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EN PROTOTYPESPESIFIKASJON FOR TV 2

Vegard Feste • Jonas Gripsrud Hjelmeland • Marina Heggernes Jensen 
Marie Søvik Bakkevold •  Valerie Joanne Halvorsen 

TV 2 GROW: 
DU ER OPPDATERT! 

S e for deg at du scroller gjennom 
nyhetsbildet. Du finner en artikkel 
som vekker interesse, men den 

viser seg å være en del av en større sak du 
ikke har satt deg inn i. Mange lesere vil snu 
om i dette øyeblikket, rett og slett fordi det 
er et for stort tiltak å nøste opp i hvordan 
det hele startet og hvordan saken har 
utviklet seg fra da til nå.  

Med TV 2 Grow ønsker vi å senke terskelen 
på inngangsdøren, og gjøre det lettere og 
spennende for nye lesere å sette seg inn i 
saker som har pågått over en lengre 
periode. Vi ønsker også å gi et tilbud til de 
som har en særlig interesse for enkelte 
saker, og som ønsker å dykke enda litt 
dypere. 
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TV 2 Grow er en utvidelse for TV 2 sin 
nettavis og nyhetsapp. Den samler innhold 
knyttet til større nyhetssaker slik at leseren 
enkelt kan forstå hva de handler om og 
utforske dem videre. Det finnes korte 
sammendrag for en kjapp oppdatering, 
men også artikler og videoinnhold fra TV 2 
og andre nasjonale og internasjonale 
nyhetstjenester for å gå enda mer i 
dybden.   

Debattinnlegg og kronikker fra ulike 
nettaviser, meningsmålinger og en Twitter-
feed framhever forskjellige synspunkt, slik 
at leseren kan engasjere seg i debatten og 
sette seg inn i ulike perspektiver.  

For travle personer skal det være raskt å 
finne fram og oppdatere seg når de selv 
ønsker. Uavhengig av om du sitter i 
lunsjpausen på jobb, venter på bussen 
eller akkurat har lagt barna skal Grow gi 
deg oversikt og innsikt på dine premisser.
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HVORFOR BØR TV 2 SATSE PÅ 
DETTE KONSEPTET? 

TV 2 Grow kan hanke inn igjen lesere som henger etter i 
en sak. I Grow blir større saker presentert på en ryddig 
måte. Enkle sammendrag og oversikt over nøkkelaktører 
finnes lett tilgjengelig. Dette kan engasjere lesere som 
ellers ville ha skydd unna en sak de ikke har fulgt med på 
som har pågått over lengre tid.  

TV 2 kan ligge i teten når det kommer til å gi leserne 
sine et nyansert og helhetlig nyhetsbilde. Gjennom å 
belyse forskjellige sider og perspektiver setter TV 2 Grow 
sakene inn i en samfunnsmessig kontekst. Dette er noe vi 
gjennom vårt innsiktsarbeid opplever at målgruppen 
legger vekt på.  

TV 2 Grow holder leseren lengre på TV 2 sine sider. 
Lesere som er engasjerte i en sak og som ønsker å gå i 
dybden finner det tilbudet de leter etter hos TV 2, og 
oppsøker dermed ikke andre tjenester for å dekke dette 
behovet. Ved å anvende innhold fra andre mediehus og 
plattformer krever ikke dette tilbudet at TV 2 produserer 
mer innhold. 

Nyheter går raskt ut på dato, men TV2 Grow gjør eldre 
innhold relevant igjen. Gjennom å presentere relevante 
artikler fra TV 2 som en tidslinje bakover i tid kan leseren 
få inntrykk av hvordan saken har utviklet seg, og lese seg 
opp på viktige hendelser. Eldre saker som ellers ville ha 
gått i glemmeboken får komme frem i lyset og kan bli 
lest av lesere som gikk glipp av dem i første omgang. 
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Kort sagt: Vi vil gjøre TV 2 til travle unge voksnes 
førstevalg for nyheter

Flere og mer engasjerte lesere med gamification. TV 2 
Grow implementerer også gamification-elementer, blant 
annet feedback på leste artikler, progresjonsbar som 
viser hvor mye som er igjen å utforske, og en bekreftelse 
når alle artikler er lest. Dette kan øke antall artikler som 
blir lest per bruker, motivere til videre lesning og gjøre 
det mer spennende å lese om tema man kanskje ikke 
trodde man var så interessert i (Hassan, Dias og Hamari, 
2019).  

Kort tid og lave produksjonskostnader. TV 2 Grow tar 
utgangspunkt i det arbeidet TV 2 allerede gjør. Derfor vil 
løsningen ha kort vei og relativt lav kostnad fra konsept 
til produksjon. 

HVORDAN TREFFER TV 2 GROW 
MÅLGRUPPEN?

I modul 1 kartla vi behovene til målgruppen travle unge 
voksne, med særlig fokus på unge foreldre.  
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Kort sagt: Vi vil gi travle unge voksne muligheten for personlig vekst 
og en enkel måte å holde seg oppdatert
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TV2 Grow gir en effektiv innføring i saker som har 
pågått over lengre tid. I vårt innsiktsarbeid så vi at denne 
målgruppen har et sterkt ønske om å holde seg 
oppdatert på hva som skjer i Norge og i resten av 
verden. De opplever imidlertid at innhold ikke er 
tilrettelagt for deres travle hverdag. I tillegg ønsker de å 
ha nok kunnskap til at de kan opparbeide seg sin egen 
mening om en sak og ta del i samtaler om aktuelle saker 
dersom det skulle komme opp i eksempelvis lunsjpausen 
på jobb. 

TV2 Grow gir leseren et flersidig inntrykk av saken. Vi så 
at unge voksne legger vekt på nøytraliteten til 
nyhetskildene de velger, og frykter å havne i 
ekkokammer. De oppsøker informasjon fra ulike kilder, 
også nyheter skrevet på engelsk.  

TV2 Grow lar leseren utforske og gå i dybden. Tross 
hektisk hverdag oppga flere at de setter pris på mer 
gjennomførte dybdesaker når de en sjelden gang hadde 
tid til overs. De har en interesse for mer utforskende og 
dyperegående journalistikk. 
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PROTOTYPE: DIN GUIDE TIL TV 2 GROW 
Link til prototype: https://framer.com/share/MIX202--qSpBtDBOSzEdfoSFc1x9/z8QPeaTO2 

Framer tar litt tid å laste inn (mye innhold), gjerne vent en stund før du klikker på saken. 

Når man først åpner prototypen ser 
man et eksempel på en nyhetsside 
fra TV 2. Klikk på andre artikkel fra 
toppen. 

TV 2 GROW: DU ER OPPDATERT!

Klikk på knappen på bildet hvor det 
står «Les mer om Bergen Engines —>»

Forestill deg at du ønsker å lese 
mer om Bergen Engines enn bare 
én artikkel. 
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Du er nå i TV 2 Grow! Her kan man 
bla gjennom all informasjon man 
kunne ønske seg om dette temaet. 
TV 2 sine artikler er alltid i fokus 
øverst, i kronologisk rekkefølge fra 
nyest til eldst. Deretter kommer 
relevante storyer fra TV 2. 
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Bla tilbake til toppen og klikk på 
«Sammendrag»-knappen.

Lengre nede finner vi annet 
spennende innhold som 
internasjonale artikler, videoer, en 
Twitter-feed, debattartikler fra andre 
nyhetskilder, nøkkelaktørene i saken 
og muligheten til å uttrykke din egen 
mening i meningsmålinger.

PROTOTYPE: DIN GUIDE 
TIL TV 2 GROW 
Når man først åpner prototypen ser man et 
eksempel på en nyhetsside fra TV 2. Klikk på 
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Man kan også abonnere på varsler 
ved å trykke «Få varslinger på dette 
temaet» på toppen.

TV 2 GROW: DU ER OPPDATERT!
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Kryss ut av aktørlisten for å komme 
tilbake til temasiden.

Trykk på «Se alle» for å se alle 
aktørene. Her får man full oversikt 
over hvem som er involvert i saken. 

Sammendrag gir deg nødvendig 
bakgrunnsinformasjon om saken. 
Kombinert med en oversikt over de 
viktigste aktørene, blir enhver leser 
rustet til videre dypdykking i temaet. 
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Åpne de to første storyene og bla 
gjennom dem. Her vises blant 
annet eksempel på reklamevisning 
og meningsmålinger.

Videoer på temasiden spilles av 
automatisk uten lyd, med 
undertekst. 

Scroller du nedover får du 
muligheten til å si din mening i en 
meningsmåling. Du kan se hvor 
mange som har stemt og hva 
resultatene er så langt. Test gjerne 
denne.
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Alle artiklene er klikkbare. De åpnes 
som overlay med eget design. Dette for 
å unngå at det oppleves som at man 
forlater temasiden for å lese en artikkel.

TV 2 GROW: DU ER OPPDATERT!

De internasjonale artiklene sender 
heller ikke leseren ut av TV 2 Grow, 
med mindre man klikker på en ekstern 
lenke til kilden på bunnen av 
artikkelen. Her gir vi brukeren få valg 
slik at brukeren opplever løsningen 
som helhetlig og enkel å bruke 
(Preece, Rogers, Sharp, 2002, s. 21).
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For å gi leseren en følelse av 
oppnåelse og retning (Hirshberg, 
2020), øker progresjonsbaren på 
toppen hver gang man åpner og 
lukker en artikkel fra TV 2, for å vise 
hvor mange artikler man har lest. I 
tillegg hakes sirkelen på artikkelen av 
for å vise at den er lest.

Åpne de tre øverste artiklene. Når 
du har lest alle tre får du en 
bekreftelse i form av en liten 
animasjon - «Du er oppdatert!»

TV 2 GROW: DU ER OPPDATERT!
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DEN TEKNISKE DELEN 
Prototypen er laget i prototypeverktøyene Figma og Framer. 
Begge gir mulighet for samarbeid i sanntid og interaktivitet i 
løsningen. Figma ble brukt til å bygge designet fra start til 
ferdig oppsett. Deretter ble designet eksportert til Framer, 
som gir mulighet for mer avanserte animasjoner og 
innebygget video.    

Siden konseptet er ment å være utforskende, ønsket vi at 
brukeren fritt skulle kunne utforske nyheter og innhold i ulike 
formater i prototypen. Derfor er det mange veivalg som må 
planlegges for, og dette prøvde vi å dekke i størst mulig grad. 
Det finnes likevel begrensninger i prototypeverktøy. For å la 
brukeren utforske fritt måtte vi holde oss til et lite utvalg av 
forskjellig innhold. 

KONSEPTETS IMPLEMENTERING 
Når denne løsningen implementeres må man tenke på 
hvordan innhold blir valgt og publisert. Større nyhetstema 
kan i mange tilfeller inneholde hundrevis av artikler. Skal alle 
med, eller bare de viktigste? En mulighet er å la redaktøren 
bestemme hvor mange og hvilke artikler som fremheves. Det 
kan alternativt være en algoritmebasert utvelgelse basert på 
metadata, eller en blanding av disse løsningene. Når det 
gjelder internasjonale artikler, vil dette avhenge av at TV 2 får 
til avtaler med internasjonale mediehus.  

Vi ser for oss at de største sakene som går over lang tid, for 
eksempel koronapandemien, kan deles opp i mindre tema 
for å unngå at det blir for mange artikler og for mye 
informasjon. Et tema kan eksempelvis handle om «Den 
britiske mutanten» eller «AstraZeneca».  For noe mindre saker 
kan alt relevant innhold tas inn, for eksempel saker på 
størrelse med «Bergen Engines». 
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AVSLUTNING 
Det er mye å holde styr på i en hektisk hverdag når man også 
ønsker å holde seg oppdatert på nyhetsbildet. TV 2 Grow har 
derfor som mål å gjøre det enklere å følge med på 
utviklingen i de store, aktuelle sakene, slik at man kan 
fokusere på de viktige tingene i livet. 

Ved å ta i bruk TV 2 Grow vil TV 2 skape et spennende nytt 
tilbud som imøtekommer travle unge voksnes behov, og på 
den måten gi TV 2 flere og mer engasjerte lesere. 
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