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Abstract 
The development of streaming media services has rapidly evolved since 2013 (Findahl, 2014). As the 

usage of video on demand (VOD) services increases, it becomes more important that the services are 

well developed and accessible to its users. In this essay we study the functionality of the three most used 

VOD-services in Sweden, from a user perspective. Using existing theories and literature, we discuss 

usability and conduct a field evaluation, analysing the three VOD services. Based on the conducted 

evaluation, we decided to move forward with ten features that, we found, were the most useful from a 

user perspective. It also helped delimit the study. The essay contains two research methods, a 

questionnaire survey and focus groups. The results from the study are presented in a ranking-list that 

will serve as a recommendation to the operators of the VOD services. The conclusion we made from the 

ranking-list is that a VOD service that take most of these functions into account will make for a better 

user experience.  
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Sammanfattning 
Sedan 2013 har allt fler börjat använda sig av streamingtjänster för film och TV på internet (Findahl, 

2014). I takt med att användningen ökar är det viktigt att tjänsterna är välutvecklade och lättillgängliga 

för användaren. I denna uppsats undersöker vi funktioner på de tre största Video on Demand-tjänsterna 

(VoD) i Sverige ur ett användarperspektiv. Med hjälp av befintliga teorier och litteratur diskuterar vi 

användarbarhet och genomför en områdesanalys av de utvalda VoD-tjänsterna. Utifrån analysen har vi 

gått vidare med tio funktioner för att avgränsa studien. Uppsatsen innehåller två metoder; fokusgrupper 

och enkätundersökning. Resultatet från dessa metoder presenteras i en rankningslista som ska fungera 

som rekommendation till operatörerna. Slutsatsen som kan dras från resultatet är att en VoD-tjänst som 

har flera eller alla av funktioner från rankningslistan tillgängliga, kommer ge användare en betydligt 

bättre användarupplevelse på webbplatsen.  

 

Nyckelord  

Video on Demand, VoD, streaming, video, Netflix, Viaplay, HBO Nordic, TV4 Play Premium, 

användbarhet, funktion, användarperspektiv, användarupplevelse 
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Tackord 
Ett stort tack till de sju personerna som ställde upp i våra fokusgrupper samt de som utförde studiens 

enkätundersökning. Utan de svar och åsikter som vi fick in hade denna studie inte kunnat genomföras.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Kjetil Falkenberg Hansen. 

 

Södertörns Högskola, Stockholm 2015-01-09 

Viktor Andersson & Karolina Norström 
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1. Inledning  

Video on Demand är ett system som tillåter användaren att välja och titta på videoinnehåll vart som 

helst, när som helst, förutsatt att det finns en internetuppkoppling. VoD innebär rent tekniskt att 

videoklipp lagras på en server hos operatören och spelas upp på användarens begäran. Videoklippet 

streamas från operatörens hårddisk till användarens enhet (Boxer 2014).  

 

Sedan bredbandets intåg i hemmen har utvecklingen av streamingtjänster gått fort och det sker en stadig 

ökning i användningen av VoD-tjänster (Sjödin 2010). Streamingtjänster erbjuds idag på olika 

plattformar och finns tillgänglig för användare dygnet runt. Vi anser att det är viktigt att undersöka hur 

användaren ser på dessa tjänster och vad som faktiskt är användbart i tjänsten.   

 

Vår undersökning skiljer sig från tidigare forskning inom området genom att vi sätter användarens 

åsikter och attityder i fokus. Vi har valt att inte utföra några observationer, vi vill istället undersöka 

användarens inställning kvalitativt. Medan mycket tidigare forskning lägger fokus på användarmönster 

har vi valt metoder som främjar användbarhet. Vi anser att användbarhet måste tas i åtanke och 

reflekteras över vid utformning av VoD-tjänster. Utifrån detta har vi valt litteratur som fokuserar på just 

användbarhet och användarupplevelser.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka gränssnittsfunktioner i Video on Demand-tjänster som är 

efterfrågade av användare. Vi kommer att utgå från de tre största VoD-tjänsterna i Sverige och analysera 

dem och deras funktioner. Vi vill studera vilka funktionaliteter som främjar användbarheten och därför 

bör finnas tillgängliga på alla VoD-tjänster.  

 

Resultatet av studien kommer att redovisas i form av en rankningslista; ett dokument innehållandes ett 

antal punkter med rekommendationer för funktioner. Vår förhoppning är att denna lista ska kunna 

fungera som ett underlag till företagen bakom VoD-tjänster vid designutvecklingen och utformningen av 

tjänsten. Rankningslistan ska redovisa vilka funktionaliteter som är viktigt ur ett användarperspektiv, vi 

vill visa vilka funktioner som är nödvändiga för att användare ska finna tjänsten lättillgänglig och 

användbar.  
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1.2 Frågeställning 
Tidigare forskning inom VoD-tjänster, t.ex. Mercer et al. (2013), har fokuserat mycket på hur tjänster 

används, t.ex. användningsmönster. Man har undersökt användningen av VoD-tjänster genom 

observationer, men det finns en tydlig brist på användarens synpunkter. Vi valde därför att arbeta fram 

en primär frågeställning som fokuserade på användaren åsikter och attityder kring de olika funktionerna 

på tjänsterna. Den övergripande frågeställningen är; 

- Vilka funktioner hos en VoD-tjänst är relevanta ur ett användarperspektiv? 

 

Eftersom det idag finns en större möjlighet att använda VoD-tjänster från olika plattformar och enheter 

(Findahl 2013), bestämde vi oss för att utveckla en sekundär frågeställning som ska besvara frågor 

angående enheter och kontexten de används i. Vi valde att utgå ifrån följande delfråga; 

- Från vilka enheter föredrar användaren att besöka VoD-tjänsten och i vilken kontext? 

1.3 Avgränsningar 
Det finns ett enormt utbud av VoD-tjänster och att undersöka alla skulle vara näst intill omöjligt. Vi har 

valt att avgränsa vår studie till abonnemangsbaserade VoD-tjänster som finns tillgängliga i Sverige. 

Vissa av de utvalda tjänsterna i undersökningen erbjuder även hyrfilm, detta kommer inte att tas i åtanke 

eller analyseras i studien. Vi är även medvetna om att utbudet av serier och filmer har stor påverkan i val 

av VoD-tjänst men kommer inte vara en del av studien.  

 

För att vår studie inte ska bli för omfattande har vi valt att undersöka de tre största tjänsterna i Sverige 

under tredje kvartalet år 2014 (MMS, 2014). Tabellen nedan redovisar daglig räckvidd bland de tre 

tjänsterna: 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1 - Daglig räckvidd bland de tre största VoD-tjänsterna i Sverige under tredje kvartalet 2014. 

 

Statistik visar att åldersgruppen 16-35 använder sig av VoD-tjänster i större utsträckning (Findahl, 

2014). Vi har valt att avgränsa vår fokusgrupp till personer i denna åldersgrupp. Vi anser att det ger 

studien en fördel att inrikta oss på en relativt ung målgrupp. På grund av tidsbegränsningar och brist på 

resurser blev urvalet för fokusgruppen 21-29 år. 

VoD-‐tjänst Antal	  användare 

Netflix 405	  000 

Viaplay 207	  000 

TV4	  Play	  Premium 43	  000 
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1.4 Begreppsdefinition 
Hover-effekt - är en förändring på ett objekt eller en länk som ändrar utseende när men drar musen över 

den. 

 

Pekskärm - är en bildskärm som reagerar på kontakt genom beröring. Exempel på enheter med 

pekskärm är “smarta mobiltelefoner” och surfplattor. 

 

Respons - är en återkoppling på en händelse eller handling till användaren. 

 

Responsivitet - om en webbplats är designad för responsivitet betyder det att den förändras beroende på 

vilken skärmstorlek och skärmupplösning besökaren har. Även innehållet i webbplatsen kan begränsas 

vid mindre skärmstorlekar.  

 

Applikation - är ett program som är anpassad för mobila enheter. Applikationer eller “appar” ligger 

antingen på enheten från början eller går att installera vid behov. 

 

Skrolla - att bläddra upp eller ner på en skärm, där nytt material synliggörs medan gammalt försvinner 

ur bild.  

 

Helskärm - är en typ av bildformat som täcker hela bildskärmen.  

 

Video on Demand-tjänster - är en onlinetjänst som erbjuder ett brett utbud av media för en fast 

månadskostnad, alternativt gratis med reklaminslag i tjänsten. 

 

Watchlist - en lista med personligt videomaterial för att titta på vid senare tillfälle.  

 

Smartphone - är en mobil enhet som kan användas både som telefon och handdator.  

 

Streaming - uppspelning av video- och ljudfiler samtidigt som det överförs via internet. 
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2. Bakgrund  

Sedan 2013 har allt fler börjat använda sig av streamingtjänster för film och TV på internet (Findahl 

2014). Hela 94 procent har angett att de tittar på traditionell TV någon gång i veckan, medan 30 procent 

använder sig av webb-TV (Findahl 2014). Sedan 2013 har också fildelning bland unga minskat och de 

väljer istället att betala och prenumerera för film och tv. I åldrarna 16-25 är det 37 procent som 

prenumererar på någon form av film eller TV-tjänst online (Findahl 2014).  

 

Enligt Findahl (2014) sker det en stadig ökning i användandet av streamingtjänster och allt tyder på att 

ökningen kommer att fortsätta, men det finns fortfarande förbättringsområden. Med introduktion för nya 

tekniker som surfplatta och mobila plattformar stiger möjligheterna för användningen av 

streamingtjänster. Med hjälp av dessa nya plattformar och möjligheten att koppla upp sig på mobila 

nätverk har användningsområdena för streaming förändras (Findahl 2013), man behöver inte längre 

befinna sig hemma i soffan för att konsumera videomaterial.  

2.1 Tidigare forskning  
Mercer et al. (2013) undersöker kontexten i olika tittarsituationer med videomaterial på webb och TV, 

detta genom att observera användare i deras naturliga miljö. De undersöker om användaren befinner sig 

på en privat eller offentlig plats och hur detta påverkar användningen av artefakten. Enligt Mercer et al. 

(2013) är omgivningen avgörande för användarens engagemang i VOD-tjänstens innehåll och detta bör 

tas i beaktande vid utformningen av VOD-tjänsten. Författarna menar att designa för kontext kan hjälpa 

systemet att anpassa sig till användarens situation och preferenser. Mercer et al. (2013) finner också att 

vi tittar mer och mer på videomaterial själva, istället för i sällskap med andra. 

Yu et al. (2006) undersöker användares datamönster. De har övervakat människors användning i 

tjänsten, till exempel hur länge användaren tittat på en video. Utifrån användarens session menar 

författarna att man kan utläsa viktiga mönster som kan tolkas i vad användaren efterfrågar. Yu et al. 

(2006) undersöker också användarens intresse till innehållet under vissa tidsperioder. Författarna menar 

att man till exempel kan se en förändring i intresset till innehållet från timme till timme. Detta menar 

författarna att man kan använda sig av, populärt material kan hjälpa till utformning av tjänsten och bör 

användas vid designutvecklingen (Yu et al. 2006). 
 

Chen et al. (2014) har gjort en studie av olika tittarmönster på en av Kinas största VoD-tjänster. I 

studien har författarna valt att undersöka fyra sorters videoklipp; filmer, avsnitt av TV-serier, 

musikvideor och sport. Fokus i studien ligger på att fastställa hur användare tittar på olika videoklipp. 
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Studien undersöker till exempel hur länge användare tittar på varje klipp innan de byter till ett nytt, samt 

hur ofta användare tittar på ett klipp till dess slutet. De undersöker också på hur mycket användare 

“hoppar” i klippet, d.v.s. byter position i spelaren. Chen et al. (2014) drar slutsatsen att eftersom mycket 

av dagens online-trafik består av videostreaming, är det viktigt att känna till användarmönster så att man 

kan designa för dessa. Detta kan resultera i att nedladdat videomaterial inte går spillo för att användaren 

avslutar ett klipp mitt i.  

 

Samtliga forskningsartiklar vi läst har en gemensam nämnare i att fokus ligger på användningsmönster. 

Tillsammans kompletterar de varandra genom att undersöka tre viktiga komponenter av VoD-

användning; kontext, datamönster och tittarmönster. Dessa tre komponenter måste beaktas för att 

säkerhetsställa användbarheten. Samtliga artiklar som studerats i denna studie har en brist på åsikter och 

attityder från användare, eftersom huvudfokus i alla tre ligger på datainsamling via observation. 

Artiklarna är relevanta för vår uppsats eftersom de undersöker användningsmönster ur tre olika 

perspektiv.  

2.2 Litteratur 
Unger och Chandler (2012, 186) anser att man kan dela in användbarhet i tre olika kategorier; visuell 

design, interaktion och psykologi. Visuell design beskrivs som relationen mellan olika element på en 

webbplats. Till detta räknas till exempel hierarki, balans och enlighet på webbplatsen. Den visuella 

designen påverkar användarens förståelse och kan även spela in i användarens förtroende för produkten 

eller företaget. De elementen som författarna tar upp är förhållningssätt som ses som visuellt 

användarbara och igenkännande i webbdesign. Dessa förser och riktar användarens fokus (Unger & 

Chandler 2012, 186).  

 

Interaktion fokuserar på användarens förståelse till att agera på webbplatsen (Unger & Chandler 2012, 

186).. Exempel på interaktionsdesign är länkar som visuellt uppfattas som klickbara eller respons på 

användarens handling. En sådan respons kan antingen uppfylla användarens förväntningar eller göra 

användaren positivt överraskad. Respons kan också bidra till att webbplatsen upplevs som icke 

användbara, till exempel till följd av dålig responstid eller avsaknad återkoppling. Ofta går visuell 

design och interaktionsdesign hand i hand och kan förknippas med varandra (Unger & Chandler 2012, 

186).  

 

Psykologi inom webbplatsen handlar om känslor kopplade till produkten (Unger & Chandler 2012, 

205). Genom att begrunda vilken emotionell effekt användaren får ut av designen, kan man utforma en 
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bättre användarupplevelse på webbplatsen. Generellt uppfattar en användare att det är enklare att 

använda en produkt som känns attraktiv (Unger & Chandler 2012, 205). En visuellt behagande design 

leder till en mer angenäm interaktion mellan användare och produkt, även om uppgiften inte går 

snabbare eller är effektivare att utföra (Unger & Chandler 2012, 205-207). Produkten uppfattas som 

användbar, men kanske i själva verket inte är det. Författarna beskriver också flöde som en form av djup 

koncentration i webbplatsen, när användaren är så pass engagerad i aktiviteten att tiden upplevs passerar 

annorlunda (Unger & Chandler 2012, 207-211). En annan viktig aspekt är också den sociala 

interaktionen (Unger & Chandler 2012, 212-214). Det finns en överväldigande mängd valmöjligheter av 

titlar i en VoD-tjänst och användare vänder sig därför till varandra för recensioner och utlåtanden för att 

avgöra om till exempel en film eller serie är värd att lägga tid på. 

 

Hassenzahl (2013) beskriver användarupplevelse i texten “User Experience and Experience Design”. 

Han menar att design grundar sig i upplevelsen som användaren kan få ut av tjänsten och att användaren 

kan få ut mycket mer av tjänsten än bara innehåll. Hassenzahl (2013) tar upp en enkel konceptuell 

metod, där designers fokuserar på “Vad, Varför och Hur?”.  

• “Vad” handlar om funktionen som kan skapa upplevelsen, till exempel starta en film.  

• “Varför” handlar om meningen med upplevelsen, till exempel spendera tid tillsammans.  

• “Hur” handlar om det sätt man ska skapa upplevelsen på, till exempel klicka på en länk för att 

starta filmen.  

Dessa tre måste kunna fungera tillsammans. Detta leder till produkter som tar mänskliga förhållanden i 

åtanke och bidrar till en positiv emotionell effekt (Hassenzahl 2013). 

 

Löwgren (2002) tar upp användningskvalitéer i digital design och pekar ut fyra områden för 

interaktionsdesign. Ett område som Löwgren betonar är något som kallas för “pliability”, som vi 

kopplar till svenskans responsivitet. Responsiv design är en webbplats som anpassar sig efter den enhet 

som användaren besöker webbplatsen från. Responsivitet används frekvent över hela webben och VoD-

tjänster är ett undantag.  

 

Löwgren (2002) skriver om ”multiple representations”, som vi översätter till multianvändning, det vill 

säga användning av enheter i olika kontext och situationer. Han menar att användning inte 

nödvändigtvis är att slå av och slå på, full koncentration eller ingen alls. Den ska istället stödja flera 

representationer av användning. I studien “A study of user behavior in online VoD services” (Chen, 

Zhou & Chiu 2014) visade resultatet att majoriteten av användare inte tittar på tjänstens innehåll i den 

“traditionella” bemärkelsen, d.v.s. från början till slut. De kan till exempel betyda att användaren 
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“hoppar” i klippet eller avslutar klippet innan det är slut. Multianvändning kan därför definiera olika 

användningsområden inom VoD.  

 

Vidare definierar Löwgren begreppet “autonomy” (Löwgren 2002), som vi översätter till svenskans 

självstyrande. Det kan liknas vid en agent, d.v.s. när programmet tar beslut åt användaren och agerar 

själv. Det exempel vi kan se inom VoD-tjänster är funktionen som startar nästa avsnitt av en serie 

automatiskt efter avslutat avsnitt. 

 

Som sista begrepp tar Löwgren upp det engelska begreppet “immersion” (Löwgren 2002), som vi också 

tolkar som svenskans immersion. Detta kan liknas till när en användare blir så pass engagerad och 

uppslukad i den virtuella världen att allting runt omkring slutar att existera. Ett exempel inom VoD är 

användarens tittarmönster, när användaren uppmuntras till att titta på flera avsnitt i rad.  

2.3 Litteraturdiskussion 
Unger och Chandler (2012, 186-214) använder sig, som redan nämnt, av tre perspektiv när de skriver 

om användbarhet: 

● Visuell design 

● Interaktion 

● Psykologi 

 

Vi har valt att utgå från dessa områden för att diskutera användbarhet i förhållande till VoD-tjänster. 

Dessa områden kommer sedan användas i kartläggningen och analysen av VoD-tjänster.  

 

Visuell design 

För att få en god användbarhet i webbplatsen anser vi att man bör begrunda designelementen. Det är 

viktigt att det finns en tydlig association mellan elementen, detta kan visas i en genomgående färg, stil 

eller form.  

 

I den visuella designen bör det även finnas en hierarki, det vill säga en tydlig ordning i hur elementen 

visas, exempel på hur man kan skapa hierarki är genom storlek, hög kontrast mot andra element och 

placering (Unger & Chandler 2012, 189-192). Ett element som är högre upp, i stor storlek och som står 

ut från de övriga elementen kommer vara mer framträdande och rikta besökarens fokus. Element som är 

längre ner i hierarkin tenderar att vara mer stödjande och mindre viktigt. Andra framträdande element 

som fångar användarens fokus är korta texter och bilder (Unger & Chandler 2012, 189).  
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Det är viktigt att tänka på proportion och balans i webbdesign (Unger & Chandler 2012, 193-196). Man 

måste ge en alternativ design för olika skärmstorlekar, till exempel surfplatta och smartphone. För att få 

god användbarhet anser vi att förhållande och proportionerna mellan elementens storlek ska ligga i bra 

balans till varandra. Vi anser också att det är viktigt att proportionerna på webbplatsen stämmer överens 

med de tillgängliga skärmstorlekarna, detta eftersom många idag väljer att besöka webbplatser via 

smartphone istället för dator.  

 

Interaktion 

Interaktion börjar inte bara med ett klick, utan med en begäran från användaren att agera (Unger & 

Chandler 2012, 196). Här kan visuell design och interaktion överlappa med varandra. Innan en 

användare vet vilken knapp som ska tryckas på, måste hen förstå att den är klickbar, det måste framgå 

visuellt (Unger & Chandler 2012, 196).  

 

Väl genomtänka interaktionsmöjligheter ger en god grund till en användbar produkt.  

För att få en sådan positiv interaktion som möjligt mellan människa och dator anser vi att man bör 

designa för återkoppling. Genom ett material som ger gensvar till användaren, bekräftar produkten 

användarens handlingar (Unger & Chandler 2012, 202-204).  

 

Responsivitet blir allt viktigare i dagens webbplatser då allt fler använder internet till exempel i mobilen 

(Findahl, 2013). En webbsida som inte är anpassad efter användarens skärmstorlek kan uppfattas som 

bristfällig och svår att använda. Vi anser responsivitet är en essentiell del i en webbdesign. Det kan öka 

användbarheten och användningsområdena avsevärt.  

 

Psykologi  
 
Det finns mer än bara de synliga elementen att tänka på vid designutvecklingen (Hassenzahl, 2013). Vi 

anser att det är viktigt att man ifrågasätter varför man utvecklar produkten och vad som blir den 

emotionella effekten. Det är här psykologiavsnittet kommer in i användbarhetsområdet.  

 

För att ta de mänskliga förhållandena i åtanke vid designutvecklingen anser vi att det är viktigt att tänka 

på multianvändning på webbplatsen. Vi anser att design bör stödja flera sätt av användning, då det finns 

olika användningsområden i dessa tjänster. Användning behöver nödvändigtvis inte vara att slå av och 

slå på, full koncentration eller ingen alls (Löwgren 2002, 5). En tjänst som främjar multianvändning är 

webbplatsen Youtube.com, där användare kan titta på videoklipp (Youtube 2015). Tjänsten tillåter 

användaren att spela en video i bakgrunden, medan användaren kan utföra andra uppgifter på datorn. 
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Däremot om tjänsten besöks från en mobil enhet går det inte att stänga ner applikationen utan att avsluta 

videon. Vi anser att design bör stödja flera typer av användningsområden, detta kommer resultera i en 

bättre erfarenhet och användarupplevelse.  

 

Enligt oss är det en bra idé att designa för immersion, d.v.s. att man försöker få användaren så pass 

engagerad i produkten eller tjänsten att denne har svårt att slita sig (Löwgren 2002, 7). Webbplatsen ska 

vara tillräckligt intuitiv och överskådlig att användare aldrig behöver tänka igenom sina beslut. Då blir 

användningen naturlig och användaren reflekterar inte över tiden som investeras i användning av 

produkten (Unger & Chandler 2012, 198-199). När användare ser ett klipp på Youtube.com refererar 

webbplatsen till liknande klipp. En användare som egentligen hade som intention att enbart se ett klipp 

kan istället fortsätta titta på flera klipp och blir kvar på webbplatsen längre.  

 

Vi anser precis som Hassenzahl (2013) hävdar, att det är viktigt att reflektera över vad användaren får ut 

för emotionell upplevelse av produkten. Det handlar om mer än bara innehåll, man bör tänka på vilken 

erfarenhet användaren får ut av tjänsten. Detta gäller även enskilda funktioner. En väl genomtänkt 

funktion kan förstärka användarens hela upplevelse. Genom att göra detta kan användaren få ut en mer 

positiv emotionell känsla vid användning av produkten. Ett exempel vi kan se av detta är musiktjänster 

som skapar spellistor efter situationer och användarens humör. Spotifys spellista “Mood Booster” 

innehåller glad och positiv musik som har till avsikt att lyfta lyssnarens humör (Spotify 2014).   
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3. Områdesanalys 

För att få en inblick i dagens mest använda VoD-tjänster har vi valt att analysera de tre största VoD-

tjänsterna på den svenska marknaden baserat på daglig räckvidd (MMS, 2014). Varje tjänst analyseras 

utifrån områdena visuell design, interaktion och psykologi.  

3.1 Netflix 
Sedan starten av den amerikanska tjänsten Netflix år 1997 har företaget fokuserat på uthyrning av film. 

Det var först tio år senare som företaget lanserade sin streamingtjänst där användaren kan titta på filmer 

och tv-serier direkt över internet. År 2012 lanserades tjänsten i stora delar av Europa, däribland Sverige, 

Norge och Danmark. Sedan 2014 har Netflix 50 miljoner användare världen över (Netflix 2014).  

 
Visuell design 

Vi anser att Netflix har en minimalistisk design. Det finns ingen tydlig meny för navigation, utan ger 

endast alternativen att bläddra i kategorier och anpassa inställningar. Resterande innehåll finns 

tillgängligt på webbplatsens startsida (se Figur 1). Användaren kan också hitta material genom 

webbplatsens sökfunktion. Med denna typ av hierarki hamnar innehållet i centrum och med hjälp av 

stora bilder på filmer eller seriers titelsida leder webbplatsen användarens fokus. Detta ger också en god 

överskådlighet över webbplatsen och det känns lätt att navigera sig fram på tjänsten. Vi kan däremot 

känna att vi saknar en titel under bilden på materialet. Titeln visas först med hover-effekt, vilket kan 

skapa förvirring hos användare. 
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Figur 1 - Netflix startsida  

 

Tjänsten finns tillgänglig på olika plattformar; dator, surfplatta och smartphone. Det finns en tydlig och 

genomgående design i dessa plattformar som skapar en igenkänning för användaren. På versionen för 

surfplatta och smartphone är designen dock mer avgränsad. Det finns ingen huvudmeny, utan istället 

finns en sidomeny som visar de olika genrer som tjänsten erbjuder. Webbplatsen har en sidomeny som 

ligger gömd, vilket gör att användarens fokus ligger på materialet och innehållet som tjänsten erbjuder. 

Även på applikationens navigeringssida saknas titlar på materialet. Det kan skapa ytterligare förvirring 

och irritation för en användare då omslaget på många filmer är på engelska. På webbplatsen kan man 

använda hover-funktionen och få upp en informationsruta där man kan ta del av information om filmen. 

En sådan funktion finns inte tillgänglig på tjänstens applikation då hover-funktioner inte stödjs på 

surfplattor eller smartphone på grund av responsiv design. 

 

Interaktion 

Eftersom Netflix webbversion har en så pass avskalad design finns det inte lika många moment och 

interaktionsmöjligheter som hos andra tjänster. Detta gör det enkelt för användaren att interagera med 

tjänsten. På förstasidan kan användaren antingen skrolla åt sidan för att se filmer inom en viss kategori, 

eller skrolla ner för att se ytterligare kategorier. 
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Netflix sökfunktion redogör redan innan användare påbörjat sin handling vad som finns tillgängligt att 

söka på (se Figur 2). Detta genom sökrutan fylld med en transparent informationstext vad som är 

tillgängligt, till exempel genrer, skådespelare och titlar. 

 

 
Figur 2. Netflix sökfunktion visar direkt vad som finns att söka på. 

 

Responsiviteten på webbplatsen fungerar väl på olika skärmstorlekar, den anpassar sig vid justering av 

storleken på webbfönstret. På Netflix noterar vi att desto större skärm användaren har, desto mer 

videomaterial ser hen på navigeringssidan. Vi uppfattar därför att med en större skärm får användaren en 

bättre översikt över materialet på Netflix. 

 

Återkopplingen från Netflix sökfunktion är väldigt snabb och uppdaterar resultaten efter varje bokstav 

som användaren skriver in i sökfältet. Användaren kan då se sitt sökresultat dynamiskt och även liknade 

titlar och videomaterial. 

 

Psykologi 

Netflix webbversion stödjer multianvändning. Användaren kan utföra andra uppgifter och gå mellan 

flikar medan hen spelar materialet. Det finns dock ingen möjlighet att göra detta på applikationen för 

surfplatta och den mobila plattformen. 

 

Man kan också se att tjänsten stödjer immersion inom flera områden. Netflix har funktionen automatiskt 

uppspelning, användaren skickas vidare till nästa avsnitt inom 15 sekunder från det att eftertexterna 

börjar. Det kan leda till att användaren stannar längre på tjänsten än väntat. 

 

Netflix har också en enskild kategori, ”toppval”, som rekommenderar serier och filmer för dig baserat 

på vad du tidigare tittat på. Det gör att användaren kan hitta nytt och relevant material som är framtaget 

specifikt för hen. Även med hjälp av betygsättning får användaren upp ett snittbetyg på vad hen kan 

tyckas tänka om filmen. Detta gör att användaren med en större sannolikhet stannar längre på tjänsten 

och hittar nytt och personligt material som är av intresse. Vi tror också detta kan öka 

användarupplevelsen då tjänsten skapar ett mer personligt innehåll. 
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Netflix ger möjligheten till att dela konto mellan flera användare där varje användare kan skapa sin egen 

profil på samma konto. Enligt oss förhöjer detta användarupplevelsen, eftersom varje användare får en 

profil med personligt anpassat material. Dessa tjänster har väldigt många titlar och det kan ibland vara 

svårt att hitta rätt. Med ett personligt innehåll kan det vara lättare för användaren att hitta relevant 

videomaterial.  

3.2 Viaplay 
Viaplay är en VoD-tjänst etablerad i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Ryssland. Tjänsten 

lanserades 2007 som Viasat-on-demand, men bytte namn till Viaplay 2011. Tjänsten erbjuder sport och 

film till en fast månadskostnad och finns tillgänglig på flertal plattformar (Viaplay, 2014). 

 
Visuell design  

Viaplay har en tydlig hierarki på webbplatsen, elementen visas från större till mindre storlek och det 

finns en tydlig association mellan webbplatsen olika delar (se Figur 3). Webbplatsen har en enhetlig och 

igenkännande design, med hjälp av genomgående färger och former får tjänsten en tydlig struktur och 

balans. Bilder är en viktig och en avgörande del i designen. Genom en ljus och neutral bakgrund i 

relation till de talande bilderna blir det en stor kontrast. Placeringen av element känns väl genomtänkt 

och det är lätt att navigera sig fram på sidan. Texten som ligger på webbplatsen är kort och koncis, bara 

det viktigaste står med vilket gör att den inte är distraherande. 
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Figur 3 - Viaplay startsida  

 

Webbplatsen finns tillgänglig på olika plattformar, som till exempel; dator, surfplatta och smartphone. 

Det finns en konsekvent design genom dessa med samma typsnitt och upplägg av bilder. Däremot skiljer 

sig färgerna från webbversionen, detta gör att de olika plattformarnas design inte ger ett enhetligt 

intryck. 

 
Interaktion  

Interaktionen på tjänstens webbplattform kan uppfattas som svårförståelig. De länkar som finns på 

webbplatsen kan vara svårupptäckta, det är först under hover-effekt man ser vad som är klickbart. Under 

hover-effekten byter länkarna färg och skapar en kontrast (se Figur 4). För att från början veta att en 

länk är klickbar kan det krävas en viss erfarenhet från liknande gränssnitt, något som gör att det kan bli 

förvirrande för en ny användare. 
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Figur 4. Länkarna på Viaplay kan vara svårupptäckta. Vänster bild visar en informationsruta, höger bild visar samma ruta 

med titeln i röd färg under hover-effekt.  

 

Tjänsten ger användaren snabb återkoppling på användarens handlingar. Vid laddningsmoment kommer 

även en ikon upp som visar att tjänsten laddar innehållet, denna återkoppling ger användaren en 

förståelse om vad som händer i gränssnittet. 

 

Responsiviteten på webbplatsen är god och den representeras väl på stora skärmar likaväl som på små. 

Webbfönstret kan förminskas och förstoras och designen är konsekvent strukturerad i olika lägen. 

Tjänstens mediaspelare kan man även den förstora och förminska, spelaren anpassar sig väl och snabbt 

vid förändring av webbfönstrets storlek. Materialet på webbplatsen ligger centrerat och det blir ingen 

större förändring i antal titlar när man beskådar tjänsten med en större skärmstorlek. 

 

Strukturen av webbplatsens navigering är konsekvent, det finns ett genomgående mönster i meny och 

kategorier. Med hjälp av sökfunktionen på tjänsten kan användare enkelt hitta önskat material. På 

tjänstens startsida kan man hitta olika kategorier, till exempel ”populärt”, ”tidigare påbörjat” och ”nytt 

material”. Detta gör att användaren kan navigera sig runt på startsidan och hitta det hen söker utan att 

använda meny eller sökfunktioner. Genom tre olika sätt att navigera ger tjänsten användaren många 

alternativ och valmöjligheter för att hitta önskat material.           
         
Psykologi 

Viaplay stödjer multianvändning på webbversionen. Användaren har möjlighet att till exempel titta på 

en video och utföra andra uppgifter på datorn samtidigt. Denna möjlighet finns däremot inte på 

applikationen för smartphone och surfplatta.  
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Viaplay kan användas i offlineläge, vilket betyder att användaren kan spela videoklipp på tjänsten utan 

internetuppkoppling, förutsatt att materialet är nedladdat till enheten vid ett tidigare tillfälle. Vi anser att 

även detta främjar multianvändning av tjänsten, då den kan användas i olika kontexter.  

Vi anser även att tjänsten stödjer immersion. En försjunkenhet och engagemang kan skapas när 

användaren tittar på en serie och nästa avsnitt startas automatiskt fem sekunder efter att föregående 

avsnitt är slut. Detta gör att användaren kan stanna längre på tjänsten än tänkt från början.  

Med hjälp av genomtänkta funktioner tror vi att Viaplay försöker förstärka användarens upplevelse på 

webbplatsen. Tjänsten har med hjälp av en överskådlighet underlättat användningen. Det finns mycket 

material tillgänglig på webbplatsen men dess struktur gör att innehållet ändå inte känns rörigt. Vi anser 

att det bidrar till en bättre användarupplevelse. 

 

3.3 TV4 Play Premium 
TV4 Play Premium är en VoD-tjänst som lanserades 2011 från TV4-gruppen (Wikipedia, 2013). Här 

publiceras mestadels svenska program och filmer från TV4-gruppens egna utbud och kanaler. Det finns 

ett standardutbud som erbjuds gratis, användaren har då tillgång till materialet under en viss tidsperiod 

och det är också reklamavbrott i innehållet. Med TV4 Play Premium har användaren med en fast 

månadskostnad tillgång till ett större utbud och under en längre tid, dessutom är det inga reklamavbrott. 

Premium-tjänsten erbjuder även Live-sända program och kanaler.  

 

Visuell design 

Tjänsten TV4 Play Premium har enligt oss en enkel struktur av webbplatsens uppbyggnad (se Figur 5). 

Det finns en association mellan elementen som frekvent används på webbplatser. Denna typ av 

strukturmönster visar en uppbyggnad i form av en hierarki där till exempel navigationsmenyn ligger 

längst upp, sidomeny till vänster och innehållet centrerat.  
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Figur 5 - TV4 Play Premium startsida. 

 

TV4 Play Premium webbplats har en tydlig hierarki. Det finns en navigationsmeny där användaren kan 

bläddra mellan TV-material, film, sport, barn, kanaler och hyrbutiken. Under varje kategori finns det en 

sidomeny som visar underkategorier, under kategorin film kan man till exempel välja genre. 

 

Relationen mellan de olika elementen håller ett tydligt mönster genom större delen av webbplatsen. 

Färger och designmönster är genomgående och stämmer överens med en tydlig hierarki. Bilder får 

mycket fokus i designen och alla bilder beskrivs med materialets titel samt vilken genre det tillhör. 

 

Tjänsten finns tillgänglig för olika plattformar, till exempel dator, smartphone och surfplatta. Alla 

versioner av tjänsten har en konsekvent design i form av mönster och färger. 

 

Interaktion 

Webbplatsens meny är lättillgänglig då plattformen är mycket överskådlig och väldisponerad. Meny och 

menyknappar är tydliga och vi tror att det är lätt för användaren att förstå hur hen ska navigera sig fram 

på webbplatsen. Vid hover-funktion finns det en tydlig återkoppling som berättar för användaren att 

länkar och bilder är klickbara. Vid hover över videomaterial dyker en informationsruta upp där man kan 

ta del av filmens data (se Figur 6). 
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Figur 6. Vid hover-funktion över videomaterial dyker en ruta upp med information om filmen. 

 

Sökfunktionen visar direkt förslag på vad som finns på webbplatsen i form av en informationsruta som 

uppdateras medan användaren skriver. Genom att skriva till exempel “vind” visar tjänsten videomaterial 

med titeln som innehåller ordet vind. Genom detta kan användaren se önskat material och välja det 

direkt. 

 

Vid en sökning på webbplatsen presenteras resultaten i de olika kategorierna, till exempel TV-program, 

hyrbutik och film. Vi anser att sökfunktionen fungerar väl men ser ett par små problem. Resultat från 

hyrbutiken presenteras innan kategorin film, vilket vi upplever som förvirrande. Vi anser att material 

som ingår i premium-tjänsten bör visas tillsammans och högre upp än material som man måste betala 

extra för. Hierarkin för webbplatsens sökfunktion blir inkorrekt och inkonsekvent. 

 

Webbplatsens responsivitet är väl anpassad till olika plattformar, detta i form av en surfplatta- och 

mobilapplikation. Vid förminskning av webbfönstret är designen dock bristfällig, materialet flyttar sig 

men börjar försvinna när webbfönstret blir för litet för att täcka materialet. Spelaren som webbplatsen 

använder sig av är inte heller anpassningsbar efter webbfönstrets storlek utan är inbyggd i webbplatsens 

övriga material som en liten ruta (se Figur 7). 
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Figur 7. Videospelaren på TV4 Play Premium är inbyggd i webbplatsens övriga material som en liten ruta.  

 

Webbplatsen ger användaren en snabb respons på utförda handlingar. Vi anser att sökfunktionen är 

välanpassad och funktionell då den ger användaren feedback direkt på angivet sökord. När en video har 

startats visas dessutom webbplatsen, i form av TV4 Plays logotyp, att tjänsten laddar. Tjänsten meddelar 

då att programmet har svarat på användarens handling och kommer visa klippet inom kort.   

 

Psykologi 

På TV4 Play Premium är multianvändningen mycket väl integrerad i webbplatsen. Användare kan starta 

ett videoklipp samtidigt som denne läser om klippet eller välja bland andra relaterande klipp. Spelaren 

går även att anpassa till helskärm vilket kan vara att föredra om användaren ska titta på en långfilm. 

 

När man som användare tittar på ett avsnitt av en serie får man vid avsnittets slut valmöjligheten att titta 

på nästa eller föregående klipp direkt. Det betyder att om man tittar på mediaspelaren i helskärm 

behöver man inte lämna spelaren för att starta nästa avsnitt. Detta kan underlätta för användare som vill 

se många avsnitt i rad. Funktionen kräver dock en handling och kan ses som ansträngande, till skillnad 

från om kommande avsnitt hade startat automatiskt. Vi anser därför att TV4 Play Premiums lösning inte 

skapar en tillräcklig immersion för användaren. 

 

TV4 Play Premium har en funktion som tillåter användaren att följa program och ser då när det kommer 

nya avsnitt. Denna funktion kan bidra till en förhöjd upplevelse för användaren då det blir ett mer 

personligt innehåll på tjänsten och minskar navigeringen. 
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3.4 Sammanfattning av områdesanalys 
Samtliga tjänster som vi har undersökt använder bilder på webbplatsen och låter dessa stå i fokus när 

användaren ska välja material att titta på. Bilder är tydligt och talande samt lämnar lite plats till 

förvirring (Unger & Chandler 2012, 189). Vi anser att ett genomgående tema för designen bör vara en 

självklarhet, man vill inte förvirra användaren genom förändring i design. Då vi anser att alla tjänster 

som vi undersökt fyller kraven på en välstrukturerad visuell design har vi valt att inte undersöka det 

vidare i vår studie. 

 

För att hålla användaren informerad om vad som händer på en webbplats är det viktigt att man designar 

för återkoppling. Återkoppling ger användaren feedback så att hen aldrig behöver fundera på om till 

exempel en knapptryckning har fungerat eller inte. Vi anser att alla tjänster även uppfyller kraven på 

snabb och tydlig återkoppling, därför kommer inte heller det var ett fokus i vår studie.  

 

Viktigt för att användare lätt ska kunna hitta det som hen söker anser vi är en bra navigering. De 

tjänsterna vi har undersökt stödjer olika former av navigering. Allt ifrån sökfunktioner till 

kategoriseringar ska vara enkelt att förstå, inga missförstånd ska kunna ske. Vi upplever att alla tjänster 

har fördelar och nackdelar när det kommer till navigering. Just eftersom det ser så pass olika ut mellan 

tjänsterna har vi valt att undersöka navigeringsfunktionerna separat.  

 

Efter den genomförda områdesanalysen har vi valt att undersöka tio funktioner som vi finner viktiga ur 

ett användarperspektiv. Alla tio funktioner finns inte tillgängliga på de tre utvalda tjänsterna. Däremot 

finns det tjänstspecifika funktioner från samtliga utvalda VoD-tjänster med i undersökningen, det vill 

säga funktioner som enbart finns på en tjänst. De tio utvalda funktionerna redovisas i kommande avsnitt. 

3.5 Utvalda funktioner 
Automatisk uppspelning - Denna funktion är ofta kopplad till serier, vid avslutat avsnitt börjar nästa 

klipp utan interaktion från användaren. Två av de tjänsterna som vi analyserade använde sig av denna 

funktion. Funktionen stödjer enligt oss det psykologiska perspektivet; Funktionaliteten skapar 

immersion och en insjunkenhet i både videomaterialet och tjänsten. Det är också en funktion som är 

självstyrande och inte kräver en handling av användaren. Det tar bort ett interaktionsmoment för 

användaren men kräver även en handling från användaren för att avbryta klippet. Automatisk 

uppspelning tar då också hänsyn till interaktionsaspekten utifrån områdesanalysen.  
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Offlineläge - Videomaterialet laddas ned till användarens enhet och kan spelas upp utan 

internetuppkoppling. Denna funktion kan utvecklas utifrån det psykologiska perspektivet, funktionen 

stödjer multianvändning som kan höja användarupplevelsen. Användaren har möjlighet att titta på 

videomaterial i olika kontexter. Offlineläge är en funktion som inte är vanlig bland VoD-tjänster i 

dagsläget. 

 

Responsivitet - Tjänsten är anpassningsbar till skärmens storlek. Alla de tjänster som vi har undersökt 

stödjer responsivitet, de erbjuder tjänsten som webbversion och som applikation för surfplatta och 

smartphone. Responsivitet stödjer multianvändning och det psykologiska perspektivet. Genom att göra 

tjänsten mer lättåtkomlig med hjälp av responsivitet når tjänsten ut till en bredare publik då det finns fler 

användningsområden. 

 

Betygsättning av videomaterial - Användaren har möjlighet att sätta ett betyg på det material hen har 

tittat på. Med hjälp av denna funktionalitet kan personligt rekommenderat material förbättras och man 

kan även hjälpa andra användare genom att bidra till ett allmänt snittbetyg.  

 

Rekommenderat material - Videomaterial rekommenderas utefter vad användaren tidigare tittat på, 

betyg som användaren har gett ett videoklipp och personliga inställningar. Användarupplevelsen kan 

förhöjas genom att kontot blir mer personligt, därför stödjer funktionen det psykologiska perspektivet.  

 

Följa ett program - Användaren har möjlighet att följa till exempel ett TV-program och får då 

uppdateringar när ett nytt avsnitt kommer ut. Dessutom samlas allt följt material på samma sektion i 

webbplatsen. Denna funktion stödjer både interaktion och det psykologiska perspektivet.  

 

Direktuppdatering av sökresultat - Sökresultatet uppdateras efter varje bokstav som användaren 

skriver. Användaren kan då snabbare hitta det som hen söker. Denna funktion underlättar interaktionen 

då sökningen blir enklare.  

 

Watchlist - En personlig lista med sparat videomaterial som användaren kan titta på vid ett senare 

tillfälle. Denna funktion stöds både av det psykologiska perspektivet och interaktion. Genom att samla 

videomaterial på samma plats underlättar det för användarens interaktion och förhöjer upplevelsen av 

tjänsten.  
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Återupptagning av videoklipp - Videon återupptas vid samma tidpunkt som den senast avslutades på. 

Det innebär att om man tittar på till exempel ett avsnitt av en serie och man stänger av spelaren, då kan 

man vid nästa besök börja titta från samma punkt i videoklippet. Denna funktion stödjer det 

psykologiska perspektivet och underlättar också för interaktionsmöjligheterna. Återupptagning av video 

såg vi hos samtliga tjänsterna som vi undersökte. 

 

Delat konto - Möjligenheten till att dela och använda ett konto samtidigt med annan användare. Denna 

funktion finns endast på en av de utvärderade tjänsterna. Det kan öka användbarheten och stödjer det 

psykologiska perspektiv. Är man flera personer som använder samma konto anpassas materialet efter de 

olika profilerna i det delade kontot. Detta ger användarna en mer skräddarsydd och personlig upplevelse.  
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4. Metod         

För att besvara våra två frågeställningar har vi valt att arbeta med två olika metoder, en kvantitativ och 

en kvalitativ. Den kvantitativa metoden är en enkätundersökning och den kvalitativa metoden är två 

fokusgrupper. Genom att samla in data på dessa två sätt tror vi att det kommer ge vår studie en större 

bredd och bidra till att resultatet känns mer trovärdigt. Vi anser att dessa två metoder är 

användarorienterade, vilket är nödvändigt för att kunna besvara vår frågeställning. Enkätundersökningen 

genomfördes under fyra dagar och gav 100 svar. Fokusgrupperna samlades under en timme vardera och 

diskuterade de ämnen och punkter som vi hade valt ut från enkätundersökningen. Inga namn på 

deltagare i våra fokusgrupper kommer att presenteras. Genom anonymitet anser vi att deltagarna 

besvarar frågorna mer ärligt och utan press på att behöva göra bra ifrån sig. 

4.1 Enkätundersökning 
Huvudsyftet med enkätundersökningen var att få en förståelse kring ämnet inför de kommande 

diskussionerna i fokusgrupperna samt att få kvantitativa resultat. Enkäten var uppdelad i fem delar för 

att underlätta för användaren samt för att kategorisera frågorna. Vissa frågor var mer avancerade än 

andra och behövde mer utrymme medan andra var ja/nej-frågor och var lätta att svara på.  

 

Målet som vi satte upp innan vi skickade ut enkäten var att få in 100 svar, därför satte vi en gräns på 

antal svar och väntade in den mängden. Enkäten var uppdelad i fem delar och utformad så att det redan 

på första sidan avgjorde om respondenten passade urvalet som vi sökte efter. Om svarspersonen inte 

använder sig av någon VoD-tjänst skickas hen direkt till slutet av enkäten. Eftersom studien handlar om 

funktioner på de olika tjänsterna ansåg vi att de som aldrig använt en tjänst inte kunde bidra med några 

fakta på de resterande delarna av enkäten.  Med hjälp av ett filter som sållar bort personer som inte 

använder eller har använt sig av en VoD-tjänst, kände vi att vi kunde få in ett mer relevant resultat från 

den önskade målgruppen.  

 

Vi valde att använda tjänsten Toluna QuickSurvey för att skapa våra enkäter. Verktyget passade våra 

behov, valmöjligheterna var många och den var kostnadsfri. Eftersom en del av vår enkät gick ut på att 

deltagaren skulle rangordna funktioners relevans behövde vi ett verktyg som tillhandhöll denna 

funktionalitet. Vi ansåg att det måste vara enkelt och överskådligt att göra rangordning då den skulle ge 

oss en insyn i vad användare finner relevant och viktigt hos en VoD-tjänst. Varje alternativ beskrev 

funktionaliteten, ifall en respondent inte skulle vara bekant med funktionen sedan innan (se Figur 8). 

Toluna Quicksurvey gav möjligheten till att “dra och släppa”, vilket förenklade processen för 
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respondenten. Ett alternativ kunde enkelt dras och släppas från vänster spalt till högerspalt, i den 

ordning som de tyckte var mest relevant (se Figur 8). 

 

 
  
Figur 8 - I enkätundersökningen beskrevs varje alternativ, ifall en användare inte skulle vara bekant med funktionen sedan 

innan.  

 

Enkäten delades på Facebook, både på diverse grupper och på våra personliga användarkonton. De 

grupperna vi valde att dela enkäten på hade en relativt ung målgrupp (studenter på en eftergymnasial 

nivå) eftersom det var vad vi efterfrågade i den kommande fokusgruppen. 

 

I sista delen av enkäten ställde vi frågan om respondenten skulle kunna tänka sig att ställa upp som 

deltagare i en fokusgrupp. Vi ansåg att det var ett enkelt sätt att få in personer med ett intresse för VoD-

tjänster och som skulle vilja diskutera ämnet vidare. 

4.2 Fokusgrupp 
Syftet med fokusgrupperna var att få en djupare förförståelse om de olika funktionerna som finns 

tillgängliga på de största VoD-tjänsterna på den svenska marknaden, samt att få kvalitativa resultat.  

 

Vi valde att hålla två fokusgrupper med tre till fyra deltagare i varje grupp. Varje session pågick i cirka 

40-50 minuter och byggdes på frågor framtagna baserat på svar vi fick in från enkäten. Sammanlagt 

deltog sju personer i fokusgrupperna och fördelningen mellan män och kvinnor var relativt jämn. 

Eftersom det finns en risk för att män tar större plats och pratar mer än kvinnor, valde vi att ha två 

kvinnor och en man i den mindre fokusgruppen (Bell, 164). Respondenterna var mellan åldrarna 21-29. 
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Målet med vår fokusgrupp var att få en större insikt i användarmönster och kunna fördjupa oss i 

respondenternas personliga erfarenheter av de olika tjänsterna. Genom att skapa en diskussion tror vi 

också att användarna känner en större skyldighet att förklara sina åsikter. Vi anser också att det kan 

väcka tankar hos de olika respondenterna att höra andra användares åsikter kring ämnet.  

 

Vi valde att använda oss av en strukturerad metod under fokusgrupperna, det vill säga att vi hade 

förberedda frågeställningar (Bell 2006, 163). Vi delade ut en lista med de olika funktionerna och lät 

gruppen diskutera samtliga. Som samtalsledare valde vi att låta respondenterna prata så pass fritt som 

möjligt och flera frågeställningar besvarades utan att vi behövde ställa frågan.  

 

Det var viktigt för oss att de flesta av VoD-tjänsterna från enkätundersökning var representerade i varje 

fokusgrupp. Enligt MMS (2014) är TV4 Play Premium den tredje mest använda VoD-tjänsten i Sverige. 

Vår enkätundersökning visade däremot att vår målgrupp använde sig betydligt mer av HBO Nordic än 

TV4 Play Premiums. Vi valde därför att ha med deltagare som var konsumententer hos HBO Nordic 

samt Viaplay och Netflix i våra fokusgrupper, då det kändes mer relevant för vår studie med tanke på 

resultatet från enkätundersökningen.  

 

Under båda fokusgrupperna filmades respondenterna. Detta för att vi senare skulle kunna gå tillbaka och 

lyssna på vad som sades under sessionerna. Anledningen till att vi filmade istället för att enbart använda 

ljudinspelning var för att kunna urskilja vem som sa vad, samt att kunna avläsa vissa reaktioner och 

kroppsspråk. Anteckningar fördes också under båda fokusgrupperna, detta för att förenkla efterarbetet 

för oss.  

4.3 Metodkritik  
En fokusgrupp består ofta av deltagare som delar en erfarenhet eller kunskap, i detta fall användning av 

VoD-tjänster (Bell 2006, 165). Det är viktigt att alla får komma till tals och känner sig bekväma i att 

uttrycka sina åsikter i en fokusgrupp. Det kan uppstå skevhet (bias) om någon i gruppen har en stark 

personlighet och tar på sig ett ledarskap i diskussionen. Detta påverkar gruppens dynamik och gör så att 

de mer tillbakadragna inte kommer till tals. Det kan också vara ett problem om någon har väldigt 

ovanliga åsikter kring ett ämne och därmed får kritik av de andra deltagarna. Personen i fråga får då inte 

uttrycka sig öppet och det hämmar resultatet (Bell 2006, 165). För att undvika detta såg vi till att alla 

kom till tal och fick svara på varje fråga. Vid de tillfällen då någon valde att inte delta i en diskussion 

försökte vi dirigera frågan till denna deltagare.  
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Tidsbegränsningen påverkade enkätundersökningens omfattning. Den gav sammanlagt 100 svar, men 

endast 64 av dessa använder eller hade tidigare använt sig av en VoD-tjänst. Vi hade önskat ett bredare 

resultat med fler respondenter men detta var inte möjligt på grund av tidsbegränsningen. Till 

fokusgrupperna hade vi även önskat att få in fler deltagare med olika erfarenheter av VoD-tjänster, vi 

valde dock att nöja oss med sju deltagare då de tre största tjänsterna utifrån vår enkätundersökning 

representerades. 

 

Resultaten från enkätundersökningen är inte generaliserbart för en hel population, detta då vi fokuserade 

på en relativt ung målgrupp som vi ansåg skulle ha mer erfarenhet av VoD-tjänster. Enkäten delades 

dessutom på Facebook, både till vänner och grupper. Urvalet blir då till endast våra egna kontakter och 

bekanta, det representerar inte en hel befolkning.   
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5. Resultat   

5.1 Enkätundersökning  
Enkätundersökning gav oss en inblick i hur användaren värderade de olika funktionerna tillgängliga på 

VoD-tjänster. Totalt av 100 svar var det 64 personer som någon gång använt, eller använder en VoD-

tjänst i dagsläget. Vi kommer redovisa följande 64 svar nedan.  

 

Den mesta relevanta frågan i enkätundersökningen var rangordningen av respektive funktion som togs 

fram från områdesanalysen. Tabell 2 visar vad respondenterna angett att de värderade högst respektive 

lägst. Detta redovisas genom det slutgiltiga medelvärdet av rangordningen, på en skala från 1-10 där 10 

är högst och 1 är lägst. 
 

Medelvärde Funktion 

7.88 Videoklippet	  återupptas 

6.28 Responsivitet	   

6.16 Offlineläge 

6.09 Automatisk	  uppspelning 

6.06 Delat	  konto 

5.66 Watchlist 

5.64 Rekommenderat	  material 

4.16 Följa	  program 

4.02 Direktuppdatering	  av	  sökresultat 

3.06 Betygsättning 

Tabell 2 - Rangordning av respektive medelvärde för utvalda funktioner hos VoD-tjänster. 

 

I Figur 9 visas fördelningen av användare på respektive VoD-tjänst. Det fanns en möjlighet för 

respondenten att kryssa i flera alternativ om hen använde sig av flera tjänster, vilket resultatet visar att 

många av dem gjorde. Majoriteten av svarspersonerna använde sig av Netflix (57 av 64). Statistik visar 

att Netflix är den största tjänsten på den Svenska marknaden (MMS, 2014), vilket vårt resultat bekräftar 

(se Figur 9). Resultatet från enkätundersökningen visar Viaplay som den näst största VoD-tjänsten (28 

av 64). HBO Nordic visade sig vara den tredje största tjänsten (22 av 64) och TV4 Play Premium den 
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fjärde största (6 av 64). Resultaten visade även att 4 av 64 använde sig av VoD-tjänsten Filmnet och 2 

av 64 använde sig av VoD-tjänsten C More Play.  

 

 
Figur 9 - Fördelningen av användare på respektive tjänst  

 

 

Figur 10 redovisar utspridningen av enheter som används för att titta på en VoD-tjänst. Flest 

svarspersoner har angett datorn som sin främsta plattform vid användning av en VoD-tjänst.  

 

 

 
Figur 10- Fördelningen av vilka enheter som användare oftast använder sig av.  
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I enkätundersökningen tillfrågades respondenterna om de utförde andra uppgifter medan de använde sig 

av en VoD-tjänst. Hela 43 av 64 svarspersoner uppgav att de utförde andra uppgifter utanför datorns 

skärmutrymme medan de använde sig av tjänsten (se Figur 11). Detta kunde vara till exempel städning 

eller laga mat. Av 64 uppgav 38 att de utförde andra uppgifter inom datorns skärmutrymme med dem 

använde sig av VoD-tjänsten (se Figur 12). Noterbart i resultatet var även att det var en jämn fördelning 

mellan hur man tittade på tjänsten, om det var privat eller i sällskap med andra. Även 38 svarspersoner 

tittade på en VoD-tjänst solitärt, medan 26 svarspersoner angav att de tittade i sällskap med andra.  

 

 

  
Figur 11 - Fördelning av multianvändning utanför           Figur 12 - Fördelning av multianvändning inom datorns       

datorns skärmutrymme                skärmutrymme 

          

  

Respondenterna från enkätundersökning angav att de använde sig av olika sätt för att navigera på VoD-

tjänsten (Se Figur 13). Svarspersonerna hade möjlighet att kryssa i flera alternativ och resultatet visar att 

respondenterna använder sig av olika sätt för att hitta det videomaterial hen söker. 

 

  
Figur 13 - Fördelning över hur användaren navigerar och hittar videomaterial på tjänsten.  
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5.2 Fokusgrupp  
Resultatet från de två fokusgrupper som genomfördes reflekterade svaren vi fått in från 

enkätundersökningen. Med hjälp av fokusgrupper kunde vi få en djupare förståelse om användarnas 

attityder och åsikter om respektive tjänst och dess funktioner.  

 

Det som vi noterade under fokusgrupperna var att det fanns starka åsikter kring vissa funktioner som 

tagits upp i enkäten. Den främsta funktionen som togs upp under fokusgrupperna var återupptagning av 

video. Respondenterna såg den som en självklarhet och reflekterade inte över den vid användning. Det 

var endast en av respondenterna som hade haft problem med denna funktion, vilket skapade mycket stor 

frustration för användaren. Respondenten förklarade att det ska vara enkelt att följa upp vad du tidigare 

har tittat på och återupptagning av video förbättrar användbarheten på tjänsten betydelsevärt.  

 

En annan funktion som fick mycket uppmärksamhet var offlineläge. Få av respondenterna hade använt 

sig av denna funktionalitet, eftersom det endast är en av de representerade tjänsterna som stödjer 

funktionen. Däremot ansåg samtliga deltagare att det var en väldigt användbar egenskap. Det var flera 

av respondenterna som skulle kunna tänka sig att byta tjänst för att få tillgång till funktionaliteten, om 

det inte hade varit för att utbudet skiljde sig för mycket. Många såg att en sådan funktion skulle kunna 

öka användningen av en VoD-tjänst, till exempel under resor och andra situationer där man inte har 

tillgång till internet. 

 

I båda grupper diskuterades responsivitet. Det är något som respondenterna tar för givet ska finnas 

tillgängligt på en VoD-tjänst. De skulle inte prenumerera på en tjänst som inte stödjer responsivt 

användande. Respondenterna använde till största del dator och TV, men de kunde även tänka sig att 

använda andra enheter. De underströk då hur viktigt det var att tjänsten stödjer olika versioner för att få 

en så pass bra användarupplevelse som möjligt. 

 

Respondenterna uttryckte att funktionaliteten för betygsättning kändes överflödig. Det var få av 

respondenterna som hade betygsatt material de själva hade tittat på. De använde sig inte heller av 

funktionen för att ta del av andras betyg av videomaterial. Istället vände respondenterna sig till externa 

webbplatser för information och tips, till exempel filmdatabasen IMDb där användare kan läsa 

information om filmer och serier (IMDb 2015). Respondenterna uttryckte sig positivt gentemot att 

istället integrera betyg från IMDb på VoD-tjänsten. Deltagarna hade däremot en positiv inställning till 
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personligt rekommenderat material, en funktion som förbättras betydligt med hjälp av personlig 

betygsättning.  

 

Ingen av respondenterna hade använt sig av funktionaliteten för att följa ett program. Beroende på 

utformningen av VoD-tjänsten ansåg respondenterna att denna funktion däremot kunde hjälpa till med 

strukturen på en webbplats. Tjänster som lanserar ett avsnitt åt gången varje vecka, bör ta denna 

funktion i åtagande. Respondenter ansåg även att en typ av notifikation i form av email-utskick kunde 

vara en bra idé för tjänster när de lanseras hela säsonger som användaren angett intresse till.  

 

Automatisk uppspelning sågs som både något positivt och negativt när det diskuterades inom 

fokusgrupperna. En del av respondenterna tyckte att det var väldigt fördelaktigt, de underströk att det 

var väldigt bra när man tittar på en serie och vill se flera avsnitt i rad. Däremot ansåg vissa av 

respondenterna att funktionen kunde kännas stressande när en ruta dyker upp vid ett avsnitts slut och 

börjar räkna ned till nästa avsnitt. De ansåg att man då tittar på fler avsnitt än vad man hade räknat med 

från början och att funktionen hetsar till mer användning.  

 

Åsikterna angående direktuppdatering av sökresultat var delade fokusgrupperna emellan. Den ena 

gruppen belysta hur positivt det var. Det gjorde det lättare att hitta det man söker och man behöver inte 

skriva in långa titlar i onödan. Den andra gruppen menade på att det var en bra funktion men att den var 

ganska onödig. Det var för dem inte någonting som spelade stor roll vid en sökning. 

 

Samtliga respondenter tyckte att funktionaliteten delat konto var mycket positivt, det underlättade 

speciellt för personligt rekommenderat material. En av respondenterna var inte heller medveten om att 

dennes tjänst tillhandhöll denna funktionalitet och var positivt överraskad av den. Det framkom att 

funktionen underlättar användningen av respektive tjänst och mer personligt innehöll förbättrades 

användarupplevelsen.   

 

Det var inte många av våra respondenter som använde sig av en Watchlist på sina VoD-tjänster. Många 

tyckte att det kändes som en överflödig funktion som inte tillförde mycket. Ifrån båda fokusgrupperna 

var det endast en person som faktiskt tyckte att Watchlist var en bra funktion och som använde sig av 

det på båda sina VoD-tjänster.  

 

Under fokusgruppen diskuterades även kontext i användning. Här var det mycket delade meningar kring 

hur man tittar på en VoD-tjänst. Vissa av deltagarna uppgav att de utför andra uppgifter medan de tittar 
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på tjänsten, till exempel städar eller laga mat. Detta var något som förekom ofta. Andra deltagarna 

ställde sig helt emot detta och förklarade att totalt engagemang krävdes när de använde sig av tjänsten. 

Likt enkätundersökningen var det en mycket varierad metod för att hitta material på tjänsten. Deltagarna 

förklarade att det skiljde sig beroende på vad man önskade att titta på. Samtliga respondenter enades 

dock om att det bör finnas en sökfunktion tillgänglig på alla VoD-tjänster, vilket det inte gör idag.  

5.3 Leverans 
Resultaten av de båda undersökningsmetoderna redovisas i tabellen nedan. Det resultatet som 

presenteras från enkätundersökningen är funktionernas medelvärde. Resultatet från fokusgrupperna har 

sammanställts och jämförts mellan de två grupperna. Åsikter och attityder har bedömts och sedan 

rangordnas. Rankningslistan presenteras på en skala från ett till tio, där ett är den mest åtråvärda 

funktionen (se Tabell 3).  

 

 

Rank Enkätundersökning Fokusgrupper 

1 Videoklippet	  återupptas	   Videoklippet	  återupptas 

2 Responsivitet Offlineläge 

3 Offlineläge Responsivitet	   

4 Automatisk	  uppspelning Delat	  konto	   

5 Delat	  konto Automatisk	  uppspelning 

6 Watchlist Rekommenderat	  material 

7 Rekommenderat	  material Direktuppdatering	  av	  sökresultat 

8 Följa	  program	   Följa	  program 

9 Direktuppdatering	  av	  sökresultat	   Watchlist 

10 Betygsättning	   Betygsättning 

 
Tabell 3 - Denna tabell visar vilka funktioner som är rankade högst respektive lägst i de två olika genomförda metoderna. 
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6. Diskussion 

Diskussionen bygger på den information vi fått in från undersökningsmetoderna som vi använt i denna 

studie. Varje metod diskuteras individuellt för att vi senare ska kunna jämföra de olika resultatens 

betydelse.  

6.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen visade vilken VoD-tjänst som var mest använd av respondenterna, samt vilka 

funktionaliteter som var mest efterfrågade ur ett användarperspektiv. Urvalet för de populäraste VoD-

tjänsternas hämtades från Mediamätning i Skandinavien (MMS), däremot visade vår enkätundersökning 

att HBO Nordic hade större utsträckning av användare än TV4 Play Premium. Enligt 

enkätundersökningen använde sig hela 22 av 64 användare HBO Nordic, jämfört med TV4 Play 

Premiums 6 av 64 användare. Enligt MMS ansågs TV4 Play Premium vara den tredje största VoD-tjänst 

i Sverige med en daglig räckvidd på 43 000 användare. HBO Nordic låg där på en fjärde plats med 34 

000 användare. Vi tror att anledningen till att HBO Nordic hade fler användare enligt vår studie beror på 

åldersgruppen som besvarade enkätundersökningen. Eftersom den delades på Facebook, bland vänner 

och bekanta, blir urvalet en relativ ung målgrupp (studenter på en eftergymnasial nivå). Utifrån detta 

resultat tror vi att HBO Nordics utbud riktar sig till yngre konsumenter än vad TV4 Play Premium gör. 

 

Funktioner 

Funktionerna som vi tog fram genom områdesanalysen användes i enkätundersökningen och 

rangordnades av respondenterna. Svaren från enkätundersökningen visade en stor variation i vilka 

funktioner som användare värdesatte hos en VoD-tjänst. Däremot var de flesta överens om vilken 

funktion som var mest efterfrågad samt minst efterfrågad.  

 

Av de 64 respondenter som använde någon VoD-tjänst värdesatte 18 av dem återupptagning av video 

som den viktigaste funktionen. Vidare ansåg 12 av 64 respondenter att offlineläge var den viktigaste 

funktionen. Över en tredje del av respondenterna, 25 av 64, tyckte att betygsättning av videomaterial var 

den minst relevanta funktionen. Utifrån dessa resultat anser vi att användaren värdesätter de funktioner 

som gör det lättare att titta på videoklipp. De funktionerna som är högst rankade är alla kopplade till 

åtkomlighet och videospelaren. De lägst rankade funktionerna är mer kopplade till de kringliggande 

detaljerna.  

 

Vi ser ingen tydlig tendens till att allmänna funktioner, de som finns hos de flesta VoD-tjänster, hamnar 

högt upp i rangordningen och att tjänstspecifika hamnar långt ner. Tar man offlineläge som exempel 
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hamnar det högt upp i rangordningen, trots att det endast finns tillgängligt hos Viaplay. Samtidigt kan 

man se att direktuppdatering vid sökning, som finns på de flesta VoD-tjänsterna, hamnar långt ner i 

rangordningen.   

 

Enheter  

Enkätundersökningen visade ett det fanns en varierad användning av enheter. För att användaren ska ha 

tillgång till tjänsten på samtliga plattformar måste tjänsten stödja responsivitet. Cirka hälften av 

svarspersonerna angav att de utför andra uppgifter medan de använde sig av en VoD-tjänst. Det kan 

påvisa att responsivitet för respektive plattformar bör analyseras separat för olika användningsområden. 

Användningen av en mobilapplikation är inte densamma som att titta på TV, det finns en annan kontext 

och miljö.  

 

Navigering  

Enkätundersökningen visade att det användes blandade metoder för att hitta det material användaren 

söker. Eftersom respondenterna hade möjlighet att kryssa i flera alternativ tror vi att de använder sig av 

olika metoder beroende på vad hen ska titta på, serier eller filmer. Vi anser att sökfunktionen är den 

främsta funktionaliteten för att hitta videomaterial, då hela 55 av 64 svarspersoner använder sig av 

denna funktionalitet. 

6.2 Fokusgrupp  
Under de två fokusgrupperna diskuterades sammanlagt fyra olika VoD-tjänster. Responsen vi fick in 

jämfördes fokusgrupperna emellan och de två grupperna hade relativt lika åsikter. Vi kunde också se ett 

samband mellan resultaten från enkätundersökningen och fokusgrupperna.  

 

Den mest använda tjänsten bland respondenterna var Netflix, en tjänst som alla prenumererade på eller 

någon gång hade testat. Erfarenheter som delades respondenterna emellan var till största delen tagna 

från Netflix, vilket kan ge en viss skevhet i resultatet. Däremot försökte vi som samtalsledare att lägga 

fokus på funktioner och inte tjänster.  

 

Eftersom områdesanalysen gjordes på TV4 Play Premium och inte HBO Nordic kan vi eventuellt ha 

missat någon funktion som var tjänstspecifik för HBO Nordic. Däremot diskuterades tjänsten i båda 

fokusgruppen och vi anser att tjänsten är väl representerad i resultatet.   
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Funktioner  

Under fokusgrupperna tilldelades respondenterna en lista över de funktioner som enligt 

områdesanalysen och enkätundersökningen ansågs relevanta. De fick sedan diskutera fritt om punkterna 

och vad som kändes nödvändigt respektive onödigt i användning av en VoD-tjänst.  

 

Både fokusgrupperna ansåg att funktionaliteten offlineläge var en av de mest användbara egenskaperna, 

speciellt för när men reser. En del uppgav även att de skulle kunna tänka sig att byta tjänst, om utbudet 

fortfarande var lika brett som den föregående tjänsten. Denna funktionalitet finns endast tillgänglig på 

en av de representerade tjänsterna och vi tror att om fler tjänster skulle adaptera denna funktionalitet 

skulle de kunna locka till betydligt fler användare. Funktionen främjar multianvändning och användning 

av tjänsten i olika kontext. Vi tror också att funktionen är så pass efterfrågad just för att den är ovanlig 

och tas inte för givet, som vissa andra funktioner kan göras.  

 

Likt enkätundersökningen ansågs återupptagning av video underlätta användarupplevelsen mycket. 

Samtliga deltagare uppgav frustration när en tjänst inte använde sig av denna funktionalitet eller när 

funktionen inte fungerade. En av deltagarna hade dessutom valt att byta tjänst om funktionaliteten inte 

skulle funnits tillgänglig. Vi anser att denna funktion är mer passiv och syns inte riktigt, men det är 

något som användaren tar som en självklarhet och det förbättrar användarupplevelsen betydligt. Det är 

något som samtliga tjänster bör tillhandhålla.  

 

Ingen av respondenterna ansåg att betygsättning av material var en nödvändig funktion i en VoD-tjänst. 

Däremot ansåg de att funktionaliteten för rekommenderat material var mycket modern och en 

användbar egenskap, så länge materialet var relevant för användaren. Respondenterna ansåg att 

rekommenderat material inte alltid höll upp till sina förväntningar och att mycket material kändes 

irrelevant. En respondent ansåg att tjänsten upphöjde deras egna produktioner framför annat mer 

relevant material för användaren. Däremot är funktionen för rekommenderat material utformad efter hur 

användaren betygsätter material och förbättras desto mer användaren tittar och betygsätter film och 

serier. De flesta användare var inte medvetna om denna aspekt och vi tror att med hjälp av denna 

information skulle fler användare kunna börja använda sig av betygsättning av material.  

 

De ansåg att betygsättningen från VoD-tjänster inte heller känns tillförlitlig. Istället vände sig 

användarna till externa webbplatser för information och tips om filmer och serier. Vi tror att detta kan 

bero på att det är lättare att lita den allmänna åsikten. Flera tjänster utformar sina webbplatser för en mer 
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personlig upplevelse, men vi tror att användarna fortfarande vill ha den sociala interaktionen för tips och 

recensioner från andra användare och externa webbplatser.  

 

Enhet 

Båda fokusgrupperna ansåg att responsivitet var en viktig funktion som var nödvändig för att tjänsten 

skulle fungera. Många av respondenterna använde sig av fler än en enhet och användningen var kopplad 

till kontexten. Det handlade bland annat om vilken plats man använde sig av tjänsten och vem man 

använder den med. Det ansågs till exempel vara bättre att se på tjänsten på TV när man var i sällskap 

med andra, medan man gärna tittade på datorn själv. Vi anser att vid design för olika enheter bör kontext 

tas i åtanke eftersom det kan ha en stor betydelse för användaren. Exempelvis kan det vara en bra idé att 

designa för offlineläge på surfplattor och smartphone medan det kanske inte är lika relevant för en dator. 

Flera av respondenterna angav att de utför andra uppgifter medan de använder sig av tjänsten, antingen 

på eller utanför datorns skärmutrymme. Det är därför viktigt att tjänsten stödjer multianvändning. 

Tjänsten ska gärna vara flexibel och fortsätta spela i bakgrunden enligt deltagarna i fokusgruppen.  

 

Navigering 

Likt enkätundersökning visade fokusgrupperna att det var en mycket varierad metod för att hitta 

videomaterial. Beroende på vad man letade efter, till exempel film eller serier, kunde respondenterna ta 

hjälp av externa webbplatser för förslag och tips. Samtliga deltagare ansåg att det måste finnas en 

sökfunktion tillgänglig på webbplatsen, något som inte fanns tillgängligt på HBO Nordic. De som 

använde denna tjänst ansåg att det kunde vara svårt att hitta material genom de andra 

navigationsmöjligheterna. 

6.3 Diskussionsanalys 
Sammanfattningsvis kan vi jämföra resultaten från de två genomförda undersökningarna. Som 

rankningslistan visar skiljer sig resultatet något för respektive metod. Vi tror att en anledning till detta 

kan vara att deltagarna i fokusgruppen blev påverkade av varandras åsikter under diskussionen. Även 

antalet deltagare i de olika undersökningsmetoderna kan ha bidragit till skillnader i svaren. 

Fokusgruppen gav oss en djupare förståelse till användarens åsikter om respektive funktion men endast 

sju personer deltog i undersökningen, jämfört med 64 deltagare som besvarade rangordningsfrågan i 

enkätundersökningen. Generellt skiljer rankningsresultatet inte mycket sinsemellan, vi kan till exempel 

se att återupptagning av video, offlineläge och responsivitet ligger som de tre högst rangordnade från 

båda undersökningsmetoderna.  
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Som tidigare nämnt anser vi att design som stödjer flera användningsområden kommer resultera i en 

bättre användarupplevelse. Tjänster som stödjer multianvändning främjar flera representationer av 

användning och kan då rikta sig till fler användare. De tre högst rangordnade funktionerna av 

respondenterna stödjer på något sätt multianvändning. Återupptagning av video främjar 

multianvändning i den bemärkelsen att användaren kan titta på ett klipp för att sedan återuppta klippet i 

samma sekvens på en annan enhet. Vi kan även se att funktionen offlineläge stödjer 

användningsområden där användaren inte har internetuppkoppling. Tjänster som har en responsiv design 

stödjer även olika plattformar av användning, tjänsten är anpassningsbar till skärmens storlek och 

användaren har flera möjligheter till val av plattform. Då dessa tre funktioner främjar multianvändning 

anser vi att det leder till en bättre användarupplevelse och mer tillgänglig tjänst.  
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7. Slutsats 

I denna uppsats har vi studerat användares inställning till olika Video on Demand-tjänster, mer specifikt 

de funktionerna som finns på de olika tjänsterna. Studien bygger på teorier som handlar om 

användbarhet och användarkvalitéer samt en områdesanalysen gjord på tre populära VoD-tjänster i 

Sverige. Studien är indelad i två olika metoder, en kvantitativ och en kvalitativ studie. Den kvantitativa 

studien består av en enkätundersökning medan den kvalitativa studien utfördes med två fokusgrupper. 

 

För att besvara frågeställningen “Vilka funktioner hos en VoD-tjänst är mest relevanta ur ett 

användarperspektiv?” började vi med att genomföra en områdesanalys. Utifrån denna värdering fann vi 

att det fanns tre områden att fokusera på i utformningen av VoD-tjänster: Visuell design, interaktion och 

psykologi. Vi anser att dessa områden är viktiga i utformningen av VoD-tjänster och samtliga har 

berörts i denna uppsats. Vi valde utifrån områdesanalysen att välja ut tio funktioner som vi anser 

förhöjer användarupplevelsen. Dessa funktioner kan stödjas av en eller flera delar från områdesanalysen. 

Till exempel kan återupptagning av video både utvecklas ur det visuella perspektivet och det 

psykologiska.  

 

Många av de funktioner som vi har undersökt i studien har varit viktiga för användare och därför har vi 

fått en stor variation i svaren, vilket har gett oss ett relativt uppdelat resultat. Däremot känner vi att 

resultatet besvarar frågeställningen och vi har fått en god inblick i användarens perspektiv på respektive 

funktionalitet. Genom den kvalitativa och den kvantitativa studien har vi fått ett jämförbart resultat, vi 

kan till exempel se att återupptagningen av video har varit viktigast i både enkätundersökningen och 

fokusgruppen. Dessutom anser vi att fokusgruppen har bekräftat resultaten från enkäten och gett oss en 

djupare förståelse.  

 

Från resultaten av de båda metoderna kan vi se att funktionaliteten Offlineläge har en stor efterfrågan, 

men endast Viaplay tillhandhåller denna egenskap. Vi anser att VoD-tjänster skulle kunna locka mer 

kunder om de tog denna funktion i åtanke. Det är dock en funktionalitet som kan vara svår att 

implementera på grund av tekniska orsaker och rättighetsskäl. Vi tror att genom en satsning på denna 

funktion skulle företagen kunna locka nya användare.  

 

Alla de tre funktionerna som ligger högst på rankningslistan främjar multianvändning. Därför kan man 

dra slutsatsen att multianvändning har stor betydelse för utformningen av VoD-tjänsternas plattform och 

kan förbättra användarens erfarenheter och upplevelse av tjänsten betydelsevärt.  
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Slutsatsen som kan dras av vår rankningslista är att en tjänst som har flera eller alla av dessa funktioner 

tillgängliga, kommer ge användaren en bättre användarupplevelse. Detta kommer underlätta 

användbarheten och vi anser att det kommer locka fler konsumenter. Ett mönster som vi kunde se från 

resultaten var att desto fler funktioner som var tillgängliga på tjänsten, desto fler användare hade 

tjänsten.  

 

Netflix tillhandhåller 8 av 10 funktioner från rankningslistan och är den tjänst som enligt vår 

enkätundersökning har övervägande flest användare. Viaplay, som visade sig ha flest användare efter 

Netflix, har 6 av de 10 funktionerna från rankningslistan. HBO Nordic tillhandhåller endast 3 av de 10 

funktionaliteterna, men är fortfarande tredje största VoD-tjänsten enligt vår enkätundersökning. TV4 

Play Premium hade 4 av 10 funktioner tillgängliga, men inte alls lika många använde sig av tjänsten. Vi 

tror att detta beror på utbudet på respektive tjänst. Under fokusgruppen uppgav de användare som var 

kund hos HBO Nordic att utbudet låg till grund för val av tjänsten.  

 

Med hjälp av våra undersökningsmetoder kunde vi även besvara följande delfråga; “Från vilka enheter 

föredrar användaren att besöka VoD-tjänsten och i vilken kontext?”. Enligt resultatet från 

undersökningsmetoderna kunde vi utläsa att responsivitet var en grundläggande funktionalitet. 

Användare tog det som en självklarhet att kunna bruka tjänsten på olika plattformar och enheter. 

Resultaten påvisade att datorn var det främsta verktyget när man tittade solitärt, medan man använde sig 

av TV när man tittade i sällskap med andra. Det som stod ut från de båda undersökningarna var att 

majoriteten av respondenterna utförde andra aktiviteter utanför datorns skärmutrymme, till exempel 

städa eller laga mat. Även inom datorns skärmutrymme utfördes andra aktiviteter medan man använde 

sig av VoD-tjänsten.  

 

Navigering är en viktig aspekt i utformningen av VoD-tjänster. Resultaten från våra studier visar att 

metoder för att hitta material på tjänsten varierar beroende på vad som eftersöks. Båda 

undersökningarna visade ett resultat där sökfunktionen var en självklarhet för användarna. Vi anser att 

det är viktigt att tillhandhålla så många navigeringsalternativ som möjligt för att hitta material, men 

sökfunktion har visat sig vara essentiell på en VoD-tjänst.  

 

Resultatet från vår studie skiljer sig från tidigare forskning genom att våra resultat reflekterar 

användares åsikter och inte deras direkta handlingar. Den tidigare forskningen som vi tagit del av 

använder sig ofta av observationer som ger mätbara resultat, men som inte tar användarens synpunkter i 

åtanke. Genom att välja en kvantitativ metod som ger oss ett mätbart resultat, samt en kvalitativ metod 
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som ger ingående svar och skapar diskussion, anser vi att resultatet ger ett bättre användarperspektiv och 

kan främja användbarhet i VoD-system. 

7.1 Vidare forskning 
Eftersom Video on Demand är ett snabbt växande fenomen och användningen ökar, tror vi att det finns 

stor möjlighet till fortsatt forskning inom området. Vi ser även att forskningen kan utvecklas och 

breddas. För att en studie av denna sort ska kunna reflektera verkligheten bättre och vara mer tillförlitlig 

skulle mer resurser behövas i form av tid. Fler fokusgrupper skulle behöva göras och fler åldersgrupper 

skulle behövas ta i åtanke. Vi tror också att en enkät som får fler svar och når ut till en bredare målgrupp 

blir mer tillförlitlig.  

 

För vidare studier anser vi att observationer skulle kunna användas som en metod. Genom att observera 

interaktionen i användarens webbfönster får man tydliga resultat om hur de olika funktionerna används 

och deras relevans för användningen av tjänsten. Man skulle även kunna jämföra resultat från 

fokusgrupperna och enkät med observationen. Resultatet blir att man kan se hur viktig användare tycker 

att en funktion är jämfört med hur mycket de faktiskt använder funktionen. 
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