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Forord 
Før vi presenterer arbeidet vårt vil vi gi en takk til Vendel Eikemo for hennes bidrag til 

prosjektet i form av visuell utforming av deler av den klikkbare prototypen. Vi vil også takke 

TV 2 for et spennende samarbeid. 

Prototype utformet i Figma (best i nettleseren):  

Klikk her for prototype

Pitch-video:  

Klikk her for video 

Introduksjon og oppsummering 

Når TV 2 skal satse på mer bredde i idretten og sende tusenvis av fotballkamper i året, 

trenger de sportsinteresserte et verktøy til å holde oversikten over alt som skjer. I denne 

rapporten skal vi presentere vår løsning til denne utfordringen. Først skal vi ta deg 

gjennom innsiktsarbeidet og hvorfor vi valgte å gå videre med den aktuelle ideen. Videre 

vil vi vise frem prototypen vi har utviklet, og begrunne valgene som har blitt tatt, sett opp 

mot ønskene til unge sportsinteresserte. I tillegg har vi laget en kort pitch-video som 

representerer en praktisk anvendelse av prototypen. Link til prototypen og pitch-videoen 

finner du over.  

Konseptet

https://www.figma.com/proto/1n2RP0bpYys9MdjNFhFqUs/Prototype-gruppe-4?page-id=0:1&node-id=171:3&viewport=-678,-440,0.14519019424915314&scaling=scale-down
https://youtu.be/dlrw1ItLy1Y


I modul 1 av prosjektet samlet vi informasjon fra intervju og spørreundersøkelser. 

Informantene ga oss innsikter i deres bruk av, og ønsker fra, sine strømmetjenester når 

det kom til sport. Disse ønskene har vi brukt til å utvikle prototypen i modul 2. 

Målgruppen uttrykte ønsker om mer personalisering og større oversiktlighet over deres 

interesser og programmer. Mange av informantene var positive til en kalender/planlegger-

løsning, og det er denne løsningen vi har utviklet videre. Kort forklart er ideen basert på at 

brukeren kan velge å følge lag, ligaer, eller spillere. I kalenderen vil brukeren få presentert 

en oversikt over sendinger knyttet favorittene. Kalenderen gir blant annet en mulighet til å 

personalisere push-varsler slik at brukerne ikke går glipp av innholdet de ønsker å få med 

seg.  

Målgruppen og relevans 

Målgruppen

Den overordnede målgruppen for prosjektet har vært unge som befinner seg i overgangen 

fra å være skoleelever til å bli studenter, eller som er ny ut i arbeidslivet. Vi har konkludert 

med at de fleste i denne fasen er i aldersgruppen 18-22 år. Ettersom at fokuset i prosjektet 

har vært på sport, har vi lagt mer vekt på at informantene er sportsinteresserte, enn at de 

er i aldersgruppen de tilhører. Hensikten har vært å undersøke hvordan de mest 

interesserte følger med på sport og hvordan tjenestene kan bli bedre for dem.

Relevans
Hvorfor er vårt konsept relevant for TV 2? Som innsiktene viste, er målgruppen vanskelig å 

tilfredsstille. De har lite lojalitet til tjenester og bytter etter behov. Med kalenderløsningen 

vår vil TV 2 Play bli utvidet med en nyttig funksjon. Det eksisterer allerede gode løsninger 



for å holde styr på fotballkamper. Fotmob og Forza fotball er eksempler på apper som er 

gode på dette området. Det de derimot ikke har er en kalender integrert i en større 

plattform. Ved å implementere en slik kalender i TV 2 Play kan den brukes til mer enn bare 

å planlegge fotballkamper, den kan også omfatte alle programmer og sendinger. 

Selv om fokuset og innsiktsarbeidet har vært rettet mot den unge målgruppen, mener vi at 

konseptet er relevant for alle brukere. Formålet vårt har vært å lage en så enkel og 

forståelig løsning at hvem som helst skal kunne ta den i bruk uten problemer. 

Prototypen

Prototypen er utviklet i Figma. Ettersom ideen har muligheter for mange tilleggsfunksjoner, 

har vi begrenset oss til å fokusere på onboardingen, kalenderen og varslingene for ikke å 

overkomplisere prototypen i dette tidlige stadiet. Vi tror at ideen snakker for seg selv, og 

viser dermed ét eksempel på hvordan det kan se ut. Potensiale for videre utvikling er stor, 

og vi vil trekke fram noen eksempler på dette i gjennomgangen. I denne prototypen har vi 

gått ut i fra at brukeren er glad i sport, og spesielt fotball. 

Onboarding
Ved å bruke onboarding kan tjenesten tilpasses til hver enkelt bruker, samtidig som de 

mest sentrale funksjonene forklares. Vår onboarding starter med å spørre brukeren hvilke 

sjangrer de er interessert i (figur 1). Deretter blir brukeren spurt om hvilke sporter som er 

av interesse (figur 2). Her har vi fokusert på sport og fotball gjennom konseptet for å holde 

det enkelt. Videre kan brukeren velge lag, klubber, og ligaer. Med aktivert stedstjenester 

kan de lokale lagene bli presentert gjennom lokal fanen (figur 3). En annen fane er 



foreslåtte lag, som vil  være basert på de mest fulgte og populære lagene. Det skal også 

være mulig å søke etter ønsket lag, klubb og liga.

Figur 1-3: første del av onboarding-sekvens 

I figur 3 kan man se hvordan det ser ut hvis man velger fotball. Valgene vil bli lagt i en 

horisontal liste, hvor det er mulighet for å angre feilvalg. Til slutt får brukeren en 

gjennomgang av hvordan kalenderen fungerer, og hvordan justere varsler (figur 4 & 5). 

Formålet med en onboarding er å kunne skape en forside som er mest mulig tilpasset før 

brukeren har tatt i bruk tjenesten, i tillegg til å gjøre bruker kjent med hva de kan gjøre på 

tjenesten.



Figur 4-6: gjennomgang av funksjoner i onboarding-sekvens 

Personlig kalender

Hovedideen som vi gikk for er å integrere en kalender som kan personaliseres. 

Kalenderfunksjonen ligger alltid tilgjengelig i menybaren som er plassert nederst på siden 

og er lett tilgjengelig ved et tommeltrykk. Denne siden er en personalisert kalender som 

tilpasser seg etter hvilke lag, klubber, og ligaer brukeren følger. For at brukerne selv skal 

kunne velge hvordan kalenderen blir presentert har man valg for kalendervisning (figur 7 & 

8) og listevisning (figur 9). Dette gjør at du kan få en mer lineær, kronologisk visning med 

listevisning, eller en mer langtidsoversikt med kalendervisning. Her har man mulighet til å 

skru av og på varsler på individuelle sendinger ved å trykke på bjellene på siden, eller 

justere varslingene ved å trykke på den øverste bjellen (figur 7-9).

I varslingene (figur 5) kan du velge en rekke hendelser å bli varslet om. Alt fra 

lagoppstilling og kampstart til mål eller poeng. Push-varslinger om at sendingen starter kan 

justeres slik at brukeren selv velger tiden de blir varslet.



Figur 7-9: Kalenderen

På disse sidene (Figur 7-9) vises en knapp ved siden av varselbjellen som er tiltenkt en 

utvidet funksjon vi kaller “spoiler mode”. Denne funksjonen er ikke utviklet i prototypen, 

men vi ser for oss at den kan bli en viktig del av vår brukersentrerte kalender. 

Spoilerfunksjonen kan også brukes for å unngå å avsløre resultater eller overskrifter i 

aktuelle artikler i tillegg til å stoppe aktuelle varslinger. Denne funksjonen kan eventuelt 

ved senere anledning linkes opp til TV 2 sine andre plattformer.

Vi ser i tillegg for oss at kalenderen kan fungere som et personlig arkiv hvor tidligere 

hendelser og minner om brukerens favoritter er lett tilgjengelig. 

Søk og legg til
Det er viktig å legge til rette for at brukerne kan søke og legge til flere favoritter etter 

behov. Gjennom søkefunksjonen kan man komme til en profilside for klubben, laget, eller 

ligaen man har søkt opp. Her har vi tatt inspirasjon fra et større utvalg av sosiale medier, 

og tenkt at en profilside kan ha mange muligheter. Dette vises i figur 12 hvor man kan se 

blant annet hvilke kategorier og ligaer laget tilhører, fremtidige kamper, og spillere på laget. 



Spillere kan også ha en egen profil med statistikk, laghistorie og andre aktuelle 

opplysninger. I tillegg vil siden kobles opp mot andre av TV 2’s plattformer for å vise 

aktuelle artikler.  

Figur 10-12: Søk og lagside 

Videre ideer til funksjoner
For å vise potensialet til kalenderfunksjonen har vi listet opp noen ideer til den videre 

utviklingen av løsningen. Vi mener at disse funksjonene vil heve opplevelsen av 

kalenderen hvis den utvikles i sitt fulle potensiale. 



 

 

En modus som sikrer deg mot å få et resultat
eller en hendelse avslørt. Se kampen senere
når det passer deg, uten at du får alle
nyhetene først. 

Alle ligaer, klubber, lag og idrettsutøvere kan få
egne profilsider med prestasjonsstatistikk,
informasjon om kamper, beste scoringer og
andre relevante nyheter og statistikk. Dette gjør
det enklere å følge favorittene og få riktige
varsler.

“Tilbakeblikk” som viser deg oppsummeringer
av tidligere hendelser i kalenderen, inspirert av
Snapchat sin “minner”- funksjon. Knyttes til
tidligere kamper og sendinger du har sett.  

Automatisk integrere og linke kalenderen i TV 2
Play med din egen kalender. For de med ekstra
tett timeplan og et stort behov for planlegging. 

En løsning som inkluderer alt av innhold som
serier og programmer.  

Her er noen videre ideer til funksjoner. Ideer vi ikke har prioritert i

vår prototype, men som kan bli med videre i utviklingen av

løsningen.

 

 

KALENDEREN SOM ET NAV 

Mulighet for å kjøpe billetter til kamp på stadion
gjennom kalenderen. Dette kan tas videre til
“kampdag”-funksjonen med en stadionmodus
som TV 2 snakket om.

God innstillingsside i appen som kan komme i
form av "Din profil" og med innstillinger.  Her er
det enkelt å finnede du følger, administrere
varsler. Også mulighet for å ta onboarding på
nytt. 

En modus som sikrer deg mot å få et resultat
eller en hendelse avslørt. Se kampen senere
når det passer deg, uten at du får alle
nyhetene først. 

Alle ligaer, klubber, lag og idrettsutøvere kan få
egne profilsider med prestasjonsstatistikk,
informasjon om kamper, beste scoringer og
andre relevante nyheter og statistikk. Dette gjør
det enklere å følge favorittene og få riktige
varsler.

“Tilbakeblikk” som viser deg oppsummeringer
av tidligere hendelser i kalenderen, inspirert av
Snapchat sin “minner”- funksjon. Knyttes til
tidligere kamper og sendinger du har sett.  

Automatisk integrere og linke kalenderen i TV 2
Play med din egen kalender. For de med ekstra
tett timeplan og et stort behov for planlegging. 

En løsning som inkluderer alt av innhold som
serier og programmer.  

Her er noen videre ideer til funksjoner. Ideer vi ikke har prioritert i

vår prototype, men som kan bli med videre i utviklingen av

løsningen.
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varsler. Også mulighet for å ta onboarding på
nytt. 



 

Designvalg 

Gjennom arbeidet i modul 1 har noen av de viktigste innsiktene vært at informantene 

ønsket minimalistiske design med god oversiktlighet. Gjennom prototypingen har vi derfor 

vektlagt enkelhet og oversiktlighet. Videre vil vi kort nevne noen av designvalgene som ble 

tatt i løpet av prosessen.

For informantene er det viktig med et visuelt tilfredsstillende brukergrensesnitt, noe som 

kan bli oppnådd ved hjelp av enkle og harmoniske farger. Med dette i betraktning valgte vi 

å holde oss til en begrenset, men enkel fargepalett etter WCAG-kravene for universell 

utforming. Vi har fokusert på gode kontrastfarger for å fremheve klikkbare elementer, og 

dempede farger når elementene er deaktivert. 

En modus som sikrer deg mot å få et resultat
eller en hendelse avslørt. Se kampen senere
når det passer deg, uten at du får alle
nyhetene først. 

Alle ligaer, klubber, lag og idrettsutøvere kan få
egne profilsider med prestasjonsstatistikk,
informasjon om kamper, beste scoringer og
andre relevante nyheter og statistikk. Dette gjør
det enklere å følge favorittene og få riktige
varsler.

“Tilbakeblikk” som viser deg oppsummeringer
av tidligere hendelser i kalenderen, inspirert av
Snapchat sin “minner”- funksjon. Knyttes til
tidligere kamper og sendinger du har sett.  

Automatisk integrere og linke kalenderen i TV 2
Play med din egen kalender. For de med ekstra
tett timeplan og et stort behov for planlegging. 

En løsning som inkluderer alt av innhold som
serier og programmer.  

Her er noen videre ideer til funksjoner. Ideer vi ikke har prioritert i

vår prototype, men som kan bli med videre i utviklingen av

løsningen.
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Elementene i prototypen er gjennomgående lik i design og funksjon, noe som underbygger 

designprinsippet “consistency”. Prinsippet handler om at når elementene i et design 

oppfører seg likt, vil ikke brukerne begynne å lure på hva som vil skje. Brukeropplevelsen 

blir bedre ved at elementer oppfører seg likt (Preece J. 2002, s. 21). 

Avsluttning
Kalenderfunksjonen vi har presentert har et stort potensiale, og vil være et positivt tillegg til 

de aller fleste strømmetjenester. Flere av våre informanter nevnte at de ville ha oversikt, 

noe en kalenderfunksjon absolutt hjelper til med. En slik ide kan lett kobles opp mot 

eksisterende funksjoner, samtidig som den kan fungere som et anker for mer innovasjon 

og andre ideer i fremtiden. Vår prototype er bare toppen av isfjellet over hva som er mulig 

med TV 2 Play - kalenderen.
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