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Second screen – För Tv-serier 

Sammanfattning 
Det är idag inte ovanligt att tillsammans med en primär skärm använda en extern sekundär skärm. 
Möjligheten att integrera dessa i form av en applikation på den sekundära skärmen har varit möjlig 
länge men har inte utvecklats till sin fulla potential. Denna uppsats syftar till att undersöka 
användandet av den extra information samt de funktioner denna typ av applikation skulle kunna 
möjliggöra och hur en sådan applikation skulle kunna användas. 
 
För denna undersökning skapades en prototyp-applikation med stöd av information insamlad i en 
enkätundersökning. Prototypen innehöll ett nyhetsflöde med realtidsinformation samt en statisk meny 
för ett specifikt avsnitt av en Tv-serie. Applikationen testades sedan på ett antal personer som fick 
utvärdera upplevelsen i korta intervjuer. Det gavs även möjligheten att rekommendera förändringar till 
prototypen.  
 
Resultatet efter undersökningen blev att bilden av de olika typer av information som personer vill ha är 
väldigt splittrat, men över lag var ett dynamiskt uppdaterat nyhetsflöde med information kontinuerligt 
till avsnittet mest uppskattat. Problemet gällande splittringen i intresse för olika typer av information 
skulle kunna lösas främst av att applikationen är konfigurerbar så att varje enskild användare har 
möjlighet att själv välja vilken typ av information som är aktuell för nyhetsflödet. Vidare visade det 
sig att deltagarna överlag i undersökningen tyckte att Tv-serien blev roligare i samband med 
användandet av applikationen. Dessutom kom vi fram till att fokus inte var ett stort problem. Alla 
deltagare hängde med i avsnittet som helhet och tog till sig all information i nyhetsflödet.  
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Second screen – For Tv-series 

Abstract 
Today it is not unusual to use a secondary screen to accompany a primary screen. The possibility to 
integrate these two in the form of an application for the secondary screen have long been possible but 
have not been developed to full potential. This thesis aims to study the use of the extra information 
and functions this type of application would make possible and how this type of application could be 
used. 
 
For this study a prototype-application including a real time newsfeed and a static menu for a specific 
episode of a Tv-series was created based on the information collected in an online survey. The 
application was tested on a number of people who got to evaluate the experience in short interviews 
and were given the possibility to recommend changes in the application. 
 
The result after the study showed the people where torn about what kind of information would best fit 
the application but showed over all that a dynamic newsfeed with information continuously updated 
with the episode where most appreciated. The problem with the difference in interest around the 
categories would be solved first and foremost by the application being configurable so that every 
single user has the possibility to choose which kind of information to be updated in the newsfeed. 
Further the study showed that the participants overall had the opinion that the Tv-series where more 
fun to watch with the use of the application. Thus we concluded that focus was not a big problem, all 
the participants kept up with the episode in whole and assimilated all the information in the newsfeed. 
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1. Inledning 
Vi är två studenter som går på Medieteknik-programmet, inriktning Interaktiva Medier vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Vi har valt att undersöka användandet av en second screen som förhöjning av 
upplevelsen till Tv-serier eftersom detta känns relevant för vår utbildning och är ett ämne som ligger i 
tiden. Som det ser ut nu finns inte många undersökningar inom detta område tillgängliga och vi vill 
därför undersöka hur en möjlig framtid inom ämnet skulle kunna se ut. 

1.1. Bakgrund 
Second screens är användandet av en applikation på en smartphone eller surfplatta med mening att 
förhöja upplevelsen av Tv-tittande. Second screens fungerar idag på ett sådant sätt att aktuell 
information skickas från en server till den relevanta applikationen om det som visas just nu på Tv:n. 
 
Utvecklingen har gjort att laptops är mer lättillgängliga att ta med sig överallt samt möjligheten till 
internetuppkoppling bidrar till att man enkelt kan göra flera saker samtidigt. Det kan vara titta på Tv 
samtidigt som man surfar på internet. Samtidigt som detta har en smartphone idag utvecklats till att 
vara små datorer och surfplattan är nu som en blandning av en smartphone och en laptop, vilket gör att 
det finns fler möjligheter att surfa på internet överallt. Detta har gjort att många idag använder sig av 
sin smartphone eller surfplatta när de tittar på Tv, 85 % av de som äger en surfplatta i USA säger att de 
använder sig av sin surfplatta när de tittar på Tv (Kellyn & Wieland 2013; Fleming 2012). När dessa 
människor använder sig av applikationer för att söka upp information om Tv-serien de tittar på eller 
uppdaterar sociala medier används surfplattan som en second screen även om det inte är en applikation 
eller hemsida som har det som huvudsyfte. 
 
Det finns flera olika typer av second screens. En av de vanligare varianterna går ut på att, i samband 
med ett frågesportprogram, få möjlighet att som tittare få frågorna skickade till sig. Tittarna kan svara 
på dessa inom samma tidsspann som den tävlande på programmet för att till exempel se hur långt man 
själv hade kommit. Andra varianter kan också vara så enkla som att visa relevant information i 
applikationen, ge möjlighet att rösta på deltagare i en show eller uppdatera sociala medier med hjälp 
av applikationen. 

1.2. Syfte 
Vi vill undersöka vilken typ av information och funktioner som skulle kunna passa till en second 
screen applikation i samband med att en användare tittar på en Tv-serie. I samband med detta vill vi 
även undersöka när informationsmängden i applikationen blir krävande, i form av att informationen tar 
för lång tid att processa och då tar bort fokus från Tv-serien istället för att förhöja upplevelsen.  
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1.3. Problemformulering 
Hur används extra information, av olika typ och mängd, relevant för en Tv-serie på en second screen-
applikation? 

1.3.1. Arbetsfrågor 
● Vilken typ av information och/eller funktioner vill användaren ha till sin Tv-serie? 
● När blir det för mycket information på den sekundära skärmen?  
● Har enheten som applikationen används på någon betydelse för upplevelsen? 

 
Vi kommer ytterligare att utvärdera information som samlats in med vår metod genom användartester: 

● Utnyttjar deltagarna i användartestet resultatet som efterfrågats i enkäten? 
● Utnyttjar deltagarna vår prototyps olika funktioner i användartestet? 

1.4. Avgränsningar 
Second screen i vårt sammanhang innebär en sekundär skärm i samband med en primär skärm där den 
sekundära skärmen har som funktion att förhöja upplevelsen av den primära skärmen. Vi kommer inte 
ta hänsyn till applikationer som syftar till styrning av innehållet på den primära skärmen såsom 
fjärrkontroller, röstning eller liknande. 
 
Vi kommer ytterligare inte ta hänsyn till övriga moment på den sekundära skärmen som skulle kunna 
störa upplevelsen och ta bort fokus från den primära skärmen såsom SMS, telefonsamtal, sociala 
medier eller andra applikationer. 

1.5. Målgrupp 
Vi kommer att undersöka en målgrupp av kvinnor och män i åldern 18-30 då vi anser att dessa är 
engagerade i denna typ av teknik. Det här smalare åldersspannet gör att resultaten inte blir 
applicerbara på övriga åldersgrupper. Då vi själva är i detta åldersspann kommer det bli enklare att 
hitta personer till enkäten och användartester.  
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2. Tillvägagångssätt 
2.1. Litteraturundersökning 
Vår metod utfördes i tre steg där det första steget var att studera tidigare publicerade undersökningar 
som var relaterade till vårt ämne. Detta var för att få en bättre bild av hur second screen-applikationer 
använts fram till idag samt hur mycket information som normalt sett ges i dagens applikationer. 

2.2. Enkätundersökning 
Efter litteraturundersökningen genomfördes det en kort enkätundersökning för att skapa en klarare bild 
av vad en potentiell användare skulle vilja ha för typ av information i en second screen-applikation för 
Tv-serier. Enkätundersökningen i samband med litteraturundersökningen gav oss en övergripande bild 
av vad som skulle kunna tänkas ge en bra second screen-applikation för Tv-serier. 

2.3. Användartester 
För att vidare undersöka hur second screen-applikationer fungerar praktiskt utvecklade vi en prototyp-
applikation i tre varianter för ett avsnitt av That 70’s Show. Syftet med dessa prototyp-applikationer 
var att undersöka skillnader i upplevelsen mellan applikationer med en liten mängd information 
gentemot applikationer med en stor mängd information. Efter att användartesterna var avslutade 
intervjuade vi alla deltagare enskilt gällande vad de tyckte om upplevelsen samt möjliga förbättringar 
av prototyp-applikationen utifrån användningen av applikationen. 
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3. Teori 
3.1. Förutsättningar för second screen-applikationer 
För att användning av en second screen-applikation skall vara möjlig krävs dels tillgång till en primär 
skärm som visar någon form av Tv-program samt en sekundär skärm som används i samband med den 
primära skärmen för att förhöja upplevelsen av Tv-programmet. Det är vanligt att kombinera till 
exempel att surfa på internet med Tv-tittande. Enligt svensk statistik från 2010 så tittar 32 % av 
internetanvändarna på Tv samtidigt som de surfar på internet en till flera gånger i veckan. (Findahl 
2010) 

3.1.1. Primär skärm 
En primär skärm kan till exempel vara en Tv-skärm eller en dator med möjlighet att visa videoklipp. 
Huvudsyftet för denna skärm i användning tillsammans med en second screen-applikation är primärt 
att visa programmet eller Tv-serien som användaren vill titta på.  

3.1.2. Smartphone 
En smartphone idag är mer och mer lik en dator i fickformat snarare än en traditionell telefon, där de 
största skillnaderna är att en smartphone klarar av att koppla upp sig mot internet och de oftast har en 
pekskärm. En enkät gjord för ett examensarbete på grundnivå vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm visar att av de som svarat på enkäten är det 96 % som vid tillfället ägde en smartphone 
(Hanafi & Berggren 2011). I en annan studie uppskattas att det är 52 % som använder sig av en 
smartphone samtidigt som de tittar på Tv (Kellyn & Wieland 2013). En second screen-applikation på 
en smartphone fungerar som ett informationsgivande komplement till den primära skärmen som 
används tillsammans med denna. 

3.1.3. Surfplatta 
En surfplatta idag är i många avseenden mycket lik en smartphone men surfplattan har en större 
pekskärm och ingen tillgång att ringa telefonsamtal. Den större skärmen gör att det blir enklare att läsa 
texter på skärmen. En studie från Forrester Research visar att 85 % av de som äger en surfplatta säger 
att de använder sig av denna när de tittar på Tv (Kellyn & Wieland 2013). Även här används en 
second screen-applikation på en surfplatta som ett informationsgivande komplement när den används 
tillsammans med en primär skärm.  

3.1.4. Internetuppkoppling 
Som det ser ut idag är tillgången till internet en förutsättning för att kunna använda sig av de flesta 
second screen-applikationer. Uppkopplingen gör att information direkt kan överföras till enheten från 
en server som innehåller den aktuella informationen om Tv-serien. Enligt statistik så var det 94 % av 
Sveriges befolkning i åldrarna 16-74 år som använde sig av internet 2012 (Findahl 2013). 
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3.2. Existerande second screen-applikationer 
Det finns många olika second screen-applikationer ute på marknaden. Uppdelningen nedan sker 
mellan de allmänna applikationerna som ger användaren möjlighet att själva välja bland många, eller 
ett obegränsat, antal program och de som specialiserat sig på ett specifikt Tv-program. 

3.2.1. Allmänna 
De allmänna applikationerna ger användaren möjlighet att både ge och få information. Sociala medier, 
till exempel Twitter, kan användas som en applikation för att dela med sig av egen information runt ett 
Tv-program, så som vilket program användaren tittar på eller åsikter runt ett avsnitt. På Twitter 
används också ofta ”hashtags” (#) för att länka ihop olika inlägg vilket ger möjligheter till live chat 
eller olika typer av tävlingar (Washenko 2014). 
 
Det existerar också applikationer, för ändamålet, att låta användarna dela information om vilket Tv-
program de tittar på. Bland dessa finns bland annat Tunerfish och Philo som även ger användarna 
olika poängsystem för de Tv-program som registrerats i applikationen (O’Neill 2011). 
 
I samband med ovanstående funktioner har även program tagits fram för att automatiskt känna av, via 
mikrofon på enheten, vilken Tv-serie och avsnitt användaren tittar på. Där ibland finns IntoNow 
(O’Neill 2011) och Shazam (Washenko 2014). 

3.2.2. Specialiserade 
De applikationer som fokuserar på ett specifikt Tv-program har möjlighet att vara informationsgivande 
eller att ge användaren möjlighet att dela upplevelsen med andra tittare. Bland dessa räknar vi även in 
applikationer för Tv-kanaler där användaren i applikationen väljer vilken Tv-serie som är av intresse. 
 
Till de informationsgivande applikationerna hör bland annat HBO Go som ger extra information inom 
HBO’s utbud av Tv-serier. En av dessa är Game of Thrones där informationen förslagsvis används 
som ett stöd för serien. Bland de applikationer som också ger användaren möjlighet att diskutera den 
aktuella Tv-serien med andra tittare finns till exempel The Walking Dead Story Sync och The Vampire 
Diaries App. Där den senare utöver information gällande serien ger användare möjlighet att dela 
skärmdumpar med egenskriven bildtext med övriga användare. (Washenko 2014) 

3.3. Tidigare second screen tester 

3.3.1. Fallstudie för second screen-applikation till talangjakt 
Under ett examensarbete om second screen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige 
2013 gjorde Isa Ericsson en fallstudie som inkluderade personer i åldern 20-40 år lika fördelade 
mellan män och kvinnor (Ericsson 2013). 
 
Fallstudien gick ut på att varje deltagare fick använda sig av en applikation till Tv-programmet Idol, 
där de i efterhand fick göra en kort utvärdering av applikationen. Användarna hade olika relationer till 
programmet Idol men hade en gemensam faktor: de hade aldrig använt en second screen-applikation 
tidigare. Applikationen som användes i fallstudien hade två olika lägen, ett standard-läge och ett live-
läge. Standardläget gav användaren möjlighet att titta på de senaste klippen, svara på Quiz-frågor, läsa 
om idolerna och följa deras blogg. Live-läget var endast tillgängligt när programmet sändes live på Tv 
då ytterligare funktioner lades till. Till exempel en chattfunktion för att chatta med andra som 
använder sig av applikationen, möjlighet att rösta i programmet och strömning av Idol direkt i 
applikationen. Live-läget fick information utskickat i takt med att programmet fortgick och live-
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strömmen fortsatte även när det var reklampaus på den direktsända Tv:n. 
 
Resultatet visade att det var viktigt att tekniken fungerar på ett bra sätt för att applikationen skall bli 
accepterad. Deltagarna tyckte att det var roligt att använda en second screen applikation som var 
kopplad till det man tittade på. Det förekom dock en del tveksamheter runt det egentliga syftet för 
användaren. Flera av deltagarna kunde tänka sig att använda applikationen igen men främst tyckte de 
att det var en rolig aktivitet om man redan var väldigt intresserad av programmet. Det efterfrågades av 
deltagarna att information om ändringar i applikationen skulle visas på huvudskärmen för att få 
känslan av tvåvägskommunikation (Ericsson 2013). 

3.3.2. Interaktion och kontroll med second screen 
Vid Aalborg Universitet i Danmark publicerades 2012 en uppsats där prototyp-applikationer till 
second screens testades i workshopgrupper (Fleury et al. 2012). Fokus låg på att engagera tittare att 
interagera med innehåll på live-Tv via en second screen applikation. Undersökningen utfördes i fyra 
workshopgrupper med totalt 23 personer. Deltagarna fick titta på fyra olika typer av Tv-program och 
efteråt diskutera i workshopgruppen om upplevelsen. 
 
I studien fokuserade diskussionerna på möjligheten för en indikator som visar att ny information finns 
på den sekundära skärmen, samt om den upplevelse-förhöjande informationen bör vara separerad eller 
om den bör integreras med videon. I den första diskussionspunkten blev resultatet att en diskret 
indikator bör synas på den primära skärmen för att fokus inte skall behöva ligga på den sekundära 
skärmen när ingenting nytt visas. Det påpekades också att då Tv innefattar både bild och ljud kan i 
många fall endast ljudet vara tillräckligt för att följa Tv-programmet när fokus ligger på till exempel 
en second screen. Diskussioner kring den andra frågan gav klara åsikter om att Tv-innehållet hör 
hemma på den primära skärmen och interaktivt innehåll på den sekundära skärmen. Att sammanföra 
innehållet till den sekundära skärmen skulle göra den primära skärmen överflödig. (Fleury et al. 2012) 

3.3.3. Effekt av extra information 
En journalartikel publicerades vid Helsinki University of Technology (Aalto University) i Finland som 
beskrev en studie där syftet var att studera hur tittare minns samt reagerar på extra information som 
visas vid sidan av ett videoklipp på en Tv-skärm (Kallenbach et al. 2007). Experimentet genomfördes 
med 12 stycken testpersoner som alla var studenter vid universitetet. Skärmen var uppdelad i tre delar: 
Videoklipp, logotyp samt löpande text med varierande mängd bilder. Texterna existerade i sex olika 
varianter, tre långa och tre korta, med en varierande mängd bilder från inga bilder till tre stycken, alla 
texter var associerade med varsitt videoklipp.  
 
Under experimentet följdes deltagarnas ögon på skärmen, så kallad ”eye-tracking”. Efter videoklippen 
visats fick deltagarna även svara på några flervalsfrågor om innehållet i videoklipp och text samt 
själva bedöma arbetsbördan med en anpassning av en själv-evalueringsmetod SWAT (Subjective 
Workload Assessment Technique). Anpassningen kallas Aswat och mäter tre typer av arbetsbörda: tid, 
kognitiv ansträngning och psykologisk stress. (Kallenbach et al. 2007; Luximon & Goonetilleke 2001) 
 
Resultaten för visuell uppmärksamhet visade att i grunden tittade alla deltagare mer på videon än på 
texten. Antalet bilder i texterna påverkade de korta texterna på så vis att ett högre antal bilder 
resulterade i mindre fokus på texten än vid färre bilder, de längre texternas fokus var dock oberoende 
av antal bilder. Vidare visade resultaten att summan av vad deltagarna kunde återkalla av video och 
text efter testet var att längden på texterna gav stora variationer medan antalet bilder gav mindre 
variationer. Deltagarna kom ihåg lika mycket då båda typerna av text inte innehöll några bilder men 
kom ihåg mer från de långa texterna för både en och två bilder. Där deltagarna fick bedöma sin 
subjektiva arbetsbörda hade bilderna återigen liten betydelse medan de långa texterna gav en något 
högre arbetsbörda än de korta texterna. (Kallenbach et al. 2007)  
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4. Metod 
4.1. Val av metod 
De metoder vi valde syftar till att undersöka vad kvinnor och män i åldrarna 18-30 år önskar i en 
second screen-applikation för Tv-serier och sedan praktiskt undersöka vilken information/vilka 
funktioner som fungerar bra och dåligt i en mobil applikation. Hela undersökningen genomfördes 
genom att först samla in information om hur en potentiell applikation skulle kunna se ut genom 
litteraturstudier samt en enkätundersökning online. 
 
Denna information låg sedan till grund för uppbyggnaden av en prototyp-applikation i tre varianter 
med varierande mängd information som kom att testas på 21 personer och sedan utvärderas genom 
personliga intervjuer. Antalet deltagare i användartestet var av denna storlek då tiden vi hade att 
genomföra undersökningen var relativt begränsad. Resultatet från denna kombination av metoder kom 
att ge oss en bild av hur informationen och funktionerna som stöddes av applikationen användes samt 
när mängden information störde den primära skärmen istället för att förhöja upplevelsen. 

4.2. Enkätundersökning 

4.2.1. Enkätens syfte 
Syftet med enkätundersökningen var primärt att samla in data som låg till grund för utvecklingen av 
prototyp-applikationen. Utöver detta samlade vi även in information som gav oss möjligheten att 
studera tidigare erfarenheter av second screen-applikationer. 

4.2.2. Enkätmetoder 
Vi använde oss av en semistrukturerad enkät vilket innebär att enkäten är en blandning av en 
strukturerad och en mindre strukturerad enkät. En strukturerad enkät byggs upp på ett stängt och 
numeriskt sätt och ger en bra översikt med ett stort antal respondenter medan en mindre strukturerad 
enkät bygger på fritextsvar och lämpar sig till ett mindre antal respondenter. Den semistrukturerade 
enkäten valdes på grund av att vi ville samla in så många svar som möjligt men fortfarande ge 
respondenterna en möjlighet att dela tankar som inte specifikt frågades efter i enkäten. De flesta frågor 
var dock uppbyggda med svarsalternativ för att ge en bättre statistisk överblick. (Cohen, L., Manion, 
L., & Morrison 2000) 

4.2.3. Enkätens uppbyggnad 
Vi skapade enkäten som en Google Enkät. Detta innebär att alla personer med tillgång till URL: en 
hade möjlighet att svara på enkäten. Tidsåtgången för att svara på enkäten uppskattades att vara ca 5-
10 minuter. 
 
Enkäten bestod av sammanlagt 14 frågor varav 11 var obligatoriska och 3 icke obligatoriska. De 
frågor som inte krävde svar skulle besvaras endast om personen tidigare använt en second screen-
applikation. 11 av frågorna hade svarsalternativ och 4 av dessa gav möjligheten att välja mer än ett 
alternativ. 3 av frågorna bestod av fritext för möjlighet till mer utvecklade svar. Hela enkäten var 
uppdelad på 4 sidor. 
 
Första sidan av enkäten bestod endast av kön och ålder på respondenten. Andra sidan handlande om 
tidigare erfarenheter av second screen-applikationer. Frågorna på denna sida handlade dels om 
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förutsättningar för att kunna använda en second screen, alltså om respondenten äger en smartphone 
eller surfplatta. Huvudfokus på denna del låg på vilken typ av second screen-applikationer 
respondenterna använt tidigare. Om personen inte tidigare använt en second screen-applikation 
krävdes inget svar på dessa frågor. 
 
Den tredje sidan handlade om vilken typ av information som skulle eftersökas i en second screen-
applikation för Tv-serier samt om respondenten aktivt sökt upp någon information om en Tv-serie 
under ett avsnitts gång eller i efterhand. En fråga gick även ut på att uppskatta hur ofta respondenten 
skulle önska att applikationen uppdaterades med ny information på en skala 1-10. Den sista sidan gav 
personen möjlighet att lämna sin mailadress om intresse fanns för att delta i vårt användartest. Enkäten 
i sin helhet finns som bilaga 1. 

4.2.4. Enkätens deltagare 
Den färdiga enkäten delades via ett Facebook event med personer som överensstämde med 
målgruppen, kvinnor och män mellan 18-30 år. Eventet var ”öppet” vilket innebär att vem som helst 
kunde gå in på eventet och svara på enkäten även om personen i fråga inte var inbjuden av oss. 
Enkäten skickades också ut via mail till de personer som blivit ombedda att delta i våra studier via den 
programintegrerande kursen på Medieteknik, KTH, vilket var 20 personer med 1 person i bortfall. 
Totalt antal personer, inom vår målgrupp, som svarade på enkäten var 177 stycken. 

4.3. Prototyp-applikation 
Prototyp-applikationen var en webb-applikation uppbyggd av HTML, JavaScript, jQuery och CSS. 
Innehållet på applikationen ändrade storlek så att sidan anpassades beroende på vilken skärmstorlek 
användaren hade på sin second screen. Applikationen var endast funktionell för That 70’s Show, 
säsong 1 avsnitt 7, och informationen som gavs till användaren från applikationen var hårdkodad i 
HTML samt skriven på Engelska. 
 
Applikationen bestod av två delar. Den ena delen gav dynamisk information löpande med avsnittet, i 
uppsatsen kallat för ett nyhetsflöde, i applikationen kallat feed. Den andra delen bestod av statisk 
information och gav användaren möjlighet att aktivt genom en meny välja att byta vy för att ta del av 
denna information. Utöver dessa två delar placerades en header högst upp på applikationen med 
logotypen för That 70’s Show, aktuell säsong och avsnitt, namnet på avsnittet samt en menyknapp. 
Denna applikation utvecklades sedan i tre varianter med olika mängd dynamisk information, 
varianterna kallades Small, Medium och Large. Prototypen utvecklades med resultaten från 
enkätundersökningen i åtanke. 
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4.3.1. Dynamisk information 
Det dynamiska nyhetsflödet upptog hela startsidan, förutom headern, om menyn inte visades, figur 1 
och 2. När applikationen öppnades visades en startknapp, när denna trycktes startade en timer 
nyhetsflödet. Detta uppdaterades på specifika tidpunkter efter starten av nyhetsflödet vilket gjorde att 
Tv-serieavsnittet var tvunget att startas samtidigt som nyhetsflödet för att synkronisering skulle ske.  
 

      
Figur 1 – Skärmdump från  Figur 2 – Skärmdump från prototyp-applikationen   
prototyp-applikationen        visad på en surfplatta, delvis avklippt 

     visad på en smartphone      
    
När nyhetsflödet startats uppdaterades detta med ny information synkroniserat med händelser i 
avsnittet. De tre olika varianterna av applikationen gav olika antal uppdateringar i nyhetsflödet under 
avsnittets gång med en relativt jämn spridning över avsnittet. Large applikationen gav flest antal 
uppdateringar, 21 stycken, Medium gav 16 stycken och Small gav 11 stycken. Avsnittet i sig var 22 
minuter långt. Uppdateringarna låg i sin tur under en av kategorierna: karaktärer, skådespelare, sånger, 
produktion, tidigare avsnitt eller trivia. Tabell 1 visar antal uppdateringar per kategori för Small, 
Medium och Large. 
 

Tabell 1 – Antal uppdateringar för vardera kategori i prototyp-applikationens varianter  
Small, Medium och Large 
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4.3.2. Statisk information 
Den statiska delen av applikationen gick att komma åt genom menyknappen i headern som i sin tur 
visade menyn, detta för att menyn inte skulle vara distraherade för nyhetsflödet. Menyn innehöll fyra 
olika ikoner för skådespelare, karaktärer, produktion och tidigare avsnitt. Vyerna för skådespelare och 
karaktärer var uppbyggda på samma struktur, först en sida med bild och namn på 
skådespelarna/karaktärerna där möjlighet fanns att välja någon av personerna för att läsa mer 
information om denna, Figur 3 och 4. Produktions vyn visade kort information om bland annat 
manusförfattare och regissör, vyn föregående avsnitt visade en kort sammanfattning av relevant 
information från tidigare avsnitt i serien, Figur 5. 
 

        
  Figur 3 – Skärmdump från                    Figur 4 - Skärmdump från               Figur 5 - Skärmdump från  
    Prototyp-applikationen             Prototyp-applikationen            Prototyp-applikationen 
      visad på smartphone              visad på smartphone              visad på smartphone 
 

4.4. Användartester 

4.4.1. Syfte 
Syftet med användartesterna var att undersöka vilken information i prototyp-applikationen som 
användes aktivt samt om denna information överensstämde med det som tidigare överlag efterfrågats i 
enkätundersökningen. Dessutom undersöktes när deltagarna tyckte att det blivit för mycket 
information på den sekundära skärmen samt hur de upplevde den använda second screen-enheten. 

4.4.2. Uppbyggnad 
Alla deltagare fick en URL-länk till en av prototyp-applikationerna tilldelad, information om vilken 
second screen-enhet de skulle använda applikationen på samt vilket avsnitt de skulle titta på. 
Instruktioner gavs vidare om att avsnittet skulle startas samtidigt som nyhetsflödet i applikationen och 
att det inte skulle finnas någon möjlighet att pausa avsnittet i applikationen efter den startats. Till sist 
gavs rekommendationen att bekanta sig lite med applikationen innan nyhetsflödet startades för att 
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detta inte skulle ta extra fokus från avsnittet. Deltagarna fick sedan inom tre dagar i lugn och ro testa 
applikationen i valfri miljö för att processen skulle bli så naturlig som möjligt. 

4.4.3. Deltagare 
Av deltagarna i användartesterna blev 19 personer tilldelade oss av den Programintegrerande kursen 
på Medieteknik, KTH. De är i inom målgruppens åldersspann och är alla Medieteknikstudenter på 
KTH av olika kön. Utöver dessa 19 personer valde vi ut ytterligare 2 Medieteknikstudenter från KTH 
för att skapa totalt 3 grupper om 7 personer per grupp för ett rättvisare resultat.  
 
Dessa 3 grupper tilldelades vardera en av prototypvarianterna Small, Medium eller Large. Grupperna 
delades sedan upp ytterligare en gång om 3-4 personer där cirka halva gruppen blev ombedda att 
använda en smartphone som second screen-enhet och den andra halvan en surfplatta.  

4.4.4. Deltagarintervjuer 
Varje deltagare som testat prototyp-applikationen kom på en semi-strukturerad intervju som tog 
mellan 10-20 minuter per person. Frågorna ställdes inte ordagrant till deltagarna och utvecklingar runt 
de olika ämnena var tillåtna (Cohen, L., Manion, L., & Morrison 2000). Frågorna var grupperade runt 
ett antal huvudfrågor: 
 

● Läste du alla uppdateringarna i newsfeeden? 
● Var du inne något i menyn i applikationen? 
● Tappade du någon gång fokus på avsnittet?  
● Något du tycker att du saknade i applikationen? 
● Något du inte alls kände behövdes i applikationen? 
● Vad tyckte du om storleken på skärmen du använde? 
● Vad tycker du om applikationen överlag? 
● Skulle du ha föredragit det till en annan typ av Tv-serie? 
● Övriga tankar och funderingar? 

 
Frågorna i sin helhet finns som bilaga 2. 
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5. Resultat 
5.1. Enkätresultat 
Enkäten besvarades av totalt 177 personer inom målgruppen, respondenterna låg i åldersspannet 19-30 
år, varav 79 personer (45 %) var kvinnor, 95 personer (54 %) män samt 3 personer (2 %) som inte 
ville ange kön. När resultat på flervalsfrågor nedan presenteras anges både procent i antal röster samt 
procentandel av respondenter som valt alternativet. 

5.1.1. Erfarenheter av second screen-applikationer 
 Äger du en smartphone och/eller surfplatta? 
Av de som svarat på enkäten så var det endast 3 personer (2 %) som angav att de ägde varken en 
smartphone eller en surfplatta. 173 personer (98 %) har svarat att de ägde en smartphone och 75 
personer (42 %) av dessa har svarat att de utöver sin smartphone också ägde en surfplatta. 1 person 
ägde endast en surfplatta och ingen smartphone, det är totalt 76 personer (43 %) av alla 
respondenterna som äger en surfplatta. Figur 6. 
 

 
Figur 6 – Antal respondenter i enkätundersökningen som äger en smartphone och/eller surfplatta 

 
Vilken enhet skulle du föredra att använda för en second screen applikation? 

De flesta som svarat på enkäten angav att de helst skulle använda en surfplatta som second screen-
enhet (40 %). Utöver detta var det en ganska jämn fördelning mellan de som skulle föredra att använda 
en smartphone (28 %) och de som angav att det inte spelade någon roll vilken enhet de använde (32 
%). Figur 7. 

 
Figur 7 – Antal respondenter som skulle föredra att använda en second screen-applikation på en smartphone 

gentemot en surfplatta 
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Har du använt dig av en second screen applikation/hemsida förut? 

Över hälften av personerna (58 %) angav att de aldrig tidigare använt en second screen-applikation 
eller liknande hemsida. En något mindre del (31 %) svarade att de hade använt en sådan applikation 
tidigare medan ett fåtal (11 %) kände sig osäkra. Figur 8. 
 

 
Figur 8 – Antal respondenter som tidigare använt en second screen-applikation/hemsida tidigare 

  
Till vilken/vilka typer av program använde du en applikation? (Flervalsfråga) 

Den vanligaste typ av Tv-program som använts i samband med en second screen-applikation var Tv-
serier (35 %, 68 % av respondenterna). Tätt efter kom film (32 %, 62 % av respondenterna) och det 
tredje populäraste var sport-program (17 %, 32 % av respondenterna). Figur 9. Respondenterna gavs 
möjlighet att välja ett eller fler svarsalternativ. 
 

 
Figur 9 – De typer av program respondenterna som tidigare använt en second screen-applikation (se figur 8) 

använt denna till 
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Vilken/vilka typer av applikationer använde du dig av? (Flervalsfråga) 
Av de respondenter som använt second screen-applikationer tidigare hade de flesta använt 
informationsgivande applikationer (43 %, 82 % av respondenterna), följt av sociala medier (24 %, 46 
% av respondenterna) och spel/frågesporter (19 %, 35 % av respondenterna). Figur 10. Även här 
kunde respondenterna välja ett eller fler svarsalternativ. 
 

 
Figur 10 – De typer av applikationer respondenterna som tidigare använt en  

second screen-applikation (se figur 8) använt sig av 
 

Beskriv upplevelsen du hade av applikationen/applikationerna 
Åsikterna om de använda applikationerna var spridda och många personer hade inte använt samma typ 
av applikation eller hemsida. 9 personer tyckte att applikationen hade fungerat bra och smidigt, 3 
personer svarade att applikationen varit lätt att använda och 2 personer svarade att de tyckte att 
applikationen förhöjde upplevelsen av avsnittet. 3 personer upplevde också applikationen som 
informativ. En person svarade: 
 

“Mycket bra, förhöjde upplevelsen på ett bra sätt.” 
      -Respondent 

 
Motsatt tyckte 3 personer att applikationen varit långsam, 1 person svarade att de tappade fokus på den 
primära skärmen, 1 person tyckte att informationen var bristande och 1 person tyckte att applikationen 
över lag var primitivt designad. 1 person svarade också att applikationen varit osmidig att använda. En 
person svarade: 
 

“De saknade all information som jag sökte och behövde. Den var bra att ha det, 
men var inte tillräckligt enkel och snabb, vilket ledde att man tappade fokus från 

Tv:n.” 
      -Respondent 
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Utöver detta angav 2 personer att de använt applikationer för att själva få svara på frågor i 
frågesportprogram, 2 personer tittade på Twitter-flöden och 2 personer chattade under tiden de tittade 
på ett Tv-program. Totalt 8 personer angav att de på något sätt sökt upp information om skådespelare, 
betyg på filmer eller liknande via till exempel Google eller IMDB. En person svarade: 
 

“Läser oftast på om skådespelarna på IMDB samtidigt som jag ser på TV-serien. 
Brukar förhöja min upplevelse eftersom jag vill veta mer om dem.”  

      -Respondent 

5.1.2. Second screen applikationer för Tv-serier 
Vilken information skulle du vara  
intresserad av till en applikation av denna typ? (Flervalsfråga) 

På temat second screen-applikationer för Tv-serier handlade första frågan om vilken information 
deltagarna skulle vara intresserade av till en sådan second screen-applikation. Det alternativ som fick 
flest svar var Musikens artist och låttitel (18 %, 80 % av respondenterna) tätt följt av Vilken säsong 
och avsnitt (15 %, 67 % av respondenterna) samt Trivia/Kul vetande (15 %, 66 % av respondenterna). 
Men de flesta alternativ fick en relativt jämn spridning. Figur 11. Denna fråga gav möjlighet att välja 
fler än ett alternativ. 
 

 
Figur 11 – De typer av information respondenterna skulle vara intresserade av till en second screen-applikation 

för Tv-serier 
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Har du någonsin sökt upp information om en Tv-serie? 
På frågan om de någonsin hade sökt upp information om en Tv-serie tidigare svarade 99 personer (56 
%) att de sökt upp information under avsnittet. 66 personer (37 %) svarade att de sökt information 
efter avsnittet medan 12 personer (7 %) aldrig gjort det eller var osäkra. Figur 12. 
 

  
Figur 12 – Antal respondenter som själva sökt upp information om en Tv-serie 

 
Om “Ja” på föregående fråga, vilken typ av information sökte du upp? (Flervalsfråga) 

Vidare fick de personer som sökt upp information gällande Tv-serier svara på vilken typ av 
information de sökt upp med samma svarsalternativ som på frågan om vilken information som skulle 
önskas till applikationen. Den information som flest personer sökt upp var Biografi om skådespelade 
(19 %, 68 % av respondenterna) efter detta kom Information om karaktärer (16 %, 58 % av 
respondenterna) och Musikens artist och låttitel (16 %, 56 % av respondenterna). Figur 13. 
 

 
Figur 13 – Den typ av information respondenterna som själva sökt upp  

information om en Tv-serie (se figur 12) sökt upp 
 
  



Second screen – För Tv-serier 
Kandidatexamensarbete, grundnivå 

 
 

17 

Hur ofta skulle du vilja att applikationen ger dig uppdateringar? 
Respondenterna frågades också hur ofta de skulle vilja se att applikationen uppdaterades med ny 
information. De fick svara på en skala från 1-10 där 1 representerade få uppdateringar och 10 
representerade många uppdateringar. En övervägande del av svaren landade i spannet mellan 1 och 5 
(81 %). Figur 14. 
 

 
Figur 14 – Hur ofta respondenterna skulle önska att en second screen-applikation för Tv-serier uppdaterades på 

en skala 1-10 där 1 motsvarade få uppdateringar och 10 motsvarade många uppdateringar 
 

Hur skulle en bra second screen applikation av denna typ se ut för dig? 
Bland den insamlade information om hur en bra second screen-applikation skulle se ut svarade 28 
personer att de hellre skulle söka upp information när det själva önskade den istället för att få 
information automatiskt under avsnittet. En person svarade: 

 
“En viktig sak med en sådan applikation är att den skall vara opt-in. Jag måste 
själv aktivt välja att titta på informationen. Inga popups, overlays, blinkningar 

etc. Det skulle bara störa upplevelsen att titta på filmen/avsnittet.” 
        - Respondent  

 
26 personer påpekade att det var viktigt att applikationen var minimalistisk och stilren så att layouten 
inte skulle bidra till att ta fokus från avsnittet. Samt att det skulle vara enklare att hitta och läsa 
informationen i applikationen. En person svarade: 

 
“En app som är lättanvänd och enkel. Den får inte vara för iögonfallande då 
den huvudsakliga uppmärksamheten ska vara på serien, inte på telefonen.” 

          - Respondent 
 

Ytterligare så tyckte 18 personer att det skulle vara bra att ha någon form av nyhetsflöde så att den 
givna informationen inte försvann direkt utan möjlighet skulle finnas att läsa uppdateringarna även i 
efterhand. 16 personer skrev också att det skulle vara bra om applikationen var konfigurerbar, alltså att 
det skulle finnas möjlighet att själv ställa in vilken typ av information som skulle visas i nyhetsflödet.  
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11 personer svarade att de inte ville att applikationen skulle ge några notifikationer för nya 
uppdateringar och 3 personer ville att applikationen skulle vara helt ljudlös. Båda dessa egenskaper för 
att applikationen inte skulle ta för mycket fokus från Tv-serien. En person svarade: 
 

“Att man inte får notifikationer, utan att den är passiv med diverse alternativ 
som man kan välja vid behov.” 

       - Respondent 
 
Utöver detta svarade 4 personer att de ville att applikationen skulle ge dem rekommendationer eller 
förslag på andra Tv-serier som skulle kunna vara relevanta. Enstaka personer har också nämnt att det 
skulle vara en webbapplikation, att applikationen skulle erbjuda experthjälp, länkar till Spotify eller 
iTunes Store och layout på applikationen kopplad till serien. 2 personer svarade att de inte alls skulle 
vara intresserade av en second screen-applikation för Tv-serier. 

5.2. Resultat från intervjuer med deltagare från 
användartestet 

De tre varianterna av prototyp-applikationen, som nämndes i 4.3.1., delades in i Small, totalt 11 
uppdateringar i nyhetsflödet, Medium, 16 uppdateringar, och Large, 21 uppdateringar. De 21 
deltagarna delades in i 3 grupper, 1 grupp per prototypvariant, med 7 personer i varje grupp. Frågorna 
vi använde oss av finns som Bilaga 2. 

5.2.1. Nyhetsflödet 
Alla 21 deltagarna hade tagit del av uppdateringarna i nyhetsflödet och läst all information som 
uppdaterats. Deltagarna fick svara på vilken typ av uppdateringar de tyckte var mest intressanta i 
nyhetsflödet. 17 personer tyckte musik, 9 personer trivia, 7 personer skådespelare, 5 personer 
karaktärer och 2 personer information om aktuellt avsnitt och 1 person tyckte inget var intressant. 
Figur 15. 
 
De fick också svara på om det var någon kategori de inte tyckte var intressant, 7 personer tyckte inte 
att något var ointressant. 5 personer tyckte trivia var ointressant, 6 personer produktion, 2 personer 
uppdateringar med för mycket text och 1 person tyckte inte om någon av de uppdateringar som ej var 
aktuella för avsnittet. Figur 16. 

 
Figur 15 – De kategorier deltagarna fann extra intressanta i prototyp-applikationen 

 



Second screen – För Tv-serier 
Kandidatexamensarbete, grundnivå 

 
 

19 

 
Figur 16 – De kategorier deltagarna ej fann intressanta i prototyp-applikationen 

 
Deltagarna svarade också på frågan om de tyckte applikationen innehöll lagom antal uppdateringar. 
Av de som använde Small tyckte 3 personer att det var lagom, 4 personer hade velat ha några fler 
uppdateringar och ingen ville ha färre. De som använde Medium tyckte 6 personer att det var lagom, 1 
person hade gärna haft fler uppdateringar och ingen ville ha färre. Av de som använde Large tyckte 5 
personer att det var lagom, 2 personer hade velat ha färre uppdateringar och ingen ville ha fler.  
 
På frågan om deltagarna hängt med i alla uppdateringar eller vid tillfällen läste flera uppdateringar på 
en gång svarade 6 personer av de som hade Small att de hängde med i nyhetsflödet medan 1 person 
hängde oftast med. I Medium så hängde 3 personer med, 2 personer hängde med i början men inte 
senare i avsnittet och 2 personer hängde oftast med. I Large hängde 5 personer med, 1 person tog flera 
uppdateringar på en gång och 1 person hängde med i början men inte senare i avsnittet. 

5.2.2. Menyn 
Alla deltagarna utom 3 personer var inne i menyn, de personer som inte tittade på menyn hade inte 
uppfattat att denna existerade. Bland de sidor som fanns att välja på under menyn valde 10 av 
deltagarna att gå in på alla sidor, detta innebar de första sidorna under varje kategori och inte alla 
individuella skådespelare och karaktärer. De resterande deltagarna, 8 personer, var inne i en eller flera 
av kategorierna. Sammanställt var deltagarna inne i karaktärer 16 gånger, skådespelare 15 gånger, 
föregående avsnitt 13 gånger och produktion 11 gånger. Figur 17. 
 

 
Figur 17 – De sidorna i menyn i prototyp-applikationen deltagarna besökte 

 
På frågan när de var inne i menyn gavs alternativen: innan, under eller efter avsnittet. Här svarade 10 
personer att de varit inne i menyn innan avsnittet började, 5 personer under avsnittet och 9 personer 
efter avsnittet var avslutat. Figur 18. Möjlighet att välja ett eller fler av dessa alternativ fanns. 
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Av deltagarna uppgav 10 personer att de endast skummat informationen i menyn, 2 personer läste det 
de ansåg intressant, 4 personer läste litegrann och 2 personer läste ingenting. Figur 19. 

 

 
Figur 18 – Om de deltagarna som besökte menyn i prototyp-applikationen 

gjorde detta innan, under eller efter avsnittet 
 

 
Figur 19 – Hur mycket de deltagare som besökte menyn i prototyp-applikationen läste av innehållet 

5.2.3. Fokus 
Deltagarna fick svara på om de hade tappat fokus någon gång under avsnittet samt om de ändå hängde 
med i avsnittet överlag. I gruppen som använt Small var det 2 personer som tappade fokus, 2 personer 
som tappade fokus i början av avsnittet samt 3 personer som ej tappade fokus. De som tappade fokus i 
början av avsnittet gjorde detta på grund av att applikationen tog fokus och kändes ovan att använda. 
Av de övriga personer som tappade fokus under avsnittet väntade 1 person på att det skulle dyka upp 
fler uppdateringar och 1 person tappade fokus när det kom längre texter i uppdateringarna. 
 
I gruppen som använde Medium svarade 4 personer att de tappat fokus, 2 personer tappade fokus i 
början av avsnittet och 1 person tappade ej fokus. De 2 personerna som tappade fokus i början gjorde 
detta på grund av applikationen tog fokus och kändes ovan. 1 person tappade fokus när de försökte 
läsa texterna i menyn, 1 person när det kom längre texter i uppdateringarna och 1 person kände ett 
tvång att alltid ha fokus på applikationen. 
 
Av de som använde Large svarade 4 personer att de tappade fokus, 2 personer tappade fokus i början 
av avsnittet och 1 person tappade ej fokus. De 2 personer som tappade fokus i början av avsnittet 
gjorde detta på grund av de tyckte att applikationen tog för mycket fokus och kändes ovan. 1 person 
tyckte att uppdateringarna var fokuskrävande, 1 person tyckte att de uppdateringar som inte hade med 
handlingarna att göra var krävande och 1 person tappade fokus när det kom längre texter i 
uppdateringarna. Samtliga deltagare svarade att de hade hängt med i avsnittet i sin helhet. 
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5.2.4. Modifikationer av applikationen 
På frågan om deltagarna saknade någon typ av information eller funktion i applikationen svarade 7 
personer att de inte saknade någonting. De resterande 14 deltagarna saknade en eller fler av 
nedanstående information eller funktion. Tabell 2. 

 
Tabell 2 – Den information/funktioner deltagarna fann att de saknade i prototyp-applikationen 

  

 
 
Deltagarna fick sedan svara på om de fann någon typ av information eller funktion överflödig i 
applikationen. 10 personer svarade att de inte tyckte någonting i applikationen borde tagits bort, de 
övriga 11 deltagarna angav 1 funktion eller typ av information som de tyckte var överflödig i 
applikationen. Tabell 3. Av de 7 personer som tyckte produktionsdelen eller karaktärerna var 
överflödiga svarade 3 av dessa att de ändå tyckte informationen var bra att ha även om de inte var 
intresserade av det personligen. 
 

Tabell 3 – Den information/funktioner deltagnara fann överflödiga i prototyp-applikationen 
 

 

5.2.5. Enheten 
 Smartphone 
11 personer testade applikationen på en smartphone, och fick svara på frågan om de tyckte att skärmen 
de använde var av bra storlek. På den frågan svarade 10 personer att de tyckte skärmen var av bra 
storlek medan 1 person hade velat ha en större skärm. 2 personer av de som svarat att skärmstorleken 
var bra hade även kunnat tänka sig att använda en större skärm och 1 person tyckte att skärmen inte 
skulle vara större.  
 
Deltagarna fick även svara på frågan om de tyckte att fontstorleken samt storleken på bilderna var bra 
anpassade för skärmen de använde sig av. Här svarade 11 personer att de tyckte storleken var bra men 
1 av de personerna tyckte att bilderna var lite stora. Nästa fråga handlade om deltagarna tyckte att det 
var mycket tomutrymme på skärmen eller om de tyckte all information som visades samtidigt var 
rörigt. Här svarade samtliga deltagare att det såg bra ut men 3 av dessa tyckte att det var lite tomt i 
början. 
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 Surfplatta 
10 personer som testade applikationen på en surfplatta. På frågan vad de tyckte om storleken på 
skärmen svarade 8 personer att de tyckte att skärmen var av bra storlek och 2 personer hade velat ha 
en mindre skärm. Av de som svarade att de tyckte skärmstorleken var bra tyckte 4 personer även att en 
mindre skärm hade fungerat. 1 person tyckte att det var bra storlek på skärmen men att surfplattan var 
otymplig att hålla i.  
 
På frågan om deltagarna tyckte att fontstorleken samt storleken på bilderna var anpassade för skärmen 
svarade 9 personer att de tyckte det var bra storlek och 1 person hade velat ha allt innehåll lite större. 
Sedan fick de svara på om de tyckte att det var för mycket tomutrymme på skärmen eller om det blivit 
rörigt med informationen som visades. 6 personer svarade att de tyckte det var bra storlek och 4 
personer tyckte att det var för mycket tomutrymme. Av de som svarat att det var bra tyckte 2 personer 
att det var tomt i början av applikationen. 1 person av dessa 2 tyckte inte att det var dåligt utan stilrent 
den andra personen tyckte att nyhetsflödet inte hade behövt döljas när menyn var framme. 

5.2.6. Applikationen överlag 
När vi frågade deltagarna om applikationen hade gjort att de hade haft roligare under tiden de använt 
den så svarade 15 personer av våra 21 deltagare att de hade haft roligare, där 1 av dessa hade tyckt att 
det var jättekul. 6 personer svarade att de inte hade haft roligare men 2 av dessa tyckte att även om det 
inte var roligare hade de tyckt att informationen de fick från applikationen var intressant. 
 
Sedan ställdes frågan om de hade föredragit second screen-applikationen till en annan typ av Tv-serie 
än sitcoms som användes i testet. 8 personer svarade att de tyckte applikationen skulle passa till alla 
Tv-serier eller de flesta, 1 person tyckte specifikt att de föredragit polisserier. 3 personer tyckte att det 
hade passat bättre till serier som de redan var intresserade av, 1 person tyckte att applikationen hade 
kunnat få en tråkig serie att bli roligare. Det var 4 personer som föredragit en second screen-
applikation till en seriösare serie med en röd tråd och mycket bakgrundshistoria och 2 personer trodde 
de skulle föredragit applikationen till enklare serier utan mycket information. 
 
De fick även svara på en öppen fråga om vad de tyckte om applikationen överlag. Svaren var spridda 
men 2 personer tyckte att det var ett bra koncept och 2 personer tyckte att det kändes som att ha IMDB 
framme automatiskt. 3 personer sade att de lärde sig mer och fick med sig mer från avsnittet efter att 
ha använt applikationen, 3 personer tyckte det var roligt med trivia och annan information som de 
själva inte hade kollat upp i efterhand. 1 person tyckte om fakta från avsnittet om skådespelarna och 
karaktärerna, 1 person tyckte att uppdateringarna om musiken förhöjde hela upplevelsen. Det var 
också 2 personer som sa att applikationen var bra till att introducera en serie i mitten av en säsong och 
1 person tyckte att applikationen gav mer interaktion vilket gjorde att man tittade mer på avsnittet. 1 
person tyckte att det tog tid i början av testet att vänja sig vid applikationen men det kändes som att det 
skulle bli bättre vid mer användning. 
 
Det uppkom även en del kritik. 3 personer hade hellre sökt upp information i efterhand och 1 person 
tyckte att mer fokus borde legat på serien. 1 person tyckte att hela applikationen var något 
distraherande och 1 person tyckte att menyn var lite svår att läsa. 1 person tyckte också att 
applikationen överhuvudtaget inte var intressant att ha till en Tv-serie. 
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6. Metodkritik 
6.1. Enkätundersökning 
Enkäten krävde att respondenterna angav ålder men gav ingen information om åldersrestriktioner 
vilket gjorde att personer i alla åldrar kunde svara på enkäten. Detta i sin tur gjorde att vi fick rensa ur 
svaren från enkäten från de personer som inte låg inom vår målgrupp. Alla obligatoriska frågor hade 
inte heller ett “vet ej” svarsalternativ vilket gjorde att respondenterna kan ha känt sig tvingade att 
besvara frågor som kanske inte helt stämde överens med deras åsikt. 
 
Frågan gällande hur ofta personerna skulle vilja att applikationen gav dem uppdateringar var mycket 
subjektiv då bedömningen var få eller många uppdateringar. Resultatet hade blivit mer objektivt om 
svarsalternativen hade angivits i uppdateringar per minut. 
 
Många frågor i enkäten kan också varit svåra att svara på om respondenterna inte själva testat en 
second screen-applikation tidigare. Detta innebar att de givna svaren inte nödvändigtvis stämmer 
överens med vad respondenterna skulle ha svarat om de haft tidigare erfarenheter av second screen-
applikationer.  

6.2. Prototyp och Användartest 
Prototyp-applikationen var huvudsakligen anpassad för smartphone vilket kan ha påverkat upplevelsen 
för de deltagarna i användartestet som använde sig av surfplattor. 
 
I och med att 19 personer i vårt användartest hade blivit tilldelade uppgiften istället för att frivilligt 
delta i testet var vissa personer mindre engagerade i uppgiften. Detta gjorde att vi fick ett mindre 
representativt resultat än om alla deltagare varit intresserade av second screen-applikationer, detta i 
och med att vi kan anta att denna typ av applikation utvecklas med intresserade användare i åtanke. 
 
Eftersom vi inte använde oss utav en kontrollgrupp som endast tittat på avsnittet utan att använda 
applikationen så kan diskussion och slutsats bli lite missvisande. Detta på grund av att deltagarna 
kanske inte personligen visste hur det var att titta utan applikationen till just detta avsnitt. 
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7. Diskussion 
7.1. Vilken typ av information och/eller funktioner 
vill användaren ha till sin Tv-serie? 

Den mest intressanta informationen 
Den information som flest personer trodde att de skulle vara intresserade av till en second screen-
applikation för Tv-serier enligt enkäten var musikens artist och låttitel, totalt 80 % av respondenterna. 
Musiken hamnade lite lägre ned bland den typ av information som respondenterna till enkäten själva 
sökt upp till en Tv-serie, efter skådespelare och karaktärer, vilket förmodligen beror på att den 
informationen är svårare att söka upp själv än till exempel information om en skådespelare. Även i 
användartestet var informationen om musiken den kategori som flest deltagare tyckt varit mest 
intressant dessutom tyckte ingen av deltagarna att musiken var ointressant.  
 
 Den minst intressanta informationen 
Enkätsvaren visar oss att de minst populära typer av information respondenterna skulle vilja ha till en 
Tv-serie var produktionsinformation och inspelningsplats, vilket i utvecklingen av prototypen slogs 
ihop till en kategori: produktion. Detta resultat stämde även överens med svaren från enkätfrågan om 
vilken typ av information personerna sökt upp själva när de tittat på en Tv-serie. Även i användartestet 
visade det sig att produktion var den minst populära kategorin då flera deltagare svarade att de tyckte 
kategorin var ointressant. Ingen av deltagarna tyckte att produktionen var extra intressant. Dock så 
svarade några av deltagarna som tyckte att produktionen inte var intressant att de fortfarande tyckte att 
den informationen skulle finnas i applikationen för de personer som är intresserade av den. Detta 
innebär att eftersom en minoritet från enkäten fortfarande säger sig vara intresserade av produktionen 
skulle denna typ av informationen kunna finnas i applikationen men inte framhävs i nyhetsflödet. 
 

Övriga kategorier 
De övriga kategorierna hade en relativt jämn spridning runt vilken information respondenterna trodde 
att de skulle vara intresserade av. På frågan om vilken information som sökts upp till en Tv-serie fick 
skådespelare, karaktärer och musik något fler röster men de övriga kategorierna låg fortfarande i övre 
hälften av resultatet. Skådespelare och karaktärer hamnade förmodligen lägre bland den information 
respondenterna skulle vara intresserade av till en Tv-serie just på grund av att denna typ av 
information är enkel att själv söka upp. Motsatt gäller för trivia där många svarade att de skulle önska 
informationen men inte fullt så många personer hade faktiskt sökt upp trivia själva. Detta är 
förmodligen på grund av att trivia är den typ av information som är svårast att själv söka upp då det är 
information om saker som personen i fråga är ovetande om. I användartestet angav 7 personer att de 
tyckte alla kategorierna var intressanta. Trivia var den enda kategorin som olika deltagare angivit som 
både extra intressant och ointressant, men trivia fick några fler röster som extra intressant. 
 
Det var många som i enkäten svarade att de ville veta vilken säsong och avsnitt de tittade på, 67 % av 
respondenterna. Färre personer svarade att de själva sökt upp denna information men antal röster låg 
fortfarande i övre hälften av resultatet. I användartestet så skickades informationen om säsong och 
avsnitt ut i samband med instruktionerna, men fanns också i applikationen. I och med detta så blev det 
svårt att se om denna information var viktig för deltagarna, särskilt i samband med att testet utfördes 
på ett isolerat avsnitt där deltagarna inte förväntades titta på fler avsnitt i fortsättningen.  
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Sammanfattning av information och kategorier 
Sammanfattat är kategorierna: Trivia, tidigare avsnitt, musik, skådespelare och karaktärer alla 
relevanta att ha som kontinuerlig information med avsnittet medan säsong och avsnitt samt produktion 
skulle placeras i en mer statisk del av applikationen. Den dynamiska delen av applikationen skulle 
optimalt vara konfigurerbar så att varje enskild användare själv skulle kunna specificera vilka typer av 
kategorier som skulle vara intressanta att ha i nyhetsflödet.  

 
 Funktioner 
En del av respondenterna till enkäten svarade i fritextfrågan om hur en bra applikation skulle se ut för 
dem att de hellre skulle söka upp information själva framför att få informationen kontinuerligt. Detta 
skulle innebära att utförligare information om alla kategorier bör finnas statiskt i applikationen för de 
som inte är intresserade av nyhetsflödet eller vill få tillgång till utförligare information. Dock så 
användes menyfunktionen sällan i användartestet vilket till exempel skulle kunna bero på att 
deltagarna var ointresserade av information runt avsnittet över lag, att informationen i menyn var av 
fel slag eller att strukturen på informationen var dålig vilket skulle leda till att specifik information var 
svår att finna. 
 
18 personer i enkäten skrev att de gärna ville ha någon form av nyhetsflöde i applikationen så att det 
även skulle gå att läsa uppdateringarna i efterhand. Detta applicerades till prototypen. Då det endast 
var 1 person i användartestet som svarade att nyhetsflödet var ointressant tyder detta på att upplägget 
på nyhetsflödet var bra. Det påpekades också av flera personer i enkäten att det var viktigt att 
applikationen skulle vara minimalistisk och stilren. Detta tolkade vi som att applikationen bör vara 
diskret för att inte ta för mycket fokus från Tv-serien. Layouten på prototypen orsakade få 
kommentarer vilket gör att vi antar att den inte tog fokus från avsnittet. Detta styrker då att 
applikationen var diskret. 
 
Ytterligare nämnde 11 personer att de inte ville ha någon typ av notifikationer från applikationen då 
detta skulle ta för mycket fokus från den primära skärmen. I användartestet svarade sedan 2 personer 
att notifikationer var något de saknade i applikationen. I tidigare tester har det dock visats att diskreta 
notifikationer på den primära skärmen för att visa på uppdateringar i applikationen skulle vara ett bra 
sätt att undvika för stort fokus på den sekundära skärmen, se 3.3.1. (Ericsson 2013) och 3.3.2. (Fleury 
et al. 2012). Detta i samband med 2 personer i användartestet som sa att de tappat fokus på avsnittet på 
grund av för stort fokus på applikationen antyder att någon form av diskret notifikation skulle 
rekommenderas i denna typ av applikation. Möjligheten att användaren själv får möjlighet att välja om 
notifikationer skall ges är då optimalt eftersom enkäten ändå visar på viss negativitet till notifikationer. 

7.2. När blir det för mycket information på den 
sekundära skärmen?  
 Antal uppdateringar 
Resultatet från enkäten visar att på frågan om hur ofta applikationen borde uppdateras svarade 81 % av 
deltagarna något av alternativen mellan 1-5 på en skala från 1-10. 1 representerade få uppdateringar 
och 10 representerade många uppdateringar. Detta betyder att en absolut majoritet önskar att de inte 
skulle få så många uppdateringar. När applikationen byggdes så gjordes en subjektiv bedömning om 
vad som var många och vad som var få uppdateringar, denna bedömning var att en uppdatering 
ungefär varannan minut var lågt och en uppdatering cirka varje minut var högt. När vi intervjuade våra 
deltagare från testerna så var det ingen från varken gruppen Small eller Medium som ville ha färre 
uppdateringar, ett fåtal från Medium och några fler från Small som ville ha fler uppdateringar och 2 
personer från Large som ville ha färre uppdateringar. Detta betyder att det landar någonstans mellan 
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Medium och Large när det kommer till antal uppdateringar i nyhetsflödet, vilket motsvarar cirka 1 
uppdatering varje 1-1,5 minut. Detta är intressant för att det inte stämmer överens med vad 
respondenterna svarade i enkäten, men det kan också betyda att vår subjektiva bedömning på vad som 
var få eller många uppdateringar inte motsvarade respondenternas uppfattning. 
 
 Fokus 
Flera personer i användartestet tappade fokus när de precis i början av avsnittet försökte hitta ett sätt 
att använda sig av second screen-applikationen. Detta skulle kunna bero på ren ovana att använda sig 
av en sekundär skärm samtidigt som en primär skärm då de är kopplade till varandra. Även om det är 
många, enligt statistik, som använder sig av en sekundär skärm samtidigt som en primär skärm är 
informationen på den sekundära skärmen då förmodligen oftast inte direkt kopplad till den primära 
skärmen (Kellyn & Wieland 2013). Av de som tappade fokus i början av avsnittet så berättade flera att 
det löste sig senare i avsnittet, vilket kan bero på vår målgrupp och deras vana med denna typ av 
teknik. Om vi använt deltagare som inte haft denna vana hade vi förmodligen fått ett större antal 
personer som tappade fokus under hela avsnittet. 
 
En person i varje testgrupp nämnde att de tappade fokus när det kom lite längre texter i nyhetsflödet. 
Detta är inte konstigt och var en sak som undersöktes under testerna. Detta speglade sig också i menyn 
där det var enstaka personer som sagt att när de gick in i menyn så tappade de fokus på avsnittet på 
grund av att den innehöll längre texter. I tidigare studier har det visats att längre texter i samband med 
videoklipp har en högre arbetsbörda än korta texter, detta kan låta självklart men det visades också i 
studien att längden på texterna gav stora variationer i vad deltagarna kunde återkalla av video och text 
efter testet, se 3.3.3. (Kallenbach et al. 2007). Allt detta styrker att längre texter tar mycket fokus från 
den primära skärmen. Längsta uppdateringen i nyhetsflödet visas nedan. 
 

“The idea that the duration of the series would carry socio-political undertones 
also necessitated a chain of social events which could influence the characters. 
Thus, 1976 was chosen, which allowed episodes set within a short time frame to 
address streaking, the sexual revolution, the Equal Rights Amendment and the 

1973 Oil Crisis.” 
 
Trots allt detta svarade alla deltagarna att de hängde med i avsnittet i sin helhet. Vid tillfällena 
deltagarna tappade fokus så var det mest smådetaljer som de tror att de missade. Om detta betyder att 
det var för mycket information på skärmen är svårt att bedöma, det beror på hur mycket fokus som 
krävs för varje enskild användare för att förhöja upplevelsen av Tv-serien. 

7.3. Har enheten som applikationen används på 
någon betydelse för upplevelsen? 
Resultatet från enkäten visade att en relativ majoritet av respondenterna skulle föredra en surfplatta 
som second screen enhet. I samband med detta så var det fler personer som föredrog surfplatta än de 
som skulle kunna tänka sig att använda både smartphone och surfplatta. Av deltagarna i användartestet 
så tyckte de flesta att deras skärmstorlek hade fungerat bra oavsett enhet, där 3 stycken som använt 
smartphone hade kunnat tänka sig att använda en större skärm. 6 stycken av de som använde surfplatta 
hade föredragit en mindre skärm och 1 av dessa tyckte att surfplattan var otymplig att hålla i.  
 
Trots resultatet från enkäten och den större delen av respondenterna som trodde sig föredra att 
använda en surfplatta som second screen enhet så var intrycket från användartesterna att de som 
använde smartphone var lite nöjdare med sin skärmstorlek än de som använt sig av en surfplatta. De 
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som använt sig av surfplatta tyckte att det var mer tomutrymme på enheten än de som använt sig av en 
smartphone. Detta kan dock bero på utformningen av applikationen och att dess anpassning till 
surfplatta inte var så bra som en riktig applikation skulle kunnat vara.  
 
Enhetens betydelse för upplevelsen kan med resultatet ses som att både smartphone och surfplatta är 
bra enheter för denna typ av applikation. Men eftersom det enligt enkätsvaren i dagsläget är väldigt 
många i vår målgrupp som äger en smartphone så kommer det ha en bidragande effekt till att 
applikationen förmodligen skulle användas mer på en smartphone än en surfplatta. En ytterligare 
bidragande faktor till att smartphone är lämpligt kan vara att det på en surfplatta skulle kunna få plats 
med mer information på skärmytan. Enligt våra tester bidrog dock längre text till att mer fokus 
tappades under tiden som applikationen användes. 

7.4. Utnyttjar deltagarna i användartestet resultatet 
som efterfrågats i enkäten? 
Kategorin vilken säsong och avsnitt som efterfrågades till en second screen-applikation för Tv-serier i 
enkäten blev inte jämförbar med resultatet från användartestet då deltagarna i förväg fick reda på 
vilket säsong och avsnitt de skulle titta på. Det var också många personer som i enkäten efterfrågade 
information om tidigare händelse. I speglingen av samma fråga i användartestet var intrycket från 
deltagarna däremot att den information inte var lika eftertraktad i applikationen då det bara var 1 
person som hade läst hela föregående avsnitt fliken i menyn. Detta trots att det var bara var en som 
angav att deltagaren sett avsnittet och följt serien innan.  
 
Som tidigare förklarats under 7.1. var de mest intressanta kategorierna som efterfrågats i enkäten 
skådespelare, karaktärer, trivia och musik. Det är också de kategorier som användarna i vårt test 
tyckte var mest intressanta. Det som deltagarna i enkäten tyckt varit minst intressant var 
produktionsinformation och inspelningsplats. Dessa två kategorier räknades till kategorin produktion i 
nyhetsflödet och när deltagarna från användartestet svarat på vad de tyckte var minst intressant så var 
också produktion det som flest personer svarade. Däremot så var det flera personer som också svarat 
att Trivia var ointressant vilket gör resultatet från denna fråga tvetydig. Det var dock fortfarande en 
större del av deltagarna som tyckte Trivia var extra intressant. Detta kan betyda att vår mindre 
användargrupp inte reflekterar vad den större gruppen enkätsdeltagare tycker vilket ger differenser i 
resultatet, eller att respondenterna inte vet vad de vill ha i applikationen. 
 
Flera av respondenterna i enkäten skrev i en fråga med fritext att de gärna skulle vilja söka upp 
information själva vilket speglades i vår applikation i form av en meny. Där gavs möjligheten att läsa 
information om föregående avsnitt, de olika karaktärerna, skådespelarna och produktionen. Däremot 
så var vårt intryck från användartesterna att det överlag inte var önskvärt att använda menyn mer än att 
bara skumma igenom och överblicka vad som fanns. Detta kan bero på flera olika faktorer till exempel 
att det var fel typ av information som placerats i menyn eller att texterna var längre och då svårare att 
läsa under avsnittet. Endast enstaka personer valde att läsa menyn i efterhand, detta kan vara på grund 
av att större delen av deltagarna i vårt användartest fick instruktioner från en kurs att delta i vårt 
användartest och då kan ha tänkt att när avsnittet är slut så är uppgiften “över” och har då inte tänkt 
vidare på användartestet.  
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7.5. Utnyttjar deltagarna vår prototyps olika 
funktioner i användartestet? 
Deltagarna i användartestet utnyttjade nyhetsflödet i sin helhet även om en del personer inte 
uppskattade alla kategorier av uppdateringarna. Menyfunktionen utnyttjades knappt då de allra flesta 
deltagare endast skummade igenom denna information och några få personer läste endast lite av 
texterna. En av anledningarna till att nyhetsflödet utnyttjades betydligt mer än menyn kan ha varit att 
deltagarna uppfattat detta som huvuddelen av applikationen i och med att nyhetsflödet var placerat på 
startsidan av applikationen samt att ingen personlig ansträngning krävdes för att hitta informationen.  
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8. Slutsats 
Hur används extra information, av olika typ och mängd, relevant för en Tv-serie på en second 
screen-applikation? 

Det är en stor differens i vilken typ av information och funktioner enskilda personer önskar av en 
second screen-applikation för Tv-serier. Överlag så visade våra undersökningar dock att principen 
med ett nyhetsflöde som uppdateras dynamiskt med avsnittet var mycket uppskattat. Cirka 70 % av 
deltagarna i användartestet tyckte att applikationen gjorde att Tv-serieavsnittet blev roligare. Vi kan då 
dra slutsatsen att detta berodde på nyhetsflödet i och med att menyfunktionen i applikationen i stort 
sett inte utnyttjades. Även i tidigare test har det visats att en second screen-applikation kan förhöja 
upplevelsen av ett Tv-program då ett personligt intresse för programmet finns, se 3.3.1. (Ericsson 
2013). 
 
Konfigurerbarhet i applikationen är viktig för att kunna optimera upplevelsen för den enskilda 
användaren. Även om det både förekom kategorier som överlag var väldigt uppskattade såsom musik, 
skådespelare och karaktärer och kategorier som var mindre populära så som produktion. Överlag och 
oberoende av kategori så var det dock mindre populärt med uppdateringar i nyhetsflödet som inte var 
direkt kopplade till det aktuella avsnittet. Slutsatsen är fortfarande att alla typer av information inte är 
intressant för alla människor och då är funktionen att konfigurera något som kommer att behövas i 
framtida applikationer. 
 
Den statiska delen av applikationen måste vara bra strukturerad, enkel att söka upp specifik 
information i samt bör innehålla all information som en användare skulle kunna tänkas söka efter. 
Detta för att användaren inte skall behöva söka information utanför applikationen under avsnittets 
gång samt att processen att hitta den relevanta informationen inte skall ta för mycket fokus från 
avsnittet.  
 
Efter undersökningen var genomförd visade det sig att applikationen inte tog speciellt mycket fokus 
från Tv-serien men många deltagare behövde en kort period att vänja sig vid applikationen på cirka ett 
halvt avsnitt. Applikationen skulle förmodligen också ta mindre fokus från avsnittet om notifikationer 
implementerades då detta gör att användaren själv inte behöver uppfatta när nya uppdateringar i 
nyhetsflödet sker. 
 
 Framtida forskning 
En annan del av applikationen som visade sig vara viktig är funktionen att automatiskt synkronisera 
applikationen i förhållande till Tv-serien. Detta bör vidare undersökas om det bäst skulle appliceras 
med till exempel ljudigenkänning eller bildigenkänning. Synkroniseringen är inget vi har studerat men 
under undersökningen har detta nämnts flertalet gånger och skulle underlätta användbarheten för 
användaren. Ytterligare en förenklande funktion är en möjlighet att pausa applikationen om 
användaren skulle behöva lämna Tv-serien. Detta hänger då ihop med synkroniseringen på så vis att 
både Tv-serien och applikationen skall pausas och återupptas simultant. 
 
Vidare bör också studier genomföras för att undersöka hur delning av information till andra 
plattformar samt chattfunktioner skulle påverka upplevelsen om dessa applicerades i en second screen-
applikation. Detta är intressant då dessa funktioner nämnts under vår undersökning och har möjlighet 
att antingen förhöja upplevelsen eller distrahera användaren från Tv-serien. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1 - Enkäten 

Second Screen för TV-serier 

Svaren från denna enkät kommer att användas som underlag till ett kandidatexamensarbete 
vid Medieteknik på KTH. 
Syftet är att undersöka vilken typ av information som skulle vara relevant för en Second 
screen applikation för TV-serier. 
En Second Screen är en användandet av en applikation/hemsida på en smartphone eller 
surfplatta för att förhöja upplevelsen till TV-tittande. En typ skulle kunna vara en applikation 
som ger dig extra information om TV-serien som du tittar på. En hemsida kan vara att man 
söker information från IMDB eller uppdaterar sociala medier om TV-serien. 
  
* Required 
  
Kön * 

o Man 

o Kvinna 

o Vill ej svara 
  

Ålder: * 

________________ 
  
  

Erfarenheter av Second Screen 

1. Äger du en smartphone och/eller surfplatta? * 

o Smartphone 

o Surfplatta 

o Båda 

o Inget av det 
  

2. Vilken enhet skulle du föredra att använda för en Second Screen 
applikation? * 

o Smartphone 

o Surfplatta 

o Vilken som 
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3. Har du använt dig av en Second Screen applikation/hemsida förut? * 

Om Nej gå till nästa sida 

o Ja 

o Nej 
o Osäker 
  

4. Till vilken/vilka typer av program använde du en applikation? 

�TV-Serie 

�Film 

�Sport 
�Dokusåpa med publikröstning 

�Dokusåpa utan publikröstning 

�Frågesportsprogram 

�Other: 
  

5. Vilken/vilka typer av applikationer använde du dig av? 
�Informations-givande 

�Röstning 

�Spel/Frågesport 
�Forum 

�Sociala Medier 

�Other: 
  

6. Beskriv upplevelsen du hade av applikationen/applikationerna: 
  
  
  
 
 
  
  

Applikation för TV-serier 

Nedanstående frågor gäller en applikation som dynamiskt ger dig information i 
takt med att ett avsnitt av en TV-serie fortgår. 
  
7. Vilken information skulle du vara intresserad av till en applikation av 
denna typ? * 

�Information om karaktärer 
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�Biografi om skådespelare 

�Musikens artist och låttitel 
�Inspelningsplats 

�Produktionsinformation 

�Information om tidigare avsnitt/händelser 

�Trivia / Kul vetande om serien 

�Vilken Säsong och Avsnitt 
�Other: 
  

8. Har du någon gång sökt upp information om en TV-serie? * 

o Ja, under avsnittet 
o Ja, efter avsnittet 
o Nej 
o Vet ej 

  
9. Om "Ja" på föregående fråga, vilken typ av information sökte du upp? 
* 

�Information om karaktärer 

�Biografi om skådespelare 

�Musikens artist och låttitel 
�Inspelningsplats 

�Produktionsinformation 

�Information om tidigare avsnitt/händelser 

�Trivia / Kul vetande om serien 

�Vilken Säsong och Avsnitt 
�Other: 
  

10. Hur ofta skulle du vilja att applikationen ger dig uppdateringar? * 
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Endast vid 
stora 

händelser 
(Få tillfällen) 

o o o o o o o o o o Löpande 
information 
under avsnittet 
(Många 
tillfällen) 
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11. Hur skulle en bra second screen applikation av denna typ se ut för 
dig? * 

Beskriv fritt en bra hypotetisk applikation med egna ord. 
  
  
  
  
  
  

Användartest 

12. Deltaga i användartest * 

Skulle du kunna tänka dig att delta i vårt användartest om Second Screen. 
Själva testet går ut på att prova en prototypapplikation för ett valt avsnitt ur en 
TV-serie och sedan svara på några frågor. Uppskattad tidsåtgång: ca 30-45 
minuter 

o Ja 

o Nej 
  
Om Ja på föregående fråga, skriv mailadress. 
  
___________________________________________ 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 
1. Läste du alla uppdateringarna i newsfeeden? 
 
 - Vilken information/uppdateringar var intressantast? 
 
 - Var några “nyheter” inte så intressanta? 
 
 - Lagom med uppdateringar i newsfeeden? 
 
 - Hängde du med i alla uppdateringar eller tog du flera på en gång? 
 
2. Var du inne något i menyn i applikationen? 
 - Vilka isåfall? 
 
 - När då? under/efter. 
 
 - Hur mycket lästes? 
 
3. Tappade du någon gång fokus på avsnittet?  

- Varför? 
 
- Kände du att du hängde med i avsnittet? 
 

 
4. Något du tycker att du saknade i applikationen? 
 
5. Något du inte alls kände behövdes i applikationen? 
 
6. Vad tyckte du om storleken på skärmen du använde? 
 - Bra/mindre/större? 
 
 - Fontstorlek/storlek på bilder? 
 
 - För mycket/för lite utrymme? 
 
7. Vad tycker du om applikationen överlag? 
 - Kändes det som att det blev roligare att titta på avsnittet? 
 
8. Skulle du ha föredragit det till en annan typ av TV-serie? 
 
9. Övriga tankar och funderingar? 
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