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STRØMMING

ULIKE BEGREPER OG MODELLER

▸S-VOD: Subscription Video on Demand. Du abonnerer på alt av innhold i en tjeneste 
for en fast sum per måned. Eksempel: Netflix.

▸AVOD: Advertising-based Video on Demand. Gratis for seere mot at man blir 
eksponert for reklame. Eksempel: YouTube.

▸TVOD: Transactional Video on Demand. Det motsatte av S-VOD, du får tilgang til 
innhold enten gjennom å kjøpe det (EST - electronic sell-through) eller å leie det (DTR 
- download to rent). Eksempel: iTunes/Apple TV

▸PAY-PER-VIEW: Du betaler abonnement for å få tilgang til deler av et innhold. 
Eksempel: Premium sportskanaler.



STRØMMING

Du konsumerer noe du har lyst til å se/lese/høre eller som du blir anbefalt. Basert på denne 
bruken, vil strømmetjenesten foreslå annet innhold i samme genre.

▸PREFERANSE-BASERT: «Andre ser også på dette» vil for eksempel basere 
seg på data fra andre bruker som har sett samme innhold som deg. Du så 
Fargo? Her er flere show som Fargo-seerne pleier å se. 

▸GENRE-BASERT: Forslag på annet innhold i samme kategori som det du har 
sett. Du så et stand-up show? Her er flere stand-up show.

ALGORITMER - KORT OPPSUMMERT



‣ Sparer tid på å lete etter innhold som er relevant for deg.

‣ Du kan få anbefalt noe du ellers ikke ville funnet på egen hånd.

‣ Rask oversikt over hva som tilbys i ulike kategorier, eller i relasjon 
til det du selv liker. (Algoritmen blir «kurator»).

‣ Kan være interessant å se hva andre, med tilsvarende preferanser 
som deg, ser eller liker. (Algoritmen blir «jungeltelegraf»).

FORDELER MED ALGORITMER

STRØMMING



HVA KAN EN STRØMME-
TJENESTE INNEHOLDE?

STRØMMING



STRØMMING

▸Artikler. Kan lastes ned - eller ikke.

▸Forelesninger. Kan direkteoverføres (live) eller forhåndsproduseres.

▸Powerpoint-presentasjoner, med notater eller voice-over.

▸Videoer.

▸Internasjonalt innhold.

▸Forelesere: Artikler og levende innhold.

EKSEMPLER PÅ HVA SOM KAN TILBYS



STRØMMING

▸Hvem skal betale for dette? Netflix betaler for eksempel for å lage innholdet og for 
lengden på visningsretten.

▸Evige rettigheter eller for en tidsbestemt periode?

RETTIGHETER

▸Netflix er et kommersielt selskap og styres av kommersielle hensyn.

▸Hvordan kombinere kommersielle hensyn med ideelle krefter?

▸Hvem skal ha ansvar for alt det tekniske (plattform for publisering, grensesnitt etc.)

▸Markedsføring.

HVEM SKAL STYRE?



‣ Diskusjonsforum

‣ Live-tv

‣ Samarbeid mellom institusjoner

‣ Lukkede livediskusjonsfora

‣ Åpent liveforum

‣ Toveis interraksjon

STRØMMING

NESTE GENERASJON 
STRØMMETJENESTER



‣ En videobutikk.

‣ Et bibliotek.

‣ Et sosialt nettverk.

‣ En ny læringstjeneste?

STRØMMING

HVA KAN EN STRØMMETJENESTE VÆRE?

STRØMMING



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN

ANDERS TANGEN 
WESTERDALS / HØYSKOLEN KRISTIANIA

PRODUCER VIAFILM
VIAFILM.NO

ANDERS@VIAFILM.NO


