startsida, ett användarkonto och sedan av en lista 
med genrer. Dock känns det knepigt att ta sig runt i applikationen pga. de udda och unika 
sidonamnen. Det kan vara svårt att veta vart man befinner sig och att hitta filmen man letar efter.  
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6.4.3 SF-Anytime 

Webb 

Det är enkelt att navigera runt på SF-Anytimes webbsida, då den är välstrukturerad. Det går hela 
tiden att komma tillbaka till startsidan via SF-loggan uppe till vänster på sidan. Ibland laddar sidan 
väldigt länge när man försöker gå till en annan sida, vilket kan kännas irriterande. Utöver detta, är 
det ändå enkelt att gå in på en sida/funktion och sedan lämna den för att gå till en annan. 

Tablet 

Det är även enkelt att navigera sig runt på tablet-applikationen, då det alltid finns en ”You are here” 
markör som visar vart användaren befinner sig. Det går också att komma tillbaka till startsidan 
genom att klicka på SF-loggan uppe till vänster på skärmen. Applikationen är välstrukturerad och 
enkel att förstå.   

Smart TV 

Det finns även en ”You are here” markör som visar vart användaren befinner sig, hos tjänsten på 

Smart TV. Dock kan det vara svårt att hitta tillbaka till startsidan, då användaren måste använda 

tillbaka-knappen på fjärkontrollen för att gå ur en sida/funktion. Utöver detta, är det relativt enket 

att ta sig runt i applikationen och de olika indelningarna under genrerna underlättar filmsökandet 

och navigeringen för användaren. 

6.4.4 Viaplay 

Webb 

Det är enkelt att navigera sig runt på Viaplays webbsida och det är ofta tydligt vart det är man 

befinner sig. Det går alltid att komma tillbaka till startsidan via loggan högst upp till vänster på 

sidan. Sidan är strukturerad och ”ren”, men tar ibland väldigt lång tid på sig att ladda, vilket kan 

upplevas som ett störningsmoment. Det är också störande att man inte alltid kan komma längst ner 

på en sida, utan att scrolla och vänta på att alla filmer har laddats klart.   

Smartphone 

Det är  också enkelt att navigera sig runt på Viaplays Android-applikation för Smartphones. 

Applikationen är välstrukturerad och ren. Huvudrubrikerna är tydliga och gör det enkelt för 

användaren att veta vart han/hon befinner sig. Eftersom att det finns en huvudrubrik som heter 

”Start”, är det alltid enkelt för användaren att hitta tillbaka till startsidan.    

Tablet 

Hos Viaplays tablet-applikation, är det enkelt att veta vart man befinner då tjänsten använder sig av 
en liten röd markering som visar vart användaren befinner sig. Det finns även en ”You are here” 
markör, som hela tiden anger namnet på sidan användaren befinner sig på. Det är enkelt att hitta till 
startsidan genom att klicka på rubriken ”start” i toppmenyn.  
 
Smart TV 
Även på Smart TV använder sig tjänsten av en liten röd markering, som visar vilken sida 

användaren befinner sig på. Alla sidor har tydliga namn och trots att applikationen har mycket 

innehåll, är den så pass välstrukturerad att det inte uppstår några problem att ta sig runt på sidan. 

Det är enkelt att komma till startsidan, då en av rubrikerna i huvudmenyn heter ”Start”.   
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6.5 Sidonamn  

Under denna punkt har jag jämfört namnen på de olika huvudflikarna hos tjänsterna, med mål att se 

om de stämmer överrens med varandra på olika plattformar eller inte, t.ex. ”Film” på webben, 

kanske heter ”Hyrfilm” på Smartphone. Jag har även tittat på placeringarna av de olika sidorna. 

6.5.1 Headweb 

Headweb har ungefär samma namn hos sin tjänst på de olika plattformarna, med några få undantag. 

På webbsidan ligger t.ex. namn som Nyheter och Högst betyg i form av en widget, men fungerar som 

snabba kategoriseringsalternativ över startsidorna på Smartphone och iPad, samt ligger t.ex. 

Nyheter som en egen flik i sidomenyn på Smart TV. Fliken Trailers är unik för endast webbsidan, 

samt Headwebs blogg. Mitt konto finns på webbsidan och på iPad, men heter på Smartphone 

användarens namn, t.ex. ”Anders Andersson”, istället för ”Mitt konto”.  Headweb har en topplista 

med filmer på samtliga plattformar och heter ”Filmtoppen” på weddsidan och på iPad, men 

”Topplista” på Smartphone och Smart TV. Det är applikationen på Smart TV som skiljer sig mest från 

de andra plattformarna, då rubriker som Start, Filmer och Mitt konto saknas.  

6.5.2 Netflix 

Netflix tjänst innehåller inte speciellt många huvudflikar, men skiljer sig ändå en del plattformarna 

emellan. På webbsidan finns t.ex. huvudflikarna Bara för barn, Genrer och Smakprofil, som inte finns 

på de andra plattformarna. Applikationen består av samma funktioner på både Smartphone och 

Android tablet, vilket är Hem, Konto och en lista (som heter Bläddra på Android tablet) som består 

av de olika genrerna. På webbsidan heter huvudfliken för personliga inställningar ”Ditt konto” och 

”Konto” på de andra pattformarna.  

6.5.3 SF-Anytime 

Det är endast på webbsidan som SF-Anytime har en egen flik för filmutbudet, Hyrfilmer. Både på 

Android tablet och på Smart TV, presenteras istället olika genrer och kategorier direkt i en öppen 

sidomeny. Rubriken Nyinkommet finns både på webbsidan och på Android tablet, men inte på Smart 

TV. På alla plattformar finns dock en rubrik som berör topplistor. På webbsidan heter fliken 

Topplistor, på Smart TV heter fliken Topp 30 och på Android tablet heter fliken Topplista. Rubriker 

som Kommande, Teman och Tävlingar, finns endast på tjänstens webbsida. Som jag nämnde tidigare, 

saknas rubrikerna ”Registrera” och ”Logga in” på Smart TV, men finns tillgänglig på de andra 

plattformarna och heter ”Bli medlem” på webbsidan. SF-Anytimes favoriter är dock en rubrik hos 

tjänsten som finns på de samtliga tre plattformarna, samt Sök och Hjälp.  

6.5.4 Viaplay 

Viaplay har väldigt liknande namn på alla sina plattformar, vilket gör att användaren kan känna igen 

sig hos dem alla. På samtliga plattformar finns rubrikerna TV, Film och Sport. Rubriken Barn finns 

också på alla plattformar förutom på Smart TV. Mitt Viaplay finns på samtliga plattformar, men går 

under rubriken Inställningar på Smartphone och på tablet. Det finns även en egen flik som heter 

Start, på alla plattformar förutom på webben, där loggan fungerar som en direktlänk till startsidan. 

På webbsidan och på Smart TV finns det även en rubrik som heter Skaffa Viaplay, där användaren 

kan betala för ett abonnemang. Hyrfilm är en rubrik som finns i form av en egen flik på Smart TV, 

men ligger under fliken Film på webbsidan och heter där Hyrbutik.  
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6.6 Home page  

Webbsidornas startsidor har jag valt att analysera för att se hur pass tydliga och användbara de är 

hos de olika tjänsterna, men framför allt för att se om det går att förstå vad det är tjänsterna 

erbjuder.  

6.6.1 Headweb 

Det är enkelt att förstå att Headweb är en tjänst som erbjuder film, via startsidan. Dock saknar 

startsidan en kort beskrivning av vad det är för slags sida användaren har hamnat på och vad 

användaren kan göra där. Användaren kan söka från startsidan med hjälp av sökfönstret högst uppe 

till höger på sidan. På Headwebs startsida, presenteras det allra senaste filmerna i ett bildspel högst 

upp och det går även tydligt att se tjänstens ”Filmtoppen”, som radar upp de allra populäraste 

filmerna. Det finns även rekommendationer från personalen själva i form av en widget som heter 

”Staff picks”, där personalen rekommenderar de filmer de tycker är bäst just nu. Allt detta 

framhäver vad som är ”extra bra” på sidan. Det som är nytt på sidan, visas i bildspelet, samt under 

rubriken Nyheter  där de senaste filmerna visas. I en widget som heter Blogg visas de senaste 

blogginläggen och i en widget som heter Kommentarer visas de senaste kommentarerna som har 

skrivits.  

Startsidan erbjuder inga speciella funktioner, som t.ex. prenumeration av nyhetsbrev, dock går det 

att se att sidan uppdateras ofta med innehållet som byts ut och förändras med jämna mellanrum, 

filmer, trailers, kommentarer etc. Det finns inga speciella erbjudanden på startsidan som 

användaren kan ta del av, dock finns det genvägar till andra delar av webbsidan i form av olika 

widgets. Det går att registrera sig via startsidan och om användaren är inloggad, syns användarens 

namn/alias högst upp till höger på sidan.  

6.6.2 Netflix 

Även på Netflix startsida är det enkelt att förstå att det är en tjänst som erbjuder film och TV-serier, 

då hela startsidan består av ett flöde med  förslag på både film och TV-serier. Dock saknar startsidan 

en kort beskrivning om var det är användaren har hamnat och om vad användarens möjligheter är 

på sidan. En sökfunktion finns tillgänglig på startsidan, högst upp till höger.  Högst upp i filmflödet, 

syns de filmer som är mest populära hos tjänsten, alltså presenteras det som är ”extra bra” på sidan.  

Det som är nytt på sidan, visas långt ner  under rubrikerna Nya premiärer och Nytt hos oss. Dessa 

rubriker syns dock endast om användaren scrollar längst ner på sidan. En speciell funktion som 

tjänsten erbjuder, är att användaren kan betygsätta filmer direkt från startsidan för att Netflix ska 

kunna skapa personliga rekommendationer till användaren.  

Det finns inte direkt någonting som visar på att sidan uppdateras aktivt. Under rubrikerna Nya 

premiärer och Nytt hos oss,  förväntar användaren sig att det ska finnas nya filmer, men dessa är 

bara nya hos Netflix och inte nödvändigtvis nya för allmänheten. Därför är det svårt att se om sidan 

uppdateras eller inte. Sidan presenterar inte direkt några speciella erbjudanden för användaren, 

men innehåller dock några få länkar från startsidan till olika genrer. Alltså kan användaren klicka på 

direktlänkar från startsidan för att ta sig runt. Det går att registrera sig och logga in via startsidan. 

Är användaren registrerad och inloggad står det ”Förnamn Efternamn” högst upp till höger på sidan. 
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6.6.3 SF-Anytime 

På SF-Anytimes startsida får användaren reda på vad det är för tjänst och vad tjänsten har att 

erbjuda under rubriken ”Välkommen till SF-Anytime” Det är enkelt att förstå att sidan erbjuder film 

och det presenteras tydligt vad som går att finna på sidan. En sökfunktion finns tillgänglig uppe i 

högra hörnet på sidan. Tjänsten presenterar vad som är ”extra bra” på sidan i form av ett bildspel 

med de senaste filmerna, topplistor där de populäraste filmerna presenteras, samt av ett 

”kritikertips” på en film rekommenderad av en filmkritiker.  Vad som är nytt på sidan visas under 

rubriken Nyinkommet.  

Längst ner på sidan kan användaren skriva in sin e-postadress för att registrera sig på tjänstens 

nyhetsbrev, som då skickas ut via e-mail. Bildspelet, rubriken Nyinkommet och topplistan visar 

tydligt på att startsidan uppdateras aktivt, då innehållet förändras med jämna mellanrum. Sidan 

visar dock inga speciella erbjudanden som användaren kan ta del av.  

Via olika listor och länkar på startsidan, finns det genvägar till andra delar av webbsidan som 

användaren kan utnyttja. Det går att registrera sig och logga in via startsidan. Är användaren 

registrerad och inloggad står det ”inloggad som användarnamn” högst upp till höger på sidan. 

6.6.4 Viaplay 

Långt ner på Viaplays startsida, finner användaren en liten informationsruta av vad det är för slags 

webbsida som han/hon har hamnat på.  Det är enkelt att förstå vad webbsidan har att erbjuda då de 

tre huvudkategorierna TV, Film och Sport presenteras högst upp på sidan. Användaren möts också 

av ett stort bildspel som presenterar olika filmer och TV-serier på startsidan. Högst upp till höger på 

sidan finns det en sökfunktion som användaren kan använda sig av. Tjänsten presenterar vad som 

är ”extra bra” på sidan i bildspelet högst upp, där populära filmer och TV-serier visas. Det är inte 

tydligt vad som är nytt på sidan och inte. På vissa filmrutor står det ”Nyhet”, men utöver det är det 

svårt att veta vilket innehåll som är nytt och inte.  

Det finns varken några speciella funktioner eller speciella erbjudanden som användaren kan ta del 

av på startsidan. Bildspelet samt filmrutorna med texten ”tillagd”, visar på att sidan uppdateras 

aktivt. I botten av sidan finns det genvägar till övriga delar på webbsidan som användaren kan 

utnyttja. Det går att registrera sig och logga in via startsidan. Är användaren registrerad och 

inloggad står det ”Förnamn Efternamn” eller ”Mitt Viaplay” högst upp till höger på sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 av 85 
 

7. Diskussion 

Efter att ha analyserat VOD-tjänsterna på de olika plattformarna med hjälp av mina 

utvärderingsriktlinjer, har jag nu fått en bra överblick på hur de ser ut och fungerar. I detta avsnitt 

jämför jag de olika tjänsterna och plattformarna med varandra, för att se vad som skiljer dem åt och 

även för att se vad de har gemensamt.  

7.1 Filmsökning 

Filmsökningen hos de olika tjänsterna, skiljer sig rätt rejält. Headweb använder sig av små filmrutor 

som placeras under olika kategorier som t.ex. Nyheter, på samtliga plattformar för att presentera 

delar av sitt filmutbud . Hela filmutbudet ligger under fliken Filmer, på samtliga plattformar hos 

tjänsten, förutom på Smart TV. Där måste användaren bläddra bland de olika kategorierna och 

genrerna för att söka efter film. Det finns en sökfunktion på samtliga plattformar, men den är 

placerad på olika ställen och ser annorlunda ut på de olika plattformarna. 

Netflix tjänst är väldigt lik på samtliga plattformar och precis som Headweb, använder sig tjänsten 

av filmrutor. Netflix presenterar dock sitt filmutbud i flöden, där filmrutor kategoriseras under udda 

genrer. Användaren kan direkt i filmflödet klicka på en pil åt höger eller vänster (på webbsidan) 

eller swipa med fingret över skrämen (Smartphone och tablet) för att bläddra bland de olika 

filmerna. Samtliga plattformar har ett sökfönster uppe till höger på sidan.  

SF-Anytimes tjänst är rätt lik på Android tablet och på Smart TV, men deras webbsida skiljer sig från 

dessa plattformar. På webbsidan presenteras filmutbudet i form av filmrutor kategoriserade under 

olika genrer, listor och teman. På Android tablet och på Smart TV presenteras istället filmutbudet i 

form av bilder över skärmen, där användaren kan bläddra bland filmutbudet och välja 

genre/kategori direkt från den öppna sidomenyn. Sökfunktionen ser ut på olika sätt hos 

plattformarna.   

Viaplays tjänst är väldigt lik på samtliga plattformar och har nog det mest strukturerade systemet 

för filmsökning av de fyra VOD-tjänsterna. På samtliga plattformar presenteras tjänstens filmutbud 

under fliken Film. Där kan användaren utnyttja tjänstens filtreringssystem och bläddra bland olika 

genrer. På webbsidan och på Smart TV, presenteras filmerna i form av filmrutor, men på Android 

tablet och på Smartphone presenteras filmerna i ”rader”, där en bild visas med kort 

informationstext bredvid.  

Headweb och Netflix är tjänster som fyller sina applikationer med mycket information, medan SF-

Anytime och Viaplay är tjänster som känns mer ”luftiga” och strukturerade. Hos Headweb skiljer sig 

webbsidan mycket från de andra plattformarna då den innehåller mycket information och kan 

skapa en känsla av kaos, jämfört med de andra plattformarna som känns mer strukturerade och 

enkla. Även Netflix presenterar mycket information med sin tjänst och känns rätt kaosartad på 

samtliga plattformar. Utan filtreringssystem på varken tablet eller Smartphone, är filmsökning inte 

det enklaste hos Netflix. SF-Anytime har en bra och strukturerad webbsida där filmsökning känns 

enkelt, men har inget direkt filtreringssystem på Android tablet. Viaplay har ett tydligt 

filmsökningssystem på samtliga plattformar och är den tjänst som utmärker sig mest och håller bäst 

helthet plattformarna emellan. Både Tidwell och Krug pratar om Satisfice som innebär att 
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användaren scannar gränssnittet snabbt och klickar på det alternativ som verkar mest troligast att 

leda till användarens mål. I Krugs ”Fact of life 1”, säger han också att vi söker efter ord och fraser 

som kan fånga vår uppmärksamhet. Därför är det viktigt att VOD-tjänsterna är tydliga och 

strukturerade. När användaren ”scannar” Headwebs webbsida, finns det otroligt många alternativ 

att välja mellan som kan leda till olika delar av sidan, medan på t.ex. Viaplay som har en tydlig och 

strukturerad sida, blir användaren inte överväldigad av olika alternativ och är därför enklare för 

användaren att ”scanna med blicken”.  

På Netflix webbsida kan användaren t.ex. söka film genom att betygsätta olika filmer och hjälpa 

tjänsten att skapa personliga rekommendationer efter det, vilket kan vara underhållande för 

användaren. Karyn Y. Lu skriver t.ex. i sin avhandling att användaren uppskattar plattformar som 

engagerar dem till att göra olika aktiviteter. SF-Anytime har också ett annorlunda system och 

indelning av sina filmer som kan roa användaren vid filmsökning, då de använder sig av listor och 

teman. Det kan t.ex. vara en tillfredsställelse för användaren att kunna bläddra bland de olika 

filmerna under teman som ”Oscars galan”, ”Klassiker” osv.  

7.2 Kategorisering 

Även kategoriseringen skiljer sig tjänsterna, samt plattformarna åt. Headwebs kategorisering och 

filtreringssystem ser olika ut på samtliga plattformar. På webbsidan ligger genrerna, samt olika 

kategorier i en widget under fliken Filmer. Där kan användaren ställa in sin sökning efter olika 

sorteringsalternativ och söka bland olika kategorier. Även på iPad och Smartphone ligger 

filtreringssystemet under fliken Filmer, men där under namnen ”Filter” och ”Inställningar”. 

Sorteringsalternativen och genrerna skiljer sig åt mellan plattformarna, vilket känns konstigt då 

vissa sorteringsalternativ känns mer givande än andra och borde därför finnas på samtliga 

plattformar.  

Netflix kategoriserar sitt filmutbud efter väldigt unika och udda genrer och undergenrer, på 

samtliga plattformar. På webbsidan prioriterar tjänsten en hel sidan som heter Bara för barn, men 

inte på någon av de andra plattformarna. På webbsidan går det också att sortera sin filmsökning 

efter olika sorteringsalternativ, men på Android tablet och på Smartphone, går det endast att 

variera mellan de olika genrerna.  

På SF-Anytimes webbsida kan användaren sortera sin filmsökning efter genre och 

sorteringsalternativ, men också leta efter film bland olika listor och teman. På Android tablet och 

Smart TV, presenteras de olika genrerna direkt i en öppen sidomeny och på Smart TV kan 

användaren utnyttja olika sorteringsalternativ väl inne på en genresida. Genrerna skiljer sig en 

aning från varandra mellan plattformarna, men de flesta är samma. På Android tablet finns inget 

filtreringssystem.  

Viaplay använder sig av liknande genrer och filtreringssystem på samtliga plattformar, med några få 

undantag. Det är lätt att styra över sin filmsökning hos Viaplay, då sorteringsalternativen och 

genrerna är väldigt tydliga och enkla att hantera på de olika plattformarna.  

Även under denna huvudpunkt, kategorisering, måste jag säga att Viaplay är den tjänst som har 

enklast filtreringssystem och  tydligaste genrer. De andra tjänsterna erbjuder bra möjligheter, men 
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känns inte lika strukturerade. Tidwell pratar om Habituation som innebär att användaren efter ett 

tag blir van vid ett gränssnitt och förväntar sig därför att det fungerar på liknande sätt hos andra 

applikationer. Genrerna skiljer sig från tjänst till tjänst och även plattformarna emellan, men vissa 

skiljer sig lite väl mycket. Viaplay är den enda tjänsten som håller en röd tråd mellan sina 

plattformar.  Hos de andra tjänster ser filtreringssystemet olika ut och fungerar på olika sätt hos 

deras plattformar. På Headwebs tjänst, ser filtreringsssytemet helt olika ut på samtliga plattformar 

och även på SF-Anytime. Netflix har inte ens något ordentligt filtreringssystem på varken 

Smartphone eller Android tablet, vilket gör filmsökningen svårare för användaren.  

7.3 Registrering 

Registreringsprocessen ser olika ut från tjänst till tjänst, då de är olika typer av tjänster.  

Både Viaplay och Netflix kräver t.ex. användarens bankkontouppgifter utöver de ”vanligaste” 

kontaktuppgifterna, då de är SVOD-tjänster där användaren betalar för ett abonnemang.  

Headwebs registreringsprocess ser i stort sätt likadan ut på samtliga plattformar där användaren 

måste fylla i e-postadress och lösenord. På webbsidan kan användaren även komplettera sin profil 

med ytterligare information som t.ex. alias och födelseår. Även hos SF-Anytime räcker det om 

användaren fyller i e-postadress och lösenord på tjänstens webbsida, men på Android tablet måste 

användaren också fylla i för- och efternman.  

Hos Viaplay ser registreringsporcessen likadan ut på webbsidan, Smartphone och på Android tablet, 

men skiljer sig en aning från Smart TV. På Smart TV måste användaren först skapa ett Viaplay-konto 

på tjänstens webbsida, för att sedan betala för ett abonnemang via  Smart TV. Viaplay kräver att 

användaren fyller i för- och efternamn, e-postadress, lösenord och födelsedatum, men också 

bankkontouppgifter för att kunna ta del av ett abonnemang. Registreringsprocessen ser ungefär 

likadan ut hos Netflix tjänst på de olika plattformarna. Dock behöver användaren inte ange 

födelsedatum hos Netflix.  

Headweb och SF-Anytime är tjänster som kräver lite information och som går snabbt att registrera 

sig på. Viaplay och Netflix däremot kräver mycket och personlig information, som 

bankkontouppgifter, men detta för att de är SVOD-tjänster där användaren betalar för ett 

abonnemang. Tidwell pratar om Deferred Choices som handlar om att användaren inte alltid vill 

svara på alla frågor på en gång vid t.ex. registrering. Flera av tjänsterna tillåter att användaren kan 

komplettera sin profil efter registrering på deras webbsidor och användaren behöver därför inte 

lämna ut speciellt många uppgifter, vilket ökar chanserna för att användaren faktiskt ska registrera 

sig.  

7.4 Navigation 

Navigationen hos Headwebs tjänst på de olika plattformarna fungerar till största dels bra, men har 

några få brister. På webbsidan skulle en ”You are here” markör underlätta för användaren, då det 

finns så pass många undersidor att klicka sig in på. Vissa namn kan också vara vilseledande, som 

t.ex. ”Inställningar” i iPad-applikationen som öppnar upp filtreringssystemet.  

Det största problemet med Netflix tjänst, är namnen på de olika undergenrerna som kategoriserar 

filmerna. Dessa namn är väldigt udda och navigationen kan försvåras om användaren inte förstår 
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innebörden av dem. På webbsidan kan det vara svårt  för användaren att veta vart han/hon befinner 

sig, då det finns så pass många undersidor att klicka sig in på. En ”You are here” markör skulle 

underlätta navigationen även hos Netflix. På Smartphone och Android tablet är det inte helt enkelt 

att hitta rubriken ”Konto”, då den ligger längst ner under filmflödet på dessa plattformar. Det är en 

viktig flik och borde därför flyttas upp eller läggas till i sidomenyn.  

Hos SF-Anytime är det enkelt att navigera sig runt på samtliga plattformar, då de är 

välstrukturerade och använder sig av en ”You are here” markör. Det enda som kan vara 

problematiskt är att gå ur en funktion på Smart TV, då det enda sättat att ångra ett steg, är med hjälp 

av tillbaka-knappen på användarens fjärrkontroll.  

Navigationen hos Viaplay fungerar riktigt bra. Tjänsten känns ”ren” och välstrukturerad på samtliga 

plattformar och använder sig av tydliga rubriker som är enkla att förstå. Användaren kan alltid 

komma till startsidan via fliken Start och det finns alltid en markör som visar vart användaren 

befinner sig någonstans. Det som kan vara ett störningsmoment är att ta sig till botten av 

webbsidan, då filmer hela tiden laddas i ett separat scroll-fönster som gör att användaren hela tiden 

”skjuts upp” på sidan.  

Tidwell tar upp ett designmönster som hon kallar för Safe exploration, som handlar om att 

användaren ska kunna utforska ett gränssnitt utan att stöta på några konflikter. Några av tjänsterna 

hade buggar på de olika plattformarna, t.ex. Headweb på Smartphone där det inte gick att se alla 

genrer, eller SF-Anytime på Smart TV, där bilderna på filmerna inte visades. På Viaplays webbsida är 

det svårt för användaren att ta sig till botten av sidan pga. alla filmer som laddas och på Netflix 

webbsida måste användaren scrolla otroligt mycket för att ta sig till botten av sidan pga. det stora 

filmflödet som presenteras. Detta är olika typer av konflikter som uppstår vid navigationen hos 

tjänsterna, vissa är större och andra är mindre. Spatial Memory är också någonting som Tidwell tar 

upp, som innebär att användaren bli van vid att se vissa funktioner bredvid varandra. Användaren 

kommer alltså ihåg olika funktioner efter vart de är placerade. Viaplay är ett bra exempel på en 

tjänst som behåller samma struktur på de olika plattformarna och använder sig även av samma 

rubriker. Headweb använder sig också av liknande rubriker på de olika plattformarna, men ändrar 

placeringen på dem.  

7.5 Sidonamn 

Vad gäller namnen på de olika sidorna och funktionerna, skiljer det sig en hel del mellan de olika 

tjänsterna, men också plattformarna emellan. Headweb använder sig av olika namn för samma 

funktioner på de olika plattformarna, t.ex. ”Filmtoppen” på webbsidan, men ”Topplista” på 

Smartphone. Smart TV är den plattform som sticker ut mest hos Headweb, då applikationen inte alls 

innehåller lika många funktioner som de andra.  

Vad gäller Netflix tjänst, så innehåller den flest funktioner på webbsidan, med rubriker som Bara för 

barn och Smakprofil, som inte finns på de andra plattformarna. På Smartphone och Android tablet 

ser applikationen i stort sett likadan ut, förutom att listan för de olika genrerna heter Bläddra på 

Android tablet och består bara av en symbol på Smartphone. Utöver det har Netflix inte speciellt 

många olika sidor hos sin tjänst, förutom sidan för kontoinställningar som heter ”Mitt konto” på 
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webbsidan och ”Konto” på de andra plattformarna.  Precis som Netflix, skiljer sig SF-Anytimes tjänst 

sig också en del plattformarna emellan.  

På Android tablet och på Smart TV, ser applikationerna ganska lika ut, med några få undantag, men 

webbsidan har en helt egen design. Webbsidan har otroligt mycket mer innehåll än de andra 

plattformarna och namnen på innehållet skiljer sig därför rejält mot innehållet på de andra 

plattformarna. De namn som ser likadana ut på samtliga tre plattformar är SF-Anytimes favoriter, 

Sök och Hjälp, övriga namn ser annorlunda ut. Som jag nämnde ovan, finns det en flik som berör 

tjänstens topplista på samtliga plattformar, men den har olika namn på dem alla.  

Hos Viaplay är namnen på de olika sidorna i stort sett detsamma. TV, Film och Sport är som sagt 

rubriker som finns på samtliga plattformar och rubriken Barn finns på alla förutom på Smart TV. 

Några av namnen står för samma funktion, men heter olika på olika plattformar, som t.ex. Hyrfilm på 

Smart TV och Hyrbutik på webbsidan.  

Enligt Krug är det viktigt att alla sidor i en applikation eller på en webbsida har passande namn, för 

att användaren ska hitta rätt och dit han/hon vill komma.  Vid analysen av sidonamnen kunde jag 

känna att vissa var vilseledande och andra felplacerade, men de flesta representerade i alla fall sitt 

innehåll på ett bra sätt hos de olika tjänsterna. Dock är det i stort sett endast Viaplay som har använt 

sig av exakt likadana huvudrubriker på de olika plattformarna, vilket underlättar både navigation, 

filmsökning och användbarhet för användaren.  

7.6 Home page 

Både SF-Anytime och Viaplay har en informationsruta om vad det är för slags tjänst användaren har 

hamnat på, direkt på startsidan. Detta är någonting som Netflix och Headweb saknar. Det är enkelt 

att förstå att tjänsterna erbjuder TV och film, men det är alltid bra om användaren möts av 

information om tjänsten så att han/hon får ett grepp om vad det är tjänsten har att erbjuda och vad 

man kan göra där.   

Headwebs startsida innehåller mycket information och det märks att sidan uppdateras aktivit då 

det allra senaste presenteras i form av bildspel, under kategorier som Nyheter och i widgets som 

t.ex. Kommentarer där de senaste kommentarerna visas. Hos Netflix däremot, är det svårt att förstå 

om sidan uppdateras ofta eller inte. Både Viaplay och SF-Anytime verkar uppdaters aktivt, vilket 

användaren kan se i bl.a. bildspelet där nytt innehåll hela tiden presenteras. Netflix är dock den 

enda tjänsten som erbjuder en speciell funktion från sin startsida, nämligen att användaren kan 

betygsätta filmer för att kunna skapa personliga rekommendationer. SF-Anytime är den enda av 

tjänsterna där användaren kan registrera sig för nyhetsbrev på, direkt frånn startsidan. Headweb 

använder sig också av ett nyhetsbrev, men denna inställning görs under kontoinställningarna för 

användaren.  

Det går tydligt att se vilken webbsida man har hamnat på, då tjänsterna har stora företagsloggor 

uppe till vänster på samtliga sidor. Tjänsterna har en tydlig sökfunktion och de presenterar alla vad 

som är ”extra bra” hos just deras tjänst. Samtliga tjänster uppfyller ändå de flesta av Krugs ”krav” 

för hur en användbar startsida ska se ut, fast på olika sätt. 
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8. Slutsats 
I detta projekt har jag studerat och analyserat fyra stycken olika VOD-tjänster, på fyra stycken olika 

plattformar och utgått från följande frågeställning:  

Hur ser gränsnittet ut och hur fungerar det hos olika VOD-tjänster på olika plattformar, utifrån olika 

aspekter? 

 

Och även av underfrågan: 

 

Vad finns det för skillnader och likheter mellan de olika VOD-tjänsternas gränssnitt?  

För att besvara denna frågeställning så bra som möjligt, har jag utgått från färdiga teorier, modeller 

och designmönster som har hjälpt mig att omrama de delar både Headweb och jag själv tycker har 

varit viktigast att studera.  

Trots att dessa fyra VOD-tjänster har samma mål (att låta användaren styra över sitt filmtittande) är 

de ändå uppyggda och designade på helt olika sätt. Gränssnittet ser alltså olika ut på samtliga 

tjänster och plattformar. Själv tänkte jag innan jag började med projektet att de skulle se ungefär 

likadana ut och använda sig av ungefär likadana rubriker och funktioner, men det visade sig att 

varje tjänst använder sig av ett väldigt personligt gränssnitt.  

Anledningen till att analysen gjordes på fyra olika plattformar och tjänster, var framför allt för att 

kunna jämföra tjänsterna med varandra och se hur de fungerar, samt för att kunna se hur pass väl 

tjänsterna presenteras som helhet på de olika plattformarna, alltså om de behåller samma struktur 

och funktioner. Då detta projekt har fungerat som ett uppdrag från företaget Headweb, var syftet 

också att jämföra deras egen VOD-tjänst med några av deras största konkurrenter, för att se hur de 

andra tjänsternas gränssnitt ser ut och fungerar. 

I detta projekt har jag utgått från ett antal utvärderingsriktilinjer, nämligen filmsökning, 

kategorisering, registrering, navigering, sidonamn och startsida vid min analys och jämfört hur dessa 

ser ut och fungerar hos de olika tjänsterna.  

Filmsökning har varit den största och viktigaste punkten att undersöka. Det är viktigt att 

användaren inte stöter på några problem vid sin filmsökning och att tjänsten erbjuder användaren 

bra möjligheter för att hitta den önskade filmen. Efter att ha analyserat de olika tjänsterna på de 

olika palttformarna, har jag kommit fram till följande slutsatser angående filmsökning (Gäller 

samtliga plattformar): 

1. Det är viktigt att det finns ett tydligt och enkelt filtreringssystem. 

2. Det är viktigt att användaren inte får för många olika alternativ vid sin filmsökning. 

3. Det är viktigt att det finns en tydlig sökfunktion. 

4. Det är viktigt att filmutbudet är placerat under en välpassande rubrik. 

Det var enklast att söka efter film med Viaplays tjänst på samtliga plattformar, då tjänsten är 

välstrukturerad och tydlig(Se Figur 83). Tjänsten presenterar sitt filmutbud på ett bra sätt, där 

användaren i lugn och ro kan leta efter det han/hon söker efter, utan att stöta på några större 
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problem. Det är enkelt att hitta till filmutbudet och genre- och filtreringssystemet är simpelt och går 

smidigt att använda på samtliga plattformar. 

      

      

Figur 83.  Filmsökning och kategorisering hos Viaplay på de olika plattformarna 

Kategorisering går ihop en hel del med filmsökning, då det oftast är bland de olika kategorierna och 

genrerna som användaren startar sin filmsökning. Tjänsterna skiljde sig en hel del från varandra på 

denna punkt, vilket var intressant då jag tänkte mig att de borde ha ungefär liknande genrer och 

filtreringssystem, men även vid kategoriseringen visade det sig att tjänsterna har utvecklat helt 

egna upplägg. Vad gäller kategoriseringen hos de olika VOD-tjänsterna, har jag kommit fram till 

följande slutsatser(Gäller samtliga plattformar):  

1. Det är viktigt att det finns ett bra filtreringssystem där användaren kan sortera sin sökning 

efter olika alternativ. 

2. Det är viktigt att genrerna är tydliga och att användaren förstår dess innerbörd.  

3. Det är viktigt att det är enkelt för användaren att hitta till de olika genrerna. 

4. Det är viktigt att filtreringssystemet är välstrukturerat och lätt att använda. 

Vid kategoriseringen tycker jag att Headwebs applikation på iPad utmärkte sig bra, med ett enkelt 

och tydligt filtreringssystem och begripliga genrer, samt SF-Anytimes webbsida med sina olika 

topplistorna och teman. Även Netflix webbsida har ett bra och tydligt filtreringsssytem, trots de 

udda namnen på sina genrer och även Viaplay har ett strukturerat filtreringssystem och tydliga 

genrer på samtliga plattformar.  

Det uppstod inga direkta konflikter vid registreringen hos de olika tjänsterna, förutom att det t.ex. 

inte gick att skapa ett konto hos SF-Anytime på Smart TV. Registreringsprocessen såg ungefär 

likadan ut hos Viaplay och Netflix och ungefär likadan ut hos Headweb och SF-Anytime på de olika 
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plattformarna. Med det menar jag att tjänsterna kräver ungefär samma information från 

användaren vid registrering. Samtliga tjänster hade enkla och begripliga registreringsprocesser, 

men krävde olika mycket information från användaren. Slutsatserna jag drar från 

registrestreringsprocessen hos de olika tjänsterna är följande(Gäller samtliga plattformar):  

1. Det är viktigt att registreringsprocessen är tydlig och begriplig för användaren. 

2. Det är viktigt att användaren inte behöver fylla i ”onödig” information för att kunna 

registrera sig, utan att det istället finns möjlighet att komplettera den personliga 

informationen vid ett senare tillfälle.  

Precis som filmsökning, ser jag navigation som en av de större punkterna i detta projekt. 

Navigationen  fungerar mer eller mindre bra hos samtliga VOD-tjänster, men fungerar bättre på 

vissa (Viaplay och SF-Anytime) och sämre på andra (Headweb och Netflix). Anledningen till att 

navigationen hos Viaplay och SF-Anytime fungerar bättre än Headweb och Netflix är främst för att 

de har en ”You are here” markör, som hela tiden visar var användaren befinner sig. Denna funktion 

gör att användaren kan navigera sig runt på en webbsida eller applikation på ett mycket enklare 

sätt, än hos en tjänst som inte använder sig av en sådan. Jag har kommit fram till följande slutsatser 

vad gäller navigationen hos VOD-tjänsterna(Gäller samtliga plattformar): 

1. Det är viktigt att tjänsten har en ”You are here” markör, så att användaren vet var han/hon 

befinner sig någonstans. 

2. Det är viktigt att användaren kan hitta tillbaka till startsidan på ett enkelt sätt. 

3. Det är viktigt att funktioner och sidor som återanvänds på olika plattformar är placerade  

på liknande sätt så att användaren inte känner sig vilse och lättare förstår hur tjänsten  

ska hanteras.  

     Smartphone

 Tablet 

Smart TV 

 Webb 

Figur 84. Sidonamn + ”You are markör” hos Viaplay på de olika plattformarna 

Vad gäller sidonamnen hos de olika tjänsterna, använder de sig av helt olika namn från tjänst till 

tjänst. Det jag har tittat mest på, har varit under vilka namn tjänsterna väljer att presentera sina 

funktioner och sidor på, hos de olika plattformarna. Det jag ville se var om tjänsterna höll en helhet 

eller inte och om sidor med samma innehåll, presenteras under samma namn på olika plattformar. 

Även under denna punkt är Viaplay den tjänst som håller en röd tråd mellan de olika plattformarna, 

vad gäller både placering och namn(Se Figur 84). Jag har kommit fram till följande slutsatser 

angående sidonamnen hos de olika tjänsterna(Gäller samtliga plattformar):  
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1. Det är viktigt att namnen är tydliga och syns väl. 

2. Det är viktigt att namnen representerar sitt innehåll. 

3. Det är viktigt att sidor med samma innehåll, har samma namn på olika plattformar. 

Startsidorna hos de olika tjänsterna ser otroligt olika ut, men uppfyller ändå de flesta krav som Krug 

sätter upp för en bra startsida. Vid analysen kom jag fram till följande slutsatser om tjänsternas 

startsidor(Gäller endast webbsidorna):  

1. Det är viktigt att användaren får information om vart han/hon har hamnat och om vad sidan 

erbjuder, direkt på startsidan. 

2. Det är viktigt att sidan uppdateras ofta så att användaren förstår att tjänsten är aktiv. 

3. Det är viktigt att tjänstens logotyp syns tydligt på startsidan. 

4. Det är viktigt att användaren har tillgång till en sökfunktion direkt på startsidan. 

5. Det är viktigt att användarens möjligheter för att ta sig runt på sidan är tydliga.  

Vad gäller helhet och användbarhet är Viaplay den tjänst som utmärker detta mest positivt. 

Tjänsten presenterar sin tjänst med en tydlig, röd tråd på samtliga plattformar och är enkel att 

använda och lätt att förstå. Headweb har en bra användbarhet hos sin applikation på de olika 

plattformarna, men webbsidan känns en aning ostrukturerad och därför svårare att använda. Netflix 

använder sig av få huvudrubriker, men saknar ändå struktur och har brister vad gäller filmsökning. 

SF-Anytime har en bra användbarhet på samtliga plattformar, men saknar helhet. För att uppnå bra 

användbarhet och uppfylla en helhet, tycker jag att följande punkter är extra viktiga efter att ha 

analyserat de fyra VOD-tjänsterna utifrån mina utvärderingsriktlinjer: 

Användbarhet: 

1. Tjänsten har ett tydligt och begripligt navigationssystem. 

2. Tjänsten använder sig av tydliga och begripliga namn som representerar sitt innehåll. 

3. Tjänsten erbjuder inte för många alternativ på startsidan, utan presenterar endast det som 

är viktigast. 

4. Tjänsten använder sig av ett filtreringssystem som är enkelt att använda för användaren.  

5. Tjänsten prioriterar sidor som ”Mitt konto” och gör dem lättillgängliga för användaren. 

 

Helhet: 

1. Tjänsten använder sig av samma färgschema på de olika plattformarna. 

2. Tjänsten använder sig av samma namn för samma innehåll på de olika plattformarna. 

3. Tjänstens filtreringssystem ser likadant ut på de olika plattformarna (med undantag för 

olika genrer). 

4. Tjänsten placerar samma funktioner på samma plats hos de olika plattformarna.  

För att besvara min frågeställning har jag kommit fram till att gränssnitten skiljer sig en hel del hos 

de olika VOD-tjänsterna. Alla har sin egen design, sin egen stil och sitt eget sätt att fungera, trots att 

de alla är samma typ av tjänst. Gränsnittet skiljer sig även en hel del mellan de olika plattformarna 

hos t.ex. SF-Anytime och Headweb. Registreringsprocessen är den funktion som ser ungefär likadan 
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ut hos tjänsterna och de olika plattformarna, på Netflix och Viaplay(SVOD) och hos Headweb och SF-

Anytime(TVOD). De övriga funktionerna ser annorlunda ut från tjänst till tjänst och fungerar på 

olika sätt, t.ex. kategorisering och filmsökning. 

Jag tycker inte att någon av tjänsterna har direkt dålig användbarhet, men de har sina brister vad 

gäller de olika utvärderingsriktlinjerna. De allra största bristerna tycker jag finns i strukturen och 

navigationen hos tjänsterna. Det är viktigt att tjänsterna är välstrukturerad, då de innehåller så pass 

mycket information och ett stort utbud av film och TV-serier. Går jag till en butik och vill hitta en 

specifik film, är det lättare för mig om de står uppstaplade på en hylla efter bokstavsordning, än om 

de ligger ”huller om buller” i en stor låda. Det samma gäller VOD-tjänsterna. Det är viktigt att 

användaren har lätt för sig att hitta sin önskade film och att det finns möjlighet att kunna styra 

filmsökningen med hjälp av ett välfungerande filtreringssytem, som faktiskt underlättar 

användarens filmsökning. 

Det finns likheter mellan tjänsterna, men mest skillnader, vilket är intressant för projektes syfte. 

Syftet med detta projekt var bland annat att studera Headwebs konkurrenter för att jämföra och 

eventuellt finna fördelar och nackdelar med deras gränsnitt som Headweb sedan kan ta del av och 

på så sätt förbättra sitt eget gränssnitt. Tack vare de olika skillnaderna som finns tjänsterna emellan, 

har jag upptäckt både funktioner som Hedweb skulle kunna förbättra sitt gränssnitt med och 

funktioner som de bör undvika. Följande förändringar av gränssnittet, tror jag skulle kunna 

förbättra användbarheten hos Headwebs tjänst:  

1. Lägga till en tydlig ”You are here” markör på samtliga plattformar. Extra viktigt på 

webbsidan som innehåller många undersidor.  

2. Tjänsten borde använda sig av samma sorteringsalternativ på samtliga plattformar.  

- Webbsidan: Gör det enklare för användaren att hitta till filtreringssystemet och även göra 

det enklare för användaren att bläddra bland de olika genrerna. Eventuellt lägga till fler 

sorteringsalternativ, som t.ex. (Ö-A).  

- Android Smartphone: Gör så att alla genrer går att se.  

- Smart TV: Lägg till sorteringsalternativ som användaren kan styra sin filmsökning med.  

3. Använd samma namn för samma innehåll på samtliga plattformar. 

4. Placera samma funktioner/sidor på samma ställe, på samtliga plattformar.  

5. ”Renare ”startsida på webben. Några widgets är t.ex. dubbletter (Kommentarer) och alla 

widgets kanske inte behövs på startsidan.  

6. Bättre struktur på webbsidan, så att användaren hittar enklare.  

7. Använda samma språk på samtliga plattformar, just nu blandas engelska och svenska.  

För att utföra en fullständig gränssnittsanalys av funktioner och användbarhet hos VOD-tjänsterna, 

bör en användarundersökning göras där vana användare deltar och kommer med synpunkter på 

för- och nackdelar med tjänsterna. Vid ett sådant tillfälle skulle det även gå att göra en 

vidareundersökning  på Lus område, där hon tar upp vad som är viktigt för användaren vid 

användandet av interaktiva applikationer. Precis som hon skriver skapar olika plattformar olika 

möjligheter för användaren, vilket innebär att användaren idag har flera möjligheter att skräddarsy 

sitt filmtittande på. Gränssnittet funger som sagt på olika sätt hos de olika tjänsterna och på de olika 

plattformarna, men är ändå till största dels lätthanterliga och engagerar sina användare på olika 
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sätt. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att samtliga VOD-tjänster i detta projekt, har byggt upp 

ett eget, unikt gränssnitt med helt olika upplägg och funktion. Tjänsterna har sina för- och nackdelar 

men fungerar ändå till största dels bra och erbjuder användarna sina egna speciella funktioner.  

Det finns idag många olika alternativ för användare som vill prova på en Video On Demand tjänst 

och varje tjänst har sitt egna sätt att fungera på och sin egen design. Valet av VOD-tjänst tror jag 

därför idag beror på vad man är ute efter och hur man vill använda tjänsten. Är användaren 

intresserad av allt från TV, till film och sport och vill ha möjligheten att kunna använda sig av många 

plattformar, är Viaplay ett bra alternativ. Vill användaren ta del av ett stort filmutbud och även få 

chans att titta på förhandsvisningar är Headweb det rätta alternativet och vill användaren få 

personliga rekommendationer på film är det Netflix som gäller. SF-Anytime ska användaren välja 

om intresset ligger i att kunna sortera sin filmsökning efter specialla teman och listor och även få ta 

del av filmkritikers recensioner om filmutbudet. Användaren har därför idag många olika sätt att 

skräddarsy sitt filmtittande på! 
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10. Bilagor  

 

10.1 – Bilaga 1: Samtliga utvärderingsriktlinjer vid analys 

 

1. Filmsökning – Hitta direkt till en filmsida: 

 

2. Filmsökning – Allmän: 

 

3. Kategorisering: 

 

Följande genrer finns på (VOD-tjänst): 

 

4. Registrering: 

 

Så här ser registreringsprocessen ut: 

 

5. Use Case test Designing interfaces: 

 

 Safe exploration:  “Let me explore without getting lost or getting into trouble.” 
- Navigera runt på tjänsten och se om några konflikter skapas. Är det enkelt att hitta tillbaka 
till startsidan? 
 

 Satisficing: “This is good enough.I don’t want to spend more time learning to do it better.” 
- Scanna gränssnittet och försök att hitta den senast upplagda dramafilmen utan att tänka. 
Klicka på det alternativ som verkar mest lovande. Hur många steg blev det? Lyckades jag?  
 

 Deferred choices: “I don’t want to answer that now; just let me finish!” 
- Prova att registrera dig på samtliga tjänster och se hur mycket information de kräver, samt 
vad kan man lägga till för information efter att man har blivit medlem?  
 

 Habituation: ”That gesture works everywhere else; why doesn’t it work here too?” 
- Prova att hyra en film. Hur ser de olika stegen ut? Jämför med de andra palttformarna och 
tjänsterna. 
 

 Microbreaks: “I’m waiting for the train. Let me do something useful for two minutes.”  
- Utgå från att du inte vill kolla på en hel film, men ändå känner för att kolla runt i tjänsten 
under 5 minuter. Vad är dina möjligheter? Finns det något underhållande eller intressant 
som kan få tiden att gå?  
 

 Spatial memory: ”I swear that button was here a minute ago. Where did it go?” 
- Studera upplägget och innehållet hos tjänsten och titta på vart allt placeras. Jämför med de 
andra plattformarna för att se om placeringarna och innehållet stämmer överrens med 
varandra. 
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 Prospective memory: ”I’m putting this here to remind myself to deal with it later” 
- Finns det en “Watchlist”? Kolla om tjänsten erbjuder någon funktion som på något sätt 
visar vilka filmer man har sett eller vilka filmer man vill se.  
 

 Other people’s advice: ”What did everyone else say about this?” 
- Finns det någon kommentar/recesions funktion? Kan man på något sätt se vad andra 
användare tycker om en speciell film?  
 

 Personal recommendations: “My friend told me to read this, so it must be pretty good.” 
- Använder tjänsten sociala medier? Kan man på något sätt dela med sig av en film eller ett 
omdöme till sina vänner? 
 
 

6. Home Page: 
 
1. Identity: Berättar startsidan vad för slags webbsida jag har hamnat på? 

 

2. Hierarchy: Kan jag tydligt se vad webbsidan har att erbjuda?  

 

3. Search: Finns det en sökfunktion? 

 

4. Teases: Framhäver startsidan vad som är ”extra bra” på sidan? T.ex. en rekomendation. 

 

5. Content promos: Visas vad som är nytt på sidan, t.ex. nya filmer? 

 

6. Feature promos: Erbjuder sidan några speciella funktioner? T.ex. Nyhetsbrev via  

e-mail. 

 

7. Timely content: Finns det något på sidan som visar att den uppdateras aktivt? 

 

8. Deals: Visar sidan några speciella erbjudanden som användaren kan ta del av? 

 

9. Shortcuts: Finns det genvägar till viktiga delar av webbsidan från startsidan? 

 

10. Registration: Kan man registrera sig via startsidan? Om du är registrerad och inloggad, 

syns det på något sätt? 

 

7. Sidonamn: 

 

1. Har alla sidor ett namn? 

 

2. Känns namnen rätt placerade?  

 

3. Syns namnen väl? 
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4. Representerar namnet innehållet på sidan? 

 

8. Hitta rätt (Steve Krugs modell) 

 

Test: Försöka hitta filmen Skyfall utan att använda sökfunktionen. Följ modellen:  

 

1. Gå in i tjänsten: Startsidan 

2. Leta efter rätt avdelning (hitta filmutbudet):  

3. Leta efter rätt korridor (hitta rätt genre):  

4. Leta efter rätt produkt (hitta Skyfall):  

5. Lyckades du?:  

6.  Ja  Leta efter kassan  Betala  Avsluta: Klart! 

7. Nej  Avsluta eller försök igen 

8. Tror du att du fortfarande befinner dig på rätt avdelning? 

9. Ja  Leta efter rätt korridor  Gör om från steg 3 

10. Nej  Leta efter rätt avdelning  Gör om från steg 2 

 

9. Steve Krugs Trunk test: 

 

Test: Gå in på en genre, som t.ex. ”Komedi” och gör testet.  

 

1. Vad är det för sajt? (Sajtens namn) 

 

2.  Vilken sida befinner jag mig på? (Sidans namn) 

 

3. Vilka är de främsta sektionerna på den här sidan?  

 

4. Vad är mina alternativ när jag befinner mig här? (Lokal navigation) 

 

5. Finns det någon ”You are here” markör? 

 

6. Hur kan du söka från platsen du befinner dig på? 

 

Sammanfattning:  

- Hur bra anser du navigationen vara på tjänsten?  

 


