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Purpose: The study aims to gain a deeper understanding of how the users viewing habits are 

influenced by Netflix design and technology, and whether they encourage the user to Binge 

Watching. 

Theory: The study mainly uses the theory and research by Sidneyeve Matrix (2014) on the 

technical phenomenon Binge Watching from the article “The Netflix Effect: Teens, Binge 

Watching and on Demand Media Trends” and the theory about the use qualities by Jonas 

Löwgren (2002) from the article “The use qualities of digital designs, draft 1.0”. The research 

on technological developments by Gunnar Nygren and Ingela Wadbring (2013) from the 

publication “På väg mot medievärlden 2020” is also used in this study.  

Method: The study is based on a qualitative research method based on individual in-depth 

interviews. 

Results: The result analysis indicates that Netflix technologies and features have a 

transparent impact on users and their viewing habits. The informants felt that they without 

these features would not have used the service to the same extent and that loyalty and 

emotional commitment was established due to the many tactics Netflix used to improve the 

personal user experience. The technical features have also resulted in an increased Binge 

Watching for all of the informants who also often view more episodes of a series than 

originally thought. It also became clear that it was the technology, features and wider range 

that made Netflix the most preferred VoD service among the informants. 
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Abstrakt 

 

Titel: Netflix ur ett användarperspektiv: En kvalitativ studie om Binge Watching, tittarvanor 

och teknikens betydelse 

Datum: 2016-01-15 

Nivå: Kandidatuppsats, 15 hp, Medieteknik C, HT15 

Universitet: Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns Högskola 

Författare: Jeanette Boustedt och Felicia Larsson 

Handledare: Fatima Jonsson 

Nyckelord: Video on Demand (VoD), Binge Watching, Netflix, Streaming, Digital 

medieutveckling, Användarupplevelse, Personalisering 

Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse i hur användarens tittarvanor påverkas av 

Netflix design och teknik, och huruvida dessa uppmuntrar användaren till Binge Watching. 

Teori: Studien använder sig främst av Sidneyeve Matrix (2014) teori och forskning om det 

tekniska fenomenet Binge Watching från artikeln “The Netflix Effect: Teens, Binge 

Watching and on Demand Media Trends” samt Jonas Löwgrens (2002) teori om kvalitet på 

användning från artikeln “The use qualities of digital designs, draft 1.0”. Även Gunnar 

Nygren och Ingela Wadbrings (2013) forskning om den tekniska utvecklingen från 

publikationen “På väg mot medievärlden 2020” används i undersökningen. 

Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod baserad på enskilda djupgående 

intervjuer. 

Resultat: Resultatanalysen indikerar att Netflix teknik och funktioner har en stor påverkan på 

användaren och dess tittarvanor. Informanterna upplever att de utan dessa funktioner inte 

hade använt tjänsten i lika stor utsträckning och att en lojalitet och känslomässig hängivenhet 

upprättats efter Netflix många taktiker att förbättra den personliga användarupplevelsen. De 

tekniska funktionerna har även resulterat i att samtliga informanter kontinuerligt Binge 

Watchar och inte sällan ser fler avsnitt av en serie än från början tänkt.  

Antal sidor: 52 
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Definitionslista	

Begrepp och termer 

Binge Watching: Binge Watching menas med att ”maratontitta” flera avsnitt (minst två) av en 
serie under en och samma sittning (Oxford Dictionaries, 2015). Det engelska ordet Binge 
menas med en överdriven njutning och användning och termen kan även hittas i formerna 
”Binge Drinking”, som innebär att en person dricker orimliga mängder alkohol och har svårt 
att sluta, och ”Binge Eating”, som innebär att en person äter överdrivna mängder mat och har 
svårt att sluta (Merriam-Webster, 2016).  
 
Binge Watching är även ett begrepp som Netflix själva påpekat vara det nya normala Tv-
tittandet (Netflix Inc, 2013).  
 
Cliffhanger: Cliffhanger är en universell term med engelskt ursprung som innebär att en 
episod av en film eller Tv-serie avslutas spännande för att tittaren inte ska vilja missa 
nästkommande episod (Learnings4Sharing, 2009). 
 
Linjär Tv: Linjär Tv, även kallad traditionell Tv, innebär att se på program och filmer på sin 
ordinarie sändningstid. Linjär Tv sänds efter en programtablå där det finns en angiven start- 
och sluttid för sändningen (Språktidningen, 2013).  
 
Streaming: Streaming är när en multimediafil kan spelas upp utan att vara nedladdad. En 
användare kan exempelvis spela upp ett ljudklipp eller en videofilm utan att först behöva 
spara själva filen på sin uppspelningsenhet (Techterms, 2016).  
 
VoD: Video on Demand, eller VoD, är ett begrepp för system som ger användaren tillgång 
till tjänster som erbjuder videoinnehåll i form av filmer, serier och dokumentärer oavsett tid 
och plats. Det som behövs för att använda sig av VoD-tjänst är en internetuppkoppling, en 
teknisk artefakt samt tillgång till ett konto på den valda VoD-tjänsten (Techopedia, 2015).  
 
Netflix funktioner: definitioner 
 
Automatisk igångsättning: Netflix funktion ”automatisk igångsättning” menas med att när ett 
avsnitt av en serie avslutas så startar nästkommande avsnitt automatiskt efter 15 sekunder. 
Det innebär att när användaren sett klart ett avsnitt så måste hen manuellt stoppa nästa avsnitt 
från att spelas upp.  
 
Återupptagning av video: Netflix funktion ”återupptagning av video” innebär att när 
användaren tittar på en film eller en serie och antingen pausar eller stänger av enheten så 
sparas informationen om var i uppspelningen användaren befinner sig. När användaren sedan 
väljer att fortsätta titta på filmen eller serien så visas en förfrågan om att antingen ”fortsätta 
titta” eller ”börja om från början”. Trycker användaren på ”fortsätta titta” så startar 
uppspelningen från där användaren sist stängde av.  
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1.	Inledning	

Internet har möjliggjort för användarna att se bortom den traditionella Tv-tablån och söka sig 

efter en friare och konstant tillgänglig mediedistribution. Att äga surfplattor, smartphones och 

laptops har blivit standard och att växla mellan dessa tekniska artefakter har blivit en frekvent 

del av vardagen. Teknikens utveckling har också medfört en logisk förändring i hur 

distributionen av mediainnehåll och dess plattformar uppdagats och tjänster som förespråkar 

Video on Demand (VoD) har växt sig allt större. Mätningar visar att två av Sveriges största 

VoD-tjänster, Netflix och Viaplay, hade en användarökning på 45 procent mellan 2013 och 

2014 och att 2,5 miljoner svenskar hade tillgång till någon form av VoD-abonnemang år 

2014 (Nilsson, 2015). 

Populationen som har tillgång till Netflix verkar bli allt mindre nöjda av att hålla sig till 

traditionellt veckovisa och säsongsbaserade tidtabeller. De praktiserar istället nya stilar av 

Tv-tittande med hjälp av olika digitala tekniker, i synnerhet de prenumenationsbaserade 

såsom Netflix där mediamaterial är konstant tillgängligt. Som ett resultat av det stora utbud 

av Tv-program och filmer som erbjuds reklamfritt tittar användaren mer på Tv och i större 

doser åt gången (Matrix, 2014), något som resulterar i det medietekniska fenomenet ”Binge 

Watching”.  

Det var därför av stort intresse att förstå och analysera fenomenet Binge Watching, Netflix 

framgångar hos tittarna och vad det är som gör att användaren fortsätter att titta. I 

undersökningen benämns begreppet Binge Watching i dess engelska, ursprungliga term och 

inte med svensk översättning, eftersom Binge Watching kommit att bli ett känt fenomen och 

begrepp och ur ett forskningsperspektiv underlättar det att använda den mest välkända termen 

för att andra enkelt ska kunna hitta uppsatsen. 

 

I denna undersökning genomfördes en kvalitativ studie om användarens reflektioner, tankar 

och vanor kring Netflix. Genom enskilda intervjuer undersökte studien hur informanten 

upplever sitt användande och ges utrymme att själv få reflektera över sin Netflixanvändning, 

Binge Watching, sina tittarvanor, tekniken, gränssnittsdesignen och Netflix funktioner. 

Undersökningen fortskred sedan med att granska dessa faktorers koppling till det fortsatta 

tittandet. 
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1.1	Bakgrund	

Nedan följer en tillbakablick på relevanta tekniska genomslag i historien, för att ge en ökad 

förståelse för den tekniska utvecklingen och hur denna lett fram till etableringen av VoD. 

 

De första reguljära Tv-sändningarna i Sverige ägde rum år 1956 men det var redan år 1929 

som Vladimir Zworykin utvecklade en teknik för elektronisk bildöverföring vilket ledde till 

att världens första reguljära Tv-sändningar skedde i London 1936. I samband med de första 

reguljära Tv-sändningarna i Sverige infördes också ett licenstvång vid innehav av en Tv-

mottagare. Till följd av de dryga tjugo åren det tog för de reguljära sändningarna att etableras 

i Sverige var intresset stort och två miljoner licenser registrerades under samma år som 

etableringen skedde. År 1962 skickades satelliten Telstar upp från USA vilket ledde till 

möjligheten att direktsända Tv mellan USA och Europa. Än idag är det satelliterna som 

möjliggör det ökade kanalutbudet och expansionen av utländska Tv-kanaler i kabelnät-

systemen (Tekniska Museet, 2010). 

 

År 1977 introducerades VHS:en på den amerikanska marknaden och banade väg för ett helt 

nytt affärsområde (Boucher, 2008). Det blev nu möjligt att hyra hem filmer istället för att 

behöva besöka biografer. Funktioner som paus, play och spolning revolutionerade 

användarens sätt att se på film. För första gången i historien hade man kontroll över sitt eget 

tittande, vilka filmer man skulle hyra, äga och bygga upp sitt personliga mediebibliotek med 

och det fanns inte längre någon gräns på hur många gånger man kunde titta på samma 

inspelning (Ganapati, 2010). Denna tekniskt banbrytande trend skulle komma att hålla i sig 

fram till juni 2003 då uthyrningen av DVD-filmer översteg antalet uthyrda VHS-filmer. 

DVD:n föddes år 1997 och blev snart en uppskattad ny teknisk artefakt och kom tillsammans 

med sin överlägsna kvalitet och smidiga storlek även med bonusmaterial och möjligheten för 

användaren att välja språk och textning (Ganapati, 2010). DVD:en har sedan dess haft en 

stark och etablerad plats på marknaden, men i takt med det minskade fysiska hyrandet av 

filmer spås DVD:n gå samma öde till mötes som VHS:en gjorde när den officiellt slutade 

tillverkas år 2006 (Garrett, 2006). 

 

Den största bidragande faktorn till DVD:ns och hyrfilmens begynnande död är Video on 

Demand-formatet med sin bekvämlighet och funktionalitet. 
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Netflix Sverigelansering 2012 gjorde att liknande internationella tjänster och nationella 

mediebolag fick upp ögonen för formatet och det faktum att VoD-marknaden i Sverige var 

nästintill orörd gjorde spelplanen fri för alla aktörer att markera sin plats (Sigander, 2012).  

 

Åsikterna har gått isär om när den första Tv-sändningen över internet ägde rum men år 1994 

direktsände rockbandet Rolling Stones sin konsert via en tjänst vid namn Mbone, som var ett 

experiment för internettrafik. Samma år lanserade även Telia ett projekt där 50 hushåll i 

Stockholm gavs möjligheten att titta på ett par utvalda filmer genom en telenätsbaserad 

videotjänst. Trots dessa innovativa försök till internetstreaming var tekniken inte tillräckligt 

avancerad eller framskriden för att klara av en så pass tung dataöverföring som involverade 

bra bild och ljudkvalitet (Vilhelmsson, 2014). 

1996 lanserade Telia tillsammans med Com Hem en tjänst via kabel-Tv-nätet där användaren 

betalade per tittarsession, en så kallad pay-per-view. Utbudet var dock lågt, vilket till stor del 

berodde på juridiska problem och filmrättigheter, ett problem som idag är nästintill icke-

existerande (Vilhelmsson, 2014). Björn Sarnold, teknisk chef på Film2Home (idag Plejmo), 

menar på att det stora genombrottet för VoD-tjänster skedde när Netflix och HBO kom och 

att det var först då som folk fick upp ögonen för fenomenet (Vilhelmsson, 2014). 

 

1.2.1	Netflix	

Netflix är en världsledande medietjänst som erbjuder möjligheten att streama filmer, serier 

och dokumentärer online för en månatlig kostnad. Idag har Netflix 69 miljoner användare i 

över 60 länder och kan, med endast en internetuppkoppling, streama media obegränsat dygnet 

runt, året om. Tjänsten grundades 1997 av Marc Randolph och Reed Hastings i Kalifornien, 

USA och hade en total omsättning på 5,5 miljarder dollar år 2014 (Statista, 2015). 1,5 

miljoner svenskar har idag tillgång till Netflix varav mer än 465 000 av dessa använder 

tjänsten dagligen (Nilsson, 2015). 

 

1.2.1.2	Teknik	och	funktionalitet	 	

Netflix grundfärger har varit demsamma sedan starten 1997 och färgerna rött, vitt och svart är 

idag synonymt med streamingjätten. Det är dessa färger som bygger upp Netflix design och 

det är också dessa man som användare möter vid inloggning (se Figur 1). Vidare möts man 
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av ett flertal kategorier baserat på användarens historik och registrerade intressen, däribland 

“Toppval för x”, “Nyheter” och “Baserat på ditt intresse för x”. Vill man åt ytterligare genrer 

och förslag kan man navigera till knappen “Bläddra”, strategiskt placerad bredvid 

Netflixlogotypen, för att nå samtliga genrer som erbjuds (se Figur 2). Vidare kan man sedan 

sovra i den valda genren för att nå en specifikt nischad kategori genom att välja en 

underkategori (se Figur 3). 

 

 
Figur 1.  Netflix startsida 
 

 
Figur 2. Ytterligare navigation  
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Figur 3. Underkategorier 

 

På Netflix är denna okomplicerade rutt det mest tekniskt avancerade som användaren kan ta 

och fler vägar inne på sidan finns inte att ta. Gränssnittets ledord är enkelhet och tydlighet 

och bevisas i Netflix strategi att i klara, vågräta längder visa en kategori på endast en rad där 

användaren bläddrar åt höger istället för det traditionella nedåt. Genom att hovra över en bild 

illustrerande filmen eller seriens framsida visas inspelningens stillbilder, titel, längd, betyg, 

rekommenderad åldersgräns och en kort resumé (se Figur 4). Denna funktion gör att 

användaren inte tvingas att trycka sig in på en ny sida för att senare behöva återgå till 

startsidan om denne bestämmer sig för att vilja fortsätta bläddra bland titlarna, utan enkelt 

kan navigera bort musen från filmen för att återvända till det ursprungliga gränssnittet. 

Det är de genomtänkta funktionerna som ger Netflix en dominant och nischad roll på VoD-

marknaden och det som särskiljer de från konkurrenterna, där liknande funktioner och 

kategorier inte existerar. En särskild funktion som distinkt skiljer Netflix från andra stora 

tjänster är deras “automatiska igångsättning av avsnitt”. Denna funktion går ut på att vid ett 

avsnitts slut och vid eftertexternas början minimeras uppspelningsskärmen och en ny ruta 

uppenbaras med nästkommande avsnitt, en playknapp samt en nedräkning på 16 sekunder 

innan avsnittet startas automatiskt (se Figur 5). Denna funktion uppmuntrar till ett fortsatt 

tittande där avsnitten automatiskt rullar innan användaren avbryter uppspelningen manuellt. 

En funktion som även uppmuntrar till fenomenet Binge Watching. 
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Figur 4. Kort resumé av film eller serie 

 

 
Figur 5. Automatisk igångsättning av avsnitt 

 

 

1.3	Syfte	och	frågeställningar	

Med Tv-teknikens utveckling och ökandet av människor som väljer VoD-tjänster anser vi att 

behovet finns att ta reda på vad det här beror på och vad det eventuellt innebär. En rapport 

från Internetstyrelsen i Sverige visar att 16-25 åringar är de som ser mest på Tv via internet, 

där 33 procent av dem tittar på Netflix varje vecka (Findahl & Davidsson, 2015). Vår 

undersökning syftar till att undersöka hur användare av Netflix i åldergruppen 18-49 

resonerar, tänker, upplever och använder tjänsten och dess teknik och samtidigt undersöka 

vilka faktorer som bidrar till detta. Idén föddes ur en artikel av Sidneyeve Matrix (2014) som 

handlar om förändrade tittarvanor och Binge Watching i Nordamerika. Studien visade att 

användaren såg mer på Tv och i större doser åt gången. I resultatet kom Matrix fram till att 
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tittare i alla åldrar utforskar och avnjuter Binge Watching där maratontittande inte bara 

uppmuntrades utan också var en förinställd funktion (Matrix, 2014). Det är därför av intresse 

att undersöka hur inställningen och användandet av Netflix och Binge Watching ser ut bland 

de svenska användarna och hur detta är kopplat till Netflix teknik, funktioner och design. 

Frågeställningarna som ska besvaras i uppsatsen är följande: 

 

     1. Hur påverkas användarens tittarvanor av Netflix gränssnitt, teknik och design? 

     2. Hur uppmuntrar Netflix teknik och funktioner användaren till Binge Watching? 

     3. Vilken roll har Netflix i användarnas vardag? 

 

1.4	Tidigare	forskning	

Pelle Snickars (2013), professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå 

Universitet, gör i artikeln “Gamla berättelser i nya format” jämförelsen att vi idag ser Tv-

serier som vi läser böcker. Tillgängligheten är densamma och användaren väljer själv hur, var 

och när tittandet ska ske. Snickars (2013) menar att den främsta framgångsfaktorn för 

medieutveckling handlar om teknikens framsteg och om hur nya medier interagerar med äldre 

medier. 

Gunnar Nygren, docent i journalistik med inriktning medieutveckling på Södertörns 

Högskola, och Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på 

Mittuniversitet, menar i publikationen “På väg mot medievärlden 2020” (2013) till exempel 

att den traditionella Tv:n och datorns utveckling i kombination med internet och wifi har 

möjliggjort hela den digitala medieutvecklingen. 

 

Meikle och Young (2012) pekar i sin publikation “Media Convergence: Networked Digital 

Media in Everyday Life”  på det faktum att vi lever i ett informationssamhälle och att det 

finns ett starkt behov att utveckla en filtrering i vårt mediaintag. Användare behöver hitta sätt 

att rangordna, kategorisera och filtrera det obegränsade utbud de möter till ett mer åtråvärt 

mediaflöde. 

 

Internetstiftelsen i Sverige genomför varje år en rapport om svenskarna och internet som 

övergripande handlar om svenskarnas medievanor och dess årliga förändringar. Deras många 

rapporter behandlar allt ifrån användningen av e-handel till Tv-tittandet kontra Video on 

Demand- och avgiftsbelagda digitala tjänster såsom Netflix. Rapporten från 2015 visade på 
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statistik om hur unga i åldrarna 16-25 tittar mer på film och video på internet varje vecka än 

vad de tittar på traditionell Tv. Bland de unga (16-25 år) var tittartiden av Tv via internet 

högst med ett snitt på 4 timmar per vecka. Åldersgruppen 26-35 år var däremot de som tittar 

mest frekvent på Tv-playtjänster och Netflix (Findahl & Davidsson, 2015). Enligt 

undersökningen har traditionell Tv fått konkurrens av internet där ett brett utbud av Tv, film 

och video erbjuds oberoende av tid på dygnet. Tv-play ses dock fortfarande som ett 

komplement till den dagliga Tv-tablån av att döma från de svarande i åldrarna 12-76+ år 

(Findahl & Davidsson, 2015). 

 

Detta är exempel på tidigare forskning som är särskilt relevant och väsentlig för denna 

undersökning då de talar om en förändrad mediekultur och dess påverkan på användaren. I 

den snabba takt som medieutvecklingen tar behövs en grundlig förståelse för varför och hur 

nya användarvanor som Binge Watching, integrerade funktioner som uppmuntrar till ett 

fortsatt tittande och en allt större personalisering sammanstrålar och hur användaren 

resonerar, reflekterar och upplever detta. I denna hastighet är det också vitalt att forskningen 

uppdateras kontinuerligt, eftersom förändringen blir påtagligt enorm på väldigt kort tid. 

Det blir även väldigt tydligt hur lite forskning det finns om Netflix ur ett användarperspektiv, 

både internationellt men också inom den svenska forskningsvärlden. Vanor och beteenden 

skiljer sig avsevärt mellan länder och kulturer och även om exempelvis Binge Watching är ett 

stort fenomen i Nordamerika så betyder inte det per automatik att det är lika utbrett i Sverige. 

Det är därför viktigt ur både ett samhällsperspektiv men också ur ett medietekniskt perspektiv 

att forska och analysera dessa tidigare studier för att djupare förstå den svenska 

Netflixanvändaren och vad det är som gör att dem fortsätter titta.  

 

1.5	Avgränsningar	

I denna undersökning studerades vuxna i åldrarna 18- 49 med ett konto på Netflix. Studier 

från både Sverige och Nordamerika visar på att människor i 16-35 årsåldern är 

storkonsumenter av VoD-tjänster och denna urvalsgrupp är därför av särskilt intresse. Övriga 

personer i annan åldersgrupp är av vikt för att få ökade insikter. Eftersom Netflix är en 

betaltjänst kommer vi enbart att undersöka vuxna människor. 

Undersökningen är en generalisering och är därför inte applicerbar för hela Sveriges 

population. 
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2.	Teori	

I detta avsnitt följer en förklaring av Sidneyeve Matrix (2014) teori och forskning om det 

tekniska fenomenet Binge Watching från artikeln “The Netflix Effect: Teens, Binge Watching 

and on Demand Media Trends” samt Jonas Löwgrens (2002) teori om kvalitet på 

användning från artikeln “The use qualities of digital designs, draft 1.0”. Även Gunnar 

Nygren och Ingela Wadbrings (2013) forskning om den tekniska utvecklingen från 

publikationen “På väg mot medievärlden 2020” förklaras. 

2.1	Binge	Watching		 	 	 	 	

I studien “The Netflix Effect: Teens, Binge Watching and on Demand Media Trends” som 

gjordes på Universitetet i Winnipeg skriver författaren Sidneyeve Matrix (2014) att Binge 

Watching genom bland annat Video on Demand-tjänsten Netflix blivit något av ett fenomen. 

Netflix förklarar själva att Binge Watching är det nya “normala” (Netflix, Inc. 2013). I 

populärpressen har Binge Watching och Netflix kommit att bli synonymt med unga tittare 

(Matrix 2014). Sedan den nordiska lanseringen av Netflix har användandet av streaming- och 

Video on Demand-tjänster expanderat något oerhört i Sverige. 2014 ökade tillströmningen av 

nya användare med 45 procent i jämförelse med året innan. Av de 2,5 miljoner människor i 

Sverige som har tillgång till ett VoD-abonnemang är Netflix den största (MMS, 2015). 

När Netflix släppte samtliga 15 avsnitt av den senaste säsongen av serien “Arrested 

Development” där varje avsnitt är ungefär 22 minuter långt, sommaren 2013 visade rapporter 

att ca 10 procent av alla amerikanska tittare såg hela säsongen inom 24 timmar. Detsamma 

gällde när de nya säsongerna av de kritikerrosade Netflixserierna “Orange is the New Black” 

och “House of Cards” släpptes. En enorm procentenhet av Netflixanvändarna såg flera avsnitt 

och hela säsonger på endast några dagar (Matrix, 2014). Det tekniska fenomenet, där en 

VoD-tjänst släpper samtliga avsnitt av en säsong och serie på en gång uppmuntrar till 

maratontittande. Matrix (2014) menar på att denna strategi från Netflix sida kan vara en av 

anledningarna till att 67 procent av tittare mellan 13-49 år erkänt att de någon gång Binge 

Watchat. Netflix själva har rättfärdigat deras strategi att producera originalserier (House of 

Cards, Arrested Development etc) och innehåll enbart för att uppmuntra till Binge Watching 

och att de släpper hela säsonger direkt som ett svar på användarnas önskade preferenser, 

förväntningar och nya tittarnormer (Matrix, 2014). Med deras enorma reklamfria utbud av 

serier och filmer förändrar Netflix tittarens för-väntningar gällande vad, när och hur de tittar 

på Tv. Som ett resultat tittar användaren mer på Tv och i större doser åt gången. Tittare i alla 
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åldrar utforskar och avnjuter Binge Watching där maratontittande inte bara uppmuntras utan 

också är en förinställd funktion (Matrix, 2014). 

 

2.2	Användningskvalitet	i	digital	design	

Jonas Löwgren (2002) diskuterar i sin artikel “The use qualities of digital designs, draft 1.0” 

hur interaktionsdesign handlar om att skapa förutsättningar för en användbar digital design 

och menar att man ska tänka på kvaliteten i användningen. Löwgren (2002) presenterar 

vidare ett dussintals olika områden inom interaktionsdesign varav tre av dessa förklaras här: 

Autonomy, Immersion och Functional minimalism.  

 

Löwgren (2002) menar att en autonom design, även kallad en agent, är en teknik som handlar 

efter sina mål, väljer sin egen väg och har en egen vilja. Agenten tar alltså egna beslut åt 

användaren men kan även komma att samarbeta med denne (Löwgren, 2002), något som kan 

liknas till den automatiska igångsättningen av avsnitt på Netflix, där det är tekniken som 

bestämmer användarens fortsatta tittande. Det kan även liknas med ett avbrutet avsnitt där 

Netflix frågar användaren om denne fortfarande tittar på programmet, där användaren 

manuellt måste trycka på “fortsätt titta” för att avsnittet ska fortlöpa. I detta exempel blir det 

återigen tekniken som bestämmer om användaren får titta eller inte. 

 

Med immersion menas det att den digitala designen erbjuder användaren att uppslukas av en 

virtuell verklighet. Grundidén är att i största möjliga mån uppfylla användaren av den 

virtuella världen. Löwgren (2002) menar här också att immersion inte kräver en dyr 

surround-utrustning, utan endast behöver engagera användaren så pass djupt in i handlingen 

att omvärlden upphör att existera. Parallellen kan här dras till Binge Watching och Netflix 

förmåga att få användaren uppslukad i en särskilt säsong eller serie. Användaren fastnar i den 

virtuella världen som sedan är svår att ta sig ut, något som kan resultera i ett ökat tittande. 

 

Functional minimalism ses som en reaktion till det stora antal funktioner och tillägg som 

stora medietjänster erbjuder. Löwgren (2002) menar att tjänsterna ska göra sina grund-

funktioner bra, välfungerande och lättförståeliga och endast inkludera det nödvändigaste för 

användaren. Här anser vi liknelsen till Netflix ligga i deras enkla gränssnitt och uttänkta 

funktioner som förenklar användarupplevelsen, exempelvis gällande kategorier och den 

automatiska igångsättningen. 



 16 

2.3	Teknisk	utveckling	

I publikationen “Påväg mot medievärlden 2020” skriver Nygren och Wadbring (2013) om de 

markanta skillnaderna från publikationens första upplaga år 2000 med internetets stora 

genomslag, den klarade millenniebuggen och dess många förutsägelser om medievärlden år 

2020. I den senaste upplagan från 2013 tar de upp centrala begrepp och områden som redan 

år 2000 var banbrytande och omdiskuterade och som idag är mer aktuella än någonsin. 

 

Nygren och Wadbring (2013) diskuterar och jämför tiden det tar för den tekniska 

utvecklingen med tiden det tar att förändra människors vanor och menar på att en vanlig 

fallgrop är uppfattningen att ny teknik hastigt kan ersätta den redan existerande tekniken, 

något som sällan stämmer. De menar att det under en längre tid varit en samexistens mellan 

konkurrerande tekniker innan en teknik helt övervinner den andra, till exempel Tv:n som är 

helt styrd av tablån men som har en fortsatt stark plats på marknaden trots Tv-kanalernas 

playtjänster med identiskt innehåll (Nygren & Wadbring, 2013). Nina Wormbs (2013) 

förespråkar även denna observation och menar att en större förändring skedde inom området 

Tv där tjänster kallade on Demand stadigt ökade trots den linjära Tv:ns starka plats, något 

som bevisade Nygren och Wadbrings (2013) teori om de konkurrerande teknikernas 

samexistens och fortsatta överlevnad. 

 

Ester Appelgren och Sara Leckner (2013), båda forskare inom medietekniksutveckling, 

menar på att det finns en stor tilltro till att nya medier ska leda teknologiska framsteg och 

samtidigt ligga i framkant med innovationer och smarta uppfinningar. De menar också, precis 

som Nygren och Wadbring (2013), att det är en allmänt förutfattad mening att 

teknikutvecklingen går hastigare fram än vad den faktiskt gör och att det helt sonika handlar 

om att människan överskattar hastigheten på ett nytt mediums framgångar och underskattar 

den sociala trögheten hos användare (Appelgren & Leckner, 2013), något som inte minst blir 

tydligt vid beaktandet av Netflix som många anser vara en högst innovativ tjänst och ett 

snabbt växande medie men som tidigare nämnt grundades redan 1997 och därför har haft 

nästan 19 år på sig att bli det starka mediefenomen det är idag. 

Trots de flertalet bevisade teorier om den tekniska utvecklingens långsamma frammarsch så 

går det inte att avvisa det faktum att den medietekniska utvecklingen stadigt fortsätter att 

växa. Med det nu etablerade fenomenet Video on Demand och Tv-kanalernas playtjänster har 

man idag tillgång till en stor mängd underhållning alltid, där det enda som behövs är en 
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internetuppkoppling. Denna utveckling har blivit möjlig tack vare bättre datorer och bredband 

med högre kapacitet som klarar av att streama rörliga bilder via internet (Findahl & 

Davidsson, 2015). 

   

3.	Metod	

I detta kapitel redogörs val av metod, urvalsprocess, förberedelser, tillvägagångssätt inför de 

enskilda djupgående intervjuerna samt avslutningsvis metodkritik. 

 

3.1	Metodval	

Studien grundar sig i hermeneutiken som i samhällsvetenskapen är en vetenskapsteoretisk 

ansats som handlar om att tolka människor utsagor (Lieberoth & Bro Wellnitz & Aagaard, 

2015). Vi vill i vår studie förstå hur och varför Netflix används.  

Hermeneutik är även en vetenskapsfilosofisk teori som studerar förståelse ur olika aspekter. 

Teorin bygger på en tolkningsprocess där varje text ska tolkas grundligt för att i slutändan nå 

en komplett förståelse för innehållet.  Det är först när en tolkningshypotes uppstår och 

materialet genomgått en omfattande tolkningsprocess som vi upplever en förståelse för 

materialet (Föllesdal, 2001).  

Genom att undersöka det relativt nya fenomenet Netflix i Sverige ämnar vi oss till att utvinna 

en förståelse om varför Netflix är ledande inom VoD-tjänster (Nilsson, 2015) och visa på 

olika anledningar varför användaren stannar kvar på sidan och fortsätter att titta.   

Forskningsmetoden är induktiv vilket innebär att en förklaring tas fram från de empiriska 

svar som getts (Jansson, 2013). 

För att besvara frågeställningarna ämnar vi oss till att använda en kvalitativ 

undersökningsmetod: Enskilda djupgående intervjuer. Kvalitativa data används bland annat 

för att stödja induktiva slutsatser (Olsson, 2015), något vi anser stämma in i vår studies 

ramverk.  

3.2	Enskilda	djupgående	intervjuer		

Enskilda djupgående intervjuer tillåter inte forskaren att dra slutsatser om en population i 

stort eftersom de människor som deltar inte är representativa för hela befolkningen. 
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Djupintervjuer utmärker sig snarare på att få fram en detaljerad nivå av ett personligt djup 

och beskriver en mindre specifik grupp (Cote & Raz, 2015). Metodiken lämpar sig även för 

att kunna styra riktning i samtalet och att ha kontroll över intervjun om det skulle behövas. 

Intervjuer är flexibla och en välplanerad intervju kan följa upp idéer och gå in på känslor på 

ett sätt som är omöjligt i en enkät (Bell, 2006). Då studien syftar till att bland annat 

undersöka vad det är som gör att användarna fortsätter att titta på serier, filmer på Netflix och 

hur deras användning formas av Netflix gränssnitt och design behöver vi gå ned på djupet i 

varje informants uppfattning och inställning till tjänsten. Två av intervjuerna utförds dock via 

Skype, något som vanligen inte går ihop med djupgående intervjuer då ett videosamtal inte 

kan uppfatta informanternas icke-verbala kommunikationssignaler på samma sätt. 

 

3.3	Val	av	informanter	

Forskaren bör omsorgsfullt tänka igenom de egenskaper som är önskvärda hos den 

population som ska undersökas för att kunna samla in relevanta resultat för studien. 

Egenskaperna som efterfrågas av forskaren vid undersökningen är ofta specifikt anpassade 

efter de forskningsfrågor som ställs i undersökningen. En startpunkt i att finna informanter är 

emellertid att ha grundläggande personliga egenskaper i åtanke såsom kön, ras, nationalitet 

och ålder (Cote & Raz, 2015). Mångfald av urval är viktigt för att kunna få fram en 

användbar studie. Vid val av informanter hade vi ålder, kön och geografisk spridning i åtanke 

när vi kontaktade informanterna. Informanterna som kontaktades var bekanta till oss och 

bekanta till vänner och kommunikationen skedde i första hand via sociala medier och telefon. 

När vi hade fått ihop tio stycken informanter avbröt vi rekryteringen. Avsikten var 

ursprungligen att fördelningen mellan könen skulle vara jämnt uppdelat. Tre av de kvinnliga 

informanterna föll dock bort under arbetets gång vilket ledde till att könsfördelningen inte 

blev jämnt fördelat och majoriteten av informanter bestod av män. Trots det anser vi att 

studiens relevans främst var att informanterna var användare av Netflix.  

Personer i åldrarna 18, 22, 23, 23, 25, 35 och 49 år med olika kön, bakgrunder från olika 

städer runt om i Sverige med ett konto på Netflix har deltagit. Medelvärdet av informanternas 

ålder, 28 år är huruvida relativt låg. Dessa informanter varav två kvinnor och fem män, är 

bosatta i Stockholm, Malmö och Örebro. Vi ansåg att det kunde ge intressanta resultat att 

intervjua personer som bor på olika platser i Sverige för att ge en geografisk spridning.  
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3.4	Miljön	

Intervjuerna ägde rum hemma hos informanterna förutom de två som genomfördes via Skype 

för att nå de som var hemmahörande i Malmö. Tanken var ursprungligen att träffa dessa två i 

Malmö men på grund av tidsbrist fick kontakten ske via videosamtal på Skype. Genom att 

göra på det viset kunde vi få en större spridning gällande ålder, geografi, sysselsättning och 

familjerelationer. 

Val av plats baserades på uppfattningen av en lugn miljö för att underlätta intervjuns 

framgång. Vi ansåg att hemmet var en privat och personlig plats som skapade en trygghet för 

informanterna.  

 

 

3.5	Tillvägagångssätt	

Innan intervjuerna utfördes lästes forskningsrön om Netflix noggrant igenom för att få 

fördjupad kunskap samt för att sätta ihop till det teoretiska ramverket. 

En intervjumall skapades för att komma åt den information som efterfrågades. Genom att ha 

strukturen utformad i förväg kan man också undvika information som inte är av behov i 

studien. 

Olika kategorier togs fram varpå frågor under dessa formulerades. Dessa kategorier var: 

Tekniska aspekter, användarmotiv, användarupplevelser, användarvanor och jämförelser av 

VoD. Därefter lades en grund för vilken ordningsföljd frågorna skulle komma i. Att arbeta på 

följden av frågorna var vitalt för att kunna etablera en bra kontakt med intervjupersonen 

(Bell, 2006). Sammansättningen av frågor bearbetades därefter grundligt ett flertal gånger 

och justerades för att ge svar på de frågeställningar som fanns. Formuleringen av frågorna tog 

lång tid men gav ett rikt material. Utöver välformulerade genomtänkta frågor krävdes 

noggrann planering, stort tålamod och erfarenhet för att kunna ge utdelning (Bell, 2006). 

Frågorna var konkreta men även konstruerade för att kunna ge öppna svar och reflektioner för 

att kunna erhålla information om den utfrågades känslor, inställning och attityd. Det var 

viktigt att frågorna uppmuntrade till fördjupningar och att den svarande gavs tillfälle att 

fundera. Vi eftersträvade att använda ett neutralt språkbruk med objektivitet för att undvika 

bias. 
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En pilotintervju genomfördes för att testa frågornas konstruktion och relevans i förhållande 

till studiens syfte för att undvika abstrakta frågor som inte kunde besvara det som undersöktes 

och även för att säkerhetsställa den valda metoden. Utifrån pilotintervjun formulerades frågor 

om vilket resulterade i det slutgiltiga mallen av frågor. 

 

Sju enskilda djupgående intervjuer genomfördes där de intervjuade gavs viss frihet inom 

ramen för vad strukturen tillät. Informanten uppmuntrades till funderingar och att utveckla de 

tankar som föddes. Vid vissa fall specificerades frågorna eller fördjupades för att få ett 

skarpare svar, vilket är en fördel vid enskilda intervjuer (Morgan, 1997). 

Två av intervjuerna genomfördes via Skype. Dessa intervjuer hade samma konstruktion 

såsom de andra förutom att vi som ställde frågorna inte befann hos hemma hos informanten.  

 

Innan intervjutillfällena informerades informanterna skriftligt om vad för typ av intervju som 

skulle genomföras. De gavs en allmän förklaring av studiens syfte om för att säkerställa 

deltagandet (Bell, 2006).  

Med tanke på att intervjun var av kvalitativ ansats spelades intervjuerna med den svarades 

kännedom in, med undantag för de två intervjuer som genomfördes via Skype. Här hade vi 

endast det verbala inspelat och kunde därför inte gå tillbaka och betrakta deras icke-verbala 

beteende. Fördelen med inspelad intervju är att forskaren kan fokusera på den intervjuade och 

samtalet i sig. Forskaren kan samtidigt observera det icke-verbala beteendet. Intervjun 

påverkas i sin tu inte av det mänskliga minnet som kan vara selektivt. Att under inspelning 

fråga de intervjuade om sina beteenden och tankar kring Netflix upplever vi inte ha påverkat 

dem i sina svar. 

Transkribering av intervjuerna utfördes efteråt för att reda ut vad informanterna ordagrant 

sade samt för möjligheten att kunna gå tillbaka och granska. Transkription är processen för 

att skriva ned innehållet av en intervju för att kunna bryta ned, se mönster och analysera på 

djupet (Cote & Raz, 2015). 

 

3.6	Metodkritik	

Vid beaktandet av forskningsmetod är det första steget som forskare att bestämma vilket 

angreppssätt som är bäst lämpat för forskningens frågor. Alla metoder har sina styrkor 

respektive svagheter (Cote & Raz, 2015). Även fast ett rikt material finns att hämta i en 

intervju finns det även nackdelar med den här typen av metod. Enskilda intervjuer är av 
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kvalitativ forskningsansats och går därför inte att göra statistiska slutsatser om populationen 

såsom det går att göra med en kvantitativ undersökning. 

Problematik för intervjuer ligger bland annat vid planeringen där det kan ta lång tid och med 

tidspress i ett mindre projekt finns endast utrymme för ett antal intervjuer. I vårt fall 

resulterade det i att tre stycken intervjuer föll bort vilket påverkade mångfalden av 

informanterna. Enskilda djupgående intervjuer är därför inte lämpade för att kunna dra 

generaliserade slutsatser om en population eftersom de tenderar att använda icke-stickprov. 

De är snarare lyckosamma i att utvinna ett personligt djup av information som beskriver en 

mindre specifik grupp (Cote & Raz, 2015). Vår undersökning påvisar endast vad vi kommit 

fram till ur den urvalsgrupp vi valt ut i ett försök att se antydningar på mönster som kan 

tänkas finnas bland Netflix-användare.  Urvalsgruppen är även relativt ung med en median på 

28 år. 

Det faktum att två av intervjuerna utförds via Skype kan ha påverkat undersökningen då 

djupgående intervjuer vanligtvis inte går ihop med videosamtal. Det här för att det blir 

svårare att uppfatta informanternas icke-verbala kommunikationssignaler. 

4.	Analys	och	resultat		 	

I följande avsnitt presenteras den valda analysmetoden och fortlöper sedan i analysen av 

studiens insamlade material och resultat. För att få struktur i användarnas svar har dem 

kategoriserats i fem rubriker efter de kategorier som återfanns i den tematiska analysen. 

Kategorierna har därefter brutits ner i teman som introduceras som underrubriker. Vi har 

inte använt oss av informanternas riktiga namn. 

Kategorierna är: Tekniska aspekter, Användarmotiv, Användarupplevelser och 

Användarvanor.  

 

4.1	Tematiskt	analys-schema	

I den kvalitativa dataanalysen används enligt Miles och Huberman (1994) koder för att 

identifiera och organisera så kallade helheter såsom ord, fraser, satser eller hela stycken som 

har en viss koppling till situationen. När man organiserar dessa helheter medförs ett system 

för kategorisering med syfte att snabbare kunna identifiera kluster och förstå dess betydelse 

(Miles & Huberman, 1994). 
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Samtliga transkriberingar av de sju intervjuer som genomfördes skrevs ut på papper för att 

visuellt kunna ha översikt på all data inför analysen och skapandet av det tematiska 

analysschemat. 

Analysen inleddes med att bryta ner data för att kodas och kategoriseras. Processen var 

iterativ där vi gick fram och tillbaka mellan analysschemat och intervjuerna för att leta efter 

breda mönster, teman, språk som förekom under flera av intervjuerna, samt områden där det 

fanns åsiktsskillnad. När vi sammanställde dessa karakteristiska drag skapades relevanta 

kategorier. Vissa av dessa kategorier kommer vidare att presenteras som rubriker i detta 

avsnitt samt med teman i form av underrubriker som under skrivandets gång tagits fram.  

 

4.2	Tekniska	aspekter	

I denna kategori redovisas och förklaras de tekniska aspekter vi funnit som påverkar 

informanterna i sitt användande. De tekniska aspekterna presenteras under följande 

underrubriker: Hålla koll på och kontroll, samt Automatisk igångsättningen.  

4.2.2	Hålla	koll	på	och	kontroll		

Vi bad informanterna berätta hur de tänkte kring kategorierna som finns på Netflix. Dessa är 

“Fortsätt att titta som x”, “Populärt på Netflix”, “Populärt just nu”, “Toppval för x” för att 

nämna några. Kategorierna verkade göra användandet enklare och möjliggjorde för 

användaren att hitta nya serier, samt att funktionen där användaren hamnar där den senast låg 

i en serie uppskattades vilket vi tror resulterar i att tittandet underlättas och användaren 

förmodligen såg mer på Netflix. 

 
 

Jag tycker att det funkar bra nu, det var inte jättebra förut. Det har blivit bra nu. Den är bra på att hålla 

koll på vilka serier som man för tillfället kollar på och dem är högt uppe på sidan och framme, 

tillgängliga att klicka på. 
                    Rambod, 25 år 

     

Netflix navigation och gränssnitt anser vi uppmanade till ett aktivt användande. Att placera 

ovan nämnda kategorier lättillgängligt för användaren är ett genomtänkt drag av Netflix med 

syfte att få användarnas direkta uppmärksamhet och tjäna till att upptäcka material att se på 

och då stanna kvar på sidan och fortsätta att använda tjänsten. 
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En informant berättade att den sett filmer som annars inte hade upptäckts om filmen inte hade 

dykt upp i kategorin “Förslag för dig”.  

 

Några av informanterna uttryckte en alteration i sin inställning till kategorierna då de inte 

alltid verkade fungera och kunde vara missvisande vilket fick dem att titta igenom alla 

kategorierna för att inte missa något som de ansåg låg i fel kategori.  

 

 

Gillar kategorierna överlag även om de kan vara lite missvisande ibland. Jag bläddrar nog igenom alla 

lika ofta bara för att jag inte vill missa något guldkorn som kan ha hamnat i “fel” kategori enligt mig.

          Liam, 23 år 

     

Det är så svårt, ibland går jag in och kollar och ibland känner jag att de inte funkar. Nää vet inte. Det 

dem (Netflix) föreslår är konstiga grejer ibland. Tråkigt om det (förslag) inte fanns.  
Är bra. Översta raden brukar jag kolla, så enkelt att se det man senaste kollat på. 
                 Jasmin, 22 år 

   

Kategorierna kunde upplevas missvisande och att de inte alltid fungerade men informanterna 

svarade dock att de gillade kategorierna och att de var bra eftersom det trots allt hjälpte dem 

att hålla koll på utbudet och hitta nytt att se på. Utan kategorierna hade de kanske missat 

serier och filmer. Även fast dem till hundra procent inte fungerade tror vi att det ändå 

underlättade för informanterna i sin navigering.  

 

Fortsättningsvis ställdes frågor gällande vad informanterna tyckte om och hur de upplevde 

Netflix design och gränssnitt för att reda ut frågeställningen om hur användarens tittarvanor 

påverkades av Netflix gränssnitt, teknik och design. Det kom fram att funktionen 

återupptagning av video uppskattades och att “Netflix alltid funkat bra, man kommer ihåg 

vart man var någonstans” (Per, 35 år). 

Det är betydelsefullt för Netflix att ha en god informationsstruktur för sina användare. Som 

informanterna uttryckte det angående Netflix teknik och gränssnitt var det av värde att ha koll 

på sina senast sedda program och att dessa visades tillgängligt för användaren, något som 

Netflix har gjort genom att högt upp på sidan placera dem vilket gör att de syns tydligt vid 

första anblick. Ett oorganiserat gränssnitt skulle innebära ett större engagemang från 

användaren att navigera vilket kan göra att den istället ger upp och stänger ner sidan. 
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4.2.3	Automatiska	igångsättningen		

För att ta reda på vår frågeställning huruvida Netflix teknik och funktioner uppmuntrade 

användaren till Binge Watching ställdes frågor rörande teknik och design. Vi frågade 

informanterna hur de upplevde funktionen om automatisk igångsättning där avsnitt av en 

serie per automatik startar efter ett avslutat. Vi frågade ifall det på något sätt påverkade dem i 

valet att fortsätta att titta. Här återfann vi att funktionen ansågs vara positiv för informanterna.  

Vid fråga om det fanns något teknikrelaterat som fick dem att använda just Netflix som tjänst 

svarade en informant att den “uppskattar att avsnitten rullar på” (Rambod, 25 år). Samtliga 

informanter nämnde att den automatiska igångsättningen fick dem att titta mer. 

 

En av informanterna nämnde att hen tyckte den automatiska igångsättningen var bra men att 

funktionen gjorde att hen såg fler avsnitt än vad som var tänkt då det var svårt att stänga av 

när avsnittet väl startat. Informanten insåg det ambivalenta med funktionen.   

 

Det är bra med rullningen, strategi från deras sida för att man ska fortsätta kolla och tänker att äh ett 

avsnitt till. Det är ju bra för deras skull men mindre bra för min skull för jag kollar vidare. Gillar inte 

riktigt den delen för det är svårt att stoppa sig själv. Väldigt svårt att stänga av när det ändå sätts igång 

automatiskt. 
Jag somnar nog absolut senare p.g.a. detta, det gör att jag lägger mig senare för man ser ett avsnitt och 

tänker nu måste jag se nästa. Vilket rullandet av avsnitt gör, det fortsätter spelas och det är svårt att 

stänga av när avsnitten sätts igång automatiskt. 
          Sara, 18 år 

 

Som vi kan se det uppmanar funktionen till Binge Watching där användaren stannar kvar på 

tjänsten och fastnar i serien. Funktionen är ett strategiskt val av Netflix för att ha kvar sina 

användare på sidan. När även serier släpps i hela säsonger finns möjligheten för användaren 

att oavbrutet se avsnitt efter avsnitt. 

 

Funktionen underlättade informanternas tittande eftersom tekniken automatiskt tog över och 

fortsatte att spela avsnitt av ett program. För att sluta titta krävdes det då ett aktivt 

engagemang från informanten att pausa ett avsnitt och stänga ned datorn.  

 

Hade det inneburit manuellt arbete på något sätt hade jag nog vid vissa tillfällen slutat att titta men med 

den automatiska rullningen fortsätter man titta eftersom den fortsätter spela. 
                     Rambod, 25 år 
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Om den automatiska igångsättningen av avsnitt inte hade funnits hade informanterna enligt 

vad vi påfunnit inte tittat i lika stort omfång som de idag gör. Att Netflix släpper hela 

säsonger av en serie är en tillräcklig stor faktor för att användarna ska se mer på kortare tid 

jämfört med hur det såg ut tidigare innan VoD-tjänster och Netflix. Den automatiska 

igångsättningen av avsnitt är det som bidrar till att användaren stannar kvar och tittar.  

 

Ett beteende som kom fram under intervjuerna vid frågan om den automatiska 

igångsättningen av ett avsnitt var att informanterna ofta tittade på Netflix i samband med när 

de skulle sova “för att ha något att somna till” som en av informanterna uttryckte det. Den 

rullande funktionen av avsnitt förenklade proceduren att kunna titta i samband med sovdags. 

 

Jag tycker det är hur bra som helst (automatiska igångsättningen), speciellt om man tittar på 

kvällar/nätter när man ska sova. Då vill man bara titta och inte resa sig var 20:e minut för att byta 

avsnitt. Det påverkar nog mig mer än jag tror, hade nog inte sträcktittat lika ofta om det inte var så lätt 

och smidigt som det är idag. 
           Liam, 23 år 

      

Innan VoD fanns inte möjligheten för användarna att se på en serie flera avsnitt i rad, med 

undantag för illegalt nedladdat material och DVD. Då kunde de istället se på den traditionella 

Tv-tablån där olika Tv-program, serier och filmer sändes. De hade alltså inte tillgänglighet 

till att själva välja materialet de tittade på och de kunde inte heller bestämma när det skulle 

ske. Man kan tänka sig att det är enklare att stänga av ett program som någon annan bestämt 

att sända på Tv än det som personligen valts och finns tillgängligt som en hel säsong.  

Att informanterna ofta tittade i samband med sömn tror vi berodde på att det var den stund på 

dagen då de hade tid över att se fler avsnitt av en favoritserie och kunde låta avsnitten rulla 

automatiskt tills de somnat.  

 

Vi lever vi en värld där videomaterial finns omedelbart och på många enheter. Att titta på 

serier och liknande är för många en aktivitet som de roar sig med och slappnar av till. Det kan 

ses som en typ av belöning för användarna. Att de dessutom får välja när de ser på detta kan 

göra det svårt för användaren att självmant stänga ner Netflix. Likt som när människan njuter 

av god mat är det en belöning att titta på ett avsnitt av en bra serie.  
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Den automatiska igångsättningen av avsnitt gör  att jag fortsätter titta för att Netflix vill ju det och det 

blir då svårare att stänga av. 

          Johan, 49 år 

Enkelheten med den automatiska igångsättningen gjorde att användarna slappnar av och lät 

tekniken ta över för någon timma i deras vardag. Som vi kan se det uppmanar Netflix 

funktion av automatisk igångsättning till Binge Watching.  

 

4.3	Användarmotiv		

I detta avsnitt redogör vi för de upptäckter vi funnit kring informanternas motiv till att 

använda Netflix, vilket presenteras i underrubriken Att själv bestämma sitt tittande.  

4.3.2	Att	själv	bestämma	sitt	tittande	

När vi frågade vad informanterna i allmänhet tyckte om Netflix och VoD svarade samtliga att 

det var bra, där somliga av svaren vidare var att det möjliggjorde för användarna att själva 

bestämma när och vad de tittade på. Den här möjligheten ansåg informanterna att de behövde. 
 
 

Perfekt om man kan titta i sin egen takt. 

        Jasmin, 22 år 

 

Tänkbarheten att själv bestämma sitt tittande var alltså en faktor som återkom flertalet gånger 

i intervjuerna. Användarna vill själva bestämma och har gått allt mer bort från det linjära 

tittandet där någon annan bestämde användarens Tv-vanor. Netflix gav dem möjligheten att 

fortsätta titta på en serie när den linjära Tv:n annars hade fått dem att vänta ytterligare en 

vecka till nästa avsnitt. 

Vi kan se varför användarcentrering och personalisering är vitalt för Netflix framgångar hos 

sina användare. Som Pelle Snickars (2013) uttryckte det handlar den främsta framgångs-

faktorn för medieutveckling om teknikens framsteg och hur de nya medierna interagerar med 

de äldre. Vi följer serier som vi läser böcker eftersom vi väljer hur, var och när det sker. En 

informant uttryckte sig som följande:     
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Däremot är det en av sakerna som jag gillar med just Netflix och när man kan se saker on demand. Det 

är att jag faktiskt kan fortsätta se ett par avsnitt om det skulle vara så, snarare än att behöva vänta en 

vecka till nästa avsnitt. Det är någonting jag tycker är bra.  

                Per 35 år 

 

I den ständiga utvecklingen av tekniken förändras även Tv-tittandet. Det reviderade sättet för 

hur informanterna idag ser på Tv-serier gör att de slipper anpassa sig efter Tv-tablåns 

utformning. Informanterna tyckte bra om Netflix och VoD p.g.a. att de själva fick bestämma 

sitt tittande vilket vi tror underlättade i deras vardag. Med VoD hade de möjligheten att 

bestämma när tittandet skulle ske och även vad de tittade på vilket gav dem mer i sin 

tittarupplevelse.  

 

4.4	Användarupplevelser		

I följande avsnitt beskrivs användarnas upplevelser och hur de känslomässigt ställde sig 

gentemot Netflix, vilket presenteras i underrubriken En härligare vardag.  

4.4.1	En	härligare	vardag		

För att ta reda på vilken roll Netflix hade i informanternas liv uppmanades de att beskriva 

vilka känslor och tankar som dök upp när de tänkte på Netflix. Majoriteten uttryckte Netflix 

som en vana och flera sa att det tillförde en bekvämlighet i deras vardag.  

 
 

Jag känner glädje och bekvämlighet. Det tillför mycket till ens vardag på ett väldigt enkelt sätt. 
         Rambod, 25 år 

 

 

För mig handlar det mycket om rutin och kvalitet. Det har funnits med så pass länge nu och det har 

blivit en vana att alltid kunna dra på ett avsnitt av en favoritserie när som helst, oavsett tid eller plats. 

För mig bidrar det mycket varje dag, förgyller tillvaron lite grann. 
          Liam, 23 år 

 

Netflix verkade spela en roll i deras vardagsliv, som informanterna beskrev handlade det om 

en rutin, att oberoende av tid och plats, kunna se ett avsnitt av en favoritserie som förgyllde 

vardagen. Det tillförde glädje att ha frihet och möjligheten att själv välja omständigheterna 

kring sitt tittande och det verkade vara något som implementerats i deras livsstil. Det 
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förstärker vår perception om att personliseringen av mediaintag (Snickars, 2013) är mer 

aktuellt än någonsin. Populationen som växt upp i informationssamhället har blivit vana med 

att ha ständig tillgång till Tv på egen begäran.  Användaren vill ha bekvämlighet då det lyfter 

användarupplevelsen.  

 

Inte nog med att Netflix ansågs vara en vana i informanternas liv verkade tjänsten även skapa 

en trygghet. När vi frågade informanterna om vilka tankar och känslor som dök upp kring 

deras personliga konto på Netflix återfanns en positivitet och glädje samt en trygghet i att de 

visste vad som fanns på deras konto. 

 

 Det har blivit en vana som känns trygg och man vet att det alltid finns där. 

                    Måns, 23 år 

  
Den här tryggheten kopplar vi ihop med funktionen som möjliggör för användaren att 

fortsätta titta vidare från det avsnitt hen senast sett, i jämförelse med Tv-tablån där tittaren 

fick anpassa sig efter denna. Alla individers vardag ser olika ut och vi kan se problematiken i 

att försöka rätta sig efter en angiven sändningstid. Användarna behöver inte känna olust över 

att missa något som dem vill se utan istället känna en trygghet i att material finns på Netflix 

när de vill och kan.  

 

Det kom även fram att Netflix verkade vara en tillfällig stund där informanterna kunde leva 

sig in i en annan värld och lägga sina egna liv åt sidan för en stund. När informanterna 

fångades in i en serie kunde de relatera till händelseförloppet i den omfattningen att de levde 

genom serierna.  

 

Man slängs in i en värld, en bubbla, som är jättehärlig. 
             Jasmin, 22 år 

 

Informanterna beskrev Netflix som en vardagsflykt in i en virtuell värld. De tekniska 

förutsättningarna gjorde det tänkbart för användaren att sätta sig in i en serie på ett 

känslomässigt plan som tidigare inte var möjligt, med undantag för DVD och illegal 

nedladdning. Att oavbrutet kunna titta på flera avsnitt av en serie fångade in användaren. 

 

En informant uttryckte Netflix som en möjlighet för den att leva ett annat liv där de satte sig 

in i seriens händelser istället och under den studen satte sitt eget liv åt sidan.  
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Jag tänker att alla mina bekymmer trycks bort för stunden. Du sätter dig in i serierna och glömmer bort 

det som är ens egna liv. 
          Sara, 18 år

       

      

Jag känner ett lugn och att all stress försvinner. Jag blir gladare eftersom mina andra bekymmer 

försvinner för stunden men när man slutar titta så har man svårt att ta tag i livet och inser att man bara 

skjutit upp det.  
            Sara, 18 år 

 

       

Man älskar det i stunden men hatar det efteråt.  
    Sara, 18 år 

 

Informanten beskrev att tittandet på Netflix påverkade vardagen på det vis att hen sköt upp 

sitt egna liv för att leva sig in i det virtuella som kanske var enklare då den glömde det som 

var riktigt och kunde låta händelseförloppet styra. Den tillfälliga flykten kändes för stunden 

bra, men när avsnitten var slut och den verkliga vardagen knackade på upplevde informanten 

en hatkärlek.  

Vi ser det som att Netflix var en paus från informanternas vardagliga liv in i en annan 

härligare värld. De rycktes med in i det fiktiva och lät tekniken och serien styra, vilket 

påverkade vissa av informanterna mer i den utsträckning att de hade svårt att kontrollera 

mängden av avsnitt som konsumerades. För dessa var beteendet ångestframkallande eftersom 

de ”sköt upp sitt verkliga liv”. Att kunna hamna i en virtuell värld i samband med att serierna 

finns i hela säsonger och med dessutom en teknik som uppmuntrar användarna till att 

fortsätta att titta, anser vi vara en stor bidragande faktor till Binge Watching. Det var upp till 

användaren när den ”återvände till verkligheten”. 

 

4.5	Användarvanor	

I följande avsnitt redogörs för informanternas användarvanor och hur de har förändrats och 

presenteras i underrubrikerna Förändrade Tv-vanor och Från illegal nedladdning till VoD. 
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4.5.1	Förändrade	Tv-vanor	 	 	 	 	 	 	 	 	

När vi ställde frågan hur informanternas Tv-vanor såg ut innan Netflix och VoD kom ett 

mönster fram: Samtliga informanter såg mindre på linjär Tv. Denna upptäck stämmer inte 

överens med den statistik som Internetstiftelsen publicerat där Tv-play fortfarande ses som ett 

komplement till den dagliga Tv-tablån (Findahl & Davidsson, 2015). 
 

Jag tittade mycket mer på vanlig tv och laddade ner. Det gör jag inte alls lika mycket idag nu när 

playtjänster finns.  

            Jasmin, 22 år 

 

Innan VoD-tjänster kunde informanterna inte i lika stor utsträckning bestämma över sina Tv-

vanor eftersom möjligheterna var begränsade, vilket vi tror medför att informanterna ser mer 

på serier och filmer som finns tillgängligt på VoD-tjänsterna.  

 

Informanten nedan förklarade att Tv:n innan VoD sågs som ett tidsfördriv och ett sällskap, att 

hen såg sådant som egentligen inte var bra. Informanten förklarade vidare att hen såg mycket 

fler serier nu än tidigare, att det inte alls gick att jämföra. 

   

Jag hade vissa serier som jag följde innan VoD kom men jag såg mer ”skit” då än vad jag gör nu. 

Sådant som jag egentligen inte tyckte var så bra men som jag såg för att ha sällskapet som Tv:n gav 

och det faktum att det hände något. Jag har alltid tyckt om Tv men jag ser mycket mer på serier nu än 

innan, det går inte ens att jämföra. 
          Johan, 49 år 

      

VoD-tjänster har gjort det tänkbart för användaren att finna det hen tycker är intressant och 

av kvalitet. Tv-tittandet har blivit mer av en upplevelse än ett tidsfördriv. Det har fått 

användarna att personligen bestämma och då kanske prioriterar det högre eftersom det är ett 

mer kvalitativt tittande. Vi tolkar som att Netflix möjliggjort för användarna att personalisera 

sitt tittande och helt enkelt få mer ut av det.  

 

4.5.2	Från	illegal	nedladdning	till	VoD		

Vid frågan om hur informanternas Tv-vanor såg ut innan Netflix och VoD återfann vi att det 

var vanligare att ladda ner det materialet tittaren ville se. Redan då fanns ett behov för att 

själva få bestämma vad, vart och när tittandet skulle ske. 
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Ville jag se något så laddade jag ner det, jag tittade inte så mycket på TV innan. Jag tittar mer nu när 

VoD-tjänsterna finns eftersom det är enklare. 
                       Måns, 23 år 

 

Denna kommentar var en intressant upptäckt som visade på hur genomtänkt Neflix som tjänst 

är eftersom den fick användarna att gå från ett beteende till ett annat. Det fick informanterna 

att byta ut den illegala nedladdningen till VoD och Netflix, eftersom att det var enklare och 

som vi kan se det mer bekvämt i informanternas vardag att inte behöva planera tittandet och 

heller inte behöva utföra illegala handlingar.  

 

En informant uttryckte att den såg mer på serier sedan Netflix kom då det var fritt fram att 

titta på, till skillnad från nedladdning eftersom det var “jobbigt” att ladda ner serierna. 

 

Tittade väldigt lite Tv utan hyrde antingen film eller laddade ner filmer och serier istället.  
Men då skulle jag vilja säga att man följde färre serier och det kanske var för att det var jobbigt att 

ladda ner serier. Man hyrde aldrig eller köpte en seriebox heller. Nu när man har Netflix kan man kolla 

på hur många serier som helst. Finns inget ”jobb” utan allt finns där fritt fram att titta på när jag vill. 
                     Rambod, 25 år 

 

Vi tolkar det som att nedladdningen krävde ett större engagemang från användaren och att det 

dessutom tog tid för materialet att laddas ner vilket innebar en väntetid. Netflix bidrog 

däremot med serier som direkt kunde ses och således föll valet på Netflix framför illegal 

nedladdning. 

 

Vi tror att möjligheten att legalt kunna ha tillgång till ett flertal serier gentemot en resonabel 

kostnad medför att användare går allt mer bort från nedladdning till att använda VoD-tjänster 

och i synnerhet Netflix som de flesta av informanterna föredrog bland marknadens tjänster, 

något som även påvisar att informanterna tittade mer och i synnerhet på serier. Det ansågs 

enkelt och bekvämt. 

 

En informant talade huruvida om att hen innan VoD aldrig laddade ner olagligt utan följde 

endast Tv-tablån. 
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Om jag följde serier så tittade jag när nya avsnitt kom ut varje vecka och följde tv-tablån och laddade 

aldrig ner olagligt. Jag tittar mindre nu än innan då jag inte känner att jag behöver passa någon tid, det 

finns alltid där och det finns alltid kvar. 
           Johan, 49 år 

 

Vi ser här ett mönster mellan dem som innan VoD ville bestämma sitt tittande själva och då 

laddade ner, samt mellan dem som inte laddade ner utan istället följde Tv-tablån. Idag kunde 

båda sidor välja omständigheterna kring sitt tittande, att se legalt genom Netflix och VoD och 

få mer kvalitet ut av det.  

 

5.	Diskussion	

Under de sju intervjuer som genomfördes ställdes frågor gällande bl.a. Netflix, 

informanternas användning och Binge Watching. Det vi därefter kunde se var ett tydlig 

mönster mellan intervjuerna och dess resultat. Vi kommer i detta avsnitt att föra en 

diskussion utifrån studiens resultat i förhållande till de teorier som tidigare nämnts. 

 

Autonomy 

De flesta av informanterna svarade att Netflix var deras föredragna tjänst, mycket på grund 

av smarta funktioner. Något som kontinuerligt dök upp i intervjuerna var den automatiska 

igångsättningen av avsnitt, vilket ansågs som en positiv funktion. Ord som bekvämlighet och 

smidighet var återkommande. Jonas Löwgrens (2002) teori om autonomy blev särskilt central 

vid intervjuerna när samtliga informanter talade om den automatiska igångsättningen, det vill 

säga en funktion som tekniken bestämmer och styr. Vi tolkar Löwgrens definition av 

autonomy utifrån ett VoD-perspektiv och kopplar det till att det inte längre är upp till 

användaren om den vill fortsätta titta, utan att det är tekniken som bestämmer det. Den 

automatiska igånssättningen menade många informanter också vara en av de primära 

anledningarna till att de fortsatte titta på avsnitt, ofta fler än från början tänkt. Samtliga 

informanter nämnde den som positiv men konstaterade även att denna funktion fick dem att 

titta mer och att funktionen gjorde det svårt att stänga av tjänsten.  

 

Functional Minimalism 

Precis som Meikle och Young (2012) beskriver att en filtrering är nödvändig för att kunna 

sålla i mediaintaget som nu erbjuds, blir det tydligt hur Netflix själva har tagit detta under 
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beaktning. Istället för att lämna rangordningen och kategoriseringen åt användarna har de 

själva utvecklat sin tjänst så att varje sida personaliseras. Varje Netflixanvändare får därför 

automatiskt en filtrering och kategorisering av utbudet, något som även detta underlättar 

användandet och vi därför anser ha en stor effekt på ett fortsatt tittande och användande av 

tjänsten. Kategorier som “Rekommenderat för dig”, “Toppval för dig” och “Populärt just nu” 

är alla tre kategorier som är till för att förenkla användarupplevelsen. Löwgrens (2002) teori 

om Functional minimalism blir här aktuell eftersom han menar att tjänsterna behöver finslipa 

funktionerna till att vara grundläggande och välfungerande, något som framkommit även i 

vår studie. Några av informanterna menade att kategorierna gjorde det enklare att hitta 

program och serier att titta på och att dessa gjorde att man hittade program man annars inte 

hade funnit. Vi drar parallellen att det är stor sannolikhet att användaren tittar mer och oftare 

om det är lättare för den att hitta något att se på. Netflix funktioner är väl genomtänkta och 

vissa rent av avgörande för deras användare i ett fortsatt användande.  

 

Immersion 

Löwgrens (2002) teori om immersion, att man kastas in i en virtuell värld och fastnar i 

seriens handling till den grad att verkligheten inte existerar kan vi delvis koppla till denna 

studies resultat. Några av informanterna beskrev att Netflix är en vardagsflykt in i en virtuell 

värld och hur de för en stund satte sig in i seriens händelseförlopp och glömde sin egen 

verklighet. Vi kopplar ihop detta med Netflix strategi att erbjuda användarna hela säsonger av 

sina serier direkt. Användaren börjar då titta på ett avsnitt av en favoritserie, fångas in i 

seriens händelser och vill ha mer för att mätta sin nyfikenhet. I en film fångas tittaren enbart 

in under en kortare period och den virtuella världen varar därför bara i några timmar. I en 

serie kan tittaren däremot följa med i ett längre händelseförlopp. Kanske uppskattades och 

föredras serier av informanterna då händelseförloppet i en serie är mer utdraget än i en film 

och den härliga stund det för med sig varar längre. Med tanke på hur skaparna ofta använder 

sig av s.k. cliffhangers i slutet av ett avsnitt gör det säkerligen att användaren fortsätter att 

titta och det blir svårare att hålla sig från att se på det nästkommande avsnitt som automatiskt 

sätts igång. 

Däremot kan vi inte se att våra resultat helt stödjer Löwgrens teori om immersion. Att 

fullkomligt låta sig uppslukas av en virtuell värld och lämna verkligheten ser vi bland våra 

informanter inga tecken på. De flesta av informanterna ansåg att Netflix mest var en skön 

vardagsflykt och en avslappnande aktivitet för att skjuta upp tankarna något. Men den 

immersion som Löwgren talar om, där verkligheten försvinner, tror vi begränsas till 
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aktiviteter som helt involverar användaren, så som datorspel eller Tv-spel. Vi anser det 

svårare för en Netflixanvändare att fastna i den virtuella världen på samma sätt eftersom man 

inte interagerar med aktiviteten så som man gör i ett spel.  

 

Något vi däremot fann intressant bland våra resultat var hur en informant konstaterade att 

Netflix förgyllde tillvaron lite varje dag medan en annan beskrev sin Netflixanvändning som 

en hatkärlek. Informanten sköt upp sitt egna liv med dess verkliga problem och åtagandet 

vilket efter avslutat tittande var ångestframkallande. Paradoxen av detta blir oerhört 

spännande, hur samma sak kan upplevas som vitt skilda och vi tror att det beror på någon 

form av beroendeframkallning. Informanten som beskriver den dagliga Netflix-stunden som 

en förgylld stund tittar förmodligen inte i samma mängd som informanten med ångest utan 

har kanske valt att dra gränsen vid ett par avsnitt. Av förklarliga skäl blir det därför en skön 

vardagsflykt. Informanten som upplevde ångest kanske upplevde Löwgrens teori om 

immersion och blev så pass uppslukad av den virtuella världen att verkligheten försvann och 

sköts upp. Av naturliga skäl blir tittandet därför mer ångestladdat och känslan av att inte 

kunna stänga av avsnittet för att ta tag i verkligheten blir naturligtvis påfrestande. 

 

Binge Watching 

Matrix (2014) teorier om Binge Watching handlar om Netflix funktioner och deras taktik att 

släppa samtliga avsnitt av en säsong direkt. Netflix förändrar tittarnas förväntningar kring 

vad, när och hur de tittar på Tv och som ett resultat tittar användaren mer och i större doser åt 

gången. Matrix (2014) beskriver även hur maratontittande inte bara uppmuntras av Netflix, 

utan även är en förinställd funktion.  

Utfallet i vår studie blev att samtliga av informanterna Binge Watchat, men en direkt slutsats 

att det är detsamma för samtliga svenska Netflixanvändare går inte att dra eftersom vår studie 

utfördes med kvalitativ metod som inte var tillräckligt omfattande. Däremot utvecklade 

informanterna sina tankar och upplevelser gällande Binge Watching, där majoriteten svarade 

att deras maratontittande till största del berodde på den automatiska igångsättningen och 

beskrev ett scenario där denna funktion gör det svårare att stänga av Netflix när 

uppspelningen av ett nytt avsnitt väl startat. En av informanterna beskrev även hur hen inte 

hade Binge Watchat lika ofta om det inte hade varit så pass smidigt och enkelt, något som 

bekräftas av Netflix som uttalat sig om sina många taktiker och funktioner som uppmuntrar 

till Binge Watching. Vid studiens intervjuer blev det tydligt hur majoriteten av informanterna 

uttryckte och delade med sig av situationer där de tekniska funktionerna resulterande i Binge 
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Watching och inskred i deras vardag. Situationerna kunde sedan ske på olika sätt för 

informanterna men ett mönster som bildades var att Binge Watching ofta skedde i samband 

med sömn och att några av informanterna somnade senare för att de ville se klart avsnittet 

som automatiskt hade startat.  
 

Matrix (2014) teori om att Netflix förändrar tittarens sätt att se på Tv och att funktionerna 

bidrar till att användaren tittar mer på Tv och i större doser, stämmer enligt denna studie,  

eftersom samtliga informanter Binge Watchade och majoriteten av dessa konstaterade att det 

skedde p.g.a. att Netflix dels släpper fullständiga serier direkt och att informanterna därför 

vill se flera avsnitt i ett svep, samt dels för att Netflix uppmuntrar till maratontittande i sin 

teknik och att informanterna därför ofta såg minst ett avsnitt av en serie mer än vad de från 

början hade tänkt eller kunnat. Vi anser att detta är ett resultat av VoD-introduceringen och 

dess möjlighet att titta när, var och hur man vill. Att se en hel säsong av en serie i ett svep 

blir därför också lättare när det inte längre finns några begränsningar. Möjligheten att själv 

bestämma ser vi också vara en av anledningarna till det ökade tittandet.  

I Matrix (2014) resultat och slutsats menar hon att människor som Binge Watchar inte längre 

är ”soffpotatisar” eller passiva tittare utan nu är aktiva användare som engagerar sig i att 

upptäcka nytt innehåll och ta del av kvalitativa serier. Här skiljer sig vår studie från Matrix 

studie. Enligt våra resultat blir Binge Watching ett resultat av de funktioner som gör det 

svårare att stänga av avsnitten och i kombination med att samtliga avsnitt av en serie släpps 

samtidigt gör att användaren dels vill se alla tillgängliga avsnitt av sin favoritserie och dels 

har svårt att stänga av den uppfyllande aktiviteten. Matrix (2014) talar om att det inte längre 

är soffpotatisar som Binge Watchar men vi drar parallellen att det är någon form av en 

soffpotatis som användaren blir när denne fortsätter att titta på avsnitt, tillika Binga Watcha, 

för att funktionerna och tekniken gör att det är bekvämt att fortsätta och svårare att stänga av. 

Soffpotatis per definition är någon som inte orkar resa sig ur soffan och tycker att det är 

mycket bekvämare att sitta kvar. Precis så upplever vi att våra informanter känner. Netflix 

funktioner är bekväma och det är “jobbigare” att resa sig och stänga av tjänsten än att bara 

sitta och titta och låta avsnitten rulla av sig själv.  

 

Förändrade tittarvanor 

Informanterna blev uppmanade att beskriva deras nutida tittarvanor i förhållande till deras 

tidigare vanor varav majoriteten tryckte hårt på friheten i sitt tittande och ett förbättrat 

kvalitativt tittande. Med VoD behövde de inte längre följa Tv-tablån, något som de flesta 



 36 

ansåg vara en lättnad, och de beskrev hur de nu tittade när de ville och på exakt vad de ville, 

något som Matrix (2014) myntade i sin studie, vilket tidigare inte varit möjligt i samma 

utsträckning.  

 

Några informanter menade också på att de tidigare olagligt laddade ner filmer och serier men 

att detta sedan VoD-tjänsternas genomslag nästan upphört helt, ett resultat som för oss var 

något överraskande då några frågor gällande illegal nedladdning aldrig ställdes utan var något 

som informanterna själva tog upp. Att de informanter som beskrev beteendet nu sällan laddar 

ned filmer och serier olagligt ser vi oerhört positivt på, inte minst eftersom samtliga VoD-

tjänster erbjuds för månatliga kostnader (ca 89-149 kr). Trots det väljer de hellre att betala för 

VoD-tjänsten än att fortsätta ladda ned. Parallellen kan dras till att den sortens teknik med 

nedladdning och Tv faktiskt är på väg bort, tack vare VoD-tjänsterna och stödjer de tankar 

och teorier att den ena tekniken, VoD, snart kan komma att utesluta den andra, Tv (Nygren & 

Wadbring, 2013). Netflix är som vi kan se det en tjänst som uppfyller många kriterier på vad 

dagens medborgare i informationssamhället vill ha eftersom det underlättar Tv-tittandet i 

många aspekter. 

     

6.	Slutsats		

I detta avsnitt sammanfattas vad rapporten har kommit fram till i stora drag. Vi drar 

slutsatser och argumenterar över intressanta delar av rapportens upptäckter under varje 

frågeställning som rubrik.  

Frågeställningarna som ska besvaras är: 

     1. Hur påverkas användarens tittarvanor av Netflix gränssnitt, teknik och design? 

     2. Hur uppmuntrar Netflix teknik och funktioner användaren till Binge Watching? 

     3. Vilken roll har Netflix i användarnas vardag? 

 

Hur påverkas användarens tittarvanor av Netflix gränssnitt, teknik och design? 

Denna rapport har genomförts för att reda ut och bedöma effekterna av Netflix gränssnitt, 

teknik och design på användarna. Av resultat framgår klart att informanternas tittarvanor 

påverkades på flera sätt av Netflix gränssnitt, teknik och design.  

Netflix har möjliggjort för användaren att se på Tv på ett helt nytt sätt. Tittandet underlättades 

av Netflix teknik. Det var en bekvämlighet med funktioner som återupptagning av video 
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vilken gjorde att informanterna direkt kunde gå in i det avsnitt där den senast låg samt ha 

kontroll över sina senast sedda program.  

Ett organiserat och välplanerat gränssnitt gjorde användandet enkelt, vilket var ett nyckelord 

under intervjuerna. Kategorierna som gav användaren rekommendationer möjliggjorde för ett 

personaliserat tittande. Vi anser Netflix därför vara den tjänst som är bäst anpassad efter 

användarnas preferenser.  

 

Hur uppmuntrar Netflix teknik och funktioner användaren till Binge Watching? 

Vi återfann att Netflix teknik och funktioner uppmuntrade användaren till ett aktivt 

användande och Binge Watching. Kategorierna var lättillgängligt placerade och fångade 

användarnas uppmärksamhet. Genom att ha lättillgängliga kategorier som rekommenderar 

material för användaren gjorde det att informanterna stannade kvar och såg mer. 

Funktionen återupptagning av video underlättade tittandet. Netflix goda informationsstruktur 

gjorde att användarna inte behövde anstränga sig i navigering på sidan utan enkelt kunde 

finns det som söktes och stanna kvar på sidan.  

Den automatiska igångsättningen var en högst bidragande faktor i att informanterna Binge 

Watchade. Funktionen ansågs positiv och fick samtliga informanter att se mer.  

Som vi kan tolka det gör den automatiska igångsättningen i samband med att avsnitt finns 

tillgängliga i säsonger, oberoende av tid och plats, och de känslor som Netflix frambringande 

där det var bekvämt och förgyllde tillvaron, till att användarna fortsätter att titta och då Binge 

Watchade. Vi drar också jämförelsen till ”Binge Drinking” och ”Binge Eating” där tillgången 

till sitt begär (mat eller alkohol) finns nära till hands och är lätt att nå, vilket också gör det 

svårare att låta bli, precis som tillgången till filmer och serier är nära till hands och även blir 

serverat till användaren i form av en automatisk igångsättning av avsnitten och därför också 

svårt att låta bli och stänga av.  

 

Vilken roll har Netflix i användarnas vardag? 

Möjligheten att bestämma själv var en faktor som uppkom i intervjuerna. Informanterna hade 

gått ifrån det linjära Tv-tittandet till att själva bestämma när, var och hur de skulle se på Tv. 

Ett personaliserat tittande verkade vara det nya konceptet där informanterna implementerat 

Netflix i sina vardagliga rutiner och många återgav att de tittade i samband med sömn då det 

var enkelt när avsnitten automatiskt sattes igång.  

Det personliga kontot på Netflix ansågs som positivt och det var en trygghet för 

informanterna att kunna ha kontroll över sina användarvanor. 
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Netflix var en flykt in i det fiktiva där tekniken fick ta över en stund. Informanterna uttryckte 

en glädje och att det tillförde en härligare vardag i deras liv. Några uttryckte även vardags-

flykten som ångestframkallande då det fick dem att titta mer än vad de egentligen hade tid 

med.  

 

Netflix och VoD-tjänster upptäckte vi vidare vara ett komplement till illegal nedladdning. Att 

ha tillgång till ett bra utbud, ett gott gränssnitt och en god teknik och design gjorde att Netflix 

föredrogs framför nedladdning som både var tidskrävande och illegalt.  

 

Vi drar slutsatsen att Netflix har välfungerande gränssnitt, design och teknik i 

användarvänliga funktioner såsom automatisk igångsättning och återupptagning av video ger 

användarna möjligheten att få välja när aktiviteten ska ske vilket bidrar till ett personaliserat 

tittande i att de själva får välja vad som ses och som i sin tur förgyller vardagen och där 

informanterna Binge Watchar i större grad.  
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8.	Appendix	

Tematiskt analysschema 
 
Citat   Nyckelord Tema Bred kategori 
 
”Netflix eftersom det är enklast.            Navigation                      Funktion              Tekniska aspekter     
De har ett bra användar-                                                               Gränssnitt        
gränssnitt och mycket bra serier. 
Mycket enklare att använda än  
HBO och de har smartare  
funktioner. Man får sina senast  
sedda program och filmer, man  
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kan bara sätta igång tjänsten och  
man kommer direkt till där man  
sist slutade titta.  
Väldigt lättnavigerad.” 
 
Citat        Nyckelord                             Tema                      Bred kategori   
”Gränssnittet kunde varit  Enkelhet Gränssnitt Tekniska aspekter                     
snyggare, men det är enkelt  Användarvänlighet Estetik 
och användarvänligt”   

”Jag bläddrar mest i ”recently Kategorier Funktion Tekniska aspekter 
added”, ”trending now” & ” Personalisering 
top choices for me.” 

 
”Den automatiska igång- Automatik Funktion Tekniska aspekter 
sättningen av avsnitt gör  Strategi 
att jag fortsätter titta för att   Binge Watching 
”Netflix vill ju det” och det 
blir då svårare att stänga av” 

”Kategorierna gör i slut- Enkelhet Funktion Tekniska aspekter 
ändan mitt användande  Kategorier 
lättare och det är bara jag  
som vinner på det”  
 
”Jag får ett mail av Netflix Innovation Funktion Tekniska aspekter 
när det lagts till nya avsnitt Personalisering 
eller filmer de tycker att jag 
borde se vilket jag upplever 
som väldigt coolt och inno- 
vativt och då vill 
jag bara hem och se det” 
 
 
”Deras design är bra,  Enkelhet Gränssnitt Tekniska aspekter 
smidigt och enkel att Estetik Design 
använda” Användarvänlighet 
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Citat     Nyckelord                                Tema                      Bred kategori  
 
”Det är bra med rullningen,     Automatik                          Funktion             Tekniska aspekter 
strategi från deras sida för     Påverkan                            Binge Watching          
att man ska fortsätta kolla     
och tänker att äh ett avsnitt  
till. Det är ju bra för deras  
skull men mindre bra för  
min skull för jag kollar  
vidare. Gillar inte riktigt  
den delen för det är svårt  
att stoppa sig själv. Väldigt  
svårt att stänga av när det 
ändå sätts igång automatiskt.” 
 
        
”Hade det inneburit manu- Automatik Funktion Tekniska aspekter 
ellt arbete på något sätt hade  Påverkan Strategi 
jag nog vid vissa tillfällen Egen ansträngning Binge Watching 
slutat att titta men med den 
automatiska rullningen fort- 
sätter man titta eftersom den 
fortsätter spela” 
 
 
”Jag hade nog inte sträck- Påverkan Funktion Tekniska aspekter 
tittat lika ofta om det inte  Enkelhet Strategi 
var så lätt och smidigt som  Binge Watching 
det är idag” 
 
”Tycker Netflix design och Kategorier Funktion Tekniska aspekter 
gränssnitt funkar riktigt bra.  Förslag Design 
Man hittar lätt tillbaka till den  Breddad kunskap Gränssnitt 
serien man kikade på senast  Estetik 
och den kan även rekommen- 
dera nya titlar, det har hänt flera  
gånger att jag hittat ny film/ 
serie just pga Netflix egna 
tips” 
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Citat         Nyckelord               Tema                      Bred kategori 
 
”Tycker att Netflix har Struktur Gränssnitt Tekniska aspekter 
bäst struktur och inform- Enkelhet  
ationsstruktur och den är  Interaktion 
lätt att interagera med”  
 
“Jag tycker att det är      Enkelhet   Funktion    Tekniska aspekter 
jättebra och det påverkar                Automatik   Binge Watching 
absolut mitt val att använda                Egen ansträngning  Strategi 
tjänsten. Det har att göra  
med enkelheten eftersom jag  
själv inte behöver göra något.  
Jag gillar att det startar, eftersom  
man nästan lurar sig själv att det  
är självklart att man ska se ett  
till avsnitt. När avsnittet väl börjat  
rulla blir det svårare att sluta titta.” 
 
”Jag somnar nog absolut senare            Automatik   Funktion     Tekniska aspekter 
pga detta, det gör att jag lägger            Påverkan   Binge Watching 
mig senare för man ser ett avsnitt      Strategi 
och tänker nu måste jag se nästa.  
Vilket rullandet av avsnitt gör, det  
fortsätter spelas och det är svårt att  
stänga av när avsnitten sätts igång  
automatiskt.”  
 
”Den är underbar, det gör att jag          Automatik               Funktion               Tekniska aspekter 
fortsätter titta eftersom jag brukar         Påverkan                 Binge Watching 
somna med det igång - så pass                                   Strategi 
länge kollar jag eftersom  
avsnitten fortsätter att rulla.” 

 
”Deras design är bra och smidig           Enkelhet     Gränssnitt      Tekniska aspekter 
och enkel att använda, spelar       Användarvänlighet     Funktion 
ingen roll vilken som har bäst                Utbud                 Design 
design för Netflix har bättre utbud  
än Viaplay så därför väljer jag Netflix.” 
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Citat    Nyckelord                      Tema                    Bred kategori 
 
”Jag tycker att det funkar bra nu,        Kategorier  Gränssnitt     Tekniska aspekter 
det var inte jättebra förut. Det har     Personalisering Funktion 
blivit bra nu. Den är bra på att hålla    Navigation  Design 
koll på vilka serier som man för  
tillfället kollar på och dem är högt 
uppe på sidan och framme,  
tillgängliga att klicka på.” 
 
 
”Jag betalar liksom 139 kr Bra kostnad              Användning Användarmotiv 
/mån för 14 tv-kanaler som  Innehåll                    Utbud 
inte visar ett skit och betalar  
89 k/mån för Netflix som visar 
allt” 

 
”Eftersom det är olagligt att Laglighet                   Användning Användarmotiv 
titta på filmer online på Innehåll                     Utbud 
andra sätt så är det bra att    
man kan använda sig av  
lagliga tjänster med bra 
innehåll” 

 
”Det är innehållet som får  Innehåll                      Användning Användarmotiv 
mig att titta mycket” Fortsatt användande    Utbud 

                                     Binge Watching 
 
”En av sakerna jag gillar Fortsatt användande     Användning Användarmotiv 
med Netflix och vod är att Uppbyggnad                 Binge Watching 
man kan fortsätta se ett par  
avsnitt av en serie om man  
vill, snarare än att behöva 
vänta en vecka till nästa 
avsnitt” 
 
”Det är Netflix serier och                   Fortsatt användande      Användning        Användarmotiv 
utbud som gör att jag fort-                 Innehåll                         Utbud 
sätter vara en användare”                    Netflix originals 
 
”Enklast att förstå och Enkelhet                       Användning Användarmotiv 
lättast att hitta det man söker” Användarvänligt  
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Citat      Nyckelord                      Tema                       Bred kategori 
   
”Netflix är det bästa Tidsfördriv               Användning          Användarmotiv 
tidsfördrivet” 
 
”För mig är det perfekt VoD                         Användning           Användarmotiv 
för att man kan titta i sin Personalisering 
egen takt” Användar- 
 anpassat 
 Frihet 

 
”Jag vill bestämma när, VoD                         Användning           Användarmotiv 
helt enkelt” Egna viljan  
 Frihet 

 
”Netflix har påverkat mig Frihet                        Prestanda               Användarupplevelser 
på så sätt att jag nu tittar när Traditionsbrytande    Påverkan 
jag själv vill och inte för att  Kvalitet 
jag måste följa tablån. Det är  Tv-tablå 
mer kvalitet nu och jag får  
mer ut av det” 
 
”När jag öppnar mitt konto     Glädje                         Känslor     Användarupplevelser 
så blir jag positiv och känner     Positivitet      Påverkan 
mig allmänt glad” 
 
”Det har blivit en vana som  Vanor    Känslor                 Användarupplevelser 
känns trygg och man vet att    Trygghet    Påverkan 
det alltid finns där” 

 
”Jag tänker att alla mina  Vardagsflykt                 Påverkan             Användarupplevelser 
bekymmer trycks bort för  Uppskjutning                Känslor 
stunden. Du sätter dig in i                                       Tankar 
serierna och glömmer bort  
det som är ens egna liv” 
 
”Jag känner ett lugn och att Glädje                             Känslor             Användarupplevelser 
all stress försvinner. Jag blir  Stressfri                           Påverkan 
gladare eftersom mina andra Uppskjutning 
bekymmer försvinner för  Bekymmersfri 
stunden men när man  Lugnhet 
slutar titta så har man svårt 
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att ta tag i livet och inser att 
man bara skjutit upp det” 
 
Citat   Nyckelord                             Tema                     Bred kategori 
 
”Man älskar det i stunden                  Hatkärlek                         Känslor              Användarupplevelser 
men hatar det efteråt” 
 
”Jag känner glädje och                       Glädje                               Känslor              Användarupplevelser 
bekvämlighet. Det tillför                   Bekvämlighet  
mycket till ens vardag på                   Vardagslyx 
ett väldigt enkelt sätt” 

 
”Om man tittar till-                           Relaterande                       Känslor            Användarupplevelser 
räckligt länge så blir man                   Humörpåverkan               Påverkan 
nästan en del av serien själv,                                         Tankar 
man relaterar till karaktärerna                                         Binge Watching 
och dess humör. Har huvud- 
karaktären det kämpigt så kan 
man märka att man själv blir 
sänkt tex” 
 
”Man slängs in i en värld, Vardagsflykt Tankar            Användarupplevelser 
en bubbla, som är jätte- Virtuell värld Påverkan 
härlig” Härlighet 
 
”När jag tänker på Netflix Positivitet Känslor           Användarupplevelser 
så får jag myskänslor och  Härlighet Tankar 
positiva känslor. Det är härligt Mys 
och den känns professionell”  

 
”Vissa serier tittar jag på för Tillfredsställande  Tankar            Användarupplevelser 
att unna mig medan vissa ser Tidsfördriv Påverkan 
jag som ett tidsfördriv” 
 
”För mig handlar det mycket Rutiner Känslor           Användarupplevelser 
om rutin, bekvämlighet, mys Bekvämlighet Tankar 
och kvalitet. Det har funnits  Mys 
med så pass länge nu och det       Kvalitet 
har blivit en vana att alltid       Favoriter 
kunna dra på ett avsnitt av ens      VoD 
favoritserie när som helst,  
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oavsett tid eller plats. För mig  
bidrar det mycket varje dag,  
förgyller tillvaron lite grann” 
 
Citat      Nyckelord                      Tema                       Bred kategori 
 
”Kvaliteten på serierna Kvalitet                       Serier                    Användarvanor 
(manus, regi, skådisar) har VoD                           Kvalitet 
förbättrats enormt sen vod-                                    Förändrade vanor 
tjänsterna kom” 

 
”Ville jag se något så laddade Enkelhet                    Förändrade vanor    Användarvanor 
jag ner det, jag tittade inte så  Nedladdning  
mycket på TV innan. Jag tittar 
mer nu när vod-tjänsterna finns 
eftersom det är enklare” 
 
“Tittade väldigt lite tv utan                Nedladdning                   Förändrade vanor    Användarvanor 
hyrde antingen film eller                    Frihet                           Serier           
laddade ner filmer och serier              VoD 
istället. Men då skulle jag vilja  
säga att man följde färre serier  
och det kanske var för att det  
var jobbigt att ladda ner serier.  
Man hyrde aldrig eller köpte  
en seriebox heller.  
Nu när man har Netflix kan  
man kolla på hur många serier  
som helst. Finns inget ”jobb”  
utan allt finns där fritt fram att  
titta på när jag vill.” 
 
”Om jag följde serier så Nedladdning Lojalitet Användarvanor 
tittade jag när nya avsnitt Närhet Serier 
kom ut varje vecka och följde  Tv-tablån 
tv-tablån och laddade aldrig  
ner olagligt. Jag tittar mindre  
nu än innan då jag inte känner  
att jag behöver passa någon  
tid, det finns alltid där och det 
finns alltid kvar” 
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Citat      Nyckelord                             Tema                       Bred kategori 
 
”Jag tittade mycket mer på Linjär tv Vanor Användarvanor 
vanlig tv och laddade ner.  Nedladdning  
Det gör jag inte alls lika  VoD 
mycket idag nu när play- 
tjänster finns”  

 
”Jag hade vissa serier som jag Linjär tv Vanor Användarvanor 
följde innan vod kom men jag VoD Kvalitet 
såg mer ”skit” då än vad jag gör Sällskap Sällskap 
nu. Sådant som jag egentligen  Tv-tablån 
inte tyckte var så bra men som  
jag såg för att ha sällskapet som 
Tv:n gav och det faktum att 
det hände något. Jag har  
alltid tyckt om tv men jag 
ser mycket mer på serier nu  
än innan, det går inte ens att 
jämföra” 
 
 
”Netflix design och gränssnitt HBO Nordic Gränssnitt Jämförelser av VoD 
påverkar absolut mitt val av  Uppbyggnad Konkurrens  
tjänst, det är jobbigare att Design Serier 
gå in på HBO Nordic trots 
att de också har bra serier. 
Deras gränssnitt är sämre och 
hela uppbyggnaden är dålig” 
 
”HBO Nordic har tex inte HBO Nordic Funktion Jämförelser av VoD 
kategorier som Netflix har, Kategorier Konkurrens 
så som förslag för dig, Personalisering Kategorier 
toppval och rekommenderat,   Kundfokus 
vilket är en av anledningarna 
till att jag väljer Netflix istället” 

 
”HBO Nordic kan verka HBO Nordic Funktion Jämförelser av VoD 
lite slarviga med sina kunder Uppbyggnad Kundfokus 
för det fungerar inte så bra, on Demand Konkurrens  
jag förstår inte riktigt vad  Kundförståelse 
man ska göra där inne och 
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då är jag ändå en van  
användare av vod-tjänster”  
 
Citat      Nyckelord                             Tema                Bred kategori 
 
”Jag använder inte andra on Demand Utbud            Jämförelser av VoD 
vod-tjänster för att de har Tidsbrist Konkurrens 
sämre utbud och för att jag  Innehåll Lojalitet 
inte känner att jag har tid att 
titta på mer än jag redan gör” 

 
”Om man jämför Instagram HBO Nordic Kundfokus      Jämförelser av VoD 
och Facebook så är Instagram Facebook Tankar   
lättare att förstå för att det inte Instagram 
finns en miljon vägar att gå, Komplicerat 
som det gör på Facebook. Med Enkelhet 
Netflix och HBO Nordic är det 
lite samma sak, Netflix har ett  
väldigt enkelt sätt medan det 
på HBO Nordic finns fler  
vägar att gå” 

 
”Jag använder endast HBO  HBO Nordic                    Konkurrens     Jämförelser av VoD 
Nordic för de titlarna som  Komplettering                  Netflix brister  
Netflix inte tillhandahåller” Innehåll Utbud 
 
”När jag tänker på mitt HBO Nordic Utbud             Jämförelser av VoD 
konto på Netflix så vet jag Enkelhet Netflix brister 
att det jag tittade på senast Opersonlighet 
finns nära till hands och det Användaranpassat 
är så jag vill ha det. När det 
kommer till HBO Nordic så 
är det tvärtom, den är väldigt 
opersonlig och intetsägande, 
men jag använder ändå tjäns- 
ten pga. deras starka utbud” 
 
”Framförallt så skulle jag HBO Nordic Utbud Jämförelser av VoD 
säga att HBO Nordic har Innehåll Serier 
några bra serier som jag  Konkurrens 
brukar följa när de kommer. 
Men utbudet på HBO är för  
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dåligt generellt så då blir det  
Netflix” 
 
Citat                                                               Nyckelord                               Tema                    Bred kategori 
 
”Jag tycker att Netflix är HBO Nordic Funktion            Jämförelser av VoD 
väldigt bra och jag har många Betygssättning Konkurrens 
gånger jämfört det med HBO Rekommendationer Kundfokus 
Nordic som från min sida är  Automatik Strategi 
näst intill värdelös. Men Net- Användarvänlighet 
flix har alltid funkat bra, man  
kommer ihåg vart man var  
någonstans, man får info om 
det kommit nya avsnitt av en  
serie. Om man betygssätter som  
jag gör då och då får man upp  
rekommendationer också, deras 
betygsformel funkar bra” 
 
”Det är nog inte just gräns- HBO Nordic Funktion Jämförelser av VoD 
snittet som gjort att jag valt Teknik Konkurrens  
Netflix utan att det har funkat Kvalitet 
väldigt bra tekniskt. Det har  
gjort att jag valt Netflix framför  
HBO Nordic, just för att  
deras sida inte fungerat bra. 
Den funkar fortfarande inte 
bra, man kan t.ex. inte se på 
HBO Nordic på en Mac och 
få HD-kvalitet”  
  

 

 


