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Introduksjon  
Det kommer stadig flere digitale tjenester som konkurrerer om brukernes 

oppmerksomhet. De tradisjonelle mediehusene har fått mye å bryne seg på nå som 

teknologien har revolusjonert måten man oppdaterer og underholder seg på. 

Medietilsynet og SIFO rapporterer at unge bruker mindre tid på lineær TV og mer tid 

på portable enheter. Det kommer også frem at unge er mer kresne og mindre lojal til 

tjenester, og at de derfor raskt bytter ved behov (SIFO, 2016, Medietilsynet, 2016). 

En av informantene våre bekrefter resultatene fra SIFO og Medietilsynet, og kommer 

med følgende utsagn: 

“Når TV 2 mister Premier League rettighetene, så bytter jeg selvfølgelig 
til de som har de nye rettighetene”  

I dette prosjektet har vi i samarbeid med TV 2 undersøkt hvordan unge bruker 

strømmetjenester, med fokus på sport. Med intervju og spørreundersøkelser som 

metoder har vi undersøkt de unges opplevelser med strømmetjenester, og forsøkt å 

finne ut hva som påvirker valgene deres. Videre har vi analysert svarene for å finne 

ut hvordan man kan designe en best mulig tjeneste for de unge.  

I starten av prosjektet fikk vi også høre om TV 2s idéer om å skape et “community”, 

og da spesielt innenfor sportssegmentet. I likhet med TV 2 tenkte vi at det er et 

potensiale i denne idéen, og som nå har blitt en viktig del av prosjektet. Derfor har vi 

spurt de unge om de er interessert i interaktive tjenester som oppfordrer brukerne til 

å engasjere seg. I denne rapporten vil vi først si noen ord om problemstillingen vår, 

målgruppen vi har jobbet med, og litt om bakgrunnen for prosjektet. Videre vil vi 

forklare metodene vi har brukt og hvilke funn vi har gjort. Til slutt vil vi presentere 

våre forslag til designimplikasjoner.  
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Problemstilling 

I vårt innsiktsarbeid har vi tenkt over spørsmålet “hva skal til for å få 

sportsinteresserte til å abonnere på strømmetjenester?”. Videre har vi spisset oss 

inn på denne problemstillingen: 

Hvilke behov har unge når det kommer til konsum av sportsinnhold fra 
strømmetjenester?  

Målgruppen 

Gjennom prosjektet har vi jobbet med “event”-delen av strømmetjenester, og da mer 

spesifikt på sport. Fokuset har vært på unge som befinner seg i en etableringsfase.  

Vi har bestemt at det innebærer en livssituasjon i overgangen fra å være skoleelever 

til å bli studenter, eller i starten av arbeidslivet. Her har vi regnet med at de fleste 

unge i denne situasjonen finnes i aldersgruppen 18-22 år. Likevel har vi vurdert at 

graden av sportsinteresse, og at de befinner seg i denne livssituasjonen, er viktigere 

enn at de er innenfor den spesifikke aldersgruppen. Formålet vårt er å undersøke 

hvordan de mest interesserte følger med på sport, og hvordan tjenestene kan bli 

bedre for akkurat dem. Vi antar at de mest interesserte er det største 

kundegrunnlaget for TV 2s sportstjenester, både nå og i fremtiden. Videre vet vi at 

denne målgruppen er en vanskelig målgruppe med langt annerledes behov enn de 

tidligere generasjonene. Dette kommer blant annet frem i både Medietilsynet (2016) 

og SIFO (2016) sine rapporter, og gjennom våre forelesninger med TV 2. 
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Bakgrunn - et samarbeid med TV 2 

Bakgrunnen for dette prosjektet er å gjøre innsiktsarbeid om strømmetjenester for å 

finne behov hos spesifikke målgrupper. Derfor har det passet bra at vi har fått 

samarbeide med TV 2 og fått en unik erfaring innen bransjen. TV 2 har behov for 

innsikter innen ulike segmenter og demografer. Vår gruppe har derfor jobbet med 

målgruppen unge innenfor segmentet sport, med en akademisk og bransjenær 

tilnærming. Underveis i prosjektet har vi vært i dialog med TV 2 flere ganger. I første 

møtet pitchet vi vår idé, og i den sammenhengen kom det et ønske om at det ikke 

var behov for en direkte evaluering av TV 2 Sumo. I en senere forelesning 

presenterte de også at TV 2 Sumo skal bytte navn til TV 2 Play, og blir rullet ut i ny 

drakt i løpet av våren. Vi fulgte TV 2 sine ønsker ettersom den nye tjenesten mest 

sannsynlig allerede har tatt tak i nåværende problemer ved TV 2 Sumo. Derfor har et 

generelt fokus på strømmetjenester blitt en viktig del av bakgrunnen for prosjektet, 

selv om vi vil henvende oss til TV 2 når vi kommer med våre designimplikasjoner. 

Ved å se på unges generelle sportskonsum håper vi på at TV 2 kan få inspirasjon til 

å implementere funksjoner gjennom flere plattformer, som både strømmetjenester og 

apper.  

Roller og arbeidsfordeling 

Når det kom til roller og arbeidsfordeling fordelte vi arbeidet jevnt og alle tok del i de 

ulike prosessene. Kandidat 114 fungerte som kontaktperson for gruppen, og tok 

kontakt med informantene vi fikk gjennom Pollstat. Likevel tok alle på gruppen del i å 

kontakte informanter på egenhånd. Utforming av intervjuguide, og utføring av 

intervju, transkribering og analyse ble gjennomført som gruppe der alle bidro. 

Kandidat 119 tok hovedansvar for spørreundersøkelsen.  
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Metode - dette gjorde vi 
Metode er fremgangsmåter og redskaper som tas i bruk ved innsamling og analyse 

av data. Et hovedskille går mellom kvalitativ og kvantitativ metode. Kvalitativ metode 

brukes ved data som vanligvis forekommer i form av tekst. Kvantitativ metode brukes 

når det finnes store mengder data, gjerne i form av tall og statistikk (Grønmo 2020a, 

2020b). For å få både oversikt og innsikt i målgruppens opplevelser valgte vi å 

kombinere disse metodene. 

Semistrukturerte intervju 

Semistrukturert intervju brukes i kvalitativ metode. 

Her kombineres elementer fra strukturert og 

ustrukturert intervju. Det åpner opp for muligheten til 

å komme med oppfølgingsspørsmål til informantene 

for å få dem til å utdype svarene de gir i de 

strukturerte spørsmålene (Lazer mfl., 2017, s.198).   

I forkant av datainnsamlingen utarbeidet vi en intervjuguide som utgangspunkt for 

spørsmålene i intervjuet. Dette sikrer at intervjueren har spørsmål å falle tilbake på 

hvis det ikke er mulighet for oppfølgingsspørsmål, og gir intervjueren en trygghet i at 

de samme temaene dekkes i hvert intervju (Preece mfl, 2019, s.269). Informantene 

har også mulighet til å be om avklaring.  

Målet ved å velge semistrukturert intervju var å få god innsikt til videre analyse og 

prototyping. Svarene vi fikk her hjalp oss å utforme spørsmål til den kvantitative 

undersøkelsen. I tillegg gjør intervjuguiden analysen lettere i ettertid, da er det mulig 

å sammenligne svarene på de samme spørsmålene. For å kunne analysere 

intervjuene måtte disse transkriberes før vi sammenlignet svarene og fant 

fellesnevnere.   
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Alle informanter som ble intervjuet fikk tilsendt et samtykkeskjema som måtte 

signeres, her godkjente de opptak av intervjuet og ble informert om formålet med 

undersøkelsen. 

Spørreundersøkelser 

I etterkant av de semistrukturerte intervjuene utarbeidet vi en spørreundersøkelse 

basert på svarene vi hadde fått. Fordelen ved spørreundersøkelser er at de kan bli 

distribuert til et stort antall informanter uten at det krever ekstra ressurser (Preece 

mfl., 2019, s.278). Derfor kan det samles inn mer data enn det som er mulig i et 

intervju. Ved å bruke spørreundersøkelse var målet å få en generell oversikt og finne 

tendenser blant en større gruppe informanter. Ulempen er at denne typen metode 

ikke gir oss noen begrunnelse for svarene. 

 

Vi valgte å bruke spørreundersøkelsen hovedsakelig 

som en kvantitativ metode, men fordi vi la til noen 

tekstbokser i undersøkelsen fikk vi også noe 

kvalitativ data. Spørreundersøkelsen ble gjennomført 

anonymt med programmet SurveyXact, et verktøy 

godkjent av Universitetet i Bergen og Norsk senter 

for forskningsdata.  

Hvorfor denne sammensetningen 

Vi har kombinert kvalitativ datainnsamling gjennom semistrukturerte intervju, med 

den kvantitative metoden spørreundersøkelse. Denne metodekombinasjonen har gitt 

oss muligheten til å gå både i dybden og bredden, og har sikret at svakhetene og 

begrensningene til en metode og ett sett data ble balansert av styrkene til den andre. 

Tatt i betraktning at vi befant oss i en pandemi, var et viktig kriterium i valg av 

metodene at de kunne gjennomføres digitalt, uten at dette fikk særlige invirkninger 

på resultatene.  
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Vi startet med å intervjue ti sportsinteresserte unge voksne mellom 18 og 22 år. På 

bakgrunn av disse intervjuene utarbeidet vi spørreundersøkelsen som ble sendt ut til 

33 personer. En alternativ fremgangsmåte kunne vært å gjennomføre 

spørreundersøkelsen før intervjuene, og deretter latt informantene utdype sine svar 

under intervjuet. Vi valgte imidlertid bort denne løsningen fordi vi utarbeidet 

spørsmålene i spørreundersøkelsen på bakgrunn av intervjuene. Dette sikret mer 

relevante spørsmål og med det, mer relevant data. 

Rekruttering 

For å rekruttere informanter ble det brukt to metoder, “snowball sampling” og “quota 

sampling”.  Før vi begynte å jobbe på prosjektet visste vi at TV 2 ville leie inn 

rekrutteringsselskapet PollStat for å hjelpe oss med rekrutteringen av informanter. 

Her hadde vi tenkt å benytte oss av “quota sampling”, en metode hvor vi setter 

kriterier som informantene må møte for å bli med videre. Dette ga oss muligheten til 

å fokusere på folk vi mente ville komme med relevant innsikt (Jawale, 2012, s.188). 

Denne prosessen tok imidlertid veldig lang tid, og resulterte i få informanter. Derfor 

er de fleste av våre informanter personer vi selv har kontaktet og er rekruttert 

gjennom “snowball sampling”. 

“Snowball sampling” er en metode hvor informanter ikke bare er med på et intervju 

eller en undersøkelse, men også hjelper til med videre rekruttering (Lazer mfl., 2017, 

s.118). Vi begynte med å rekruttere personer fra vår nærmeste krets, hvor disse 

også hjalp oss å rekruttere nye informanter. Fordelen med å bruke denne metoden 

er at vi får tilgang på informanter fort. En ulempe kan derimot være at de blir påvirket 

av å kjenne hverandre, og sannsynligheten for bias i svarene blir større. Det er også 

verdt å nevne at demografisk mangfold blant informantene blir vanskeligere å oppnå 

med denne type rekruttering. 
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Analyse - våre funn 

Etter fullførte intervju og spørreundersøkelser satt vi igjen med store mengder data 

som måtte transkriberes og analyseres. Vi sammenlignet svarene for å finne ut hva 

våre informanter hadde til felles, og om det var andre viktige elementer vi ville 

undersøke nærmere. 

Funnene er basert på en avgrenset gruppe mennesker. Gruppen av informanter 

representerer fortsatt meninger som kan gi oss en pekepinn i forhold til hva 

målgruppen ønsker og ikke ønsker. Vi har analysert og tolket dataene med dette i 

tankene. For å holde informantene anonyme har vi valgt å gi de aliaser. Her har vi 

tatt inspirasjon fra noen profiler i TV 2 sporten. De blir presentert slik at de gjør seg 

lettere å kjenne, og funnene blir mer personlig. 

Mobilen - med over alt 

Flere av våre informanter har oppgitt at mobilen er en viktig del av deres hverdag, og 

at datamaskinen hovedsakelig blir brukt til jobb og studie. Mobilen er med dem over 

alt og blir brukt til oppdatering, kommunikasjon, og underholdning. Det ser også ut til 

at sosiale medier ofte trumfer strømmetjenester. De fleste av informantene får med 

seg sportsnyheter gjennom sosiale medier. Nyhetskonsum foregår på telefon der 

flere nevner at de følger med på Facebook og Instagram for oppdateringer på 

idrettsprofiler og sportsrelaterte nyheter. Det er også en del som følger med på TV 2 

Sportsappen for å oppdatere seg. 
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“Jeg bruker mindre tid på Netflix og NRK fordi sosiale medier tar mer 
plass. Selv med TVén på så kan jeg fort ta opp telefonen.” - Ingrid 
Helstensen 

Vi ser at unge kommuniserer mye med hverandre under sendingene. Fra vår 

spørreundersøkelse (figur 1A) kan vi se at over 75% bruker mobiltelefonen under 

sportssendinger. Flere av informantene som bruker mobiltelefonen forklarer at de 

liker å diskutere sendingene med andre. Her er det potensiale som TV 2 kan utnytte 

for å gripe seerne på alle flatene de befinner seg på. Idéen om et “community” ble 

drøftet med informantene, som var positive til et samfunn hvor de kan kommunisere 

og diskutere seg imellom.  
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Figur 1A: Over ¾ deler av 
informantene bruker mobil 

Figur 1B: Snapchat dominerer 

mobilbruken. 



 

Cash is king 

Økonomisk ubehag 
Innad i gruppen hadde vi allerede noen antagelser om at høy pris kunne være et 

problemområde, noe vi selv erfarer som studenter. Informantene bekreftet disse 

antagelsene, der bare to av ti informanter som ble intervjuet betaler selv for 

strømmetjenestene de bruker. Flesteparten av disse har familiekonto eller bruker 

venners kontoer. 

Når de ble spurt om hva som måtte til for at de skulle være villige til å betale selv, 

fortalte de blant annet at det var behov for større utvalg. Fotballentusiast Jan-Henrik 

Brødsild sa blant annet at han ønsket “all” fotball for å få han til å betale. Han legger 

til;  

“Ikke så mange på min alder er villig til å betale for det selv” - Jan-
Henrik Brødsild 

At unge finner det vanskelig å prioritere penger på strømmetjenester var noe vi 

forventet og informantene i intervjuene bekreftet dette i stor grad. I 

spørreundersøkelsen ble de også stilt spørsmål om de betaler selv, og hvem som 

betaler. Her svarte majoriteten nei, og av de var over 70% dekket av foresatte. 
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Vanskelig å tilfredsstille en kresen målgruppe 

Videre nevnes spesielt TV 2 sin Premier League pakke. Jon Haltvig Bønnestad er en 

sportsinteressert student som stiller høye krav til hvilke strømmetjenester han velger. 

Han synes ikke innholdet gjenspeiler prisen pakken koster, og kom med dette 

utsagnet: 

“Når produktet er så dyrt så synes jeg at de er nødt til å levere et veldig 
bra produkt (...), så jeg synes at man ikke får helt det man betaler for” - 
Jon Haltvig Bønnestad 

Når dette er tilfellet oppstår det et gap mellom forventet kundeverdi, og opplevd 

kundeverdi. Funn fra undersøkelsen (se figur 3) forteller oss at majoriteten er delvis 

tilfredsstilt med forholdet mellom pris og innhold. 
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Figur 2A: Tydelig at flertallet ikke betaler 
selv.

Figur 2B: Foresatte finansierer de unge.



 
Figur 3: Blandede meninger om strømmetjenester er verdt pengene. 

Tvunget til å velge tilbyder, innhold viktigere enn helheten 

For å vise sport i Norge trenger selskaper rettigheter til de ulike sendingene. Blant 

disse rettighetene er Premier League den største, og i Norge er det TV 2 som har 

disse rettighetene fram til høsten 2022. Som eneste tilbyder har de monopol på 

denne ligaen. Hvordan dette påvirker unges valg av sportstjenester hadde vi innad i 

gruppen allerede noen formeninger om. At innhold er viktigst, etterfulgt av hvor godt 

de er tilfredsstilt med tjenesten, fikk vi bekreftet av flere informanter. 
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“Skal jeg se Premier League må jeg ha TV 2 Sumo, selv om jeg synes 
Sumo ikke er så oversiktlig og har kjedelige farger” - Simon Niste 

Funn fra intervjuene forteller oss at informantene velger sportstjenester utelukkende 

på grunn av hvilke sportsrettigheter de har å tilby. Det vil si at brukerne ikke velger 

slike tjenester på grunn av brukervennlighet eller design, men at de velger tjenester 

på grunn av hvilket innhold som tilbys. Øyvind Grønnsaker er Manchester United-

fan. Han føler seg “tvunget” til å se TV 2 sine Premier League sendinger, selv om 

han synes de er dårlige. 

“Når TV 2 mister Premier League rettighetene, så bytter jeg selvfølgelig 
til de som har de nye rettighetene” - Øyvind Grønnsaker 

Informantene var tydelige på at dersom innholdet de ser på bytter tjeneste, vil de 

også følge etter. Dette er innsikter som SIFO (2016) og Medietilsynets (2016) 

rapporter også bekrefter, hvor det kommer frem at de unge er mindre lojale til 

tjenester og bytter etter behov. 

 

Ønsketenkning, men viktig å ta i betraktning 

Ønsker om prisforandring oppfattes nok som ønsketenking, men når unge utgjør en 

så stor andel av potensielle kunder, er det tanker som ikke kan ignoreres totalt. 

Dersom TV 2 ønsker at flere unge skal benytte seg av strømmetjenesten deres som 

individuelle kunder, må en ta til betraktning ønskene til de potensielle kundene. 
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Unges ønsker 

Det enkle er ofte det beste - de unge vil ha det oversiktlig 

Flere av våre informanter har påpekt viktigheten av at strømmetjenesten må være 

enkel å bruke. De mener at designet bør være minimalistisk og rent, og med 

oversiktlig og relevant innhold. De vil også selv kunne tilpasse deler av innholdet 

som vises slik at man unngår følelsen av at innhold blir “dyttet opp i ansiktet”. 

Imidlertid er det vel så viktig med stabilitet. Informantene misliker når tjenesten tar 

lang tid å laste inn og sliter med tilkoblingen, noe de ofte opplever hvis de bruker 

Smart-TV. 

De fleste vi har snakket med sier at strømmetjenestene ser relativt like ut, og at 

innholdet de tilbyr blir det viktigste. Likevel beskrives Netflix som tjenesten de liker 

best, både når det kommer til utseende og innhold. En av informantene påpekte at 

Netflix sin layout er oversiktlig, og siktet spesielt til navigasjonsmenyen som ligger 

øverst (figur 4): “Der er det lett å finne frem til hva man vil ha”. Vedkommende liker 

også de “litt mer personlige” anbefalingene som kommer opp når man scroller ned 

på siden, og flere er enig i at algoritmene her er gode. Som en av de største 

strømmetjenestene har Netflix et veletablert og gjenkjennelig design som mange er 

vant med (Stoll, 2021). Likevel er det inspirasjon å hente hos andre tjenester når det 

kommer til å lage gode funksjoner for live-sendinger og sport.  
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Figur 4: Netflix har en oversiktlig startside. Navigasjonsmenyen på toppen inneholder de 
viktigste kategoriene, og innholdet på siden har algoritmer som gjør det mer personlig. 

Blant de mange mulighetene for strømming av sport, er en av fotballentusiastenes 

favoritt, strømmetjenesten Strive. Det er en tjeneste som leverer fotball fra La Liga, 

Serie A og MLS. Strive sitt spesialiserte innhold gir muligheten til å lage et enkelt og 

oversiktlig brukergrensesnitt, noe som gjenspeiles i de oversiktlige løsningene. Her 

finner man oversikt over resultater, kommende kamper, og en nyttig planlegger.  

Strive fungerer som levende bevis for at det går an å lage en strømmetjeneste for 

sport som både leverer på innhold, utforming og pris, i kontrast til kommentarene vi 

har fått til TV 2 Sumo. 

Personalisering på tabelltopp 

Det kom fram gjennom intervjuene at personalisering er viktig i informantenes ideelle 

strømmetjeneste. Hver bruker burde få relevant innhold som er tilpasset deres 

interesser. Det er viktig å styrke den personlige opplevelsen og framheve innhold 

som passer til den spesifikke brukeren. 
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“Jeg liker at strømmetjenestene har algoritmer som vet hva jeg liker, og 
at de foreslår innhold basert på mine tidligere valg” - Jon Haltvig 
Bønnestad 

Bønnestad trekker også frem en annen form for personalisering. Han skulle ønske 

han selv kunne styre mer av sendingen han ser på. Her ble Formel 1 sin løsning 

trukket frem som et godt eksempel. På F1TV har du muligheten til selv å velge hva 

du vil se på. Enten om du vil se hovedsendingen, en spesifikk sjåfør eller flere 

samtidig (figur 5).  

 
Figur 5: På F1TV kan man velge alt fra hovedsending, flerskjermsending, kart med sporing 
av sjåfører på banen, dekkvarighet og sektortider, eller individuelle sjåførkamera der man 
kan se på 2 av sendingene på samme skjerm samtidig. 

Mangfold gir flere muligheter  
Flere av våre informanter uttrykte et ønske om mer mangfoldig innhold, dette gjelder 

spesielt når det kommer til utvalg av sport. På spørsmålet om hva de ville gjort for å 

forbedre sportstilbudet hos strømmetjenestestene svarte en av våre informanter:  

“Jeg synes det er altfor mye fotball, og innholdet er spesielt fokusert på 
herrefotball. Så jeg hadde jobbet for mer variert sport. (...) Og gjerne mer 
fokus på kvinnesport” - Annemarta Sviske 
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Som et av Norges største mediehus har TV 2 muligheten til å endre nordmenns 

vaner og interesse for sport på TV.  I ettertid av intervjuene har vi blitt fortalt om TV 

2s økte satsning på nettopp bredde i sportstilbudet hvor målet er å styrke deres 

posisjon i sportsdekningen.  

“Det er jo innholdet en skal skille seg ut på” 

sier Øyvind Grønnsaker; et utsagn flere kommer med. Bredde i innhold er ikke bare 

noe våre informanter etterspør, men noe det er naturlig at TV2, som Norges største 

kommersielle TV-aktør (Medienorge, 2020), fokuserer på dersom de har et ønske 

om å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. 
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Designimplikasjoner 
Hvordan kan disse funnene anvendes videre i prosjektet? Hvilke idèer eller 

funksjoner kan forbedre de eksisterende løsningene? Nå skal vi komme med forslag 

til hvordan TV 2 kan løse utfordringer unge har knyttet til strømmetjenester. Ved å 

anvende disse rådene, kan de virkelig nå fram til unge, og engasjere dem i TV 2 

universet uten å holde de gissel med Premier League lisens.  

Engasjer gjennom mobil, delta i et samfunn 

I analysedelen så vi at mobilen er viktig i de unges liv. Et av funnene som skilte seg 

ut var mobilbruk under sendingene. Her er det gode muligheter for å få mer 

interaksjon gjennom mobilen. Et eksempel på dette kan være chattefunksjoner for å 

inkludere seerne i hva som skjer i sendingene, noe som har blitt tatt i bruk på 

nettsider som Twitch og Youtube. Det kan være spennende å se hvordan en stor 

kringkaster som TV 2 kan videreutvikle en slik funksjon, og hva de unge vil synes om 

å bruke den i en slik sammenheng. 

 

Figur 6A: TV 2 har begynt å teste ut chattefunksjoner. 

18



TV 2 har allerede begynt å teste ut en chattefunksjon hvor man kan diskutere før, 

underveis, og etter kampen med andre. Der kan man også stille spørsmål til TV 2 

sine profiler som har “pause-videochatten” (figur 6B). Funksjonen ble testet ut i TV 2 

sin sportsapp, og på nettsiden deres. Som vi så i våre funn “Mobilen - med over alt”, 

er det en interesse for å kunne være sosial gjennom mobilbruk under sendingene. Vi 

mener dette er en god løsning som kan føre til økt diskusjon, deltagelse, og 

engasjement. Dette kan gi brukerne en følelse av å være en del av et samfunn, noe 

vi mener TV 2 bør fortsette å prøve ut, ettersom at det har et stort potensiale. 

 

Figur 6B: TV 2 sin chattefunksjon på mobil under sending, og i pause-videochatten. 
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Gi de mer for pengene 

Under analysedelen som handler om pris, så vi at unge mener strømmetjenester 

med sport ofte er for dyre. Som studenter kan det være vanskelig å prioritere 

strømmetjenester som ligger på et slikt prisnivå. Dersom prisen skal forbli som den 

er, må TV 2 rett og slett gi unge mer for pengene for å oppnå den forventede 

kundeverdien de ønsker. Mangel på lojalitet hos målgruppen krever stor innsats for å 

beholde de som kunder. Fordeler og funksjoner som gjør sportsopplevelsen 

spennende og inklusiv gjør det vanskelig for kundene å gå til en annen tjeneste.  

Et alternativ til å håpe at unge en dag vil betale selv, er å velge en mer 

studentvennlig betalingstrategi. Dette kan innebære at unge brukere kan godta at TV 

2 kjører demoer på profilen sin, og kan bli bedt om å svare på spørreundersøkelser 

angående strømmetjenesten. Til gjengjeld kan de få lavere pris eller rabatt på 

pakkene. En form for studentrabatt vil uansett kunne gagne TV 2 i fremtiden. Hvis 

prisen virker mindre avskrekkende er det grunn til å tro at flere unge er villig til å 

betale for et eget abonnement. Dette medfører at de danner et forhold til tjenesten 

som gjør at betalingsvilligheten øker i fremtiden. 

God oversikt og personalisering øker brukervennligheten 

Som nevnt i analysen er det enkle ofte det beste. Informantene beskriver Netflix som 

idealet når det kommer til strømmetjenester, og TV 2 kan derfor trekke mye 

inspirasjon derfra. Konkrete eksempel på dette kan være den oversiktlige 

navigasjonsmenyen som informantene hyllet. En oversiktlig forside og meny gjør 

brukeropplevelsen bedre ettersom man ikke trenger å bruke unødvendig tid på å lete 

etter ønskelig innhold.  

Personalisering av innholdet er med på å skape bedre oversikt og gir brukeren mer 

kontroll. Vi mener at en forside som endres ut fra hvilket abonnement du betaler for 

og egne preferanser vil gagne oversikten. Dersom man ikke ønsker å få opp sport, 

blir man presentert med serier og filmer, eller motsatt. En strømmetjeneste som har 
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integrert en slik personalisering er Viaplay, som lar deg velge hva som møter deg når 

tjenesten åpnes. 

 

Figur 7: Grov skisse av hvordan en kalender som viser enkelt når ditt lag/klubb/person 
spiller. 

Flere av informantene hadde en positiv tilnærming til en sportsplanlegger eller 

kalender. Her velger de ut hvilke sporter, lag, klubber eller ligaer de foretrekker, også 

legges disse til i brukerens private planlegger. Spesifikke hendelser eller 

arrangementer kan også legges inn planleggeren. Denne kan kobles opp til TV 2 

sportsappen som gir varslinger når noe skjer med en av dine stjernemarkeringer, 

enten det er lagoppstilling, når sendingen starter, mål eller andre viktige hendelser. 

En strømmetjeneste som husker dine preferanser og tilpasser innholdet til deg som 

bruker vil styrke den personlige opplevelsen. 

Som nevnt i analysen lar F1TV deg sette opp sendingen slik som du ønsker. Med 

funksjoner for flere vinkler på samme skjerm, der seerne velger hva de vil se. Denne 

enorme friheten lar brukeren føle at de blir inkludert i sendingen ved å ha kontroll 

over hva de ser. Slike funksjoner kan fungere innen flere forskjellige idretter. Det kan 

for eksempel være ulike kameravinklinger, flere sendinger på samme skjerm eller 
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diverse statistikk og “polls”. Figur 8 er et eksempel på hvordan dette kunne fungert 

på fotballsendinger. 

 

Figur 8: Viser hvordan man kan kombinere flere sendinger. SItuasjoner og høydepunkter 
kommer som pop-up nede i høyre hjørne. For å fylle ut tomrom kan statistikk og polls bli 
presentert. 

Stabilitet på alle enheter, ikke en dans på roser 

Blant de viktige elementene for en enkel strømmetjeneste ble det nevnt at stabilitet 

på alle enheter er nødvendig. Det skal være en knirkefri affære fra start til slutt. 

Andre funn fra våre undersøkelser forteller oss at mange unge bruker Smart-TV som 

en viktig flate hvor de konsumerer sportsinnhold. Innlogging på strømmetjenester 

gjennom Smart-TV gjøres ofte ved å bruke navigasjonsknappene på en fjernkontroll. 

Dette er tidkrevende og for mange et irritasjonsmoment. Enkelte tjenester har 

imidlertid løst dette på en god måte. Viaplay og Netflix har gjort det mulig å bruke 

telefonen i innloggingsprosessen, noe som gjør det raskere og mer behagelig for 

brukerne. Tjenester som ikke har denne funksjonen bør integrere dette, for å bedre 

brukeropplevelsen og helheten. 
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Konklusjon 
I denne rapporten har vi tatt for oss unges bruk av strømmetjenestene med fokus på 

sportssegmenter. Gjennom semistrukturerte intervju og en spørreundersøkelse har 

vi evaluert målgruppen vår. I analysen og designimplikasjonene har vi svart på 

spørsmålet om hvilke behov unge har når det kommer til konsum av sportsinnhold 

fra strømmetjenester. De unge fortalte at de ofte bruker mobile enheter i forbindelse 

med sportssendinger. Funnene viste også at de har tydelige tanker om pris og 

innhold hos strømmetjenester. Til slutt har vi kommet med forslag for hvordan TV 2 

kan forbedre sin strømmetjeneste og møte unges behov, i tillegg til å skape den 

kundeverdien unge krever når de investerer det lille de har. 
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