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En datadriven Play- och online video-marknad 

- SVT Plays möjligheter till större utnyttjande av data 
 
Big data och datautnyttjande blir allt mer populärt bland videotjänster på internet. SVT Play är 
en av de Play-tjänster som har möjlighet att utnyttja mer data än de gör för tillfället. I detta arbete 
var målet att undersöka hur SVT kan förbättra sitt datautnyttjande och genom det utveckla SVT 
Play. Efter att ha utfört en litteraturstudie, användarenkät och intervjuer på SVT och Viaplay 
skapades en uppfattning av hur data används inom tjänsterna, användarnas uppskattning av 
funktionerna och SVTs situation gälande big data i dagsläget. Överlag ligger Play-tjänster en bit 
efter övriga videotjänster och utnyttjar inte data mer än i statistisk analys och annonsering. 
Online video-tjänster som Netflix, Viaplay och YouTube använder data i större utsträckning och 
inom många områden i sina tjänster. Datautnyttjandet har ett stort fokus på att göra tjänsterna 
mer personliga för användarna. Data används till stor del för att bidra användarna med generella 
och personliga rekommendationer av innehåll. Användargenererad data är även viktig för att 
bidra användarna med sömlösa övergångar och en konsekvent personliga upplevelse över de 
enheter som används. I undersökningen upptäcktes även olika metoder för att samla in data; 
däribland Cookies och inloggningar, samt system för att förvara datan. Netflix är det företag som 
har störst fokus på datautnyttjande. YouTube och Viaplay ligger inte långt efter, men har inte 
samma dedikation till data och gör inte lika mycket på egen hand. Tredjepartssystem är då ett 
alternativ för att kunna utnyttja data och framförallt bidra användarna med rekommendationer på 
innehåll i tjänsten. Som avslutning föreslogs en plan för SVT för att framöver utnyttja data mer 
extensivt i SVT Play. En kortsiktig och en långsiktig plan presenterades, där den kortsiktiga 
planen byggde på förslag som ligger närmare till hands för SVT. Att fortsätta använda Cookies 
som insamlingsmetod av data och att bygga vidare på den redan använda ”popularitetstjänsten” i 
SVT Play är de främsta av dessa. De långsiktiga förslagen fokuserade på att utforska 
möjligheterna för en frivillig inloggning på SVT Play och att undersöka implementation av olika 
typer av rekommendationer till användarna. 
 

  



A data-driven Play- and online video market 

- SVT Play’s opportunities for greater use of data 
 
Big data and the use of data is becoming more popular among online video services. SVT Play is 
one of the Play services that have the opportunity to extend their use of data more than they are 
currently doing. In this research the goal was to investigate how SVT can improve their use of 
data and develop SVT Play. After having done a literature study, user survey and interviews with 
SVT and Viaplay, an appreciation of how data is used in online video services was made. 
Furthermore, the users’ opinions of functions of data and SVTs current situation regarding big 
data were discovered. Generally, Play services are behind other online video services when it 
comes to use of data and do not use data for more than statistical analyses and advertising. 
Services like Netflix, Viaplay and YouTube use data to a broader extent and in many areas in 
their services. The use of data has a big focus on making services more personal for the users. 
Data is, among other functions, used for contributing users with general and personal 
recommendations of content. User generated data is also important for giving users seamless 
transitions and a consistent personal experience over different units. During the research, 
different methods for handling data was discovered; Cookies or login for collecting data and 
systems for storing data being a few of those. Netflix is the company that has the biggest focus 
on data usage. YouTube and Viaplay are not far behind, but do not have the same dedication to 
data and do not do as much on their own. Third party systems are in those cases an alternative for 
handling data and mostly for implementing recommendations of content for the users. As a 
conclusion, a short-term and a long-term plan for SVT to increase their use of data were 
suggested. The short-term plan was more connected to what SVT currently are using and 
working on. To keep using Cookies as a method of collecting data and to keep developing the 
”popularity service” in SVT Play were the most important short-term suggestions. The long-term 
suggestions focused on exploring the opportunity of implementing a voluntary login and 
different types of recommendations of content for the users. 
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1 INLEDNING 
I inledningen presenteras en bakgrund till ämnet big data. Vidare presenteras syftet med arbetet 
och varför det genomförts. Kopplat till syftet introduceras frågeställningar, som jag genom 
arbetet har haft som mål att besvara. 

1.1 Bakgrund 
Big data är ett begrepp som används när det talas om att utnyttja en större mängd data för att lösa 
problem eller förbättra tjänster och produkter. För 5-10 år sedan och ännu tidigare användes 
urval av data för att hitta samband och mönster i användandet av olika tjänster och produkter. 
Med internet och användningen av det finns möjligheten att samla större mängder data och 
samtidigt analysera och utnyttja allt och inte bara ett urval. Detta leder till att de mönster som 
hittas ofta är mer valida och tillförlitliga. Big data och utnyttjandet av stora mängder insamlad 
information kan användas inom många olika områden, speciellt inom internet. Exempelvis 
nämner Mayer-Schönberger & Cukier (2013) att Google lyckades förutspå spridningen av 
influensa i USA genom att analysera sökord i sin sökmotor. Google undersökte frekvensen av 
sökord relaterade till influensasymtom och var i landet de söktes på. På så sätt kunde spridningen 
förutspås och den gjorde det snabbare än alla andra verktyg som användes av myndigheterna. 
 
Utnyttjandet av big data har de senaste åren även börjat användas i mindre tjänster och i mer 
nischade områden. Ett exempel på detta är hur det tidigt användes av Amazon för att ge förslag 
på produkter som kunderna kunde tänkas gilla utifrån vad de tidigare köpt. Genom att studera 
data på vad alla kunder köper hittar de mönster i konsumerandet och kan ge relevanta förslag på 
produkter (“de som köpt denna produkt har även köpt den här”). 
 
Play-branschen och video-tjänster på internet använder sig nu också av big data-analys och 
utnyttjande av det. Netflix är ett av företagen som ligger långt fram i användandet av big data i 
sin tjänst. Big data är i internetsammanhang ett relativt nytt område och så är även Play-tjänster i 
big data-sammanhang vilket öppnar upp för stora möjligheter och spännande utmaningar. 
Användandet av big data i olika sammanhang blir viktigare och viktigare, vilket inte minst 
bevisas då 60 procent av alla klickade videoklipp på YouTubes startsida redan 2011 kom från 
rekommendationer av videoklipp som baserats på big data (Search Engine Land, 2011). 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka big data i samband med Play- och andra video-tjänster på 
internet. Mer specifikt är slutmålet att föreslå en plan för SVT Play att framöver utforska 
datautnyttjande och implementering av funktionerna det bidrar med. Med SVT som 
uppdragsgivare kommer rapporten att fokusera på SVT Plays potentiella utnyttjande av big data, 
även om andra aktörer också kommer att behöva undersökas. Genom att undersöka hur 
marknaden ser ut och vilka användningsområden som finns för data-utnyttjande inom Play- och 
online video-tjänster kan rekommendationer för SVT Play sedan utföras. Fler och fler video-
tjänster på internet börjar utnyttja data på olika sätt och i olika skala och för att SVT ska fortsätta 
ligga i framkant i utvecklingen av Play-tjänster är det viktigt att de även utnyttjar data i den mån 
som det passar SVT Play. 
 
Big data kan definieras som utnyttjandet av data på en större nivå än att bara använda urval 
information. Ordet “big” är dock relativt och kan användas i olika skalor. SVT, liksom andra 
företag och tjänster, sitter på mycket data och information om sina användare och sina egna 
produkter. Genom att utnyttja denna data och kombinera den kan tjänsterna förbättras. Liksom 
företag har gjort inom andra branscher finns möjligheten för Play- och online video-tjänster och 
framförallt SVT att göra upplevelsen av sina tjänster ännu bättre för användarna. Möjligheterna 
är stora och växer år för år med teknologin och idérikedomen, vilket är anledningen till att en 
undersökning av detta ämne skulle gynna SVT. Det finns utrymme för SVT Play att växa inom 
detta område och ett större utnyttjande av data för att förbättra tjänsten och användarupplevelsen 
av den skulle kunna ge SVT Play en möjlighet att ta en lika ledande roll där som den alltid haft 
inom den övriga Play-marknaden. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan SVT Play dra nytta av användningen av big data som existerar inom Play- och online-
video-marknaden? 
 
Del-frågeställningar 
Vilka är de nutida användningsområdena av big data inom Play- och online video-marknaden? 
 
Hur ser trenderna ut och var är marknaden på väg i framtiden? 
  
Vilka framtida möjligheter har SVT Play att utnyttja data mer extensivt? 
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1.4 Avgränsningar 
Big data är ett brett ämne och kan användas i många olika typer av tjänster och branscher. Jag 
väljer att avgränsa mig genom att fokusera på Play- och online video-tjänster. En introduktion av 
big data i sin helhet krävs, men utöver det ligger fokus på video på internet. 
  
Jag har även som mål att i detta arbete anpassa svaret på frågeställningen för SVT och SVT Play 
och inte endast göra detta generellt för alla Play-tjänster; även om det finns likheter och 
skillnader inom data-utnyttjande som kan förekomma mellan olika tjänster. 
 
Vissa användningsområden för data har jag valt att inte fokusera på, då de är alldagliga eller inte 
passar SVTs affärsmodell. Dessa användningsområden kommer att framgå senare i rapporten. 

1.5 Målgrupp för rapporten 
Detta arbete riktar sig främst mot studenter från KTH, Medieteknik och Media Management. 
SVT, som jag i detta examensarbete samarbetar med, och de som jobbar med SVT Play finner i 
denna rapport information och inspiration som kan utnyttjas framöver. Även personer 
intresserade av big data och framtiden för Play- och online video-tjänster kan finna nytta i denna 
rapport. 
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2 TEORI 
I detta avsnitt presenteras grundläggande teori om big data och data i allmänhet. Vidare 
introduceras även exempel på utnyttjande av data inom mediebranschen. Avsnittet avslutas med 
en introducerande beskrivning av SVT och SVT Play. 

2.1 Big data 
I takt med att teknologin har utvecklats, samt att människan även börjat tänka annorlunda kring 
datainsamling och dataanvändning, har i efterhand begreppet big data börjat användas mer och 
mer. Big data bygger på att större mängder data som samlats in analyseras och utnyttjas inom 
olika användningsområden. Det är viktigt att förtydliga att datamängden och “big” i big data är 
relativt och syftar på att all, eller åtminstone mycket, data samlas in och används istället för en 
del av den (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Big data och analysen av större mängder data 
har lett till att vi får en tydligare bild av detaljer i datan och kan analysera del-kategorier, vilket 
inte var möjligt med urvalsmetodik. Kombinationen att kunna analysera data på övergripande 
nivå, men även på detaljnivå, har lett till att big data fått en betydande roll inom teknik och 
tjänster i dagens internetsamhälle.  

2.1.1 More (Mer) 
Området big data kan övergripande delas in i tre separata delar (Mayer-Schönberger & Cukier, 
2013); More, Messy och Correlations (Mer, Rörighet och Samband). Med More menas mängden 
data som används. Där statistiker tidigare använde urval av data och metoder för att analysera 
dessa urval på ett så korrekt och representerande sätt som möjligt används nu (inom big data) 
istället all data. De tidigare metoderna med urval gav ofta representativa svar, men långt ifrån 
varje gång och metoderna hade sina brister. Fördelen ny digital teknologi och med analys av big 
data är att möjligheten att använda all data, vilket bidrar till ett mer representativt och korrekt 
resultat. Samtidigt behöver inte analysen vara lika tidskrävande, detaljerad och noggrann som 
den behövt vara med metoderna för urval av data, vilket leder in på den andra delen av 
beskrivningen av big data; Messy.  

2.1.2 Messy (Rörighet) 
Messy kan beskrivas som den minskade nödvändigheten av noggrannheten i analysen och 
insamlandet av data. När all insamlad data utnyttjas och analyseras finns det utrymme för fel. 
Den stora mängden data bidrar till att sannolikheten för ett representativt resultat trots allt är stor. 
Samtidigt är det inte lika signifikativt att datan som samlas in behöver vara exakt. Mayer-
Schönberger & Cukier (2013) nämner att “more trumps better” och förklarar att det inom big 
data är viktigare att samla in stora mängder data än datan ska vara fullständig och helt analysbar. 
Peter Norvig, Googles AI guru, utvecklar detta: “enkla modeller och mycket data slår 
komplicerade modeller baserade på mindre data”. I utvecklandet av Googles översättningstjänst 
samlades texter och data in från hemsidor trots att de inte alltid var grammatiskt korrekt eller 
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fullständiga. Trots det lyckades Google bygga upp ett system som slår de flesta 
översättningstjänster och detta tack vare den miljontals gånger större datamängd som 
analyserades, jämfört med vad andra system tidigare använt sig av (Mayer-Schönberger & 
Cukier, 2013). Mayer-Schönberger & Cukier förklarar att endast fem procent av den digitala 
datan är ordentligt strukturerad, vilket leder till att “messiness” måste accepteras för att kunna 
utnyttja den. Genom att inte kräva samma noggrannhet och perfektion i datan, öppnas nya och 
större möjligheter för analys och potentiella användningsområden. 

2.1.3 Correlations (Samband) 
Den sista och tredje delen är Correlations och handlar om sambanden och de mönster som hittas i 
datan. Mayer-Schönberger & Cukier (2013) beskriver detta kortfattat som “what, not why, is 
good enough”. Med det menar de att sambanden och de mönster som upptäcks genom analys av 
datan är viktigare än orsaken till dem. Anledningen till varför sambanden och mönstren ser ut 
som de gör är sällan nödvändig då de i de flesta fall stämmer och ändå kan utnyttjas. 
Användningsområden för big data kommer att redogöras senare i rapporten, men som Mayer-
Schönberger & Cukier konstaterar är “förutsägelser baserat på samband hjärtat av big data”. 
Förutsägelserna som görs utifrån analys av data leder till ett stort genomslag och baseras, som 
tidigare nämnt, endast på samband och mönster, där anledningen till dessa inte behöver vara 
känd för att genomslaget ska vara stort.  

2.1.4 Förutsägelser 
Ett av de tidiga medieföretaget som började arbeta med big data och specifikt förutsägelser 
baserat på samband var Amazon. I sin handelsplats på internet inleddes insamling av köpvanor 
för individuella kunder.  

 
Amazon (Amazon Media Room, 2014). 

 
Amazon lagrade information om vad kunder hade köpt och jämförde och analyserade sedan 
kunders köpvanor med varandra. Detta gjordes, och görs fortfarande, genom att Amazon skiljer 
användarna åt genom att lagra Cookies som senare används för att hålla reda på vilka produkter 
användarna tittar på och vad de köper (Amazon, 2014). Vidare hittades återkommande samband 
och mönster. Det blev tydligt att många som hade köpt en viss produkt, eller en viss typ av 
produkt, även hade köpt andra gemensamma produkter. Utifrån dessa samband utvecklade 
Amazon ett rekommendationssystem baserat på algoritmer som utnyttjar denna data. På 
hemsidan gavs kunderna sedan förslag på produkter de kan tänkas vara intresserade av. 
Kortfattat fungerade och presenterades förslagen som: “de som har köpt denna produkt har även 
köpt den här andra produkten”. Amazons rekommendationstjänst är ett tydligt exempel på 
uttrycket “what, not why”. Det viktiga är att sambanden finns och att de går att utnyttja. Det är 
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möjligt att utreda anledningar till sambanden, men det väsentliga är endast att de existerar när det 
handlar om big data. Om vi hoppar fram i tiden till Amazons aktuella försäljningssiffror 
konstateras att så mycket som en tredjedel av intäkterna kommer ifrån rekommendationsbaserade 
köp (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Nuförtiden är det många e-handelsplatser som 
använder sig av denna funktion, ett närliggande exempel är den svenska elektronikkedjan 
NetOnNet. 

2.1.5 Vad är data? 
Inom olika områden finns olika typer av information som kan användas som data till analys. 
Datan kan vara information som funnit länge utan att ha tänkts på som användbar eller nyfunnen 
information som tagits fram för att analyseras och utnyttjas. Datan kan vara analog eller digital. 
Den kan även vara analog och i efterhand digitaliseras, då analysen i big data är för omfattande 
för att göras analogt. Ett exempel på detta kan vara äldre böcker som tidigare endast funnits i 
tryckt form som scannas in för att bli tillgängliga och kunna utnyttjas digitalt. Detta är bland 
annat något som Google arbetar med, då de försöker göra “organisera all världens information 
och göra den tillgänglig och användbar överallt” (Google, 2014a). I dagens läge är det dock 
vanligast att tala om digital data, vilket även är det jag lägger fokus på i arbetet. Det finns även 
olika typer av data, som exempelvis kan vara intern och skapad av företagen själva, genererad av 
användarna av en tjänst eller skapad på andra sätt. 

Användargenererad data 
Data och främst den användargenererade datan kan framkallas på olika sätt. Användare av olika 
tjänster kan bidra text som skrivs, knapp- och musklick som görs och andra interaktioner med 
system kan lagras och användas. All typ av navigation och beteende i en tjänst är potentiell data 
som är möjlig att lagra. Även mer indirekt genererad data som positionering (via internet eller 
GPS) och vilken typ av enhet man använder är en del av big data som kan utnyttjas (Mayer-
Schönberger & Cukier, 2013). Alla dessa olika typer av data bidrar till möjligheten till analys i 
olika sammanhang, även om inte all data är användbar i alla situationer och analyser. 

Metadata 
Företagen själva skapar och bidrar även med data som de själva utnyttjar. Denna data kallas 
metadata och används för företagens eget innehåll i tjänsterna. Metadata är även den viktig för 
företagen. Metadata kallas ofta “data om data” och beskriver innehållet i materialet som finns i 
tjänster (Tech Terms, 2014). Det kan exempelvis vara information som finns inbäddat i en 
videofil angående längden på videon, vad den handlar om, hur den är kategoriserad, med mera. 
Metadata är något som skaparen eller ägaren av materialet själv kan bestämma. Den utnyttjas i 
big data-sammanhang oftast i kombination med användardata, vilket kommer att beskrivas 
utförligare senare. Tillsammans med användargenererad data är metadata ett viktigt begrepp när 
det kommer till data i denna undersökning. 
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2.2 Introduktion till användning av big data inom 
mediebranschen 
För att tydligare beskriva hur olika typer av digital data används kan medieföretags utnyttjande 
av det studeras. På senare år har datautnyttjandet bland tjänster på internet spridits i en snabb 
takt. Allt fler e-commerce-företag använder rekommendationssystem likt det Amazon 
introducerade och jättar som Google och Facebook, samt även Spotify, utnyttjar den stora mängd 
data som användarna bidrar mer på fler sätt än tidigare. I detta avsnitt kommer användningen av 
big data inom några stora internetföretag övergripande att beskrivas. Dessa är aktörer som i stor 
utsträckning utnyttjar big data inom flertalet olika användningsområden. Genom att utreda 
företagens användning av big data ges en tydligare bild på hur värdefull data kan vara för företag 
inom mediebranschen. Senare kommer även en utförlig redogörelse för användning av big data 
specifikt inom Play- och online video-tjänster (se avsnitt 4.2). 

2.2.1 Google 
Google har många olika tjänster där de både kan samla in data ifrån och utnyttja den. Tidigare 
nämndes Google Maps, men utöver det kan man även räkna in Googles sökmotor och YouTube 
som de största tjänsterna när vi talar om big data. Googles många tjänster gör att de kan samla in 
mängder av olika typer av data och använda dessa i sina olika tjänster. Utöver användningen av 
Cookies för att hålla reda på individuella användare (enheter) och logga beteendet på deras 
tjänster använder Google även en universal inloggning (Google, 2014b). Genom inloggning på 
Google-kontot är man inloggad på Gmail, YouTube och även på sökmotorn. Detta är ännu ett 
sätt för Google att skilja användarna åt och kunna samla in personlig information och 
beteendevanor över tjänsterna. 

 
Google (Southeastlinuxfest, 2014). 

 
Googles sökmotor samlar in massvis med data; bland annat sökord i sökmotorn och från vilka 
hemsidor man har besökt, om man gick tillbaka från dem eller om man klickade sig vidare. Även 
misslyckade sökningar, exempelvis felstavningar sparas som data, för att utveckla 
förslagsfunktioner när andra sedan gör liknande felstavningar. Genom att logga och analysera 
individuella personers beteende på internet (vilka hemsidor de besöker, hur ofta de besöker dem) 
hittas samband och mönster i användandet. Google har på så sätt indirekt kunskap om en persons 
intressen och måsten (Google, 2014c). 
 
Den information och data Google sitter på utnyttjas främst i ett stort användningsområde, vilket 
är en av Googles ursprungliga och viktigaste inkomstkällor, riktad annonsering (Google, 2014d). 
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Vilken reklam som visas för en användare beror på många faktorer. Platsen användaren befinner 
sig på spelar roll och även språket användaren använder i webbläsaren. Utöver detta används 
datan från användarens beteende online; exempelvis besökta hemsidor och produkter de tittat på 
e-handels-hemsidor. Genom detta utnyttjande kan Google göra annonser mer relevant för 
användaren och således mer träffsäker. Google kan därför använda en annorlunda 
kostnadsmodell och ta mer betalt av de som vill annonsera då de i princip kan garanteras högre 
träffsäkerhet (Google, 2014c). Företag som annonserar kan välja specifika grupper av användare 
de vill rikta sig mot, vare sig det handlar om intressen, plats, med flera, eller en kombination av 
alla. Användarna gynnas även av denna riktade reklam då det är större sannolikhet att de får 
information om produkter eller tjänster som de är intresserade av, istället för slumpmässig 
reklam som inte alls är passande. Sedan varierar dock användarnas allmänna inställning till 
annonser, men ska de finnas oavsett kan det argumenteras för att de ska vara praktiska för 
användarna. 
 
En annan tjänst som tillhör Google och utnyttjar big data är YouTube. Tjänstens insamling och 
användning av data kommer däremot att beskrivas utförligare senare i rapporten (se avsnitt 
4.2.4). 

2.2.2 Facebook 
Google och Facebook kan anses vara de två största jättarna på internet och även Facebook 
använder sig av big data i stor utsträckning. Facebook har tillgång till data av många olika slag. 
Det är data i form av personlig information som användarna uppger om sig själva, så som 
födelsedag, födelseplats, civilstånd, den skola man går på, med mera. Annan typ av data är 
statusuppdateringar, incheckningar och foton som delas. En tredje typ av data är det man 
genererar när man interagerar med Facebook; de sidor man “gillar” och de vänner man har. All 
denna data utnyttjas och är inte bara användbar mellan användarna själva. 
 

 
Facebook (Under Consideration, 2013). 

 
Likt Google använder sig även Facebook av riktad reklam som är menad att vända sig till rätt 
sorts användare för ökad träffsäkerhet. Den data och användarinformation de då använder sig av 
är ålder, kön och plats, men också intressen baserat på “gillade” sidor, grupper de är med i och 
vilken utbildning de har (Facebook, 2014a). Både Facebook och Google använder till stor del big 
data för att förbättra riktad och personlig reklam. Detta är dock inte något som är användbart för 
SVT med tanke på att de inte är kommersiella. Vidare kommer SVT Play att presenteras, samt 
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hur de skiljer sig från andra kommersiella aktörer inom media, Play-tjänster och online video-
tjänster (Se avsnitt 2.3 och 4.1). 
 
Ett annat användningsområde för Facebook gällande big data är det de kallar instant 
personalization (Facebook, 2014b). Instant personalization hjälper samarbetssidor till Facebook 
att bli mer personliga för användarna. Information tas då från Facebook, exempelvis information 
om dina vänner och det du “gillar”, och gör sedan utifrån denna data samarbetssidan mer 
personlig och anpassad för enskilda användare. 

2.2.3 Spotify 
Av de medieföretag som presenterats i detta avsnitt är Spotify det som mest påminner om SVT 
Play, på det sätt att de båda tjänsterna levererar media (musik respektive video) on-demand. 
Användaren vill se på ett program eller lyssna på en viss låt och tjänsterna möter denna begäran. 
 

 
Spotify (Spotify Press, 2013). 

 
Spotify samlar in data om användarnas interaktioner i tjänsten. De sparar information om vilka 
låtar individuella användare lyssnar på, social data från nätverk och övriga vanor i tjänsten. “The 
more we know about you, the better the [recommendation] engine can be”, konstaterar Donovan 
Sung, Spotifys produktchef för rekommendationer (The Guardian, 2014a).  
 
Användningsområdet för denna big data är främst rekommendationsmotorn Spotify använder sig 
av för att bidra användarna med låtar som tros passa dem. Spotify har relativt länge utnyttjat data 
för att bidra med rekommendationer, men det är på senare tid som de fokuserat mycket på det 
och verkligen förbättrat dessa (Bjärlestam, 2014). Rekommendationerna är både generella och 
individuella. De generella rekommendationerna grundar sig inte på data på samma sätt som de 
individuella gör, då de främst är baserade på mänskliga redaktörers åsikter.  

Personliga rekommendationer 
De personliga rekommendationerna är skräddarsydda för enskilda användare och dessa baseras 
på data som samlats in i tjänsten. Den data som samlats in om enskilda användares lyssnarvanor 
används i algoritmer som resulterar i nya rekommendationer på låter till användarna (The 
Guardian, 2014a). Låtarna som rekommenderas har någon typ av koppling till tidigare låtar en 
användare har lyssnat på där kopplingen kan vara på genre, musikstil, artist, med mera. Allt detta 
beräknas i algoritmen. Det är under fliken Discover (Upptäck) i Spotify som man finner de flesta 
personliga rekommendationerna. Rekommendationerna presenteras även på ett sätt som gör det 
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lätt för användaren att förstå hur kopplingen ser ut till de tidigare låtar eller artister användaren 
har lyssnat på. Förtydligande så presenteras exempelvis “Du lyssnade på X därför 
rekommenderar vi Y”. Detta gör det lättare för användaren att förstå och acceptera 
rekommendationen och gör det mer troligt att den utnyttjas (Ragnar, 2014).  

Kontextuella rekommendationer 
Utöver de generella och individuella rekommendationerna utnyttjar även Spotify något som kan 
kallas kontextuella rekommendationer. Med detta menas rekommendationer som är olika 
beroende på olika situationer. I Spotifys fall handlar det om rekommendationer som skiljer sig på 
olika tillfällen under dygnet. Den data som i detta fall utnyttjas är inte baserat på användarnas 
interaktioner i tjänsten, utan istället data om vilken tid på dygnet det är. Spotifys färdiga 
spellistor som går att nå i tjänsten presenteras både på förstasidan och under fliken för alla 
spellistor. Spellistorna som presenteras först och tydligast är olika beroende på vilken tid på 
dygnet det är. Exempelvis visas tränings-spellistor, med låtar anpassade för fysisk aktivitet, 
ungefär vid den tid de flesta slutar arbetet. På kvällen brukar lugnare spellistor presenteras, då 
det är mest troligt att det är dessa som användarna är mest intresserade av. 

2.3 SVT och SVT Play 
SVTs linjära TV-sändningar har sedan 2006 kunnat kompletteras med SVT Play (Dagens 
Nyheter, 2013). SVT Play publicerar samma material som sänds i TV-kanalerna (förutsatt 
rättigheter), samt att de nu även sänder sina kanalers fulla innehåll live via tjänsten. Under olika 
evenemang sänds även händelser live via tjänsten; exempelvis vid världsmästerskap. 
 

 
SVT Play (Wikipedia, 2008). 

 
2014 lanserades tjänsten SVT Flow. SVT Flow skiljer sig från SVT Play genom att användaren 
inte själv behöver välja vad den vill titta på, även om det också är ett alternativ (SVT, 2014). 
Vidare kan SVT Flow beskrivas som en kombination av linjär TV och en Play-tjänst. SVT Flow 
sänder program som sänds på de linjära TV-kanalerna, samt program som endast är 
specialproducerade för SVT Flow. SVT Flow bidrar även med förslag av program för 
användarna, dock skiljer sig sättet de föreslås på jämfört med det sätt som beskrevs tidigare i 
fallet med Amazon gällande data-användning. Detta reds ut i avsnitt 4.4, efter att undersökning 
och intervjuer utförts. 
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2.3.1 SVT och data 
SVT var tidiga i utvecklandet av sin Play-tjänst och kan ha inspirerat andra aktörer på 
marknaden. I detta arbete ligger fokus på big data och data-användning i video-tjänster på 
internet och det är ett område SVT skulle kunna förbättra sig inom. SVT använder i dagsläget en 
liten mängd data för att förbättra sin tjänst utåt mot användarna, vilket är något jag vidare 
kommer att utreda. I avsnitt 4.4, SVT och big data i dagsläget, beskrivs SVTs nuvarande 
situation utförligare, där en genomgång av deras nutida ställning gällande datainsamling och 
data-användning genomförs. Streamingtjänsten Netflix är ett företag som är känt för att använda 
big data inom sin organisation. Det är också en tjänst som har haft stor tillväxt i norden. Enligt en 
undersökning av Mediavision är nu det dagliga tittandet på Netflix ikapp SVT Play i Sverige 
(Dagens Media, 2014). Detta skapar viss konkurrens, även om innehållet och affärsmodellerna 
inte är desamma mellan tjänsterna. Ur ett big data-perspektiv är det intressant att se vad Netflix 
gör, som inte SVT Play gör, och om datautnyttjande är något som skulle kunna hjälpa SVT. 

2.3.2 SVT är inte kommersiellt och har ett Public Service-ansvar 
SVT Play skiljer sig från en del från sina konkurrenter på Play-marknaden genom att inte vara 
kommersiella. SVT Play har ingen reklam i sitt gränssnitt och ingen reklam innan och under 
programmen i videospelaren till skillnad från andra aktörer på marknaden. Tidigare nämndes 
Googles och Facebooks användning av big data för att förbättra annonseringsmöjligheterna och 
på så sätt öka sina intäkter. Detta är för SVT och SVT Play ingen möjlighet, då tjänsten är helt 
annonsfri och big data-utnyttjande för förbättring av annonshantering är då ett 
användningsområde för big data som inte alls är relevant för SVTs del. Jämfört med exempelvis 
TV4 Play har SVT Play inte heller någon form av betalmodell och en premiumversion, som 
användare betalar för om de vill kunna utnyttja tjänstens fulla möjligheter. 
 
Utöver skillnaderna med de kommersiella aktörerna har SVT även ett ansvar gentemot Sveriges 
befolkning genom public service. SVT och även SVT Play ska bidra med program för en stor 
mängd av Sveriges invånare, däribland minoriteter och en i övrigt bred publik. I avsnitt 4.4.4 
kommenteras public service-ansvarets möjliga påverkan på data-användningen och funktionerna 
den kan bidra med. 

  



 12 

3 METOD 
I detta avsnitt förklaras de metoder jag har använt för att samla empirisk data om olika aspekter 
av big data. En litteraturstudie har genomförts, samt att kvantitativa och kvalitativa metoder har 
utförts i olika syften gällande olika områden och aktörer inom big data inom Play- och online 
video-marknaden. 
 
Svaren och resultatet från den genomförda kvantitativa metoden bidrar med ett mer 
representativt resultat av de frågor som önskats besvaras, då de kunnat besvaras av ett större 
antal i målgruppen. Resultatet från de kvalitativa metoderna bidrar däremot med mer detaljerade 
svar och värdefulla åsikter från ett friare format av resultatinsamling. 
 
Resultaten från genomförd litteraturstudie, samt de kvantitativa och kvalitativa metoderna 
kommer att användas för att ge en överblick av marknaden för big data inom Play- och online 
video-tjänster, ge inblick i hur andra Play-tjänster och online video-tjänster använder big data 
och förklara SVTs situation i dagsläget gällande big data. Resultaten kommer även att hjälpa till 
att besvara del-frågeställningarna angående användningsområden för big data, hur trenderna och 
framtiden ser ut, samt bidra till en plan för hur SVT kan ta del av datautnyttjande för att utveckla 
SVT Play framöver. 

3.1 Litteraturstudie 
Big data är ett ämne som studerats inom många olika fält. Till att börja med, för en övergripande 
uppfattning om big data och olika användningsområden, eftersökte jag litteratur generellt om big 
data som fokuserade mer på en introduktion till ämnet och en förklaring till dess framväxt. 
 
Utöver litteratur i form av publicerade böcker har jag valt att vända mig mot e-böcker och e-
publikationer, vilket varit lättare då den tryckta big data-litteraturen är relativt begränsad. 
Akademiska publikationer i databaser har också undersökts för att hitta relevanta delar angående 
big data-analys och användande. Via KTH:s bibliotek användes sökverktygen Primo, samt att 
även Google Scholar användes. De sökord som jag använt separat och i kombination med 
varandra för att hitta relevant akademisk litteratur har varit bland andra big data, data, video och 
play service. Som extra stöd i litteraturundersökningen, och som hjälp till i definitionen av 
marknaden och konkurrensanalysen, har hemsidor, artiklar och relaterade sidor för olika Play-
tjänster och online video-tjänster besökts. Netflix har bland annat en teknisk blogg, där mycket 
av det de gör gällande big data noteras och förklaras.  
 
För att komplettera den information som eftersökts på egen hand har material från SVT utnyttjas, 
där tidigare rapporter och gjorda undersökningar har använts för att skapa en mer komplett bild 
av marknaden och konkurrenter. 
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3.2 Enkät 

3.2.1 Syfte 
För att samla in kvantitativ data genomfördes ett enkätutskick. Syftet med enkäten var att samla 
empirisk data kring användandet av Play- och online video-tjänster med koppling till big data 
och även information om användarnas åsikter kring big data och dess användningsområden. 
Enkäten fokuserade främst på SVT Play, men frågor ställdes även för andra tjänster för att få en 
uppfattning om användarnas åsikter kring ämnet ur ett mer generellt perspektiv (se bilaga 1). 
Enkäten täckte även frågor kring användningen av olika tjänster, åsikter angående dessa och 
attityden kring potentiell datainsamling och data-användning i SVT Play. Svaren som samlades 
in från enkäten utnyttjas senare i diskussionen gällande trender inom big data i den definierade 
marknaden, samt för att rekommendera olika möjligheter för big data-utnyttjande för SVT Play 
framöver (se avsnitt 5). 

3.2.2 Målgrupp 
Detta arbete berör big data inom Play-tjänster och andra video-tjänster på internet, med fokus på 
SVT Play. Det är viktigt att resultaten och svaren från de använda metoderna har tagits från en 
korrekt och relevant målgrupp för att försäkra tillförlitlig och relevant empirisk data. Enkäten 
riktade sig mot användare av Play-tjänster och en del övriga video-tjänster på internet. 
 
Innan målgruppen bestämdes utforskades personas som SVT använder när de gör användartester 
och undersökningar internt. De olika typer av personas SVT ser som användare av SVT Play 
täcker många olika typer av internetanvändare (se bilaga 2). I och med detta valde jag att inte 
begränsa målgruppen för enkäten utifrån vissa typer av användare, mer än att de ska vara 
någorlunda frekventa användare av Play-tjänster och online video-tjänster. 
 
Mer exakt var målgruppen personer som tittar på Play- och online video-tjänster minst en gång i 
månaden. Genom att utesluta användare som sällan använder Play- eller online video-tjänster 
undveks svar som inte säkert kan ses som representerande och tillräckligt tillförlitliga. 
Användare som oftare använder tjänsterna har bättre inseende över deras innehåll och olika 
funktioner. De är även är mer tillförlitliga källor för svar angående utnyttjande, och potentiellt 
utnyttjande, av big data i dessa tjänster och framförallt SVT Play. 

3.2.3 Genomförande 
Enkäten var menad att besvara frågor kring big data inom video på internet, med fokus på SVT 
Play. Den täckte frågor kring användningen av olika tjänster, åsikter angående existerande och 
möjliga funktioner hos dessa och attityden kring möjlig datainsamling specifikt i SVT Play. 
Enkäten skickades ut till Novus via SVT och bestod av 10 frågor som ingick i den överenskomna 
budgeten. Frågorna inspirerades av litteraturundersökningen, samt definitionen av marknaden 
och konkurrensanalysen. Dessa underlättade när det kom till att formulera relevanta frågor, 
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baserade på åsikter, olika användningsområden och företag inom marknaden. De 10 frågorna i 
enkäten valdes ut bland cirka 25 frågor som planerats innan budgeten sattes av SVT. Majoriteten 
av frågorna bestod av svarsalternativ av typen Likertskala (SurveyMonkey, 2014), där 
respondenterna fick gradera sina svar på en skala från 1 till 7. De utvalda frågorna diskuterades 
tillsammans med SVT och valdes för att ge så bra och täckande svar som möjligt utifrån olika 
aspekter av big data inom Play-tjänster och även specifikt SVT Play. Novus såg även till att 
enkäten endast besvarades av den önskade målgruppen (personer som använder Play- och online 
video-tjänster minst en gång i månaden) genom att ställa en screeningfråga överst i enkäten. 
Vidare besvarades resterande frågor av önskad målgrupp. Genom att samarbeta med både SVT 
och Novus säkerställdes kvaliteten, formuleringar och målgruppsinriktningen för att ge så 
representerande svar som möjligt. Enkäten låg sedan ute i ungefär en vecka innan Novus tog ner 
den. Enkätutskicket resulterade i 477 användbara svar från rätt målgrupp. Totalt svarade 743 
personer, men en del föll bort då de inte använt Play- och online video-tjänster tillräckligt 
nyligen och inte platsade i den valda målgruppen. 

3.3 Intervjuer med SVT 

3.3.1 Syfte 
Genom att intervjua anställda på SVT kunde information om SVTs nuvarande ställning till big 
data utredas, samt företagets position och hur nära eller långt ifrån utnyttjande av big data de är. 
Detta underlättar senare att presentera en kortsiktig och en långsiktig plan för SVT i utnyttjandet 
av data i SVT Play. Intervjuerna var ämnade att bidra med information om hur SVT ser på big 
data och om de arbetat eller utforskat ämnet tidigare. De var även ämnade att besvara frågor 
kring vilken data SVT sitter på idag och om den används i någon utsträckning. 

3.3.2 Målgrupp 
Det var främst två huvudområden inom big data på SVT jag eftersökte information kring; vad de 
tidigare arbetat med gällande detta och vilken data företaget använder för tillfället. För att hitta 
de mest lämpliga anställda på SVT för att besvara frågor kring detta tillfrågades andra anställa på 
SVT under de möten som genomfördes på kontoret. Två anställda passade för djupare intervjuer 
och detta var Andreas Bjärlestam, för att besvara frågor kring tidigare arbete inom 
datautnyttjande, och Stina Karlsson, som arbetar med statistik och data på SVTs plattformar. 

3.3.3 Genomförande 

Intervju med Andreas Bjärlestam 
För att längre fram under arbetets gång ha möjlighet att skapa ett förslag för användning av big 
data för SVT Play var det nödvändigt att ta reda på bakgrundsinformation gällande vad de 
tidigare utforskat inom detta område. Andreas Bjärlestam, utvecklare i videoteamet på SVT Play, 
har tidigare tittat på big data och, mer specifikt, att göra SVT Play mer personligt för 
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användarna. Med sin erfarenhet inom ett område för data-användning var han den mest passande 
för en intervju på SVT. 
 
Intervjun med Bjärlestam skedde ansikte mot ansikte och ägde rum på SVTs huvudkontor. Den 
var semi-strukturerad och innan intervjun hade ett tiotal frågor förberetts (se bilaga 3). Dock 
genomfördes intervjun relativt fritt och frågor besvarades i slumpartad ordning, samt att även 
frågor och ämnen runt frågorna berördes. 

Intervju med Stina Karlsson 
Som komplement till intervjun med Bjärlestam intervjuades Stina Karlsson, webbstatistiker på 
SVT. Hon arbetar med den data som samlas in i olika delar på SVTs hemsidor, däribland SVT 
Play, och utnyttjar denna för att förmedla statistik och information inom SVTs organisation. Med 
hennes hjälp kunde information om vilken data SVT sitter på i dagsläget samlas in. Utöver det 
redogjorde Karlsson för hur datan används. All denna information är viktigt för att klargöra 
företagets nuvarande position inom big data och datautnyttjande. 
 
Även intervjun med Karlsson var ansikte mot ansikte och skedde på SVTs huvudkontor. Den var 
semi-strukturerad och förberedd med cirka 10 frågor (se bilaga 4). Alla frågor besvarades, samt 
att även kringliggande ämnen och frågor togs upp och besvarades. 

3.4 Intervju med Viaplay 

3.4.1 Syfte 
Avsikten med denna intervju var att samla in kvalitativ empirisk data från ett extern företag (ej 
SVT) som är känt för att arbeta med datautnyttjande och big data. Utifrån genomgången av 
marknaden insågs att Viaplay utnyttjar big data och att företaget vore passande att intervjua om 
frågor gällande datautnyttjande och inställning till big data. Viaplay kan både ses som en online 
video-tjänst (likt Netflix) och en Play-tjänst (likt SVT Play). Tjänsten kan på så sätt ses som en 
intressant plattform att studera för att undersöka åsikter och användningsområden för big data 
inom organisationen. 

3.4.2 Målgrupp 
I och med att big data-utnyttjande inom Play- och online video-tjänsten är en relativt nischad 
marknad var det intressant att införskaffa detaljerad information om detta utnyttjande. Målet var 
att vända sig till ett extern företag. I och med att Viaplay är en del av MTG och är baserat i 
Sverige var det en realistisk och genomförbar möjlighet till en intervju och detta ledde till att 
Viaplay var det företag som fokuserades på.  
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Inom MTG och Viaplay var jag ute efter den mest lämpade personen att svara på frågor gällande 
big data. Genom kontakter på SVT hade kontaktuppgifter till en anställd på Viaplay erhållits och 
genom honom och ett par andra anställa på Viaplay nåddes Fredrik Ragnar, Business Analyst på 
Viaplay. 

3.4.3 Genomförande 
En överenskommelse om att en mailintervju skulle genomföras gjordes och att intervjun skulle 
vara av strukturerad karaktär. Ragnar meddelade tidigt att mycket av informationen gällande data 
inom företaget är känslig och att han inte visste hur mycket han skulle kunna svara på. Med 
anledning av detta justerades och anpassades frågorna för att de utförligt skulle kunna besvaras 
av Ragnar, utan att han gick in på för känsliga områden för företaget (se bilaga 5). Frågorna 
gjordes på grund av detta mer generella och gällde både Viaplay och big data inom Play- och 
online video-marknaden i sin helhet. De anpassade frågorna mailades över till Ragnar, varefter 
de besvarades och skickades tillbaka. 

3.5 Metodkritik 
Det var svårt att hitta relevant akademisk litteratur om utnyttjande av big data. Och främst inom 
Play- och online video-marknaden. Mycket av den akademiska litteraturen gällande data 
handlade om sjukvård och management när det kommer till mer nischade användningsområden. 
Litteraturen om big data för Play- och online video-marknaden hittades främst via internet och 
diverse artiklar, även om enstaka nischade källor jag har använt för detta är mer akademiska.  
 
Gällande enkäten hade det varit mer optimalt att ha kunnat ställa fler frågor än de 10 som 
budgeten räckte till. Drygt dubbelt så många frågor hade planerats i förväg, men var tvungna att 
sållas bland. Om utrymme och budget från SVT funnits hade fler jämförande frågor mellan olika 
tjänster ställts. Dock valdes de viktigaste frågorna ut och visade sig vara tillräckliga för mitt 
syfte.  
 
Utöver intervjun på Viaplay hade det varit önskvärt att få djupare intervjuer även med Netflix 
och Spotify. De är externa företag som också är intressanta ur ett data-perspektiv och hade 
bidragit till mer specifik kvalitativ information än den som fanns om dessa företag under 
litteraturundersökningen. 
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4 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultaten från litteraturstudien och intervjuerna i form av en 
definition av Play- och online video-marknaden för big data och en konkurrensanalys. Vidare 
redogörs SVTs situation gällande big data-utnyttjande. Enkätresultaten, som utnyttjas i 
diskussionen, presenteras och sammanfattas i diagramform sist i detta avsnitt. 

4.1 Definition av marknaden 
För att kunna skapa en uppfattning av SVT Plays situation och plats inom marknaden behövs en 
definition av Play- och online video-marknaden som helhet. Utifrån litteraturstudien och en 
omvärldsanalys har en marknad för big data inom olika typer av videotjänster på internet 
identifierats. Nedan beskrivs hur marknaden för big data inom Play- och online video-tjänster 
har definierats. 
 
Marknaden som fokuseras på i denna undersökning består av två segment, Play-tjänster och 
online video-tjänster. SVT Play tar en självklar plats bland andra Play-tjänster, såsom bland 
andra TV3 Play och TV4 Play. Online video-tjänsterna som jag valt att inkludera i marknaden är 
Netflix, Viaplay och YouTube och har vissa likheter med Play-tjänsterna. Det finns dock även 
skillnader mellan de två segmenten. Vidare så skiljer sig SVT Play även från de andra Play-
tjänsterna genom att inte vara kommersiella och beroende av reklamintäkter i tjänsten. Jag har 
valt att kombinera Play- och online video-tjänster i en och samma marknad med motiveringen att 
de båda är liknande plattformar för utnyttjande av big data. De tjänster som jag har valt att 
fokusera på i denna marknad är de ovan nämnda; SVT Play, TV3 Play, TV4 Play, Netflix, 
Viaplay och YouTube. Anledningen till att dessa valts är att de är de relativt största i 
användarantal (SVT, 2013), samt att exempelvis Kanal 5 Play och HBO, som har utelämnats, 
funktionsmässigt har stora likheter med de andra valda tjänsterna. 
 
Big data har under en längre tid använts inom andra branscher och marknader än Play- och 
online video. Utnyttjande av big data inom video på internet är ett relativt nytt område och 
utvecklas allt eftersom. Netflix har dock sedan ett tag tillbaka varit en känd aktör inom 
marknaden för big data inom Play- och online video-tjänster och har arbetat med det under en 
längre tid. Play- och online video-branschen är inte lika gammal som andra branscher som 
arbetat med big data, som exempelvis e-handeln. TV och video, och media i allmänhet, på 
internet är en populär marknad och kommer med all sannolikhet även att växa. Med den 
tillväxten kommer även utnyttjandet av data att växa. 

4.1.1 Play-tjänster 
Det Play-tjänsterna har gemensamt är att de är kopplade till specifika kanaler och speglar mycket 
av innehållet som sänds via linjär tv. Många av programmen på dessa tjänster ligger uppe under 
tidsbegränsade perioder och tas sedan bort efterhand. De Play-tjänster som inkluderats i den 
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definierade marknaden är SVT Play, TV3 Play och TV4 Play, eftersom de är de största svenska 
aktörerna inom Play-branschen (se figur 1) (SVT, 2013). Av dessa är SVT Play klart stört, följt 
av TV4 Play och sist TV3 Play. 
 

 
Figur 1. Urklipp ur SVTs attitydundersökning (SVT, 2013). Lägg märke till SVT Plays dagliga 

räckvidd i relation till resten av Play-tjänsterna. 
 
Vidare skiljer sig SVT Play från de övriga Play-tjänsterna, då det inte är kommersiellt och inte 
innehåller annonser; vare sig banners eller reklam under programmen. SVT Play har även ingen 
betalform likt den TV3 har i form av Viaplay och den TV4 har i form av sin premiumtjänst. För 
att få tillgång till vissa filmer program och livesändningar, samt slippa reklamen, ger TV4 
användarna möjligheten att skapa en inloggning i Viaplay respektive TV4 Play och betala en 
månadsavgift för att använda premiumtjänsterna. På SVT Play är allt material tillgängligt utan 
någon form av restriktioner, inloggning eller betalformer; om man inte räknar in radio- och TV-
avgiften och att många program inte går att se från utlandet. 

4.1.2 Online video-tjänster 
Online video-tjänster är ett valt samlingsnamn för tjänster som erbjuder video via internet på 
andra villkor än Play-tjänsterna. Exempelvis ligger oftast inte programmen och videoklippen 
uppe på tjänsterna under en tidsbestämd och begränsad tid som hos Play-tjänster. De tjänster som 
jag har valt att kalla online video-tjänster är Netflix, Viaplay och YouTube. Dock kan Viaplay 
argumenteras att ligga någonstans emellan Play-tjänst och online video-tjänst, då det både 
innehåller program kopplade till Viasats TV-kanaler, samt filmer och serier som inte är kopplade 
till TV-kanalerna. Av de tre online video-tjänsterna som inkluderats i marknaden är Netflix och 
Viaplay de som är mest lika varandra. De båda är streamingtjänster som själva bidrar med 
innehållet som användarna tittar på. YouTube, å andra sidan, bidrar inte själv med innehållet i 



 19 

tjänsten. Tjänsten agerar mer som en plattform och tillåter användarna att utöka innehållet genom 
att ladda upp videofilmer. 
 
Netflix och YouTube kan ses som de största aktörerna inom sina två skilda typer av video-
branscher; video-on-demand respektive användargenererade videor. De är även två relativt stora 
aktörer inom big data och använder data, både egen och användargenererad, i stor utsträckning 
(SVT, 2013). Detta kommer att beskrivas utförligare i avsnitt 4.2. 
 
Viaplay är en del av Viasat och MTG och har relativt nyligen börjar använda och effektivisera 
utnyttjandet av big data. I och med att Viaplay är baserat i Sverige och arbetar med big data 
snarlikt Netflix, men på mindre skala, är de företaget intressant att inkludera i den definierade 
marknaden. 
 
I avsnitt 4.2, konkurrensanalysen, kommer tjänsterna inom den valda marknaden för big data 
inom Play- och online video (exklusive SVT Play) att beskrivas utförligare gällande 
användningen av big data. Vidare i avsnitt 4.4, SVT och big data i dagsläget, kommer SVT och 
SVT Plays nuvarande syn och utnyttjande av big data att presenteras. 
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4.2 Konkurrensanalys 
I detta avsnitt kommer tjänsterna inom den definierade big data-marknaden för Play- och online 
video-tjänster presenteras mer noggrant och djupgående. Utifrån litteraturstudien, intervjuer 
och en undersökning av tjänsterna har deras utnyttjande av big data kunnat kartläggas. 
 
Play- och online video-tjänster som än så länge använder sig av big data på ett genomtänkt sätt är 
inte många, även om trender visar att användandet är på kraftig uppgång. Det skiljer sig en del i 
utsträckningen av hur big data används hos respektive tjänst i marknaden, men det finns dock 
även likheter mellan vissa av dem. Konkurrensanalysen bidrar senare i diskussionen (se avsnitt 
5) med information om hur trenderna och framtidsutsikterna ser ut, samt till förslag för hur SVT 
Play kan utnyttja big data för att förbättra tjänsten. Utöver redogörelsen av Play-tjänsterna, vars 
big data-användning inte är utbredd, har tjänsternas utnyttjande av big data delats upp i 
rubrikerna användningsområden, data som samlas in och hur data samlas in och utnyttjas. 

4.2.1 Play-tjänsterna (TV3 Play och TV4 Play) 
TV3 Play och TV4 Play är de tjänster i den definierade marknaden som är mest lika SVT Play. 
Användningsområden för big data inom Play-tjänster är inte lika breda och utnyttjade som de är 
för de online video-tjänster som är inkluderade i marknaden. Detta gör att Play-tjänster har mer 
arbete att utföra för att komma ikapp online video-tjänster som Netflix och Viaplay och 
YouTube. Möjligheterna är dock stora i och med att det finns många likheter mellan alla tjänster. 
Det finns mycket att vinna på att vara en av de första Play-tjänsterna på marknaden som satsar 
mer på big data. 

 
TV3 Play och TV4 Play (Cage8, 2014; Wikia, 2014). 

 
TV3 Play och TV4 Play har ett gemensamt användningsområde för data. När användarna tittar 
på program eller klipp i tjänsterna visas reklam innan och/eller under programmen, likt de 
reklamavbrott tittarna utsätts för i linjär TV (TV3 Play, 2014; TV4 Play, 2014). Via samarbete 
med annonsörer och mediebyråer anpassas reklamen för någorlunda rätt användare. Detta sker 
dock på generell nivå och annonserna anpassas främst utifrån programmen som de visas i och 
var användaren befinner sig i landet (TV4, 2014). Denna användning är en form av big data, 
även om det är på en låg nivå. Datan som då utnyttjas är metadata om programmen, som också är 
en av de avgörande faktorerna för vilken typ av annons som visas, tillsammans med data om var 
användaren befinner sig. Detta är som tidigare nämnt dock inget användbart område för SVT 
gällande data-utnyttjande då företaget ej är kommersiellt och inte visar reklam. 
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TV4 Play utnyttjar enkel användardata för att presentera de mest sedda programmen på 
förstasidan på TV4 Play (TV4 Play, 2014). Varken TV4 Play eller TV3 Play har utöver detta inte 
någon annan tydlig form av data-utnyttjande i tjänsterna, om man bortser från intern analys av 
data och statistik som genereras när användarna utnyttjar tjänsten. TV4 ser dock framöver ut att 
lägga mer resurser på big data och data-driven utveckling (TV4-Gruppen, 2014). De vill satsa 
mer på “personalisering”; det vill säga att göra tjänsten personligare för respektive användare. 
Funktioner för personalisering är dock inget som utnyttjas för tillfället, men är något att vara 
uppmärksam på när TV4 satsar mer på big data. 

4.2.2 Netflix 
Av tjänsterna i marknaden för big data inom Play- och online video-tjänster är Netflix en stor 
aktör. Netflix är bland online video-tjänster ledaren inom big data. Netflix är det företag och den 
tjänst som satsar mest på big data och utnyttjandet av data. De gör det inte bara inom ett område, 
utan inom flera olika sådana inom hela företaget. Big data är en del av Netflixs företagsmodell 
och slagkraftiga motton som “use data to push the business forward” används ofta (Netflix, 
2014a). I detta avsnitt nämns några viktiga och intressanta användningsområden för big data hos 
Netflix. 

 
Netflix (Vizcaino, 2014). 

Användningsområden för big data 
Rekommendationer 
Många kopplar säkerligen Netflix data-användande till rekommendationer av filmer och serier. 
Rekommendationerna baseras på data om andra filmer och serier en användare har tittat på och 
även utifrån det användaren själv berättat för Netflix att den tycker om. Likt Amazons eller 
Spotifys rekommendationer av produkter utnyttjas data som samlats in av användarnas tidigare 
interaktioner i tjänsten (se avsnitt 2.1.4 respektive 2.2.3). I Amazons fall handlar det om vad 
användare som handlat en viss produkt även har handlat för andra produkter och I Spotifys fall 
om musik som användare lyssnat på. I fallet med Netflix handlar det om vilka filmer och serier 
som har olika typer av likheter med andra som användaren har sett eller gillar. Bollier (2010) 
konstaterar att: “Netflix can use automated machine-learning to identify correlations in their 
customers’ viewing habits and offer automated recommendations to customers”. 
 



 22 

Netflix utnyttjar, likt det som nämndes för Spotify, generella och personliga rekommendationer 
av program. Efter att användaren har loggat in på Netflix presenteras filmer och serier utifrån 
olika kategorier och genrer. De som visas mest och tydligast är främst de populäraste titlarna 
inom de olika kategorierna. De är även de titlar som Netflix bedömer att användarna troligast är 
intresserade av. De titlar som visas först är baserade på användares tittarvanor på generell nivå, 
samt hur programmen har betygsatts av användarna. Många av programmen som presenteras 
tydligast har dock låga betyg. Detta beror på att Netflix valt att lägga större vikt på tittarbeteende 
och hur många gånger en titel har tittats på, jämfört med vilket betyg den har fått (Wired, 2013). 
 
En av de kategorier som presenteras på startsidan är en kategori som är personligt anpassad efter 
enskilda användares tidigare tittarvanor. Denna kategori är individuellt anpassade 
rekommendationer utifrån tidigare filmer och serier en användare har tittat på. Det är möjligt att 
ha flera olika användare på ett och samma konto på Netflix och de personliga 
rekommendationerna är olika beroende på vilken användare som väljer att använda tjänsten. 
Detta gör att Netflix känns mer personligt och anpassat för respektive användare. 
 
En övrig typ av rekommendation som Netflix utforskat men ännu inte implementerat är 
kontextuella rekommendationer, likt de som presenterades för Spotify. Denna typ av 
rekommendationer har dock visat sig vara svår att implementera (Wired, 2013). Data som 
Netflix sitter på visar att tittar- och användarvanorna är olika på olika dagar och olika tider på 
dygnet. Även enheten användaren använder och platsen användaren är på har visat sig vara 
viktigt. Kontextuella rekommendationer skulle kunna presentera olika titlar beroende på 
veckodag, tid på dygnet, vilken enhet som används och vart användaren befinner sig.  
 
Sömlös videouppspelning mellan enheter 
Netflix använder data till mer än bara sina rekommendationer. Ett viktigt användningsområde för 
Netflix är möjligheten för användare att kunna påbörja en film eller serie, för att sedan kunna 
pausa den och fortsätta titta vid ett annat tillfälle, på den enhet användaren själv önskar. Denna 
funktion kräver data för att hålla koll på enskilda användare och deras aktuella interaktion i 
tjänsten. 
 
Produktion av material - House of Cards 
När Netflix började producera serien House of Cards hade de aningar om att det skulle bli en 
succé. Serien är ursprungligen baserad på data Netflixs dåvarande 33 miljoner användare bidragit 
med. Genom att titta på tre viktiga områden i samband med produktion av en serie lyckades 
Netflix kombinera individuellt starka och populära delar till en helhet (The New York Times, 
2013). Utifrån analys av data syntes att producenten David Fincher var populär och 
skådespelaren Kevin Spacey likaså. Likväl kunde datan visa att den brittiska versionen av House 
of Cards var en favorit bland användarna. Efter att ha kombinerat dessa databaserade val 
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skapades House of Cards (se figur 2). Redan innan serien släpptes var då sannolikheten stor att 
det skulle bli en favorit hos tittarna eller åtminstone ge serien en stor chans att lyckas. 
 

 
Figur 2. Notera kombinationen av de tre delarna som, via upptäckt genom data-analys, bidrog 

till Netflixs House of Cards (The New York Times, 2013). 
 
House of Cards är ett bevis på att data kan användas på högre nivå än endast direkt i en tjänst. 
Genom analys och konkret utnyttjande av data i produktionen kan beslut lättare fattas där det 
uppstår tveksamheter. Netflix gav sig en större chans att lyckas genom att titta på data. Detta 
gjorde det också lättare för företaget att motivera produktionen och någorlunda säkerställa 
popularitet hos serien. I februari 2014 hade Netflix 44 miljoner användare världen över (The 
Guardian, 2014b). Det är en stor pool av användare, som alla bidrar med data. Från dessa samlar 
Netflix in och utnyttjar stora mängder data, av många olika sorter, som all bidrar till en 
helhetsbild av användar- och tittarvanor. “Getting to know a user, millions of them, and what 
they play. If they play one title, what did they play after, before, what did they abandon after five 
minutes” (The Guardian, 2014b). Framöver kommer nya egenproducerade serier av Netflix att 
presenteras. Även de kommer i någon mån vara baserade på data. 

Data som samlas in 
Användargenererad data 
Som berört ovan samlar Netflix in användardata om tittar- och användarvanor i tjänsten. Hur 
navigerar användarna i tjänsten? Vilka titlar har tittats på flest gånger? Vilka skådespelares 
filmer ses mest? Vilka av dessa tittades klart och vilka avbröts? I Netflix framtidsvision beskrivs 
fokuset på big data för att göra tjänsten personlig för användarna: “By analyzing terabytes of 
data from every recent click, view, repeat view, early abandon, page views and other data, we are 
able to generate a personalized display with the content most likely to please” (Netflix, 2014b).  
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Mer konkret samlar Netflix exempelvis in följande användardata för att bygga sin analys på 
(Wired, 2013; Netflix, 2013a): 
 

• navigerande 
• streamingbeteende 
• sökningar 
• tid och datum 
• enhetsanvändning  

 
Datan svarar på de ovan nämnda frågorna och utnyttjas både i generell analys för användarna 
och även på individuell nivå för rekommendationer. Utöver detta används datan inom övriga 
användningsområden som nämndes ovan, samt intern analys av statistik och tillfällen då data kan 
behövs on-demand. 
 
Som komplement till användarnas tittarvanor finns även möjligheten för användarna att 
betygsätta filmer och serier efter att de tittat klart på dem. Denna betygsättning bidrar även den 
med data till Netflix. Ett första bidragande med data som användaren delar med sig är att medan 
denne blir kund medge sina favoritgenrer-, filmer och serier. Det initiala bidragandet med data 
hjälper Netflix att direkt kunna presentera enkla rekommendationer kopplade till information 
som delades; och detta innan någon personlig data om användar- och tittarbeteende kunnat 
samlas in och utnyttjas. 
 
Metadata 
Utöver den data som Netflix samlar in från sina användare har de tillgång till en stor mängd 
egenproducerad data. Datan är i form av metadata för filmerna och serierna. Metadatan är data 
som beskriver innehållet i titeln i olika form. Exempelvis kan det vara information om vilken 
genre en film eller serie tillhör, vilka skådespelare som är med, när den är gjord eller vad den 
handlar om. Metandatan kan bestå av vad som helst, beroende på vad Netflix själva vill beskriva 
om titeln.  
 
Netflix har lagt stora resurser på att utöka sin metadata och med hjälp av denna kunna förbättra 
sin rekommendationsmotor. Streamingföretaget insåg tidigt att metadata är en viktig grundsten 
för att kunna arbeta vidare med big data och har lagt mer energi än många andra på detta 
(Bjärlestam, 2014). Netflix hade mot slutet av år 2013 runt 40 anställda som enskilt arbetade 
med att för hand fylla på filmer och serier med information om dem själva i form av metadata 
(Wired, 2013). De olika sorterna av metadata för att kategorisera innehållet i Netflix, även om 
inte alla alltid kommer till användning, sägs vara så många som 76 897 (The Atlantic, 2014). 
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De 10 främsta och mest använda kategorierna av Netflix är: 
 

• Romantik 
• Klassiker 
• Mörker 
• Kritikerhyllad 
• Spänning 
• Ärlighet/råhet 
• “Independent” 
• Visuellt slående 
• Våldsamhet 
• “Feel-good” 

 
Metadatan är fundamental och kommer till användning främst när rekommendationer ska ges till 
användarna. Datan gör det möjligt att hitta samband och kopplingar mellan olika titlar, då 
jämförelser av metadatan sker. Carlos Gomez-Uribe, ansvarig för produktinnovation och 
rekommendationsalgoritmer på Netflix nämner: “By looking at the metadata, you can find all 
kinds of similarities between shows” (Wired, 2013). Genom algoritmer som används för att hitta 
samband kan filmer och serier rekommenderas utifrån likheter i metadatan mellan dem och de 
titlar en användare tidigare har tittat på. Mer detaljerade och kombinerade kategorier i metadatan 
leder även till fler och större möjligheter till analys av intressanta samband. Med mer utnyttjad 
metadata, kombinerat med algoritmer som också använder den, är möjligheterna för nya 
samband mellan tiltar mycket stora och begränsas endast av den metadata Netflix väljer att 
inkludera. 
 
I avsnitt 4.4, SVT och big data i dagsläget, kommer metadata vidare nämnas och återkopplas till. 
Där kommer SVTs utnyttjande av metadata att kort presenteras, innan en vidare utförlig 
diskussion presenteras i avsnitt 5. 

Hur datan samlas in och utnyttjas 
Medvetet bidragen data av användarna 
Som tidigare nämnt har användarna möjlighet att betygsätta filmer och serier efter de har tittats 
på. Netflix ber användarna även direkt när de blir användare att dela med sig av vilka deras 
favoritfilmer- och serier är. Denna typ av information är relativt enkel att samla in och utnyttja 
för Netflix om den jämförs med övrig typ av insamlad data. Datan är i detta fall konkret och 
kräver ingen större analys. Väljer exempelvis en användare en viss film som favoritfilm vet 
Netflix snabbt detta och kan rekommendera liknande filmer. 
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Inloggning 
Till skillnad från SVT Play är användarna på Netflix tvungna att logga in för att kunna använda 
tjänsten. Anledningen till detta är att Netflix tar betalt av användarna i form av en månadsavgift, 
vilket leder till att de måste kunna urskiljas. Genom en personlig inloggning kan Netflix hålla 
reda på vilken användare som är vilken och ifall denne har betalat och bör ha tillgång till 
tjänsten. 
 
Utöver detta självklara utnyttjande av en inloggning, som många andra tjänster använder, finns 
fler fördelar. Som nämndes ovan ger en inloggning Netflix möjligheten att hålla reda på enskilda 
användare. Detta kan utnyttjas när det kommer till att veta vilken användare som är vilken trots 
att de använder olika enheter. Som användare av Netflix kan man utnyttja datorn, mobilen, 
läsplattan och spelkonsoler för att titta på filmer och serier. Genom att logga in med sitt konto på 
respektive tjänst vet Netflix att det är en och samma person och kan ge samma personliga 
rekommendationer oavsett vilken enhet användaren använder. Ett alternativ, men också ett 
komplement, till en inloggning är Cookies. Cookies kan även dem användas för att urskilja och 
hålla reda på separata användare. De fungerar dock inte över olika enheter och är begränsade till 
användande på en och samma enhet. Detta gör det omöjligt att veta om en och samma användare 
har gått från datorn till mobilen utan en inloggning. Med cookies finns då inte möjligheten att ge 
samma personliga rekommendationer över olika enheter. 
 
En ytterligare fördel med inloggning för att hålla reda på användare över olika enheter är när det 
handlar om sömlös uppspelning mellan enheter; att kunna pausa en film eller serie mitt i och 
fortsätta en annan gång. Genom inloggning kan Netflix hålla koll på användarna över olika 
enheter, vilket också gör det möjligt att utnyttja samma data över olika enheter. I detta fall kan då 
en film eller serie som pausats på datorn fortsätta tittas på i mobilen, på exakt samma ställe där 
den tidigare pausades. Detta hade inte varit en möjlighet med endast Cookies och utan en 
inloggning. 
 
Rekommendationssystem och algoritmer 
Netflix använder den insamlade användardatan i flera olika algoritmer, som används ur olika 
synpunkt. Generellt är algoritmerna baserade på förutsättningen av att liknande tittarvanor 
representerar liknande smaker hos användarna (Wired, 2013).   
 
Netflix utnyttjar tre typer av algoritmer. Dessa är offline, nearline och online och de alla bidrar 
tillsammans till att ge användaren generella och personliga rekommendationer. Personliga 
rekommendationer för användaren kan komma från offline-delen som är baserad på tidigare 
analys och listor på tidigare beräknad data. Ett alternativ till detta är online-delen, som i realtid 
bidrar med rekommendationer. Online-rekommendationerna genereras av användargenererad 
data i realtid som direkt analyseras. Vidare finns det ytterligare en variant som kombinerar både 



 27 

offline- och online algoritmer samtidigt. I detta fall utnyttjas äldre beräknad data, som 
kombineras med realtidsdata för att bidra med tidsenliga rekommendationer (Netflix, 2013a). 
 
Nedan (se figur 3) beskrivs Netflix rekommendationssystem i diagramform. Där syns de tre 
typerna av algoritmer och analys (offline, nearline och online). Tre andra viktiga begrepp att 
förklara i flödet är models, data och signals. Models är filer med parametrar som tränats av 
systemet offline. Data är information som tidigare behandlats och sparats i en databas; 
exempelvis metadata eller innehållets popularitet. Med signals menas information som samlas in 
i realtid och utnyttjas i online-algoritmerna för att bidra med uppdaterade rekommendationer. 
Exempel på information som kallas signals är användarrelaterad data som nyligen sedda filmer 
eller serier, vilken enhet som använts och information om tid och datum (Netflix, 2013a). 
 
I diagrammet syns även mellansteg och hur datan lagras i databaser, samt Netflix egna system 
som hjälper till att behandla datan.  
 

 
Figur 3. Diagram över hur Netflix rekommendationssystem fungerar (Netflix, 2013a). 
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Förvaring av big data 
Stora mängder data tar mycket plats och i en big data-tidsålder växer denna data snabbare och 
snabbare. Samtidigt behöver datan lagras och snabbt kunna vara åtkomlig för användning. I och 
med att många funktioner sker i realtid behöver datan snabbt kunna nås för analys och 
användning. I figur 4 nedan beskrivs förvaringen av data från figur 3, i det tidigare avsnittet, 
utförligare. 
 
Netflix använder sig av olika tredjepartssystem i förvaringen av data, som i grund och botten är 
ett molnbaserat Hadoop-data-warehouse. Längst ner i figur 4 infinner sig Amazons Simple 
Storage Service. Där lagras all data som kan tänkas utnyttjas av Netflix. Systemet är nästintill 
100 procent hållbart och tillgängligt. Vidare är Amazons Simple Storage Service elastiskt och 
kan i stort sett växa obegränsat (Netflix, 2013b). 
  
För att få tillgång till data i behandling och analys används Hadoop. Genom Hadoop kan 
multipla kluster av datan skapas som kan behandlas och arbetas med på många håll samtidigt. 
Klustren är identiska och kan anpassas när som helst eller skapas på nytt ifall det skulle behövas. 
Olika mängd data i klustren och storleken på dessa kan ändras beroende på hur de ska användas 
eller hur många som behöver tillgång till dessa. Databas-”queries” som Netflix använder körs 
över stora mängder av data och Hadoop, via system som Hive eller Pig (se Tools i figur 4), gör 
det möjligt att utföra dem (Netflix, 2013a). Utöver kluster av data kan enskild data nås och 
behandlas via “Genie”. Genie är ett Hadoop-baserat system som tillåter behandling och hämtning 
av data utan att använda hela fördefinierade kluster av data (Netflix, 2013b). 
 
Sammantaget kan Netflix användande av det molnbaserade Hadoop-data-warehouset beskrivas 
på följande vis: “Cluster computing systems provide the storage capacity, computing power and 
high speed local area networks to handle large data sets” (Bollier, 2010). 
 
I kommande diagram syns även ytterligare mindre delsystem och mellansteg som Netflix 
utnyttjar i lagringen och behandlingen av data. 
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Figur 4. Förtydligande av Netflix system för förvaring och behandling av big data (Netflix, 

2013b). 

4.2.3 Viaplay 
Viaplay är den online video-tjänst som utöver Netflix och YouTube har störst användande i 
Sverige (SVT, 2013). De är också ett företag som mer och mer börjar utnyttja data och kommer 
framöver att lägga mer fokus på det (Rapid TV News, 2014). Efter en intervju med Fredrik 
Ragnar (2014), business analyst på Viaplay, samlades en del av företagets åsikter och syn på big 
data in. När det gäller datautnyttjande förklarar Ragnar att det är många som vill vara med och 
utnyttja big data, men att det dock krävs engagemang för att lyckas göra det bra. “Det räcker inte 
med att lägga massor av data i en hög och sedan hoppas på att det ska trilla ut omvälvande tidiga 
okända sanningar”. Enligt Ragnar är dock möjligheterna stora och med tiden blir det förmodligen 
lättare att utnyttja data. Han menar att det även kommer att finnas mer data att utnyttja. 
“Integrationen med sociala nätverk kommer också öka där man får möjlighet att veta något om 
kunden redan från dag 0”. Med stora framgångar hos exempelvis Facebook, som sitter på 
mängder av personlig data, kommer datan framöver att bli mer tillgänglig och utnyttjbar.  

 
Viaplay (Google Play, 2014). 
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Användningsområden för big data 
Ragnar (2014) nämner två huvudområden för utnyttjande av big data. Dessa är: “.. att mäta 
effekten av dom förändringar vi gör när vi utvecklar nya features. Detta är då utöver de mer 
tjänstenära användningsområdena som rekommendationsmotorn”. Att utnyttja data för att se hur 
förändringar har gått och om de är populära kan ses som intern statistik och är något som många 
internetbaserade företag använder. Viaplay använder exempelvis data för att spåra produkters 
succé och göra statistiska undersökningar om navigering på webbplatsen (Viaplay, 2014). 
Dataanvändning för intern statistik är dock inget område som vidare fokuseras på i detta arbete. 
 
Rekommendationer 
Ragnar beskriver dock även rekommendationsmotorns som ett användningsområde för big data. 
Viaplay utnyttjar användardata för att kunna bidra med rekommendationer på filmer och serier, 
likt Netflix rekommendationer. På sin förstasida, efter att användaren har loggat in, presenterar 
Viaplay filmer och serier i olika kategorier (Viaplay, 2014b). Gränssnittet är även det likt 
Netflixs, med olika kategorier vertikalt och ikoner av serier och filmer inom dessa som scrollas 
horisontellt. Dessa kategorier är baserade på data och olika typer av rekommendationer. 
Rekommendationerna finns i olika varianter (Rapid TV News, 2014), där både generella och 
personliga rekommendationer existerar i form av:  
 

• Material för dig 
• Populärt 
• Kategoribaserat 
• Relaterat material 

 
Viaplay har insett vikten av att göra det möjligt för användarna att hitta filmer och serier som 
passar deras smak. Med stora bibliotek av material som hela tiden utökas är det svårt för 
användarna att upptäcka alla titlar som Viaplay har att erbjuda. Rikard Steiber, VD på Viaplay, 
konstaterar följande: “We realised early on that recommendations help us to showcase our vast 
library of premium content". Med filmer, serier och även sportprogram finns tillgång till stora 
mängder material för användarna. Med rekommendationer av alla dessa kan dock Viaplay 
underlätta användares sökande efter innehåll, utifrån deras egna preferenser (Viaplay, 2014a). 
Peter Docherty, teknikchef på rekommendationsmotorföretaget som Viaplay använder, lägger 
stor vikt på betydelsen av personliga rekommendationer i Viaplay. "This is an important 
enhancement in a region where sophisticated consumers expect their TV services to understand 
their taste and propose new content”. I och med växande innehåll i tjänsterna, samt förväntan på 
olika typer av rekommendationer av material hos användarna, blir rekommendationerna 
framöver allt viktigare. 
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Sömlös videouppspelning mellan enheter 
Viaplay utnyttjar, på samma sätt som Netflix, data för att möjliggöra för användarna att kunna 
pausa en film eller serie, för att sedan fortsätta titta på den vid exakt samma tidpunkt vid ett 
annat tillfälle. Även Viaplay gör det möjligt att gå mellan olika enheter i användandet av denna 
funktion. Användaren kan börja titta på en film på läsplattan och sedan pausa den och fortsätta 
titta på datorn eller mobilen på samma plats i filmen vid ett senare tillfälle. 

Data som samlas in 
Data om tittarvanor 
Sättet som Viaplay erbjuder sina rekommendationer på påminner om Netflixs. Data om 
individuella användares tittarvanor samlas in och utnyttjas både för att bidra med generella 
rekommendationer (det som är populärt bland alla användare) och personliga rekommendationer 
(det som bör passa den specifika användaren). Datan som samlas in för det användningsområdet 
består av vilka serier och filmer en användare har tittat på. 
 
Interaktionsdata 
Ytterligare data som samlas in är data om användarnas interaktioner i Viaplay-tjänsten. Även 
interaktion i själva videospelaren är viktig för Viaplay. Exempelvis är det nödvändigt för Viaplay 
att hålla reda på var i en film eller serie en användare pausade innan tjänsten stängdes ner. Det är 
nödvändig data att samla in, då den exakta tidpunkten i serien eller filmen måste sparas till nästa 
tillfälle användaren loggar in på Viaplay (på valfri enhet) och vill fortsätta titta på samma ställe. 
 
Metadata 
För att kunna hitta samband och kopplingar mellan olika serier och filmer krävs, som tidigare 
nämnt, metadata. Detta är något även Viaplay utnyttjar för att genom algoritmer finna relevanta 
rekommendationer utifrån titlar en användare tidigare har tittat på. Nedan kommer Viaplays nya 
rekommendationsmotor att presenteras och en av anledningarna till att just denna valdes var de 
utökade möjligheterna för metadatan (Rapid TV News, 2014). 

Hur datan samlas in och utnyttjas 
Ny rekommendationsmotor 
Viaplay började nyligen använda sig av ett tredjepartssystem för att rekommendera innehåll i sin 
tjänst. Rekommendationsmotorn de nu använder heter ThinkAnalytics Recommendations Engine 
(Rapid TV News, 2014). Istället för att använda sig av ett eget system för rekommendationer till 
användarna utnyttjar Viaplay en tredjeparts-rekommendationsmotor som specialiserat sig inom 
detta område. ThinkAnalytics argumenterar för att utnyttja rekommendationer för att föreslå nytt 
innehåll till användarna. “To improve customer retention and grow ARPU (average revenue per 
user), it is essential to expose customers to a wider range of content than they would normally 
discover for themselves” (Think Analytics, 2014). Vidare förklaras att det är viktigt att 
presentera användarna med ett brett innehåll, som de i tjänster med mycket filmer och serier, inte 
hade upptäckt på egen hand. 
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Viaplay valde att använda ThinkAnalytics eftersom rekommendationsmotorn fungerar i olika 
språkmiljöer. Utöver det möjliggör den ett flertal olika rekommendationstekniker och utnyttjar 
metadata på ett förbättrat sätt. Peter Docherty på ThinkAnalytics konstaterar följande: "By 
drawing on our metadata enhancement capabilities and extensive range of algorithmic 
techniques, Viaplay is now offering cloud-based recommendations that ensure subscribers 
extract the most value from their service" (Rapid TV News, 2014). ThinkAnalytics 
rekommendationsmotor beskrivs ge rekommendationer som är generellt populära i tjänsten och 
även rekommendationer som passar enskilda användare. Rekommendationsmotorn förklaras 
även skilja sig från andra motorer, då den också baserar rekommendationerna på under-
kategorier med passande profiler och även bidrar med “udda” och oväntade personliga 
rekommendationer till användarna med jämna mellanrum (Think Analytics, 2014). 
 
ThinkAnalytics argumenterar även att rekommendationsmotorn skiljer sig från många andra, då 
den undviker att rekommendera åldrat innehåll genom att applicera en åldersfaktor på innehållet. 
Utöver detta finns möjlighet till kontextuella rekommendationer, då rekommendationsmotorn 
förstår vilken tid på dygnet, vilken veckodag det är och årstidsvariationer. ThinkAnalytics 
rekommendationsmotor är även ett system som fungerar i real-tid och utnyttjar data och 
feedback från användarna direkt. Rekommendationsmotorn är en “öppen applikation” och ger 
Viaplay, eller andra B2B-kunder, möjligheten att justera och i viss mån skräddarsy tjänsten efter 
specifika behov. Olika marknader skiljer sig åt och beroende på marknaden kan företag tänkas 
göra olika typer av analyser och rekommendationer.  
 
Gällande datan som samlas in och används i tjänsten är den helt och hållet ägd av Viaplay och 
utnyttjas inte av ThinkAnalytics i några syften. Datan används i algoritmerna i ThinkAnalytics 
rekommendationsmotor, men Viaplay är de enda som har tillgång till datan och det är endast de 
som kan kontrollera den. 
 
Inloggning och Cookies 
Viaplay använder sig, precis som de flesta betaltjänster, av en inloggning för att separera 
användare. Viaplay, och de tredjepartssystem de samarbetar med, använder sig dock även av 
Cookies som komplement för att göra detta (Viaplay, 2014a). Med både inloggning och Cookies 
har Viaplay möjligheten att samla in data och separera användare via två olika redskap. 
Identifiering av användare via Cookies och inloggning är båda användbara metoder, med 
fördelar och nackdelar. 
 
Fördelen med Cookies är att det är enkelt att använda. Viaplay slipper att kräva att användarna 
ska logga in och behöver endast berätta att tjänsten utnyttjar Cookies för att användarna ska 
kunna följas. Genom att utnyttja Cookies har Viaplay möjligheten att följa användare som inte 
heller loggat in. Cookies bidrar med lika intressant data som en inloggning gör, men kan även de 
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utnyttjas för att samla in data för analys av interaktioner i tjänsten. Viaplay använder bland annat 
Cookies till att samla in data för statistik av användandet av tjänsten och se vilka sidor i tjänsten 
som är mer populära än andra (Viaplay, 2014a). 
 
Som nämndes i beskrivning av Netflix krävs en inloggning för att följa användare över olika 
enheter. Cookies är begränsade till att hålla reda på individuella användare på en och samma 
enhet, vilket gör funktioner som sträcker sig över flera enheter oanvändbara. För att kunna pausa 
en film eller serie och fortsätta kolla på samma ställe på en annan enhet krävs således en 
inloggning. En inloggning är även nödvändig för att kunna ge användaren samma skräddarsydda 
upplevelse i form av personliga rekommendationer på alla använda enheter. Viaplays nya 
tredjeparts-rekommendationsmotor tillåter dem att ge en personlig upplevlse över olika enheter. 
"ThinkAnalytics' Recommendations Engine allows us to offer a great personalised experience by 
making it easy for users to find the content they love, whenever and wherever they want - and on 
the device of their choice", förklarar Viaplays VD Rikard Steiber (Rapid TV News, 2014). 
Inloggningen på Viaplay är det som möjliggör denna konsekventa upplevelse över alla använda 
enheter. 

4.2.4 YouTube 
Utav de online video-tjänster (Netflix, Viaplay och YouTube) jag har valt att inkludera i den 
definierade marknaden skiljer sig YouTube från de andra två. Netflix och Viaplay är 
streamingtjänster där företagen själva bidrar med innehåll. YouTube är baserat på 
användargenererat innehåll och är mer en plattform som tillåter användarna att bygga upp 
innehållet. Ur big data-synpunkt fungerar dock tjänsten likt de andra och kan i stor utsträckning 
diskuteras utifrån samma preferenser. 
 

 
YouTube (Wikimedia, 2011). 

Användningsområden för big data 
YouTube använder delvis data till ett område som inte fokuseras på i denna rapport, annonsering. 
På samma sätt som TV3 Play och TV4 Play använder sig YouTube av reklam som är anpassad 
utifrån vilken land och vilken region användaren befinner sig i. Vidare kommer YouTubes mer 
relevanta användningsområden (ur SVT-synvinkel) för big data att beskrivas. 
 
Rekommendationer 
Rekommendationer som användningsområde för big data har beskrivits tidigare för Netflix och 
Viaplay. Detta är ett användningsområde som även YouTube utnyttjar. Det finns dock en 
skillnad huruvida rekommendationer är möjliga att presenteras för användarna eller inte. 
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YouTube går att användas både med och utan att logga in på tjänsten. Rekommendationer, 
generella och personliga, kan användas i båda fallen. Genom att ha ett konto och vara inloggad 
på YouTube finns dock möjligheten till förbättrade personliga rekommendationer, som är 
baserad på mer data (Google, 2014e). 
 
Rekommendationerna presenteras på YouTubes förstasidan i liknande layout som de görs på 
Netflix och Viaplay. Olika kategorier visas vertikalt, medan innehållet i kategorierna visas i ett 
horisontellt flöde (YouTube, 2014a). Några av de kategorier som presenteras på förstasidan är: 
 

• Personliga rekommendationer på videoklipp 
• Personliga rekommendationer på kanaler 
• Generellt populära videoklipp 
• Populära videoklipp baserat på land 

 
Utöver att olika typer av rekommendationer visas på förstasidan finns de även med i listan på 
relaterade (och rekommenderade) videoklipp som presenteras när en användare tittar på ett 
videoklipp. Listan visas till höger i gränssnittet och presenterar videoklipp som är relaterade till 
det klippet som användaren tittar på. Vidare visas även personliga rekommendationer som inte 
har lika mycket gemensamt med klippet som tittas på. 
 
Visningshistorik (“titta igen”) 
Ytterligare en kategori som visas på förstasidan är Titta igen och är baserad på användares 
visningshistorik. Genom att hålla reda på videoklipp som en användare har tittat på kan en 
användares visningshistorik presenteras. Denna data och information kan även vidare utnyttjas. I 
och med att YouTube vet vilka videoklipp som en användare har tittat på kan de markera dessa 
med en annan färgnyans när användaren gör samma eller liknande sökningar. På detta sätt 
hjälper YouTube användarna att hålla reda på vilka klipp de redan har kollat på. Det gynnar 
användarna när de antingen snabbt vill hitta ett videoklipp de tittat på tidigare eller, tvärtom, 
undvika att klicka på samma videoklipp de redan tittat på. 

Data som samlas in 
Data om interaktion i tjänsten och tittarvanor 
YouTube samlar, likt de tidigare nämna tjänsterna, in data om användarnas interaktioner, 
beteende och tittarvanor i tjänsten. För att bidra med regionsanpassade annonser i videoklippen 
krävs information om användarnas plats, vilket grovt kan fås genom att titta och samla in data 
om användarnas IP-adress. 
 
På samma sätt som Netflix och Viaplay samlar in data om vilka filmer och serier en användare 
har tittat på samlar YouTube in data om vilka videoklipp enskilda användare tittar på. Denna 
data används bland annat för att bidra användarna med rekommendationer på andra videoklipp 
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som är troliga att uppskattas. Datan som utnyttjas för att bidra med både generella och personliga 
rekommendationer är (Google, 2014f): 
 

• Nyligen sedda videoklipp 
• Favoritmarkerade videoklipp 
• Videoklipp som lagts till i spellistan 
• Betygsättning av videoklipp 

 
Övrig data som kan samlas in av YouTube för att ge personliga rekommendationer, förutsatt att 
användaren är inloggad är (Google, 2014f): 
 

• Gillade videoklipp 
• Prenumerationer av kanaler 

 
Användarnas interaktioner och tittarvanor på YouTube är även viktiga för att kunna bidra med 
visningshistorik. Tjänsten behöver samla in data om vilka videoklipp som har setts och vilka 
sidor i tjänsten som har besökts.  
 
Användargenererad metadata 
En skillnad mellan YouTube och de andra online video-tjänsterna (Netflix och Viaplay) är att 
metadatan som används av YouTube är användargenererad. I och med att YouTube är en 
plattform för användarna att bidra med innehåll, i form av videoklipp, är det även användarna 
som sköter inputen av metadata för varje videoklipp. Användarna har möjlighet att bidra med 
metadata i form av titlar, beskrivning och kodord om vad videoklippet innehåller och handlar 
om. Det fungerar i princip på samma sätt som för Netflix och Viaplay, med skillnaden att det 
finns risk att datan blir mer ostrukturerad på YouTube då användarna sköter denna uppgift. 
YouTube uppmanar användare att skriva tydlig och optimerad metadata för att hjälpa tjänsten i 
indexeringen av videoklipp och i rekommendationsfunktionerna (YouTube, 2014b). Metadatan 
används dock snarlikt i tjänsterna och hjälper till att hitta samband mellan olika videoklipp, 
vilket utnyttjas i rekommendationer av dessa. 
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Hur datan samlas in och utnyttjas 
Frivillig inloggning och Cookies 
Ovan nämndes att YouTube använder sig av en frivillig inloggning. Den erbjuder användarna 
tillgång till (Google, 2014e): 
 

• Visningshistorik 
• Prenumerationer 
• Att lägga till videoklipp i en spellista 
• Favoritmarkeringar av videoklipp 
• Förbättrade personliga rekommendationer av videoklipp 

 
Genom att erbjuda dessa användbara funktioner lockar YouTube användarna till att skapa ett 
konto och logga in. När användarna loggar in är det även möjligt för YouTube att samla in mer 
data om användarna, vilket leder till fördelar i form av de förbättrade funktionerna. YouTube 
erbjuder en mer personlig upplevelse av tjänsten med sin inloggning, men ställer inget krav på 
användarna att använda den. 
 
Användarna måste således inte skapa ett konto och logga in för att kunna använda YouTube. 
Tjänsten och många av dess funktioner går att använda utan att logga in. Genom att använda 
Cookies som komplement till en inloggning kan YouTube utföra vissa funktioner utan att tvinga 
användarna att logga in. Genom att använda Cookies kan tjänsten exempelvis erbjuda simplare 
varianter av personliga rekommendationer, samt komma ihåg söktermer som användarna sökt på. 
 
Algoritm för rekommendationer 
En stor del av datan som samlas in från användarna av YouTube utnyttjas för att generera 
generella och personliga rekommendationer till användarna. Detta sker genom att datan används 
i algoritmer, som utifrån användardatan och metadatan bidrar med rekommendationer. YouTube 
beskriver övergripande hur detta går till: “YouTube selects recommendations for a user based on 
an algorithm that considers signals from a variety of sources that include the user's favorite 
videos, recently added playlist videos, recently watched videos, ratings and more” (Google, 
2014f). 
 
År 2011 gick YouTube ifrån sin egen algoritm och tog istället inspiration av en variant av 
Amazons algoritm. Som beskrivet i avsnitt 2.1.4 rekommenderar Amazon produkter utifrån 
användares köpvanor och i den algoritm de använder fanns delar som YouTube såg som 
användbara (Search Engine Land, 2011). Vid samma tidpunkt uppskattades att 60 procent av alla 
videor som klickas på YouTubes startsida är olika typer av rekommendationer. Detta visar att 
rekommendationer är en viktig del av tjänsten och bidrar till stor aktivitet hos användarna. 
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4.3 Sammanfattning av tjänsternas data-användande 
Det är tydligt att utsträckningen av användandet inom marknaden än så länge skiljer sig mycket 
mellan Play-tjänster och online video-tjänster. TV3 Play och TV4 Play utnyttjar inte än big data i 
de sammanhang jag valt att fokusera på (där dataanvändning för intern analys av statistik i 
tjänsterna och datautnyttjande i annonsering inte fokuseras på). Dock har TV4 nyligen gjort 
satsningar som tyder på att detta kan komma att förändras. Nedan (se avsnitt 4.4) kommer SVTs 
situation gällande big data att beskrivas. Efter analysen av konkurrerande tjänster tydliggjordes 
att SVT och SVT Play har en möjlighet att ligga i framkant av utnyttjandet av big data inom 
Play-tjänster. 
 
Online video-tjänsterna Netflix, Viaplay och YouTube utnyttjar alla big data i en del olika 
sammanhang, där både generella och personliga rekommendationer på videor är det mest 
framstående användningsområdet. Utöver detta används datan till en del andra viktiga 
funktioner, som skiljer sig en del mellan tjänsterna trots att vissa likheter finns mellan dem. 

4.3.1 Positionering inom marknaden 
Efter att ha definierat marknaden för Play- och online video-tjänsterna och redogjort för deras 
utnyttjande av big data är det möjligt att placera ut tjänsterna i ett diagram. Det är således enklare 
att kunna tydliggöra marknaden som definierades i avsnitt 4.1. Genom att placera tjänsterna i ett 
diagram med x och y-axlar, som representerar kopplingen till linjär TV och användning av big 
data, illustreras likheter och skillnader mellan tjänsterna (se figur 5). Axlarna valdes specifikt för 
att de underlättar beskrivningen av marknaden. X-axeln skiljer tjänsterna åt innehållsmässigt, 
medan Y-axeln separerar tjänsterna ur ett big data-perspektiv. Tjänsternas placering i 
diagrammet är i förhållande till varandra inom den definierade marknaden och är baserade på hur 
jag har uppfattat deras ställning efter undersökningen av marknaden och tjänsterna. Nedan 
kommer respektive tjänsts placering att beskrivas och motiveras. 
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Figur 5. Visualisering av den definierade marknaden, exklusive SVT Play. Notera skillnaden i 

utnyttjande mellan Play- och online video-tjänsterna (framför allt Netflix). 
 
TV3 Play och TV4 Play tar en självklar plats långt till höger i diagrammet, då de båda är Play-
tjänster. Jämfört med de övriga tjänsterna är de inga stora användare av big data och utnyttjar 
inte data mer än på de generella och grundläggande sätt som beskrivits tidigare. Jag har valt att 
placera TV4 Play något längre åt höger, då jag anser att tjänsten är mer kopplad till linjär TV. 
Detta för att TV4 Play oftare än TV3 Play erbjuder live-sändningar som samtidigt går på någon 
av TV4-gruppens TV-kanaler. TV4 Play är även högre upp än TV3 Play när det kommer till 
användning av big data och utnyttjande av data. Detta val är baserat på de satsningar som TV4 
börjat göra inom området (se avsnitt 4.2.1). 
 
Viaplay tar en central plats i diagrammet över marknaden. Horisontellt, gällande kopplingen till 
linjär TV, kan Viaplay ses som en del av både en Play-tjänst och en video-on-demand-tjänst. 
Viaplay erbjuder både innehåll som sänts på någon av Viasats TV-kanaler, samt innehåll, i form 
av serier och filmer, som uteslutande finns i tjänsten. Med anledning av detta har Viaplay 
placerats central på X-axeln. Vertikalt, gällande utnyttjande av big data, tar Viaplay även där en 
relativt central roll. De utnyttjar data mer än Play-tjänsterna TV3 Play och TV4 Play, men 
använder inte big data i samma utsträckning som YouTube och Netflix. 
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YouTube är den tjänst som placerats längst till vänster. Tjänsten är minst lik Play-tjänster och 
har minst koppling till linjär TV. Även om en del videoklipp på YouTube kommer från program 
på linjär TV är dessa uppladdade av användare och har sällan en direkt koppling till TV-kanaler, 
bortsett från videoklipp från enstaka officiella TV-kanalers konton. YouTube använder data 
inom flera olika områden i sin tjänst. En av dessa är rekommendationer av videoklipp, där 
tjänsten har flera olika typer av generella och personliga rekommendationer. Av den anledningen 
har YouTube placerats näst högts upp, endast under Netflix. 
 
Netflix anser jag vara något mer lik Play-tjänster än YouTube, varav en placering mer till höger i 
diagrammet. Innehållsmässigt påminner Netflix mer om Play-tjänster än YouTube, som är mer 
fokuserat på videoklipp än långt innehåll. På Netflix finns längre videomaterial och så är det 
även till stor del i Play-tjänster. Netflix är dock inte direkt kopplat till linjär TV och TV-kanaler 
på samma sätt som Play-tjänster. Som tidigare nämnt är Netflix den tjänst som i störst 
utsträckning utnyttjar big data. Tjänsten har placerats högst upp i diagrammet på grund av sin 
användning av data inom flest områden i tjänsten och sitt fokus på data inom olika delar av 
organisationen. 
 
I avsnitt 4.4 kommer SVTs situation gällande big data att beskrivas. Därefter kommer även SVT 
Play att placeras ut i diagrammet för att tydliggöra dess plats inom den definierade marknaden 
och beskriva hur tjänsten förhåller sig till de övriga aktörerna inom marknaden.   

4.3.2 Användningsområden 
Efter att ha undersökt företag på marknaden har olika användningsområden kunnat identifieras, 
där vissa är större än andra. Nedan beskrivs de största och de jag anser vara de mest relevanta 
användningsområdena för big data inom Play- och online video-tjänster. Många av 
användningsområdena handlar om att göra tjänster personliga för enskilda användare, vilket är 
tydligt utifrån de funna användningsområdena i denna undersökning. Tre av de fyra nedan 
nämnda användningsområdena kan beskrivas som utnyttjande av data för att göra tjänster 
personliga för användare, med undantag för den sistnämna; produktion av material.  
 
Som tidigare nämnt fokuserar inte denna rapport på big data-användning för intern statistik och 
annonsering. Dock är dessa potentiella användningsområden som kan utnyttjas, även om 
annonsering inte är ett alternativ för SVT Play. 

Rekommendationer 
Rekommendationer av filmer och serier, eller i YouTubes fall videoklipp, är det 
användningsområde för big data som jag anser vara det största och det med mest potential. Det är 
också det användningsområde som används av alla online video-tjänster. Som nämndes i teorin 
(se avsnitt 2.1.4) är “förutsägelser baserat på samband hjärtat av big data”. Rekommendationer 
av innehåll i Play- och online video-tjänster kan ses som förutsägelser av vad användarna tros 
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uppskatta för filmer, serier eller videoklipp. Utifrån detta är det naturligt att rekommendationer 
baserat på samband mellan data om tittarvanor och videoinnehåll är populärt och använt av 
många tjänster. 
 
Efter undersökningen av tjänsterna upptäcktes att det finns olika typer av rekommendationer för 
användarna. Som brett kan delas in i generella rekommendationer och personliga 
rekommendationer. Generella rekommendationer kan exempelvis vara rekommendationer av det 
för tillfället populäraste innehållet. De personliga rekommendationerna ger användaren förslag 
på innehåll som troligen bör passa denne. Utifrån användardata om individuella tittarvanor, 
kombinerat med metadata i innehållet, kan via algoritmer rekommendationer på innehåll för 
användaren göras. 

Sömlös videouppspelning mellan olika enheter  
Att ha möjlighet att pausa en film eller serie och sedan fortsätta titta på den vid samma tidpunkt i 
videon, på valfri enhet, är en användbar funktion. Netflix och Viaplay använder sig båda av 
denna funktion. Den data som krävs för att genomföra detta är data om vilken film eller serie 
användaren tittade på och var i den användaren var när den stängdes av. För att hålla reda på 
enskilda användare över olika enheter krävs också en inloggning i tjänsten. Detta leder till att en 
inloggning krävs för att detta användningsområde ska vara en möjlighet. Med enbart Cookies är 
det inte möjligt att följa användarna över olika enheter, då varje enhet får en egen Cookie. 

Visningshistorik 
YouTube använder sig på ett mer explicit sätt av visningshistorik än de andra tjänsterna. De 
andra online video-tjänsterna samlar in liknande data om vad användare har tittat på, men 
använder det inte i samma syfte. Genom att utnyttja användardata om sedda videoklipp kan 
YouTube hjälpa användarna att hålla redo på vad de har tittat på, vilket gör det enklare för dem 
att återbesöka ett klipp eller undvika att se samma igen. 

Produktion av material - House of Cards 
Netflix är de som i störst utsträckning utnyttjar big data för att möjliggöra detta 
användningsområde. Den populära serien House of Cards skapades utifrån beslut baserade på 
data. Konceptet, producenten och huvudskådespelaren var alla val som gjordes utifrån data. 
Detta användningsområde kräver dock samarbete mellan olika delar i en organisation. 
Produktion av material utifrån analys av big data genomsyras av en övergripande strategi för big 
data och kräver mer av en utarbetad plan för datautnyttjande än de övriga användningsområdena. 

4.3.3 Typen av data som samlas in 
Mycket av den data som samlas in i de undersökta tjänsterna är lika. Generellt sett samlas 
användardata om interaktioner på sidorna och tittarvanor av videor i tjänsterna in. Utöver denna 
data skapas metadata om innehållet i tjänsterna. 
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Användargenererad data 
Data som genereras av användarna, direkt eller indirekt, är i stor mån den data som möjliggör de 
användningsområden som identifierats. De flesta interaktioner som användarna gör i en tjänst är 
möjliga att samla in data om. Det kan vara data om interaktioner i form av tittarvanor av video 
eller om navigering mellan sidor i tjänsten.  
 
Play-tjänsterna, TV3 Play och TV4 Play, inom den definierade marknaden samlar in data om 
användarna; exempelvis navigationsdata för intern statistik och platsdata för att ge användarna 
relevant reklam. Denna data utnyttjas än så länge dock inte till användningsområden för big data 
som denna rapport fokuserar på. 
 
Online video-tjänsternas insamling av data påminner mycket om varandra. Generellt samlas data 
in om vilka filmer, serier eller videoklipp användare tittar på. Även data om tittandet, såsom var i 
videon användaren befinner sig, samlas in. Data om hur användarna navigerar är också viktigt; 
däribland, med YouTube som exempel, vad användarna söker på, vilket innehåll de “gillar” och 
hur de betygsätter innehåll. Ytterligare data om användarnas situation samlas in. På Netflix sker 
insamlingen även i form av kontextuell data; exempelvis vilken enhet användaren använder och 
vid vilken tid och dag användningen sker. 

Metadata 
Metadatan beskriver enskilt innehåll i en tjänst. Det är, i fallet i denna undersökning, information 
om enskilda filmer, serier eller videoklipp. Denna data skapas i de flesta fall, så också för Netflix 
och Viaplay, av företagen och tjänsterna själva för att kunna kategorisera innehåll inom olika 
områden. Dock är YouTube uppbyggt annorlunda och är en tjänst som förlitar sig helt på 
användargenererat innehåll. I och med att användarna är de som bidrar med videoklipp är det 
även de som sköter skapandet av metadata för dem. 
 
Metadatan utnyttjas i kombination med användardata för att kunna bidra användarna med 
rekommendationer av olika slag. Metadatan är till för att hitta samband och likheter mellan olika 
innehåll i tjänsterna. Sambanden kan exempelvis vara likheter i genre, skådespelare eller 
handling. Metadatan och data om användares tittarvanor bildar tillsammans möjligheter för 
rekommendationer som med stor sannolikhet tilltalar användaren, förutsatt att de databaserade 
förutsägelserna har lyckats. 

4.3.4 Hur datan samlas in och utnyttjas 
Data kan samlas in genom en del olika metoder och dessa skiljer sig en del mellan tjänsterna. 
Något som online video-tjänsterna har gemensamt är att datan samlas in och utnyttjas i 
algoritmer för att bidra med rekommendationer till användarna. Algoritmerna är dock inte de 
samma i de olika tjänsterna och systemen de använder skiljer sig åt. 



 42 

Cookies eller Inloggning? 
Cookies gör det möjligt att separera och hålla reda på enskilda användare utan att de behöver 
logga in. Viaplay och YouTube använder Cookies för att samla in information om användare 
som inte använt sig av inloggningen, men även som komplement till inloggningen för att samla 
in data.  
 
Cookies har dock begränsningar. En inloggning ger tjänsten större möjlighet till datainsamling 
från användarna. Exempelvis har YouTube möjlighet att samla in fler datavariabler från 
användare som har loggat in. Detta leder i sin tur till att funktionerna för användarna som bygger 
på data förbättras. En annan begränsning med Cookies är att de inte gör det möjligt att följa en 
och samma användare över olika enheter. För att lyckas med detta, och bidra till en likadan och 
personlig upplevelse på alla enheter, krävs inloggning. En inloggning bidrar till att personliga 
rekommendationer kan vara desamma på alla enheter och gör det även möjligt för användarna att 
titta på filmer och serier på en enhet, pausa och sen fortsätta titta på en annan. Cookies är bundna 
till en och samma enhet, medan en användare kan logga in med samma konto på alla enheter och 
på så sätt följas. 

Typer av Inloggningar 
Två olika typer av inloggningar upptäcktes i undersökningen av tjänsterna. Dessa är obligatorisk 
inloggning och frivillig inloggning. De båda är möjliga sätt att skilja på enskilda användare och 
gör samma typer av funktioner möjliga för dem, men används till viss del av olika anledningar. 
 
Obligatorisk inloggning 
Netflix och Viaplay använder sig av obligatorisk inloggning. Anledningen är att de är 
betaltjänster och att de måste hålla koll på enskilda användare och deras abonnemangsstatus. 
Men en obligatorisk inloggning medför även funktioner för användaren som inte hade varit 
möjliga utan att logga in. På så sätt gynnar en obligatorisk inloggning användarna, även om det 
möjligtvis kan vara en tröskel för användarna att skapa ett konto. I och med att tjänsterna är 
betaltjänster finns dock inget alternativ till inloggning för användarna, då kort- och 
kontouppgifter måste kunna hanteras med säkerhet. 
 
Frivillig inloggning 
YouTube, som inte är en betaltjänst, använder sig av en frivillig inloggning. Tjänsten går att 
använda utan att logga in, men kan utnyttjas maximalt genom att användaren skapar ett konto. 
En användare med konto gynnas genom att fler funktioner blir tillgängliga och presenteras med 
möjligheten till ett mer personligt anpassat YouTube. Samtidigt gynnas YouTube av att 
användare skapar konton och loggar in, då de har möjlighet att samla in mer data och samtidigt 
skapar ett starkare band till användarna. 
 
Tröskeln blir även mindre för användarna ifall inloggningen är frivillig. Med införandet av en 
obligatorisk inloggning finns risken att en del av användarskaran faller bort och inte är 
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intresserade av att skapa ett konto. I och med att YouTube inte måste sperarera användare och är 
en gratistjänst har de, till skillnad från Netflix och Viaplay, möjligheten att utnyttja en frivillig 
inloggning. 

(Tredjeparts)system, algoritmer och förvaring 
Många av de system som används inom olika delar av big data-hanteringen är tredjepartssystem 
och inget som har skapats internt. I Viaplays fall handlar det om en tredjeparts-
rekommendationsmotor, i form av ThinkAnalytics recommendation engine. 
Rekommendationsmotorns algoritmer utnyttjar användardata som samlas in via Viaplay, samt 
metadata om innehållet, för att bidra Viaplay med generella och personliga rekommendationer på 
filmer och serier för användarna.  
 
YouTube gick för några år sedan delvis ifrån sin egen algoritm för rekommendationer och 
började utnyttja en variant av den algoritm Amazon använt för sina rekommendationer av 
produkter. Genom att anpassa algoritmen, men samtidigt titta på den typ av användardata som 
samlas in, finns det möjlighet att förbättra rekommendationer. Algoritmerna och 
rekommendationer som ges, oavsett om det handlar om produkter, musik eller videomaterial, 
baseras på samband mellan användarinteraktioner och innehåll i tjänsten. Fallet med YouTube 
och Amazon anser jag visa att inspiration kan tas från andras algoritmer och delvis användas på 
liknande sätt oberoende typen av industri.  
 
I sitt rekommendationssystem använder sig Netflix av tre olika typer av delar (offline, nearline 
och online), där varje del bidar med olika typer av data. Offline-delen utnyttjar äldre, redan 
behandlad, data i rekommendationer, medan online-delen utnyttjar användardata i realtid för 
uppdaterade rekommendationer. Netflix använder tredjepartssystem i förvaringen och 
behandling av big data. Genom system från Hadoop och Amazon kan data snabbt lagras, hämtas 
och utnyttjas på begäran av Netflix. 

  



 44 

4.4 SVT Play och big data i dagsläget 
I detta avsnitt beskrivs hur SVT idag arbetar med data; vad de samlar in, hur de samlar in den 
och vad den används till. Vidare utreds även SVTs attityd och åsikt kring big data. Utifrån 
intervjuer internt på SVT, samt litteraturundersökningen, kommer deras situation att utredas 
utifrån en big data-perspektiv. 

4.4.1 Typen av data som samlas in 
I intervjun med Stina Karlsson (2014), webbstatistiker på SVT, erhölls information om den data 
företaget idag samlar in från SVT Play. Generell data om användarna samlas in, såsom: 
 

• Typ av enhet 
• Upplösning på fönstret/skärmen 
• Typ av browser 
• Språkinställning 
• Om Javascript används 
• Geografisk plats 

 
Även data om användandet av SVT Play och bland annat användarnas interaktioner på tjänsten 
samlas in. Denna data är: 
 

• Antalet unika besökare 
• Antalet återbesökare 
• Antalet sidvisningar 
• Tid som spenderas på sidan 
• Tid på dygnet SVT Play användes 
• Antalet streamstarter av program 

 
SVT samlar ytterligare in detaljerad data om videostreamingen och användarbeteenden under 
visning av program: 
 

• Vilken videospelare som används 
• Hur länge användarna tittar på ett program (om hela programmet sågs eller bara en del) 
• Tid som förflutit i ett program som tittas på (live-data) 
• Antalet samtida streams av program (live-data) 

 
En övrig typ av data, som inte samlas in ifrån användarna men som är viktig för SVT är, 
programmens metadata. Programmen på SVT Play innehåller metadata om hur långt programmet 
är och framför allt vilken typ av kategori programmet tillhör; om det är nyheter, barnprogram 
eller en dokumentär. Metadatan används på så sätt för att kategorisera programmen. Tidigare 
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beskrevs hur Netflix utnyttjar stora mängder av metadata i sina titlar för att hitta olika typer av 
kategorisering och samband. SVT ligger märkbart efter Netflix inom detta område, vilket 
diskuteras utförligare i avsnitt 5.2. 

4.4.2 Hur datan samlas in och utnyttjas 
Karlsson (2014) berättade att flera olika tredjepartssystem används för att samla in data, där vissa 
av dem även överlappar varandra med liknande insamlad data. De system som används är 
Google Analytics, Adobe Analytics, Comscore och Akamai. 
 
Google Analytics används på SVTi för att samla in grundläggande data om interaktioner på SVT 
Play. I intervjun med Andreas Bjärlestam (2014) på SVT nämndes att Google Analytics var ett 
populärt och enkelt verktyg hos de som arbetar med SVT Play. Karlsson (2014) förklarade dock 
att hon främst använder Adobe Analytics för att undersöka och analysera data. Hon anser att 
Adobe Analytics bidrar med mest utförlig data, samt att hon uppskattar att det i systemet går att 
kombinera data för att göra de analyser som önskas. Adobe Analytics ger SVT möjligheten att 
göra analys direkt i programmet istället för att vara tvungna att extrahera datan och bygga 
analysprogrammet på egen hand. Utöver den data som SVT redan samlar in i dessa system finns 
fler typer av data som går att hämta. Denna data används dock inte, då SVT för tillfället inte har 
någon användning för det i sina statistikanalyser. 
 
Comscore och Akamai bidrar med statistik och den detaljerade datan gällande videostreaming. 
Av dessa tredjepartssystem ger Akamai SVT möjligheten att studera live-data om 
videoanvändandet i realtid. 
 
Cookies, kombinerat med IP-nummer, används för att följa användarna i tjänsten och för att 
komma ihåg dem nästa gång de besöker SVT Play. Dock är detta ingenting som SVT sköter 
internt, utan är någon som sker i de ovan nämnda tredjepartssystem de använder för 
datainsamling. 

4.4.3 Användningsområden 

Statistik 
SVT använder främst den insamlade datan till statistiska analyser internt; om de exempelvis vill 
se hur många som såg på vissa program, eller hur många som besökte SVT Play under en viss 
period (Karlsson, 2014). Denna data förmedlas inom SVT, då det är viktigt att kontinuerligt gå 
igenom besökarantal och liknande statistik på SVT Play. Detta är ett användningsområde för den 
insamlade datan, men har inte mycket att göra med övriga användningsområden för big data. 

Popularitetstjänsten 
Ett användningsområde för den insamlade datan som SVT i dagsläget har är dess, som 
Bjärlestam (2014) kallade den, popularitetstjänst. Tjänsten är en typ av generell 
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rekommendationstjänst som bidrar användarna med program som de kan tänkas tycka om. 
Popularitetstjänsten är lik tidigare beskrivet utnyttjande av big data hos online video-tjänsterna 
och kan i viss mån också anses vara det. Tjänsten bör anses vara big data-utnyttjande på generell 
nivå då den inte är anpassad efter individuella användare, utan snarare presenterar allmänt 
populära program. Populariteten bestäms utifrån data som samlas in och kombineras i ett system. 
Datan som används är: 
 

• Antalet streamstarter av programmen 
• Antalet delningar på Facebook, Twitter och Google+ 
• Hur nytt programmet är 

 
Popularitetstjänsten finns på förstasidan på SVT Play och visar ett flöde av program som är 
populärast för tillfället (SVT Play, 2014). Tjänsten finns även på de olika kategoriernas sidor och 
är då anpassad för de specifika kategorierna. Exempelvis visas de populäraste dokumentärerna 
om en användare är inne på dokumentärsidan. 

Rekommendation som inte är baserade på data 
Utöver popularitetstjänsten finns en annan form av rekommendationstjänst. Om en användare ser 
på ett dokumentärprogram, får den i samband med det förslag om andra dokumentärprogram. 
Detta är inte baserat på någon form av data, mer än den metadata som beskriver att programmen 
också är dokumentärer. 
 
SVT Flow, som berördes i teorin (se avsnitt 2.3), använder också en typ av rekommendationer av 
program för användarna. Dessa presenteras på startsidan och kallas “Vi tror att du gillar”. 
Rekommendationerna är dock inte personliga och baseras inte heller på data (Bjärlestam, 2014). 
Programmen är baserade på redaktörernas val och är rekommendationer utifrån vad de tror att 
användarna uppskattar. Redaktörernas rekommendationer kan vara baserade på någon sorts data i 
form av statistik de tagit del av, vilket dock inte kan kopplas till direkt användning av big data. 

4.4.4 SVTs attityd till big data och deras tidigare arbete 
Enligt Bjärlestam (2014) finns det mycket att vinna på utnyttjande av big data om det genomförs 
på ett ordentligt sätt. Han ansåg exempelvis att rekommendationer av program kan vara en viktig 
funktion när en tjänst har ett stort innehåll. Stora innehåll kan leda till att en del av det 
“försvinner” och blir mindre synligt än annat. SVT Play innehåller idag runt 5000 program och 
skulle enligt Bjärlestam kunna gynnas av någon form av personliga rekommendationer av 
program och personlig anpassning av tjänsten. 
 
Bjärlestam (2014) såg inga negativa följder av att utnyttja big data för att ge generella eller 
personliga rekommendationer till användarna. SVT har en ansvar som aktör inom public service 
att erbjuda ett brett utbud av program. Med personliga rekommendationer av program, anpassat 
efter vad användare gillar och brukar titta på, finns möjligheten att dessa blir nischade och inte 
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presenterar ett brett innehåll. Bjärlestam såg dock inte detta som något större problem, då alla 
program trots allt finns tillgängliga och går att söka efter. Kort sagt kunde det konstateras att 
public service-ansvaret mer handlade om att “alla ska kunna kolla på något, inte att alla ska 
kunna kolla på allt”. 
 
Bjärlestam (2014) nämnde även att om SVT skulle kunna utnyttja big data och 
rekommendationer av program på ett bättre sätt så måste metadatan om programmen blir mycket 
större och mer detaljerad. Metadata som endast innehåller vilken typ av kategori ett program 
tillhör kan inte bidra med några vidare personliga rekommendationer. Han ansåg att fler variabler 
måste in i metadatan för att kunna hitta fler typer av samband för att kunna göra 
rekommendationer mer personliga och unika. Bjärlestam talade mycket om metadata och la stor 
vikt på noggrannheten i ett potentiellt arbete med denna. Han ansåg det vara viktigt att ha en 
stabil grund att arbeta vidare med när det kommer till användning av algoritmer för personliga 
rekommendationer. Han nämnde Netflix som det medieföretag som ligger i framkant inom detta 
område. Netflix arbete med metadata är, som beskrivet i avsnitt 4.2.2, ett stort fokus för 
företaget. 
 
SVTs tidigare arbete med big data har varit begränsat till enstaka delar som utforskats och 
programmerats på test (Bjärlestam, 2014). Inget större och utförligt projekt har genomförts, om 
man bortser från popularitetstjänsten som en form av utnyttjande av big data. 

4.4.5 SVT Plays position inom marknaden 
Efter att ha undersökt SVTs förhållande till big data och utrett deras situation i dagsläget är det 
möjligt att placera ut SVT Play i diagrammet över den definierade marknaden som syntes i 
avsnitt 4.3.1 (se figur 6). 
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Figur 6. Visualisering av den definierade marknaden, inklusive SVT Play. Lägg märke till SVT 

Plays placering i relation till övriga tjänster. 
 
SVT Play tar en plats längst till höger i diagrammet, jämte TV4 Play. Anledningen till detta är att 
tjänsten har en relativt stor koppling till linjär TV. Mycket av det som sänds på SVTs TV-kanaler 
finns tillgängligt på SVT Play. Likt TV4 Play live-sänds även material från TV-kanalerna i Play-
tjänsten. Gällande användning av big data och utnyttjande av data har SVT placerats en bit 
ovanför de övriga Play-tjänsterna. Detta beror på tjänstens användning av popularitetstjänsten. 
Popularitetstjänsten på SVT Play anser jag bör ses som en generell form av big data-utnyttjande, 
vilket motiverar tjänstens placering ovanför TV3 Play och TV4 Play. SVT Play har dock 
placerats relativt långt efter online video-tjänsterna (Netflix, Viaplay och YouTube), då tjänsten i 
övrigt inte utnyttjar data i lika stor utsträckning. 
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4.5 Enkätresultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätundersökningen som utförts. Resultaten 
presenteras i diagramform och sammanfattas för att underlätta tolkningen av dessa. 
 
Enkätutskicket resulterade i 743 svar, där 477 kom från den önskade målgruppen och kan anses 
vara tillräckligt tillförlitliga. Det är således 477 svar som är den totala summan av svar som har 
använts i diagrammen. Novus bidrog med att bryta ner svaren i ett svarsdokument, där resultaten 
presenterades i procentform. Enkätresultaten från Novus var även nerbrutna i olika kategorier, 
såsom kön, ålder, utbildning, inkomst, civilstånd, ort och politisk vinkling. Utifrån dessa har jag 
valt att explicit presentera kön och ålder i resultaten, för att visa på fördelning hos 
respondenterna och presentera representativiteten hos målgruppen. Vidare har åldersfördelningen 
använts för förtydliga svaren på vissa av frågorna i enkäten som visade sig vara svårtolkade. 
 
Könsfördelning 

 
Figur 7. Könsfördelning hos respondenterna (Jönsson, 2014). 

 
Fördelningen mellan manliga och kvinnliga respondenter var jämn. Nästan lika kvinnor som män 
svarade på enkäten, vilket kan anses vara en bra spridning och representativt. 
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Åldersfördelning 

 
Figur 8. Åldersfördelning hos respondenterna (Jönsson, 2014). 

 
Majoriteten av respondenterna var mellan 30-49 år gamla. Efter det, respondenter på 18-29 år. 
Den två äldre blocken utgjorde tillsammans 35 procent av hela målgruppen. Det är ett relativt 
stort övertag för de två yngre blocken på sammanlagt 65 procent, vilket med största sannolikhet 
har att göra med att någorlunda frekvent använding av Play- och online video-tjänster hos 
respondenterna var ett krav för att deras svar skulle tillgodoräknas i enkätresultaten. Med tanke 
på detta anser jag detta vara en bra spridning och bör åldersmässigt ses som representativ. 
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Vilka enheter använder du för att titta på Play-tjänster? 

 
Figur 9. Användande av enheter hos respondenterna (Jönsson, 2014). 

 
Denna fråga var en flervalsfråga där respondenterna hade möjlighet att välja alla enheter de 
använder Play-tjänster på; därav en total procent på över 100. Det syns tydligt att många olika 
enheter används och i ungefär lika stor utsträckning, även om den bärbara datorn är populärast. 
TV, stationär dator, mobil och läsplatta ligger alla mellan 32-42 % och är relativt jämna ur 
användningssynpunkt. 
 

 
Figur 10. Användandet av enheter nedbrutet efter ålder (Jönsson, 2014). 

 
Om åldrarna 18-29 år och 30-49 år undersöks noggrannare syns att den genomsnittliga 
mobilanvändningen är avsevärt högre, på 51 % respektive 42 %, än totalen. 
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Vet du oftast vad du vill se på innan du använder Play-tjänster, eller går du in 
spontant för att hitta program/videoklipp? 

 
Figur 11. Spontanitet i användandet av Play-tjänster (Jönsson, 2014). 

 
De allra flesta av respondenterna i målgruppen vet i förväg vad de vill se innan de använder en 
Play-tjänst. En stor majoritet, 85 %, svarade 4-7. 
 
Uppskattar du eller skulle du uppskatta att få rekommendationer på program 
om passar dig? 

 
Figur 12. Uppskattningen av rekommendationer på passande program (Jönsson, 2014). 
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På denna fråga syns en stor spridning mellan svarsalternativen. Ungefär lika många uppskattar 
rekommendationer av program som inte uppskattar det. En liten övervikt till den nedre halvan 
(de mindre uppskattande alternativen) av Likertskalan syns, då 43 % svarade alternativ 1-3 
medan 37 % svarade 5-7. 
 

 
Figur 13. Uppskattningen av rekommendationer nedbrutet efter ålder (Jönsson, 2014). 

 
I ett nedbrutet diagram, efter ålder, visar 18-29-åringar dock en stor uppskattning på denna fråga. 
En majoritet på 57 % av respondenterna mellan 18-29 år valde de högre och uppskattande 
alternativen 5-7, vilket tyder på avsevärt större uppskattning hos yngre gentemot äldre. 
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Uppskattar du eller skulle du uppskatta att kunna se genvägar och 
direktlänkar till dina favoritprogram? 

 
Figur 14. Uppskattningen av genvägar och direktlänkar (Jönsson, 2014). 

 
Generellt sett är genvägar och direktlänkar till favoritprogram uppskattat till mycket uppskattat. 
71 % av respondenterna valde alternativen 4-7, på den mittersta och övre halvan av Likertskalan, 
och en majoritet på 23 % valde det högsta alternativet, 7 (uppskattas mycket). 
 
Uppskattar du eller skulle du uppskatta att kunna pausa eller stänga av ett 
program och fortsätta på samma ställe nästa gång du är inne på tjänsten? 

 
Figur 15. Uppskattningen av att kunna pausa program och fortsätta titta senare (Jönsson, 2014). 
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Att kunna pausa eller stänga av ett program och fortsätta på samma ställe nästa gång är mycket 
uppskattat. 60 % av respondenterna valde alternativ 7, uppskattas mycket, och totalt 87 % valde 
alternativ 5-7, som också kan anses som stor uppskattning. 
 
Hur bra är SVT Play på att kännas personlig och anpassad till dig? 

 
Figur 16. Hur personligt SVT Play upplevs (Jönsson, 2014). 

 
På denna fråga svarade majoriteten av målgruppen att de inte visste hur bra SVT Play är på att 
kännas personlig och anpassad.  
 
Av de som visste svarade en majoritet på nästan hälften, 47 %, i mittenblocken 3-5, vilket tyder 
på att SVT Play är ganska bra på att kännas personlig och anpassat till användaren. 
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Hur bra är Netflix och Viaplay på att kännas personliga och anpassade till 
dig? 

 
Figur 17. Hur personligt Netflix och Viaplay upplevs (Jönsson, 2014). 

 
Den största andelen av respondenterna, 52 %, visste inte hur bra Netflix och Viaplay är på att 
kännas personliga och anpassade till användaren. 
 
En övrig majoritet på 31 % valde alternativ 4-6, och ytterligare 6 % alternativ 7, som betyder att 
Netflix och Viaplay anses vara bra på att vara personliga och anpassade till användaren. 
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Tror du att du skulle spendera mer tid i en Play-tjänst om den var personligt 
utformad och anpassad efter dina tittar- och användarvanor? 

 
Figur 18. Sannolikheten till mer spenderad tid i Play-tjänster om de är mer personliga (Jönsson, 

2014). 
 
Många av respondenterna trodde inte att de skulle spendera mer tid i en Play-tjänst om den var 
personlig och anpassad efter användaren. Nästan en fjärdedel svarade alternativ 1, att det inte var 
sannolikt, och totalt 46 % svarade på den lägre halvan. Dock svarade 45 % i mittenblocket eller 
övre blocken, vilket tyder på att det även finns många användare som tror att de skulle kunna 
spendera mer tid i en Play-tjänst om den var personlig och anpassad. 
 

 
Figur 19. Sannolikheten till mer spenderad tid i Play-tjänster om de är mer personliga nedbrutet 

efter ålder (Jönsson, 2014). 

24%	  

11%	  

11%	  
14%	  

17%	  

7%	  

7%	  

9%	   1=	  Nej,	  inte	  sannolikt	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7=	  Ja,	  mycket	  sannolikt	  

Vet	  ej	  

0%	  
5%	  
10%	  
15%	  
20%	  
25%	  
30%	  
35%	  
40%	  

18-‐29	  år	  

30-‐49	  år	  

50-‐64	  år	  

65-‐79	  år	  



 58 

 
Om det åldersfördelade diagrammet undersöks syns att 26 % av respondenterna mellan 18-29 år 
svarade alternativ 5, vilket tyder på en högre sannolikhet för de yngre att spendera mer tid i 
tjänsten om den var personlig och anpassad efter användaren.  
 
Skulle en inloggning på SVT Play vara ett hinder för dig att använda tjänsten, 
om den bidrog till att tjänsten blir mer personlig och anpassad för dig? 

 
Figur 20. Inloggning på SVT Play som ett hinder eller inte, förutsatt att den bidrar till en 

personligare upplevelse (Jönsson, 2014). 
 
Resultaten på denna fråga var spridda. De flesta i målgruppen såg antingen en inloggning på 
SVT Play som ett stort hinder eller inte som ett hinder alls, 20 % respektive 21 %. Där emellan 
var svaren relativt jämnt fördelade.  
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Figur 21. Inloggning på SVT Play som ett hinder eller inte, förutsatt att den bidrar till en 

personligare upplevelse, nedbrutet efter ålder (Jönsson, 2014). 
 
Undersöks det åldersfördelade diagrammet förefaller att spridningen även där är stor. Dock ser 
den yngre halvan inte inloggning som ett lika stort hinder som den äldre halvan av åldersblocken. 
Över 30 procent av respondenterna mellan 18-29 år valde alternativ 7; att en inloggning inte är 
ett hinder. 
 
Skulle en frivillig inloggning på SVT Play vara uppskattad, om den bidrog till 
att tjänsten blir mer personlig och anpassad för dig? 

 
Figur 22. Uppskattningen av en frivillig inloggning på SVT Play, förutsatt att den bidrar till en 

personligare upplevelse (Jönsson, 2014). 
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Respondenterna skulle generellt uppskatta en frivillig inloggning, då en majoritet 52 % valde 
svarsalternativ i de övre, uppskattande alternativen 5-7. Av dessa valde 19 % alternativ 7, 
mycket uppskattat. Räknar man in alternativ 4, mittenblocket, blir andelen 65 % för neutralt och 
uppskattande, medan 25 % inte uppskattar en frivillig inloggning. 
 

 
Figur 23. Uppskattningen av en frivillig inloggning på SVT Play, förutsatt att den bidrar till en 

personligare upplevelse, nedbrutet efter ålder (Jönsson, 2014). 
 
I det åldersfördelade diagrammet syns att 18-29-åringar och 30-49-åringar var mycket 
uppskattande till en frivillig inloggning, medan de två äldre åldersblocken var en aning mindre 
uppskattande. 
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5 DISKUSSION 
Del-frågeställningen gällande användningsområden för big data inom Play- och online video-
marknaden berördes i konkurrensanalysen. I detta avsnitt diskuteras del-frågeställningen om 
trender och framtidsutsikter inom marknaden. Diskussionen sker utifrån konkurrensanalysen, 
intervjuer och enkätresultat. Vidare kommer den sista del-frågeställningen att argumenteras när 
förslag på hur SVT ska gå tillväga i sitt framtida utnyttjande av big data i SVT Play kommer att 
presenteras. 

5.1 Trender och framtidsutsikter inom big data inom 
Play- och online video-marknaden 
För att kunna ge förslag på hur SVT kan utnyttja big data i SVT Play och gå tillväga framöver är 
det viktigt att först ha tittat på hur marknaden ser ut och var den är på väg. Med hjälp av 
litteraturstudie, definitionen av marknaden, konkurrensanalysen och enkätresultat har jag 
identifierat trender inom marknaden som nedan kommer att presenteras och diskuteras.  

5.1.1 En personligare tjänst 
En stor del av utnyttjandet av big data inom Play- och online video-branschen handlar om att 
göra tjänsterna personligare och mer anpassade för användaren. Användningsområden som 
rekommendationer av innehåll, samt samma personliga upplevelse och sömlös övergång mellan 
enheter är exempel på detta som påträffades i konkurrensanalysen. Användargenererad data i 
form av interaktioner och tittarbeteende kombineras med metadatan om innehåll i tjänsten för att 
ge användarna en så bra och anpassad användarupplevelse som möjligt. Fredrik Ragnar (2014) 
på Viaplay konstaterar följande: “Jag tror att många, precis som vi, kommer göra sitt bästa för att 
använda data för att skapa en tjänst/produkt (oavsett inom vilket område) som är så individuellt 
anpassad som möjligt med målet att skapa en nöjd användare/kund”. Att göra tjänster personliga 
genom att utnyttja data inom olika områden är en stor trend och är något som många tjänster 
antingen redan gör, planerar att göra, eller åtminstone undersöker möjligheterna för. 

Kombination av generella och personliga rekommendationer 
Datautnyttjande för att göra en tjänst personligare och däribland bidra med rekommendationer är 
något som uppskattas av användarna. Enligt enkätresultaten är det speciellt de yngre användarna, 
18-29 år, som uppskattar denna användning (se figur 13). Av det förmodat mer datorvana yngre 
segmentet var det hela 57 procent som starkt uppskattar rekommendationer av innehåll. I och 
med att den grupp naturligt är de som utnyttjar datorer och tjänster mest anser jag att 
rekommendationer är viktigt och något som man som e-tjänst bör undersöka möjligheterna för. 
 
De generella rekommendationerna är inte personligt anpassade, utan istället baserade på 
populariteten på innehållet bland den bredare användarskaran. Dessa rekommendationer visas 
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oftast i form av olika kategorier för det populäraste innehållet i tjänsten. Generella 
rekommendationer är enklare att analysera, arbeta med och föreslå, då datan som samlas in inte 
behöver hållas separat för enskilda användare. Generella rekommendationer kan allmänt ses som 
bra rekommendationer även på individuell nivå, eftersom det som är populärt för den stora 
massan av användare även uppskattas av de flesta individer. 
  
Utifrån intervjuer med Ragnar (2014) och Bjärlestam (2014) anser jag dock att personliga (och 
även kontextuella) rekommendationer är en större trend än generella och det som framöver 
kommer att fokuseras mest på. Att göra Play- och online video-tjänster personligare är något som 
fokuseras på genom flera olika funktioner i tjänsterna. Ragnar (2014) beskrev Spotify som 
framgångsrika inom personliga rekommendationer och att de presenteras tydligt. “Dom inte bara 
presenterar dom ’bästa’ rekommendationerna utan blandar på ett snyggt sätt och skriver också 
varför man får den rekommendation man får”. Just att kunna förklara hur sambandet uppstått när 
en tjänst bidrar med personliga rekommendationer anser jag vara fördelaktigt. Det gör det lättare 
för användaren att förstå kopplingen, vilket jag anser gör det mer troligt att rekommendationer 
accepteras och i Spotifys fall resulterar i en spelad låt. Rekommendationer som är anpassade 
efter personlig preferens och (kontextuell) situation är mer avancerade än generella 
rekommendationer, men bidrar även med mer intressanta sådana. Om den stora mängden data 
utnyttjas korrekt kommer personliga och kontextuella rekommendationer av innehåll i Play- och 
online video-tjänster i framtiden kunna vara specifikt anpassade för individer i specifik kontext. 
  
Utifrån konkurrensanalysen, intervjuerna och enkätresultaten tolkar jag personliga 
rekommendationer som att vara en viktig trend att följa för medietjänster. Framförallt de yngre 
användarna av Play- och online video-tjänster uppskattar personliga rekommendationer mycket 
enligt enkätresultatet (se figur 19). Jag anser att det är de yngre segmentens svar i dessa frågor 
som är mest intressanta, då det är de som använder tjänsterna mest. Det är även de användarna 
som framöver kommer att fortsätta använda tjänsterna i störst utsträckning. I SVTs fall har de 
trots allt ett ansvar att bidra med utbud till alla typer av användare och samtidigt ha alla i åtanke 
när de utvecklar SVT Play. Jag anser dock att de yngre segmentens åsikter bör vara de som läggs 
mest vikt på. 
 
En annan fråga som behandlades i enkäten var användarnas attityd till en personligare tjänst i 
form av direktlänkar och genvägar till program som ofta tittas på (se figur 14). Detta 
användningsområde var mycket uppskattat, där nästan tre fjärdedelar, 71 procent, ansåg det vara 
uppskattat eller mycket uppskattat. Detta användningsområde kräver inte samma form av 
algoritmer och bearbetning av data som, generella och framförallt personliga, rekommendationer 
av innehåll gör. I generella rekommendationer baseras dock innehållet som presenteras på 
popularitet hos användarna och därmed visas ofta innehåll som användarna uppskattar och ofta 
tittar på. På så sätt kan generella rekommendationer bidra med genvägar till program som ofta 
tittas på, även om det inte på samma sätt baseras på personlig data. 
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Kontextuella rekommendationer 
Ett användningsområde som också är en del av rekommendationer och återkommande påträffats 
under litteraturstudien och intervjuer är kontextuella rekommendationer. Bland 
rekommendationer av innehåll i tjänsten framstår kontextuella rekommendationer, med 
personliga rekommendationer, som de största och mest spännande trenderna. 
 
Spotify, som beskrevs i avsnitt 2.2.3, är en av de tjänster som för tillfället utnyttjar kontextuella 
rekommendationer. Beroende på tid under dygnet presenteras förslag på vissa spellistor tydligare 
än andra. Andreas Bjärlstam (2014), utvecklare på SVT, nämnde att Spotify lyckats bra med sina 
kontextuella rekommendationer som anpassas beroende på tid på dygnet. Spellistorna som 
presenteras är de som Spotify förstått vara mest passande till just den tiden på dygnet, vilket kan 
ses utifrån data om hur ofta vissa spellistor spelas under vissa tider. Exempelvis presenteras 
spellistor med partymusik när fredags- och lördagskvällen närmar sig. Ragnar (2014) på Viaplay 
avslutade intervjun med att konstatera att: “Spotify lyckades väldigt bra med sin senaste 
uppdatering av rekommendations/upptäcks-delen av sin produkt”. Både Netflix och Viaplay 
nämns även som potentiella användare av kontextuella rekommendationer. Netflix beskrivs vilja 
utnyttja denna typ av rekommendationer baserat på tid på dygnet, likt Spotify, samt baserat på 
vilken enhet som används (Wired, 2013). Vissa typer av innehåll lämpar sig bättre för mobila 
enheter med mindre skärmar, medan annat innehåll passar bättre på dator och TV. Jag anser att 
kortare videor vore bättre att rekommendera på mobiltelefoner och läsplattor, medan längre 
innehåll generellt lämpar sig bättre till dator och TV som man i större utsträckning använder när 
man har tid att titta på längre videor. 
 
Viaplay kan framöver i sitt användande av den nya rekommendationsmotorn från 
ThinkAnalytics utnyttja kontextuella rekommendationer baserat på exempelvis vilken veckodag 
det är (Think Analytics, 2014). Användarna kan generellt ha olika önskemål beroende på 
veckodag och framförallt om det är en vardag eller om det är en helgdag. Utöver tid på dygnet, 
veckodag och typ av enhet finns det mycket annan kontextuell data som går att utnyttja, där 
fantasin är det som sätter gränserna. Övrig kontextuell data jag anser vara användbar är data om 
årstider, vilken geografisk plats användaren befinner sig på och även väder. All denna data är 
sådant som kan påverka användarens behov och önskemål av innehåll. 
 
Kontextuella rekommendationer är ytterligare ett element för att ta rekommendationer av 
innehåll ett steg längre. Generella, personliga och kontextuella rekommendationer går alla att 
kombineras och utnyttjas samtidigt eller användas separat. Jag ser stora möjligheter för 
kontextuella rekommendationer och anser att de överlag ännu inte utnyttjats till fullo. Spotify gör 
det bra och anpassar tydligt rekommendationer av innehållet efter vad användarna kan tänkas 
önska för stunden. För tillfället menar jag, delvis beroende på tjänst, att tidsaspekten och typ av 
enhet är de två viktigaste typerna av kontextuell data att basera och bygga kontextuella 
rekommendationer på. 
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5.1.2 Sömlös användning över olika enheter 
Utifrån enkätresultaten syntes tydligt att användarna tittar på video i Play- och online video-
tjänster i flera olika enheter (se figur 9). Majoriteten (58 procent) använde sig av en bärbar dator 
för att nå tjänsterna, men upp mot 40 procent använde sig även av en stationär dator, mobil och 
läsplatta. Detta anser jag motiverar ett stort fokus på användningen och övergången mellan olika 
enheter. Funktioner som används i Play- och online video-tjänsterna bör således kunna fungera 
sömlöst på de olika enheter som användaren utnyttjar. 
 
Nedan beskrivs två relevanta användningsområden som jag anser vara trender och viktiga 
funktioner inom dagens marknad. Båda användningsområdena har med övergången mellan 
enheter att göra och handlar om att göra den sömlös och enhetlig. Det ena området är att bidra 
med en konsekvent personlig upplevelse över alla enheter. Det andra området handlar om att 
kunna förflytta sig mellan olika enheter medan användaren tittar på en och samma video. 
 
Som tidigare förklarat angående funktioner som innebär att användaren rör sig mellan enheter 
finns ett problem med att följa användarna och hålla reda på dem. I konkurrensanalysen (se 
avsnitt 4.2) beskrevs hur en inloggning krävs för att följa samma användare mellan olika enheter 
och att Cookies inte är tillräckligt i detta fall. Både Netflix och Viaplay har genom sina 
obligatoriska inloggningar möjlighet till att följa enskilda användare över olika enheter och 
tillgång till de funktioner som medföljer för att kunna göra övergången så sömlös som möjligt. 
Nedan diskuteras användningsområdena för användning mellan enheter, men inte mer angående 
hur de möjliggörs. En Inloggning för att samla in data och följa individuella användare kommer 
dock att diskuteras utförligare i de specifika förslagen och rekommendationerna för SVT Play (se 
avsnitt 5.2). 

Konsekvent personlig upplevelse 
En konsekvent personlig upplevelse innebär att användarens profil och användarupplevelse på 
tjänsten blir desamma oavsett enhet. Användaren ska kunna röra sig mellan olika enheter och få 
liknande upplevelse bortsett från självklara aspekter som att layouten förändras beroende på 
skärmstorlek. Genom att hålla reda på samma användare över olika enheter ges möjligheten att 
kunna bidra med samma rekommendationer, baserade på samma data om interaktioner och 
tittarvanor. Bortsett från det som beskrevs gällande kontextuella rekommendationer (se avsnitt 
5.1.1), där exempelvis rekommendationer kan skilja sig utifrån skärmstorlek och enhet, bör 
rekommendationer vara desamma för användaren. Datan som samlas in från en dator anser jag 
bör utnyttjas i alla enheter och inte bara i datorn och vice versa. Utnyttjandet av data över alla 
enheter skulle bidra till en med konsekvent personlig upplevelse. Jag anser att detta bör utnyttjas 
för att användaren ska känna att tjänsten är lika personlig oavsett var och hur den används. 
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Sömlös videouppspelning mellan olika enheter 
En explicit typ av konsekvent personlig upplevelse och sömlös övergång är möjligheten att 
kunna pausa en video och fortsätta titta på samma ställe på valfri enhet. Denna funktion beskrevs 
tidigare i avsnitt 4.3.2; sammanfattningen av användningsområden i konkurrensanalysen. 
 
Enligt enkätresultaten kan det konstateras att denna funktion är, eller vore, uppskattad (se figur 
15). Hela 60 procent svarade 7, att funktionen skulle vara maximalt uppskattad, medan 87 
procent svarade 5 till 7 på den 7-gradiga Likertskalan. Utifrån enkätresultaten vara denna 
funktion mer uppskattad än rekommendationer av innehåll i tjänsterna. Kombinationen av detta 
med att användarna utnyttjar många olika enheter anser jag starkt bidra till att detta 
användningsområde blir starkt uppskattat. 
 
Utifrån uppskattningen av detta användningsområde, samt att Netflix och Viaplay utnyttjar det, 
har jag valt att inkludera denna funktion som en av de trender som jag tar upp i detta avsnitt. 
Förutsatt att en tjänst använder sig av inloggning och kan följa användarna över olika enheter är 
detta ett användningsområde som jag, utifrån konkurrensanalysen och enkätresultaten, anser vara 
relevant och bör utnyttjas om möjligheten finns. 

5.1.3 Större fokus och stora satsningar på datautnyttjande i framtiden 
Att utnyttja data för att förbättra sin tjänst är inget som kan göras halvhjärtat. För att lyckas 
framgångsrikt krävs engagemang och en plan för att gå tillväga. Netflix har, som nämnt i 
konkurrensanalysen, ett stort fokus på en datadriven tjänst. Viaplay lägger även de ner mer tid 
och fokus på att utnyttja data (Rapid TV News, 2014), samtidigt som TV4 nyligen har anställt 
personer inom detta område för att börja ta vara på datan (TV4-Gruppen, 2014). 
 
Netflix och Spotify är de företag jag anser utnyttja data på bästa sätt för att göra tjänsterna mer 
personliga. Det är samtidigt de företag som under intervjuerna nämnts som de största aktörerna 
inom detta område. Både Ragnar (2014) och Bjärlestam (2014) talade om dessa som stora när det 
handlar om datautnyttjande och främst rekommendation av innehåll i tjänsten. 
 
Netflix system för rekommendationer är komplext. De använder både tredjepartssystem och egna 
system som tillsamman bidrar till en fungerande helhet. Netflix har arbetat länge med detta och 
kommit fram till en lösning och kombination som fungerar bra för dem. Viaplay utnyttjar i större 
grad tredjepartssystem. Detta är också ett alternativ, som å andra sidan inte bidrar till en lika 
sofistikerad och anpassad lösning. Netflix har ett försprång då de har arbetat med big data en 
längre tid. Som Play- och online video-tjänst finns det dock tredjepartssystem att utnyttja och ta 
hjälp av för att komma ikapp. Med tiden kan då andra företag, likt Netflix, förbättra sina 
rekommendationer och anpassa dessa efter sin egen tjänst. Netflix är den video-tjänst som ligger 
längst fram i utvecklingen av rekommendationer och skapandet av en personligare tjänst. Vill 
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man som Play- och online video-tjänst få inspiration gällande datautnyttjande är Netflix det 
företag jag anser man bör undersöka noggrannare. 

Fokus på datautnyttjande 
Efter att ha utfört en litteraturstudie och intervjuer kan jag konstatera att big data är ett omtalat 
område och något som satsas på och diskuteras mycket om. De främsta aktörerna, Netflix och 
Spotify, har redan gjort stora satsningar, medan andra aktörer börjar göra det.  
 
Många av tjänsterna går i varandras fotspår och implementerar liknande funktioner som utnyttjar 
data. Viaplay är på många sätt likt Netflix om man ser till datautnyttjande, även om systemet 
bakom inte är det samma. I och med att många tredjepartssystem används finns även möjligheten 
att använda och utnyttja liknande funktioner utan att direkt behöva kopiera en konkurrents eget 
system. 
 
Trenden för rekommendationstjänster är tydlig och blir allt mer nödvändig. Samtidigt ligger ett 
stort fokus på att komplettera denna personliga funktion med andra, som gör den övergripande 
användarupplevelsen personlig. Att göra en tjänst personlig är hos många tjänster det allmänna 
fokuset och det främsta området för att göra detta är via olika typer av personliga 
rekommendationer av innehåll. Genom att utnyttja den stora mängd data som användarna och 
tjänsterna själva bidrar med är detta möjligt och som Ragnar (2014) beskrev det vill alla “vara 
med och nosa på data”. 

Framtidsutsikter för big data inom Play- och online video-marknaden 
Redan 2011 var 60 procent av alla klickade videos på förstasidan på YouTube 
rekommendationer (Search Engine Land, 2011). I sin helhet, utöver förstasidan, stod 
rekommendationer på YouTube tidigare för cirka 30 procent av alla sedda videoklipp (Zhou et 
al., 2010). Detta anser jag motivera hur viktigt det är att hjälpa användarna att hitta innehåll som 
passar dem och som de kan tänkas gilla. I och med det utökade och förbättrade utbudet av olika 
typer av rekommendationer har säkerligen denna siffra ökat. 
 
Oavsett om användarna är medvetna om att det innehåll som presenteras är personliga 
rekommendationer är de viktiga. Det är ett hjälpmedel för användarna att sålla och hitta videor 
som de uppskattar. Som tidigare nämnt ökar utbudet i Play- och online video-tjänster snabbt och 
det blir allt svårare att navigera mellan alla olika titlar. Utan kategorisering och 
rekommendationer vore det svårare att hitta det användaren är ute efter och de mest relevanta 
videorna. Det finns runt 5000 videor i SVT Play och Bjärlestam (2014) ansåg att ett 
rekommendationssystem gynnar användarna i navigerandet i tjänsten, vilket jag menar kommer 
bli ännu viktigare framöver. Ragnar (2014) konstaterar ytterligare att ”många, precis som 
[Viaplay], kommer göra sitt bästa för att använda data för att skapa en tjänst/produkt (oavsett 
inom vilket område) som är så individuellt anpassad som möjligt med målet att skapa en nöjd 
användare/kund. Nöjda kunder skapar lojalitet som i sin tur skapar intäkter på sikt”. 
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5.2 Förslag på tillvägagångsätt för SVT Play för 
framtida big data-utnyttjande 
Som upptäckt och beskrivet i konkurrensanalysen är utsträckningen av big data-användning inte 
stor bland Play-tjänsterna, jämfört med online video-tjänsterna. TV3 Play och TV4 Play utnyttjar 
än så länge inte data på samma användbara sätt som Netflix, Viaplay och YouTube. SVT Play, 
som jag beskrev redan ligga steget för TV3 Play och TV4 Play med sin popularitetstjänst, har 
därför en möjlighet att öka gapet och närma sig online video-tjänsterna. Utifrån enkätresultaten 
ansågs SVT Play vara mindre personlig för enskilda användare än Netflix och Viaplay (se figur 
16 och figur 17), vilket kan ses som naturligt i och med de två sistnämndas satsningar på big 
data-utnyttjande för att göra tjänsterna personliga. Det finns utrymme för SVT Play att ta stora 
kliv inom marknaden för big data och på så sätt vidare öka sin popularitet hos användarna. 
Genom att koppla tillbaka till figur 6 i avsnitt 4.4.5, där marknaden beskrevs visuellt, syns det att 
SVT Play har möjlighet att utnyttja data mer extensivt och röra sig uppåt i diagrammet. 
Förslagen på tillvägagångssätt nedan bör ses som ett hjälpmedel för SVT Play att lyckas med 
detta. 
 
Nedan föreslår jag ett kortsiktigt och ett långsiktigt förslag på användningsområden och 
tillvägagångssätt för SVT Play att vidare utnyttja data i sin tjänst. Förslagen baseras delvis på 
konkurrensanalysen och vissa av de upptäckta användningsområdena. Inspiration har även tagits 
ifrån konkurrensanalysen i form av den data som samlas in och även hur den samlas in. Utöver 
konkurrensanalysen baseras förslagen till SVT Play på intervjuerna och enkätresultaten. 

5.2.1 Kortsiktiga förslag till SVT 
De kortsiktiga förslagen baseras på användningsområden och tillvägagångsätt som jag anser 
ligga närmare till hands och inte kräver samma planering och arbete som de långsiktiga 
förslagen. De kortsiktiga förslagen är närmare kopplade till den data och de resurser SVT Play 
har för tillfället. 

Bygga vidare på SVT Plays popularitetstjänst 
SVT Play har i sin popularitetstjänst en bra grund för generella rekommendationer av innehåll 
baserat på data. Den är inte särskilt komplex jämfört med Netflix och Viaplays varianter, men 
fyller sitt syfte väl. Mitt kortsiktiga förslag till ett första steg för SVT är att arbeta vidare med 
denna och utforska varianter av att bygga ut den. SVT Play samlar in data, både på generell och 
individuell nivå hos användarna, som går att utnyttja. Data om användarnas interaktioner och 
tittarvanor är viktigt och utnyttjas i stor grad av Netflix i rekommendationssystemet. SVT samlar 
in mer data än vad de utnyttjar, åtminstone i syfte för popularitetstjänsten och 
rekommendationer. För tillfället utnyttjar SVT Play exempelvis data som streamstarter, antalet 
delningar i sociala nätverk och metadata om ålder på videon för att skapa relevanta 
rekommendationer. Men ett högt antal streamstarter behöver nödvändigtvis inte betyda att 
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programmet uppskattades och sågs klart på. Därför anser jag att data om förfluten tid, som SVT i 
dagsläget har data om, är relevant och kortsiktigt skulle kunna undersökas för utnyttjande. 
 
En skillnad mellan Play-tjänster och online video-tjänster är att programmen generellt inte ligger 
uppe på tjänsten lika länge hos Play-tjänsterna. Detta måste man ha i åtanke gällande 
rekommendationer av innehåll till användarna i SVT Play. Ur ett tekniskt perspektiv fungerar 
rekommendationerna på liknande vis, även om utbudet och programmen i SVT Play kan vara 
mer flytande än i online video-tjänster. I övrigt ser jag ingen skillnad i utbudet, bortsett från SVT 
Plays nyhetssändningar. Underhållning och dokumententär är möjliga att rekommendera på 
samma sätt som rekommendationerna sker i Netflix, Viaplay och YouTube. Popularitetstjänsten 
SVT använder idag fungerar bra, trots ett mer flytande utbud och en utvecklad 
rekommendationsmotor skulle med all sannolik fungera väl även den. 
 
Att göra en popularitetstjänst som är personlig för användarna är ett större steg. För att framöver 
kunna göra en popularitetstjänst som bidrar med personliga rekommendationer krävs mer 
metadata om innehållet, samt ett sätt att hålla reda på enskilda användare. Användardatan som 
samlas in om tittarvanor behöver då hållas separat och inte samlas ihop för massanalys som görs 
i SVT Plays generella popularitetstjänst. Nedan förklaras hur faktorerna om metadata och att 
hålla reda på enskilda användare skulle kunna hanteras. 

Metadata är en förutsättning för personliga rekommendationer 
En förutsättning för att personliga rekommendationer till användarna ska lyckas genomföras är 
metadata. Tidigare har Netflixs och i viss mån Viaplays stora fokus på metadata beskrivits, vilket 
också går hand i hand med deras ledande roller inom personliga rekommendationer. 
Utbyggnaden av mer detaljerad metadata var något som Bjärlestam (2014) på SVT såg som 
fundamentalt och något som initialt måste fokuseras på. Viaplays tredjepartssystem för 
rekommendationer har bland annat lagt stort fokus på att kunna öka och förbättra metadatan 
(Rapid TV News, 2014). En stor mängd metadata om videorna är viktigt för att samband ska 
kunna hittas mellan innehåll i tjänsten. Den metadata SVT Play har för tillfället beskriver längd 
på programmen och kategorin. Kategoriinformation hjälper SVT att sortera och placera rätt 
program på rätt sida, samt visa andra program av samma kategori när ett program tittas på. SVT 
Plays metadata räcker dock inte mycket längre än så. 
 
Ett kortsiktigt förslag på personliga rekommendationer för SVT Play som inte kräver mer 
metadata än den de redan har är att se vad individuella användare mest tittat på för kategorier. 
Därefter kan andra program av samma kategori presenteras som en del på startsidan i tjänsten. 
Detta vore grundligt och långt ifrån optimalt och träffsäkert, men skulle vara en grund att bygga 
vidare på. Med mer metadata om i form av detaljerande kategorier och under-kategorier 
angående vad programmet handlar om är det möjligt för SVT att hitta bättre samband mellan 
innehållet och bidra med mer träffsäkra och personliga rekommendationer. Mer detaljerade 
kategorier och under-kategorier skulle kunna införas genom att exempelvis skapa ”natur-
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dokumentärer” som en under-kategori till ”dokumentärer” eller ”tecknat” som en under-kategori 
till ”barn”. Genom att utvinna mer data från systemen som SVT Play idag använder (ComScore, 
Google Analytics och Adobe Analytics) kan SVT se användares interaktioner i tjänsten och 
deras tittarvanor. Bjärlestam (2014) konstaterade att det även är möjligt att i systemen se 
individuella användares interaktioner. Om data om streamstarter och förfluten tid i programmen 
utnyttjas på individuell nivå istället för generell kan tillförlitliga slutsatser dras av användarnas 
tittarvanor. Utifrån dessa är det möjligt att, via metadata, hitta samband med innehåll som är likt 
det användarna tittat mycket på. Utökad metadata som beskriver mer än ett programs kategori 
behövs för att hitta bästa möjliga koppling mellan innehåll i SVT Play. Netflix slår alla 
konkurrenter inom detta område med tiotusentals olika kategorier av metadata. Det är dock inte 
ett krav att lägga ner lika mycket engagemang och tid som dem för att lyckas, även om mer 
detaljerade kategorier i metadatan sannolikt ökar chansen för personligare rekommendationer. 

Cookies för att hålla reda på användarna 
För att skilja på användarna och utnyttja den individuella datan i personliga rekommendationer 
anser jag att SVT kortsiktigt ska fortsätta använda Cookies. Via systemen som samlar in data 
sätts Cookies på användarna så att deras interaktioner går att följa i SVT Play. Den individuella 
användardata som Bjärlestam (2014) förklarade samlas in möjliggörs just genom Cookies. 
Cookies är det enklaste sättet att följa användarna på och är för SVT det mest logiska ur ett 
kortsiktigt perspektiv, då de inte utnyttjar inloggning i någon form likt Netflix, Viaplay eller 
YouTube. Användarna måste acceptera att Cookies används, men genom att använda SVT Play 
accepterar de samtidigt detta enligt användarpolicyn. 

Genvägar till favoritprogram 
En funktion som visade sig vara mycket uppskattat av användarna utifrån enkätresultaten var 
genvägar och direktlänkar till favoritprogram (se figur 14). 71 procent svarade mellan 4-7 på den 
7-gradiga skalan, där 7 var maximal uppskattning. Användarna skulle kunna få göra ett aktivt val 
i SVT Play och säga vilka favoritprogram eller kategorier de har. Ett problem som då uppstår är 
att en inloggning vore det bästa alternativet för att komma ihåg en användares val, då Cookies 
inte är lika tillförlitliga och kan rensas. 
 
Ett alternativ till att låta användarna av SVT Play själva skriva in sina favoritprogram är att låta 
användardata och tittarvanor avgöra vilka program som är favoriter. Jag anser att det vore 
intressant att utnyttja individuell data om vilka programserier och kategorier enskilda användare 
tittar mest på, för att sedan presentera genvägar och direktlänkar till dessa så att de är 
lättåtkomliga. Detta skulle då fungera likt YouTubes visningshistorik (se avsnitt 4.2.4). Datan 
kan bidra till att presentera användaren med videoklipp på tidigare tittat innehåll och relaterat 
innehåll (exempelvis andra avsnitt från samma programserie). 
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5.2.2 Långsiktiga förslag till SVT 
De långsiktiga förslagen är mer av slutmål än de kortsiktiga och är de användningsområden jag 
anser SVT bör sikta på för att optimera SVT Plays utnyttjande av data på bästa möjliga sätt. 

Personliga och kontextuella rekommendationer 
Likt det kortsiktiga förslaget på tillvägagångssätt för SVT anser jag att personliga 
rekommendationer bör vara ett stort fokus även längre fram. Det är en funktion bland tjänster 
som, enligt konkurrensanalys, intervjuer och enkätresultat, är en trend för tillfället och ser även 
ut att vara en ihållande sådan. Personliga rekommendationer skulle, som nämnt i de kortsiktiga 
förslaget, kunna arbetas fram genom popularitetstjänsten som SVT Play använder för tillfället. 
Ett annat alternativ, som kommer att diskuteras mer nedan, är att utnyttja tredjepartssystem, likt 
Viaplay, för att sköta rekommendationerna till användarna. Det är en annan väg att gå och kräver 
mindre eget arbete, då systemet och rekommendationsmotorn sköts externt.  
 
Oavsett vilken väg som tas anser jag att en annan typ av rekommendation kommer bli större 
framöver; kontextuella rekommendationer. Kontextuella rekommendationer kan ses som en typ 
av personliga rekommendationer, då de är personliga för användarna i just den stunden. Jag anser 
att SVT framöver bör undersöka möjligheten att utifrån användarens situation erbjuda passande 
rekommendationer av innehåll. Den främst avgörande kontexten anser jag vara typ av enhet som 
används och skärmstorleken på den. Vissa typer av program lämpar sig bättre på mindre skärmar 
och då syftar jag mest på korta program. Längre videor blir ansträngande och är opraktiska att 
titta på i en liten skärm på en mobiltelefon. Samtidigt används mobiltelefonen ofta på platser där 
användaren inte har lika mycket tid att spendera på en video. Mobilen kan användas medan man 
pendlar i kollektivtrafiken eller under lunchen och i dessa fall lämpar sig kortare program bättre 
än långa. Enligt enkätresultaten utnyttjar användarna många olika enheter, vilket jag anser 
motivera att kontextuella rekommendationer baserat på enheter och skärmstorlek är 
betydelsefullt och bör uppmärksammas. Netflix samlar in information om enheten som 
användaren använder och enligt Karlsson (2014) är även data om enhet och skärmstorlek 
information som SVT kan utnyttja. Bjärlestam (2014) ansåg att kategorisering av innehåll i SVT 
Play efter längd är intressant metadata. Detta eftersom det ger möjlighet till rekommendationer 
av program utifrån längd på videor, beroende på vilken enhet som används. Det finns även fler 
intressanta kontext för SVT att utforska för användning, så som vilken tid på dygnet eller vilken 
dag det är. Dessa anser jag dock inte vara lika viktiga som enhetsberoende rekommendationer av 
innehåll. 

Utökning av metadata 
Metadatan är, som tidigare nämnt, fundamental för att kunna bidra med relevanta 
rekommendationer av innehåll. Netflix har länge arbetat med att utveckla sitt bibliotek av 
metadata och noggrannheten i den. Jag anser att SVT likt Netflix bör förbättra metadatan även i 
den långsiktiga planen. Metadatan behöver alltid arbetas med och fyllas på för nytt innehåll som 
publiceras. Förbättring, antingen i form av utökning eller förfining, av kategorier i metadatan går 
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alltid att göra och det är upp till SVT hur noggranna de vill vara. Netflix dryga 75 000 kategorier 
ser jag som orealistiskt för SVT, med tanke på begränsade resurser och att Netflix ligger långt 
före. Det krävs dock inte alls många kategorier för att kunna göra mer personliga och detaljerade 
rekommendationer för användarna. För tillfället delas innehållet i SVT Play in i breda kategorier 
(exempelvis dokumentär, barn eller sport) (SVT Play, 2014), som skulle kunna gå att utökas med 
fler kategorier och under-kategorier av olika slag. Nedan beskrivs även ett alternativ för att 
hantera metadata, där användningen av tredjepartssystem diskuteras. 

En lösning via tredjepartssystem 
Viaplay valde att för sina rekommendationer av innehåll utnyttja en 
tredjepartsrekommendationsmotor i form av ThinkAnalytics Recommendation Engine. SVT har 
också möjligheten att utnyttja ett tredjepartssystem för rekommendationer istället för, eller som 
komplement till, att bygga vidare på sin nuvarande popularitetstjänst. Genom att vända sig till en 
tredjepart garanteras man med stor sannolikhet att rekommendationsmotorn är välutvecklad, då 
de på heltid arbetar med denna. Ett tredjepartssystem som ThinkAnalytics kan även hantera och 
optimera användningen av metadatan om innehållet i en tjänst. Genom att inte bygga ett eget 
system finns dock risken att implementationen av ett tredjepartssystem inte slutar i en 
fullkomligt anpassad version för SVT Play. ThinkAnalytics system, som Viaplay använder, 
beskrivs dock vara en öppen applikation och anpassningsbar (Think Analytics, 2014). Resultatet 
blir, trots det, med största sannolikhet inte lika skräddarsytt som det hade blivit med ett mer 
egenutvecklat system. 
 
SVT skulle inte heller helt och hållet behöva förlita sig på tredjepartssystem, även om de 
används. Som nämndes i konkurrensanalysen (se avsnitt 4.2.4) tog YouTube inspiration från en 
tredje part i form av Amazons rekommendationsalgoritm och gjorde en egen version av den. 
Netflix system för datahantering och rekommendationer av innehåll i tjänsten är komplext (se 
figur 3 och 4). Jämfört med SVT, och popularitetstjänsten i SVT Play, samlar Netflix i dagsläget 
in mycket mer olika typer av data och har en mer avancerad arkitektur för att hantera och utnyttja 
den. I arkitekturen använder Netflix tredjepartssystem i vissa av delar i hanteringen av sin 
datamängd, samtidigt som de kombinerar dessa med delar av systemet som de själva utvecklat. 
Det finns möjlighet, även för SVT Play, att utveckla egna system för hantering av stora mängder 
data och rekommendationer och samtidigt inspireras och samarbeta med externa parter. 
 
Att lägga hanteringen av rekommendationer i händerna på ett extern företag har både nackdelar 
och fördelar. Kostnaderna för det måste has i åtanke och systemet måste anpassas till tjänsten. 
Samtidigt får SVT Play en sofistikerad rekommendationsmotor och slipper lägga ner resurser på 
att analysera data och sköta publiceringen av rekommendationer till användarna. Så länge SVT 
bidrar med data till tredjepartssystemet sköter det mycket på egen hand. 
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Sömlös videouppspelning mellan olika enheter är populärt och intressant för SVT 
En funktion som var mycket populär enligt enkätresultaten var möjligheten att kunna pausa en 
video, för att senare kunna fortsätta titta på samma ställe nästa gång tjänsten används (se figur 
15). 60 procent av respondenterna svarade 7 på en 7-gradig skala och ansåg funktionen maximalt 
uppskattad. I kombination med att användarna enligt enkäten även använder många olika enheter 
för att utnyttja Play- och online video-tjänster anser jag att denna användning över olika enheter 
motiveras. Både Netflix och Viaplay använder funktionen och gör det möjligt att fortsätta titta på 
en video på en annan enhet. Utifrån kombination av svaren på de två enkätfrågorna anser jag att 
SVT långsiktigt bör sikta på en liknande lösning. Det uppstår dock problem gällande att följa 
samma användare mellan användningen av olika enheter. I och med denna problematik har jag 
placerat denna funktion i de långsiktiga rekommendationerna för SVT. Baserat på populariteten 
av funktionen anser jag trots allt att möjligheterna bör utforskas.  
 
En förutsättning för att denna funktion ska vara möjlig är att användarna kan hållas reda på och 
separeras över olika enheter. Detta är ingen möjlighet med SVTs nuvarande metod med Cookies, 
vilket är anledningen till att en eventuell inloggning på SVT Play kommer att diskuteras nedan. 

Många fördelar med en inloggning på SVT Play 
En inloggning är generellt ett stort steg och en stor tröskel för användarna när den 
implementeras. I konkurrensanalysen beskrevs Netflixs och Viaplays användning av en 
obligatorisk inloggning, samt YouTubes frivilliga inloggning. En frivillig inloggning bidrar, 
gällande tröskeln för användarna, inte till ett lika stort hinder, då inloggning inte är ett måste. 
 
I enkäten frågades det både om inloggning och frivillig inloggning för att förstå användarnas 
ställning angående om de sågs som hinder eller inte. På frågan om en inloggning generellt sågs 
som ett hinder var spridningen stor, då 20 procent svarade 1 (stort hinder) och 21 procent svarade 
7 (inget hinder) (se figur 20). Spridningen däremellan var även den jämn. På frågan om en 
frivillig inloggning skulle uppskattas var svaren mer positiva (se figur 22). Där svarade 65 
procent 4-7; att det skulle vara uppskattat. Av dessa var det yngre segmentet mellan 18-29 år 
mycket uppskattande. Utifrån den stora spridningen i den generella frågan om inloggning sågs 
som ett hinder anser jag att en frivillig inloggning är en bra lösning. Då skulle de som ser 
inloggning som ett hinder inte behöva logga in, medan de som uppskattar funktionerna en 
inloggning bidrar med kan logga in på tjänsten. Med en frivillig inloggning har användarna ett 
val att kunna få en mer personlig upplevelse, vilket jag menar bör motivera många att överväga 
att logga in. Baserat på upptäckterna i konkurrensanalysen och enkätresultaten anser jag SVT 
Play långsiktigt bör utforska möjligheterna för en frivillig inloggning och överväga fördelar (och 
även nackdelar) med en eventuell implementering av den. 
 
Funktionerna som en inloggning bidrar med är möjligheten att kunna ge samma personliga 
rekommendationer över alla enheter för enskilda användare, samt möjligheten att kunna pausa ett 
program och fortsätta titta på en annan enhet. Att kunna bidra med en lika personlig upplevelse 
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för användarna på alla enheter är något som jag anser bör siktas mot. Att kunna pausa ett 
program och fortsätta titta på samma ställe på valfri enhet var populärt bland användarna, 
samtidigt som de använder många olika enheter. Det anser jag vara en motivering till att 
implementera en inloggning i någon form och bidra med en funktion som användarna starkt 
skulle uppskatta. 
 
I och med att YouTube är gratis har de inget krav att ha en obligatorisk inloggning för att hantera 
betalningen av tjänsten likt Netflix och Viaplay. Detsamma gäller SVT Play, som i detta 
sammanhang skulle ha fria tyglar gällande val av inloggning. Det finns dock även frågor som 
väcks gällande alla former av inloggningar. Karlsson (2014) på SVT nämnde att användare, och 
speciellt de som inte är datorvana, kan bli skeptiska till att logga in. I och med att SVT Play har 
ett brett utbud åt många i samhället letar sig även äldre, mindre datorvana, användare till 
tjänsten, vilket kan göra en inloggning mer problematisk. Ber man via en inloggning användare 
om mer personlig information finns även risk för att de blir mer skeptiska. Detta anser jag vara 
viktiga frågor att ha i åtanke innan en implementation av en inloggning och bidrar även till mitt 
val att föreslå det som en långsiktig lösning. 
 
En frivillig inloggning ger SVT möjligheten att samla in mer personlig data om användarna. I 
Viaplays inloggning ombeds användarna i skapandet av ett konto exempelvis att dela med sig av 
namn, ålder och kön (Viaplay, 2014a). Både Karlsson (2014) och Bjärlestam (2014) beskrev 
fördelarna med en inloggning ur datainsamlingssynpunkt. Ett alternativ båda nämnde var att ge 
användarna möjligheten att logga in med sitt Facebook-konto, där data från Facebook hämtas likt 
det som beskrevs om ”instant personalization” i avsnitt 2.2.2. Detta alternativ skulle kunna ge 
SVT tillgång till massvis med personlig data från användarnas Facebook-profiler. Detta menar 
jag dock vara ännu känsligare att dela med sig av och skulle i dagsläget med stor sannolikhet 
vara en stor tröskel för användarna. Men ur ett långsiktigt perspektiv finns möjlighet både för en 
frivillig inloggning och möjligtvis även en inloggning via Facebook-konton. 
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6 SLUTSATS 
I detta avsnitt besvaras frågeställningarna som presenterades i inledningen. Utifrån 
diskussionen har de viktigaste slutsatserna sammanfattats och sammanförs tydligt nedan. 

6.1 Hur kan SVT Play dra nytta av användningen av 
big data som existerar inom Play- och online-video-
marknaden? 
Denna frågeställning bröts ner i tre mindre del-frågeställningar som besvaras nedan. Genom att 
besvara de tre del-frågeställningarna besvaras även huvudfrågeställningen, där den sista av del-
frågeställningarna är en kortsiktig och långsiktig rekommendation på hur SVT kan dra nytta av 
användningen av big data. För att kunna besvara den krävdes dock en undersökning av 
marknaden och de användningsområden som finns för data inom den, samt en analys av var 
marknaden är på väg. Detta besvarades genom de två inledande del-frågeställningarna. Nedan 
sammanfattas de viktigaste slutsatserna i del-frågeställningarna, som tillsammans bidrar till 
svaret på huvudfrågeställningen. 

6.2 Vilka är de nutida användningsområdena av big 
data inom Play- och online video-marknaden? 
Användningsområdena som upptäcktes under konkurrensanalysen var: 
 

• Rekommendationer 
o Generella 
o Personliga 
o Kontextuella 

• Sömlös videouppspelning mellan enheter 
• Produktion av materiel (Netflixs House of Cards) 

 
Rekommendationer av innehåll och sömlös videouppspelning mellan enheter används för att en 
Play- eller online video-tjänst ska upplevas personligare för användarna. Rekommendationerna i 
tjänsterna kommer i olika former. De kan vara generella och bygga på allmän popularitet hos 
innehållet i en tjänst. De personliga rekommendationerna är baserade på enskilda användares 
tittarvanor och är anpassade utifrån data om det innehåll de tittar på och kan tänkas uppskatta. 
Kontextuella rekommendationer är på uppgång och innefattar att anpassa rekommendationerna 
utifrån den situation och kontext användaren befinner sig i.  
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Sömlös videouppspelning mellan enheter; att kunna pausa en video och fortsätta titta på samma 
ställe vid ett senare tillfälle, på valfri enhet, är ett uppskattat användningsområde och används av 
Netflix och Viaplay. Denna funktion bidrar till en mer personlig upplevelse som sträcker sig över 
alla enheter en användare utnyttjar en tjänst på. 
 
Produktion av material är en del av användningsområdena för datautnyttjande som jag inte 
inkluderade i rekommendationerna för SVT. Produktion av material, likt Netflixs House of 
Cards, kräver en sofistikerad plan för datautnyttjande och kräver mer resurser. Jag anser att detta 
är ett mer komplext användningsområde för big data inom Play- och online video-marknaden, 
där Netflix är de enda som arbetar med detta. 

6.3 Hur ser trenderna ut och var är marknaden på 
väg i framtiden? 
Bland de företag som främst använder data i sina tjänster (Netflix, Viaplay och YouTube) 
upptäcktes en del funktioner som jag anser vara trender och som fler aktörer är intresserade av: 
 

• Göra tjänsterna personligare för användarna 
o Olika typer av rekommendationer 

• Sömlös användning mellan enheter 
o Konsekvent personlig upplevelse av tjänsten 

 
Generellt används data i stor utsträckning för att göra tjänster personligare för användarna. 
Rekommendationer existerar dock både i generell och personlig form. Ett stort fokus ligger även 
på användandet över olika enheter, då många tjänster erbjuds på datorer, mobiltelefon, läsplattor 
och ännu fler enheter. Att inte bara kunna erbjuda en personlig tjänst på en av enheterna, allt som 
oftast datorn, blir då allt viktigare. Användandet av andra enheter ökar i takt med att tjänsterna på 
dessa förbättras. Att kunna bidra med en personlig upplevelse och sömlösa övergångar mellan 
enheterna blir då ännu viktigare för att tillfredsställa användarna. 
 
Framtidsutsikterna för datautnyttjande inom Play- och online video-marknaden ser goda ut. Mer 
och mer fokus läggs på data inom organisationerna och aktörer börjar inse vikten av att utnyttja 
data som de i många fall redan sitter på. Netflix är ledande i branschen och har länge arbetat med 
data. Ur svensk synvinkel är Viaplay den största aktören inom Play- och online video-
marknaden, samtidigt som TV4 nu börjar med satsningar inom big data. Både Ragnar (2014) på 
Viaplay och Bjärlestam (2014) på SVT poängterar att datautnyttjande i sin helhet är en stor trend 
inom Play- och online video-marknaden och även inom mediemarknaden i helhet, med 
datautnyttjande aktörer som Spotify. 
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6.4 Vilka framtida möjligheter har SVT Play att utnyttja 
data mer extensivt? 
För att besvara denna fråga gjordes förslag om tillvägagångssätt för SVT. Förslagen delades in i 
kortsiktiga och långsiktiga sådana. Uppdelningen hjälper även till att skapa en allmän 
uppfattning av det arbete och de resurser som krävs för att införa respektive förslag som 
presenteras nedan. 

6.4.1 Kortsiktiga förslag 
 

• Vidareutveckla SVT Plays popularitetstjänst – För generella och personliga 
rekommendationer 

o Utöka med insamlad användardata om förfluten tid och om program tittas klart 
• Utöka och förbättra metadata om innehållet i SVT Play 

o Fler kategorier och under-kategorier 
• Initialt fortsätta använda Cookies för att separera användare 
• Införa genvägar till användares favoritprogram 

o Utnyttja individuell användardata om programserier och kategorier som tittas 
mest på 

 
Punkterna ovan beskriver de kortsiktiga förslag som jag anser SVT bör undersöka (se avsnitt 
5.2.1 för djupare beskrivningar). En implementering av dessa skulle innebära ett ökat utnyttjande 
av data i tjänsten. Dessa förslag ligger närmare till hands för SVT och baseras mer på den data 
och de funktioner de har i dagsläget. 

6.4.2 Långsiktiga förslag 
 

• Utforska personliga och kontextuella rekommendationer 
o Främst kontextuell rekommendation baserat på enhet och skärmstorlek 

• Fortsätta arbeta med och förfina metadata 
• Utforska tredjepartssamarbeten för datahantering och rekommendationer av innehåll 
• Införa sömlös videouppspelning mellan enheter - Funktionen att pausa ett program och 

fortsätta titta på samma ställe nästa gång tjänsten används 
• Utforska möjligheten till implementeringen av en frivillig inloggning 

 
Ovan presenteras de förslag som jag långsiktigt anser bör undersökas för implementering (se 
avsnitt 5.2.2 för djupare beskrivningar). Dessa förslag ligger längre fram i tiden och är inte lika 
bundna till det SVT Play arbetar med i dagsläget. Förslagen är svårare att genomföra och innebär 
större trösklar både för SVT och dess användare. De största trösklarna vore ifall SVT Play skulle 
införa ett tredjepartssamarbete för rekommendationer till användarna, samt eventuellt 
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implementera en frivillig inloggning. Dessa områden skulle innebära en del stora förändringar 
både internt och för användarna av SVT Play. Därför är det viktigt att de placeras i en långsiktig 
lösning, då det blir ännu viktigare med ett noggrant bakgrundsarbete. 
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7 VIDARE FORSKNING 
7.1 Grafisk design och interaktionsdesign gällande 
implementering av funktioner i SVT Play 
De förslag jag presenterat i detta arbete skulle kunna arbetas vidare på. Ett senare steg i en 
process för implementering vore att undersöka den grafiska designen och interaktionsdesignen 
för funktionerna. Ska de följa designen på resten av SVT Plays gränssnitt? Var i tjänsten ska 
personliga rekommendationer av innehåll placeras? Hur stor plats ska de ta och hur tydliga ska 
de vara? Detta är intressanta och relevanta frågor som behöver besvaras innan ett ordentligt 
utnyttjande av funktionerna kan börja verka. Samtidigt som utvecklandet av funktionerna sker 
behövs användarutvärderingar under ämnet människa-datorinteraktion. Användarupplevelsen är 
viktig för att tjänsten ska uppfattas som användarvänligt. Utveckling av grafisk design och 
interaktionsdesign av de föreslagna funktionerna genom iterativt arbete med värdefulla 
användarutvärderingar är därför något jag rekommenderar som ett vidare arbete på denna 
undersökning. 

7.2 Inloggning som försäkran på betalad Radio- och 
TV-avgift 
Ett omdiskuterat område gällande SVT och SVT Play är huruvida datorn, mobiltelefonen och 
läsplattan anses vara TV-mottagare. I och med att SVT Play och SVTs utbud kan nås via dessa är 
det diskutabelt. Nyligen beslutades att datorer inte ska anses vara TV-mottagare och att de som 
tidigare betalat Radio- och TV-avgift för dem ska få sina pengar återbetalda (Radiotjänst, 2014). 
Frågan är fortfarande komplex och jag menar att lösningar på den skulle kunna utforskas. Ett 
exempel jag anser vara intressant att undersöka är ifall en form av inloggning på SVT Play skulle 
kunna lösa problemet. En obligatorisk inloggning där de som betalat Radio- och TV-avgiften kan 
logga in på SVT Play är ett alternativ jag anser vara värt att titta på. Som nämndes i avsnitt 5.2.2 
är inloggningar en tröskel för användarna och vore även det i detta fall. Därför vore det tänkvärt 
att undersöka detta alternativ och potentiella fördelar och nackdelar med en inloggning som 
lösning på Radio- och TV-avgiften när det kommer till andra medier än TVn. 
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9 BILAGOR 
9.1 Bilaga 1 – Enkätfrågor 
Hur ofta tittar du på Play-tjänster? (tex SVT-play, TV4-play, TV3-play, Via-play, Netflix, 
YouTube mfl) 
 
Vilka enheter använder du för att titta på Play-tjänster?(Flera svar möjliga) 
 
Vet du oftast vad du vill se på innan du använder Play-tjänster, eller går du in spontant för att 
hitta program/videoklipp? 
 
Uppskattar du eller skulle du uppskatta följande funktioner i en Play-tjänst? 
 

• Att få rekommendationer på program som passar dig 
 

• Att kunna se genvägar och direktlänkar på startsidan till dina favoritprogram 
 

• Att kunna pausa eller stänga av ett program och fortsätta på samma ställe nästa gång du 
är inne på tjänsten 

 
Hur bra är SVT Play på att kännas personlig och anpassad till dig? 
 
Hur bra är video-on-demand-tjänsterna Netflix och Viaplay på att kännas personliga och 
anpassade till dig? 
 
Tror du att du skulle spendera mer tid i en Play-tjänst om den var personligt utformad och 
anpassad efter dina tittar- och användarvanor? 
 
Skulle en inloggning på SVT Play vara ett hinder för dig för att använda tjänsten, om den bidrog 
till att tjänsten blir mer personlig och anpassad för dig (med exempelvis rekommendationer på 
program, genvägar till favoritprogram och möjlighet att pausa program och fortsätta någon annan 
gång)? 
 
Skulle en frivillig inloggning på SVT Play vara uppskattat, om den bidrog till att tjänsten blir 
mer personlig och anpassad för dig (med exempelvis rekommendationer på program, genvägar 
till favoritprogram och möjlighet att pausa program och fortsätta någon annan gång)? 
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9.2 Bilaga 2 – SVTs Personas 
Personaidentifierande frågor 
 
Hämtade fr dokumentet om SVTi:s personas: 
https://docs.google.com/a/svt.se/document/d/16E_UV99SU7M7R3dfQmQNigoPhIEnMhBtzV 
9k9zpk/edit?usp=docslist_api 
 
För att skriva relevanta scenarier är det bra att veta vilken persona som kan representera 
intervjupersoner. Vid användarintervjuer kan därför följande frågor ställas, helst sent i intervjun. 
Starta med en fråga för den persona du tror personen “är”. Gå vidare till andra frågor utifrån 
respondentens svar. Ställ hellre för många än för få frågor... 
 
Ofrivillige surfaren 
Gillar du att använda webben för att exempelvis hitta info eller skicka epost? Eller använder du  
 
hellre telefon, en tidning eller ett uppslagsverk? 
 
hellre offline: Ofrivillige surfaren gillar webb: fortsätt 
 
Entusiasten / Praktikern 
Vad gör du på nätet? Nyheter, Facebook, Twitter, kartor, Skype, familjeliv.se, ... ? Eller 
använder du nätet mest till att uträtta ärenden såsom bank, biljetter, handla, läsa nyheter och 
annat "praktiskt"? – följdfrågor behövs ofta för att förstå. 
 
om väldigt social: fortsätt 
 
���om early adopter: fortsätt  
 
annars: entusiast eller praktiker 
 
Medieproffset��� 
Vilken eller vilka datorprylar/smartphones skulle du just nu vill skaffa? Vilken är din nyaste 
pryl?  
 
om passionerad över prylar: Medieproffset 
 
���om ej: fortsätt 
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Sociala djuret 
Vilka sociala tjänster använder du? Hur ofta kollar du olika feeds? Hur ofta gör du 
statusuppdateringar och kommenterar? Delar du länkar, videos och annat du upptäckt? 
 
om daglig checkin, nästan daglig aktivitet och “vill ta plats online”: Sociala djuret 
 
Person med funktionsnedsättning  
 
Har du någon funktionsnedsättning? 
 
Småbarnsförälder 
Är du förälder till barn i åldern 211? Om ja, känner du att ditt liv numera cirkulerar kring barnen 
och att du inte längre har tid för dig själv, eller har du hittat (en ny) balans? 
 
SFIstudenten ��� 
Tycker du det är svårt eller tar lång tid att ta till dig innehållet i exempelvis en tidningsartikel? 
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9.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor: Andreas Bjärlestam (SVT) 
Vad är din titel på SVT? 
 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Vad tycker du big data och personalisering allmänt? 
 
 Bör det finnas i tjänster? 
                  
 I SVT Play? 
                   
Kan du berätta lite om SVT:s tidigare arbete med big data? 
 
Är det främst personalisering som ni har arbetat med och undersökt? 
                   
 Vad är det ni har tittat på? 
                   
 Har ni gjort undersökningar? 
                   
 Tittade ni på någon speciellt data? 
                   
 Har ni utvecklat eller försökt utveckla något kring detta? 
                   
Ser du några problem med att SVT skulle börja använda personalisering eller andra big data 
områden? 
                  
Vet du något om vad andra (företag/konkurrenter) jobbar med kring detta? 
 
 Vad använder de? 
 
 Hur gör de tjänsten personaliserad? 
 
Övrigt? 
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9.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor: Stina Karlsson (SVT) 
Vad har du för titel? 
 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Vad samlar in nu? 
 
 Vilken typ av Metadata har ni i programmen på SVT Play? 
                                       
 Användardata? 
                                        
Hur samlar ni in det? Vilka program/system? 
 
 Använder ni Cookies? 
                                       
Vad skulle ni kunna samla in med det system ni använder nu? 
 
 Vilka tredjepartssystem har ni nu? 
                   
Åsikter om att göra något eget system? 
 
Hur skulle ni kunna tänkta er samla in data? 
       
 Eventuell Inloggning (vad anser ni om det)? 
                   
Vilken mer data kan ni få in? 
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9.5 Bilaga 5 – Intervjufrågor: Fredrik Ragnar (Viaplay) 
Har ni en plan och en medvetenhet angående dataanvändning för att förbättra er tjänst? 
 
Kan du nämna några fler användningsområden för data förutom rekommendationer på program 
till användarna, ifall ni har fler än så? (vet inte hur mycket du får/kan säga på denna) 
 
Ser ni några trender i branschen gällande big data (framförallt inom inom videomarknaden, men 
också allmänt)? 
 
Hur tror ni framtiden ser ut för big data inom online video-marknaden (eller mer allmänt)? 
 
 Är det rekommendationer som är viktigast? 
 
 Tror du att det kommer några nya användningsområden (ex. inom personalisering) 
 
Finns det några andra företag som ni ser som vassa inom big data och personalisering (ex. 
rekommendationer)? 


