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Denne evalueringen ble skrevet som en eksamensoppgave på MIX202 Design for mediebruk 

våren 2021. Kurset inngår i bachelorprogrammet Medie- og interaksjonsdesign ved Institutt 

for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Kursleder var professor Lars 

Nyre. Faglærere var overingeniør Zulfikar Fahmy, PhD-stipendiat Oda Elise Nordberg, PhD- 

stipendiat Fredrik Håland Jensen, masterstudent Jonathan Lindø Meling og bachelorstudent 

Maj-Inga Holmsen. 
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1.0 Introduksjon 
Det er åpenbart at dagens strømmetjenester ikke når eldre i like stor grad som de unge. 

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). Hva kan være årsaken til dette store skillet 

i bruk av strømmetjenester?  

 

Eldre kan her forstås som “ekstreme brukere”. De 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). Å være en uerfaren bruker trenger ikke være en begrensning, man bør heller 

finne løsninger som tilpasser deres evner og forståelse (Strachan, 2017). Ved å gjøre løsningene 

mer intuitive for ekstreme brukere kan man også skape en bedre opplevelse for flere 

målgrupper.  

 

Denne rapporten gir konkrete råd til TV2 Sumo ved å undersøke behov og bruksvaner hos 

målgruppen besteforeldre. Innledningsvis vil rapportens formål bli presentert. Deretter kommer 

bakgrunnen for rapporten, utvelgelsen av deltakere og den interne arbeidsfordelingen. 

Metodene som ble brukt formidles under metodekapittelet. Hoveddelen gir råd til TV2 Sumo 

basert på funnene fra datainnsamlingen. Disse anbefalingene omhandler strømmetjenester 

generelt, samt eventer, formidling av sport og bruk av interaksjon i strømmetjenester. For å nå 

målgruppen bedre bør TV2 Sumo vurdere våre ni anbefalinger. 
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1.1 Hvordan bør strømmetjenester utformes for besteforeldre? 

For å undersøke hvordan strømmetjenester best kan utformes for besteforeldre, vil rapporten ta 

utgangspunkt i følgende formål og fokusområder:  

 

 

På bakgrunn av ønske fra TV2 Sumo har vi undersøkt målgruppen besteforeldre og deres bruk 

av strømmetjenester. Med strømmetjenester menes medieinnhold som overføres over nettet 

(Hagen, 2019). De valgte fokusområdene er eventer, sport og interaksjon. For å undersøke 

disse er det brukt kvalitative undersøkelser for å hente informasjon om målgruppen. Disse 

undersøkelsene har bestått av semistrukturerte dybdeintervju med sammenligningstest, samt 

observasjon i form av Think aloud-metoden. Innsikten fra dette arbeidet vil ikke nødvendigvis 

være representativt for målgruppen, men vil likevel kunne hjelpe TV2 Sumo med å nå ut til 

denne gruppen.  

2.0 Bakgrunn for rapporten 

2.1 Fokusområdene eventer, sport og interaksjon 

Med eventer menes direktesendte programmer med kort holdbarhet. TV2 gruppen er Norges 

femte største mediekonsern, og driver blant annet strømmetjenesten TV2 Sumo. Gruppen ble 

etablert i 1991 (Sandnes, 2020), og tilbyr nyheter, aktualitetsprogrammer, eventer, sport og 

underholdning. Dagens strømmetjenester består i stor grad av mange asynkrone programmer, 

og et fokus på eventer kan gi innsikt i hvordan tilpasse strømmetjenester til direktesendt 

innhold.  
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Vårt andre fokusområde er en form for event, nemlig sport. Desember 2020 kunngjorde TV2 

at de hadde sikret seg rettighetene til norsk fotball fra 2023 til 2028 som utgjør både topp- og 

breddefotball (Hagen, 2020). TV2 håper dette kan bidra til å løfte interessen blant norsk fotball. 

Grasroten står sterkt i det norske samfunn med lidenskap for lokalsport. Vi ønsket å se nærmere 

på hvordan besteforeldre kan vise sitt engasjement for barnebarnas idrett, samt for lokalsport.  

 

I vårt siste fokusområde interaksjon, har vi sett nærmere på hvordan interaktive funksjoner 

kan bidra til et større sosialt fellesskap og engasjement på strømmetjenester. Dette ble gjort ved 

å undersøke hvordan målgruppen foretrekker å interagere med andre over nett. 

2.2 Våre utvalgte besteforeldre 

I utvelgelsen av deltakere ble det satt krav til informantenes alder, erfaring og interesser. Det 

ble satt et bredt aldersspenn mellom 55 og 90 år, grunnet utfordringer med å finne informanter. 

Vårt krav var at deltakerne skulle ha tilgang til, og erfaring med strømmetjenester, for å kunne 

tilpasse tjenestene til dem som har mulighet til å bruke de. I tillegg måtte minst halvparten av 

deltakerne være sportsinteresserte for å belyse fokusområdet vårt. Det var ønskelig å oppnå 

kjønnsbalanse, men det viste seg vanskelig å finne kvinner som møtte kravene. Dermed er kun 

tre av ti informanter kvinner, og datamaterialet må ses i lys av dette. Figur 1 gir et innblikk i 

hvem de utvalgte besteforeldre fra datainnsamlingen er. 

 

Rekrutteringen ble gjort ved at vi tok kontakt med personer i vår omgangskrets, en metode som 

kan kalles “snowball sampling”. Her finner man personer som møter kravene, som videre 

henviser til andre potensielle deltakere (QuestionPro, u.å.). Metoden er nyttig når det er 

vanskelig å finne potensielle deltakere. Man finner også informanter som man gjerne ellers 

ikke ville kommet i kontakt med. Et viktig hensyn er at man kan få bias og feilmargin ettersom 

man kun kommer i kontakt med en begrenset del av populasjonen (QuestionPro, u.å.). Ti 

deltakere ble intervjuet, der fire av disse deltok på Think Aloud observasjon.  
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3.0 Metode 
Kvalitativ metodetriangulering ble benyttet for å undersøke målgruppen fra flere perspektiv 

(Preece, Rogers & Sharp, 2019, s.265). Vi valgte å bruke metodene semistrukturert 

dybdeintervju med sammenligningstest, samt direkte observasjon i kontrollerte omgivelser 

gjennom Think Aloud-metoden. Intervju er en god teknikk for å utforske dybdeinformasjon, 

mens observasjon kan gi nyttig detaljinformasjon (2019, s.301). Metodene har både fordeler 

og ulemper som vist i figur 2. 
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Kombinerer man intervju og observasjon undersøker man deltakernes tanker og meninger om 

fokusområdene, samt deres praktiske forståelse av strømmetjenester og grensesnitt for 

samhandling. Sammensetningen er valgt i håp om å avdekke en bredere forståelse av 

målgruppens behov, som vist i figur 3. 

 

 

Et informasjonsskriv ble skrevet i henhold til forskningsetiske regler og signert av 

informantene. Deltakerne ble informert om prosjektets prosess, formål og rettighetene sine. 

Faglærer leverte meldeskjema til Norsk senter for forskningsdata. Pilotstudier ble utført for å 

beregne tid og forsikre oss om at datainnsamlingen skulle gå så feilfritt som mulig (Preece, 

Rogers & Sharp, 2019, s.265).  
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3.1 Semistrukturert dybdeintervju med sammenligningstest 

Gjennomføringen av de semistrukturerte dybdeintervjuene ble gjort ved å følge en 

intervjuguide, samt stille oppfølgingsspørsmål ved behov (Preece, Rogers & Sharp, 2019, 

s.269). For å opprettholde en grad av standardisering holdt vi oss til fokusområdene gjennom 

alle intervjuene (2019, s.269). Målet med intervjuene var at de skulle gi oss dybdeinformasjon 

og innsikt om målgruppens holdninger, tanker og erfaringer rundt strømmetjenester, eventer, 

sport og interaksjon. 
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En sammenligningstest ble gjennomført med halvparten av informantene. En slik test brukes 

for å sammenligne forskjellige grensesnitt for å se hva som har størst potensiale til å møte en 

målgruppe (Rubin og Chisnell, 2008, s.37). Sammenligningstesten ble utført ved å presentere 

skjermbilder av eksisterende tjenester, funksjoner og grensesnitt for å forstå fordelene og 

ulempene rundt ulike designløsninger og grensesnitt. 

  

Strømmetjenestene som ble sammenliknet var NRK TV mot TV2 Sumo og Netflix mot HBO. 

Disse er blant de største aktørene innenfor strømmetjenester i Norge, og vi sammenlignet de 

norske og de amerikanske tjenestene mot hverandre. 

 

   Bilde 1: Sammenligning mellom forsiden av NRK TV og TV2 Sumo. 
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I tillegg ble Netflix Party og Twitch, VG live og TV2 Sporten app sammenlignet, samt 

grensesnitt for avstemming i programmene “Alle mot en” og “MGP”. Disse tjenestene og 

grensesnittene ble valgt fordi de representerer ulik grad av interaksjon og grensesnitt innen 

formidling av sport. 

 

Bilde 2: Sammenligning mellom Netflix Party og live stream på Twitch. 
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3.2 Observasjon gjennom Think Aloud 

Observasjon i kontrollerte omgivelser handler om å observere individer som utfører spesifikke 

oppgaver i et kontrollerbart miljø, og metoden kan hjelpe med å forstå brukerens kontekst, 

oppgaver og mål (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s.287). Vi ønsket å benytte feltarbeid for å 

observere brukernes vaner og digital bruk i kjente omgivelser. Av sikkerhetsmessige grunner 

ble observasjon gjennomført digitalt i kontrollerte omgivelser, fordi mange eldre er i 

risikosonen under pandemien. Under observasjonene delte intervjueren skjermen sin for å sikre 

en trygg gjennomføring. Slik ble det også tatt høyde for varierende tekniske kunnskaper blant 

deltakerne. Observasjon ble utført i form av Think Aloud-metoden. Denne metoden er nyttig 

for å forstå hva som foregår i hodet til en person ved å undersøke personers 

problemløsningsstrategier (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s.296). Målet var å få nyttig innsikt 

i hvordan målgruppen løser aktuelle oppgaver og problemer.  

 

Think Aloud oppgavene ble utformet med utgangspunkt i tjenestene NRK TV, VG Live, 

Twitch og Netflix-party. Disse tjenestene ble valgt fordi de inneholder varierende grad av 

samhandling og sanntid, for å kunne si noe om hvilke samhandling målgruppen foretrekker 

(figur 5).  
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4.0 Hva kan forbedres? 
Denne delen av rapporten presenterer funn rundt målgruppens behov og bruksvaner, og 

kommer med anbefalinger til hva som kan gjøre strømmetjenester bedre for målgruppen. Don 

Normans designprinsipper omhandler hvordan man kan designe for å få den beste 

brukeropplevelsen og blir brukt for å belyse enkelte anbefalinger (Norman, 2013). 

Økt behov for oversiktlig utforsking i minimalistisk stil 
De seks første designimplikasjonene gir anbefalinger angående strømmetjenester for å svare 

på hvilke behov og bruksvaner besteforeldre har. Personas 1 gir et inntrykk i hvilke medievaner 

og behov brukergruppen har i møte med strømmetjenester.  
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4.1 Foretrekker å utforske heller enn å søke 

Målgruppen liker å utforske og scrolle når de bruker strømmetjenester, som vist i personas 1. 

De foretrekker å klikke seg gjennom grensesnittet fremfor å bruke søkefunksjonen når de leter 

etter informasjon og programmer: 

 

 

 

Gjennom observasjoner så vi at det var høyere sannsynlighet for at kvinner brukte 

søkefunksjonen enn menn. Dette var dog informanter som fortsatt var i arbeid, og fikk 

anbefalinger fra deres sosiale krets, i motsetning til mennene, som i hovedsak var pensjonister. 

Oppsettet som ga best resultat var listevisning og kategorisering av sjangre fremfor 

bildevisning og blikkfangere.  

 

 

 

Sitatet over viser at de eldre bruker lang tid og trykker unødvendig mye for å finne fram. Når 

de til slutt finner fram er de svært positiv til opplevelsen, tross vanskeligheter. Selv om de er 

fornøyde er det klare negative sider ved den lange tidsbruken. 

Anbefaling: Sortere innhold etter sjangre 

Vi anbefaler TV2 Sumo å ha mulighet til å sortere innholdet etter sjangre, eksempelvis krim, 

drama og humor, uavhengig av om det er serier, programmer eller film, som vist i bilde 3. Dette 

vil gjøre det lettere å finne frem til innhold på strømmetjenester ved å bla og trykke, fremfor å 

søke. Ved å bruke knapper og visuell kategorisering kan TV2 Sumo stimulere til økt bruk av 

klikking og navigering på en ryddig og logisk måte. Det er viktig å gjøre det synlig og lett 

tilgjengelig. Dette kan sees i lys av designprinsippet visibility, jo mer synlig et element er, jo 
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høyere sjanse er det for at brukeren forstår hva elementet gjør og hvordan de skal ta det i bruk 

(Amiana, 2020). 

 

 

Bilde 3: Eksempler på hvordan en slik løsning ser ut på Netflix og NRK TV. 
 

4.2 Søker kun etter konkrete ting 

Målgruppen bruker kun søkefeltet hvis de husker navnet på det de leter etter, eller vet nøyaktig 

hvilke søkeord de ønsker å bruke, som vist i personas 1. De finner det tungvint å skrive, noe 

som kan ha sammenheng med at de fleste bruker strømmetjenester på TV. Dette gjør det enda 

vanskeligere å bruke søkefeltet. I flere sammenhenger var målgruppen negativ til å skrive i 

søkefeltet. De mener det tar for mye tid og er for detaljfokusert, uten at de nødvendigvis oppnår 

ønsket resultat. 

Anbefaling: Søking ved bruk av filtrering 

Vi foreslår at TV2 Sumo har et alternativ i søkefunksjonen hvor man kan velge filtre som 

sorterer innholdet. Hvis man skal se en film kan aktuelle filtre være sjanger, talespråk, lengde 
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på film og skuespillere som er med i filmen. Valgmulighetene for filtre er store og kan utvides 

fortløpende. Et eksempel på hvordan filtreringen kan utformes er vist i figur 6. Dette skal være 

en hjelpefunksjon som gjør det lettere å finne det man ønsker å se på. På denne måten gir man 

målgruppen mulighet til å søke etter innhold uten å måtte skrive. For at en slik funksjon skal 

bli vellykket for målgruppen er det viktig å se til Normans designprinsipp om constraints, som 

handler om å begrense mulige handlinger (Amiana, 2020). Målgruppens vane med å trykke og 

prøve seg frem på strømmetjenester gjør det viktig å begrense mulige feil som kan hindre dem 

å nå målet sitt. Derfor må en slik filtreringsfunksjon være intuitivt og tydelig for målgruppen å 

se og bruke. 

 

4.3 Ønsker oversiktlighet - “Det enkle er ofte det beste” 

Det foretrekkes et design som presenterer det nødvendige på en oversiktlig måte. Målgruppen 

er glad i TV-guiden på NRK TV. De liker å raskt kunne se hvilket innhold som er tilgjengelig 

og trykke for å se hva programmene handler om. Netflix sin forside gir for lite informasjon om 

hva som finnes på strømmetjenesten ved å presentere innholdet i form av bilder. Som personas 

1 viser foretrekkes oversikt over programmer, og gjerne i form av lister slik som en TV-guide. 

Flere etterspurte en søkefunksjon i en slik TV-guide.  
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Bilde 4: Informantene synes Netflix sin utforming gir lite informasjon, mens TV-guiden på NRK TV 
gir dem et oversiktlig og ryddig overblikk over det nødvendige innholdet.  
 

Anbefaling: Valgfri listevisning av innhold 

Vi mener det er fordelaktig for TV2 Sumo å implementere en funksjon som gir brukeren 

muligheten til å velge om de ønsker et visuelt grensesnitt med bilder eller om de foretrekker et 

TV-guide-oppsett med listevisning og tekst. Med et grensesnitt som tar i bruk listevisning vil 

man få et større overblikk over hvilke programmer som er tilgjengelig når man åpner forsiden. 

Figur 7 tar utgangspunkt i TV-guiden på NRK TV og viser hvordan en listevisning med 

kategorier kan utformes. Det kan være en fordel å gi brukeren større mulighet til å velge 

hvordan tjenesten skal utformes og hvordan innholdet skal presenteres på strømmetjenesten. 

Slik kan man bidra til et grensesnitt som er tilpasset behovene til flere målgrupper.  
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Figur 7: Forslag til hvordan kategorier i en listevisning kunne vært utformet med utgangspunkt i NRK 
TV sin TV-guide. 

4.4 Gjenkjennelighet over “nytt krutt”  

Målgruppen foretrekker nettsider og funksjoner som de er godt kjent med fra før. Gjennom 

observasjonene så vi at alle informantene fant tilbake til forsiden ved å bruke hjem-knappen. 

Noen av informantene merket med alderen at det ble vanskeligere å få med seg nye funksjoner 

på strømmetjenester. Det savnes en standard som gjør strømmetjenester mer lik hverandre: 

 

 

 

På Twitch kjente de ikke til logo eller nettsiden, men likevel trykket de instinktivt på hjem-

knappen for å komme til forsiden fordi den var øverst i venstre hjørne.  

Anbefaling: Sett logo som hjem-knapp øverst til venstre 

Vår anbefaling til TV2 Sumo er å tilpasse seg målgruppens forventninger ved å flytte logoen 

øverst til venstre. Kjent design er godt design og dette kan ses i sammenheng med Normans 

designprinsipp om consistency: like operasjoner og elementer skal alltid forårsake den samme 

reaksjonen (Amiana, 2020). Dette gjelder på tvers av strømmetjenester, og ved å implementere 

slike standarder vil man kunne skape en bedre brukeropplevelse for flere mennesker.  
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4.5 Minimalistisk design foretrekkes…  

Deltakerne responderte bra på det minimalistiske uttrykket på sidene som ble testet: 

 

 

 

VG Live sitt uttrykk ble positivt mottatt under observasjonen. Det ble trukket frem at et 

minimalistisk uttrykk gjorde nettsiden mer oversiktlig. 

 

På den andre siden så vi at strømmetjenesten Twitch presenterer for mye informasjon som 

gjorde at informantene ble overveldet og forvirret: 

 

 

 

Informantene hadde vanskeligheter med å skille mellom relevant og irrelevant informasjon når 

det ble for mange elementer med farger og tekst. Informantene følte seg overbelastet med 

informasjon og visste ikke hvor de skulle begynne. Dette var mest tydelig på Twitch sin forside 

(bilde 5). Twitch har mange elementer som er tett i tett, og bilder og farger som kjemper om 

oppmerksomheten. Det var et ønske om større avstand og mer plass til hvert av elementene 

blant informantene. 
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Bilde 5: Forsiden på Twitch. 

Anbefaling: Behold et minimalistisk uttrykk, men begrens farge- og bildebruk 

Vi mener det er hensiktsmessig for TV2 Sumo å opprettholde det minimalistiske uttrykket på 

strømmetjenesten, men inkludere funksjoner som begrenser farge- og bildebruk. Ved å 

begrense dette vil det være færre blikkfangere og elementer som kjemper om 

oppmerksomheten. For å unngå at informantene blir overrumplet med informasjon, er det 

nødvendig å etablere et tydelig hierarkisk struktur som enkelt viser informanten hvor man skal 

se og navigere seg først. I tillegg kan økt kontrast gi et sterkere skille på hva som er viktig og 

mindre viktig. 

4.6 … men for minimalistisk blir utydelig 

Noen deltakere hadde utfordringer med å oppdage knapper som kunne brukes til navigering på 

VG Live. Dette var en utfordring med for eksempel pilene på forsiden (bilde 6). 
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Bilde 6: Forsiden på VG Live. De uklare pilene er markert med rød sirkel. 

 

Dette førte til at deltakeren gikk omveier for å finne innhold som i utgangspunktet kunne bli 

funnet med ett tastetrykk. I tillegg fant vi at teksten på enkelte knapper var i en gråfarge som 

gjorde at de ikke stod frem på siden, som førte til at deltakerne ikke forstod at de kunne trykke 

på knappene. Dermed tok informantene en omvei for å utføre den samme handlingen som disse 

“usynlige” knappene.  

Anbefaling: Ikoner og knapper må være synlig for alle 

Vi anbefaler å gjøre ikoner og knapper mer synlig for brukerne, og det må være åpenbart hva 

man kan trykke på. Designprinsippet visibility blir igjen aktuelt her. Man skal ikke lure på om 

man kan trykke på noe eller ikke. Om det brukes ikoner må disse være selvforklarende, 

eventuelt må det være tekst som forklarer ikonet eller knappen slik at det ikke kan misforstås 

av brukerne. På TV2 Sumo sine sider er det ikke veldig tydelig at det kommer mer informasjon 

om programmet hvis man trykker på pil-knappen, som vist i bilde 7. Ved å legge til en 

beskrivelse ved knappen vil det bli mer tydelig hva knappen gjør.  
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Bilde 7: Slik ser det ut når man holder musen over et program på TV2 Sumo. En knapp med pil nedover 

dukker opp. 

Ønsker virkelighetsnær interaksjon med andre 
De to neste designimplikasjonene gir anbefalinger angående interaksjon gjennom 

strømmetjenester. Personas 2 gir uttrykk for hvilke medievaner og behov besteforeldre har med 

fokus på interaksjon. 
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4.7 Åpen til interaksjon med bekjente 

For de aller eldste deltakerne er det tydelig at de har problemer med å se for seg ulike 

muligheter for interaksjon med andre. Dette gjelder for de over 80 år. De under 80 år stiller seg 

derimot svært positiv til å interagere med andre. Målgruppen er skeptisk til å ta del i et større 

interaktivt samfunn med mennesker man ikke kjenner, men er generelt åpen for å teste ut nye 

former for samhandling og kommunikasjon med andre bekjente. 

Anbefaling: Legge til venner på TV2 Sumo 

Målgruppen er åpen for interaksjon med bekjente, og vi foreslår derfor at man kan legge til 

venner på TV2 Sumo. Her kan man ha mulighet til å få opp varsel hvis vennene dine ser på det 

samme direktesendte innholdet som deg, og kommunisere med dem om man ønsker. Det er 

viktig at denne funksjonen er valgfri og kan slås av. Tjenesten kan også foreslå innhold basert 

på hva venner ser på, og man kan selv gi personlige anbefalinger til programmer hvis man tror 

dette er noe vennene dine vil like. Med disse funksjonene har man et stort potensiale til å skape 

en sosial plattform for interesserte besteforeldre. 

4.8 Foretrekker tale og video fremfor chatting 

Et fellestrekk for målgruppen er at de foretrekker å ta i bruk tale fremfor skriving i samhandling 

med andre på strømmetjenester, som vist i personas 2. Det er delte meninger om hvorfor de vil 

bruke tale-funksjoner fremfor å chatte.  

  

 
 

Sitatet over viser til en persons holdning til chatting, det er ikke moderne nok. Noen 

informanter oppfatter det som upersonlig å chatte. Andre observasjoner rundt dette er at 

skriving er tungvint og knotete, eller tar for lang tid. Målgruppen vil heller interagere digitalt 

gjennom prating, og liker denne typen interaksjon fordi dette oppfattes som virkelighetsnært 

(personas 2). Målgruppen er generelt positiv til tale-grensesnitt som stemmestyring og 

diktering. Videofunksjoner er også populært blant målgruppen, med et ønske om å kunne 
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dempe lyden på innholdet når man snakker. Holdningene er derimot annerledes om man ser på 

sportsinnhold: 

 

 
 

 

 

Fotballinteresserte vil kommunisere digitalt med venner og familie før, i pausen eller etter en 

fotballkamp, men synes det virker forstyrrende under kampen. Det kom frem at det kunne være 

aktuelt å ta i bruk en talefunksjon under fotballkamp hvis kommunikasjonen og innholdet var 

synkront og ikke forstyrret kampen. 

Anbefaling: Sats på tale- og videofunksjoner for å fremme interaksjon 

For å fremme interaksjon på TV2 Sumo anbefaler vi å ta i bruk tale- og videofunksjoner. På 

denne måten kan man sitte i hver sin stue å se innhold sammen på strømmetjenester med 

varierende grad av interaksjon, som vist i figur 9. En talefunksjon kan være asynkront i form 

av talemelding eller diktering. Ved direktesendt innhold som fotballkamper vil det være svært 

viktig at man har mulighet til å snakke med hverandre synkront. I en videofunksjon bør man 

ha mulighet til å kunne slå av og på kameraet. Det kan også være en funksjon som automatisk 

demper lyden på innholdet slik at kommunikasjonen blir tydelig. På disse måtene kan brukeren 

velge hvordan de ønsker å interagere med andre på strømmetjenester. 
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Figur 9: Viser hvordan to personer kan sitte hver for seg og se en fotballkamp sammen via 
strømmetjenester. 
 

Utfordringer ved oppfølging av lokal sport 
Den siste designimplikasjonen gir anbefalinger for å fremme idrettsengasjement. Personas 3 

gir uttrykk for hvilke medievaner og behov besteforeldre har med fokus på lokal sport. 
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4.9 Vanskelig å holde seg oppdatert på lokal sport 

Besteforeldrene med barnebarn som driver med idrett uttrykte stor interesse for å følge med på 

barnebarna sine kamper. Det var også generelt stor interesse for å se lokallaget spille dersom 

det var lett tilgjengelig. Flere ønsker mer TV-sendt lokal idrett, som vi kan se eksempel på her: 

  

 
  

På den andre siden påpeker en av informantene at det lokale engasjementet har blitt svekket 

med årene. Han fulgte mer med når barna var yngre og drev med idrett, men synes nå det er 

vanskeligere å følge med når han ikke har noen å heie på. Det å ha personlig kjennskap til 

spillerne økte interessen for innholdet for samtlige besteforeldre, selv for dem som ikke var 

sportsinteresserte: 

  

 

 

For å holde seg oppdatert på sport generelt, fant de fleste informasjon i aviser, nettaviser og 

apper, og noen nevnte at de brukte supportersiden til laget de følger. Det var utfordrende for 

samtlige besteforeldre å holde seg oppdatert på mindre klubber som for eksempel barnebarnas 

lag. Flere visste ikke hvor de skulle lete etter slik informasjon, og fikk hovedsakelig alle 

oppdateringer gjennom samtale med barnebarna og foreldrene deres.  

Anbefaling: Samle informasjon om lokal sport 

Vi mener at å samle all informasjon om lokal sport på et sted vil være fordelaktig for TV2 

Sumo. På denne måten kan man velge lag som man ønsker å følge med på, og få en oversikt 

over lagets kamper og resultater. I en slik løsning kan man velge å synkronisere terminlisten til 
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favorittlaget sitt med egen kalender på telefon eller PC. Da kan man få opp varsler i forveien 

av neste kamp med dato, klokkeslett, arena og hvor kampen vises dersom det er mulig å se den. 

Figur 10 viser hvordan denne løsningen kan se ut. Denne løsningen kan integreres i TV2 Sumo 

sitt grensesnitt for å få en helhetlig opplevelse av den lokale idretten.  

 

 

Figur 10: Slik kan man eksempelvis velge lag for å holde seg oppdatert på kommende kamper. 

 

5.0 Konklusjon 
Ut fra vårt formål har vi konkludert at vår målgruppe har følgende behov og bruksvaner i møte 

med strømmetjenester:  

 

1. Målgruppen liker å utforske, scrolle og klikke. Vi anbefaler å ha mulighet til å sortere 

innhold i sjangre for å lettere navigere ved klikkfunksjoner. 
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2. Målgruppen synes det er tungvint å skrive i søkefeltet. Vi anbefaler å kunne filtrere 

innhold gjennom søkefunksjonen. 

3. Målgruppen liker det oversiktlige og ryddige overblikket TV-guiden på NRK TV gir 

dem. Vi anbefaler å gi brukeren muligheten til å velge om de ønsker et visuelt 

grensesnitt med bilder eller et TV-guide-oppsett med listevisning.  

4. Målgruppen foretrekker funksjoner de er godt kjent med, som å ha hjem-knappen i 

venstre hjørne. Vi anbefaler å flytte TV2 logoen øverst til venstre på siden for å 

opprettholde standarden målgruppen er kjent med fra andre nettsider. 

5. Målgruppen responderte bra på minimalistiske nettsider og dårlig på mye elementer og 

farger. Vår anbefaling er å beholde et minimalistisk uttrykk på TV2 Sumo, men 

begrense farge- og bildebruken. 

6. Målgruppen ønsker tydelige knapper da de synes ett for minimalistisk design ble 

utydelig. Vi anbefaler å gjøre det mer tydelig hva knapper gjør ved å legge til en 

beskrivelse der det ikke er til stede. 

7. Målgruppen er åpen for interaksjon med bekjente. Vi anbefaler at man kan legge til 

venner og interagere med dem på TV2 Sumo. 

8. Målgruppen foretrekker å ta i bruk tale fremfor chatting i samhandling med andre på 

strømmetjenester. Vi anbefaler TV2 Sumo å satse på tale- og videofunksjoner. 

9. Målgruppen finner det utfordrende å holde seg oppdatert på lokal sport. Vi anbefaler å 

samle all informasjon om lokal sport på TV2 Sumo og gi brukeren mulighet til å legge 

til lag som man ønsker å følge. 

 

De eldre brukerne er fornøyd så lenge de finner fram, uavhengig av dette mener vi at TV2 

Sumo har mye å tjene på å tilrettelegge for denne gruppen. Målgruppen trenger bedre 

muligheter til å klikke seg frem og sortere innhold, selv ved søking. Innhold må kunne 

organiseres på en oversiktlig måte med et tydelig minimalistisk design. Tale og video-

funksjoner er ønsket for interaksjon med andre, samt muligheten for å lettere kunne følge opp 

lokal sport. Våre funn viser et behov for tilpasning av strømmetjenester, og håper denne 

rapporten kan bidra til videre utvikling av TV2 Sumo. 
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