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En studie för Melodifestivalens interaktiva 
applikation 
 
Sammanfattning 
 
Melodifestivalen är en svensk musiktävling där vinnaren av tävlingen representerar Sveriges 
bidrag på Eurovision Song Contest. Melodifestivalen nådde uppemot 3,770 miljoner tittare år 
2015. Många som tittade på Melodifestivalen använde sig av deras applikation till att rösta 
och följa programmet. 

Denna studie är skriven i syfte att undersöka samt analysera hur medietekniker 
upplever kombinationen av att titta på Melodifestivalen, samtidigt som de använder sig av 
Melodifestivalens applikation. Metoden som använts för att samla data och information har 
varit kvalitativa och kvantitativa intervjuer. All material har tagits fram i syfte att ge djupare 
svar/förståelse på̊ de frågor som ställts. 

En annan viktig aspekt i denna studie är att undersöka hur Melodifestivalens 
applikation är uppbyggd samt vilka krav som ställts på den. Med hjälp av en internet-intervju 
med Djeiran Amini, projektledare för Melodifestivalen, har viktig information kunnat tas 
fram. Resultaten som framkommit har analyserats i förhållande till undersökningar och teorier 
nära ämnet. 

Studiens resultat visar tydligt att de flesta deltagare som tillhörde den medel 
engagerade gruppen upplevde att de fick en förhöjd upplevelse av Melodifestivalen, trots att 
applikationen inte fungerade korrekt under tiden för programmet. De flesta deltagare som 
tillhörde den mest engagerade gruppen var mer kritiska över applikationen och upplevde 
generellt ingen förhöjd upplevelse av programmet. 

Denna studie är baserad på erfarenheter och upplevelser från 12 medietekniker som 
studerar på Kungliga Tekniska Högskolan. Det går därmed inte att generalisera studiens 
resultat som något som skulle kunna gälla för alla användare av Melodifestivalens applikation 
i Sverige. 

Människors olika upplevelser, i detta fall gällande en applikation, kan inte 
generaliseras eftersom de alltid är unika för deltagaren i sig. Deltagarna i de olika grupperna 
kunde ibland uppleva samma sak och ibland inte, beroende på olika faktorer. Till exempel 
vilka krav man ställer på funktionerna samt användarens upplevelse av applikationen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

A study for the Melodifestivalen interactive application 
 
Abstract 
 
Melodifestivalen is a Swedish Music Contest where the winner of the contest represents 
Sweden's contribution in the Eurovision Song Contest. Melodifestivalen had 3,770 million 
viewers in 2015. Many who watched the Eurovision Song Contest used the application to vote 
and to follow the program. 
    This study was written in order to examine and analyze how media technicians experience 
the combination of watching the Eurovision Song Contest while, using the Melodifestivalen 
application. The method used to collect data and information have been qualitative and 
quantitative interviews. All materials have been developed in order to provide deeper 
understanding of the questions raised. 
    Another important aspect of this study is to investigate how Melodifestivalen`s application 
is built as well as what is expeced of it. With the help of an Internet interview with Djeiran 
Amini, the project manager of Melodifestivalen, important information has developed. The 
answers that emerged were analyzed in relation to selected theories and investigations. 

The results of the study clearly show that participants who belong to the medium 
committed group felt that they had an enhancedexperience of the Eurovision Song Contest, 
despite that the application did not work properly during the time of the program. The 
remaining participants who belonged to the most committed group were more critical of the 
application and experienced no overall enhanced experience of the program. 

This study is based on experiences and perceptions of 12 media technicians who study 
at the Royal Institute of Technology. It is therefore impossible to generalize the results of the 
study as something that could apply to anyone using the Melodifestivalen application in 
Sweden. 

People's different experiences, in this case an application, can not be generalized 
because everyone’s experience is unique. The participants from the different groups could 
sometimes experience the same thing and sometimes not, depending on various factors. For 
example, the requirements on the functions and user’s experience of the application. 
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1. Inledning och bakgrund 
Jag går på Medieteknik-programmet vid Kungliga Tekniska Högskolan. Jag har valt att 
undersöka hur medietekniker upplever Melodifestivalen i samband med användandet av 
Melodifestivalens applikation. När jag använde applikationen i samband med 
Melodifestivalen upplevde jag en förhöjd upplevelse av programmet. Detta fick mig att 
fundera över hur andra tittare upplevde applikationen i samband med Melodifestivalen. 
Upplevde fler än jag en förhöjd upplevelse av programmet? Detta var intressant att undersöka 
då det är ett ämne som ligger i tiden. 

Melodifestivalen är en svensk musiktävling som är ett av Sveriges mest sedda 
program anordnat av Sveriges Television. Enligt Danielle Aldén och Martin Herne (2013) på 
MMS hade Melodifestivalen år 2006, 4 242 000 tittare som satte rekord på tittarsiffrorna 
(Aldén & Herne 2013). Tekniken har utvecklats oerhört mycket de senaste åren. Från de 
första uttagningarna som skedde internt på Melodifestivalens Schlagertävling, till att ha 
möjligheten att kunna delta och rösta via TV, telefon och sms. Idag finns möjligheten att 
kunna rösta gratis via en applikation. 

För att undersöka människors upplevelser av programmet och applikationen för 
Melodifestivalen, kände jag att kombinationen av den kvalitativa och kvantitativa metoden 
lämpade sig bäst för denna studie (Langemar, 2008, pp. 68-69).  
I samband med djupintervjuer behövdes deltagarna studeras och därefter delas in i tre olika 
grupper (Johannessen, A. Tufte, P. 2003: 21). 
 

1.2 Om SVT 
Enligt SVT började allt på Kungliga Tekniska högskolan för 60 år sedan (se länk: 
“försökssändningar”). Högst upp på observatorie tornet sändes de första försökssändningarna. 
Det var endast Stockholmarna som kunde ta del av Tv-sändningarna. Detta berodde på att Tv-
masten satt med en teknisk radio på endast fem mil (SVT 2014). Tv-tekniken har utvecklats 
från att föra över rörliga bilder från ett rum till ett annat (upptäckt av John Baird År 1926) till 
möjligheten att kunna streama information i realtid, till exempel SVT play (SVT, n.d.). 
 

1.3 Melodifestivalen 

Melodifestivalen är en svensk musiktävling där man utser Sveriges artist och bidrag till den 
Europeiska musiktävlingen Eurovision Song Contest. Sveriges första Schlagertävling och 
medverkan i Eurovision Song Contest ägde rum år 1958. Den första uttagningen skedde helt 
internt utan TV eller radiosändning hävdar SVT. Sveriges Radio tillsammans med SKAP 
(Svenska Kompositörer av populärmusik) ansvarade för uttagningen och därefter samordnade 
en tävling bland deltagarna (SVT, n.d.).  

Enligt Gustav Dahlander (2015) hade Melodifestivalen en halv miljon fler tittare än 
förgående år och blev den tolfte mest sedda finalen. Melodifestivalens applikation medförde 
att antalet röster 2015 ökade kraftigt jämfört med tidigare år (Dahlander 2015). För att ladda 
ned Melodifestivalens applikation krävs iOS 5.1.1 eller senare version (Petersson 2015). 
Emma Petersson pekar på att det går även bra att ladda ned på en iPad, iPod toch och iPhone. 
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1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en interaktiv applikation påverkar tittarnas 
upplevelse av direktsända röstprogram. Min huvudsakliga frågeställning lyder:  
 
Hur upplever Medietekniker kombinationen av att titta på Melodifestivalen och att använda 
Melodifestivalens interaktiva applikation? 
 
Underfrågor som ligger till grund för uppsatsen: 
 

x Vilken upplevelse hade medietekniker under användandet av applikationen? 
x På vilket sätt kan Melodifestivalens applikation bli bättre? 
x Hur tycker medietekniker att applikationen har påverkat deras Tv-tittande? 
x Vad är syftet samt kraven med Melodifestivalens applikation enligt SVT? 

 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie kommer fokus att ligga på en applikation som riktar sig till ett specifikt 
program: Melodifestivalen. Jag har tagit hänsyn till applikationens hantering, innehåll och 
funktioner samt hur användarna upplever detta.    
 

1.6 Målgrupp 

Undersökningen om hur en interaktiv applikation påverkat tittarnas upplevelse av direktsänt 
röstprogram riktar sig till en väldigt bred grupp. Jag har inriktat mig mot målgruppen 
medietekniker, som har varit engagerade tittare av melodifestivalen samt använt 
Melodifestivalens applikation.  

Björn Hedin som är kursansvarig för examensarbetet skickade ut enkätundersökningar 
till medietekniker på KTH för att hitta deltagare som uppfyllde kriterier för min uppsats. Det 
vill säga de som har tittat på Melodifestivalen och använt sig utav applikationen.  
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1.7  Begrepp 

 

1.7.1 MEC 
(Mediaedge:cia) Ett av världens dominerande företag inom kommunikationsrådgivning och 
media. Företagets tjänster omfattar bland annat digitala medier, medieplaner, mobil 
marknadsföring samt integrerad planering. 
 
1.7.2 MMS 
Ett företag som Sammanställer mätningar av Sveriges Tv-tittande. MMS genomför och 
framställer även nya metoder för mätningar av rörliga bilder. Mediebyråer, annonsörer och 
Tv-kanaler är MMS främsta uppdragsgivare.  
 
1.7.3 Mobilsverige 
Samlar fakta om mobilmarknadsföring inom mediebranschen i Sverige. Detta för att 
understödja för beslutsfattare i mediebranschen samt säljare och köpare. 
 
1.7.4 Multiscreen 
Flerskärmsanvändande, att användaren rör sig mellan flera skärmar, till exempel TV, mobilt 
och surfplatta. 
 
1.7.5 Multitasking 
Att göra flera saker samtidigt (t ex att jobba eller titta på flera medier samtidigt). 
 
1.7.6 Prime time 
Är bästa sändningstid på TV mellan kl. 20.00–22.00 varje kväll. 
 
1.7.7 Second screen 
Motsvarar den andra skärmen, till exempel användandet av en applikation på en surfplatta 
eller smartphone parallellt med Tv-tittandet. 
 
1.7.8 SVTi 
Ett team för SVT som jobbar med bland annat webb, mjukvaruutveckling och media. SVTi 
gör även satsningar för individuella applikationer, detta för att redaktörer ska uppfylla webben 
med bra innehåll. 
 
1.7.9 Widespace nätverk 
Ett företag som ligger i Danmark, hjälper till med mobilannonsering och applikationer. 
Företaget hjälper mediebyråer och annonsörer att nå ut till sin målgrupp genom förmedling av 
olika sajter och populära applikationer. 
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2. Litteraturundersökning 
Inför denna studie har tidigare publicerade undersökningar studerats. Syftet har varit att få 
inblick om ämnet i sig och för att dra nytta av andras erfarenheter. Det har även funnits 
intresse att titta närmare på de böcker som skrivits nära ämnet. Applikationer som tillhör 
specifika program är rätt så nya i dagens samhälle. Detta förklarar anledningen till att det inte 
finns någon större litteratur inom detta område, däremot finns det bra belägg med seriösa 
undersökningar. 
 

2.1 Second screen 
Företaget Schibsted gjorde en studie om second screens år 2013 som visade att 79 % av 
svenskarna samt 96 % från åldern 14-15 år använder en annan skärm under Tv-tittandet. 
Undersökningen finns tillgänglig på Nils Andersson Wimbys blogg (Wimby 2013).  

Syftet med second screens är att förhöja upplevelsen av Tv-tittandet (Jönsson & 
Ring  2014). En second screen motsvarar den andra skärmen, till exempel användandet av en 
applikation på en surfplatta eller smartphone parallellt med Tv-tittandet. Smartphone fungerar 
idag som våra små datorer som man kan ta med sig överallt menar Jönsson och Ring.  

För att koppla upp en second screen till en andra skärm är en internetuppkoppling en 
förutsättning (Ericsson 2013). Tekniken för smartphones och applikationer är alltid under 
utveckling och därför finns det inte något hinder för genomförande av second screen eller 
internetuppkoppling. Ericsson pekar på att Radio, tidningar och TV har i dagsläget oftast en 
webbsida, tillhörande applikation eller en mobilanpassad version för den specifika kanalen.  

Det börjar bli allt vanligare att tittare använder second screen under Tv-tittandet, vilket 
är speciellt populärt bland de yngre (Mobilsverige 2013). Mobil Sverige har utfört en studie 
om hur användandet av second screen ser ut. 

 
 
Tabell 1. Här nedan finner ni statistik på detta (Mobilsverige 2013). 
 

Ålder       Som bara ser på TV utan en second screen 

15-24 år  4 % 

25-34 år  6 %. 

35-44 år  10 %  

45-54 år. 19 % 

55-79 år 41 %  

 
 
Tabellen visar att Tv-tittandet är mest populärt bland svenskar från åldern 55-79 år. Antalet 
med enbart Tv-tittande kommer att bli färre med åren. Det visar att upplevelsen med second 
screen ökar intresset för multiscreen dubbelt så mycket idag. 
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Säkerhetsexperten Marcus Murray som jobbar på Trusec (It-säkerhetsfirma) blev intervjuad 
av Aftonbladet gällande Melodifestivalens applikation. Han pekar på att det är viktigt med 
säkerhet på applikationer för att undvika tekniska fel eller felaktiga röster. När man beställer 
nya applikationer bör man kräva att få en applikation med hög säkerhet hävdar han. Detta 
gäller speciellt företag med känsligt innehåll som till exempel banker eller liknande (Ljung 
2015). 
 

2.2 Mobilsurfandet kopplad till Tv-tittandet 

Nils Andersson Wimby som jobbade på mediebyrån Carat skriver på Dagensmedia: “Second 
Screen - den mest spännande möjligheten just nu”, som handlar om en studie som gjorts 
tillsammans med Widespace om mobilsurfande kopplad till Tv-tittandet (Wimby 2013). 
Studien visar att mobilsurfandet var hög under prime time, dessutom ökade mobilsurfandet 
under reklampauserna menar Wimby. Nedan visas en bild på okända personer på en rulltrappa 
på en T-banestation, där alla är fokuserade på sina mobilskärmar. 

 

 
 
Figur 1. Detta visar att människor försummar rulltrappsskyltarna på grund av mobilsurfandet (dagensmedia 
2013) 
 
Bilden (figur 1) visar ett tydligt exempel på hur en second screen applikation tar fokus från 
Tv-tittandet. Wimby påpekar att i dagsläget är second screen den mest intressanta 
sysselsättningen inom media (Wimby 2013). Därför gäller det för andra medier att inte se 
detta som ett hot, utan mer som en möjlighet för att kunna uppmärksamma och skapa 
upplevelser som samordnar mellan skärmarna. Ett annat exempel som Wimby belyser är att 
andra medier kan ha nytta av att skapa reklam som syns både på second screen och på TV. 
Därmed blir denna multitasking en möjlighet även för andra medier. 
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2.3 Tidigare forskning: Fallstudie 

I tidigare fallstudie gjort av Isa Ericsson på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm om 
Idol-applikationen beskriver han begreppet second screen. Ericsson skriver att Idol-
applikationen var den första applikation som skapades i Sverige och som var direktkopplat till 
ett specifikt program. Det var första gången tittarna för Idol, använde sig utav en applikation 
som var direktkopplat till programmet. Det betyder att dessa testpersoner inte hade något att 
jämföra med. Resultatet blev ändå positivt, eftersom testpersonerna tyckte att second screen 
applikationen (som var kopplad till Tv-tittandet), av programmet Idol var “roligt”. Ericsson 
kom fram till att de som tittade mest och troget på Idol var den målgrupp som var mest 
negativa till Idol-applikationen. Detta berodde på att de ställde högre krav och förväntade sig 
mer av applikationen. De förstod inte riktig syftet med Idol-applikationen och var därmed 
negativa till den. Han beskriver denna målgrupp som de mest insatta i programmet medan de 
som var dåligt uppdaterade för Idol, tyckte att applikationen var mer användbar. Ericsson 
skriver att syftet med applikationen var att skapa en förhöjd upplevelse av programmet Idol 
och att låta tittarna vara med och påverka. Testpersonerna skulle kunna tänka sig att 
återanvända applikationen, just för att det uppfattades som en “rolig grej”, men de kände inte 
riktig något behov utav applikationen skriver han. 
 

2.4 Människa-datorinteraktion  

För att människor ska förstå och hantera en produkt/design i detta fall applikation, är det 
viktigt med korrekt och tydlig struktur, skriver Terry Winograd som är professor på Stanford 
University (Preece, 2002, p.70). När man jobbar med produktens design är det produkten som 
är i fokus och när man jobbar med interaktionsdesign fokuserar man på hur produkt/design 
system interagerar med människan. För att uppnå en bra designstruktur i en produkt/design 
bör man granska tidigare produkters element och design som varit framgångsrika, menar 
Winograd. Detta skall man sedan vidareutveckla till en bättre produkt/design. Det är viktigt 
att hitta rätt målgrupp för produkten och säkerhetsställa målgruppens behov. Winograd 
berättar även att det bästa sättet för att få en lyckad produkt/design är att utforska och utöva 
den ordentligt, innan den släpps på marknaden. Detta för att känna till produktens/designens 
nackdelar och fördelar. 

En annan viktig fas i utvecklandet av produkt/design är att inte överbelasta 
människans minne. Enligt Winograd kan vi endast komma ihåg fem till nio objekt i 
arbetsminnet. Även funktion och design för ett system ska vara enkelt och strukturerad för att 
en människa ska kunna hålla detta i arbetsminnet (Preece, 2002, p.83). 
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3. Metod 
3.1 Metodval 
Inför denna studie har kvalitativ och kvantitativ metod använts i huvudsak. Jag har använt mig 
av djupintervjuer då uppsatsens fokus är att utforska deltagarnas upplevelse av 
Melodifestivalens applikation. En kvalitativ intervju lyfter även fram människors tankar, 
upplevelser, känslor och reflektioner (Langemar 2008: 68-69). Det har även utförts en 
kvantitativ analys del för att undersöka meningen bakom deltagarnas samverkan och 
handlande (Johannessen A, Tufte P 2003: 68-69). Det fanns ett behov att uppmärksamma 
deltagarnas beteende och känslor som styrt deras handlande inför Melodifestivalen. 
Johannessen och Tufte menar människors uppfattningar av det som sker tolkas på olika sätt, 
den så kallad meningsdimension. Dessa två metoder kompletterade varandra bra: intervjun 
med deltagarna bestod av fem kvalitativa frågor som beskrev upplevelsen och fem 
kvantitativa frågor som beskrev meningsdimensionen (Johannessen A, Tufte P 2003: 69 ). 

Intervjuerna har sedan transkriberats det vill säga att all material skrivits ut ordagrant. 
Det är inte nödvändigt att skriva ut alla upprepningar eller utfyllnadsord om inte det utgör en 
viktig aspekt av materialet (Langemar 2008:79). 
 

3.2 Syfte 

Syftet med intervjuerna var att uppmärksamma deltagarnas upplevelser under 
melodifestivalen i samband med användandet av applikationen. Detta kunde bäst studeras 
genom att analysera deltagarnas känslor, beteende och reflektera kring deras åsikter. Genom 
intervjuerna får forskaren en möjlighet att studera människans meningsdimension via 
diskussioner samt observationer. 
 

3.3 Urval 

Intervjuerna bestod av 12 medietekniker på Kungliga Tekniska Högskolan. Deltagarna för 
denna intervju var mellan 19-27 år gamla och var bland annat medel eller mycket engagerade 
för Melodifestival programmet. De hade dessutom använt sig utav melodifestival 
applikationen under programmets gång. 

3.4 Deltagarintervjuer 

Innan intervjun påbörjades presenterade jag mitt syfte med uppsatsen och berättade hur 
intervjun skulle gå till. Tillvägagångsättet av intervjun var att utgå ifrån en semistrukturerad 
intervju med öppna frågor. En semistrukturerad intervju består av förbestämda frågor och 
ordningen kan variera (Langemar 2008:68). Fördelen med semistrukturerad intervju är 
möjligheten att komplettera intervjun med följdfrågor (Langemar 2008:69). Under intervjun 
ställde jag frågan: “Hur engagerade var ni av Melodifestivalen på en skala 1-5?”, för att få 
en inblick av hur engagerade de verkligen var av Melodifestivalen. Därefter indelades de i tre 
olika grupper: (1) minst engagerade gruppen, (2) medel engagerade gruppen och (3) mest 
engagerade gruppen. 
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4. Resultat  
4.1 Intervjuresultat  
Av 190 medietekniker på KTH, var det endast 12 medietekniker som följt Melodifestivalen 
och som använt sig utav Melodifestivalens applikation. Som tidigare nämnt har dessa indelats 
i tre grupper: (1) minst engagerade gruppen, (2) medel engagerade gruppen och (3) mest 
engagerade gruppen. Detta för att se om svaren jag fått från deltagarna påverkas av hur 
engagerade de är i Melodifestivalen. Alla 12 medietekniker hade följt Melodifestivalen 
tidigare, även före applikationens uppkomst. I vilken grupp som deltagarna placerats, har jag 
fått fram genom att ställa frågan: “Hur insatt var du av Melodifestivalen från skala 1-5”? 
 

 

4.2 Beskrivning av tillvägagångssättet: hur engagerade deltagarna var 

Grupp 1, Skala 0-1: minst engagerade gruppen: är de som har minst intresse för 
Melodifestivalen.  
Grupp 2, Skala 2-3: medel engagerade gruppen: är de som inte alltid följer 
Melodifestivalen.  
Grupp 3, Skala 4-5: mest engagerade gruppen. De som tillhör denna grupp kan 
beskrivas som de mest trogna tittarna av Melodifestivalen.  
 
Anledningen till att jag valt att dela in deltagarna i olika kategorier/grupper är för att lättare 
kunna förstå de svar som framkommit samt för att kunna veta om deltagarna påverkats av hur 
pass engagerade dem är i Melodifestivalen. Efter att ha genomfört alla intervjuer var det ingen 
av deltagarna som placerades i den: minst engagerade gruppen. Fem medietekniker 
placerades i det medel engagerade gruppen och sju deltagare placerades i den mest 
engagerade gruppen.  Jag kommer att presentera mina resultat på två sätt: genom att citera 
direkt till deras svar samt genom att sammanställa en del av deltagarnas svar gemensamt. 



9 
 

 I sammanfattningen kommer jag att använda mig av siffror inom parentes för att beskriva 
vilken grupp deltagaren tillhör.  
 

4.3 Resultat från Medietekniker 
Vad var det första du tänkte på när du fick höra talas om 
Melodifestivalens applikation?  
Respondent tillhörande (3) den mest engagerade gruppen 
“Det kändes som att allt man gör hamnar i appar liksom till slut. Då var det dags för 
melodifestivalen också” 
 
Respondent tillhörande (2) det medel engagerade gruppen 
“Ja, jag tyckte att det var konstigt för att det kändes som att om man introducerar en 
applikation för att ha röster då kommer en viss målgrupp att rösta mer då kommer det vara 
ganska annorlunda, då tyckte jag att det var ett väldigt konstigt koncept”. 
 
 
         

 
 
 
 
Sammanfattning: En av deltagarna (3) var negativ i början när han hade hört talats om 
Melodifestivalens applikation, men ändrade åsikt efter att ha prövat applikationen. Detta på 
grund av att deltagaren först trodde att applikationen kostade pengar, men det visade sig 
senare att vara gratis. De flesta deltagare (2) var överens om att det var positivt och kul att 
kunna följa programmet i realtid. Det var två andra deltagare (2) som svarade att det lät 
intressant och att applikationen skulle kunna engagera dem lite extra inför Melodifestivalen. 
En annan deltagare (3) tyckte att det var konstigt att Melodifestivalen skulle ha en egen 
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applikation, eftersom SVT inte brukar ge ut “appar”. En annan deltagare (3) var inte förvånad 
över att Melodifestivalen nu skulle ha en egen applikation, eftersom det börjar bli allt 
vanligare med applikationer. Samtidigt var hon positivt inställd till att Melodifestivalen väljer 
att förnya sig istället för att ha samma upplägg hela tiden.  
Flera deltagare (3) såg möjligheten att kunna använda applikationen i samband med Tv-
tittandet för att kunna förenkla röstningen exempelvis. 
 
 
Vilken skillnad var det med att följa Melodifestivalen med/utan 
applikationen? 
Respondent tillhörande (3) den mest engagerade gruppen:“ Vet inte, jag har nog röstat mer 
eftersom att det är gratis.”                   
 
Respondent tillhörande (2) det medel engagerade gruppen: 
“Jag tyckte inte om idén i slutändan då slutade jag att använda den, så det var inte så stor 
skillnad”.      
 
Respondent tillhörande (3) den mest engagerade gruppen:                          
“Det var väl egentligen inte så stor skillnad, jag tyckte ändå att på något sätt var det roligare 
med applikationen, varför vet jag inte. Jag tror att det kan vara för att jag håller på med min 
telefon när jag tittar, så var det kul och kunna använda en applikation som liksom tillhör 
programmet så.”              
 
 
Sammanfattning: Fyra deltagare ansåg att det inte var stor skillnad för de, eftersom dem 
endast använde applikationen för att rösta (två deltagare grupp 2 och två deltagare grupp 3). 
En av dem kände dock ökat engagemang under användandet av applikationen (2). En annan 
deltagare fick lite mer information om artisterna (3) samtidigt som en annan kände att hjärtat 
(Observera: hjärtat som man röstade med i applikationen) inte var värda, eftersom man fick 
rösta på alla låtarna med dem (3). Två deltagare kände att applikationen tog fokus ifrån 
programmet. Utan applikationen var det lättare för dem att följa programmet (3). En annan 
deltagare kände att hjärtat som visades på TV avslöjade lite för mycket om vad som var 
populärt eller inte (3), stämningen för Melodifestivalen förstördes lite för hennes del.  
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 Figur 4. Här visas hjärtat på second screen i samband med hjärtat på TV-skärmen. Källa: svt.se. 
 
 
 
Hur aktiv var du under användandet av applikationen? 
Respondent tillhörande (3) det medel engagerade gruppen: 
“Ja jag var ju aktiv så länge den funkade och jag tyckte att den var roligare att använda. Så 
jag skulle säga att jag använde den. Men man kunde gå in och rösta på bidraget och det 
gjorde jag väl på de flesta när jag liksom kunde”.         
 
Respondent tillhörande (3) den mest engagerade gruppen: 
“inte jättemycket det var kanske om det var någon låt jag gillade, ville rösta på den, annars 
använde jag den inte så jättemycket.”         
 
Respondent tillhörande (3) den mest engagerade gruppen: 
“Jag använde den under andra deltävlingen tror jag att det var, då gick jag in och röstade på 
de jag tyckte om. Under den deltävlingen var jag ganska aktiv med den, men sen som sagt 
tyckte jag att det liksom, vet inte tog lite charmen ifrån tävlingen att man satt och kollade i 
sina mobil telefon så att då använde jag inte appen någon mer faktiskt”.         
 
 
Sammanfattning: Här fick jag väldigt olika svar av alla deltagarna. En deltagare (2) nämnde 
att hon hade önskat att man kunde lyssna klart på bidraget sedan rösta. Nu kände hon lite att 
hon gick miste om att rösta på något bidrag som hon tyckte var bättre än den hon gav röster 
till, därför ansåg hon inte sig vara aktiv. En annan deltagare (2) svarade att han inte var aktiv 
på grund av att han kände att applikationen inte var tillräckligt strukturerat. Den tredje 
deltagaren (2) svarade att han bara använde applikationen en gång på grund av att han inte 
gillade själva konceptet på applikationen och det kändes för rörig. Deltagaren nämner även att 
han som interaktiv designer skulle kunna få ett mycket bättre koncept på själva applikationen. 
Den fjärde deltagaren (3) nämnde att han inte använde applikationen under programmets gång 
utan endast då det var reklam för att inte dra bort fokus ifrån uppträdandet av artisterna, vilket 
han kände att det gjorde under användandet av applikationen. Femte deltagaren (3) använde 
applikationen endast för att rösta på en eller flera bidrag/låtar. 
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Vilken upplevelse hade du under användandet av applikationen? 
Respondent tillhörande (3) den mest engagerade gruppen:“ Jag kände inte att det fanns någon 
motivation till att sitta och klicka flera gånger för att ett hjärta skulle komma upp och sen var 
det också att den var ju iallafall till en början var den ganska osynk. Det kändes som att dem 
hade inte riktigt testat appen innan. Det kändes som att när programmet startade var det först 
då det började testa appen typ för den var väldigt buggig.”  
 
Respondent tillhörande (3) den mest engagerade gruppen: 
“Mer än de att dels så kände jag mig utanför i sammanhanget eller så om när man sitter i ett 
sällskap och kollar så sitter alla med sin mobil istället och det blir inte den här diskussionen som 
jag kanske annars är van vid.”         
 
 
Sammanfattning: En deltagare (3) svarade att vid första användningen av applikationen var 
det spännande, nytt och fint att se hur hjärtat växte. Deltagaren förstod inte riktigt poängen 
med applikationen eftersom det tog bort fokus från programmet. Hon påpekade dessutom att 
det inte var trevligt att sällskapet hon satt med (som var totalt 7 personer i vardagsrummet) 
var mer fokuserade på applikationen än sällskapet och programmet. Lite diskussioner blev det 
dock, men hon nämner att det var en annan typ utav diskussion till exempel om själva 
“hjärtat” i applikationen och hur den påverkade tittarna. Hon hade hellre velat diskutera 
bidragen under sändningen. Medan en annan deltagare (2) inte upplevde att applikationen tog 
bort hennes sociala umgänge.  
Den tredje deltagaren (2) var mest negativ mot Melodifestivalens applikation. Då han har lärt 
sig att analysera saker ur mdi perspektiv, därför är han skeptiskt för applikationen säger den 
deltagaren. Deltagaren sade:  
 
“Om man har en applikation i mobilen som är gratis då kommer man att öka antalet röster 
från dem som vill rösta gratis och som har en smartphone, då tar man bort alla dem äldre, 
vilket gör att det blir orättvist.”  
 

Dessutom påpekar han att det är svårt att ange vilken skala/poäng man vill ge till 
bidragen. Det är inte förrän man har hört alla bidragen som man har en möjlighet till att 
jämföra dem. Den fjärde deltagaren (3) svarade att hon tyckte att tippningen (Möjlighet att 
tippa på vilken plats ett bidrag önskas platsa.) gjorde att man fick en förhöjd upplevelse av 
programmet under finalen. Där fick hon en möjlighet att skriva en lista på vilken ordning man 
trodde att bidragen skulle komma på. 

En femte deltagare (3) tyckte det enda som gynnade honom via applikationen var att 
han fick extra information om artisterna, annars klarar sig Melodifestivalen utan applikationen 
anser han. Två andra deltagare (2,3) kände att applikationen var för “hackig” och “bökig”. 
Just att applikationen inte var funktionell i början och på slutet minskade detta deras intresse 
helt. Anledningen till detta tror en av deltagarna beror på att applikationen inte var tillräckligt 
testad innan den skickades ut till tittarna. En annan nackdel de nämnde var att man endast 
kunde rösta i början på bidraget sedan var det för sent, trots att bidragen spelats i tidigare 
deltävlingar önskas det mer tid för att rösta på bidraget. En annan deltagare (3) upplevde 
applikationen som smidig samt fin grafik. Däremot hjärtat på Tv:n uppfattades som oklar och 
skulle hellre vilja se antalet röster på TV istället.  
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De två sista deltagarna (3) använde applikationen för att dem tyckte att det var enkelt 
att rösta med men inte så smidig dock att dem var tvungna att trycka på hjärtat hela tiden, 
vilket uppfattades som “jobbigt”. 
 

Vilket medium tittade du mest på, TV eller på din second screen 
applikation? 
 

 
 
Sex av deltagarna kände att man under röstningstiden tappade fokus från TV, då det var dags 
att rösta via applikationen (3). Den sjunde deltagaren (2) nämner att hon använde andra 
funktioner som applikationen hade under pauserna. Den åttonde (2) deltagaren påpekade att 
vissa låtar som inte var uppskattade bidrog till att man tittade mer i applikationen för att se hur 
Sverige röstat än att följa Tv-programmet. Den nionde deltagaren (2) svarade att hon mest 
tittade på TV, men det kunde har varit Second screen applikationen om den inte “strulade” så 
mycket. Två andra deltagare (3) kände att dem tittade lika mycket på TV som på second 
screen. Den sista deltagaren (3) svarade att han endast tittade på second screen under pauserna 
annars tittade han på TV. 
 
Vad fick dig att bli frestad till att använda applikationen? 
Respondent tillhörande (2) den mest engagerade gruppen: 
“Det var just enkelheten väldigt genomtänkt något alla kan göra.”     
 
Respondent tillhörande (3) den mest engagerade gruppen: 
“ (Ler) Det var som jag sa innan det var ju just att det är gratis och det bästa och ja det 
kändes värt och sen är det kul alltså det är kul att ha någonting alltså en applikation som är 
kopplad till Tv-programmet, där det händer saker samtidigt som man kollar. Så är det ju 
också en kul grej. Men Jag tycker inte att dem hade gjort så jätte mycket med den röst grejen. 
Man kunde nog ha gjort mer saker, tänker jag!” 
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Respondent tillhörande (2) den mest engagerade gruppen: 
“För att jag sitter väldigt mycket med min telefon lätt att ha en app att bara gå in och så 
kostar det ju inget.”      
 
Respondent tillhörande (3) den mest engagerade gruppen: 
”det var nog först och främst då att min flickvän använde den första gången och att jag kände 
mig lite utanför. Jag vill också få uppmärksamhet men det fick jag ju inte mer. 
”     
Sammanfattning: Sex deltagare svarade här att det som frestade dem till att använda 
applikationen var att den var gratis samtidigt som dem var nyfikna på upplägget av 
applikationen. Två andra deltagare blev rekommenderade till att använda applikationen av 
vänner. 
 

Vilket medium kommer du att använda vid röstning under nästa 
Melodifestival? 
11 deltagare kan tänka sig att använda applikationen vid nästa tillfälle av Melodifestivalen, 
om SVT förbättrar applikationen. Deltagarna vill att applikationen utvecklas samt att den 
fungerar som den ska dels vid röstningen och även under finalen. De uppfattade applikationen 
som opålitlig och väldigt hastigt tillverkat. Den sista deltagaren (2) svarade att hon kommer 
att ringa in sin röst under nästa Melodifestival, just för att hon är van vid det. Om SVT 
framför hur ställningarna ser ut på hjärtrösterna och inte bara genom att visa att hjärtat lyser 
på TV skärmen, blir det lite starkare då och mer intressant att använda applikationen vid 
röstning, menar hon. Alla deltagare blev frestade till att ladda ned applikationen för att den 
var gratis och samtidigt kände de att det skulle bli smidigare att rösta gratis via en applikation 
istället för telefon och sms. 
 

Vilka känslor fick du under användandet av Melodifestivalens 
applikation? 
Respondent tillhörande (2) det medel engagerade gruppen: 
“Om jag hade fått utveckla den här applikationen så skulle jag göra det mycket bättre, så 
kanske frustration och besvikelse” och säger även “att det är vanligt att saker och ting inte 
funkar optimalt så det var bara typiskt att SVT var en av dem som inte använder sig utav oss 
interaktionsdesigner. Man kan som mest ha sex saker i arbetsminnet så om jag ska använda 
hela Sverige röstar för att jämföra hur andra har röstat på andra bidrag då kan jag som mest 
komma ihåg sex stycken utan att anstränga mig jätte mycket, för efter ett tag så kommer man 
inte ihåg alla.“ 
 
 
Sammanfattning: Här upplevde deltagarna blandade känslor från att vissa störde sig på 
hjärtat som växte på TV-skärmen medan andra kände delaktighet, när hjärtat på TV  
blinkade starkare under röstning. De flesta deltagare ansåg det vara ett framsteg med 
applikationen, lite väl för hastad dock men väldigt bra designad. Tre deltagare tyckte att det 
var kul med applikationen och man kände sig delaktig. Dessa kände sig mer engagerade och 
mer närvarande med applikationen och blev inte påverkade av att applikationen inte 
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fungerade ibland. De nämner även att de kan tänka sig att det är mer intressant för yngre 
målgrupp.  

Alla deltagarna tyckte att det var en bra idé för Melodifestivalen att ha en 
sammankopplad applikation. Det som upplevdes oroligt var att deltagarna kände att via ett 
sådant röstningssystem så kan fler bidrag få fler röster. Eftersom SVT inte vet hur många 
Facebook konton eller Google + konton användarna har. Deltagarna tycker att applikationen 
ska uppfylla bättre säkerhet, till exempel att koppla användarens konto via telefonnumret 
istället för Facebook konto och Google +.  
 
 

 
Figur 6: Visar hur applikationen fungerar. Källa: svt.se 

 

På vilket sätt blir Melodifestival applikationen bättre?  
De flesta deltagarna är överens om att applikationen var “simpel” att använda samtidigt som 
den hade en enkel struktur, vilket var en fördel för dem flesta i målgruppen. Dessutom tyckte 
alla deltagare att man borde programmera om röstnings funktionen i applikationen, till samma 
röstnings princip som sms och telefon. Alla deltagare upplevde att klickandet på hjärtat var 
väldigt irriterande. Detta kan dock vara mer intressant för en yngre målgrupp, menar dem 
flesta. Hälften av deltagarna tyckte att designen på applikationen var fin men den andra 
hälften tyckte inte det. Många deltagare ansåg även att istället för att ha hjärtat som växer i 
TV-skärmen, visa antalet röster på skärmen kanske då en siffra. Tryckandet på hjärtat bidrog 
till att allt fler tittade på sin second screen än TV, vilket inte var bra för dem som inte ville 
missa bidragen. En deltagare säger att tanken var god, just för att Melodifestivalen ska få in 
fler röster och fler kan påverkas att rösta på grund av applikationen. Det var en positiv 
utveckling, men applikationen kan bli bättre säger deltagaren. Istället för att få hjärtat att växa 
som röstning skulle fler vilja ha en skala på 1-5 eller bara en funktion som heter ”gillar”. 
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5. Sammanfattning och resultat av 
intervjun med Djeiran Amini 
 

5.1 Beskriv syftet med Melodifestivalens 
applikation? 
Syftet med Melodifestivalens applikation var att förhöja spänningen och livekänslan samt att 
skapa större engagemang och bidra till den varma tonen i programmet, säger Amini. Hon 
skriver att år 2015 gjorde Melodifestivalen en attityds undersökning bland tv-publiken och 
upptäckte att Melodifestivalen skulle behöva satsa på några huvudpunkter bland annat 
spänning, ökad live känsla, värme och engagemang. 
 

5.1.1 Hur blir Melodifestivalens applikation framgångsrikt/mindre 
framgångsrikt? 

“Nu när appen har haft sin produktionstid så kan vi se att den blev väldigt framgångsrik.” 
 
Hon tror att en stor faktor till att applikationen blev framgångsrik, beror på att den var 
avskalad, tydlig och att den verkligen kändes som en förlängning av programmet, skriver hon. 
 
Hon skriver även att:  
 
“Det totala antalet röster (summan av telefon, sms, telefon Radiohjälpen, sms Radiohjälpen 
samt app) per deltävling/andra chansen och finalen ökade i år  
antalet röster för Melodifestivalen. Den hade blivit mindre framgångsrik, tror jag, om den 
hade varit rörig, haft för många funktioner och känts som en produkt skapad för vilket 
program som helst men med en liten Melodifestivalen-logotyp någonstans i ett hörn.” 
 
Hon nämner även att det är viktigt att applikationens innehåll bör ha en hög nivå samt vara 
trovärdig vad gäller bild, användarhastighet och text. 
 

5.1.2 Vad är det viktigast vid en sådan applikation? 

Det viktigaste i en sådan applikation är tydligheten en väldigt viktig faktor beroende på den 
breda målgruppen som Melodifestivalen har, skriver hon. Amini påpekar även att användarna 
för denna applikation var både yngre och äldre, därför var det viktigt att inte ställa för höga 
krav på användarna, “då använder de inte den och blir besvikna”, skriver hon.  Det hon 
nämnt ovan är viktigt för en applikation som hör till ett specifikt program som 
Melodifestivalen. 
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5.1.3 Vad är mindre viktig vid sådana typer av applikationer? 

Det som är mindre viktig vid sådana typer av applikationer skriver Amini är “att den 
innehåller massor av “flashiga” animationer och nya häftiga funktioner som ingen någonsin 
sett tidigare.” Hon menar även att för SVT är det ett krav att applikationen ska fungera för 
olika operativsystem och olika enheter. Detta är ett utav anledningarna till att applikationen 
inte har avancerade animationer eller dylikt. Detta medför till att de skulle behöva “fallback-
lösningar” för en mängd olika enheter, menar hon. 

Det som var bra med applikationen var att den var smidig, snabb och fungerade i alla 
operativsystem och det som var mindre bra var att applikationen blev överbelastat. Till sist 
nämner Amini att det är alldeles för tidigt att säga om applikationen kommer att ta över 
telefon och sms rösterna, men att dem påbörjat en spännande resa. 
 

5.1.4 Hur bör en applikation som är kopplad till ett program vara 
uppbyggd? 

En applikation som är kopplad till ett befintligt program skall vara en tydlig förlängning, 
förhöja upplevelsen av programmet, ha samma känsla och vara utformad för just sin 
målgrupp, skriver Amini. Applikationer som inte är kopplade till ett program har lite friare 
händer, men dock större utmaningar. Hon skriver att: “varje app som är kopplad till ett 
program borde ha en uträknad dramaturgisk båge, den bör vara användbar under tiden som 
användaren ser programmet och ibland även under tiden mellan programmen”.  Med 
dramaturgisk båge, menar hon att varje applikation skall vara anpassad efter tittarbehov, 
målgrupp och redaktionella behov när de börjar arbeta. Hon menar att de alltid har “ 
dramaturgin i åtanke, och sedan testar vi våra prototyper med flertalet användare innan vi 
säger att vi är nöjda med ett koncept ”. Hon nämner även att tajming är en viktig faktor, att de 
interaktiva momenten en applikation möjliggör kommer vid logiska punkter det vill säga att 
det inte förstör fokus och koncentration på fel ställen. 
 

5.1.5 Vad är syftet med second screen? 

Syftet med second screen är att tillfredsställa ett behov som publiken har, det vill säga att 
olika publikgrupper för olika program har helt olika behov, menar hon. Då ska varje second 
screen anpassas efter det specifika programmet och tittarnas/målgruppens behov. Amini 
skriver att “ I fallet Antikrundan, till exempel, finns behovet/lusten att gissa värdet samtidigt 
som experterna gissar värdet. I fallet På spåret finns behovet/lusten att gissa destinationen 
samtidigt som de tävlande gör det, till exempel.” Hon menar att därför utformats SVT:s 
applikationer för dessa program på just dessa saker. När det gäller Melodifestivalen 
identifierade SVT att behovet är att visa sin åsikt om bidragen och gissa resultat. 
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 5.1.6 Vilka tekniska kvalifikationer kräver en applikation som är 
kopplad till ett visst TV-program 

De tekniska kvalifikationerna som SVT:s applikationer kräver har en kravspec som är väldigt 
många sidor lång, skriver Amini, men kortfattad påpekar hon att applikationerna måste möta 
användarbarhetskrav, säkerhetskrav, tillgänglighetskrav samt att hålla en teknisk hög nivå. 
 

5.1.7  Vilka säkerhetskrav ska en applikation ha som är 
sammankopplad med ett röst TV-program 

När det gäller säkerhetskraven för Melodifestivalen finns det krav att SVT ska kunna 
identifiera användarna, så att det inte går att fuskrösta och en hållbar serverlösning som inte 
blockerar röster som är skickade, utan att varje röst räknas, skriver Amini. Hon nämner även 
att inte alla TV-program/tittare skulle gynnas av en applikation, andra program/tittare skulle 
gynnas mer av stark närvaro i sociala medier.  
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6. Metodkritik 
Efter genomförda intervjuer med 12 deltagare, upplevde jag att det var för mycket material 
som skulle transkriberas. En god transkribering kräver mycket tid att genomföra, men det är 
viktigare att studien och undersökningen utgörs av relevans och blir tillförlitlig (Langemar 
2008:79). 
   Djeiran Amini är konceptutvecklare och projektledare på SVTi och SVT. Min tanke var att 
ta reda på vad syftet och målet med applikationen för Melodifestivalen var. Därför kändes det 
relevant att intervjua Amini inför denna studie. Tanken var att ha en muntlig intervju med 
henne, för att det skulle ge djupare information om ämnet i sig och för att kunna ställa 
följdfrågor vid behov. Amini hade tyvärr ingen möjlighet att ställa upp på en muntlig intervju 
och därför kom vi överens om att utföra en internetintervju istället via e-postform. Vi utgick 
från en semistukturerad intervju även här (Langemar 2008: 68-69). Fördelen med en 
internetintervju däremot är att respondenten kan tänka igenom sina svar och svara i lugn och 
ro eller när det passar bäst. Internetintervju skapar en större öppenhet och därmed kan 
respondenten ge intervjuaren genomtänkta svar (Langemar 2008: 82). 
    För att stärka tillförlitligheten i denna studie fanns ett önskemål att intervjua skaparna och 
grundarna till Melodifestivalens applikation. Tyvärr tackade de nej till en intervju. 

Applikationer är rätt nya i dagens samhälle. Detta kan förklara anledningen till att det 
inte finns någon större litteratur inom detta område som ovan nämnt. Däremot finns det flera 
bra undersökningar inom fältet som skrivits av seriösa mediaföretag. 
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7 Analys & Diskussion 

Syftet med analys & diskussions delen är att förklara samt tolka de resultat som framkommit 
av undersökningen och därefter diskutera kring den litteratur som studerats i uppsatsen. 
Tanken är att utifrån de belägg som finns besvara problemformuleringen på bästa möjliga sätt. 
Detta med hjälp av det data som framkommit av resultaten samt från kvalitativa och 
kvantitativa intervjuer. 
    

7.1 Vilken upplevelse hade Medietekniker under 
användandet av applikationen? 
Deltagarna uttryckte en oro över säkerheten (gällande applikationen) vad gäller möjligheten 
att röstningsfuska. De ansåg att det skulle vara säkrare och bättre att koppla upp sig till 
applikationen via sitt telefonnummer istället för Google + eller Facebook kontot. Det som bör 
bearbetas är högre säkerhetsnivå, som Murray (Ljung 2015) påpekar i Aftonbladet. 
Melodifestivalens applikation bör ha en säkerhetsnivå, som till exempel banker har, för att 
undvika fuskröstning. Detta skulle även trygga de trogna tittarna menar han. Amini nämner att 
SVT:s applikationer kräver en speciell kravspecifikation. Applikationen måste dessutom möta 
krav på tillgänglighet, säkerhets och användbarhet samt hålla en hög teknisk nivå. Hon skriver 
att SVT ställer krav för att de ska kunna identifiera användarna med syftet att förhindra 
röstningsfusk.   
          Deltagarna som tillhörde den mest engagerade gruppen var mer dömande vad gäller 
Melodifestivalens applikation. Detta beror på att deltagarna missade uppträdandet/bidragen 
under sändningen. Som nämnt ovan tog det lång tid att rösta på bidraget genom att trycka på 
hjärtat vilket medförde till att man förlorade fokus på programmet/uppträdandet. En del 
deltagare upplevde applikationen som ett störningsmoment, då det tog bort fokus från 
programmet och gemensam dialog kring programmet. Istället handlade diskussionerna om 
applikationens funktioner. Amini skriver att tajming är en viktig faktor, det vill säga att det 
inte är meningen att applikationen ska ta fokus från programmet. Winograd belyser att det är 
viktigt att utöva applikationen ordentligt för att upptäcka applikationens brister och därefter 
vidareutveckla applikationen till en bättre produkt. 

De flesta deltagare som tillhörde den medel engagerade gruppen för Melodifestivalen 
upplevde applikationen som “något roligt” och upplevde att tiden gick fort under användandet 
av applikationen. De flesta tycker om att hålla en extra second screen i handen under Tv-
tittandet och upplever att det förhöjer upplevelsen av programmet. De kände inte att 
applikationen tog fokus från programmet men störde sig dock på själva tekniken för att rösta 
via applikationen. Ericsson (2013) påpekar detta i sin fallstudie om Idol-applikationen. De 
som var engagerade i programmet "Idol" var negativa till applikationen, precis som den 
engagerade gruppen i min studie. Däremot verkade Ericssons användare som tillhörde de 
mindre engagerade i programmet Idol tycka att applikationen var mer användbar, precis som 
deltagarna för det medel engagerade gruppen i min studie. 
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7.2 Kritik 

En av deltagarna var mest negativ till Melodifestivalens applikation. Han har lärt sig att 
analysera saker ur mdi perspektiv och är därför skeptisk mot applikationen. Han menar att om 
man tillverkar en applikation som är gratis så är den avsedd till personer med smartphone, 
vilket betyder att detta kommer att försumma alla som inte har en smartphone. Det vill säga 
den äldre målgruppen vilket gör att detta blir orättvist, eftersom de inte kan delta på samma 
sätt. Enligt tabellen “Mobilsverige” som redovisades i litteraturundersökningen kunde man se 
att Tv-tittandet har varit och är mest populärt bland åldrarna 55-79. Hela 41 % av denna 
målgrupp använder inte någon second screen. Antalet personer med bara Tv-tittande kommer 
att bli färre med åren. Det visar att upplevelsen med en second screen ökar intresset för 
multiscreen dubbelt så mycket idag bland de yngre målgruppen (Mobilsverige 2013). 
 

7.3 Arbetsminne  

Åtta deltagare tyckte att det var svårt att hålla koll på alla 12 deltagare under finalen för 
Melodifestivalen. Däremot ansåg fyra deltagare att det inte alls var svårt att hålla dessa 12 
deltagare i arbetsminnet, eftersom man valde bort dem som man tyckte var mindre bra. Detta 
kan kopplas till det Winograd nämner, nämligen vikten av att inte överbelasta människans 
minne eftersom vi som bevisat kan komma ihåg endast fem till nio objekt i arbetsminnet 
(Preece, 2002, p.83). 
    Det som alla deltagare uppfattade som svårt var att de hade kort tid på sig för att bestämma 
om de gillade bidraget eller inte. Detta kunde då leda till att många deltagare chansade med att 
ge bidraget en röst eller missade att rösta på något bidrag. Observera dock att de flesta 
deltagarna inte tippade på bidragen då bidragen spelades upp några dagar innan 
direktsändningen. Men trots det skulle det bli mindre stressande för deltagarna om de hade 
längre tid på sig för att rösta på bidraget. För att få en framgångsrik applikation krävs att 
applikationer ska vara anpassade efter målgruppens behov nämner Winograd (Preece, 2002, 
pp.70-83). 
 

7.4 Hur tycker tittarna att applikationen har påverkat deras Tv-
tittande? 

Deltagarna för denna studie var mellan 19-27 år gamla som ovan nämnt. Endast 10 utav dem 
tittade mest på TV och väldigt sällan på applikationen. Två personer använde TV och 
applikationen lika mycket. Deltagarna som tittade mest på TV var överens om att detta 
berodde på att applikationen inte fungerade korrekt och “strulade” väldigt mycket, men de 
skulle kunna tänka sig använda applikationen mer nästa gång om den förbättras. I studien som 
Wimby undersökte står det att mellan åldrarna 15-24 är det endast 4 % som bara använder TV 
utan någon second screen och i åldrarna 25-34  är det endast 6 %. Detta gäller allmänt Tv-
tittande då med second screen. Eftersom några deltagare kände att applikationen tog fokus 
ifrån programmet, så valde de istället att använda applikationen under pausen av 
uppträdanden/bidragen. Efter en undersökning som Wimby utförde resulterade det även där 
att användarna av mobilsurfandet ökar mer under reklampauserna (Wimby 2013). Detta är en 
liknelse då SVT inte har reklam under TV sändning utan har endast pauser. 
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7.5 På vilket sätt kan Melodifestival applikationen bli bättre? 

De flesta deltagare blev frestade till att använda Melodifestivalens applikation, dels för att det 
var gratis och dels för att de ansåg det vara en "rolig grej”. På fallstudien om Idol-
applikationen som Ericsson (2013) undersökte påpekade testpersonerna samma sak. Det vill 
säga att de kunde tänka sig att återanvända applikationen, just för att det uppfattades som en 
"rolig grej”, men de kände dock inte riktig något behov av applikationen. 

Alla deltagare nämnde i intervjun att applikationen för Melodifestivalen var för 
hackig, bökig och kändes inte tillräckligt testad. Deltagarna påpekade även att applikationen 
inte var funktionell från början, vilket medförde minskat intresse mot slutet, men kan absolut 
tänka sig att använda applikationen om den förbättras. Många deltagare kände även att de inte 
hade någon motivation till att sitta och klicka på hjärtat flera gånger för att rösta på bidragen. 
Därför är det av vikt att utveckla applikationen som exempelvis Winograd (Preece 2002: 70-
83) nämner att den bästa designstrukturen man kan få i en applikation är att granska vilka 
element och design som har varit framgångsrika tidigare och sedan utveckla det. Man bör 
utforska samt utöva applikationen ordentligt innan den släpps ut i marknaden. Detta för att 
känna till applikationens för- och nackdelar, menar Winograd.  
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8. Slutsats 

 
Hur upplever Medietekniker kombinationen av att titta på Melodifestivalen och att använda 
Melodifestivalens interaktiva applikation?  
 
Melodifestivalen har länge varit en tradition för det svenska folket. Betydelsen av känsla och 
engagemang i Melodifestivalen är förutom att man värdesätter musikalisk underhållning även 
att kunna påverka valet till Sveriges bidrag till Eurovision Song Contest. 
Efter att ha analyserat deltagarnas svar kom jag fram till att anledningen till att de laddade ner 
Melodifestivalens applikation var för att den var kostnadsfri att använda och rösta med. 
Deltagarnas upplevelser av Melodifestivalens applikation kopplat till programmet har varit 
varierande. 

Flera deltagare i det medel engagerade gruppen upplevde applikationen som “väldigt 
roligt” och de ansåg att tiden gick väldigt fort under användandet av applikationen och under 
Tv-tittandet. Många av deltagarna nämnde även att de fick erfara en förhöjning av upplevelse 
samt förlängning av programmet. De upplevde inte att applikationen tog bort fokus från 
programmet (trots att applikationen inte fungerade korrekt). 

De flesta deltagarna som tillhör den mest engagerade gruppen var dock mer kritiska 
av Melodifestivalens applikation. Dessa deltagare upplevde att de tappade fokus från 
programmet (då man skulle rösta via hjärtat), vilket inte uppskattades. Detta medförde att 
deltagarna blev besvikna, irriterade och upplevde applikationen som “hackig”. Hjärtat som 
växte efter antalet röster på TV skärmen fick några av dessa deltagare känna emellanåt 
delaktighet medan andra inte gjorde det.  

Avslutningsvis vill jag säga att det finns ett tydligt samband mellan hur tittarna 
upplever Melodifestivalens applikation samt applikationens standard. Tråkigt nog slutade 
applikationen att fungera under finalen. SVT ansåg att detta berodde på att applikationen blev 
“överbelastad” medan deltagarna kallar det för att applikationen var “osynkad” och inte 
tillräckligt “testad”. Om SVT löser problemet som de själva ser brister hos applikationen i 
samband med vad användarna upplever, lär Melodifestivalens applikation slå igenom igen 
nästa år. Som Winograd belyser är det fullkomligt normalt att applikationer kan brista vad 
gäller funktioner och dylikt. Därför är det viktigt att ständigt utveckla och förbättra tekniken. 
Det är även oerhört viktigt att applikationer som är direktkopplade till ett specifikt program 
uppfyller målgruppens krav och behov för att få en framgångsrik applikation. 

Jag tror absolut att Melodifestivalens applikation kommer att få mycket bättre kritik av 
medietekniker vid nästa Melodifestival, om SVT förbättrar säkerheten och de felaktigheter 
som uppkommit. 

Människors olika upplevelser, i detta fall för en applikation, kan inte generaliseras 
eftersom de alltid är unika för deltagaren i sig. Erfarenheter, tankar och känslor kring en 
applikation kan stämma överens mellan flera användare. Detta beror på olika faktorer som till 
exempel vilka krav man ställer på funktionerna samt användarens upplevelser av den. 
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9. Förslag på vidare forskning 
Efter att ha fastställt ett svar på undersökningen kan jag inte låta bli att fundera om 
Melodifestivalens applikation kommer att hålla en bättre standard vid nästa Melodifestival. 

Det skulle vara intressant att få ett svar på om applikationen har förbättrats och hur tittarna 
upplever applikationen då. Syftet med sådana applikationer är att tittarna ska uppleva en 
förhöjning av upplevelser vilket majoriteten inte upplevde på slutet av finalen. 

Det skulle även vara intressant att utforska hur second screen påverkar vår sociala upplevelse. 
Som till exempel där många deltagare upplevde att applikationen tog fokus ifrån programmet 
och gjorde den sociala upplevelsen sämre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



25 
 

10 Källförteckning: 
10.1 Tryckta källor: 
Bjereld, Ulf  (1999) Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forsningsprocessen, 
Lund: Studentlitteratur  

Johannessen Asbjørn. och Tufte Per Arne (2003) introduktion till samhällsvetenskaplig 
metod, Oslo: Studentlitteratur 

Langemar, Pia (2008): Kvalitativ forsningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig, 
Stockholm: Studentlitteratur 

Preece Jennifer, Rogers Yvonne, Shar Helen. 2002. Beyond human-computer interaction. 
Sid 70- United States of America: Studentlitteratur 
 

10.2 Otrykta källor:  

Aldén, D & Herne, M, 2013. MMS genomfört statistiskt mätningar 
Länk:http://www.mms.se/2013/03/19/melodifestivalen-slar-rekord-pa-bade-tv-och-
webben/#more-1283 
Hämtat: 2015-02-20 
 
Emma Petersson 2015 SVT Melodifestivalen 
Länk: http://www.svt.se/melodifestivalen/nytt-satt-att-rosta-i-melodifestivalen-2015-har-ar-
melodifestivalens-app 
Hämtat: 2015-02-19 
 

Gustav Dahlander 2015 SVT Tittarsiffra 
Länk: http://www.svt.se/melodifestivalen/tittarsiffran-sa-manga-sag-mans-zelmerlow-och-
heroes-vinna-finalen-av-melodifestivalen-2015 
Hämtat: 2015-02-19  
 
Ljung, R, 2015. Trots kaoset: Appen tillbaka i Melodifestivalen nästa år: 
Länk: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article20471963.ab 
Hämtat: 2015-02-20 
 
Mobil Sverige 2013 
Länk: 
http://mobilsverige.se/wp-content/uploads/2013/05/Multiscreen-undersökning-2013.pdf 
Hämtad: 2015-02-20 
 

 
SVT 2014 Försökssändningar från KTH firar 60 år 
Länk: http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/abc/article2368249.svt 
Hämtat: 2015-02-19 
 



26 
 

 
SVT Historia 
Länk:  http://www.svt.se/omsvt/fakta/var-historia/televisionens-historia-i-artal   
Hämtat: 2015-02-19 
 

SVT Melodifestivalens applikation 
Länk: 
http://www.svt.se/melodifestivalen/appen/glom-inte-att-ladda-ner-melodifestivalens-app-i-
tidom- 
Hämtat: 2015-02-19 
  
SVT no date: Melodifestivalen 1958 
Länk: http://www.svt.se/melodifestivalen/om-melodifestivalen/melodifestivalen-1958 
Hämtat: 2015-02-20 

Wimby, N.A 2013. Dagensmedia  
Länk:http://www.dagensmedia.se/nyheter/mobilt/article3645366.ece 
Hämtat: 2015-02-20 
 

Wimby, N.A 2013. Second screen 
Länk:http://www.nilserikjonas.se/2013/05/schibsted-mobilsverige-ny-studie-om-second-scre 
en/      
Hämtat: 2015-02-20 
 

10.3 Uppsatser: 

Isa Ericsson: Examensarbete 2013 Uppsatstitel: Second screen. En integration av 
mobiltjänster och 
TV   Webb:http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2013/rapporter13/e
ricsson_isa13021.pdf     
 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Carlolina ring Lennart Jönsson: Examensarbete 2014 Uppsatstitel: Second screen – För Tv-
serier    
Webb: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:719714/FULLTEXT01.pdf          
Kungliga Tekniska Högskolan 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



27 
 

10 Bilagor A 

Intervju frågor med Medietekniker 
 

1. Har du följt Melodifestivalen tidigare? 
2. Vad var det första du tänkte på när du fick höra talas om Melodifestivalens 

applikation? 
3. Vilken skillnad var det med att följa Melodifestivalen med/utan applikationen? 
4. Hur aktiv var du under användandet av applikationen? 
5. Vilket medium tittade du mest på, TV eller på din second screen applikation? 
6. Vilket medium kommer du att använda vid röstning på nästa Melodifestival? 
7. Vad fick dig att bli frestad till att använda applikationen? 
8. Applikationen var gratis att använda påverkade det din nedladdning av 

Melodifestivalen applikationen?  
9. Vilka känslor fick du under användandet av Melodifestivalens applikation? 

 
Intervju frågor med Djeiran Amini: 
 

1. Berätta lite kort om dig själv? 
2. Beskriv syftet med Melodifestivalens applikation? 
3. Hur blir Melodifestivalens applikation framgångsrikt mindre framgångsrik? 
4. Vad är det viktigast vid en sådan applikation? 
5. Vad är mindre viktig vid sådana typer av applikationer? 
6. Som tittare fick många en förhöjd upplevelse av Melodifestivalen applikationen under 

Tv-tittandet, ökade detta antal röster? 
7. Vilka tekniska kvalifikationer tyckte ni var bra/mindre bra hos applikationen? 
8. Vilken roll kommer Melodifestivalen applikationen ha jämfört telefon och sms 

rösterna i framtiden? 
 
Tekniska frågor: 
 

1. Hur bör en applikation som är kopplad till ett program vara uppbyggd? 
2. Vad är syftet med second screen? 
3. Hur tror ni det kommer att se ut i framtiden, kommer varje TV-program ha en 

tillhörande applikation? 
4. Vilka tekniska kvalifikationer kräver en applikation som är kopplad till ett visst TV-

program 
5. Vilka säkerhetskrav ska en applikation ha som är sammankopplad med ett röst TV-

program. 
 
Transkribering 
Alla Transkriberingar av 12 kvalitativa samt kvantitativa intervjuer och internet-intervjun med 
Djeiran Amini finns i författarens ägo, kan mailas efter önskemål.    
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