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Med dager som kretser rundt barn og jobb, er
det gjerne lite tid til annet enn søvn, måltider og
transport til og fra barnehage, skole eller
fritidsaktiviteter. Innsiktene ga oss viktige og
overraskende innblikk i unge foreldres
preferanser og pet peeves. For eksempel sa
nesten alle informantene at de foretrekker tekst
over video når de sjekker nyheter. De opplever
ofte «for mye» av et eller annet, og savner å
kunne tilpasse nyhetene for å komme til det
viktigste først. De leser vanligvis i korte økter og

TRAVLE FORELDRE:
MOBIL I EN HÅND
OG ET BARN I DEN
ANDRE

I

scroller mye på mobilen. Ut fra disse funnene
blir implikasjonen for design å lage en løsning
som er profesjonell, ryddig og informativ, men
samtidig interessant for folk som kjeder seg i
korte pauser. Den bør tilpasses kroniske
mobilbrukere som må sjonglere barn, jobb,
nyheter, underholdning og alt annet.
I denne rapporten har vi samlet innsikten vi har
fått i dette prosjektet. I første del av rapporten
vil du få en oversikt over målgruppen,
prosjektets omfang og metodene som ble brukt
i innsiktsarbeidet. Deretter presenterer vi

en tid hvor det er hard konkurranse om

For å hjelpe oss å bestemme hvordan vi skal

oppmerksomheten, samt en økende

navigere det skiftende landskapet på best mulig

bevissthet rundt fake news og clickbait,

måte, kan vi ta i bruk metoder fra

fremkommer en tydelig utfordring for

interaksjonsdesign. Kvalitative metoder fra dette

nyhetsformidlere. Det gjelder å finne balansen

fagfeltet lar oss kartlegge behovene og

mellom engasjerende nyhetsformidling og å

preferansene til spesifikke målgrupper. Vi har

fremstå som en pålitelig nyhetskilde. Det stilles

forsøkt å få et innblikk i hvordan travle unge

høye krav fra brukernes side om at innholdet

foreldre bruker nyhetstjenester i løpet av en

skal være interessant, spennende og troverdig.

hektisk hverdag, og hvilke løsninger som i større

Tjenestene skal i tillegg være av høy kvalitet og

grad vil passe inn i denne hverdagen.

funnene våre, vår tolkning av funnene og hvilke
implikasjoner disse får for design. Avslutningsvis
kommer vi med konkrete råd til hvordan TV 2
kan forbedre sin nyhetsformidling til unge
voksne med en travel hverdag.

imøtekomme deres behov.
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BAKGRUNN: TV 2 OG
STIMULI
Etter møte med TV 2 dannet vi oss et mer
detaljert bilde av hvilke målsettinger de har. Vi
tolket det slik at brukere med dårlig tid er et
interessant segment å forske på for TV 2, hvor
segmentet tydelig viser om TV 2 sine produkter

Med dette som bakgrunn og for å holde fokus
på vår målgruppe gjennom hele rapporten
formulerte vi noen spørsmål vi ønsket å få innsikt
i og besvare:

deres hektiske hverdag?
Hvilken medieform er best tilpasset deres

farten”.

behov?

Det kommer også frem at interaktivitet er et av

Hvordan takler vi at de fleste misliker

områdene som kan utforskes for å gi brukerne

reklame, når reklame er et nødvendig onde?

en mer personlig opplevelse som passer deres
travle hverdag. TV 2 formidlet også at det er mer

Hvordan kan vi designe en nyhetstjeneste

interessant å se på nyhetsformidling som helhet

som snakker brukerens språk i en hektisk

og ikke spesifikt om eksempelvis deres

hverdag hvor barnefri-tid er hellig?

på målgruppens nyhetsbehov som helhet og
gjort videre tolkning inn mot TV 2 sine
nyhetstjenester.

som snakker brukerens språk

Hva er travle foreldres forhold til nyheter i

leverer til behovet om å bli oppdatert “på

strømmetjeneste TV 2 Play. Vi har derfor fokusert

Hvordan kan vi designe en nyhetstjeneste
i en hektisk hverdag
der barnefri-tid er hellig?

MÅLGRUPPE OG UTVELGELSE AV
DELTAKERE

I løpet av prosjektet oppsto det noen

Målgruppen for innsiktsarbeidet har vært «unge

rekrutteringsselskapet, så vi løste dette med å

voksne med barn». Etter tilbakemelding fra TV 2

kontakte kjente. For å sikre oss nok data utvidet

har fokuset spesielt vært på unge voksne, og det

vi kriteriene litt, men beholdt det viktigste — at

faktum at de har barn kan tolkes som at de har et

deltakeren var en ung voksen med en travel

hektisk liv med relativt lite «fritid». Derfor satt vi

hverdag på grunn av jobb og andre årsaker.

forsinkelser med å få deltakere fra

noen kriterier for utvelgelsen av informanter.
Dette sikret at deltakerne mest sannsynlig hadde
en travel hverdag med både jobb og barn i
barnehage eller i barneskolealder.
Vi fikk tilgang til deltakere gjennom TV 2 sine
systemer for rekruttering. Rekrutteringsmetoden var en type «non-probability purposive
homogeneous sampling». Det vil si at vi selv
plukket ut deltakere fra en populasjon som delte
karakteristikker som alder og livssituasjon
(Etikan, Musa, og Alkassim, 2016, s. 3). En
svakhet med denne metoden er at den er
subjektiv og kan ikke generaliseres; en styrke er
at man kan få dypere innsikt i en bestemt
gruppe.
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METODER FOR DATAINNSAMLING
DATAINNSAMLING
Til datainnsamlingen benyttet vi oss av tre kvalitative metoder: intervju, observasjon og dagbokstudier.
Vi gjennomførte 11 semistrukturerte intervju der en del av intervjuet inkluderte observasjon i form av
«think aloud». I tillegg førte seks informanter dagbøker i tre dager. Kvalitativ metode gir
dybdekunnskap i deltakernes fortolkninger og kontekst (Grønmo, 2020), og egnet seg derfor godt til å
få innsikt i informantenes nyhetskonsum og forhold til nyheter.
Vi formulerte en prosjektskisse og samtykkeskjemaer for de tre metodene i samsvar med Norsk senter
for forskningsdata (NSD) sine krav. Skjemaene inneholdt informasjon om prosjektet, personvern og hva
slags data som ble samlet inn, og ble signert av alle deltakerne. Vi transkriberte intervjuene, tematiserte
funnene og utformet infografikker basert på dataene fra både intervju og dagbokstudiet.

SEMISTRUKTURERTE INTERVJU
Semistrukturerte intervju kjennetegnes av at temaet for samtalen er forhåndsdefinert, og at det finnes
rom for oppfølgingsspørsmål (Nordbø, 2017, s. 82). Vi utarbeidet en intervjuguide i forkant av
intervjuene for å sikre at samme tema ble tatt opp på hvert intervju (Preece, Sharp og Rogers, 2019, s.
269). I slike intervjuer er det viktig å ikke stille ledende spørsmål og unngå bias så godt som mulig
(2019, s. 270). En fordel med å gjennomføre intervju på Zoom er at deltakeren er i sitt eget miljø, og
dermed er mer avslappet (2019, s. 277). Digitale møter kan derimot også oppleves som uvant, og det
kan være vanskeligere å observere informantens kroppsspråk gjennom en skjerm.
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DAGBOKSTUDIER
Vi gjennomførte indirekte observasjon i form av dagbøker, en metode som er enkel å gjennomføre når
det er vanskelig å observere fysisk (Preece, Sharp og Rogers, 2019, s. 298). Dagbokstudier er lite
tidkrevende for de som gjennomfører studien og fungerte dermed godt som passiv datainnsamling
mens vi intervjuet andre informanter. I slik indirekte observasjon er man derimot avhengig av at
informantene husker å føre dagbok til riktig tid og følger instruksjonene. For å forebygge frafall laget vi
et kort spørreskjema som var enkelt å svare på og som ikke varte lenger enn tre dager.

BEGRENSNINGER MED METODENE
Prosjektet og datainnsamlingen har vært preget av koronasituasjonen og ulike restriksjoner, og derfor
valgte vi metoder som enkelt kunne gjennomføres digitalt. Informantene svarte på digitale
spørreskjema i stedet for å skrive i fysiske dagbøker, og intervjuene ble gjort over Teams og Zoom. Et
positivt utfall av sistnevnte var at det ble lettere for gruppemedlemmene å delta i intervjuene,
uavhengig av hvor man befant seg.
Ettersom det kan være vanskelig å observere kroppsspråk gjennom skjerm, valgte vi å supplere
intervjuene med think aloud-metoden slik at deltakerne kunne få uttrykke seg muntlig i stedet for vanlig
observasjon. Hensikten med å observere informantene var å få et innblikk i hvordan de ulike tjenestene
blir brukt. Vi konkluderte derfor med at think aloud-metoden kunne gi oss det vi ønsket som et bedre
alternativ å gjennomføre i henhold til smittevernrestriksjoner.

THINK ALOUD
Vi valgte å kombinere semistrukturerte intervju med think aloud slik at deltakerne fikk muligheten til å
vise hvordan de faktisk bruker sine foretrukne nyhetstjenester underveis i intervjuene. Think aloud er en
type observasjon som går ut på at deltakeren forklarer hva de tenker og gjør mens de observeres, og er

THINK
nyttig
for ALOUD
å få et innblikk i hva som foregår i deltakerens hode (Preece, Sharp og Rogers, 2019, s. 296). I
vårt tilfelle fikk informantene muligheten til å forklare og vise hvordan de bruker deres foretrukne

nyhetstjenester samt TV 2 sine tjenester, og deretter sammenligne disse. Kombinasjonen av intervju og
think aloud gir tilgang til flere ulike perspektiver og bedre forståelse for deltakerens kontekst, oppgaver
og mål (2019, s. 287-300).
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ANALYSE: NYHETSTJENESTER I LYS AV TRAVLE
FORELDRES NYHETSKONSUM
En grundig gjennomgang av innsamlet data har gitt oss spennende innsikt i hvordan tidspress påvirker
travle unge voksnes forhold til nyheter: Informasjon må presenteres kort og presist. Det er i hovedsak
overskrifter som konsumeres og artikler skumleses når tiden strekker til. De unngår tjenester og
formater som krever tid og oppmerksomhet, f.eks video, agurknytt, clickbait, reklame osv. I analysen av

«For meg så er det lettest med lesing. Mange grunner til det, om
det kommer lyd fra telefonen så bli datteren min interessert med en
gang om det kommer lyd. Da vil hun spille på telefonen min.» - IN3

innsiktene våre har vi kommet frem til tre hovedtemaer som dekker funnene våre: «Scroll, baby, scroll»,
«For mye!», og «Knowledge is power».

Kort sagt:
Travle unge voksne
foretrekker nyheter
i tekstform på mobil
og oftest i nettleser.

FUNN 1: «SCROLL, BABY, SCROLL»

Flere informanter oppga at de bruker kveldsnyhetene på TV som en

Med utgangspunkt i en travel hverdag ser vi tydelig at valg av

slags oppsummering av dagens nyheter, men at de ikke oppsøker

nyhetstjenester, og hvilke saker som blir lest, baseres på hvor

dette med mindre de rekker sendingene.

tidseffektive de er. Mange nevner at tekstformatet er mer fleksibelt i en
hektisk hverdag da det kan konsumeres i korte pauser her og der,
også i situasjoner der de ikke kan ha lyd på telefonen. Hvis de blir
avbrutt har de muligheten til å legge det fra seg umiddelbart og
eventuelt plukke opp tråden ved en senere anledning.

«På nett så har du mer mulighet til å lese de sakene som er
interessante og kan bruke den tiden du vil på å lese det. Man
kan legge det fra seg hvis det er noe annet som fanger
oppmerksomheten. Og så kan en ta den opp igjen ved en
senere anledning.» - IN9

«Da er det gjerne sånne store nyheter som blir satt på, på
nyhetskanalen. Sånn som i romjulen, Gjerdrum liksom, så ble
jo gjerne nyhetskanalen satt på litt i bakgrunnen.» - IN9
«Utover det så er det jo mye nyheter man får med seg på
TV’en på kveldstid - eventuelt så står TV på nyhetskanalen på
dagtid hvis jeg sitter hjemme og har litt god tid på
hjemmekontoret.» - IN8

Tolkning: Innhold og formater er viktig
Selv om det kommer frem at det i hovedsak skummes gjennom

Informantene liker også effektiviteten tekst gir. De ønsker å komme til

overskrifter og artikler, er innhold fremdeles veldig viktig for

poenget så raskt som mulig, og derfor blir overskrifter og skumlesing

informantene. De har et sterkt ønske om å få med seg nyheter og å

av artikler de vanligste måtene å lese nyheter på i løpet av en dag. De

være oppdatert, men når innhold ikke er tilrettelagt, blant annet med

fleste informantene oppga også grunner til hvorfor de ikke velger

innholdsløse overskrifter, videoer bak “reklamemur”, fokus på

andre formater, som for eksempel video.

“sladder” og agurknytt, stjeler dette dyrebar tid fra en ellers travel
hverdag. Dette oppleves som en daglig frustrasjon. I tillegg er det ikke

«Jeg liker å lese nyheter i tekstform, for vanligvis har jeg ikke
tid til å se video.» - IN4

bare en isolert irritasjon over reklame som sådan. Barn og aktiviteter
gjør at det ikke er praktisk mulig å få med seg videoer, og det kan
oppleves som om nyheten ikke er tilgjengelig for informanten.

8

nyhetssending:
mest som en
oppsummering på
kvelden

«Det er sjeldent man
får ungene til å være
stille i seks til åtte
minutter så du kan få
med deg en video.» IN9

9

EN BRANSJERAPPORT FOR TV 2

stories-format:
«for lite info per
sekund» - IN 11
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Tekstformatet svarer til hverdagens behov og praktiske mulighet til å

FUNN 2: «FOR MYE!»

konsumere nyheter i korte etapper, uten lyd, på mobil. Som en
informant nevner gir eksempelvis nyheter i stories-format for lite info
per sekund. Som nevnt er tekstformat det mest effektive og det at noe
er effektivt kan bety at utbyttet eller avkastningen er stor i forhold til

Kort sagt: For travle foreldre er det for mye støy og
agurknyheter å scrolle forbi. De opplever det som for mye
info, for mye reklame og for mange ulike sanseinntrykk.

innsatsen (Elverum, 2018). Med liten tid er innsatsen redusert og
målgruppen velger derfor det formatet som gir dem størst avkastning
per sekund.
Selv om tekstinnhold på nettaviser står høyest virker TV-sendinger som
21-nyheter og dagsrevyen for mange som sentrale i det daglige
nyhetskonsumet og blir en oppsummering av dagen. Det kommer
likevel frem at slike sendinger i mange tilfeller havner i samme tidsrom
som legging av barn, og går man glipp av nyhetssendingene er det en

Majoriteten av informantene ble frustrert av å stadig måtte bla forbi
nyheter og artikler som skygget for det de fant viktig. Informant 4
oppga VG som foretrukket nyhetstjeneste, men var samtidig kritisk til
mengden støy som opplevdes på siden:

«Det er mye som kommer frem som jeg ikke har lyst å se i det
hele tatt, mye nakenhet, mye som jeg synes er uviktig.» - IN4

for stor investering i tid på slutten av en stressende dag å skulle spole

Reklame er et annet element som stadig ble trukket fram som

tilbake eller lete opp sendingens hovedtemaer. Et annet format som er

forstyrrende og plagsomt. De fleste informantene skjønner at det må

godt likt av informantene er TV 2 Nyhetskanalen som gir mulighet for

være reklame, men synes at både plassering og utforming gjør at det

passivt konsum, mens man gjør andre aktiviteter.

blir opplevd som for mye.

Designimplikasjoner: Tilpassing av opplevelse

«Det første som kommer opp er reklame, og det synes jeg er
litt leit at alt er liksom bombardert med reklame fra topp til tå.»
- IN10

Fra vår tolkning har vi noen konkrete tilpasninger vi ser kan møte
informantenes ønsker uten å ta bort meningsbærende informasjon:
Legg ved en kort ingress til overskrifter på hovedsiden slik at
leseren hurtigere får med seg essensen av en artikkel.
Spill av videoer automatisk, uten lyd og med undertekst, slik at
det gir mer informasjon på kort tid og uten forstyrrelse.
La brukeren få oversikt over de ulike seksjonene i tv-sendingen
og kunne navigere til ønsket del slik at de kan få med seg det
essensielle i en nyhetssending på TV.
La lesere enkelt lagre artikler («Les senere») eller en logg over
nylig leste artikler, slik at de kan finne tilbake til artiklene på et
senere tidspunkt dersom de blir avbrutt.

10

«Generell opplevelse av støy i nettaviser»

11
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Utformingen av reklame på nettsiden pekes også på som noe negativt,
og da spesifikt annonser som ser ut som nyheter.

«Når jeg har vært inne på TV 2 nettsiden så er det veldig mye
mer farger og voldsomme eﬀekter og annonsørinnhold som
kan forveksles med innhold.» - IN11
Flere informanter påpekte i likhet med informant 11 at alle fargene og
effektene på TV 2 sin nettside blir for mye. Informantene er generelt lei
av blant annet store tabloid-aktige og feite overskrifter, clickbait,
forskjellige skrifttyper og blinkende effekter. Hele 7 av 11 nevner
clickbait som et negativt element i nettaviser, og tre informanter
oppgir at de bevisst bruker andre tjenester enn TV2.no fordi de mener
det er for mye clickbait.
To informanter trakk dessuten spesifikt fram layouten til TV 2 i
mobilversjonen der de ofte har to innlegg ved siden av hverandre, i
motsetning til eksempelvis NRK som bare har ett innlegg om gangen.

Tolkning: Utforming og oppsett spiller en stor rolle
Mange av informantene har en opplevelse av å føle seg «lurt» når store
overskrifter sier at noe er viktig, men så er det egentlig ikke det. Vi
tolker også at de føler seg «lurt» av annonser som ser ut som vanlig
innhold, og at det stjeler av deres barnefri-tid. Dette viser at hvordan

«Den største forskjellen som jeg vet mellom NRK og TV 2 er jo at
NRK ikke deler eller har to artikler ved siden av hverandre, de har
kun stykkevis nedover, de deler horisontalt da. I forhold til TV 2 som
har to ved siden av hverandre...» - IN7

noe er utformet påvirker hvordan nyheter leses i stor grad.
Informantene opplever blinkende effekter, forskjellige farger og store,
feite overskrifter og bilder som unødvendig støy. Det trekker
oppmerksomheten deres bort fra det viktige og de assosierer det med
sladdernyheter og clickbait. Skrifttypen til overskriftene kan også bli
vanskelig å lese. Det er en bred sans-serif font med tykk vekt som blir
krympet ned der det er to saker ved siden av hverandre, og da blir det

Dette var også negativt for Informant 10:

vanskelig å lese (Harvard University, u.å.). Det hender at folk ikke klarer
å få med seg informasjon når de foretrekker å scrolle kjapt og

«For meg personlig er nok det mer negativt for jeg synes det
blir for mye informasjon på en gang, jeg er nok mer sånn
ryddig og skal ha det oversiktlig.» - IN10
Informant 10 konkluderte med at dette sannsynligvis var en grunn til at
hun sjeldent bruker TV 2 sin nettside.

12

skumlese overskrifter.
Med sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube har det blitt
en vane å scrolle, og brukere blir vant til et visst scrolletempo og rytme
i innholdet. Felles for de nevnte plattformene er at oppsettet er relativt

vi er vant til:
scrolletempo og
rytme i innholdet

likt og bare viser ett innlegg om gangen i mobilversjonen. Også NRK

13
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har et slikt oppsett, og ble i intervjuene gjentatte ganger trukket fram

FUNN 3: «KNOWLEDGE IS POWER»

som en ryddig og oversiktlig side. TV 2 bruker derimot et oppsett som
viser to innlegg ved siden av hverandre, og kan derfor avbryte flyten
brukerne er vant til og dermed virke rotete og mindre oversiktlig.
Når det er for mye reklame, for mye «voldsomme effekter» (IN11) og

Kort sagt: Travle unge voksne vil se de viktigste sakene først. De vil kunne
tilpasse nyhetene etter deres interesse og behov, men de ønsker ikke å
ende opp i et «ekkokammer».

for mye info samtidig, kan alt det uønskede innholdet og visuelle trekk
oppleves som støy. Hjernen ønsker å følge en rytme, og om en nettside
har mange ulike skriftstørrelser, avstander og farger kan dette forstyrre

I dagbokstudiet vi gjennomførte oppga de fleste at motivasjonen for å

denne rytmen (Soegaard, 2020).

sjekke nyhetene er å holde seg oppdatert. Dette fikk vi også bekreftet i
intervjuene. Det handler i større grad om en slags personlig vekst og

Designimplikasjoner: «Less is more»
Utformingen av nettaviser, særlig på mobil, kan forbedres for å minske
denne «for mye» opplevelsen.
Ja, det må være annonser, og det skjønner de fleste. Men
plassering og design av annonser burde tydelig skille seg fra
nyhetsinnholdet.

det å føle seg som en del av samfunnet, og i mindre grad om den
sosiale motivasjonen som for eksempel forventninger fra andre eller
muligheten til å kunne diskutere aktualiteter.

«Det jo bare det å holde seg oppdatert på det som skjer og
rører seg i verden. Jeg liker jo å diskutere det også, men det er
ikke et behov. Det er jo bare det å føle at du er en del av resten
av samfunnet.» - IN5

Legg frem mindre informasjon samtidig, for eksempel med bare ett
innlegg i bredden på mobil.
Bruk få farger og en konsistent utforming slik at leseren opplever
en bedre rytme.
Bruk en skrifttype til overskriftene som gjør dem enkle å lese i
forskjellige skriftstørrelser under skumlesing.
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Som nevnt tidligere fant vi at samtlige informanter foretrekker «harde

De fleste informantene var opptatt av å få et nøytralt nyhetsbilde, og

nyheter», og at underholdnings- og agurknyheter er en klar kilde til

synes god kildekritikk var viktig. De fleste foretrakk nyhetsformidlere

frustrasjon hos mange. «Harde nyheter» handler om politikk, økonomi

som de oppfattet som seriøse, og var skeptiske til nyheter formidlet

og samfunnsliv på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå (Moe &

gjennom sosiale medier, med mindre de kom fra en anerkjent

Kleiven, 2016). Det er tydelig at det er de «harde» nyhetssakene som

nyhetsformidler.

gir dem følelsen av å være oppdatert. Informantene har i tillegg
personlige interesser som dikterer hvilke nyheter de anser som
«viktige». Noen er spesielt interessert i en spesifikk sportsgren, andre i
teknologi, næringsliv eller kriminalsaker. For enkelte vil Tour de France
være totalt uinteressant, for andre vil det være essensielt for å føle seg
oppdatert.
Men hvordan holde seg oppdatert i en hektisk hverdag? Mange av
informantene oppga at de i som oftest skumleser forsiden på
nettaviser, og det var viktig for dem at forsiden er relevant for dem.
Flere fortalte at de ga opp hvis de ikke fant noe som var interessant i

«Jeg var mye på Facebook, men nå er jeg ikke det lenger. …
jeg er jo på venstresiden av politikken og når jeg drev å leste
så var det så mye jeg var veldig enig i hele tiden. Så jeg
begynte å lure litt. Dette går jo veldig bra alle er jo enig med
meg. Men så finner man ut at det er en grunn til det. Det er
det man klikker på, så derfor får man de.» - IN3
«Man kan finne mye søppel som dukker opp på sosiale medier,
som ikke alltid stammer fra skikkelige plasser. Det må komme
fra de skikkelige, altså de store nyhetshusene. Da kan det være
at jeg klikker på en sak.» - IN9

løpet av kort tid.
Det er tydelig at en eventuell personlig tilpasning ikke er ønskelig om

«Hvis man gå inn på [TV 2] appen så vil man bli opplyst kjapt
hva som er interessant, ikke måtte klikke på masse forskjellige
knapper for å finne de forskjellige tingene.» - IN9
«Det er litt kronglete, hvis man skal se på TV 2 som en
nyhetskanal, og så må du inn og lete etter nyhetene.» - IN5

Da vi spurte noen av informantene om de kunne vært interessert i å
skreddersy nyhetsbildet til sine interesser, fikk vi blandet respons.
Mange synes dette virket spennende og positivt, fordi det ville luke
bort mye irrelevant innhold, men samtlige var opptatt av å få et
nøytralt inntrykk av virkeligheten. Mange var skeptiske til hvordan et
skreddersydd nyhetsbilde kom til å påvirke dette.

«Jeg vet ikke hvilke nyheter som er der ute uten at de blir
servert meg.» - IN6

den påvirker nøytraliteten av nyhetsbildet eller at informantene
risikerer å gå glipp av viktige nyhetssaker. Det er derimot interessant å
se på muligheten til å skreddersy etter interesseområder uten å
påvirke de viktige sakene.

«Jeg liker Reuters. Det er sånn at du kan velge nyheter selv.
Det du vil være oppdatert på. Som for eksempel vitenskap.
Man får en feed som er din egen da. Skreddersy til det man
selv er interessert i. Kan velge bort sport og slik.» - IN3

Tolkning: Personlig vekst
Basert på funnene mener vi at målgruppens viktigste motivasjon for å
sjekke nyheter er en slags personlig vekst, følelsen av å være
oppdatert og være en del av samfunnet. Den sosiale motivasjonen,
altså forventninger fra andre og muligheten til å kunne diskutere med

motivasjon:
personlig vekst og
følelsen av å være
oppdatert

venner, kollegaer og familie, kommer i andre rekke. Målgruppen har
derfor lite behov for fellesskap som kommentarfelt eller lignende i
nyhetstjenester.
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Den begrensede tiden målgruppen har til rådighet i sitt
nyhetskonsum, gjør at de vanligvis bare har tid til å skumlese forsiden
til nettavisene de bruker. Overskrifter og ingress må derfor gi et
inntrykk av hva nyhetssaken er, ettersom dette som oftest er det
eneste målgruppen har tid til å lese. Det blir også spesielt viktig at
forsiden oppleves som relevant, og at de ikke behøver å bruke tid på å
lete etter innhold de finner interessant eller viktig. Målgruppen er
positiv til nettaviser som er tilpasset personlige interesser, eller som
tilrettelegger for effektiv seksjonering av innhold, så lenge de føler seg
forsikret om at dette ikke påvirker nøytraliteten til nyhetsbildet eller
fører til at de kan gå glipp av viktige nyhetssaker.

Designimplikasjoner: Prioriteringer

KONKLUSJON OG RÅD TIL TV 2: HVORDAN FORBEDRE
NYHETSOPPLEVELSEN FOR TRAVLE FOLK?
Med utgangspunkt i analysen og designimplikasjonene nevnt over vil vi komme med noen
oppsummerende råd vi ser for oss kan styrke TV 2 sin formidling av nyheter.
For å nå unge voksne med en hektisk hverdag, er det nettaviser som gjelder. Målgruppen vil ha en
nettavis som effektivt formidler viktige nyhetssaker og er tilrettelagt for at også korte besøk kan gi en
generell oversikt over nyhetsbildet. Overskrifter, bilder og ingress bør være informative og gi et klart
inntrykk av hva saken handler om.
Mobil er den hyppigst brukte enheten for målgruppen, og nettavisen leses som oftest i mobilens
nettleser. Den må derfor fungere godt i dette formatet. Hold mobilopplevelsen ryddig slik at brukerne
kan holde en god leseflyt. Med ryddig mener vi stort sett én sak i bredden om gangen, mindre

Prioriter viktige saker på forsiden av nettavisen. La forsiden alene

variasjon i fargebruk, annonser bør skille seg tydelig fra nyhetsinnholdet og skrifttypen må være

gi leserne en lett oversikt over nyhetsbildet.

lesevennlig i forskjellige størrelser under skumlesing.

Gjør det tydelig hvilke kategorier de forskjellige sakene tilhører,

Brukere i målgruppen blir ofte avbrutt i lesingen av forskjellige grunner. Legg til rette for at lesere

slik at det er lett å skille mellom forskjellige typer innhold og

enkelt kan finne tilbake til nyhetssaker de har lyst å lese videre på et senere tidspunkt. Legg også til

«viktige» og «uviktige» nyhetssaker.

rette for bruk i situasjoner hvor lyd eller lengre perioder med uavbrutt oppmerksomhet ikke er aktuelt,
for eksempel gjennom lydløs, automatisk avspilling av videoer der undertekst er slått på.

Gi brukerne mulighet til å tilpasse siden etter hvilke interesser de
har, for eksempel sortere rekkefølgen på saker, men ikke la

Merk nyhetssakene tydelig etter kategori og fremhev sakene som er viktigst. Legg inn enkle

tilpasningen påvirke nøytraliteten og «harde» nyhetssaker som

tilpasningsmuligheter etter interesse som lar dem sortere rekkefølgen på sakene. Tilpasningen må ikke

politikk, økonomi og samfunnsforhold.

være tidkrevende eller påvirke de «harde» nyhetssakene.
Mange ser på TV 2 som et viktig og troverdig nyhetshus på lik linje med NRK, men bruker ikke TV2.no
som kilde til nyheter i særlig stor grad fordi nettsiden ikke imøtekommer deres behov. Et viktig punkt i
vår innsikt er at informantene ikke har noen personlig tilknytning til noen spesielle nyhetstjenester som
sådan. Hvis TV 2 legger fokus på designimplikasjonene vi fremlegger, ser vi muligheten for at TV 2
treffer denne målgruppen på en bedre måte og dermed får enda flere trofaste lesere.
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