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Abstrakt
I den här uppsatsen har faktorer för en ökad användaracceptans och diffusion
av Video on demand(VOD)-tjänster identifierats med hjälp av en
litteraturgenomgång av tidigare studier i acceptans och diffusion.
Litteraturgenomgången ligger till grund för en lista av faktorer som gör en
konsument mer villig att anamma en VOD-tjänst. Faktorerna har sedan
utvärderas genom en kvantitativ undersökning med hjälp av en webbenkät.
Resultatet blev i stor grad det som förväntat där det framgår att utbud och
kostnad är de viktigaste faktorerna för en hög acceptans, men även andra
faktorer kan spela in som användarvänlighet, kvalitet och sociala faktorer.
Nyckelord: VOD, streaming, diffusion, användaracceptans, TAM, DOI, TPB,
användargränssnitt.
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Abstract
This paper has identified factors for increased user acceptance and diffusion
of Video on Demand(VOD) services through a literature review of previous
studies. The literature review was used to make a list of factors that make a
consumer more willing to use a VOD service. The factors are then evaluated
through a quantitative study using an online questionnaire. The result was to
a large degree what was expected, which shows that content and cost are the
main factors for a high acceptance, but other factors may play in as well such
as ease-of-use, quality, and social factors.
Keywords: VOD, Streaming, diffusion, user acceptance, TAM, DOI, TPB,
user interface.
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1. Introduktion
I den här uppsatsen undersöks vilka faktorer som gör att en VOD-tjänst kan
få en hög användaracceptans och diffusion. Vad är det egentligen viktigt för
att en konsument ska bli villig att anamma en VOD-tjänst? I detta kapitel tas
bakgrunden kring arbetet upp. Vidare kommer kapitlet att belysa vilken
forskning som tidigare har gjorts om VOD och därefter kommer syfte samt
frågeställning att presenteras. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de
avgränsningar som gjorts inför denna undersökning.

1.1 Bakgrund och tidigare forskning
Filmindustrin är en av de största industrierna världen över, år 2009 hade den
fysiska köpfilmsmarknaden i Sverige en omsättning på 2,31 miljarder kronor
för DVD- och Blueray-filmer. Den fysiska köpfilmsmarknaden har dock
minskat kraftigt på senaste tiden. Mellan åren 2010 och 2011 minskade den
med 15 procent(Dunér, 2012).
En av anledningarna till denna utveckling är den ökade konkurransen från
Video On Demand(VOD)-marknaden där tittarna kan se ”strömmat”
videoinnehåll(Dunér, 2012). Strömning betyder att man kan titta på video
direkt på en komponent utan att behöva ladda ner den, förutsatt att
komponenten har en internetuppkoppling(O’Driscoll, 2008). Med strömning
slipper man i de flesta fall problemen med olaglig kopiering eftersom
filmerna inte laddas ner till användarens dator(Demitrades, 2003).
Tillväxten av VOD i Sverige gick till en början långsammare än förväntat,
2011 stod den digitala konsumtionen endast för 3,5 procent av marknaden för
hemmatittande i Sverige(Dunér, 2012). Den långsamma tillväxten har till stor
del berott på att bredbandsinfrastrukturen inte hade utvecklats i önskvärd takt
(Boston, 2004). En annan anledning var att inga stora internationella aktörer
hade lanserat sina VOD-tjänster i Sverige och på så sätt ökat konkurransen på
marknaden(Dalén, 2012).
2013 blev året då VOD slog igenom på riktigt. En undersökning som gjordes
av Mediavision(2013) visade att 500 000 hushåll i Sverige prenumererar på
en VOD-tjänst. Vilket var en trefaldig ökning av prenumerationer på mindre
än ett år. En anledning till den stora ökningen av prenumerationer är att
internationella aktörer som Netflix och HBO hade lanserats i
Sverige(Mediavision, 2013).
Filmbranschen ser VOD som en möjlighet snarare än ett hot. Främst för att
skapa alternativ till den illegala marknaden som är dubbelt så stor som den
legala sett till antalet nedladdningar. Genom att göra filmer och TV-serier
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mer tillgängliga kan branschen stoppa den vikande
försäljningstrenden(Dunér, 2012).
Ericsson Consumer lab(2012) har gjort en undersökning som analyserar
förändringar av konsumenternas vanor vid användning av TV och video.
Undersökningen beskriver hur VOD konsumeras idag och förutspår hur det
kommer se ut i framtiden. De kom fram till att de tre största orsakerna till att
konsumenter väljer att inte prenumerera till en VOD-tjänst är kostnaden,
utbudet och att det inte är möjligt att titta på innehållet med deras
TV(Ericsson, 2012).
Hwang och Shin(2011) har gjort en undersökning i Sydkorea som beskriver
diffusionen av tjänster där man kan se video över internet. Studien
kombinerar socio-teknisk teori och diffusionsteori för att utreda vilka faktorer
som bidrar till spridningen(Hwang och Shin, 2011).
En undersökning gjordes 2012 av Montpetit, Klym och Mirlacher där de
undersökte bakomliggande teknik till video som ses över internet. De anser
att de sociala ramarna breddas allt eftersom människor använder sig av
mobila enheter som mobil, surfplatta för att titta och dela på filmer och TVserier(Montpetit, Klym och Mirlacher, 2012).
En undersökning gjordes 2011 av Zhen, Aalto och Kivelä granskade
möjligheterna med uppkopplingar som trådlösa- och fibernät samt det mobila
nätverket. De diskuterade även att människor använder sig av det mobila
nätverket för att kolla på filmer. De menar att det ställer stora krav på
leverantörer då människor ställer större krav på bättre kvalité på ljud och
bild(Zhen, Aalto och Kivelä, 2011).
Även om det har gjorts tidigare undersökningar om VOD är området relativt
nytt och lite har skrivits om vilka faktorer som kan göra att en konsument blir
mer villig att anamma en VOD-tjänst.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att få en bättre förståelse för vilka faktorer som gör
att en konsument blir villig att anamma en VOD-tjänst. Detta för att skapa en
förståelse för vilka förbättringar VOD-leverantörer kan göra för att få en ökad
spridning och acceptans.
Frågor som undersökningen ska besvara:
 Vilka faktorer påverkar användaracceptansen av en VOD-tjänst?


Vilka faktorer påverkar diffusionen av en VOD-tjänst?

1.3 Avgränsningar
Introducerandet av en framgångsrik VOD-tjänst är ett mångsidigt problem
som inbegriper områden som affärsmodeller, standardisering, säkerhet och
finansiella lagar med mera. I denna undersökning kommer vi se problemet
från ett konsumentperspektiv och försöka identifiera de faktorer som gör att
en användare blir mer villig till att anamma en VOD-tjänst. Undersökningen
avgränsas till de aspekter av en VOD-tjänst där man kan titta på filmer och
TV-serier på beställning. Därmed bortser vi från livesändningar som
inkluderas i somliga VOD-tjänster. Vidare är studien avgränsad till att enbart
undersöka beteendet hos konsumenter på den svenska marknaden.
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2. Teori
I detta kapitel presenteras de olika tekniska funktionerna bakom VODtjänster där vi tar upp de viktigaste delarna för att förstå tekniken bakom
VOD och vilka olika faktorer som påverkar kvaliteten av ljud och bild.
Vidare presenteras de olika ramverk som vi använt oss av för att identifiera
faktorer för en ökad diffusion och användaracceptans. Avslutningsvis
presenterar vi vår undersökningsmodell där teorin knyts samman till vår
studiespecifika undersökning.

2.1 Strömmande video (streaming video)
Strömmande video (streaming video) innebär att man skickar ut video och
ljud samtidigt som det spelas upp hos mottagaren. Mottagaren buffrar så att
eventuella fluktuationer i nätet inte skall märkas. Man kan även förlora
kontakten med sändaren utan att det ska påverka uppspelningen.
En fördel med strömmande video är att kopiering av filen inte sker då den
inte lagras internt på användarens dator gör det svårare att för användaren att
kopiera filen(Gulliksson och Lindström, 2004).

2.2 Video On Demand (VOD)
Med Video on demand (VOD) menas tjänster där man på ett iteraktivt sätt
hämtar hem filmer från en eller flera videoservrar. Det finns olika klasser av
VOD. Denna klassindelning sker med avseende på hur stor interaktivitet som
tillåts(Gulliksson och Lindström, 2004).
 True-VOD. Lika hög nivå av interaktivitet som med en videobandspelare(spolning, pause,)
 Near-VOD. Lägre nivå av interaktivitet, t.ex. spolning som sker med
steg där varje steg motsvarar 5min.
 Pay-Per-View (PPV). Användaren betalar för en video, och videon
visas vid en specifik tid på nätet.
 Shop-VOD. Man går till videoaffären och betalar interaktivt (i den
verkliga världen). Sedan går man hem och spelar upp videon som
laddats ner till en lämplig hårddisk.
Den sista tiden har VOD, eller strömmande video(streaming video) som det
kallas blivit allt populärare på internet (Gulliksson & Lindström, 2004). Med
hjälp av olika produkter och tjänster så överförs video och ljud i många olika
kvaliteter från videokonferenskvalitet upp till digital TV-kvalité. De två
huvudfaktorerna till att VOD har blivit populärare är(O’Driscoll, 2008):


Förbättrat pris och prestanda. VOD-tjänster som är billigare,
snabbare och har bättre utbud lanseras ständigt.
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Förbättrad internettillgång och hastighet. Investeringar i
uppgradering av nät har gjort att fler har åtkomst till
höghastighetsinternet.

En VOD-tjänst tillåter en användare att ”begära” en film när och var de vill
ha den. Detta är en kontrast till traditionell TV, där program sänds efter ett
fördefinierat tidsschema(O’Driscoll, 2008).
Videobiblioteket är lagrat på en server och kan nås genom en VOD-tjänst.
Processen att titta på ett program genom en VOD-tjänst är relativt enkel och
innefattar följande steg(O’Driscoll, 2008):
1. Användaren väljer en filmtitel från VOD-tjänsten.
2. Tjänsten accepterar kommandot och skickar instruktionerna till
datacentret.
3. VOD-tjänsten kontrollerar att användaren har befogenhet att titta på
den bestämda filmtiteln.
4. Om användaren har befogenhet skickas en videoström till
användarens dator eller annan komponent.
5. Strömmen kontrolleras av användaren.
De största fördelarna för en slutanvändare av VOD är följande
förmågor(O’Driscoll, 2008):
 Titta på ett program vid en tid som passar utan att behöva resa till en
videouthyrnings butik.
 Kontroll att titta på, vad de vill, när de vill ha det. Dessutom tillåter
VOD-tjänster tittare att stoppa, pausa, spola videoinnehållet.
 Tillhandahålla direkt tillgång till ett stort utbud av innehåll med hög
kvalitet.
 Titta på innehållet med en mängd olika komponenter var man än är.
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2.3 Bakomliggande teknik
För att möjliggöra VOD behövs en mängd bakomliggande tekniker. De
viktigaste teknikerna är(O’Driscoll, 2008):
 Videoserver
 Transportprotokoll
 Internet
 Ett interaktivt VOD-klient program
I denna del kommer dessa tekniker förklaras kortfattat för att skapa en
förståelse för hur VOD fungerar.

2.3.1 Videoserver
Videoserverns uppgift är att distribuera lagrad video till flera användare. Man
kan även inkludera funktionalitet för in- och utspelning av videokonferenser.
Antalet applikationsområden är flera, bland andra distribuerade undervisning,
nyhetsdistribution och Video on demand (VOD)(Gulliksson och Lindström,
2002).
Första steget för en distribution av video är en uppkoppling där server och
klient förhandlar om en upplösning, bithastighet och andra val. Sedan förser
servern tittaren med en sökfunktion för val av video. Servern brukar även
inneha funktionalitet för kontroll av uppspelning som till exempel start, stop,
och play(Gulliksson och Lindström, 2004).

2.3.2 Protokoll
All kommunikation över Internet sker med s.k. protokoll. Protokoll är en
uppsättning regler för förbindelse mellan datorer. Begreppet protokoll står för
programdel i en dator som kommunicerar med motsvarande programdel i en
annan dator(Gulliksson och Lindström, 2002).
UDP och TCP är s.k. grundprotokoll, på dessa finns tillämpningsprotokoll
som förlitar sig till vartdera grundprotokoll. Alla protokoll som körs på
Internet används alltid tillsammans med protokollet IP som är själva
grundregeln för kommunikation via Internet. TCP och UDP kan liknas vid
olika transportmetoder över Internet. För att en webbsida skall bli tillgänglig
för webbläsare används protokollet http(Gulliksson och Lindström, 2002).
VOD använder sig oftast av Real-time Transport Protocol(RTP) och RealTime-Control-Protocol(RTCP) för att strömma video till en klient. Real-Time
Streaming Protocol(RTSP) används för att kontrollera dessa strömmar.
Följande sektion ger en beskrivning av dessa protokoll samt en kort
beskrivning av de olika grundprotokollen(O’Driscoll, 2008).
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2.3.3 Internet
Idag sker trafiken av VOD- och Streamingtjänster över Internet. Internet kan
bli ett problem då videoöverföring över internet anses trögt eftersom både
mjukvara och hårdvara är inblandat. Internet har hittills byggt på att sändare
och mottagare står för intelligensen och nätverksutrustningen reduceras till
paketreläer. Fördelen med detta synsätt är att många olika nät kan
samexistera eftersom kraven på näten är låga. En annan fördel med ett
Internet är att det är enkelt kan uppgraderas. Bara användare som vill ha den
nya tekniken behöver investera. En nackdel är att de blir svårt att ge en
garanterad service för att kunna hantera ljud och video. Man kan redan idag
skicka dessa över internet men då får man nöja sig med en mycket blygsam
kvalitet som är beroende av belastning på nätverket(Gulliksson och
Lindström, 2004).

2.3.4 Interaktivt VOD-klient program
Användningen av VOD är baserat på en klient-server IT-arkitektur. Detta
betyder att punkt-till-punkt-anslutningen är inställd mellan klienten och
servern. För att kunna ta emot data som skickas från servern behöver klienten
en programvara. Programvaran presenterar en meny med videotillgångar och
tillhörande beskrivning för användaren. Innehållet som är tillgängligt är
baserat på vilket paket användaren prenumererar på. Utöver att kunna välja
en film att titta på har en typisk VOD-programvara möjlighet att söka efter
film och kontrollera strömmen genom att pausa, stoppa och spola. En
implementering av programvaran genomförs oftast via en
webbläsare(O’Driscoll, 2008).

2.3.5 Användargränssnitt
Eftersom VOD-tjänster har ett så stort bibliotek av film och TV-serier kan det
vara svårt för en användare att välja något som passar honom. Det kräver en
hel del tålamod, uthållighet och tid från användaren för att söka igenom ett
helt VOD-bibliotek för att hitta någon film eller TV-serie att titta på. Detta
gör att VOD-tjänstens användargränssnitt måste vara designat så att detta
underlättas så mycket som möjligt(De Vriendt, Degrande och Verhoeyen,
2011).
Ett användargränssnitt ska vara intuitivt, okomplicerat och utformas noggrant
så att det inte bara visar innehåll och funktionalitet. Vidare måste den ge
kortfattade resultat och dess utseende och känsla måste vara attraktivt och
uppmana användarna att utforska innehållet. För att underlätta valet av
innehåll att titta på brukar en VOD-tjänst ha följande funktioner(De Vriendt,
Degrande och Verhoeyen, 2011):


Topplista. En lista som kan kategoriseras efter vilket innehåll som är
populärast, fått högst betyg eller senast tillagt.
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Genre. En funktion där man kan sortera filmer efter genre så att
exempelvis bara actionfilmer visas.



Sökfunktion. En funktion där man skriver in namnet på innehållet och
söker i biblioteket efter matchar.



Rekommendationer. Användaren rekommenderas till innehåll som
han kan tänkas gilla(se mer nästa kapitel).



Sociala rekommendationer. Rekommendationer görs baserat på vilket
innehåll dina vänner har tittat på(se mer nästa kapitel).

2.3.6 Personifiering
Många VOD-tjänster har möjligheten att personifiera utbudet genom att
komma med rekommendationer på vilken film eller TV-serier som skulle
kunna vara lämplig för användaren. Befintliga rekommendationssystem
föreslår videoinnehåll till användarna baserat på deras uttryckliga och
implicita preferenser. Rekommendationssystemen brukar följa tre olika
tillvägagångssätt(Song, Moustafa, och Affi, 2012):


Innehållsbaserade rekommendationer. Användaren blir
rekommenderad till innehåll som liknar det som tidigare har setts.



Samverkande rekommendationer. Användaren blir rekommenderad
till innehåll som konsumeras av andra användare med liknande
preferenser.



Hybrida rekommendationer. Rekommendationen görs i kombination
av resultaten från innehållsbaserade och samverkande
rekommendationer.

De senaste åren har begreppet Social TV fått mycket uppmärksamhet. Social
TV innebär att sociala medier integreras med en VOD-tjänst. Detta gör att
VOD-tjänsten kan göra rekommendationer på filmer eller TV-serier baserat
på vad användarens vänner tittar på. Sociala medierna gynnas även av VODtjänsterna eftersom det ger indirekt marknadsföring(Montpetit, Klym och
Mirlacher, 2009).
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2.4 Ramverk för utvärdering
För att finna faktorer som påverkar acceptansen av VOD studerades
Technology Acceptance Model(TAM) i sitt ursprungliga utförande samt en
anpassad version av modellen. Diffusion of Innovations(DOI) presenteras för
att få en förståelse för hur tekniker anammas och sprids. En annan modell
som presenteras är Theory of Planned Behavior(TPB) som används för att
förstå de bakomliggande faktorerna till en människas planerade handling.

2.4.1 Technology Acceptance Model
Technology Acceptance Model (TAM) är ett verktyg för att definiera
acceptansen av teknologi för användare. Modellen antyder att när användare
presenteras för en ny teknik finns det ett antal faktorer som påverkar deras
beslut om hur och när de kommer att använda det. De två viktigaste
faktorerna är(David et al. 1989):

Figur 1: Technology Acceptance Model(TAM)


Uppfattad användbarhet. Detta är ett mått på hur användaren anser att
tekniken förbättrar dess jobb eller prestation. En teknik med en högt
uppfattad användbarhet upplevs av användaren som något de kan
tänka sig att använda.



Uppfattad användarvänlighet. Mäter till vilken grad en person anser
att användningen av en teknik är fri från fysisk och mental
ansträngning. En teknik som upplevs vara lättare att använda än andra
har större chans att bli accepterad av användare.



De två variablerna leder sedan till en vilja att använda systemet.



Attityd. Individens positiva eller negativa inställning mot tekniken.



Intention. Definieras som avsikten att använda en form av teknik.
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Faktisk användning. Faktorn syftar till den faktiska användningen av
tekniken.

Det finns flera studier som har bekräftat tillförlitligheten av modellen och att
TAM är relevant för att förutse teknikanvändning. Men flera forskare har
även betonat betydande begränsningar med TAM på grund av enkelheten och
den begränsade möjligheten att identifiera brister i tekniken. Detta gör att det
har utvecklats flera anpassade modeller som utnyttjar styrkorna av TAM
medan de förkastar svagheterna(Chuttur, 2009).

2.4.2 Shins utökade TAM
Shin(2005) har gjort en modifierad TAM som föreslår nya faktorer för att
bestämma en användares upplevda nytta och nöje av att använda Internet
Protocol Television(IPTV)(Figur 3). Med IPTV menas video som spelas över
internet där VOD ingår. Utifrån en rad observationer om användares vanor
teoretiserar de om eventuella andra faktorer som påverkar
användaracceptansen av en IPTV tjänst. Den utökade modellen tar upp
faktorer som kvalitet, kostnad och social påverkan(Shin, 2005). Dessa
faktorer presenteras i ramverket nedan(Shin, 2005):

Figur 2: Shins utökade TAM modell


Uppfattad Innehållskvalitet. Innehållskvalitet har en positiv inverkan
på attityden, eftersom större utbud och kvalitet på innehållet kan göra
att individer tycker att en IPTV-tjänst är mer njutbar.



Uppfattad Systemkvalitet. Systemkvalitet är viktigt i samband med IT,
eftersom många människor blir tveksamma till att använda ett system
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om de upplever fördröjning, frånkoppling, bristande tillgång eller
dålig säkerhet.


Socialt tryck. En individ har större chans att utföra ett beteende om
han tror att det är något som kommer att uppskattas av personer som
är viktiga för honom.



Uppfattad kostnad. När kunder ska bestämma sig för om de ska betala
för en tjänst jämför de nyttan av tjänsten mot kostnaden av tjänsten.
Om kostnaden överstiger nyttan, väljer de att inte använda tjänsten.

2.4.3 Diffusion of Innovations
Diffusion of Innovations(DOI) är en teori som beskriver hur, varför och i
vilken takt nya idéer och teknologier sprids i kulturer. Modellen behandlar
bland annat de kvalitéer som en innovation måste besitta för att kunna spridas
med framgång(Rogers, 2003). I ramverket nedan presenteras kvalitéerna som
Rogers(2003) har identifierat:
 Relativ övertag eller mervärde. Detta är den grad till vilken en
innovation uppfattas som bättre än idén som den ersätter mätt i termer
som användare tycker är viktiga, som ekonomisk fördel, social
prestige, bekvämlighet eller tillfredsställelse. Regeln säger att ju
större det upplevda övertaget är, desto större är chansen att en
innovation sprids.


Kompabilitet med befintliga värderingar och vanor. Detta är den grad
till vilken en innovation uppfattas överensstämma med de
värderingar, tidigare erfarenheter och behov av potentiella användare.
En idé som är oförenlig med användares värderingar, normer eller
metoder är svårare att sprida.



Enkelhet och användarvänlighet. Faktorn är ett mått på hur enkel
innovationen är att använda och förstå. Nya innovationer som är
lättare att förstå och använda accepteras i större grad än de
innovationer som kräver att nya färdigheter och större förståelse
utvecklas.



Möjlighet till prövning. Denna punkt beskriver vikten över av att
kunna pröva innovationen. En innovation som är testbar i någon form,
representerar lägre osäkerhet och har därmed också en högre chans till
spridning.



Synliga resultat. Ju tydligare det är att se resultatet av en innovation,
desto mer sannolikt är det att den antas. Synliga resultat skapar även
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mindre osäkerhet och gör att användarna blir mer stimulerade att
berätta om innovationen för vänner och familj.
Rogers(2003) påstår att dessa faktorer utgör en variation på mellan 49-87
procent i chansen till anammande. Vidare innehåller DOI två andra aspekter
för acceptans och spridning. Vi kommer dock inte att behandla dessa faktorer
närmare eftersom de är av mindre vikt för föreliggande studie.
Utifrån teorin har Rogers(2003) skapat vad han kallar en innovation-adaption
curve. Denna kurva är en modell som innehåller fem olika kategorier av
brukare, baserat på hur snabbt de tar till sig den nya innovationen. De olika
grupperna som han har identifierat är följande(Rogers, 2003):


”Innovatörer”(2.5% av populationen). Är de första att ta till sig en ny
innovation. De är ofta benägna att ta risker, välutbildade med bra
ekonomi, unga och har intresse att följa utvecklingen.



”Tidiga brukare”(13.5% av populationen). Detta är den andra
snabbaste kategori av individer som brukar en innovation. Dessa
individer har en förmåga att påverka andra att följa dem. Därför är
denna grupp viktig för att produkten ska kunna nå en bredare publik.
Tidiga brukare är ofta unga, hög social status, bra ekonomi och
välutbildade. De är ofta försiktigare med att börja bruka en innovation
än ”innovatörerna” eftersom de är mer benägna att ta hänsyn till
riskerna.



”Tidig majoritet”(34% av populationen). Individer i denna kategori
väntar och ser ifall produkten blir etablerad i samhället, i så fall köper
de produkten. Den tidiga majoriteten har ofta över genomsnittlig
social status och kontakt med tidiga brukare.



”Sen majoritet”(34% av populationen). Är en grupp som är skeptiska
till produkten och börjar inte använda den förrän majoriteten av
befolkningen gör det. Den sena majoriteten har lägre än genomsnittlig
social status, dålig ekonomi och är ofta i kontakt med andra i den sena
och tidiga majoriteten.



”Eftersläntrarna”(16% av populationen). De som sist tar till sig en
ny innovation. Dessa individer agerar oftast efter en ”vänta och se”mentalitet och köper oftast produkten under slutet av dess livscykel.
Eftersläntrare är ofta fokuserade på ”traditioner”, har låg social status,
dålig ekonomi, de äldsta av alla andra kategorier och kommer i
kontakt med produkten genom familj och nära vänner.
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Figur 3: innovation-adaption curve

2.4.4 Theory of planned behavior
Theory of planned behavior(TPB) utvecklades av Ajzen(1988) och är en
vidarutveckling av en tidigare modell. TPB mäter hur mänskligt handlande
styrs genom att förutspå förekomsten av ett visst beteende, under
förutsättning att beteendet är avsiktligt. Modellen kretsar kring fem
nyckeltermer personlig inställning till beteendet, subjektiv norm, uppfattad
beteende-kontroll, individens intention och faktiskt beteende(Ajzen, 2005). I
ramverket nedan presenteras termerna separat samt dess relation.

Figur 4: Theory of planned behavior(TPB)


Inställning till beteendet. En individs övergripande utvärdering av ett
beteende. Består av två komponenter, uppfattningen om
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konsekvenserna av beteendet och de positiva eller negativa
bedömningarna av varje konsekvens.


Subjektiv norm. Individens egen uppskattning av det sociala trycket
att utföra målbeteendet. Individens intention kan starkt påverkas av
den yttre subjektiva normen, om dessa personer har inflytande över
individens inställning till beteendet.



Uppfattad beteende-kontroll. Vilken utsträckning en individ anser sig
kunna utföra beteendet. Består av två aspekter, hur mycket kontroll en
individ har över beteendet och hur säker individen känner sig över att
kunna utföra beteendet.



Intention. Intention är ett mått av hur pass mycket engagemang
individen är beredd att lägga ner för att uppnå det specifika
beteendemönstret.



Beteende. Den slutgiltiga punkten beteende är resultatet hur individen
faktiskt reagerar och uppför sig.

För att illustrera modellen för TPB med hänsyn till var nyckelterms innebörd:
Inställning till beteende: ”VOD verkar vara ett bra sätt att titta på film”
Subjektiv norm: ”Jag tror att mina vänner skulle tycka det var bra om jag
använder VOD”
Uppfattad beteendekonroll: ”Jag kan börja titta på film och TV-serier med
VOD”
Intention: ”Jag ska börja använda VOD”
Beteende: ”Jag använder VOD för att titta på film och TV-serier”

2.4.5 Undersökningsmodell
Med utgångspunkt från litteraturen som granskats har en rad faktorer för en
ökad användaracceptans och diffusion formulerats(figur 5). Alla faktorer har
beskrivits mer ingående i litteraturundersökningen. Undersökningsmodellen
kommer senare ligga till grund för empirin, samt utgöra grundstrukturen i
analysen. Faktorerna som presenteras i modellen används även för att
möjliggöra väl utformade och relevanta frågor till enkäten.
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Figur 5: Undersökningsmodellen
Entiteterna är faktorer som är hämtade från det teoretiska ramverket. Det är
de faktorer som bestämmer konsumentens inställning till tjänsten.
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3. Metod
Kapitlet börjar med en presentation av vilken metod vi har valt. Vidare
beskrivs enkäten och dess utformning. Därefter presenterar vi urvalet och
presenterar vilka analysmetoder vi kommer att använda oss av.
Avslutningsvis diskuteras validitet och reliabilitet, samt etiska överväganden.

3.1 Metodval
Det första steget med vårt arbete var en litteraturgenomgång. Syftet med
denna genomgång vara att skapa en kunskapsgrund och beskriva relevanta
definitioner för den fortsatta undersökningen. Litteraturgenomgången
användes även för att ta fram en undersökningsmodell.
Undersökningsmodellen skapades för att ge läsarna en klar bild av vad som
skall undersökas.
Majoriteten av den litteratur som använts består av akademiska artiklar och
böcker. Artiklarna är hämtade från Linnéuniversitetets sökmotor Onesearch
som gör en sökning i en mängd fulltextdatabaser samtidigt.
Vi har för avsikt att utvärdera de faktorer vi formulerade i det teoretiska
ramverket utifrån en konsuments perspektiv. Resultatet skall bli en lista på
faktorer som är generella och fungerar på så stor användskara som möjligt.
Då generaliseringar eftersträvades valde vi att använda en kvantitativ metod.
Den kvantitativa ansatsen ett bättre alternativ än den kvalitativa då
generaliseringar lättare kan göras utifrån en kvantitativ data hämtad ur en
representativ urvalsgrupp. När man utför en kvantitativ undersökning handlar
det oftast om insamling av en stor mängd data som sedan bearbetas och
redovisas i syfte att beskriva ett fenomens frekvens eller omfattning
(Jacobsen, 2002).
En kvantitativ ansats bygger på att kategorisering och precisering av centrala
begrepp görs innan en empirisk undersökning genomförs (Jacobsen, 2002).
Därför har vi lagt en stor vikt vid just denna process i teorikapitlet.
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av en enkätundersökning som är
webbaserad. Anledningen till detta val är att det möjliggör att stora grupper
kan nås på kort tid(Jacobsen, 2002).

3.2 Enkäten och dess utformning
För att strukturera upp utformandet av enkäten och motivera alla frågor har vi
kategoriserat dem efter de faktorer som de är kopplade till(Tabell 1). Enkäten
består till största delen av flerfalsfrågor av typen ”inte alls viktigt” till
”mycket viktigt” i en fyrgradig skala. Frågor med särskilda svarsalternativ
utan en skala förekommer också. Tre stycken frivilliga öppna frågor lades till
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i slutet av enkäten så att respondenterna kan ta upp aspekter som vi har
missat att fråga om.
Valet att göra en webbenkät med hjälp av Google Docs baserades på att den
var enkelt att använda, gratis samt att den kan automatiskt analysera all
insamlad data genom att rita upp diagram.
För att säkerhetsställa att utformningen och formuleringen av enkäten var bra
gjordes ett pilottest av enkäten på tre personer. Efter pilottestet var gjort stod
det klart att det var ett par frågor som upplevdes vara dåligt formulerade och
rättades till innan den riktiga datainsamlingen påbörjades. Enkäten var
utformad så att generella frågor kom tidigare i formuläret och frågor som
behandlade mer VOD-orienterade ämnen kom senare. Ordningen i tabell 1
speglar inte det faktiska utseendet på enkäten. Enkäten finns i sin slutgiltiga
utformning i bilaga 1.
Tabell 1: Frågor tillhörande respektive faktor.


Ålder



Kön



Sysselsättning



Vilken/vilka VOD-tjänster använder du?



Hur många timmar i veckan tittar du på film/TVserier med en VOD-tjänst



Hur många timmar i veckan tittar du på film/TVserier vi andra sätt än VOD?



Anser du att en prövotid av en VOD-tjänst kan öka
chansen att du börjar prenumerera för den?



Har du använt en prövotid hos en VOD-tjänst?



Har du börjat prenumerera på en VOD-tjänst efter
en prövotid?



Hur introducerades du till VOD-tjänsten du
använder idag?



Anser du att socialt tryck från vänner/familj kan
öka chansen att du börjar prenumerera för en
VOD-tjänst?



Anser du att majoriteten av dina vänner tittar på
film/TV-serier genom VOD?



Anser du att det är viktigt att VOD-tjänsten är
integrerat(sammankopplat) med ett socialt nätverk

Generella frågor

Frågor om VOD-vanor

Möjlighet till prövotid

Sociala faktorer
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så att man exempelvis kan se vad sina vänner tittar
på för filmer/TV-serier?

Kvalitet

Användarvänlighet/
användbarhet



Anser du att det är viktigt att videorna är fria från
fördröjningar och störningar?



Anser du att det är viktigt att Filmerna/TV-serierna
går att titta på i HD-kvalitet?



Anser du att det är viktigt att tjänsten är lätt att
använda?



Att hitta en film/TV-serie att titta på med en VODtjänst är svårt



Funktioner som topplistor, rekommendationer och
vänners sedda filmer underlättar valet av film/TVserie



Vilken funktion använder du dig främst av när det
gäller valet av Film/TV-serier?



Hur viktiga är de olika funktioner dig i en VODtjänst? (får gradera varje funktion själv)



Det är viktigt att VOD-tjänsten är lätt att använda



Det är viktigt att VOD-tjänsten har en
snygg design

Kompabilitet

Pris och utbud



Det är frustrerande om en VOD-tjänst inte har den
film/TV-serie som man vill se



Det är viktigt att ha ett bra internet för att kunna
använda en VOD-tjänst



Vilka enheter använder du för att titta på
VOD?(flera val möjliga)



Hur viktigt är det för dig att VOD-tjänsten kan
användas via olika enheter?



Vad kan du tänka dig betala i månaden för en
VOD-tjänst?



En VOD-tjänst med reklam är ett bra sätt att sänka
priset



Det är frustrerande om en VOD-tjänst inte har den
film/TV-serie som man vill se



Hur viktigt är utbudet vid val av VOD-tjänst?
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Hur viktigt är priset vid val av VOD-tjänst?
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3.3 Urval
Eftersom vi vill ha ett bra underlag till empirin har vi valt att inte avgränsa
urvalet till någon specifik mål- eller åldersgrupp. Ju större heterogen grupp
som tillfrågas, desto större chans till en återspeglande heterogen svarsgrupp
(Jacobsen, 2002). Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval för att få tag i
respondenter då majoriteten består av släkt och vänner.
Vi skickade en kort introduktionstext samt en länk till enkäten till ca 300
personer via sociala medier på internet och via e-post. Eftersom ett urval på
mellan 400 och 600 respondenter är viktigt för att uppnå en god precision på
undersökningen behövdes ett sätt att nå många människor(Jacobsen, 2002).
Detta möjliggjordes genom användningen av internetforum. Forum som
användes var minhemmabio.se, alltomfilm.se och DVDforum.nu. Valet av de
tre forumen gjordes på grund av att de har många läsare som använder sig av
VOD. Vi anser därför att de har hög motivation till att svara på enkäten då
det är ett ämne som de är intresserade av.
Eftersom enkäten är webbaserad finns det ingen kontroll på antal eller vem
som får tillgång till enkäten. Detta kan leda till att enkäten sprids ytterligare
vilket vi ser som positivt för undersökningen. Det har inte ställts några krav
på de tillfrågade personerna i form av att de ska ha en prenumeration till en
VOD-tjänst. De enda krav som finns är att de ska ha en kunskap om vad
VOD är samt att de ska ha använt sig av en VOD-tjänst. Dessa krav ställdes
eftersom respondenterna inte skulle kunna ge trovärdiga svar på frågorna om
de saknade en erfarenhet av att använda en VOD-tjänst.

3.4 Analysmetod
Efter insamlandet av empiri, analyserades resultatet och jämfördes med vår
teoribas. Utifrån analysen för vi sedan resonemang om våra forskningsfrågor.
Därefter drar vi de relevanta slutsatserna för undersökningen.
Eftersom vi har valt att ha med öppna frågor där respondenterna kan ange
egna svar så kommer vi att kategorisera dessa svar efter olika teman. Därefter
kommer vi att ange hur många respondenter som har nämnt varje enskilt
tema. De teman som har nämnts flest gånger kommer sedan att presenteras i
en tabell för att visa vilka svar som var mest typiska.
Inmatningsfel
En inte helt ovanlig typ av fel är inmatningsfel, som ofta uppstår när data ska
föras över från frågeformulär till datorprogram. Ett vanligt fel är skrivfel som
slinker igenom och påverkar resultatet(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen
2010).
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Eftersom vi har skapat enkäten med hjälp av Google docs och den är
webbaserad så undviker vi felskrivningen av resultatet då Google beräknar
och analyserar svaren ifrån enkäten automatiskt genom att rita upp diagram.

3.5 Validitet och reliabilitet
En undersökning bör alltid uppfylla två krav nämligen att den är valid och
reliabel. Validitet betyder att undersökningen är giltig och relevant och mäter
det som önskas mätas(Jacobsen, 2002).
Urvalet av respondenter påverkar även validiteten(Jacobsen, 2002). Vid
datainsamlingen försökte vi nå ut till en stor heterogen grupp för att kunna
dra generaliseringar utifrån en allmän målgrupp, men då primärgruppen
består av släkt och vänner kan dessa ha liknande personlighetsdrag. Detta gör
att validiteten på vår undersökning försämras. För att nå en högre validitet
skulle vi istället gjort ett slumpmässigt urval.
Frågorna i enkäten är noga utformade så att de är relevanta och har en
teoretisk anknytning. För att stärka kvaliteten i undersökningen har vi använt
oss av ett så kallat pilottest där vi har valt ett antal personer som svarat på
enkäten innan vi började med den verkliga datainsamlingen. Detta gjordes för
att försäkra oss om att frågorna var relevanta och tydliga. Vi har även
tydliggjort arbetets syfte och skapat relevanta forskningsfrågor. Vidare har
uppsatsens kontext tydliggjorts för att ge läsaren möjlighet att förstå
sammanhanget.
Reliabilitet betyder att undersökningen är tillförlitlig och trovärdig. För att
detta ska vara möjligt behöver undersökningen vara genomförd på ett
trovärdigt sätt. En tumregel för att uppmäta reliabilitet är att undersökningen
ska få samma resultat igen om man genomför exakt samma undersökning en
gång till(Jacobsen, 2002). Då vi har valt att undersöka framgångsfaktorer för
VOD-tjänster under ett visst ögonblick och de är i ständig förändring kan det
vara svårt att uppnå en hög reliabilitet. För att stärka reliabiliteten har vi
försäkrat oss om att datainsamlingen och den kommande analysen är korrekt
utförda.

3.6 Etiska överväganden
Enkätundersökningarna kommer hållas ur ett moraliskt och etiskt perspektiv
som stämmer överens med Jacobsen(2002). Alla respondenter informerades
om syftet med undersökningen. Respondenterna var även frivilliga och
informerades om att alla svar var anonyma eftersom inga uppgifter kan
kopplas till någon av de svarandes identiteter.
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4. Empiri
Här presenteras resultaten som framkom vid enkätundersökningen om VOD.
Enkäten fanns tillgänglig på Internet mellan 6/5 och den 13/5 2013. Totalt
svarade 112, varav 71 män och 41 kvinnor. Åldersgruppen 18-25 är den
största gruppen med 43 respondenter.
Fråga 1 - Vilka VOD-tjänster använder du dig av för att titta på film och TVserier?(flera val möjliga)

Figur 6: tillhörande fråga 1
Enligt figur 6 använder sig majoriteten av respondenterna av Gratistjänster.
Av Prenumerationstjänsterna är Netflix den som flest använder.
Fråga 2 - Hur många timmar i veckan använder du en VOD-tjänst för att
titta på filmer och TV-serier?

Figur 7: tillhörande fråga 2
Enligt figur 7 så tittar 41 procent av respondenterna ungefär 1-5 timmar på
film/TV-serier i veckan via VOD-tjänster.
Fråga 3 - Hur många timmar i veckan kollar du på film och TV-serier via
andra sätt än VOD?
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Figur 8: tillhörande fråga 3
Enligt figur 8 så tittar 43 procent av respondenterna ungefär 1-5 timmar i
veckan på film/TV-serier via andra sätt än VOD-tjänster.
Fråga 4 - Hur viktigt är det att VOD-tjänsten har ett lågt pris?

Figur 9: tillhörande fråga 4
Som figur 9 visar så tycker 41 procent av respondenterna att priset för en
VOD-tjänst är ganska viktigt. Figuren visar även att 38 procent tycker att
priset är mycket viktigt vid valet av en VOD-tjänst.
Fråga 5 - Hur viktigt är det att VOD-tjänsten har nylanserade filmer/TVserier?

Figur 10: tillhörande fråga 5
Enligt figur 10 så tycker 48 procent av respondenterna att det är mycket
viktigt att en VOD-tjänst har nylanserade filmer/Tv-serier.
Fråga 6 - Hur viktigt är det att VOD-tjänsten har ett stort utbud av
filmer/TV-serier?

28 (62)

Figur 11: tillhörande fråga 6
Som figur 11 visar så tycker 59 procent av respondenterna att det är mycket
viktigt att en VOD-tjänst ska inneha ett stort utbud av filmer/Tv-serier.
Fråga 7 - Hur viktigt är det att VOD-tjänsten har en god kvalitet på ljud och
bild?

Figur 12 tillhörande fråga 7
Enligt figur 12 så tycker 56 procent av respondenterna att kvaliteten på ljud
och bild är mycket viktigt.
Fråga 8 - Hur viktigt är det att VOD-tjänsten är lätt att använda?

Figur 13 tillhörande fråga 8
Som figur 13 visar så tycker 38 procent av respondenterna att det är mycket
viktigt att en VOD-tjänst ska vara lätt att använda.
Fråga 9 - Vad kan du tänka dig betala i månaden för en VOD-tjänst?
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Figur 14 tillhörande fråga 9
Enligt Figur 14 så tycker 42 procent av respondenterna att ett pris mellan 5099 kr i månaden är lämpligt att betala för en VOD-tjänst.
Fråga 10 - Vilka enheter använder du för att titta på VOD?(flera val
möjliga)?

Figur 15 tillhörande fråga 10
Enligt figur 15 så använder 43 procent av respondenterna sig av dator för att
titta på VOD. Figuren visar även att 21 procent av respondenterna använder
sig av Surfplatta och Smart-Tv.
Fråga 11 - Hur viktigt är det för dig att VOD-tjänsten kan användas via olika
enheter?

Figur 16 tillhörande fråga 11
Som figur 16 visar så tycker 42 procent av respondenterna att det är ganska
viktigt att VOD-tjänsten kan användas på flera olika enheter.
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Fråga 12 - En prövotid av en VOD-tjänst kan öka chansen att jag börjar
prenumerera för den?

Figur 17 tillhörande fråga 12
Enligt figur 17 instämmer 51 procent av respondenterna helt med att en
prövotid skulle kunna öka chansen att de börjar prenumerera på en VODtjänst.
Fråga 13 - Har du använt en prövotid hos en VOD-tjänst?

Figur 18 tillhörande fråga 13
Som figur 18 visar så har 66 procent av respondenterna använt sig av en
prövotid av en VOD-tjänst. Figuren visar även att 35 procent av
respondenterna inte använt sig av en prövotid.
Fråga 14 - Har du börjat prenumerera på en VOD-tjänst efter en prövotid?

Figur 19 tillhörande fråga 14
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Enligt figur 19 så har 55 procent av respondenterna inte börjat prenumerera
på VOD-tjänsten efter en prövotid.
Fråga 15 - Hur introducerades du till VOD-tjänsten du använder idag?

Figur 20 tillhörande fråga 15
Enligt figur 20 svarade 32 procent av respondenterna att det var via reklam de
blev introducerade till en VOD-tjänst.
Fråga 16 - Socialt tryck från vänner/familj kan öka chansen att jag börjar
prenumerera för en VOD-tjänst?

Figur 21 tillhörande fråga 16
Enligt figur 21 så har respondenterna delade meningar om att socialt tryck
skulle öka deras chanser att börja prenumerera på en VOD-tjänst, där 26
procent av respondenterna både instämmer delvis och instämmer inte alls
med att det skulle öka deras chanser att börja prenumerera.
Fråga 17 - Majoriteten av mina vänner använder sig av en VOD-tjänst för att
titta på film/TV-serier?
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Figur 22 tillhörande fråga 17
Enligt figur 22 så instämmer 38 procent av respondenterna att deras vänner
delvis använder sig av VOD-tjänster.
Fråga 18 - Hur viktigt är det att VOD-tjänsten är integrerat(sammankopplat)
med ett socialt nätverk så att man exempelvis kan se vad sina vänner tittar på
för filmer/TV-serier?

Figur 23 tillhörande fråga 18
Enligt figur 23 så tycker 50 procent av respondenterna att det inte alls är
viktigt att sociala nätverk är sammankopplade med VOD-tjänster.
Fråga 19 - Hur viktigt är det att videorna är fria från fördröjningar och
störningar?
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Figur 24 tillhörande fråga 19
Enligt figur 24 så tycker 78 procent att det är mycket viktigt att videorna är
fria från fördröjning och störningar.
Fråga 20 - Hur viktigt är det att filmerna/TV-serierna går att titta på i hög
kvalitet?

Figur 25 tillhörande fråga 20
Enligt figur 25 så tycker 61 procent av respondenterna att det är mycket
viktigt att filmerna/TV-serier visas i hög kvalitet.
Fråga 21 - Att hitta en film/TV-serie att titta på med en VOD-tjänst är svårt?

Figur 26 tillhörande fråga 21
Enligt figur 26 så instämmer 27 procent av respondenterna delvis med att det
är svårt att hitta en film på en VOD-tjänst
Fråga 22 - Funktioner som topplistor, rekommendationer och vänners sedda
filmer underlättar valet av en film/TV-serie?
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Figur 27 tillhörande fråga 22
Enligt figur 27 så instämmer 48 procent av respondenterna delvis med att
funktioner underlättar valet av film/TV-serie.
Fråga 23 - Vilken funktion använder du dig främst av när det gäller valet av
film/TV-serier?

Figur 28 tillhörande fråga 23
Enligt figur 28 använder sig 42 procent av respondenterna av egensökning
när de letar efter filmer/TV-serier. Figuren visar även att 33 procent av
respondenterna använder sig av topplistor.

Fråga 24– Hur viktigt är följande funktion för dig? Rekommendationer
baserat på vilka filmer/TV-serier som man tidigare har tyckt om.

Figur 29 tillhörande fråga 24
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Enligt figur 29 så tycker 44 procent av respondenterna att rekommendationer
är ganska viktigt. Figuren visar även att 38 procent tycker att det är mindre
viktigt.
Fråga 25 – Hur viktigt är följande funktion för dig? Topplista(Rankar
filmer/TV-serier efter popularitet, högst betyg, senast tillagda)

Figur 30 tillhörande fråga 25
Enligt figur 30 så tycker 46 procent av respondenterna att det är ganska
viktigt med funktionen Topplista.
Fråga 26 – Hur viktigt är följande funktion för dig? Egen sökning

Figur 31 tillhörande fråga 26
Som figur 31 visar så tycker 49 procent av respondenterna att funktionen
egen sökning är mycket viktig.
Fråga 27 – Hur viktigt är följande funktion för dig? Vänners sedda filmer

Figur 32 tillhörande fråga 27
Enligt figur 32 så tycker 43 procent av respondenterna att det är mindre
viktigt med vänners sedda filmer.
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Fråga 28 - Slutligen vilken förbättring ser du gärna inom den VOD-tjänst du
använder mest?

Figur 33 tillhörande fråga 28
Som figur 33 visar så vill 42 procent av respondenterna ha större utbud av
film/TV-serier. Figuren visar även att 18 procent vill ha snabbare tillgång till
nylanserade filmer/Tv-serier.
De fem kommande frågorna använder sig av en rangordning mellan 1 till 5
där varje siffra från 1 till 5 har en betydelse.
1=Instämmer inte alls
2=instämmer i någon mån
3=varken eller
4=instämmer delvis
5=instämmer helt
Fråga 29 - Det är viktigt att VOD-tjänsten är lätt att använda?

Figur 34 tillhörande fråga 29
Enligt figur 34 så instämmer 51 procent av respondenterna helt med att en
VOD-tjänst ska vara lätt att använda.
Fråga 30 - Det är viktigt att VOD-tjänsten har en snygg design?
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Figur 35 tillhörande fråga 30
Enligt figur 35 så instämmer 29 procent av respondenterna delvis med att
designen är viktig.
Fråga 31 - En VOD-tjänst med reklam är ett bra sätt att sänka priset?

Figur 36 tillhörande fråga 31
Enligt figur 36 så instämmer 31 procent av respondenterna inte alls med att
reklam skulle vara ett bra alternativ för att sänka priset på en VOD-tjänst.
Fråga 32 - Det är frustrerande om en VOD-tjänst inte har den film/TV-serie
som man vill se?

Figur 37 tillhörande fråga 32
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Enligt figur 37 så instämmer 50 procent av respondenterna helt med att det är
frusterande att en VOD-tjänst inte har den film/TV-serie som man vill se.
Fråga 33 - Det är viktigt att ha ett bra internet för att kunna använda en
VOD-tjänst?

Figur 38 tillhörande fråga 33
Enligt figur 38 så instämmer 76 procent av respondenterna helt eller delvis
med att det är viktigt med att ha bra internet vid användandet av VODtjänster.
Frivilliga Öppna frågor.
I de öppna frågorna har vi räknat hur många gånger respondenterna har
nämnt svar som tillhör samma tema. Detta gjorde vi för att se om det är
många respondenter som tycker samma sak och på så sätt hitta mönster i
svaren. Resultaten har därefter skrivits in i en tabell för varje fråga där vi har
angett hur många respondenter som har nämnt samma tema.
Fråga 34-Frivillig öppen fråga: Vad tycker du är mest positivt med din VODtjänst?
Tabell 2: tillhörande fråga 34
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Enligt tabell 2 så tycker respondenterna att tillgängligheten, stort utbud och
priset är det mest positiva med deras VOD-tjänster.
Fråga 35 - Frivillig öppen fråga: Vad tycker du är mest negativt med din
VOD-tjänst?
Tabell 3: tillhörande fråga 35
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Som tabell 3 visar så tycker respondenterna att utbudet av TV-serier/filmer,
dåliga funktioner och reklam är en av de sakerna som de tycker är mest
negativt med i deras VOD-tjänster.
Fråga 36- Frivillig öppen fråga: Finns det något som skulle kunna förbättras
med din VOD-tjänst?
Tabell 4: tillhörande fråga 36

Enligt tabell 4 så tycker respondenterna att det som skulle kunna förbättras
mest är Utbudet, att filmer får HD-kvalitet och att det tillkommer bättre
funktioner samt att de ska visa ny släppta avsnitt av Tv-serier direkt.
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5. Diskussion och Analys
I detta kapitel kommer empirin att analyseras och kopplas till de faktorer vi
tidigare formulerat i undersökningsmodellen. Detta för att i någon mån kunna
påvisa om teorin stämmer överens med verkligheten eller inte.
Avslutningsvis presenteras en metodreflektion.

5.1 Kvalitet
Enligt Shin(2005) är kvaliteten en viktig faktor för att öka
användaracceptansen av en VOD-tjänst. Om en VOD-tjänst inte uppnår en
god kvalitet blir människor tveksamma till att använda den(kap 2.4.2).
Empirin visar att majoriteten tycker att det är viktigt att en VOD-tjänst har en
bra kvalitet på ljud och bild(fråga 7). Shin(2005) nämner även att det är
viktigt att VOD-tjänsten är fri från fördröjning och frånkoppling vilket
påvisades i vår enkätundersökning(fråga 19). En förutsättning för att man ska
kunna uppnå en god kvalitet med en VOD-tjänst är att användaren har en bra
internetuppkoppling(kap 2.3.3). Majoriteten av respondenterna instämmer
med att en bra internetuppkoppling är viktig för att kunna använda en VODtjänst(fråga 33). Att en bra internetuppkoppling är viktig vid användandet gör
det problematiskt för en VOD-tjänst då det blir svårt att ge en garanterad
service för hantering av ljud och bild(kap 2.3.3).
Möjligheten att kunna se på videoinnehållet i hög kvalitet är något som var
viktigt för respondenterna då 94 procent svarade att det var ganska eller
mycket viktigt(fråga 32). Att kvaliteten på ljud och bild behövde förbättras
var något som många respondenter även nämnde i den öppna frågan(fråga
20) då respondenterna ofta efterfrågade ett bättre format.

5.2 De sociala faktorernas påverkan på konsumenten
Det visade sig att majoriteten av enkätdeltagarna, 33 procent introducerades
till VOD-tjänsten de använder idag via reklam(fråga 15). Detta indikerar att
det är viktigt att företagen marknadsför sina tjänster via sociala medier och
TV-reklam för att nå ut till konsumenterna.
Teorin nämner att socialt tryck från vänner och familj kan öka chansen att en
individ utför ett beteende(kap 2.4.4; kap 2.4.2). Detta motbevisades dock i
empirin då majoriteten av respondenter inte instämde om att socialt tryck kan
öka chansen för att de börjar använda en VOD-tjänst(fråga 16). Vi tror dock
att empirin är missvisande eftersom de flesta påverkas av socialt tryck mer än
vad de tror. I frågan hur de hade introducerats till sin nuvarande VOD-tjänst
svarade 31 procent att de introducerats via vänner och familj(fråga 15). Detta
visar att en stor del av respondenterna ändå har blivit påverkade av den
subjektiva normen(kap 2.4.4).
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Empirin visade att flest deltagare instämde delvis om att majoriteten av deras
vänner använder sig av en VOD-tjänst för att titta på film eller TVserier(fråga 17). Frågan utformades med två syften bakom sig. Det första var
att ta reda på i vilken utsträckning respondenternas vänner använder sig av
VOD-tjänster. Det andra syftet var att kartlägga vilken sorts social påverkan
våra respondenter är utsatta för och utsätter andra för. I teorin identifierade vi
fem kategorier av brukare baserat på hur snabbt de tar till sig en ny
produkt(kap 2.4.3). Kategorin tidiga brukare är de som oftast är unga, har en
hög social status och lätt kan påverka andra individer att följa dem. Resultatet
visade att 86 procent av de som instämde helt eller delvis på frågan var i
åldrarna 18-36. Detta kan tyda på att de tillhör kategorin tidiga brukare då de
är unga och har lyckats påverka andra att börja använda VOD-tjänster.
Det finns VOD-tjänster som har integrerat sin tjänst med sociala medier för
att göra att användaren får en mer social upplevelse av tjänsten. Genom
denna integration kan en användare exempelvis se vilket innehåll sina vänner
har tittat på(kap 2.3.6). Resultatet på frågan om hur viktigt det är med denna
integration visar att 81 procent av respondenterna tycker att detta är mindre
eller inte alls viktigt(fråga 18). En anledning till att så många inte anser det är
viktigt kan vara att de tycker att det inkräktar på deras privatliv när deras
vänner kan se vad de tittar på. Något som en av respondenterna tog upp på en
öppen fråga angående vad som är mest negativt med sin VOD-tjänst(fråga
35).
”Att vissa VOD-tjänster tror att det är så sabla viktigt att koppla ihop mitt
Tv-tittande med social medier. Jag vill varken ha öppen redovisning på vad
jag tittar på, eller nödvändigtvis kunna se vad mina vänner ser
på.”(Enkätdeltagare 32)
Av de respondenter som tyckte att det var ganska eller mycket viktigt med en
integration var 79 procent kvinnor(fråga18). Detta kan bero på att kvinnor är
mer socialt inriktade än men och vill därför att deras VOD-tjänster ska ge
dem en mer social upplevelse. Vi kan alltså se att det finns både positiva och
negativa aspekter av att integrera en VOD-tjänst med sociala medier. Om det
finns en integration bör användarna själva få bestämma vad för information
de vill dela med sina vänner.

5.3 Pris och utbud
När en konsument ska bestämma sig för om de ska betala för en tjänst jämför
de nyttan av tjänsten mot kostnaden(kap 2.4.2). Enkätresultatet visade att 42
procent var villiga att betala 50-99 kronor per månad för en VOD-tjänst
vilket är kostnaden för de flesta VOD-tjänster i dagsläget(fråga 9). Det visade
sig att den ekonomiska bakgrunden hade en betydelse för hur mycket de var
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villiga att betala då 65 procent av de som kunde tänka sig att betala mer än
100 kronor per månad var arbetande och äldre än 26 år gamla.
Majoriteten av respondenterna(33 procent) använder sig av gratistjänster som
svenska TV-kanaler äger(fråga 1). Dessa gratistjänster har dock nackdelen att
de har ett begränsat utbud samt reklampauser i videorna. 78 procent av
respondenterna använder sig av både en betaltjänst och en gratistjänst. Detta
beror förmodligen på att betaltjänsten saknar innehåll som användaren vill se
vilket gör att användaren kompletterar detta genom att även använda en
gratistjänst.
Reklam var något som majoriteten av respondenterna inte tyckte var ett
acceptabelt sätt att sänka priset av en VOD-tjänst(fråga 31). Detta kan bero
på att konsumenterna vill få samma känsla av att använda en VOD-tjänst som
de skulle få när de kollar på en vanlig DVD-film. Något som en av
respondenterna tog upp som en negativ sak med sin VOD-tjänst i en öppen
fråga(fråga 35).
”Att det är reklam mitt i. Om man ser en film eller serie på TV kan det vara
okej med reklam, men om jag ser det på datorn vill jag inte ha
reklam.”(enkätdeltagare 73)
Av betaltjänsterna var Netflix den mest populära med 26 procent av
svaren(fråga 1). Detta beror förmodligen på att Netflix är den tjänst som har
bäst utbud eftersom det ägs av ett stort internationellt företag. Utbud är
nämligen en viktig faktor för att öka användarens upplevda nöje av en VODtjänst(kap 2.4.2). Detta påvisades i vår enkätundersökning då 92 procent av
respondenterna tyckte det var ganska eller mycket viktigt med ett stort utbud
av filmer och TV-serier(fråga 6). Ett större utbud var även den förbättring
som majoriteten av respondenter helst skulle vilja se på den VOD-tjänst de
använder(fråga 28). Respondenterna tycker även att det är frustrerande att
inte hitta filmen de vill se med sin VOD-tjänst(fråga 32). Vår hypotes är att
detta leder till att de använder sig av alternativa tillvägagångssätt för att få tag
på filmen som exempelvis illegal nerladdning. Ett annat fenomen som
tidigare har nämnts är att respondenterna använder flera VOD-tjänster som
komplement till varandra för att täcka ett större utbud.
Att VOD-tjänsten ska ha tillgång till nylanserade filmer och TV-serier är en
annan aspekt som respondenterna tyckte var viktig(fråga 5). Detta är även ett
tema som många respondenter tog upp som negativt med sin VOD-tjänst i
den öppna frågan(fråga 35). Detta beror till stor del på att den svenska
versionen av en VOD-tjänst inte har samma utbud som den amerikanska.
Vilket gör att exempelvis nya TV-serier avsnitt ofta kommer upp direkt på
den amerikanska versionen av VOD-tjänsten medan det kan dröja veckor
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innan den svenska versionen får samma avsnitt. Något som ett par
respondenter belyste i en öppen fråga(fråga 35):
”Utbudet av TV-serier är alldeles för litet och att den inte har dem senaste
avsnitten som släpps i t ex USA av TV-serierna som jag kollar
på.”(enkätdeltagare 20)
”TV-serierna på det svenska Netflix ligger många säsonger bak, likadant tar
det långt tid för nya filmer att komma in bland utbudet.”(enkätdeltagare 46)
För att de internationella VOD-tjänster ska få en ökad kundbas måste de ha
samma kvalitet på utbudet i Sverige som de har i USA.

5.4 Den upplevda och uppfattade användarbarheten och
användarvänligheten av tjänsten
Den upplevda och uppfattade användbarheten och användarvänligheten är
centralt i studien. Om inte den upplevda användbarheten och
användarvänligheten fyller de kraven som byggs upp i den uppfattade nyttan
kommer konsumenter ha en negativ inställning till tjänsten(kap 2.4.1).
Att en tjänst är enkel att använda och förstå är viktig för att få en hög
användarvänlighet. Enkätundersökningen visar att 81 procent av
respondenterna instämmer helt eller delvis att det är viktigt med en VODtjänst som är enkel att använda(fråga 29). Av de övriga respondenter som inte
tyckte det var så viktigt att tjänsten var lätt att använda var 74 procent i
åldersgruppen 18-25. Detta kan bero på att användare i denna åldersgrupp har
lättare att förstå sig på teknik än de som är äldre och har därför inte samma
behov av att en tjänst ska vara lätt att använda.
För att en VOD-tjänst ska vara enkel att använda bör användargränssnittet
vara designat så att det underlättar valet av videoinnehåll så mycket som
möjligt(kap 2.3.5). Av de funktioner som används för att välja en film eller
TV-serie att se på var sökfunktionen den mest använda med 43 procent av
svaren(fråga 23). Att sökfunktionen var den mest använda var ett väntat svar
eftersom man brukar veta vilket innehåll som man vill se och sedan söka efter
det. Av de övriga funktionerna var topplistan den mest populära med 33
procent av svaren(fråga 23).
Funktionen som användes minst för att välja innehåll att se på var vänners
sedda filmer med sex procent(fråga 23). Det var även denna funktion som
respondenterna tyckte var minst viktig(fråga 25). Att denna funktion är så
opopulär kan bero på den anledningen som tidigare identifierats i kapitel 5.2
nämligen att användarna tycker att de inkräktar på deras privatliv.
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Empirin visar att 32 procent av respondenterna instämde helt eller delvis med
att det är svårt att hitta videoinnehåll att titta på med en VOD-tjänst vilket
visar att det finns rum för förbättringar(fråga 21). För att tjänsterna ska få en
ökad användarbas behöver de förbättra de nuvarande funktionerna eller
implementera nya så att valet av innehåll att se på underlättas så mycket som
möjligt
Ett användargränssnitt bör även ha ett utseende och känsla som är attraktivt
och uppmanar användaren att utforska innehållet(kap 2.3.5). Empirin visar att
46 procent av respondenterna instämde helt eller delvis om att det är viktigt
med att VOD-tjänsten har en snygg design(fråga 30). Om tjänsten inte har ett
bra utseende på användargränssitten kan användarna bli tveksamma till att
använda tjänsten eftersom den inte ger ett professionellt intryck.
Uppfattad användbarhet baseras i vårt fall på utbudet hos tjänsten kombinerat
med tillgängligheten. Empirin visade att 76 procent av respondenterna tyckte
det var ganska eller mycket viktigt att VOD-tjänsten är tillgänglig via flera
enheter(fråga 11). Datorn var den enhet som flest respondenter använde sig
av för att titta på VOD med 43 procent av svaren(fråga 10). Surfplatta och
TV hade lika många svar med 21 procent vardera. Mobiltelefon hade endast
12 procent av svaren vilket förmodligen beror på telefonens begränsade
batteritid och skärmstorlek.
Att så många tycker att det är viktigt att kunna använda en VOD-tjänst på
flera enheter tyder på att det håller på att ske en ändring i tittarnas vanor då
många inte vill vara bundna till en stationär plats att titta på film i hemmet
utan vill kunna få tillgång till tjänsten var som helst med hjälp av mobila
enheter. Den ökade populariteten av surfplattor kan gynna VOD-tjänster
eftersom de möjliggör ett behagligt och portabelt sätt att titta på video. Att
tittarnas vanor håller på att förändras gör det viktigt för tjänsterna att utveckla
ett användarvänligt gränssnitt även för de mobila enheterna.

5.5 Prövotid
Tidigare studier visar att en produkt som är testbar representerar lägre
osäkerhet och har därmed också en högre chans till diffusion(kap 2.4.3). Våra
resultat visar på ett starkt stöd för att en prövotid kan öka chansen för
anammandet av en VOD-tjänst(fråga 12). Av de 73 som har använt en
prövotid på en VOD-tjänst hade 50 respondenter påbörjat en prenumeration
efter avslutat tid(fråga 13, 14). Vi kan alltså se att möjligheten till en prövotid
är en viktig faktor för att en VOD-tjänst ska få en hög diffusion.

5.6 Metodreflektion
Ett problem vid användandet av en webbenkät är att vi inte kan kontrollera
det faktum att samma person kan fylla i enkäten flera gånger. Således är det
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inte säkert att svaren är tillförlitliga, detta då vi inte vet om våra informanter
svarat ärligt på frågorna. Då vi inte erbjudit informanterna någon belöning
eller ersättning vid inlämnandet av enkäten skulle de inte ha någon vinning
av att besvara den flera gånger. Vi ser heller inte några andra anledningar till
att förvanska resultaten. Därför kan vi konstatera att risken är låg, att någon
eller några skulle vilja förvränga statistiken.
Något vi reflekterat över i efterhand är att vi hade kunnat styrka vårt resultat
med att kombinera den kvantitativa metoden med kvalitativa intervjuer. Vår
tanke är att frågorna i en enkät ofta är styrande i den bemärkelsen att
forskaren endast frågar om det han själv finner intressant och vill ha svar på.
Följaktligen är det också vi själva som bestämmer svarsalternativen, vilket
inte ger informanterna chansen att tänka helt fritt. Med intervjuer hade vi
alltså kunnat gå mer på djupet angående VOD-tjänster, istället för att
personer svarar på förutbestämda frågor i enkäten. Resultatet av de
kvalitativa intervjuerna skulle styrka resultaten från den kvantitativa genom
att den skulle komplettera svaren ifrån enkäten med personers egna åsikter.
Vi löste detta genom att ha några öppna frågor i slutet av enkäten som gav
informanterna utrymme att komma med fria åsikter. Tidsbristen har dock
begränsat oss i vår undersökning då vi inte hade en klar uppfattning om hur
stort arbetet skulle vara, samt att ämnet vi har valt är relativt nytt.
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6. Avslutning
I detta kapitel avslutas uppsatsen med en slutsats som svarar på
frågeställningen. Därefter ges förslag på vidare forskning.

6.1 Slutsats
Denna uppsats har behandlat viktiga faktorer för en ökad användaracceptans
och diffusion av VOD-tjänster. Vi utgick från en litteraturgenomgång där vi
identifierade faktorer som påverkade användaracceptansen och diffusionen av
VOD-tjänster. Därefter sammanfattade vi faktorerna till en
undersökningsmodell och försökte utvärdera dem med hjälp av en
webbenkät. Om det går att göra generaliseringar utifrån resultatet är osäkert,
men de svar vi samlat in visar en stark koppling till tidigare litteratur.
Vårt enkätresultat visar att utbud är den faktor som är av högst betydelse för
att en VOD-tjänst ska bli framgångsrik. Detta är tydligt då respondenterna
både nämner det och ofta använder sig av flera tjänster just för att öka
utbudet. Att VOD-tjänsten är snabb på att lägga upp nylanserade filmer och
TV-serier är också viktigt då användare inte vill behöva vänta en längre tid
för att se det nya avsnittet av sin favoritserie.
Kostnaden spelar också en viktig roll då konsumentens uppfattade
användbarhet av tjänsten inte får överstiga priset. Det visade sig att
konsumenternas ekonomiska förutsättning har en betydelse för hur mycket de
är villiga att betala för en VOD-tjänst.
I vårt enkätresultat bekräftar vi tidigare påståenden om att kvaliteten är en
viktig faktor för att en VOD-tjänst ska få en hög användaracceptans. Alla
ställda frågor pekade på att det var viktigt att VOD-tjänsterna hade en hög
kvalitet på ljud och bild samtidigt som att den är fri från fördröjningar och
frånkopplingar.
För att en VOD-tjänst ska få stor diffusion och acceptans är en viktig faktor
att lösningen uppfattas som användbar. Uppfattad användbarhet baseras i vårt
fall på utbudet hos tjänsten kombinerat med tillgängligheten. Resultatet
visade att det är viktigt för konsumenterna att VOD-tjänsten går att använda
på flera enheter.
Användarvänligheten är något som i enlighet med vårt teoretiska ramverk
spelar en central roll för användaracceptansen och diffusionen av en VODtjänst. Alla resultat antydde att det var viktigt att tjänsten var enkel att
använda och att den har funktioner som underlättar valet av film eller TVserie så mycket som möjligt.
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En faktor som förhindrar spridningen av VOD-tjänster är att de kräver en
snabb internetuppkoppling. Detta gör att de konsumenter som inte har
tillgång till ett bra internet kan få svårigheter med att använda en VOD-tjänst.
Studien visar olikheter från teorin då majoriteten av respondenter inte anser
att socialt tryck kan öka chansen för att de börjar använda en VOD-tjänst.
Detta är den enda faktorn där vi hittade olikheter mellan teorin och resultatet.
Resultatet visade i enlighet med teorin att en VOD-tjänst kan få en ökad
diffusion om den är testbar eftersom den då representerar lägre osäkerhet och
har därmed högre chans till spridning.
Slutligen är det för oss tydligt att videotjänster via internet är någonting som
ständigt ändras och påverkas av de konsumenter som använder dem.
Framtida VOD-leverantörer bör lyssna noggrant på konsumenternas åsikter.
Det spelar ingen roll hur bra den underliggande tekniken är om inte
konsumenterna tydligt ser fördelarna av att använda en VOD-tjänst. När
VOD-tjänsterna möter de krav som konsumenterna har på innehållet och
tekniken, och när konsumenterna acklimatiserar sig, kommer marknaden att
gå med stora vinster.

6.2 Förslag till fortsatt forskning
Då vår uppsats främst är fokuserad på användarna, och inte ingående
behandlar de tekniska aspekterna av problemområdet, finner vi utrymme för
fortsatt forskning med teknologin i fokus.
En sak som inte togs upp särskilt mycket i undersökningen är
upphovsrättskyddsaspekten av en VOD-tjänst, vilka teknologier VODtjänster använder sig av för att skydda sitt videoinnehåll mot illegal
kopiering. Det är även intressant att undersöka om VOD-tjänster har någon
påverkan på konsumenternas beteende angående illegal fildelning.
Något annat som kan forskas vidare på är att gå in mer djupgående på hur ett
användargränssnitt bör vara uppbyggt på en VOD-tjänst för att öka
användarvänligheten.
Till vår undersökning finns det utrymme för ytterligare empiri, främst i form
av intervjuer för att komplettera enkätundersökningen. Detta skulle ge mer
djup och en bättre förståelse för användarnas syn på VOD-tjänsterna.
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Bilagor
Bilaga 1 – Enkät
Hej!
Informationen som framkommer ur denna undersökning kommer användas i
en studie som utförs på Linnéuniversitetet. Studien är en kandidatuppsats som
undersöker framgångsfaktorer för Video on Demand(VOD)-tjänster. Med
VOD-tjänster avser vi program/applikationer eller webbsidor där man kan
titta på filmer och/eller TV-serier streamat(direkt utan att behöva ladda ner).
Alla svar är helt konfidentiella.
Är ni intresserade av studiens resultat kan ni kontakta oss på
fb222ar@student.lnu.se
Tack för din medverkan!
*Obligatorisk
Kön? *


Man



Kvinna

Ålder *


17 eller under



18-25



26-35



36-45



46-55



56-65



66 eller över

Vad är din sysselsättning? *


Arbetande
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Student



Arbetssökande



Annat

Vilka VOD-tjänster använder du dig av för att titta på film och TVserier?(flera val möjliga) *


CDON



Netflix



HBO Nordic



Viaplay



Gratistjänster som tv6play, svtplay, kanal5play, tv4play osv.



Voddler



Kanal5 play premium



TV4 play premium



Canal Digital Go



SF anytime



Film2home



Headweb



Dreamfilms



Ingen



Övrigt:

Hur många timmar i veckan använder du en VOD-tjänst för att titta på filmer
och TV-serier? *


mindre än en timme



1-5 timmar



5-10 timmar



10-20 timmar



20-30 timmar



30-40 timmar
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mer än 40 timmar

Hur många timmar i veckan kollar du på film och TV-serier via andra sätt än
VOD? *


mindre än en timme



1-5 timmar



5-10 timmar



10-20 timmar



20-30 timmar



30-40 timmar



mer än 40 timmar

Hur viktiga är följande aspekter för dig vid val av VOD-tjänst? *
Inte alls
Mindre
Ganska
Mycket
viktigt
viktigt
viktigt
viktigt
Pris
Nylanserade
filmer/tvserier
Stort utbud av
filmer/Tvserier
Kvalitet på
ljud och bild
Enkel att
använda
Vad kan du tänka dig betala i månaden för en VOD-tjänst? *


Inget



1-49 Sek/mån



50-99 Sek/mån



100-149 Sek/mån



150-200 Sek/mån
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200+ Sek/mån

Frågor angående tillgänglighet
Vilka enheter använder du för att titta på VOD?(flera val möjliga) *


Dator



Surfplatta



Mobiltelefon



TV(Smart-TV eller via xbox/playstation/Wii/annan enhet)



Övrigt:

Hur viktigt är det för dig att VOD-tjänsten kan användas via olika enheter? *
Med enheter menar vi datorer, mobiler, TV, surfplattor


Mycket viktigt



Ganska viktigt



Mindre viktigt



Inte alls viktigt

Frågor angående prövotid
En prövotid av en VOD-tjänst kan öka chansen att jag börjar prenumerera för
den *
Med prövotid menar vi att man får testa på tjänsten gratis i exempelvis en
månad


Instämmer helt



Instämmer delvis



Varken eller



Instämmer i någon mån



Instämmer inte alls

Har du använt en prövotid hos en VOD-tjänst? *


Ja



Nej
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Har du börjat prenumerera på en VOD-tjänst efter en prövotid? *


Ja



Nej

Frågor angående sociala faktorer
Hur introducerades du till VOD-tjänsten du använder idag? *


Vänner



Familj



Reklam



Sociala nätverk



Forum eller online community



Övrigt:

Socialt tryck från vänner/familj kan öka chansen att jag börjar prenumerera
för en VOD-tjänst *


Instämmer helt



Instämmer delvis



Varken eller



Instämmer i någon mån



Instämmer inte alls

Majoriteten av mina vänner använder sig av en VOD-tjänst för att titta på
film/TV-serier *


Instämmer helt



Instämmer delvis



Varken eller



Instämmer i någon mån



Instämmer inte alls
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Hur viktigt är det att VOD-tjänsten är integrerat(sammankopplat) med ett
socialt nätverk så att man exempelvis kan se vad sina vänner tittar på för
filmer/TV-serier? *


Mycket viktigt



Ganska viktigt



Mindre viktigt



Inte alls viktigt

Frågor angående kvalitet
Hur viktigt är det att videorna är fria från fördröjningar och störningar? *


Mycket viktigt



Ganska viktigt



Mindre viktigt



Inte alls viktigt

Hur viktigt är det att filmerna/TV-serierna går att titta på i hög kvalitet? *


Mycket viktigt



Ganska viktigt



Mindre viktigt



Inte alls viktigt

Frågor angående funktioner
Att hitta en film/TV-serie att titta på med en VOD-tjänst är svårt *


Instämmer helt



Instämmer delvis



Varken eller



Instämmer i någon mån



Instämmer inte alls

Funktioner som topplistor, rekommendationer och vänners sedda filmer
underlättar valet av en film/TV-serie *
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Instämmer helt



Instämmer delvis



Varken eller



Instämmer i någon mån



Instämmer inte alls

Vilken funktion använder du dig främst av när det gäller valet av film/TVserier? *


Rekommendationer baserat på vilka filmer/TV-serier som man
tidigare har tyckt om



Topplista(rankar filmer/TV-serier efter popularitet, högst betyg,
senast tillagda)



Egen sökning



Vänners sedda filmer



Övrigt:

Hur viktiga är de olika funktioner för dig i en VOD-tjänst? *
Funktioner som underlättar ditt val av en film/TV-serie
Inte alls
Mindre
Ganska
viktigt
viktigt
viktigt

Mycket
viktigt

Rekommendationer
baserat på vilka
filmer/TV-serier
som man tidigare
har tyckt om
Topplista(Rankar
filmer/TV-serier
efter popularitet,
högst betyg, senast
tillagda)
Egen sökning
Vänners sedda
filmer
Påståenden
Besvara hur väl nedanföljande påståenden stämmer med din åsikt/uppfattning
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Det är viktigt att VOD-tjänsten är lätt att använda *
1
2
3

4

Instämmer inte alls
Välj ett värde i intervallet 1,
Instämmer inte alls, till 5,
Instämmer helt,.
Det är viktigt att VOD-tjänsten har en snygg design *
1
2
3
4

5
Instämmer
helt

5

Instämmer inte alls
Välj ett värde i intervallet 1,
Instämmer inte alls, till 5,
Instämmer helt,.
En VOD-tjänst med reklam är ett bra sätt att sänka priset *
1
2
3
4
5

Instämmer
helt

Instämmer inte alls
Välj ett värde i intervallet 1,
Instämmer
Instämmer inte alls, till 5,
helt
Instämmer helt,.
Det är frustrerande om en VOD-tjänst inte har den film/TV-serie som man
vill se *
1
2
3
4
5
Instämmer inte alls
Välj ett värde i intervallet 1,
Instämmer
Instämmer inte alls, till 5,
helt
Instämmer helt,.
Det är viktigt att ha ett bra internet för att kunna använda en VOD-tjänst *
1
2
3
4
5
Instämmer inte alls
Välj ett värde i intervallet 1,
Instämmer
Instämmer inte alls, till 5,
helt
Instämmer helt,.
Slutligen vilken förbättring ser du gärna inom den VOD-tjänst du använder
mest? *


Priset sänks



Större utbud av film och TV-serier



Designen av tjänsten förbättras
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Snabbare tillgång till nylanserade filmer och TV-serier



Kvaliteten på ljud och bild förbättras



Smartare funktioner som underlättar valet av en film/TV-serie



Övrigt:

Frivillig öppen fråga: Vad tycker du är mest positivt med din VOD-tjänst?

Frivillig öppen fråga: Vad tycker du är mest negativt med din VOD-tjänst

Frivillig öppen fråga: Finns det något som skulle kunna förbättras med din
VOD-tjänst?
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