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Utgangspunktet for konseptet er et behov for virkelighetsnær og personlig interaksjon på 

strømmetjenester. Vi har alle den siste tiden opplevd hindringer for sosiale sammenkomster og 

fysisk tilstedeværelse. Som følge av dette har vi lært oss å tenke og interagere på en ny måte. 

Vi vil gi brukeren mulighet til å strømme innhold sammen med andre ved bruk av live 

interaksjon, slik at man ikke trenger å møtes fysisk for å holde kontakten.  

Connect vil være en integrert tjeneste i TV 2 Play og tilbyr brukeren mulighet til å opprette 

sosiale arrangementer, avstemninger og sende program-anbefalinger til sin omgangskrets. Vårt 

mål er å gjøre det lettere for brukeren å ta kontakt med venner og familie når man merker et 

behov for sosialt samvær. 

Utvidelse av horisonten 

I desember 2020 kunngjorde TV 2 at de hadde sikret seg rettighetene til norsk topp- og 

breddefotball fra 2023 til 2028 (Hagen, 2020). Vi ser på dette som en stor mulighet for TV 2 

Connect til å blomstre. Målgruppen besteforeldre har ytret stor interesse for lokalfotball, samt 

å følge med på spillere man kjenner til personlig.  

Det er ikke alltid man kan delta fysisk på kamper, men med Connect kan brukerne se 

barnebarna og lokale kjenninger spille fra egen sofa, samt interagere med familie og venner 

underveis i sendingen. Vi ser også et tydelig generasjonsskille når det kommer til eldres bruk 
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av strømmetjenester1. Ved å tilrettelegge for en interaktiv strømmeopplevelse ønsker vi å 

tilfredsstille besteforeldres behov og øke antall strømmere på TV 2 Play. 

Hvem er Connect for? 

Prototypen er utviklet med utgangspunkt i innsikter fra tidligere arbeid med målgruppen 

besteforeldre over 55 år (figur 1). Besteforeldre kan ses på som ekstreme brukere2, og 

applikasjoner tilpasset deres bruk vil i mange tilfeller kunne bedre brukeropplevelsen for flere 

brukergrupper. 

Figur 1: Hovedinnsiktene er de innsiktene vi har valgt å fokusere på for utvikling av prototypen etter fullført innsiktsarbeid 
av besteforeldre. 

1 Medietilsynets rapport viser et tydelig generasjonsskille når det kommer til strømmetjenester (2021, s.33). 90 
prosent av personer i alderen 13–19 år abonnerer på strømmede filmtjenester, mot kun 19 prosent i alderen 67–
79 år (2021, s.31). 
2 Ekstreme bruker trenger gjerne mindre eller mer av noe for å oppfylle deres behov, og enkelte vil også finne en 
måte å jobbe rundt eksisterende problemer (Phillimore, 2019) 
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Møt Connect på TV 
Prototypen er laget for TV med mobil som en companion app, den tar i bruk både mobil- og 

TV-grensesnitt. Vi starter med en gjennomgang av TV-funksjonene, før vi går videre til 

mobilapplikasjonen. I den faktiske løsningen fungerer disse sammen og utfyller hverandre.  

Min side - arrangementer og anbefalinger 

Prototypen tar utgangspunkt i en klassisk visning for strømmetjenester, men inkluderer 

personlige arrangementer og venners anbefalinger (figur 2). Den klassiske visningen er beholdt 

på grunn av målgruppens behov for å kjenne seg igjen på tvers av strømmetjenester.  

Hovedinnsiktene viser at målgruppen ønsker en sosial TV-funksjon sammen med venner og 

familie. Arrangementer er planlagte events man deltar på sammen med venner man har på 

strømmetjenesten. Trykker man på et arrangement tar det deg til sosial TV. Tidspunkt for 

arrangementstart er markert med en rosa knapp for økt tydelighet. Hvis brukeren tillater det 

kan løsningen gi varsel når et arrangement skal starte. 

Figur 2: “Min side” ser slik ut på TV. Her vises dine arrangementer og venners anbefalinger. Venners anbefalinger er 
markert med navn og bilde på hvem som anbefalte programmet for deg. 
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Målgruppen fikk ofte programanbefalinger av familie og kollegaer, men synes det var tungvint 

å bruke søkefeltet for å finne programmet, samt huske tittelen. Derfor har vi laget en anbefaling 

funksjon. Tidligere innsiktsarbeid viser at målgruppen foretrekker å utforske heller enn å søke 

etter innhold. Ved å ha mulighet til å sende anbefalinger direkte på TV 2 Play blir det lettere å 

finne programmene de leter etter. Dette bidrar også til mer interaksjon og en større 

fellesskapsfølelse på TV 2 Play. 

Onboarding ved første arrangement 

Førstegangsbrukere av sosial TV får opp en onboarding (figur 3). Målgruppen finner det 

utfordrende å sette seg inn i nye teknologiske funksjoner og ønsker at det skal bli lettere å forstå 

nye funksjoner. En onboarding for nye brukere gjør det lettere for målgruppen å ta i bruk sosial 

TV. 

Sosial TV 

Video-, tale- og chat-funksjonene aktiveres og deaktiveres i sidemenyen (figur 4). Sidemenyen 

skyves ut av bildet hvis man ikke er aktiv eller selv trykker den inn. For å ta i bruk chatten 

bruker man mobilapplikasjonen. Innsiktsarbeidet viser at målgruppen kan finne det 

forstyrrende å se chat på TV, dermed kan man også bruke chatten kun på mobilen. 

Figur 3: Onboarding i sosial TV. Her får brukeren informasjon om hvordan sosial TV og sidemenyen fungerer. 
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Vi har valgt å ta i bruk video- og tale-funksjoner for å fremme virkelighetsnær interaksjon, noe 

som var et stort ønske for målgruppen. Chatten er implementert for å ha mulighet til å 

kommunisere hvis man ikke har tilgang til kamera eller en fjernkontroll som tar opp lyd. 

Når enkelte i målgruppen så på fotballkamper pleide de å sende meldinger til familien i pausen. 

Dette har de mulighet til å gjøre med chat-funksjonen og da tar det heller ikke vekk fokuset fra 

programmet. Avstemninger vises og kan stemmes på TV og i mobilappen (figur 5). 

Figur 4: Slik vil sosial TV se ut hvis man har på henholdsvis video- og tale-funksjon (venstre), og chat-funksjon (høyre). 

Figur 5: Slik vil avstemning vises på TV-en. Man får opp hvem som har laget avstemningen, spørsmålet som stilles og 
svaralternativer. På bildet til høyre ser man resultatet av avstemningen etter alle har stemt eller avstemningen er avsluttet.
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Møt Connect på Mobil 

Hjem 
Den klassiske visningen for strømmetjenester strekker seg også til mobil. Ved å ha 

arrangementer og program-anbefalinger gir vi brukeren mulighet for å klikke seg frem til nye 

programmer, heller enn å bruke søkefeltet. Navigasjonsbaren nederst på skjermen guider 

brukeren fram til mulighetene Connect har (figur 6). 

Figur 6: Hjemskjerm på mobilapplikasjon med kommende “Arrangementer” og “Venners anbefalinger”. Arrangementer 
kan synkroniseres med kalender på mobilen for bedre oversikt og varsler.
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Målgruppen liker å ha informasjonen på ett sted, og ønsker oversikt og tydelige påminnelser. 

Vår synkroniseringsfunksjon hjelper målgruppen å holde styr på sine arrangementer (figur 7). 

Figur 7: Når man trykker på synkroniseringsikonet får man opp en avklaring på om man ønsker å synkronisere kommende 
arrangementer med kalenderen. 

Fra hjem-siden kan man også anbefale programmer (figur 8). Ved å trykke på dele-ikonet på 

et program kan man sende program-anbefalinger til venner i Connect. Når man har sendt en 

anbefaling får brukeren bekreftelse på dette i tråd med designprinsippet feedback3. Slik kan 

man enkelt se hvem man har sendt anbefalingen til. 

Figur 8: Slik ser det ut når man trykker inn på et program og sender en anbefaling til en venn. 

3 Designprinsippet feedback innebærer å sende tilbake informasjon om hva som er gjort og hva som er utført, slik 
at personen kan fortsette med aktiviteten (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s.28) 
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Venner 

Vårt innsiktsarbeid viser at målgruppen er mest interessert i å interagere med venner og familie 

på strømmetjenester. Derfor har vi laget funksjoner for å legge til venner og opprette grupper 

(figur 9). Under «Mine grupper» kan man enkelt opprette arrangement sammen med denne 

gruppen. Å lage grupper og legge til venner etableres på samme måte for å sørge for 

consistency4. Den store forskjellen med å lage grupper og legge til venner ar at man kan legge 

til venner ved å scanne en QR-kode. 

Figur 9: Vennesiden på mobilapplikasjon hvor man kan legge til venner, opprette grupper og lage arrangementer for gruppene 
sine. 

Opprette arrangement 

Som tidligere nevnt er det viktig for målgruppen med sosial interaksjon på strømmetjenesten, 

og man kan derfor opprette arrangementer (figur 10). Målgruppen foretrekker et minimalistisk 

design med vekt på oversiktlighet og synlighet. De forbinder fargen grå med funksjoner som 

4 Designprinsippet consistency handler om at like operasjoner skal ha like elementer for å oppnå like oppgaver 
(Preece, Rogers & Sharp, 2019, s.29) 
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ikke er klikkbar. Oppsummeringen er grå, mens “Opprett” og “Avbryt” er i en signalfarge. 

Dette har vi gjort for å tydeliggjøre hva som er klikkbart og ikke, i tråd med designprinsippet 

constraints5. Det kommer opp forslag til program og deltakere slik at man ikke trenger å søke. 

Figur 10: Slik kan man opprette et nytt arrangement. Man får en oppsummering av informasjonen man har valgt før 
arrangementet opprettes. Det siste bildet viser en bekreftelse på at arrangementet er opprettet. 

Avstemning 

Avstemning har en hovedinndeling med pågående og avsluttede avstemninger, vist med 

understrek for tydeliggjøring (figur 11). Man kan opprette automatisk genererte avstemninger 

for hyppig interaksjon, eller opprette egne, interne spørsmål sammen med venner. “Lag ny 

avstemning” knappen er synlig på skjermen og tilgjengelig for å trykke på selv når man scroller. 

Her har vi tatt utgangspunkt i designprinsippet visibility6. 

5 Designprinsippet constraints handler om å begrense brukerens handlingsalternativer for å redusere sjansen for å 
gjøre feil (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s.28) 
6 Designprinsippet visibility går ut på at jo mer synlige funksjoner er, desto mer sannsynlig er det at brukeren vil 
kunne vite hva de skal gjøre videre. Når funksjoner er ute av syne, gjør det funksjonene vanskeligere å finne, samt 
vite hvordan de skal brukes (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s.26). 
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Figur 11: Bilde en og to viser henholdsvis pågående og avsluttede avstemninger. Bilde tre viser opprettelse av avstemning. 

Chat 

Trykker man på chat-ikonet får man opp en oversikt over alle chattene, og det er en chat per 

arrangement (figur 12). I chatten kan man ta i bruk diktering. Da kan brukeren snakke inn det 

de ønsker å skrive, i stedet for å taste det inn. Vi ser fra innsiktene våre at målgruppen 

foretrekker å bruke talefunksjoner fremfor å skrive. Med diktering gir vi dem mulighet til dette. 
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Figur 12: Bildene viser chat-funksjonen i prototypen. 

Overordnede designvalg 
Fargevalget tar utgangspunkt i TV 2 Play sin fargepalett for å bevare et helhetlig inntrykk på 

strømmetjenesten. Vi la vekt på god lesbarhet og et kontrastfylt design med hvit skrift på mørk 

lilla bakgrunn. Store knapper med rosa signalfarge inviterer til trykking og handling i tråd med 

designprinsippet affordance7. For å ytterligere bidra til økt lesbarhet har vi valgt å øke 

skriftstørrelsen, spesielt på mobilen. Vi har skrift under ikoner på navigasjonsbaren og 

sidemenyen for å gjøre ikonene selvforklarende.. 

Tekniske begrensninger 
Prototypen er laget i Figma og har begrenset funksjonalitet8. En begrensing er at det ikke er 

mulig å implementere video og lyd i prototypen, derfor er programmene erstattet med et bilde. 

7 Designprinsippet affordance handler om gi hint til brukeren om hvordan man skal interagere med noe, eller 
presentere objektet på en måte som gjør det lett å vite hvordan man skal bruke det. Med knapper bør det være 
åpenbart hva som kan gjøres når man trykker på dem. (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s.30). 
8 Figma er et nettbasert verktøy for prototypeutvikling. 
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Prototypen tar i bruk både TV- og mobil-grensesnitt, men Figma tillater ikke at disse enhetene 

interagerer med hverandre. Derfor har vi strukturert prototypen i en fast arbeidsflyt, i tillegg til 

to enkeltstående og åpne versjoner av TV og mobil.  

Prototypen har heller ikke et responsivt design på mobilversjonen. En annen begrensning er at 

kun et fåtall av dagens TV-er kan ta i bruk kamera og tale. Disse funksjonene fungerer bedre 

på PC, nettbrett og mobil med dagens teknologi, men det er sannsynlig at det vil åpne seg 

muligheter for å få dette til på flere TV-er i kommende år. Med disse begrensningene tatt i 

betraktning er prototypen i hovedsak laget for å få frem ideen og konseptet vårt. 

Veien videre 
Den naturlige veien videre for Connect vil være å ferdigstille funksjoner, gjøre designet 

responsivt, og brukerteste prototypen. Videre ønsker vi å gi brukeren mulighet til å designe sin 

egen strømmeløsning. Eksempelvis ved at brukeren selv kan velge hvordan video-, tale- og 

chat-funksjonen skal se ut. På forsiden vil vi gi mulighet til å bytte mellom bildevisning og 

listevisning av programmer etter ønske fra målgruppen. I tillegg vil vi koble Connect opp mot 

SoMe for å finne venner og interagere med dem på strømmetjenesten. 

Konseptet sosial TV er et område som flere aktører har begynt sin satsing på, blant annet har 

Apple nylig lansert sin versjon av dette, SharePlay (Apple, 2021). Vi anbefaler TV 2 å utvikle 

et slikt konsept for å dekke brukernes behov for virkelighetsnær interaksjon på 

strømmetjenester, og mener at Connect er et godt utgangspunkt.  
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