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Netflix

Netflix er en amerikansk streaming-tjeneste, der

startede som postordre-dvd-udlejning i 1997. I

1999 begyndte de at tilbyde abonnement på

digital distribution, og i slutningen af 2013

havde Netflix 40,4 millioner abonnenter i 41

lande.

Netflix udvælger og køber rettigheder til film,

dokumentarfilm og serier og har også selv

produceret indtil videre 9 serier og 19 film,

miniserier og dokumentarprogrammer.

FEATURE

Big data er opskriften på Netflix' succes
I film- og tv-branchen bliver Netflix fremhævet som et forbillede indenfor brugen af big data til at
udvikle sikre seerhits. Danske branchefolk ser med interesse, men også skepsis på tendensen.

 

Enhver tv-producents drøm er at se ind i fremtiden. At kunne sige: »Den her

serie bliver en succes«, uden at ryste i bukserne for en fiasko, men i urokkelig

tro på, at de mange millioner dollars, serien har kostet, er givet godt ud.

Den drøm er godt i gang med at gå i opfyldelse for Netflix, den amerikanske

streamingudbyder, som står bag tv-serien 'House of Cards', hvis første sæson

blev en kæmpe succes, og hvis anden sæson får premiere 14. februar.

Forklaringen er big data.

Netflix foregår på internettet og har adgang til at samle data ind fra

tjenestens mange kunder. Og det er ikke gammeldags spørgeskemasvar

fra seere, som siger, de har set mange dokumentarfilm, men i

virkeligheden slog over på Anders And på halvvejen, Netflix baserer sine

analyser på. Det er big data. Enorme mængder information, der kortlægger

adfærden minutiøst for hver eneste af deres 44 millioner kunder i 41

lande, og som kan benyttes i beregninger baseret på komplicerede og

hemmelige algoritmer.

Kommunikationsdirektør Joris Evers forklarer over telefonen fra Los

Angeles:

»Vi registrerer, hvad du ser, hvad du søger efter, om det er sommer eller

vinter, hvad tid du tænder, hvornår du slukker, spoler tilbage, hvornår du ser

næste afsnit. Vi registrerer også, hvad du ikke ser, hvilke temaer du kan lide,

om du er til stærke kvindelige figurer, særlige skuespillere, særlige

instruktører. Om der er noget om børn, mobning, alt. Vi ved, hvad vores

kunder elsker at se«, siger han.
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Måden Netflix bruger indsamling og analyse af big data på, bliver af flere

fagfolk fremhævet som et lysende eksempel for andre foretagender.

Think Gig, en amerikansk blog om businessudvikling, skriver for eksempel at

Netflix »har skabt en model for succes«, som en »lang række industrier vil

kunne tage vil lære af« med sin »revolutionerende big data-strategi«.

Kevin Spacey er et hit

Netflix bruger gerne deres største succes som eksempel på, at deres analyser

virker: serien ’House of Cards’ med skuespilleren Kevin Spacey i hovedrollen

som skruppelløs politiker. Joris Evers fortæller:

»Da vi fik tilbudt ’House of Cards’, kiggede vi på vores data. Vi undersøgte,

hvor stort et publikum vi kunne samle for serien. Og ved at se på vores data

kunne vi fastslå, at serien ville blive populær på Netflix«.
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Illustration: Jens Herskind

Første sæson blev en stor succes, og det var ikke en overraskelse – den havde

de ingredienser, algoritmerne sagde ville garantere en succes. 

Kevin Spacey, succesinstruktøren David Fincher, politisk drama, mørke

undertoner og en stærk kvindelig figur for at nævne nogle af dem. 

Og sådan gør Netflix med alle deres serier – kører dem igennem deres

algoritmer og ser, hvor mange penge det vil koste per time at købe hver enkelt

film og hver enkelt tv-serie, alt efter hvor stort et publikum de ifølge

algoritmerne kan få. 

»Vi kan meget præcist bedømme, hvad vi skal købe og til hvilken pris«, siger

Joris Evers.
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'Orange is the New Black', hvor en af

hovedrollerne spilles af Taylor Schilling, er et af

eksemplerne på, at Netflix har brugt big data til

at forhåndsvurdere en series muligheder for

succes. Foto: Barbara Nitke/AP Photo/Netflix

»Måske skulle I finde en anden«

Indtil videre er det ikke slået fejl. Efter ’House of Cards’ fik de næste Netflix-

produktioner, gyserserien ’Hemlock Grove’ og serien om et kvindefængsel

’Orange is the new Black’, stor succes. 

Desuden kunne Netflix aflæse af mønstrene hos dem, der streamede

komedieserien ’Arrested Development’, at de med stor sandsynlighed ville se

en sæson mere. Så selv om serien for længst var lukket ned fra den oprindelige

producents side, genoplivede Netflix den – til stor tilfredshed for kunderne. 

Man kunne forestille sig, at næste skridt for Netflix ville være at forme

handlingen i de serier, de selv er med til at producere efter kundernes smag.

Men Joris Evers afviser, at brugen af big data har indflydelse på den kreative

proces.

»Som det var i ’House of Cards’, kommer holdet og viser os det basale

manuskript, instruktøren og skuespillerne. Vi forudser så via vores

system, hvordan det vil komme til at gå. Og hvis der er en person blandt

skuespillerne, som vi ved, vores kunder ikke vil kunne lide, så siger vi

»God idé, men måske skulle I finde en anden til den rolle«. Derefter

overtager de kreative roret«, siger han.

Big data og small data

På tv-festivalen i Edinburgh sidste år holdt Kevin Spacey en tale, hvor han

fremhævede Netflix og deres brug af big data. 

»Netflixmodellen har vist, at publikum ønsker kontrol. De vil have frihed

til at se det hele på en gang, som de gjorde med 'House of Cards', og den

frihed bør vi give dem«, lød det fra talerstolen. Kevin Spacey lagde også

vægt på, at både formater som tv-serier og film og platformene, tv, iPad,

computer, vi oplever dem på, bliver mere og mere lige gyldige. Han

forudser, at grænserne med tiden vil blive helt ophævet. 

Men det er ikke alle, der ser big data og avancerede beregninger som den

åbenbaring, de lige nu bliver udlagt som i forlængelse af Netflix’ succes.

Den danske streamingtjeneste YouBio er ikke imponeret.

»Jeg har lige været til et seminar, hvor big data blev sammenlignet med

teenagesex. Alle taler om det, men få har prøvet det. Og jeg er sikker på, at

det også er et element af spin fra Netflix, når de igen og igen fortæller, at

’House of Cards’ bygger på big data«, siger Ulf Lund, der er mediedirektør i

TDC-koncernen og ansvarlig for YouBio. 

Han forklarer, at YouBio også benytter sig af data om seerne, men at det skal

sættes sammen med menneskelig intelligens for at give mening. Derfor står

big data-indsamling i sig selv ikke øverst på listen hos TDC og YouBio. 

»Vi bruger masser af data, men det er ikke en del af vores fortælling på samme

måde som hos Netflix. Hvis vi kan bruge data til at få mere tilfredse kunder,

gør vi det. Der er mange metoder at guide på, en af dem er anbefalinger ud fra
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Kultserien 'Twin Peaks' fra 1990 er, ifølge Vinca

Wiedemann, et godt eksempel på en succes,

som aldrig ville være blevet til noget på

baggrund af Netflix' big data-analyse. Foto:

Wordpress

data, men det er ikke altid intelligent nok. Det skal krydses med mennesker og

deres kvalitative vurderinger«, siger Ulf Lund. 

I den danske filmverden afviser kommende rektor for Filmskolen Vinca

Wiedemann ikke brugen af big data som et værktøj for at komme tættere på

publikums behov og reaktioner end tidligere. Men at Kevin Spacey og David

Fincher i et remake af en succesrig politisk dramaserie ville blive et hit, mener

hun ikke var den helt store kunst at forudse. 

»Det er jo nærmest en molbohistorie. Det kunne jeg godt have fortalt dem«,

siger hun med et grin. 

Hun har i årevis levet af at læse manuskripter og leveret en så præcis som

mulig reaktion på det, hun har læst, for instruktører som Lars von Trier, Per

Fly og Thomas Vinterberg. 

»Man kan vel nærmest kalde det small data«, siger Wiedemann, som ikke

tror, de nye redskaber vil ændre det store ved, hvordan man vil lave film og tv-

serier. 

»Nu blev ’House of Cards’ en succes, men det er ikke det samme, som at det

var garanteret. Det, man skal huske med big data, er, at det skal omsættes.

Selv om man kan stå med noget, der ligner en opskrift, er filmen ikke lavet

endnu. Man skal have talentfulde filmfolk for at kunne bruge det til noget

levende – noget vitalt og med nerve«.

’Twin Peaks’ var ikke sket

Til gengæld kan Vinca Wiedemann godt se for sig, at den slags værktøj vil blive

brugt mere og mere til de meget dyre produktioner. Og især når private

investeringer skal finansiere gildet.

»Men samtidig ved vi, at noget af det, der virkelig er prestige og penge i, er at

være nyskabende«, siger hun og nævner David Lynch-successerien 'Twin

Peaks', hvis manuskript, koncept, plot og valg af skuespillere ikke ville have

levet op til nogen big data-algoritme for succes.

Hun mener, at brugen af big data kræver, at man tænker over, hvordan

man omsætter den viden, man samler ind.

»’House of Cards’ er jo et kvalitetsprodukt. De hyrer det bedste talent og

tænker ikke kun på, hvad folk vil have«, siger hun.

Danske politikere husker kunsten

Men vil Netflixmodellen føre til, at man helt vil kunne gardere sig mod

fiaskoer? Nej, mener direktør for Det Danske Filminstitut Henrik Bo

Nielsen. 

»Jeg ville falde besvimet om af forbavselse, hvis man var i stand til at

eliminere flop«, siger han. 
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Filminstituttet vurderer hvert år et hav af ansøgninger fra filmmagere, der

søger støtte til produktion af deres projekt, og selv ting, der ser fantastisk

overbevisende ud, kan ende med ikke at blive forløst ordentligt, forklarer han.

»Omvendt var der ingen, der regnede med, at film som Thomas Vinterbergs

'Jagten' og Nils Malmros' 'Sorg og glæde' ville blive så store kommercielle

succeser, som de blev«, siger han. 

Når film skal finansieres, bruger man i forvejen præmisser, som at filmen skal

kunne nå en vis målgruppe. 

Og her er Henrik Bo Nielsen sikker på, at man vil blive præsenteret for stedse

flere analyser og mere data. 

»Fra instituttets side vil man se på, om det vil bidrage til at sandsynliggøre, at

filmen når bredt ud. Men det er altså ikke en eksakt videnskab. Så må

redaktionen prøve at skelne skidt fra kanel. Alternativet er at lave alt på

mavefornemmelsen«, siger han. 

»Det er også derfor, jeg umiddelbart tror, at øget viden om brugernes

præferencer er der, hvor man skal sandsynliggøre, at en film bliver stor og

bred. Der vil man hive den dokumentation frem, man tror, der kan bruges.

Det kan også være, at filmens hovedrolle har så og så mange følgere på

Twitter«.

Vision og vilje dør ikke ud

Henrik Bo Nielsen mener, ligesom Vinca Wiedemann, at sandsynligheden

for, at brugen af big data-analyser griber ind i filmkunsten, er beskeden. 

»Jeg tror, integriteten hos instruktører og forfattere er så høj, at jeg ikke er så

bekymret. Og som støtteinstitution, hvor vi først og fremmest har en

kunststøtteordning, vil vi ikke lade os forføre af, hvem der kan få flest mulige

klik. Det ser jeg slet ikke komme«, siger han. 

Desuden behøver analyserne ikke at resultere i dårlig filmkunst, understreger

Henrik Bo Nielsen, der gladelig lod sig gribe af ’House of Cards’. 

Og så påpeger han, at kalkuler omkring målgrupper og deres interesser jo

allerede spiller ind på filmproduktionen.

»Det ser man jo hver jul, når far og mor skal med deres 1,9 børn i biffen og se

en god, bred film. Der er også et stort spekulationselement«, siger han. 

Og drømmen om, at man kunne opfinde en formel for, hvordan film ville gå,

mener han altid har været der.

»Men mange, der skaber film, vil sige, at det også handler om vision og vilje til

at overbevise nogen om, at dette vil blive et fantastisk projekt – frem for at

komme med lange datalister«, siger han.
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