
2nd Screen - Shaping of Social and
Interactive TV Experience

Tutkimuksen tarkoitus
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• Ymmärtää erilaisia television katselutilanteita ja 2nd screen –laitteiden käyttötapoja
television katselun yhteydessä

• Miten ja miksi 2nd screen -laitteita käytetään ja miten käyttö ajoittuu

• Millaisiin sisältöihin 2nd screen -käyttö liittyy

• Miten intensiivistä laitteiden käyttö on suhteessa television katseluun

• Kuinka 2nd screen –käyttö vaikuttaa television katsomiseen

Tutkimuskysymykset

• Miten sovelluksia käytetään Voice of Finland- ohjelman aikana? Miten ne liittyvät
ohjelman katsomiseen?

• Miten sovelluksen käyttö vaikuttaa ohjelman seuraamiseen?

• Millaisia erilaisia käyttäjätyyppejä ja tilanteita on havaittavissa?

• Miten käyttäjät kokevat ohjelman yhteyteen kehitetyn Kotivalmentaja –sovelluksen
käytön?



Tutkimusmenetelmät
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AlkuhaastatteluAlkuhaastattelu

MediapäiväkirjaMediapäiväkirja

Havainnointi ja
videointi

Havainnointi ja
videointi

LoppuhaastatteluLoppuhaastattelu

12

6

12

12

Tutkimuskohteiden valintaTutkimuskohteiden valinta12

Rekrytointi ja esitutkimusRekrytointi ja esitutkimus261

Etnografinen tutkimus

• Tutkimuksen osaanottajat rekrytoitiin
ennakkokyselyn avulla, joka julkaistiin
The Voice of Finlandin Facebook-sivulla

• 261 Voice of Finland –seuraajaa täytti
kyselyn

• Etnograafiseen tutkimukseen valittiin
12 henkilöä, jotka kaikki haastateltiin
aluksi

• Kuusi vastaajaa videoitiin
havainnoinnin lisäksi

• Mediapäiväkirja kts. seuraava slide

• Loppuhaastattelu

Mediapäiväkirja
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Osallistujat pitivät päiväkirjaa viikon ajan televisionkatselustaan, 2nd screenin käytöstä
ja  The Voice of Finland –ohjelman seuraamisesta.

Mediapäiväkirjasta keskusteltiin osallistujien kanssa jälkihaastattelussa .



Osallistujat
No Age Gender Household type Typical TV viewing style Relationship to

Dance

1 31 M Couple live broadcast passionate viewer

2 30 F Couple not living together mostly recorded passionate viewer

3 32 F Couple live broadcast regular viewer

4 25 F Couple mostly live broadcast regular viewer

5 30 F Couple with children mostly recorded regular viewer

6 35 F Couple both live and recorded passionate viewer

7 33 F Couple with children live broadcast occasional viewer

8 28 F Couple mostly recorded passionate viewer

9 35 M Couple with children both live and recorded regular viewer

10 34 F Couple with children mostly recorded regular viewer

11 31 F Couple with children mostly recorded passionate viewer

12 30 M Couple mostly recorded occasional
viewer/social viewer
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TULOKSIA
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2nd screenien käytöstä:

Tv:n katselun lomassa, tv:ssä nähdyn
sisällön inspiroimaa käyttöä. Myös tv-
ohjelman jälkeen.

Käyttö yleensä lyhytkestoista ja
ajoittaista, huomio vuorottelee tv:n ja
2nd screenin välillä

Motiivit ja sisällöt
• Tv-katselun suunnittelu: Ohjelmaoppaat, aikataulut
• Tiedonhaku: Näyttelijät, juonipaljastukset, tv:ssä nähtyjen faktojen

tarkistaminen
• Kokemusten uudelleen eläminen: tv-ohjelmien kohokohtien

uudelleenkatselu, ylimääräisten videoklippien ja haastatteluiden
katselu

• Osallistuminen: äänestäminen, osallistuminen arvontoihin ja
peleihin, viestien lähettäminen tv-ohjelmiin

• Tapahtumiin ja tv-ohjelmiin liittyvien applikaatioiden käyttö

Yleisempi käyttömuoto. Kun tv:tä katsotaan
vain ”sivusilmällä” tai jonkun muun
perheenjäsenen seurana jne.

Voi olla intensiivistä ja pitkäkestoista

Motiivit ja sisällöt
• Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteydenpito: FB, SMS, WhatsApp
• Suunnittelu: e-mail, kalenteri, aikataulut
• Työskentely ja opiskelu
• Ajan kuluttaminen: nettisurffailu, pelien pelaaminen
• Tiedon etsiminen: uutisten lukeminen, faktojen tarkistaminen, aikataulut
• Harrastukset: keskustelupalstat, foorumit, osto-myynti-ilmoitukset

Tv-sisältöön liittyvä käyttö Tv-sisältöön liittymätön käyttö

Erilaisia 2nd screen
käyttäjätyyppejä
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2nd screen motivaatiot

Commentator

Analyzer

Home gamer

Active follower

Gamification

Social aspects
Being a fan / supporting one’s favourites

Anticipating results

Extra activity

Following trends

Humour

Insider feeling

Curiosity for trying out new things

Access to extra information

Participation and possibility to influence

Winning rewards

Publicity / recognition

TVOF-katsojatyypit

Yhteenveto
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• Mieti tarkkaan sopiiko 2nd screen
ohjelmagrenreen/ohjelmaformaattiin

• Mitä kuluttajan käyttömotiiveja toteutus
palvelee?

• Miten 2nd screenin käyttö vaikuttaa
katsomiskokemukseen

• Mainostajat/kaupallistaminen paljon
potentiaalia


