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Lenker til video og prototype

Lenke til pitch-video via YouTube

Lenke til prototypen vår i Figma

https://www.youtube.com/watch?v=F_gi4wkTjw4
https://www.figma.com/proto/OjF4CRfoj21wO4etvNHjjy/TV2-Key?page-id=0%3A1&node-id=1%3A686&viewport=1921%2C-265%2C0.6108808517456055&scaling=scale-down


Har du tenkt på hvordan unge i alderen 18-19 år leser nyheter? 
Ungdom vil lese nyheter på egne premisser, og vil ha innhold som
interesserer dem. Hva som er interessant varierer derimot fra person til
person. Derfor har vi skapt TV2 Key! 
En personalisert nyhetsstrøm vil gi mulighet for å lagre nyhetssaker til
senere lesing, blokkere enkelte temaer og fremheve temaer i nyhetsbildet
ut fra eget interessefelt.

Nyheter på egne premisser
- en mulighet til å nå de unge  

I en tid hvor digitalt innhold produseres i enorme mengder og plattformene blir flere
og flere, viser det seg at personalisering er svært attraktivt for unge brukergrupper.
Algoritmer som filtrerer tilpasset innhold basert på aktivitet i den aktuelle appen, er en
vesentlig del av konseptet til populære apper som Instagram og TikTok. Dette kan
vitne om at unges tålmodighet blir stadig mindre, og at de er vant til å få presentert
relevant innhold tidlig i scrollingen.
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Innsiktsarbeidet vårt om 18- og 19-åringers nyhetsvaner, samsvarer godt med
antakelsene våre, og ble grunnlaget for vår prototype i samarbeid med TV2.
Målet vårt var å skaffe mer innsikt i unges nyhetsvaner, og benytte denne
informasjonen i en ny og forbedret løsning. Vi tror løsningen vi har kommet
frem til vil møte de unges behov, og gi TV2 noe nytt å satse på!

Sammen skaper disse funksjonene en app som lar brukerne lese nyheter på
sine egne premisser, ved å selv kunne bestemme hvilke typer nyhetssaker
som skal dukke opp i deres personlige feed, kalt «Mine nyheter». 
Dette baserer seg på nøkkelord som de selv kan styre. Brukerne har også
mulighet til å konsumere nyheter fra en nøytral nyhetsfeed som ikke baseres
på personalisering, kalt «Alle nyheter». Dette, sammen med korte «stories» i
den tilpassede nyhetsfeeden, sørger for at man ikke går glipp av de aller
viktigste nyhetssakene. 

Hvis en nyhetssak inneholder samfunnsviktig informasjon, får alle med seg
saken, uavhengig av hvordan brukeren har personalisert nyhetsappen sin. 

Løsningen ble TV2 Key - en personalisert nyhetsfeed, som også tar hensyn til
risikoen for ekkokammer da nyhetsinnhold skal kunne holde brukerne
informerte. I tillegg har vi gitt brukerne muligheten til å lagre nyhetssaker til
senere lesing, og tilføyd noen tilleggsfunksjoner som justering av tekstlengde,
nyhetsstories og mulighet for gamification.

S I D E  3 │  T V  2  K E Y



S I D E  4  │  T V  2  K E Y

Hvilke behov bør TV2 dekke for å nå de unge?
Vår oppdragsgiver, TV2, ønsker å treffe 18- og 19-åringer med sitt nyhetsinnhold.
Dette er en brukergruppe som kan være utfordrende å nå da deres medievaner
gjerne skiller seg ut. Unge i denne alderen er typisk hyppige brukere av sosiale
medier og er flinke til å holde seg oppdatert, men de får også stadig mer frihet til å
velge selv hva de vil konsumere. Kanskje ser de ikke lenger på kveldsnytt sammen
med familien, og må ta et bevisst valg om å lese nyheter i et hav av innhold som
gjerne anses å være mer underholdende.

Vårt innsiktsarbeid, som er en spørreundersøkelse og ti semistrukturerte intervjuer
med individer i målgruppen (Lazar, Feng og Hochheiser, 2017, s.196) viser at
informantene måtte være genuint interessert i en sak dersom de skulle ta seg tid til å
lese den nøye. Det var også et stort sprik i temaene målgruppen interesserte seg for.
Hvis TV2 kan tilby unge en løsning som kjenner til deres interesser, samtidig som
den er dagsaktuell, vil dette kunne bidra til at flere unge blir trofaste brukere av
tjenesten deres, som igjen kan øke oppslutningen til TV2.

Figur 1 viser hvordan viktige saker dukker opp i den personaliserte feeden
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Svarene fra spørreundersøkelsen viser at det er stor variasjon i hvilke temaer som
engasjerer målgruppen.

Figur 2 viser statistikk basert på svarene fra spørreundersøkelsen



Hva mer fant vi ut?

Andre spennende funn fra undersøkelsen som underbygger behovet for en
personalisert nyhetsfeed, er blant annet en gjennomgående frustrasjon knyttet til
negative nyhetssaker, noe vi har sett mye av under pandemien. Overskrifter om
stigende smittetall og ringvirkninger kunne få flere av informantene til å unngå
nyheter over en lengre periode, fordi det gikk utover humøret og hverdagen deres. 

Informanter som benyttet seg av nyhetsapper eller nettaviser kunne påpeke hvor
mange overskrifter de bladde forbi fordi de ikke var av interesse. De motstridende
sitatene under illustrerer hvordan to informanter har komplett ulike tanker om
hvilke nyhetssaker som er interessante for dem. 
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Disse innsiktene tydeliggjør hvordan en personalisert nyhetsstrøm både kan
fjerne frustrasjon og øke engasjement hos unge brukere. 



Designet baserer seg på minimalisme for å skape oversikt for brukeren. For eksempel
har vi brukt designprinsippet white space ved å opprettholde luft mellom alle
elementene i appen. Dette sikrer en raskere oppfattelse av hva som er tilgjengelig,
samtidig som det minimerer visuell støy (Sharp, Preece & Rogers, s. 119). 
Vi har tatt bevisste designvalg gjennom hele designprosessen, med hovedfokus på
Don Norman sine prinsipper (Sharp, Preece & Rogers, 2019, s.26-31). Den bevisste
konsekvente bruken av fargen lilla, og samme skrifttype skaper et internt konsistent
design (Nordbø, 2017, s 43). 
Ved hjelp av en bunnmeny til orientering, og muligheten til å velge mellom den
generelle og den personlige nyhetsstrømmen på toppen, synliggjøres mulighetene
brukeren har inne på appen.
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Vår løsning for å nå de unge
Personalisering har vært hovedfokuset vårt hele veien, og
dermed er prototypen vår bygd opp deretter. 

Figur 3 viser konseptet personalisert nyhetsfeed



 
Flere av designvalgene våre er basert på velkjente konsepter fra andre apper, som
toppmenyen og storyboblene. Slik opplever brukerne sammenheng på tvers av
apper de bruker mye i sin hverdag. Dette skaper en følelse av eksternt konsistent
design (Nordbø, 2017, s. 43).   

Elementene viser også tydelig at de har blitt trykket på ved å endre farge, og ved
å understreke toppmenyen, slik som de valgte nøkkelordene i figur 3. Dersom
brukeren har trykket eller skrevet feil i appen, er det alltid mulig å komme seg ut
med tilbakeknappen eller via bunnmenyen.
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Figur 4 viser eksempler på elementer som er inspirert av allerede kjente løsninger



Vi har også laget en onboarding-guide for både personalisering og lagring, som skal
sikre at alle potensielle fallgruver er håndtert. Denne guiden er frivillig, og dukker
opp første gang man åpner appen.

Figurene 5-8 over viser onboarding-guiden til personalisering. 
 

Figurene 8-11 over viser onboarding-guiden til lagring. 
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For å personalisere appen benytter brukeren seg av nøkkelord. Disse
nøkkelordene er inspirert av hashtags, et velkjent konsept for målgruppen.
Dette sikrer en enkel overgang til personaliseringen.
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Brukeren finner de personaliserte nyhetene ved å klikke på «Mine nyheter»,  i
toppmenyen. Dersom de enda ikke har personalisert denne nyhetsstrømmen,
vil de få opp et spørsmål på skjermen om de ønsker å gjøre dette. Brukeren vil
alltid kunne finne tilbake til og redigere de valgte nøkkelordene, og de
eventuelle blokkerte ordene under «Min side» på bunnmenyen, som vist i figur
14.

For å redigere nøkkelordene kan brukeren enkelt skrive inn et ord for det de
ønsker å lese mer av, og får tidlig opp forslag til relaterte ord fra appen.
Dette gjelder også for de blokkerte ordene, som brukeren enkelt finner ved å
scrolle nedover på samme side. 

Figurene 12-14 viser personalisering av nøkkelord



Gjennom datainnsamlingen var det også uttrykt ønsker om å kunne personalisere
nyheter på andre måter enn bare tematisk. Parametre som tekstlengde, det å kunne
slippe videoer som kommer ut av intet med fullt volum, og enkel tilgang på lokale
nyheter var sterkt etterspurt blant våre informanter. Derfor lagde vi en hel underside i
innstillinger til ikke-tematisk personalisering. 

Annen personalisering og gamification 
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Figurene 15-18 viser ikke-tematisk personalisering



Lagring av saker var en funksjon vi kom frem til gjennom en workshop hvor vi skulle
videreutvikle våre allerede eksisterende ideer. Informantene opplevde situasjoner hvor
de mistet saker fordi de måtte legge fra seg mobilen, og ikke fant dem igjen neste
gang. Dette løste vi ved å skape en lagre-funksjon i appen. Brukeren kan velge om de
vil legge saken i en spesifikk mappe, eller om den skal lagres i standardmappen «Les
senere» . Man finner tilbake til lagrede saker via bunnmenyen. 
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Hva med å lagre sakene til senere?  

Figur 19 viser hvordan brukeren kan velge tekstlengde på en nyhetssak
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Figurene 20-24 viser lagre-funksjonen



Det var viktig å sørge for at personaliseringen ikke førte til ekkokammer. Derfor har
vi gjennom designet gitt brukerne tilgang på både generelle og personaliserte
nyheter ved hjelp av to separate nyhetsstrømmer. På denne måten vil brukerne
kunne få med seg både samfunnsrelevante nyheter og saker av personlig interesse. 

 

I nyhetsstrømmen «Mine nyheter»  har vi lagt inn en teaser i form av
storybobler øverst i feeden, som skal presentere noen få aktuelle
nyhetssaker fra den generelle nyhetsfeeden «Alle nyheter» . Når en bruker
klikker på disse boblene, vil det komme frem en kort oppsummering av
nyhetssaken med en spennende overskrift og et bilde. Dette er en funksjon
som både skal bidra til mindre ekkokammer og engasjere brukeren ved å
holde dem oppdatert på siste nytt, også i den personlige nyhetsstrømmen. 

«Alle nyheter» er en normal nyhetsstrøm som ikke personaliseres, for å bidra
til å øke eksponeringen av mangfoldige nyhetssaker. Brukeren skal alltid ha
tilgang på nyheter som er uavhengige av sine egne interesser og meninger.
Denne siden er tilgjengelig fra forsiden i det brukeren åpner appen, der det
er mulig å skifte mellom «Alle nyheter» og «Mine nyheter» som to parallelle
nyhetsstrømmer. 
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Hvordan holde de unge oppdatert

Aktuelle nyhetssaker

Alle nyheter



En naturlig fortsettelse av vårt arbeid vil være å utføre brukertesting av
prototypen, og deretter iterere med videre designarbeid. TV2 Key er en
prototype, og dermed et godt utgangspunkt for fremtidig evaluering og justering
for å sikre brukervennlighet. Vi mener konseptet vårt har potensialet til å bli en
plattform for nyhetslesing med trofaste brukere både i og utenfor målgruppen.

Prototypen ble laget i Figma - et samarbeidsverktøy for design som
har noen begrensninger. Figma lager ikke funksjoner som fungerer,
men simuleringen i prototypen kan gi en god følelse av hvordan den
ville fungert. Vi har ikke utført komplett brukertesting av
prototypen. Det betyr at mye av designet kun er basert på våre
antakelser fra datainnsamlingen, våre egne erfaringer og
tilbakemeldinger fra TV 2. 
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Videreutvikling 

Begrensninger
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