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Innledning
Nyheter spiller en viktig rolle i samfunnet og bidrar til å holde borgerne informerte slik at

de har muligheten til å ta nøye overveide avgjørelser både offentlig og privat (Helgerud,

2017, s.2). I dagens samfunn er nyheter tilgjengelig på mange ulike plattformer, men det er

ikke alltid like lett å vite hva man kan stole på. Mange informasjonskilder kan forårsake

overflod av informasjon og clickbait. Selv for den yngre generasjonen som er oppvokst med

en digital hverdag, kan dette fort bli overveldende.

I denne rapporten har vi hatt som mål å finne ut hvilke nyhetsvaner unge i alderen 18-19 år

har, og hvordan de ønsker å bli truffet av nyheter. Våre funn viser blant annet at unge er

mer opptatt av lokalnyheter enn man skulle tro, at de vil lese nyheter fremfor å se video, og

at de vil diskutere nyhetene med kjente og kjære. Vi vil vise hvordan TV 2 kan benytte seg

av vår innsikt i fremtidig design av sine grensesnitt.

Rapporten vil først ta for seg bakgrunnen for prosjektet, det demografiske segmentet og

stimuliet, og gruppens arbeidsfordeling. Deretter går den inn på prosjektets metoder og

begrunnelser for bruken av disse. Videre tar vi for oss funnene og evalueringen av

prosjektet. Til slutt vil det presenteres løsning- og forbedringsforslag til TV 2 og resten av

bransjen.

Bakgrunn

TV 2

TV 2 er en norsk kommersiell allmennkringkaster som eies av Egmont. Selskapet ble

etablert i november 1991, og har sitt hovedkontor i Media City i Bergen (TV 2, 2020). TV 2

tilbyr blant annet nyheter, underholdning og sport på ulike kommersielle kanaler og

digitale plattformer (NTB, 2021). Som kommersiell kringkaster bidrar TV 2 til Norges

mediemangfold med både journalistikk og nyheter (TV 2, 2020).

Demografisk segment og stimuli

Vi ble tildelt målgruppen unge i aldersgruppen 18-19 år for dette innsiktsarbeidet. Ifølge

Medietilsynets undersøkelse fra juni 2019 svarer ⅓ av unge mellom 16 og 20 at deres

viktigste nyhetskilde er TV. Undersøkelsen informerer videre om at mediebruken til denne

aldersgruppen generelt er ikke-redaksjonell, og 65% av unge er på strømme-plattformer

daglig, mens 86% er på andre sosiale medier daglig (Medietilsynet, 2019). Det kommer
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også frem i rapporten at 16 - 20-åringer er mindre interessert i innenriks og lokalstoff enn

befolkningssnittet. Likevel viser våre funn til at unge har stor interesse for å oppdatere seg

på eget lokalmiljø. Kanskje har dette endret seg som en konsekvens av pandemien?

Medietilsynets rapport viser også at ungdom i aldersgruppen anser sosiale medier og

gratis nettaviser som de viktigste nyhetskildene deres, og er også mer interessert i

kjendissladder og underholdning enn resten av befolkningen. Våre funn har dog vist oss at

mediebransjen muligens kan ha overvurdert de unges interesse for kjendissladder.

Metoder
Målet for undersøkelsen var å få innsikt i nyhetsvanene til ungdommer i alderen 18-19 år.

For å oppnå dette, benyttet vi oss av spørreundersøkelse og semistrukturerte intervjuer.

Disse metodene ble valgt ut ifra hva som var realistisk å få gjennomført med tanke på

pandemien, ettersom begge kunne utføres både fysisk og digitalt. Det bør påpekes at to av

informantene våre var 20 år, altså beveget vi oss utenfor målgruppen. Dette gjorde vi for å

lettere rekruttere intervjuobjekter, da aldersforskjellen ikke vil ha betydelig påvirkning på

funnenes relevans i forhold til den opprinnelige aldersgruppen. I denne rapporten vil vi

fortsette å referere til målgruppen som 18-19 åringer.

Rekruttering av informanter
Vi ble tildelt informanter gjennom et rekrutteringsbyrå, men benyttet oss også av venner

og bekjente som tilfredsstilte kravene. De aktuelle kravene var i utgangspunktet at

informantene skulle være i aldersgruppen 18-19 år. Grunnen til dette var TV 2s ønske om

informasjon om unge i denne alderen og deres nyhetsvaner og behov. I rekrutteringen av

kjente  ble “snowball recruiting” utnyttet (Lazar, Feng og Hochheiser,  2017, s. 118). Dette

var en effektiv måte å samle inn mange svar til spørreundersøkelsen og intervjuer.
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Figur 1: grafisk illustrasjon med grunnleggende informasjon om våre informanter.

TV 2 benyttet et eksternt byrå som innhentet deltakere vi kunne bruke i prosjektet.

Fordelene ved dette var at gruppen slapp å rekruttere aktuelle deltakerne selv, noe som er

både tid- og energikrevende.  Dette ga oss sjansen til å komme i kontakt med folk utenfor

egen omgangskrets. På denne måten unngikk vi også bias, ved at dette var mennesker vi

ikke hadde relasjon til, som potensielt kunne påvirket deltakernes svar.

Negative sider ved å motta rekrutteringshjelp inkluderer muligheten for misforståelser

tilknyttet kommunikasjonen mellom prosjektgruppen og rekrutteringsbyrået, som videre

kan resultere i uegnede deltakere.
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Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse er en kvantitativ metode som når ut til mange deltakere (Nordbø,

2018, s.85). Metoden gir mulighet til å innhente både kvantitative og kvalitative data

(Nordbø, 2018, s.85). Med grunnleggende informasjon som alder, studiesituasjon og

lignende har man et grunnlag for å sette svarene i kontekst (Sharp, Preece & Rogers, 2019,

s.279). Samtidig er det viktig å være klar over at irrelevante svar kan forekomme. Dersom

det er for mange åpne spørsmål i spørreundersøkelsen, kan dette kreve mer analysering i

etterkant (Nordbø, 2018, s.87).

Vi valgte spørreundersøkelse som første metode for å skaffe et generelt overblikk over

temaet nyheter for unge i alderen 18-19 år. Dette gjorde det lettere for oss å innhente

informasjon vi kunne jobbe videre med. Respondentene ble anonymisert.

I denne metoden hadde vi som mål å få minimum 20 respondenter, og endte til slutt opp

med 43.

Semistrukturerte intervjuer

Dette er en kvalitativ metode hvor man kan gå mer i dybden med hver enkelt deltaker

(Nordbø, 2018, s.81). Ved bruk av semistrukturerte intervjuer benyttes en intervjuguide

som utgangspunkt, med mulighet for å legge til eller fjerne spørsmål underveis (Nordbø,

2018, s.82). Her kan man benytte seg av en blanding av både åpne og mer lukkede

spørsmål (Sharp, Preece & Rogers, 2019, s.269). Ved å ikke følge en alt for streng struktur,

kan dette gi rom for mer fri flyt i samtalen. Det er også grunnleggende å ikke stille ledende

spørsmål ettersom dette kan påvirke deltakerens svar(Sharp, Preece & Rogers, 2019,

s.270). Samtidig er det viktig at intervjuet ikke blir for ustrukturert, ettersom dette kan

føre til forvirring både under og etter intervjuet (Nordbø, 2018, s.82).
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Vi valgte denne metoden for å kunne jobbe videre med de kvantitative resultatene fra

spørreundersøkelsen. Ved å fordype oss i emner av interesse med deltakerne, hadde vi

også muligheten til å fokusere på det vi ville finne ut av (Nordbø, 2018, s.81). For å

kvalitetssikre intervjuguiden vår og sikre forståelse av samtlige spørsmål, ble det utført et

pilotintervju, før vi så intervjuet ti informanter.

Prosjektet ble meldt inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD) av faglærer, og

informantene fikk utdelt informasjonsskriv og samtykkeskjema. Dette ble lest og signert

før intervjuet, for å sikre samtykke.

Sammensetning av metoder

Med en slik sammensetning av metoder kunne vi innhente relevant informasjon på en god

og effektiv måte. Ved å først benytte oss av spørreundersøkelse ville vi kunne få

kvantitative data som grunnlag for intervjufasen, og semistrukturerte intervjuer bidro til

kvalitative funn.

Eventuell tilrettelegging av metode for demografi

Som følge av pandemien var det viktig å sørge for at metodene kunne gjennomføres

digitalt for å sikre alles trygghet. Vi antok også at målgruppen som bestod av 18-19-åringer

hadde benyttet seg av digitale møtetjenester tidligere i skolesammenheng.
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Analyse og designimplikasjoner
Etter å ha analysert innsikten vi har kommet frem til, er det ingen tvil om at det er flere

muligheter og områder som kan tas tak i. Innsikt fra frivillige informanter har ført til mange

interessante funn og tanker. Dette vil kunne resultere i realiserbare løsninger for TV 2, og

andre profesjonelle som tilbyr tilsvarende tjenester. I denne delen av rapporten vil vi

presentere analyse av våre funn, og komme med konkrete råd og forslag.

Figur 2 viser en grafisk illustrasjon av noen av de viktigste funnene fra spørreundersøkelsen.
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Spørreundersøkelsen ga oss interessant innsikt i form av 43 svar, og kunne både bekrefte

og utfordre mye av dataen fra Medietilsynets delrapport om kritisk medieforståelse hos

ungdom. Blant annet er det stor interesse for lokalnyheter, noe som utfordrer

informasjonen gitt i rapporten (Medietilsynet, 2019, s.14). Vi mistenker at dette kan

handle om behovet for å holde seg oppdatert om pandemien. Dette ville vi undersøke

nærmere i intervjuene.

Et annet interessant funn var at de fleste fikk med seg nyheter på sosiale medier og i

nettaviser. Dette var også de foretrukne måtene å konsumere nyheter på, i samsvar med

Medietilsynets rapport som viser at sosiale medier og gratis nettaviser var på topp

(Medietilsynet, 2019, s. 15). Informantene foretrakk kort og konsist når det gjaldt tyngre

temaer og saker av mindre interesse. Var innholdet derimot av interesse kunne artiklene

gjerne være lengre og mer informative.

Det kom også frem i spørreundersøkelsen at kommentarfelt ble lite brukt blant

målgruppen. Vi ville undersøke hvorfor i intervjuene. Intervjuene gav oss mange

interessante funn. Vi vil ta for oss informantenes ønsker og kritikk. For hvert hovedfunn vil

vi presentere en analyse etterfulgt av designimplikasjoner der dette er mulig.

Vi tar det personlig

Funn og analyse

Både spørreundersøkelsen og intervjuene viste at ungdommene likte å kunne velge når det

kom til nyheter. Informantene hadde ulike interesser, og dermed forskjellige foretrukne

nyhetskategorier. De ønsket å ha valgmuligheter rundt nyhetstyper, og å kunne velge vekk

visse temaer. Et godt eksempel på dette var da informantene ble spurt om hvilke temaer

som interesserte dem, og hvilke temaer de ikke ville ofre en tanke. Ett av svarene var som

følger: “... veldig interessert i de kongelige egentlig.” (Informant nr. 5, barnevernstudenten

fra Fredrikstad). Mens et annet svar lød slik: “Jeg kunne ønsket meg et slags filter som gjør

at jeg slipper å få opp disse kongehus-artiklene for eksempel. At man kunne valgt litt mer

selv. “(Informant nr.3, idrettsstudenten fra Notodden).

Det kom frem at dersom et tema var av interesse, ble disse sakene gjerne lest nøye. Om

ikke, ble sakene ofte hoppet over. Flere av informantene opplevde at de måtte bla forbi

mange saker før de fant noe av interesse. Dette bidro til å komplisere nyhetslesingen. “Det
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er lett at det kommer mye jeg ikke interesserer meg for, og da er det liten sjanse for at jeg

gidder å bla videre.” (Informant nr. 4, økonomistudenten bosatt i Florø). En annen grunn til

at saker ble hoppet over var: “... hvis jeg føler at jeg har blitt litt overeksponert med for mye

slitsom informasjon så kan det hende jeg gjør det.” (Informant nr. 6, videregående-elev fra

Larvik).

Det ble tydeligere at det var et ønske om personalisering av nyheter blant informantene:

“Jeg liker at det er inndelt, og kategorisert, så hvis man vil så kan man da krysse av for hva

man vil ha og hva man vil lese mer om. “ (Informant nr. 5, barnevernstudenten fra

Fredrikstad). Med denne informasjonen så vi for oss noen mulige løsninger for

ungdommene.

Designimplikasjoner

Basert på svarene fra intervjuene har vi kommet frem til mulige løsninger som kan

forbedre brukeropplevelsen. Ved å personalisere nyhetene på en brukervennlig måte vil de

ønskede sakene bli mer lettlest og tilgjengelig.

● Mulighet til å velge kategorier: her kan brukeren markere de nyhetskategoriene de

selv ønsker å holde seg oppdatert på. Deretter vil brukerens nyhetsstrøm kun vise

denne typen nyheter.

● Valg av nøkkelord: ved å velge visse nøkkelord for temaer av interesse, eksempelvis

“kongehuset”, kan brukeren få opp saker som inneholder nøkkelordet.

● Varsling på saker av interesse: ved bruk av blant annet nøkkelordene kan brukeren

få opp varslinger på saker de interesserer seg for.

● Muligheten til å blokkere nøkkelord: hvis det er noe brukeren ikke vil lese om, har

de muligheten til å blokkere nøkkelord som for eksempel “smittetall” og unngå alle

saker som inneholder dette ordet.

Selv om en personalisert nyhetsstrøm kan være bra, er det viktig å huske på at nyheter har

en samfunnsfunksjon. Dersom brukerne får muligheten til å totalt unngå en type nyheter,

vil de kunne omringe seg kun med nyheter som samsvarer med deres verdenssyn og skape

et ekkokammer. Vi ønsker derfor å skape en ordning som sørger for at det er mulig å

kombinere personaliserte nyheter med andre vanlige nyheter. Dette kan oppnås ved bruk

av to nyhetsstrømmer. Den ene strømmen inneholder personaliserte nyheter, og den andre
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alle nyheter. Dermed kan brukeren velge hva de føler for å lese, men samtidig ha

muligheten til å få med seg de viktige dagsaktuelle nyhetene.

En god samtale forlenger nyhetslivet

Funn og analyse

Det var konsensus rundt ønsket om en dialog med kjente og kjære fremfor diskusjoner

med fremmede. Flere av informantene diskuterte gjerne nyheter med venner og kjente,

uten å vise noen videre interesse for å delta i offentlig debatt. Felles interesser var ofte

grunnlaget for hvilke nyheter som ble diskutert, men også viktige tiltak som følge av

korona var et hyppig diskusjonstema. Da samtaler kunne dukke opp gjennom dagen, var

det viktig å holde seg oppdatert på nyhetsbildet for å kunne delta i disse.

“... det hender litt at da tar man opp ting som man føler ingen andre har fått med

seg … man vil ofte være den første som kommer med noe, så hvis man ser noe som

kanskje er litt kjedelig og tenker “det her har ingen av gutta sett” så tar man

kanskje opp det for å være den første som liksom opplyser resten av gjengen” -

Intervjuobjekt nr. 6, videregående-elev fra Larvik.

Kommentarfelt ble brukt av svært få, men de som tok det i bruk, brukte det bevisst.

Det var flere faktorer som spilte inn for dette. Blant annet var synet på

kommentarfelt-debatter at de sjeldent var saklig, og at det derfor ikke var vits å innlede en

meningsfull samtale der. Informanter uttrykte også at de følte de ikke kunne uttale seg om

noe de ikke hadde satt seg godt nok inn i, dermed hadde de sjeldent noe å komme med. En

av informantene gav uttrykk for at de likte hvordan Twitch benyttet anonyme brukernavn,

noe som gjorde det lettere å engasjere seg.
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“... det er ofte at jeg leser gjennom kommentarfeltet fordi det alltid er en tulling

eller to der nede, og enkelte ganger får jeg lyst til å skrive men holder meg for

god til det.” - Intervjuobjekt nr. 4, økonomistudenten bosatt i Florø.

De få som derimot benyttet seg av kommentarfelt, brukte det til å enten korrigere feilaktig

informasjon eller for å uttrykke sine meninger om noe de følte sterkt om.

Designimplikasjoner

Innsikten har ført til flere interessante idéer rundt hvordan behovene kan dekkes.

Det var et ønske om å kunne kommunisere med venner, kjente og kjære om alt som er

relevant og gjerne i øyeblikket det skjer. Dette førte oss inn på tanken om å gjøre

nyhetssider mer interaktive, som kan løses slik:

● Sosial sirkel: mulighet for å knytte kontakt med venner innad i nyhetsappen/siden.

Her kan man se hvem som har lest hvilke nyheter, og få en liten informasjonsboble

under sakene som informerer om hvor mange av vennene i appen som har lest den

aktuelle saken.

● Chat-funksjon: mulighet for å velge om man ønsker å kun snakke med venner eller

også fremmede, med mulighet for anonymitet.

● Anonym avstemning: på slutten av artikkelen venter en poll som skal være rask,

enkel, valgfri, og viser prosentandel av andres svar og meninger.

● Kommentarfelt: tilknyttet saker som har mulighet for kommentarer, bruk av emoji,

og valgfri anonymitet som kan øke engasjementet.

Unge har god tro til lokale nyheter

Funn og analyse

Flere informanter kjente på viktigheten av å holde seg oppdatert på lokale hendelser.

Informantene kunne gjerne høre om lokale saker fra venner og familie, noe som kunne

bidra til interessante samtaler.

“Lokalnyhetene er en fin måte å holde seg oppdatert på lokale hendelser, og så

føler jeg at de gjerne er litt mindre seriøse.”

- Informant nr. 9, statsvitenskapstudent fra Tromsø.
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Økt interesse under pandemien
Mange av svarene fra intervjuene bekreftet i stor grad at interessen for lokale nyheter

hadde blitt påvirket av den pågående pandemien. Informanter som tidligere ikke hadde

interessert seg for lokale nyheter, begynte å følge med under pandemien for å sjekke

smittetall og tiltak. Lokale nyheter tilbyr også mer informasjon knyttet opp mot den lokale

politikken i sanntid.

Utfordringer

På den andre siden var det noen informanter som valgte å ta avstand fra lokalnyhetene

som følge av pandemien. Disse mente at det ble alt for mange oppdateringer, noe som

kunne være skremmende å følge med på. Intervjuene bekreftet både funnene fra

rapporten til Medietilsynet og spørreundersøkelsen, om at de foretrukne plattformene for

nyheter var sosiale medier og gratis nettaviser.

“Orker liksom ikke gå rundt å tenke på alt som skjer i verden, det blir litt

mye noen ganger.” - Informant nr. 1, folkehøgskoleelev fra Trøndelag.

Designimplikasjoner

Dette funnet viser at informanter er interessert i lokale nyheter, mens de også kan bli

frustrert av å følge med på for eksempel lokalt pandemi-relatert innhold. Vi vil foreslå en

personalisering med nøkkelord hvor brukeren kan skrive ned stikkord de vil unngå. Slik vil

de slippe å bli eksponert for nyheter om disse temaene via varslinger og i nyhetsfeeden.
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Videostøy? Heller tekstgøy!

Funn og analyse

Et funn som helt klart overrasket oss var at de unge ønsket å få nyheter formidlet via tekst

fremfor video. Etter å ha gravd litt dypere i hvorfor dette var tilfellet, kan vi likevel forstå

hvorfor de unge tenker slik.

Informantene uttrykte også at de foretrakk lengre artikler, gitt at det var om noe de synes

var interessant.

“Ettersom jeg kun går inn på ting jeg synes er interessant, så foretrekker

jeg at de har skrevet mest mulig om saken. Men i noen tilfeller er jo kort og

presist fint det også. “ -  Informant nr. 4, økonomistudenten bosatt i Florø.

Selv om dette var et ønske knyttet til saker av interesse, ble det også nevnt blant noen av

informantene at de i enkelte tilfeller kunne foretrekke korte og konsise artikler. Spesielt

kanskje i sammenheng med nyheter som bar preg av tungt, men viktig stoff de helst ikke

ville lese alt for mye om. Nyheter kunne gjerne fremstilles kort og presist, på en slik måte at

det var enkelt å forstå uten å måtte sette seg nøye inn i det.

Flere informanter påpekte også et problem som stadig oppstod, nemlig videoens lyd til

ubeleilige tider. Inntrykket var at de unge ønsket å konsumere nyheter uten å bli

overrasket av en plutselig høy lyd fra mobilen i en upassende setting. En slik frykt for å

dumme seg ut på bussen, eller i en annen offentlig sone, resulterte i at ungdommene

unngikk å se videoen.

Tekstbaserte nyheter har den fordelen at man enkelt kan styre tempoet selv. Hvor noen

kan synes at en video går for sakte eller for fort, vil en tekst tillate at man hopper til det

viktigste. Ofte kom også hovedpoenget i en video helt på slutten, noe som skapte

frustrasjon hos flere  informanter.
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Designimplikasjoner

Basert på analysen har vi kommet frem til noen konkrete råd som potensielt kan forbedre

de  nevnte områdene:

● Valgfritt med kort eller langt format på saken: brukeren får velge om de vil lese den

korte eller lange versjonen av en sak, noe som kan føre til at flere er villig til å lese

en sak de kanskje ellers ville hoppet over.

● Valgfritt med lyd på videonyheter: videoen starter uten lyd. Brukeren kan så velge å

trykke på et mute-ikon for å få lyd på videoen. Videre anbefaler vi at videoer kan

tekstes for å bedre tilrettelegge for lydløs videotitting i offentligheten. Dette er

også i samsvar med universell utforming for tunghørte og døve.

● Introduksjonsside til en sak: dette vil gi mulighet for å sette seg inn i større temaer

som har pågått lenge, uten å måtte rase gjennom utallige relaterte saker. Det vil

også gjøre temaene lettere å forstå.

Blir ikke lurt av clickbait

Funn og analyse

Selv om nyhetene i stor grad ble oppdrevet på sosiale medier, viste det seg at en god del av

informantene stolte på de store mediehusene når det kom til nyheter. Dette var gjerne

godt etablerte mediehus som NRK, TV 2 og BBC. Forklaringen var at disse hadde holdt på

lenge, viste flere sider av samme sak og stort sett var upartisk i sin presentasjon av

nyhetene.

“Jeg anser NRK for å være en ganske pålitelig kilde kontra for eksempel VG

som kan være litt clickbait i titlene sine. Det åpner veldig ofte basert på en

sånn kjempespennende overskrift, og så er det en veldig kjedelig artikkel. “

-Informant nr. 8, psykologistudent fra Trondheim.
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Nettaviser som benytter seg av clickbait ble sett på som mindre troverdig, fordi

informantene følte seg lurt inn på en sak som gjerne hadde lite å gjøre med selve tittelen.

Flere informanter uttrykte at de følte dette problemet generelt omhandlet nyheter på

nett. Her var det om å gjøre å få flest mulig lesere, og derfor ble titlene ofte formulert et

godt stykke fra sannheten. TV-nyheter ble ofte tatt mer seriøst, nettopp fordi de ikke

benyttet seg av clickbait i så stor grad.

Kritikk

Selv om denne innsikten ikke er nyttig i sammenheng med designimplikasjoner, er den

verdifull fra et journalistisk perspektiv. Her kommer det nemlig tydelig frem at

konsekvensen av en overskrift preget av overdrivelse og gimmick, er svekket troverdighet

blant leserne.

Oppsøker ikke nettaviser for å lese kjendissladder

Funn og analyse

Når informantene ble spurt om hva som gjør at de hopper over en nyhetssak var kjendiser

et gjennomgående tema hos flertallet. Det ble gjentatte ganger uttrykt frustrasjon over at

kjente personer tok opp viktig plass i mediebildet, som kunne blitt brukt til å belyse

viktigere saker.

“... jeg føler ofte at det skrives heller små og diffuse saker fra Norge når man

heller kan trekke inn noe viktigere fra utlandet. f eks om krig i andre land vs ei

kjendis som skrev bok om fengsel…” - Informant nr. 5, barnevernsstudent fra

Fredrikstad.

Dette viser til bevissthet rundt graden av nytteverdi i nyhetsbildet. Likevel ser det ut til at

dette er forbeholdt nettaviser, og at behovet for å holde seg oppdatert på kjendissladder

eksisterer - men at det blir dekket på andre plattformer. Da informantene ble spurt om

hvilken type nyheter de oppsøker i sosiale medier, var kjendiser og underholdningsrelatert

innhold en tydelig trend. Til sammenligning, ble ikke kjendiser nevnt en eneste gang da det

samme spørsmålet ble stilt, men angående nettaviser.
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Kritikk og designimplikasjoner

Denne innsikten angående kjendisnyheter kan både tolkes som en påminnelse til

nyhetsjournalistikk om at unge verdsetter viktige og samfunnsaktuelle nyheter, og som en

gjenspeiling av behovet for å kunne filtrere nyhetsartikler basert på interesse.

Et godt eksempel på hvordan slike ulike typer nyheter kan separeres, er VGs to stories på

snapchat. De har en kanal for VGs vanlige samfunnsaktuelle nyheter, og “VG Rampelys”,

som er en egen kanal dedikert til underholdningsrelaterte saker. En ideell løsning

implementerer fordelene med dette på ett og samme sted. Igjen kan nøkkelord eller tags,

som lar brukere blokkere ord som vekker frustrasjon og følge ord som vekker interesse,

være en løsning. Slik har man mulighet til å unngå kjendissladder, men også oppsøke det.

Nyhetsfeeden skal kunne gjenspeile egne interesser, enten det er miljøaktivisme, sport

eller siste nytt om realitystjernene.

Designimplikasjoner visualisert

Personas

For å best mulig kunne skape et godt og gjennomtenkt design tilpasset systemets brukere,

er det grunnleggende å forstå målgruppens behov og ønsker, i tillegg til deres vaner,

aktiviteter, kontekst og omgivelser. Gjennom spørreundersøkelser og intervjuer har vi

forsøkt å kartlegge hvem brukeren er. Videre har vi laget to personas som virkemiddel for

å presentere hvem vi vil designe for, og formidle det vi vet om målgruppen. Dette vil gi oss

muligheten til å bevare fokuset rettet mot målgruppen underveis i arbeidet (Sharp, Preece

& Rogers, 2015, s.464) . Det er viktig å huske på at personas ikke beskriver ekte personer,

men skal være så realistiske som mulig. Disse skal bestå av en kombinasjon av data som

representerer brukerne involvert i datainnsamlingen. De er gjerne et utfall av

dataanalysen som fokuserer på mønster ved informantenes karakteristikk (Sharp, Preece

& Rogers, 2015, s.413 og 502).
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Figur 3 og 4 illustrerer våre personas Henrik og Anna.
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Wireframes

Brukersentrert design handler om å forstå brukerne, deres behov og situasjon, og å

involvere faktiske brukere gjennom designprosessen (Nordbø, 2018, s. 31). Følgende

wireframes fokuserer på brukernes behov. De illustrerer et skjermbasert

brukergrensesnitt som bygger videre på TV 2 sin allerede eksisterende nyhetsapplikasjon.

Figur 5 og 6: Illustrert løsning for personlig nyhetsfeed. Figur 5 til venstre viser eksempel på personlig

nyhetsstrøm, mens Figur 6 til høyre viser den vanlige nyhetsstrømmen.
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Figur 7 til venstre viser innstillingene slik vi tenker oss de kan se ut med mulighet for personalisering.

Figur 8 til høyre viser hvordan vi tenker oss en mulig løsning for nøkkelord-innstillinger vil kunne se ut.

Ord med gul bakgrunn er ønskede nøkkelord, og ord som er markert røde er blokkert fra den personlige

feeden.
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Konklusjon
I denne rapporten har vi fått frem viktigheten av å personalisere nyhetstjenester når man

vil nå ut til unge. Men hvilke personaliseringer bør TV 2 satse på? Unge ønsker å ha

interessante samtaler om nyheter med folk de kjenner, gjerne om hendelser i lokalmiljøet.

Når de setter seg inn i nyhetsbildet, foretrekker de å kunne gjøre dette på sine egne

premisser. Videoer som setter hovedpoengene på slutten kan dermed føre til frustrasjon.

Uønsket lyd er også et irritasjonsmoment i situasjoner hvor man ikke er alene, som på

bussen eller i klasserommet. Dette resulterte i at de ofte rømte til tekstnyheter, hvor de

også kunne styre tempoet selv. Ungdommene kritiserte også bruken av clickbait for å lokke

lesere, og mengden saker som omhandlet kjendiser.

Våre konkrete råd til TV 2

Figur 9: viser en grafisk illustrasjon av våre konkrete råd til TV 2.
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Svakheter ved prosjektarbeidet

Selv om prosjektet har resultert i flere interessante funn, er det viktig å være klar over

visse svakheter. Den innhentede informasjonen er basert på et fåtall informanter, noe som

lett kan føre til generalisering. Noen av intervjuobjektene var personer vi kjente fra før av,

og dette kan ha påvirket svarene deres. Det kan også ha blitt stilt ledende spørsmål under

intervjuene ubevisst. Sammen med muligheten for at vår tolkning av informantenes

meninger kan ha vært feilaktig, kan dette ha påvirket innsikten vår.

Videre arbeid

En naturlig videre fortsettelse av dette arbeidet vil være å produsere low-fidelity

prototyper til brukertesting. Dermed vil man kunne kjøre en ny iterasjon med

datainnsamling, analyse, og prototyping til man sitter med enda mer konkrete

produktønsker. Det kunne også vært spennende å se nøyere på konseptet anonymitet i

chat og kommentarfelt for å øke engasjementet til unge i det offentlige rom blant

fremmede.
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