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ABSTRACT 
Netflix is a streaming service that has helped coin the 
term for the phenomenon of binge watching, which in 
this essay is defined as watching at least three episodes 
of a tv-series back-to-back. Netflix provides a feature 
called post-play which previews the next episode of a TV 
series after having finished the previous one and then 
automatically plays it after a couple of seconds. The 
question examined in this essay is whether post-play on 
Netflix has a significant impact on the extent to which 
users binge watch. This is done in the hope of making 
users who binge watch more aware of any possible 
influence the feature can have on their binging-habits and 
therefore being able to make a more informed choice 
about disabling post-play or not. Related research that 
was relevant to this paper include studies on flow 
experience, addiction, dark design patterns and previous 
studies surrounding Netflix.  

The thesis was investigated by conducting interviews 
with a test group of students from KTH as well as 
documenting, comparing and analyzing their 
viewing-history on Netflix. The test group was asked to 
disable post-play during a week and the viewing-history 
from the test period was then compared to that from the 
week before. The results of the study showed that 
disabling of the feature led to the users reducing the 
amount of time they spent binge-watching per 
binge-session by 45 minutes. There was however no 
evidence of the function having a significant impact on 
the viewing-habits of the subjects in terms of the amount 
of episodes watched per binge-session or the overall 
amount of instances and hours they binge-watched 
during the test period. It was found that the disabling of 
post-play raised the awareness of binge watching in the 
subject, which indicates that  post-play increases the flow 
experience for the user. This would subsequently suggest 

that the feature heightens the risk for addiction to binge 
watching. Aspects that were discovered but not examined 
and could therefore be focus points of subsequent studies 
include the impact of post-play on viewing habits when 
binge watching actively vs passively and when binge 
watching on different units.  

SAMMANFATTNING 
Netflix är en streamingtjänst som har hjälpt till att mynta 
termen för fenomenet binge-tittande, vilket i det här 
arbetet definieras som att titta på minst tre avsnitt av en 
serie i sträck. Tjänsten använder sig av en funktion som 
kallas automatisk uppspelning som förhandsgranskar 
nästa avsnitt av en TV-serie efter att användaren har 
avslutat föregående avsnitt och därefter automatiskt 
spelar upp det efter ett antal sekunder har passerat. 
Frågan som undersöks i denna uppsats är huruvida 
automatisk uppspelning på Netflix har en inverkan på hur 
mycket användare binge-tittar. Detta i hopp om att 
användare som binge-tittar kan bli mer medvetna om en 
eventuell inverkan funktionen har på deras tittarvanor 
och därför kan göra ett mer informerat val kring att 
använda funktionen eller inte. Relaterad forskning som är 
relevant för det här arbetet är studier om flow experience, 
beroende, dark design patterns och tidigare 
undersökningar kring Netflix.  

Frågeställningen undersöktes genom att genomföra 
intervjuer med en testgrupp av studenter från KTH samt 
dokumentera, jämföra och analysera data från deras 
tittarhistorik på Netflix. Testgruppen blev ombedda att 
inaktivera automatisk uppspelning i en vecka och 
historiken från testperioden jämfördes sedan med den 
från veckan innan. Resultatet från studien visar att 
inaktiveringen av funktionen ledde till en minskning på 
45 minuter av den tid som individerna binge-tittade per 
tillfälle. Däremot hittades ingen signifikant inverkan på 



tittarvanorna hos testpersonerna i form av antalet 
tillfällen och hur länge de binge-tittade, samt hur många 
avsnitt de såg per binge-tillfälle. Det konstaterades även 
att inaktiveringen av automatisk uppspelning ökade 
medvetenheten om testgruppens binge-tittande, vilket 
talar för att automatisk uppspelning ökar användarens 
flow experience. Detta skulle eventuellt kunna medföra 
att funktionen ökar risken för ett beroende av 
binge-tittande. Andra aspekter som upptäcktes under 
undersökningen men inte undersöktes vidare och därför 
kan vara fokuspunkter för efterföljande studier inkluderar 
den inverkan automatisk uppspelning har på tittarvanor 
när användaren binge-tittar aktivt versus passivt samt vid 
binge-tittande på olika enheter. 
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1.    INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Användningen av streamingtjänster, och mer specifikt 
serietittande på dessa, har stadigt ökat de senaste åren 
[1]. Tjänster som Netflix, HBO Nordic och Viaplay har 
gjort det möjligt att med minimal ansträngning titta på 
serier var, när och hur länge vi vill. Dessutom behöver 
tittarna inte längre anpassa sig efter en TV-tablå eftersom 
allt innehåll finns tillgängligt reklamfritt dygnet runt. 
Alla dessa saker kan ses som något positivt men de kan 
också medföra en risk att användaren fastnar och råkar 
spendera många fler timmar med att titta på serier än 
planerat.  

Att se flera, generellt mellan 2-6 [9], avsnitt av en serie i 
sträck kallas på engelska för binge watching och har 
tidigare undersökts i ett stort antal studier. Ett flertal av 
dessa har valt att fokusera på universitetsstudenter och 
det är även den grupp vi är intresserade av då vi själva 
tillhör den gruppen. Vi är särskilt intresserade av de 
faktorer som spelar in på och underlättar fenomenet 
binge watching som vi framöver kommer referera till 
som, den något försvenskade termen, binge-tittande. Då 
definitionen av antalet avsnitt som räknas som 
binge-tittande varierar mellan olika källor kommer det i 
det här arbetet att definieras som att användaren tittar på 
minst tre avsnitt av en serie i sträck, ett val som 
diskuteras under metoddelen av undersökningen.  

Streamingtjänsten Netflix har en funktion som gör att 
nästa avsnitt av en serie automatiskt spelas upp när det 
föregående tar slut. Detta innebär att användaren inte 
aktivt måste göra något för att starta nästa avsnitt utan 
endast behöver vänta ett antal sekunder för att det ska 
börja spelas upp. Denna funktion kallas enligt sidan själv 
för automatisk uppspelning. Vi har upplevt att 

automatisk uppspelning har lett till att vår egna 
användning av Netflix ökar och vill därför undersöka om 
denna känsla stämmer överens med verkligheten. 

1.2 Syfte 

Frågan om hur automatisk uppspelning påverkar 
tittarvanor är av intresse för både streamingtjänster och 
deras användare. För företagen är det relevant att veta 
ifall automatisk uppspelning medför att användarna blir 
mer benägna att spendera mer tid på deras sida. 
Samtidigt är det användarna av tjänsterna som påverkas 
och tidigare studier har visat att ju mer tid studenter 
binge-tittar på serier, desto större benägenhet har de att 
fortsätta med det [22]. Detta kan leda till en ond cirkel 
där tittandet sker på bekostnad av produktivitet inom 
andra områden, exempelvis skolarbete. Det är därför av 
intresse även för tittarna att undersöka ifall utformningen 
av Netflix hemsida bidrar till ökat binge-tittande. 

Syftet med den här studien är att undersöka om 
funktionen automatisk uppspelning påverkar hur mycket 
användare binge-tittar på Netflix. Detta görs genom att 
studera tidigare forskning kring ämnet, samt analysera 
användarvanor före och efter avstängning av 
inställningen hos en grupp av testpersoner. 
Förhoppningen är att det här arbetet kan hjälpa 
användare att göra ett mer informerat och medvetet val 
kring huruvida de vill använda sig av automatisk 
uppspelning eller inte.  

1.3 Frågeställning 

Att funktionen har en inverkan på binge-tittande kan 
innebära många olika saker. Användaren kan hypotetiskt 
sett påverkas i form av var, när och hur den tittar. 
Fokuset för det här arbetet är dock att undersöka hur 
Netflix inställningar för automatisk uppspelning påverkar 
användaren i form av hur mycket personen binge-tittar.  

Den specifika frågan vi vill besvara med det här arbetet 
är:  

Har funktionen automatisk uppspelning en inverkan på 
hur mycket användaren binge-tittar på Netflix? 

Denna inverkan undersöks och mäts i följande 
kategorier: 

● Antal tillfällen testpersonen binge-tittar per 
vecka. 

● Antal timmar av binge-tittande hos tjänsten per 
vecka. 

● Hur många avsnitt som testpersonen i 
genomsnitt tittar på i sträck per binge-tillfälle. 

● Genomsnittligt antal timmar per binge-tillfälle. 
 



Detta eftersom avsnittets längd kan påverka antalet 
avsnitt som personen ser i sträck och därför är något som 
bör tas i beaktande när resultatet analyseras. 

1.4 Hypotes 

Vid våra undersökningar av utformningen av Netflix 
hemsida har vi iakttagit att tiden det tar för nästa avsnitt 
av en serie att automatiskt spelas upp varierar mellan 
olika serier. För de serier som Netflix själva har 
producerat börjar avsnittet efter 5 sekunder och för 
övriga serier tar det 15 sekunder. Detta kan tyda på att 
Netflix själva har konstaterat att det är en fördel med att 
ha så kort tid mellan avsnitten som möjligt. Därför är vår 
hypotes att det finns en korrelation mellan inställningen 
automatisk uppspelning och hur mycket tid användaren 
spenderar på tjänsten. Vi misstänker att funktionen leder 
till att Netflix användare binge-tittar mer än vad de hade 
gjort utan den.  

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer inte lägga fokus på aspekter såsom 
designen eller kvalitén av serierna utan endast undersöka 
inställningen automatisk uppspelning och huruvida den 
möjliggör och uppmuntrar till binge-tittande. Dessutom 
kommer målgruppen begränsas till studenter, då flera 
tidigare studier som är av intresse för det här arbetet har 
fokuserat på just studenter[22, 26]. Vi anser unga vuxna 
att vara en av de mer benägna grupperna att ägna mycket 
tid åt Netflix och binge-tittande.  

2.    BAKGRUND  

I bakgrunden ges begreppsdefinitioner och en 
redogörelse av relevant och relaterad forskning som 
behövs för att förstå ämnet. 

2.1. Begrepp 

Binge-tittande 

Ordet “binge” användes ursprungligen för att beskriva 
blötläggning och i förlängning av detta även för att 
beskriva när någon dricker mycket. Anne Baker gav ett 
exempel av binge i “A Glossary of Northamptonshire 
words and phrases” i 1854, där hon skriver "a man goes 
to the alehouse to get a good binge, or to binge himself" 
[3]. Detta skulle idag snarare kallas för binge drinking 
och studier kring detta gav ordet “binge” större betydelse 
i form av att beskriva en överdriven konsumtion av mat, 
alkohol, droger, men även aktiviteter som att titta på 
TV-serier på kort tid [20].  

Ordet “binge watching” har funnits i Oxford Online 
Dictionary sedan 2014. Termen definieras som att titta på 
många eller alla avsnitt av en TV-serie i sträck under en 
kort period, såsom några timmar. I vissa fall används 
termen även för att beskriva att titta på en hel säsong 

under en helg [21]. Netflix genomförde i slutet av 2013 
en undersökning genom Harris Interactive om 
binge-tittande som visade att 73% av 
undersökningsgruppen definierar binge-tittande som att 
titta på mellan 2-6 avsnitt av samma TV-serie i sträck 
[9]. För att göra det så tydligt som möjligt har vi i vår 
studie valt att definiera binge-tittande som att titta på 
minst tre avsnitt av samma serie i sträck.  

I Sverige har ordet översatts till “sträck-tittande”, men är 
även vanlig i den anglicistiska formen binge-tittande, 
vilket är den term som används i det här arbetet. 
Fenomenet hade sin början i sträck-tittandet av DVD 
eller VHS, men blev en trend först vid uppkomsten av 
streamingtjänster som exempelvis Netflix, som år 2013 
började släppa hela säsonger av tv-serier på en gång, i 
detta fall serien House of Cards [15].  

Automatisk Uppspelning (Post-Play) 

Inställningen som tillåter nästa avsnitt eller nästa video 
att spelas upp automatiskt kallas av Netflix för 
“Post-Play” på engelska och automatisk uppspelning på 
svenska, vilket är den term vi kommer använda oss av 
framöver. Den huvudsakliga uppgiften för funktionen är 
att spela upp nästa avsnitt av en serie efter ett antal 
sekunder. Detta antal varierar mellan 5 till 15 sekunder 
på Netflix, beroende på vilken typ av serie användaren 
tittar på. Netflix introducerade denna funktion år 2012 
[19] och andra streamingtjänster har också implementerat 
den. På HBO Nordic och Viaplay är den avsatta tiden för 
att nästa avsnitt ska spelas lika lång som på Netflix. På 
SVT Play får användaren först vänta ut eftertexterna till 
serien. 

2.2.   Relaterad forskning 
Vi har sökt efter forskning som relaterar till 
undersökningens frågeställning och syfte. I studierna som 
hittades och analyserades ingår tidigare forskning kring 
binge-tittande på Netflix och dess eventuella 
konsekvenser, samt studier om “flow” och “dark design 
patterns”, som båda har relevans för automatisk 
uppspelning och binge-tittande.  

2.2.1. Netflix 
Enligt företaget själva är Netflix världsledande inom 
underhållning på internet. De finns i över 190 länder och 
har ca 148 miljoner betalande användare. Företaget 
grundades redan 1997 för att sälja och hyra ut 
DVD-filmer via sin webbsida. 2007 introducerade de 
streaming av filmer och tv-serier på användarens 
personliga dator. 2012 kom tjänsten till Europa och 
därmed även Sverige, där den numera kostar användaren 
minst 89 kr i månaden, men kan gå upp till 139 kr om 
användaren önskar funktioner som HD och Ultra HD 
m.m. [17] 



Forskare och experter har hävdat att Netflix har haft stort 
inflytande på trenden binge-tittande och speciellt termen 
“binge watching”. Företagets varumärke baserar mycket 
på binge-tittande, vilket syns i att de exempelvis har haft 
flera pressmeddelanden dedikerade till binge-tittande och 
tidigare på sociala medier och i intervjuer har kallat sömn 
för företagets största konkurrent [18, 25]. Företaget 
producerar själva ett flertal serier och brukar då släppa en 
hel säsong på samma gång, till skillnad från de klassiska 
släppen av ett avsnitt i veckan [15]. Detta ledde till att 
Netflix myntade en ny term,“binge-racer”, där 
användaren kvalificeras som denna om den avslutar en 
serie inom 24 timmar efter att den släpps. De deklarerade 
i ett pressmeddelande 2017 att minst 8.4 miljoner 
användare hade binge-racat någon gång [8].  

The Netflix Effect 

Sydneyeve Matrix från Queens University skrev en 
artikel om “Video on demand” eller “Netflix-effekten” år 
2014, i vilken hon diskuterar trenden kring binge-tittande 
och vilken roll Netflix spelar i den. Där nämner hon 
funktionen automatisk uppspelning flera gånger och 
antyder att det finns en koppling mellan binge-tittande 
och Netflix succé [15]. Matrix beskriver att Netflix stora 
reklamfria utbud samt automatisk uppspelning, som ger 
“seamless episode-delivery”, har förändrat användarens 
förväntningar angående var, när och hur den vill titta på 
media. Matrix tar även upp en artikel i New York 
Magazine av Elissa Bassist som kritiserar Netflix och 
klandrar dem för att utnyttja användarnas 
“självförstörande tendenser och medieberoende” genom 
deras erbjudande av obegränsad tillgång och funktioner 
som automatisk uppspelning [2]. 

Automatisk uppspelning på Netflix 

Tidigare studier har visat att många anser att automatisk 
uppspelning leder till att de tittar på fler avsnitt i sträck 
på Netflix. Jeanette Boustedt och Felicia Larsson från 
Södertörns Högskola undersökte hur Netflix design och 
teknik påverkar tittarvanor och visade efter intervjuer 
med en testgrupp att automatisk uppspelning är en av de 
största anledningarna till ökat binge-tittande [4]. Även 
Linnéa Granlund och Magdalena Okurowska från KTH 
har gjort ett arbete som beskriver automatisk uppspelning 
som en av de större faktorerna till binge-tittande. I den 
här studien har de låtit testgruppen logga sitt tittande och 
sedan svara på intervjufrågor [11]. 

2.2.2. Eventuella konsekvenser av 
binge-tittande 
Många studier har tidigare undersökt potentiella 
konsekvenser till binge-tittande, och vissa har gått så 
långt som att likna beteendet vid ett beroende. Flera av 
dessa har även valt att fokusera på målgruppen studenter, 
liksom vi gör i vår undersökning. I “College student 

television binge watching: Conceptualization, 
gratifications, and perceived consequences”, en artikel i 
“The Social Science Journal” från 2018, skriver 
författarna att universitetslivet i USA verkar uppmuntra 
till binge-tittande [26]. I studien uttryckte vissa deltagare 
att binge-tittande är en social aktivitet som kan leda till 
att de hittar nya vänner. Andra tyckte däremot att 
binge-tittande kunde ha negativa konsekvenser för den 
fysiska och psykiska hälsan, då det finns en risk för att 
bli socialt isolerad. Detta beskrivs även i en studie av 
Chaudhary från 2014, där de varnar för att den 
isoleringen och ensamhet som binge-tittande kan orsaka 
är skadligt för välbefinnandet och kan resultera i 
depression och fetma [5]. Här kan det påstås att 
binge-tittande, likt binge drinking men i mindre 
utsträckning, är ett sjukligt beteende då det kan medföra 
allvarliga konsekvenser för kroppens hälsa och 
välbefinnandet. “Binge watching and college students: 
motivations and outcomes” från 2017 diskuterar bl.a. 
denna studie och andra kring eventuella konsekvenser av 
binge-tittande [22]. De nämner en studie av Rubin från 
2009 som påstår att fenomenet endast är en form av 
underhållning som tillfredsställer användarens behov och 
resulterar i avkoppling och en övergripande positiv 
disposition till livet [23]. Däremot framhåller författarna 
att forskare definierar ett beroende som “en överdriven 
mängd på kort tid” och att psykologisk och medicinsk 
litteratur därför betraktar binge-tittande som ett beroende 
[10, 14, 24]. De refererar till en studie av Kubey och 
Csikszentmihalyi (2002), som undersökte 
beroendeframkallandet av TV och jämförde det med 
substansberoende [12]. Studien visade att människorna 
som tittade på TV var avslappnade och passiva samt 
uppvisade låg mental stimulans. Som en konsekvens av 
den avslappning de kände när de satt vid TV:n upplevde 
personerna en känsla av stress så fort tittarperioden 
avslutades. För att undvika stresskänslan och behålla den 
avslappnade sinnesstämningen uppvisade tittarna en 
tendens att fortsätta titta på TV. Eftersom Netflix med 
automatisk uppspelning efterliknar TV, blir 
tittarupplevelsen liknande. Därför kan detta fenomen 
länkas till binge-tittande på Netflix och användarna kan 
även här vilja undvika känslan av stress när ett avsnitt 
avslutas och därför fortsätta titta för att uppnå en känsla 
av tillfredsställelse. Något som underlättar för 
användaren i denna situation är funktionen automatisk 
uppspelning, då den kan göra valet att börja spela nästa 
avsnitt åt tittaren efter 5 till 15 sekunder. 

2.2.3. Dark design patterns 
Dark design patterns är olika mönster som kan återfinnas 
på exempelvis hemsidor som uppmuntrar användarna att 
göra saker som de från början inte planerat. Exempel på 
detta kan vara en funktion som får användaren att köpa 



en produkt som de från början inte planerat att köpa. 
Zagal et al. har skrivit om dark design patterns i spel och 
beskriver ett antal olika mönster de har iakttagit där 
speltillverkare designar spel på sätt som inte är i 
spelarens bästa intresse och istället gynnar dem själva. 
Ett av deras exempel är metoder som används för att få 
spelaren att spendera mer tid än förväntat med att spela 
ett spel. Detta definierar de som dark design patterns 
eftersom spelet då “lurar” spelaren på dess tid [28].  

Att få användare att titta på ytterligare ett avsnitt av en 
serie fastän de inte planerat detta kan också ses som en 
form av dark design pattern. Netflix inställning med 
automatisk uppspelning är standard och är automatiskt 
aktiverad när användare skapar sitt konto. Detta innebär 
att användarna aktivt måste stänga av funktionen om de 
inte önskar använda den.  

2.2.4. Flow 
“Flow” är ett begrepp som introducerades av psykologen 
Mihaly Csikszentmihalyi och beskriver ett tillstånd där 
en person är så involverad i en aktivitet att inget annat 
verkar spela någon roll [7]. Det sägs även ingå att 
personen förlorar självmedvetenhet och känslan för tid 
samt upplever ett slags inneboende nöje som gör en 
särskild tillfredsställd. Flow experience beskrivs till 
största delen som något positivt och ett idealiskt tillstånd 
för att genomföra en aktivitet men det innebär samtidigt 
ett repetitivt beteende, vilket forskare misstänker kan 
bidra till beroende. Chou och Ting gjorde en 
undersökning om flow år 2003 och kom fram till att det 
kan höja risken för beroende av spelandet av datorspel 
[6]. Tittande på serier är en mer passiv handling än 
exempelvis spelandet av datorspel, men binge-tittande 
har ändå flera likheter med den här typen av flow där 
tittaren fastnar i samma aktivitet och förlorar 
tidsuppfattningen.  

Flow är även en term som har använts för att beskriva det 
flöde som den traditionella TV-tablån utgör, där målet är 
att hålla fast tittaren så länge som möjligt. Detta görs 
genom att försöka skapa ett så underhållande flöde som 
möjligt där både programmen och reklamerna håller kvar 
tittarnas intresse och får dem att stanna kvar [27]. Med 
automatisk uppspelning blir innehållet på Netflix mer likt 
det traditionella TV-flödet där programmen avlöser 
varandra utan större avbrott.  

3. METOD 
För att svara på frågeställningen undersöktes en testgrupp 
av 13 studenter på medieteknikprogrammet på KTH. 
Gruppen bestod av 7 kvinnor och 6 män med åldrar 
mellan 19 och 29 och en genomsnittlig ålder på 21.6 år. 
Kravet för att vara med i studien var att personerna skulle 
ha en egen inloggning på Netflix och vara villiga att dela 
med sig av sin historik hos tjänsten. Detta eftersom en 

del av undersökning bestod av analys av testpersonernas 
loggade historik av vad de tittat på under testperioden. 
Historiken togs från Netflix egna sida 
“streamingaktivitet” där det går att se namnet på filmen 
eller serien som personen har sett samt vilket datum det 
har skett (se bild 1).  

 

Bild 1: En bild på hur Netflix historik ser ut. 

Testpersonerna fick ett mail med  instruktioner om hur de 
skulle stänga av funktionen automatisk uppspelning och 
att de sedan skulle använda Netflix som vanligt den 
kommande veckan. Efter en vecka med funktionen 
avstängd hölls en semistrukturerad intervju  (se bilaga 1) 
på KTH Campus i Stockholm där personerna fick svara 
på frågor om sina användarvanor på Netflix samt om 
personens upplevelser under testperioden och tiden 
innan. Därefter dokumenterades personens historik från 
veckan där automatisk uppspelning var avstängd samt 
historiken från veckan innan. Totalt blev det därför 
historiken från två veckor som analyserades.  

För att undersöka om det har skett en förändring i 
användandet av streamingtjänsten användes 
anteckningarna om tittarvanorna, testpersonernas åsikter, 
upplevelser och erfarenheter samt dokumentationen av 
deras Netflix-historik. Detta gjordes för att kunna basera 
studiens resultat på insamlad data från tittarhistoriken 
som komplement till testpersonernas intervjusvar där 
risken fanns att få subjektiva svar. Förändringen i 
tittarvanor mättes i de kategorier som specificerades 
tidigare i avsnitt 1.3. 

3.1. Val av gränser 
För att kunna avgöra när en testperson binge-tittade 
behövdes en tydlig gräns att förhålla sig till. Skulle 
termen binge-tittande endast härledas från binge 
drinking, skulle gränserna för hur många avsnitt som bör 
ses i sträck för att utgöra en “binge” översättas från det 
tidigare nämnda binge drinking. Problemet är att det inte 
finns en enig definition av hur många drycker som utgör 
en “binge”. Flera tidigare studier har själva definierat en 
“binge” att vara minst fem drycker per tillfälle, men detta 
skiljer sig åt mellan olika länder, då det ex. i 
Storbritannien snarare definieras som minst elva drycker 
per tillfälle[16]. 



Detta skulle medföra att binge-tittande utgörs av att titta 
på minst fem eller elva avsnitt i sträck. Det verkade 
orimligt att likställa hur många glas som dricks med hur 
många avsnitt som ses i sträck och därför definierades 
binge-tittande liknande binge drinking endast i form av 
en överdriven mängd på en kort tid. Här kan diskuteras 
vad som utgör en överdriven mängd på avsnitt av en 
TV-serie som användaren ser i sträck. Som tidigare 
nämnt har Netflix studie visat att allmänheten definierar 
denna mängd som mellan 2-6 avsnitt [9], vilket kan ses 
som ett väldigt snålt antal avsnitt för att utgöra en 
överdriven mängd och en “binge” med kontexten av 
binge drinking. Detta beror såklart på avsnittets längd. 
Det ställer sig frågan om det faktiskt är rimligt att kalla 
fenomenet för en “binge” eller om det är mer passande 
att beskriva aktiviteten endast som “sträck-tittande”, utan 
att lägga någon vikt i det med ordet “binge” som har en 
negativ konnotation på grund av binge drinking. Däremot 
har termen “binge watching” redan manifesterats i 
samhällets ordbok genom marknadsföring av 
streamingtjänster som Netflix och spridning av termen 
genom sociala medier. Allmänheten valde att definiera 
binge-tittande som att titta på mellan 2-6 avsnitt av en 
serie i sträck och vi valde utifrån detta spann att sätta 
gränsen för denna studie på minst tre avsnitt. Det utgör 
mer än ett par av avsnitt av en serie, vilket oftast är 
maxgränsen en TV:kanal visar av en serie i sträck, samt 
att det faller i spektrumet av allmänhetens definition av 
binge-tittande.  

4.   RESULTAT 
Alla personer i testgruppen förutom en sa att de till 
största delen använder Netflix för att se på serier och alla 
hade någon gång binge-tittat på Netflix, varav tio 
personer angav att de regelbundet brukar göra det. 
Gemensamt för alla var att de angav att de binge-tittade 
då de hittade en för dem ny serie som de fastnade för 
eller när en ny säsong av en serie de redan gillar släpps. 
Det blir därför slumpartat vilka perioder de faktiskt 
binge-tittar. Detta gäller däremot inte för de testpersoner 
som brukar ha på Netflix i bakgrunden, antingen som en 
form av “sällskap” när de är ensamma hemma eller som 
distraktion när de gör något annat. 7 av de 11 personer 
som binge-tittar på Netflix angav att de inte brukar 
planera för att binge-titta och ytterligare 3 personer 
angav att de planerar för det ibland. 

Majoriteten, 10 av 13 personer, angav att det var 
speciella omständigheter under testperioden och nämnde 
anledningar som mycket plugg, fint väder, släpp av en ny 
serie eller annat som faktorer till att de tittade mer eller 
mindre på Netflix än vad de vanligtvis gör. Detta 
resulterade i att 4 av testpersonerna inte hade använt 
Netflix alls under de två veckorna vi undersökte. 7 av de 

återstående 9 personerna som använde Netflix under 
testperioden binge-tittade vid minst ett tillfälle. 

4.1. Testpersonernas relation till Netflix 

11 av 13 personer i testgruppen berättade att de föredrar 
Netflix före andra streamingtjänster. Av dessa 11 
betalade 6 stycken även för andra streamingtjänster som 
exempelvis HBO Nordic och Viaplay. Anledningar som 
bättre utbud, tillgänglighet, snyggare design, 
användarvänlighet och popularitet nämndes som 
motivering till varför Netflix ansågs vara bättre än andra 
tjänster. Endast 1 person av 13 svarade att hen föredrar 
en annan streamingtjänst före Netflix och baserade sin 
åsikt på utbudet som erbjuds av den andra tjänsten. 

När testgruppen frågades om det fanns andra faktorer 
förutom automatisk uppspelning som de tror påverkar 
deras tittande på Netflix nämnde ett flertal att nästa 
avsnitt av en serie var väldigt lättillgängligt fastän de 
stängt av funktionen. Även utan funktionen dyker det 
upp en knapp med nästa avsnitt när eftertexterna till en 
serie börjar spelas. En annan funktion som nämndes var 
Netflix reklam för serier som dyker upp på första sidan 
och automatiskt börjar spela med ljud då användarna går 
in på sidan. Den återkommande reklamen har fått flera 
personer i testgruppen att börja titta på nya serier som de 
annars inte hade tänkt se på. Även Netflix kategori för 
rekommendationer var en bidragande faktor till att 
testpersonerna började titta på nya serier. En annan 
funktion som nämndes var att Netflix sparar var 
användaren senast slutade titta och att det sedan dyker 
upp på första sidan vilket gör det enkelt att lätt fortsätta 
titta.  

4.2. Testpersonernas uppfattning av och 
relation till automatisk uppspelning 

Majoriteten av testpersonerna angav att de vanligtvis inte 
brukar starta nästa avsnitt aktivt när de binge-tittar utan 
väntar tills det börjar spelas automatiskt. Detta beror 
dock i vissa fall på vilken enhet personen tittar på. På 
datorn angav många att det är enklare att själv trycka 
igång nästa avsnitt i jämförelse med då de tittar på TV:n 
där de är tvungna att använda fjärrkontrollen. Det blir en 
större ansträngning vilket leder till att de föredrar att 
vänta ut tiden. Att det är en större ansträngning att 
behöva använda fjärrkontrollen är också en bidragande 
faktor till varför det är svårare för testpersonerna att 
avsluta serien innan nästa avsnitt börjar spelas.  

En annan faktor som påverkar om personen aktivt trycker 
vidare till nästa avsnitt innan det hinner spelas upp 
automatiskt är om personen tittar på Netflix aktivt 
respektive passivt. Vissa av testpersonerna berättade att 
de brukar ha på Netflix i bakgrunden samtidigt som de 
gör något annat, som att plugga, städa eller laga mat. I 



dessa fall är det lämpligt för dem att låta nästa avsnitt 
spelas upp automatiskt, eftersom de inte ger skärmen så 
mycket uppmärksamhet. Tittar personen däremot aktivt 
på en serie, och har fullt fokus på den, blir den mer 
benägen att trycka sig vidare till nästa avsnitt.  

9 av 13 personer angav att de inte visste om att 
funktionen gick att stänga av, varav flera yttrade åsikten 
att de tyckte att inställningen var svår att hitta på Netflix.  

4.3. Upplevelsen utan automatisk 
uppspelning 

Under diskussionen kring testgruppens upplevelser av att 
använda Netflix utan automatisk uppspelning samt om de 
upplevde någon skillnad angav flera att de blev mer 
medvetna om sitt tittande. Även om det inte ledde till att 
de såg färre avsnitt reflekterade de mer över hur många 
avsnitt de faktiskt såg och att de binge-tittade. Flera av 
testpersonerna angav att de trodde att deras tittarvanor 
skulle bli mer påverkade av automatisk uppspelning 
innan testperioden började och uttryckte förvåning över 
resultatet. Ändå sa 9 av de personer som binge-tittar att 
de tror att inställningen automatisk uppspelning har en 
påverkan på deras tittande. 5 personer sa att de tyckte att 
inställningen har en negativ påverkan och 3 personer 
menade istället en positiv påverkan. Det var även flera 
som tyckte att den har sina förmåner men kan bli negativ 
vid vissa tillfällen, exempelvis när Netflix används för 
prokrastinering. Med en negativ påverkan menades att de 
tror att funktionen får dem att spendera mer tid hos 
tjänsten, vilket de tyckte var dåligt. De som upplevde en 
positiv påverkan nämnde att funktionen gör sidan mer 
användarvänlig, då den startar det nya avsnittet åt 
användaren, vilket de uppskattade.  

I intervjun med testpersonerna svarade 2 personer att de 
tyckte det blev skillnad utan inställningen i form av att de 
tittade mindre på Netflix. Stora majoriteten kände ingen 
skillnad med eller utan automatisk uppspelning.  

4.4. Sammanställning av empiriskt 
material 

Den data som samlades in från testpersonerna i intervjun 
kan sammanställas i följande tabell. 

Antal testpersoner som: Andel 

...binge-tittar på någon streamingtjänst. 11/13 

...binge-tittar på Netflix. 10/13 

...binge-tittar och säger att funktionen 
automatisk uppspelning påverkar deras 
tittande. 

9/11 

...låter nästa avsnitt spelas upp automatiskt. 8/13 

...låter nästa avsnitt spelas upp automatiskt 
ibland. 

3/13 

...binge-tittar på Netflix och säger att de 
inte planerar för att binge-titta. 

7/11 

...binge-tittar på Netflix och säger att de 
ibland planerar för att binge-titta. 

3/11 

...inte visste om att funktionen automatisk 
uppspelning gick att stänga av. 

9/13 

...inte ville slå på automatisk uppspelning 
igen (efter studien). 

9/13 

...ser till största delen på serier på Netflix. 12/13 

 

Baserat på testgruppens historik från Netflix fastställdes 
att endast 7 personer hade binge-tittat under testperioden, 
dvs. veckan de skulle ha automatisk uppspelning 
påslagen och veckan de skulle stängt av den. Det var 
dessutom 4 personer som inte hade använt Netflix alls 
under dessa två veckor. 2 personer hade använt Netflix 
men inte binge-tittat under testperioden. Därför kunde 
endast datan från 7 personer användas vid följande 
beräkningar av en potentiell skillnad i hur mycket 
användaren binge-tittar.  

 
Figur 1: Översikt över X antalet gånger testpersonerna 
binge-tittade veckan innan och veckan de hade stängt av 
funktionen. I alla figurer ingår endast de personer som 
binge-tittade vid något tillfälle veckan innan eller under 
testperioden.  

Antalet tillfällen testpersonerna binge-tittade under de 
två veckorna som undersöktes kan ses i figur 1. Utifrån 
historiken beräknades att 3 av 7 personer binge-tittade 
fler gånger när funktionen automatisk uppspelning var 
avstängd. En person dubblade antalet tillfällen den 
binge-tittade när funktionen var avstängd. En annan hade 
inte binge-tittat veckan då funktionen var påslagen, men 
började binge-titta på en serie påföljande vecka när 
funktionen var avstängd. Ytterligare 3 personer 
binge-tittade vid lika många tillfällen under testperioden. 
Endast en person minskade antalet tillfällen den 



binge-tittade under veckan då automatisk uppspelning 
var avstängd, detta eftersom personen inte binge-tittade 
alls under den veckan. I genomsnitt binge-tittade 
testgruppen en gång under veckan då funktionen var 
påslagen och två gånger i veckan då funktionen var 
avstängd. 

 
Figur 2: Översikt över hur många avsnitt testpersonerna 
brukade titta på per gång de binge-tittade veckan de 
hade automatisk uppspelning påslagen gentemot 
avstängd. 

Det andra området som beräknades var det antal avsnitt 
som sågs av testpersonerna per binge-tillfälle. En person 
såg 11 avsnitt av en serie under ett binge-tillfälle när de 
hade funktionen automatisk uppspelning påslagen 
gentemot 5 avsnitt när funktionen var avstängd. En annan 
person hade däremot inte binge-tittat någonting alls när 
funktionen var påslagen och såg i genomsnitt 6 avsnitt av 
en serie när funktionen var avstängd. Denna och en 
annan testperson höjde sina antal avsnitt de såg per 
binge-tillfälle när funktionen var avstängd. Majoriteten, 5 
av 7 personer, minskade däremot sitt genomsnitt när 
automatisk uppspelning var avstängd, se figur 2. 

Testpersonerna som tittade på Netflix under testperioden 
beräknades i genomsnitt binge-titta 4 ½  avsnitt i sträck 
med automatisk uppspelning påslagen. När funktionen 
var avstängd binge-tittade de i genomsnitt 4 avsnitt i 
sträck. Det var alltså en minskning med ett halvt avsnitt 
per binge-tillfälle. 

 

 

 

 
Figur 3: Översikt över hur många timmar användaren 
spenderade med att binge-titta veckan när funktionen 
automatisk uppspelning var påslagen jämfört med 
veckan när funktionen var avstängd.  

För att få en konkret bild över hur mycket testpersonerna 
faktiskt binge-tittade, beräknades även tiden de 
binge-tittade under testperioden i minuter. Dessa värden 
konverterades och avrundades sedan till timmar, vilket 
går att se i figur 3.  

3 personer binge-tittade sammanlagt kortare tid när 
automatisk uppspelning var avstängd gentemot 4 
personer som binge-tittade längre tid. Det syns även att 
testpersonerna tillsammans höjde sitt genomsnitt med 12 
minuter från 2.4 timmar binge-tittande veckan innan till 
2.6 timmar under veckan då automatisk uppspelning var 
avstängd.  

 
Figur 4: Översikt över hur många timmar användaren i 
genomsnitt spenderade med att binge-titta vid varje 
tillfälle den gjorde det veckan när funktionen automatisk 
uppspelning var påslagen jämfört med veckan då den var 
avstängd.  

Figur 4 visar hur lång tid i timmar testpersonerna 
binge-tittade vid varje binge-tillfälle. 4 personer sänkte 
sin tid när funktionen var avstängd och 3 personer höjde 
den istället. Genomsnittet visar att testgruppen 
tillsammans satt ca 45 min mindre vid varje 
binge-tillfälle när de inte hade automatisk uppspelning 
igång. Veckan innan satt gruppen i genomsnitt 2.2 h vid 
varje binge-tillfälle och veckan utan automatisk 
uppspelning satt de i 1.45 h.  

 



5.    DISKUSSION 

Målet med undersökningen var att svara på frågan om 
automatisk uppspelning påverkar hur mycket användaren 
binge-tittar på Netflix. För att besvara detta har vi försökt 
skapa en bild av tittarvanorna hos en testgrupp för att få 
en förståelse för vad som påverkar de tillfällen då de 
binge-tittar. Resultatet från undersökningen är komplext 
och ibland motsägelsefullt. Detta på grund av att vi har 
sett en genomsnittlig sänkning av användandet av Netflix 
inom vissa områden, samt en ökning av det inom andra. 
Undersökningen fokuserade på 4 områden för att mäta en 
eventuell skillnad och följande slutsatser kunde dras från 
när automatisk uppspelning var avstängd: 

● Antalet tillfällen testpersonerna binge-tittade 
ökade under veckan med ett tillfälle. 

● Testpersonerna binge-tittade sammanlagt 12 
minuter längre.  

● Testpersonerna tittade på ett halvt avsnitt 
mindre per binge-tillfälle. 

● Testpersonerna satt 45 minuter mindre vid 
varje binge-tillfälle.  

Eftersom denna ökning och minskning i data är liten i de 
flesta fall, kan de anses vara försumbara. Det enda värdet 
som tydligt förändrades är antalet minuter som 
testpersonen binge-tittar per tillfälle. Skillnaden mellan 
de tillfällen då automatisk uppspelning var påslagen 
gentemot avstängd beräknades till 45 minuter. Detta 
tyder på att automatisk uppspelning har en sådan 
inverkan på binge-tittande på Netflix att testpersonerna 
binge-tittar längre för varje binge-tillfälle när funktionen 
är påslagen.  

En intressant aspekt av resultatet av undersökningen var 
att majoriteten av testpersonerna svarade ja på frågan 
ifall de tror att funktionen automatisk uppspelning 
påverkar deras tittande, samtidigt som detta inte helt 
återspeglades i resultatet. Den genomförda 
undersökningen visar både skillnad samtidigt som det 
visar att funktionen inte gör mätbar skillnad i andra 
aspekter av binge-tittande. Att hypotesen inte bekräftades 
i samtliga aspekter av undersökningen var även en 
överraskning för oss, eftersom flera tidigare studier och 
författare har misstänkt att funktionen automatisk 
uppspelning har en signifikant roll att spela i uppkomsten 
av binge-tittande. Exempel på detta är arbetena av Linnéa 
Granlund och Magdalena Okurowska samt Jeanette 
Boustedt och Felicia Larsson som båda visade att 
automatisk uppspelning var en av de största bidragande 
faktorerna till binge-tittande på Netflix [4, 11]. 
Slutsatserna i båda dessa arbeten var dock främst 
baserade på svar från intervjuer vilket kan vara en 
bidragande faktor till att vårt resultat inte helt stämmer 
överens med deras. Som vi själva har märkt kan 

uppfattningen om ens tittande skilja sig från verkligheten 
vilket kan innebära att resultaten från intervjuer inte 
alltid stämmer helt med historiken.  

5.1. Övergången mellan avsnitt utan 
automatisk uppspelning 

Även om majoriteten angav att de brukade utnyttja 
automatisk uppspelning när de tittar på serier på Netflix 
verkar avsaknandet av funktionen inte påverkat deras 
upplevelse i någon högre utsträckning. Detta kan bero på 
att utformningen av tjänsten fortfarande möjliggör en 
smidig övergång till nästa avsnitt av en serie. Vid slutet 
av ett avsnitt förminskas fönstret och ett nytt fönster med 
nästföljande avsnitt förstoras med en knapp som gör det 
enkelt att starta det (se bild 2). Detta sker oavsett om 
användaren har funktionen automatisk uppspelning på 
eller inte. Det här var något flera personer påpekade i 
sina intervjuer, eftersom de inte tyckte att det var särskilt 
ansträngande att klicka på nästa avsnitt istället för att 
vänta ut tiden som de brukade göra. Detta kan förklara 
varför vissa testpersoner uttryckte förvåning över hur 
liten skillnad de upplevde utan automatisk uppspelning.  

 

Bild 2: En överblick över hur det ser ut vid slutet av ett 
avsnitt när automatisk uppspelning är avstängd. 

5.2. Aktivt och passivt binge-tittande 

Något som var gemensamt för alla i testgruppen var att 
de angav att det var själva serien de tittade på som som 
var den största faktorn till huruvida de binge-tittar eller 
inte. När testpersonerna hittade en ny serie som de 
fastnade för spelade Netflix funktioner inte så stor roll 
eftersom de självmant vanligtvis ville titta vidare. Detta 
var också något som syntes i testpersonernas historik då 
den vanligaste anledningen till binge-tittande var att de 
precis hade upptäckt en ny serie eller att nya avsnitt av en 
serie hade släppts på Netflix. Här behöver vi dock skilja 
på olika typer av användning av Netflix eftersom det 
under intervjuerna blev tydligt att användandet av Netflix 
kan skilja sig åt mellan olika personer men också mellan 
olika användningstillfällen. Det blev därför naturligt att 
dela in tittandet i aktivt och passivt vid analyseringen av 
datan. De passiva tittarna är användare som tittar på 
Netflix samtidigt som de gör något annat, exempelvis 
lagar mat eller sitter med telefonen. I dessa fall användes 



Netflix mer som en form av bakgrundsunderhållning 
vilket påverkar tittandet och därav resultatet. Den aktiva 
tittaren är den som endast ägnar sig åt tittandet och gör 
det fokuserat.  

5.3. Automatisk uppspelning och flow 
experience 

I de fall då personen tittar aktivt kan tittandet liknas vid 
flow experience där tittaren blir mindre medveten om hur 
lång tid som passerar eftersom den är så inne i 
upplevelsen. Flera av testpersonerna nämnde att de blev 
mer medvetna om sitt tittande när de stängde av 
automatisk uppspelning vilket tyder på att de annars 
brukar uppnå någon form av flow där tidsuppfattning och 
hur uppslukad en person är i en aktivitet är viktiga 
faktorer. Även om det inte nämnvärt påverkade antalet 
avsnitt de såg började de reflektera mer över hur många 
avsnitt de faktiskt tittade på. Att flera testpersoner angav 
att de blev mer medvetna om hur länge de tittade på en 
viss serie när de aktivt behövde trycka fram nästa avsnitt 
talar för att deras flow experience minskade utan 
automatisk uppspelning. Det finns även tidigare 
forskning som stödjer detta resultat. I en studie om flow 
vid tittandet på TV via mobilen har Tao Zhou visat att en 
de största faktorerna till flow experience var den 
upplevda användarvänligheten [29]. Med detta avses 
användarens lätthet att använda teknologin. Då 
funktionen automatisk uppspelning gör det enklare för 
användaren att se vidare på nästa avsnitt ökar därför 
lättheten att använda tjänsten och också sannolikheten att 
uppleva flow. 

5.3.1. Beroendeskapande 

Forskare hade tidigare kopplat flow till 
beroendeskapande eftersom flow innebär ett repetitivt 
beteende. Chou och Ting fastställde en ökning av risken 
för beroende av spelandet av datorspel i sin undersökning 
om flow år 2003 [5]. Om avstängningen av funktionen 
leder till att användarens flow minskas, kan det även 
argumenteras för att risken för beroende minskas.  

När användaren har hittat en ny serie de gillar kan det 
antas att de tittar aktivt på serien. Här skulle det kunna 
påstås att binge-tittandet uppstår på grund av orsaker som 
Kubey och Csikszentmihalyi tidigare har undersökt [12]. 
Det kan uppstå en slags känsla av stress när ett avsnitt 
slutar på grund av till exempel rädslan för att få den nya, 
populära serien förstört för sig eller på grund av 
skuldkänslor av att ha tittat på en serie istället för ex. 
skolarbete. Med denna känsla och Kubey och 
Csikszentmihalyis studie kan det argumenteras för att 
binge-tittande blir ett slags beroende i denna situation. Vi 
har dock upptäckt att användaren när den har sett klart en 
serie kan ta en paus från Netflix på flera veckor eller 

månader, tills den återigen har hittat något nytt. Därför 
finns det inte skäl att kalla binge-tittande på Netflix ett 
definitivt missbruk, eftersom det endast sker periodvist. 
Under dessa perioder skulle binge-tittande dock 
klassificeras som “stora” om inte “för stora” mängder på 
kort tid, vilket är definitionen för beroende.  

 

5.5. Automatisk uppspelning som dark 
design pattern 

Vi har tidigare fastställt att en funktion som automatisk 
uppspelning skulle kunna liknas vid ett dark design 
pattern. Efter undersökningen har vi sett att majoriteten 
av testpersonerna inte visste att funktionen gick att 
stänga av sen tidigare, något som tyder på att tjänsten till 
viss del “lurar” användaren. Samtidigt uppfattade 
majoriteten även att funktionen har en negativ påverkan 
på deras användarvanor på Netflix och planerade därför 
att låta funktionen vara avstängd efter undersökningen. 
Detta är dock inget definitivt bevis för att funktionen 
faktiskt är ett dark design pattern. Däremot kan det 
misstänkas att företaget ser någon form av koppling 
mellan inställningen och användarnas tittarupplevelse 
och eventuellt tittarvanor, eftersom Netflix har valt att ge 
sina egna serier en automatisk uppspelningstid på 5 
sekunder istället för standarden på 15 sekunder. Frågan 
kring varför Netflix har ett intresse av att använda sig av 
dark design patterns för att användaren ska binge-titta 
eller ”fastna” mer i deras egna serier kan besvaras med 
att de med stor sannolikhet vill att användaren ger deras 
serier en chans och hittar mer innehåll de vill titta på. 
Detta eftersom det kan innebära att användaren därför 
stannar och fortsätter betala för, samt att det ökar 
användarens uppskattning och lojalitet till tjänsten. 
Alternativt har Netflix endast avsikten att tillfredsställa 
sina användares behov. I sin undersökning kring 
Netflix-effekten refererar Matrix till Neal som skrev att 
Netflix försvarar sin produktion av originalinnehåll 
avsedd för binge-tittande och släpp av hela säsonger på 
samma gång med att det är ett sätt att uppfylla 
användarnas förväntningar och preferenser [15].  

5.6. Metodkritik och framtida forskning 

Den totala tiden som testgruppen hade automatisk 
uppspelning avstängd var en vecka vilket kan ses som en 
väldigt kort tid för att iaktta eventuella förändringar i 
beteende hos testpersonerna. Tiden det tar att forma en 
ny vana varierar beroende på den nya vanan men har 
visats ta i genomsnitt 66 dagar [13]. Eftersom tiden var 
så begränsad innebar det att andra faktorer, exempelvis 
mycket skolarbete den veckan, påverkade resultatet. 
Dessutom var testgruppen en väldigt selektiv sådan med 
endast 13 personer. På grund av detta är det svårt att se 



ett mönster i beteende, speciellt eftersom vi hade flera 
personer i gruppen som angav att de inte brukar 
binge-titta alls, vilket resulterade i att vi endast kunde 
använda och beräkna potentiella skillnader av historiken 
från sju personer. Vid efterföljande studier borde det 
därför bildas en testgrupp av personer som anser sig 
själva binge-titta, då syftet med studien var att undersöka 
just detta.  

Majoriteten av testpersonerna angav att de bara brukar 
binge-titta när de har hittat en serie de gillar vilket 
resulterade i att vissa inte använde Netflix under 
testperioden eftersom de inte följde någon serie just då. 
Andra användare hade däremot precis hittat en serie 
under veckan automatisk uppspelning stängdes av och 
därför sett mer än de brukar. Det sistnämnda hände 
exempelvis med serien ”Love, Death & Robots” där en 
testperson som annars inte binge-tittar alls hade sett en 
hel säsong under en kort period. Detta gav en bild av att 
personen binge-tittar betydligt mer när funktionen var 
avstängd än som vanligtvis gällde. Detta gav en skev bild 
när de två veckorna jämfördes. Därför anser vi att det 
hade varit mer givande med en längre testperiod, 
exempelvis flera månader, för att minimera påverkan 
från avvikande tittande. Ett förslag på hur framtida 
studier kan utformas är att välja en serie på Netflix som 
släpps i framtiden, söka en testgrupp som är intresserad 
av att titta denna serie och be dem att börja titta den 
under en testperiod.  

En annan faktor som har påverkat vår undersökning är 
det sätt vi samlade in datan om testpersonernas historik. 
Netflix publika dokumentation av tittarhistoriken som vi 
använde oss av är inte särskild noggrann. Denna anger 
inte tid utan endast datum vilket har försvårat analysen 
av insamlade datan, då vi inte kunde se ifall personen 
tittade på ett avsnitt på morgonen och sen ett till på 
kvällen eller om personen såg avsnitten vid samma 
tillfälle. Dessutom var det ibland svårt att jämföra 
tittarbeteenden då det i vissa fall saknades data från 
veckan innan testperioden eftersom testpersonen inte 
hade tittat på Netflix just då.  

Det finns flera fokuspunkter att välja bland för vidare 
studier, exempel är skillnaden mellan passiva och aktiva 
tittare, skillnaden mellan tittande på olika enheter eller 
skillnaden mellan automatisk uppspelning med fem 
sekunder gentemot femton. Utöver en större testgrupp 
och en längre testperiod skulle vi även råda att 
dokumentera tittandet på tjänsten med en app liknande en 
“Time-Tracker-App” på alla enheter, som antecknar 
vilken tid på dagen användaren började och slutade titta 
på Netflix. Det får tas hänsyn till att en 
“Time-Tracker-App” även kan dokumentera den tid 
användaren spenderar med att scrolla runt på Netflix, 
vilket då inte är målet med undersökningen. Alternativt 

kan testpersonerna ombes fylla i en loggbok om sina 
användarvanor på Netflix och själv anteckna hur många 
avsnitt de såg i sträck vid något tillfälle. Detta kan dock 
leda till att testpersonen blir väldigt medveten om sin 
användning av Netflix, vilket i sig kan påverka 
användningen. 

6. SLUTSATS 

Resultaten från studien tyder på att funktionen 
automatisk uppspelning påverkar binge-tittande på 
Netflix i form av att användaren binge-tittar kortare tid 
vid varje binge-tillfälle då automatisk uppspelning är 
avstängd. Däremot visar studien ingen signifikant 
skillnad för hur många avsnitt användaren tittar på vid 
varje tillfälle, hur många timmar personen binge-tittar på 
sammanlagt samt vid hur många tillfällen personen 
binge-tittar. Det är också mycket som talar för att andra 
faktorer i utformningen av tjänstens hemsida spelar in i 
användarvanor och därigenom binge-tittande. Dessa 
faktorer är bl.a. lättillgängligheten av nästa avsnitt även 
när automatisk uppspelning är avstängd och tjänstens 
sparande av vid vilken tidpunkt i ett avsnitt användaren 
har slutat titta. Det måste också tas i beaktning att skalan 
av undersökningen var för liten för att kunna generalisera 
resultatet. Däremot presenterar resultatet en uppfattning 
av hur en viss demografi av Netflix-användare använder 
sig av tjänsten och upplever den. Redogörelserna från 
testgruppen tyder på att det kan finnas ett samband 
mellan funktionen automatisk uppspelning och en 
upplevelse som liknar flow experience då det tyder på att 
funktionen verkar bidra till fenomenet vid binge-tittande 
på Netflix. De har dessutom noterats två olika former av 
binge-tittande: det passiva och det aktiva, där det aktiva 
binge-tittandet till största del uppstår när användare har 
hittat någon ny serie som intresserar dem. Däremot 
upptäcktes och undersöktes det inte någon skillnad 
mellan dessa former av binge-tittande, vilket kan vara 
fokus vid efterföljande studier.  

7. REFERENSER 
 
[1] Aldén, Danielle. (2019). Välkommen till TV-året 
2018. Mediamätning i Skandinavien.  
 
[2] Bassist, Elissa. (2013). Addicted to Netflix: 
Teen-Soap-Opera Binge as Psychosis. New York 
Magazine. New York Media. 
 
[3] Baker, A. (1854). Glossary of Northamptonshire 
words and phrases. J.R. Smith, London, p.49. 
 
[4] Boustedt, Jeanette & Larsson, Felicia. (2015). Netflix 
ur ett användarperspektiv: En kvalitativ studie om Binge 



Watching, tittarvanor och teknikens betydelse. Södertörn 
högskola.  
 
[5] Chaudhary, N. (2014). The TV binge: a sickness. The 
Stanford Daily. Tillgänglig på: 
https://www.stanforddaily.com/2014/11/06/the-tv-binge-
a-sickness/ [Hämtad 20/05/2019]. 
 
[6] Chou, Ting-Jui & Ting, Chih-Chen. (2004). The Role 
of Flow Experience in Cyber-Game Addiction. 
Cyberpsychology & behavior : the impact of the Internet, 
multimedia and virtual reality on behavior and society, 
6(6), 663-75.  
 
[7] Csikszentmihalyi, Mihaly. (1975). Beyond Boredom 
and Anxiety.  Jossey-Bass Publishers, San Francisco.  
 
[8] Dwyer, Erin. (2017). Ready, Set, Binge: More Than 8 
Million Viewers 'Binge Race' Their Favorite Series. 
Netflix Media Center, 17 Oct. 2017.  
 
[9] Erickson, Sarah E. & Dal Cin, Sonya & Byl, Hannah. 
(2019). An Experimental Examination of Binge 
Watching and Narrative Engagement. Social sciences, 
8(1), 1-9. 
 
[10] F. Heatherton, Todd & Baumeister, Roy. (1991). 
Binge eating as escape of self-awareness. Psychological 
Bulletin, 110(1), 86-108. 
 
[11] Grandlund, Linnéa & Okurowska, Magdalena. 
(2017). En studie i studenters tv-tittande: Aspekter av 
binge-watching och maratontittande. Kungliga Tekniska 
Högskolan.  
 
[12] Kubey, Robert & Csikszentmihalyi, Mihaly. (2002). 
Television Addiction is no mere metaphor. Scientific 
American, 286(2), 74-80.  
 
[13] Lally, Philippa & van Jaarsveld, Cornelia H.M. & 
Potts, Henry W.W. & Wardle, Jane. (2010). How are 
habits formed: Modelling habit formation in the real 
world. European Journal of Social Psychology, 40(6), 
998-1009.  
 
[14] Leon, David & Saburova, Lyudmila & Tomkins, 
Susannah & Andreev, Evgueny & Kiryanov, Nikolay & 
Mckee, Martin & M Shkolnikov, Vladimir. (2007). 
Hazardous Alcohol Drinking and Premature Mortality in 
Russia: A Population Based Case-Control Study. Lancet, 
369(9578), 2001-2009.  
 

[15] Matrix, Sidneyeve. (2014). The Netflix Effect: 
Teens, Binge Watching, and On-Demand Digital Media 
Trends. Jeunesse: Young People, 6(1), 119-138.  
 
[16] Murgraff, V & Parrott, Andrew & Bennett, Paul. 
(1999). Risky single-occasion drinking amongst young 
people - Definition, correlates, policy, and intervention: 
A broad overview of research findings. Alcohol and 
Alcoholism, 34(1). 3-14.  
 
[17] Netflix Media Center. (2019). About Netflix. 
[online] Tillgänglig på: 
https://media.netflix.com/en/about-netflix [Hämtad 
18/05/2019]. 
 
[18] Netflix Media Center. (2019). Search. [online] 
Tillgänglig på: media.netflix.com/en/search?term=binge 
[Hämtad 01/05/2019]. 
 
[19] Netflix. (2012). Netflix ‘Post Play’ Experience 
Makes It Easy To Continue Watching. Netflix, YouTube. 
[online] Tillgänglig på: 
www.youtube.com/watch?v=F5D6rtwOPE0 [Hämtad 
20/05/2019]. 
 
[20] Oxford Dictionaries | English. (2019). binge | 
Definition of binge in English by Oxford Dictionaries. 
[online] Tillgänglig på: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/binge 
[Hämtad 05/06/2019]. 
 
[21] Oxford Dictionaries | English. (2019). binge 
watching | Definition of binge watching in English by 
Oxford Dictionaries. [online] Tillgänglig på: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/binge_watch
ing [Hämtad 10/05/2019]. 
 
[22] Panda, Swati & Pandey, Satyendra. (2017). Binge 
watching and college students: motivations and 
outcomes. Young Consumers, 18(4), 425-438.  
 
[23] Rubin, A.M. (2009). Uses and gratifications. In 
Robin L. Nabi, Mary Beth Oliver The SAGE Handbook 
of Media Processes and Effects, SAGE Publications Inc, 
Los Angeles, 2009.  
 
[24] S. Gold, Mark & Frost-Pineda, Kimberly & S. 
Jacobs, William. (2003). Overeating, Binge Eating, and 
Eating Disorders as Addictions. Psychiatric Annals, 
33(2), 117-122.  
 
[ 25] US, Netflix. (2017). Sleep Is My Greatest Enemy. 
Twitter. [online] Tillgänglig på: 
twitter.com/netflix/status/854100194098520064?ref_src

http://www.youtube.com/watch?v=F5D6rtwOPE0
https://en.oxforddictionaries.com/definition/binge_watching
https://en.oxforddictionaries.com/definition/binge_watching
http://twitter.com/netflix/status/854100194098520064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E854100194098520064&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.recode.net%2F2017%2F4%2F17%2F15334122%2Fnetflix-sleep-competitor-amazon-hbo


=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E854100194098520064&ref_url=https%3A%2F%2F
www.recode.net%2F2017%2F4%2F17%2F15334122%2
Fnetflix-sleep-competitor-amazon-hbo [Hämtad 
20/05/2019]. 
 
[ 26] Vaterlaus, J.Mitchell & Andersen Spruance, Lori & 
Frantz, Kala & Sloan Kruger, Jessica. (2018). College 
student television binge watching: Conceptualization, 
gratifications, and perceived consequences. The Social 
Science Journal, ISSN 0362-3319. 
 
[ 27] Williams, R. Television: Technology and Cultural 
Form. Routledge, 2003.  
 
[ 28] Zagal, José P.  & Björk, Staffan & Lewis, Chris. 
(2013). Dark Patterns in the Design of Games. 
Foundations of Digital Games 2013.  
 
[ 29] Zou, Thao. (2011). The effect of flow experience on 
user adoption of mobile TV. Behaviour & Information 
Technology, 32 (3), 263-272. 
 
  

http://twitter.com/netflix/status/854100194098520064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E854100194098520064&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.recode.net%2F2017%2F4%2F17%2F15334122%2Fnetflix-sleep-competitor-amazon-hbo
http://twitter.com/netflix/status/854100194098520064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E854100194098520064&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.recode.net%2F2017%2F4%2F17%2F15334122%2Fnetflix-sleep-competitor-amazon-hbo
http://twitter.com/netflix/status/854100194098520064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E854100194098520064&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.recode.net%2F2017%2F4%2F17%2F15334122%2Fnetflix-sleep-competitor-amazon-hbo
http://twitter.com/netflix/status/854100194098520064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E854100194098520064&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.recode.net%2F2017%2F4%2F17%2F15334122%2Fnetflix-sleep-competitor-amazon-hbo


 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
Vi skriver ett kexjobb om binge-tittande på Netflix och kommer ställa några frågor som berör 
området. I vårt arbete definierar vi binge-tittande som att titta på minst 3 avsnitt av en serie i 
sträck. 
 

1. Enligt vår definition av bingetittande, skulle du säga att du bingetittar på Netflix? 
Om ja: 

a. Vid vilka tillfällen skulle du säga att du bingetittar? (Exempelvis vissa dagar i 
veckan, under specifika perioder under året eller då någon ny serie släpps) 

i. Har du någon gång sett en hel säsong under några få dagar efter att den 
har släppts? (Binge-race) 

1. Är det något du brukar göra regelbundet eller ofta? 
b. Planerar du för binge-tittande eller råkar det bli så när du börjar titta på 

Netflix? 
 

Om nej: 
c. Finns det något undantag då du har binge-tittat och i såna fall vad har det varit 

för omständigheter då? 
 

2. Hur många dagar i veckan använder du i genomsnitt Netflix? 
 

3. Vilken typ av innehåll ser du mest av på Netflix? ( serier, filmer eller något annat) 
 

4. Du har under den senaste veckan använt Netflix utan funktionen automatisk 
uppspelning, var detta något nytt eller har du haft funktionen avstängd tidigare? 
 
Om ja: 

a. Varför har du har stängt av den tidigare? 
 

Om nej: 
b. Varför har du inte stängt av den tidigare? 
c. Visste du att funktionen gick att stänga av innan denna undersökning började? 

 
Du har tidigare kryssat i att du är villig att dela med dig av din historik på Netflix, skulle du 
vara okej med att vi tillsammans tittar på din historik från de senaste två veckorna? 
 

5. Har du några spontana kommentarer på om du har märkt någon skillnad mellan ditt 
tittande förra veckan och ditt tittande innan dess? 
 



6. Har det varit några speciella omständigheter som påverkat ditt tittande förra veckan 
eller skulle du säga att den var relativt normal? 
 
 

7. Tror du att funktionen automatisk uppspelning påverkar ditt tittande? 
Om ja: 

a.  Tycker du att funktionen påverkar positivt eller negativt? 
8. Om du ser flera avsnitt på rad, brukar nästa avsnitt vanligtvis hinna börja spelas 

automatiskt eller klickar du oftast aktivt vidare till nästa avsnitt innan tiden hinner ta 
slut? 

9. Har du saknat funktionen automatisk uppspelning under veckan? 
10. Finns det några andra funktioner på Netflix som påverkar ditt tittande?  

a. Är det några av dessa som du tycker underlättar binge-tittande? 
11. Använder du eller har du tidigare använt någon annan streamingtjänst? Exempelvis 

HBO, SVT Play, viaplay 
 
Om ja: 

a. Hur uppfattar du dina användarvanor där? Liknar de dina användarvanor på 
Netflix? 

i. Binge-tittar du mer/mindre på den sidan? 
b. Vad tror du det beror på? 
c. Vilken av dessa streamingtjänster föredrar du? 

i. Varför? 
 

Om nej: 
d. Varför? 

 
12. Kommer du sätta på automatisk uppspelning igen nu när testperioden är över? 
13. Hur gammal är du? 

 
Slutligen: 

14. Har du några övriga funderingar eller reflektioner om Netflix och binge-tittande som 
du vill dela med dig av? 

 
Vi skulle vilja att du nu tar Screenshots på din Netflix-historik av de senaste två veckorna och 
skickar dessa bilder till oss via mail.  
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