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Innholdsfortegnelse

1. Introduksjon
Dagens unge voksne har bedre kjennskap til moderne teknologi enn noen gang før. Den 

digitale	verden	tar	 i	økende	grad	over.	Til	 tross	for	at	det	finnes	mennesker	som	av	ulike	

grunner ikke ønsker å ta i bruk moderne teknologi, gjør samfunnet det stadig vanskeligere 

å avstå fra det. Essensielle tjenester digitaliseres, og de tradisjonelle metodene avvikles. 

For eksempel kan man ofte ikke kjøpe billett på bussen uten mobil, og man blir oppfordret 

til å bruke selvbetjentkassa på butikken. Fordi at alle, uavhengig av teknologiske evner, blir 

tvunget til å interagere med ulike grensesnitt, faller noen mennesker naturligvis bak resten 

av befolkningen. Disse er kanskje skeptiske til ny teknologi, mangler evnene til å ta den i 

bruk, eller rett og slett er uinteresserte. Denne gruppen kaller vi gjerne for “etternølere”, og 

det er disse menneskene vi ønsker å undersøke nærmere. 

   

I denne rapporten skal vi presentere vår evaluering av hvordan unge etternølere 

konsumerer nyheter. Videre skal vi foreslå eventuelle løsninger som vi mener kan forbedre 

brukeropplevelsen til målgruppen. Evalueringen er basert på spørreskjema, ti intervjuer 

og tre observasjoner ved bruk av blikksporing. I dette studiet ønsker vi nemlig å svare på 

følgende spørsmål: Hvordan kan digitale nyheter tilpasses unge etternølere? 
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2. Bakgrunn og fokusområde

Målgruppe  
Målgruppen er “unge etternølere” som oppdaterer seg på nyheter regelmessig.  Cambridge 

sin	 ordbok	 definerer	 en	 “etternøler”	 som	 “noe	 eller	 en	 som	 er	 veldig	 treg”	 	 (Dictionary	

Cambridge, u.å). Etternølere er ofte tradisjonalister og de siste som tar i bruk en innovasjon. 

De	 er	 ofte	 fiksert	 på	 fortiden,	 og	 baserer	 gjerne	 beslutninger	 på	 tidligere	 generasjoners	

løsninger. Individuelle etternølere omgås hovedsakelig med andre tradisjonalister. 

Etternølere vil sannsynligvis være mistenksomme ikke bare overfor innovasjoner, men også 

overfor	innovatører	og	endringsagenter	(Rogers,	2003,	s.	284-285).	I	dette	prosjektet	skal	

“etternøler” forstås som “en som er skeptisk til, eller treig til å oppdatere seg på ny teknologi”.

Etternølere kjennetegnes blant annet ved at de verdsetter tradisjonelle metoder og er mer 

avvisende	til	nye	produkter,	tjenester	og	endringer	(Rogers,	2003,s.	284-285).	Dette	er	også	

grunnen	til	at	vi	ønsket	å	finne	ut	hvordan	dette	kommer	frem	i	deres	nyhetsvaner.	De	har	

kanskje interesse for ny teknologi, men synes likevel at det er utfordrende. Dette kan føre 

til at de bruker mer tid på å sette seg inn i det og blir hengende etter andre. Likeså er det 

naturlig	 å	 tenke	 at	 det	 finnes	 unge	 som	er	 etternølere	 fordi	 de	 ikke	 har	 interesse	 av	 ny	

teknologi, og som trives med det de har. 

Figur 1: oversikt over deltakere
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2. Bakgrunn og fokusområde Det	kan	også	finnes	mennesker	som	ikke	har	råd	til	å	oppdatere	seg	på	ny	teknologi,	og	

av denne grunn henger etter. Ettersom at nyhetsinnhold blir produsert på nye, digitale 

plattformer vil vi undersøke hva etternølerne synes om dette, og hvordan det påvirker deres 

nyhetsvaner.

Når man snakker om etternølere er det lett å peke på de eldre i samfunnet, da de ikke er like kjent 

med ny teknologi som den yngre generasjonen. Vi har derimot valgt å fokusere på den mindre 

stereotypiske etternøleren; unge etternølere. I dette tilfellet anses ”unge” som personer mellom 

20 og 30 år. Denne grensen er satt fordi personer under denne alderen nødvendigvis ikke like 

etablert som en over denne aldersgrensen.  Personer over  30 år anser vi ikke som unge voksne. 

Prosjektets relevans for TV 2 Play
Vi	tror	det	finnes	verdi	i	å	undersøke	unge	etternølere	nærmere,	fordi	at	dersom	man	klarer	

å appellere til denne gruppen, vil de trolig være en stabil og fast forbruker i lang tid. Fordi 

etternølere ofte er tradisjonelle og konservativ av natur, er det sannsynlig at de er lojale til 

produktene	de	konsumerer.	Av	denne	grunn	finner	vi	det	fordelaktig	å	skape	relasjoner	med	

brukere	så	tidlig	i	aldersforløpet	som	mulig.	Videre	kan	det	også	være	interessant	å	finne	

ut hvorfor disse personene faktisk er etternølere, og hvordan man kan utvikle teknologien 

videre for å bedre appellere til denne målgruppen. 

Rekruttering
TV 2 bistod i rekrutteringsprosessen, og sammen med Pollstat koblet de oss til relevante 

deltakere. Før vi tok dem med videre i prosjektet sendte vi ut et skriv med ytterligere 

informasjon om arbeidet og et samtykkeskjema. Ti personer ble intervjuet og tre ble tatt 

videre til think aloud og blikksporingstest. 

Figur 2: illustasjon av deltakerne
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Utfordringer med rekruttering
Vi hadde noen utfordringer med rekruttering, se figur 3. For å best løse dette, sendte vi ut et 

spørreskjema for å sjekke hvem av de potensielle deltakerne som passet målgruppen vår. 

Spørreskjemaet	hadde	svaralternativ	i	form	av	en	likert-skala,	og	ga	oss	en	fin	oversikt	over	

hvem som passet å ta med videre til intervju. Dette ga oss en form for kvote-utvelgelse, 

som	er	en	type	rekruttering	man	bruker	når	man	har	en	spesifikk	målgruppe	(Blomberg	m.fl.,	

2002,	s.969).	Selv	om	vi	har	valgt	en	spesifikk	målgruppe	er	det	viktig	å	poengtere	at	dette	

ikke	representerer	alle	innenfor	målgruppens	demografi.	

Vi fordelte arbeidsoppgavene tidlig i prosessen. Dette effektiviserte arbeidet og gjorde 

det lettere å sikre likestilt samarbeid. Vi utarbeidet et Ganttdiagram som vi brukte til å 

holde kontroll på ulike frister og arbeidsoppgaver. Gjennom prosjektet inntok vi ulike roller. 

Kandidat	122	fikk	ansvar	for	å	være	kontaktperson	for	deltakerne	og	holdt	et	overordnet	

ansvar for å holde frister. 126, 112, 122 og 103 byttet på å holde intervjuer og skrive referat, 

mens 113 tok ansvar som referatskriver gjennom alle intervjuene. Etter intervjuene deltok 

alle kandidatene med transkribering.

3. Arbeidsfordeling

Figur 3: utfordringer med rekruttering
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4. Metoder - hvordan få innsikt?

Under blikksporingen holdt kandidat 112 ett av blikksporingsintervjuene, var teknisk assistent 

på det andre og skrev referat på det tredje. 103 holdt også et blikksporingsintervju, mens 

hen skrev referat på de to andre. 126 holdt det tredje blikksporingsintervjuet og var teknisk 

assistent og teknisk ansvarlig på de to andre. 113 tok rollen som teknisk ansvarlig i et av 

intervjuene og skrev referat i de to andre blikksporingene. De som hadde overordnet ansvar 

for de ulike intervjuene hadde også ansvar for å få deltakerne til å føle seg komfortable og 

velkommen. Etter å ha samlet og transkribert all data fordelte vi hvilke deler av rapporten 

hver deltaker skulle skrive. Alle kandidatene skrev sin del av oppgaven hver for seg, og 

deretter gikk vi igjennom i fellesskap og endret på det som måtte forbedres. Etter å ha 

skrevet selve innsikten tok kandidat 113 ansvar for å tegne illustrasjonen på forsiden, mens 

112, 122 og 126 laget illustrasjoner i Figma. 103 satt opp  innholdet i Indesign.

Undersøkelsens mål har som tidligere forklart vært å skaffe innsikt i nyhetsvanene til 

unge	etternølere	mellom	20	til	30	år.	Vi	har	tatt	i	bruk	fire	metoder	for	dette:	Spørreskjema,	

semistrukturerte intervju, think aloud og observasjon ved hjelp av blikksporing. Metodene 

hver for seg har sine styrker og svakheter. Ved å velge metoder som utfyller hverandre vil 

det gi en god synergieffekt hvor vi forsøker å unngå metodenes svakheter. Dette kalles 

metodisk triangulering. Metoden har som mål gi et bedre helhetsinntrykk av prosessen 

(Lazar	et	al,	2017,	s.158)	 	Dette	er	viktig	for	prosjektet	da	vi	er	opptatt	av	å	se	det	store	

Figur 4: utklipp fra spørreskjema
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Bruk av spørreskjema for å utelukke deltakere
Vi begynte prosjektet med å sende ut et spørreskjema til potensielle deltakere. Formålet 

med spørreskjemaet var å dobbeltsjekke at deltakerne vi tok inn til intervju faktisk tilhørte vår 

målgruppe, unge etternølere. Spørreskjemaet ble sendt ut til 16 personer,  deretter inviterte 

vi ti av deltakere til intervju. Skalaen fungerer som et spørreskjema hvor respondenten må 

ta stilling til ulike påstander om et fenomen. I vårt tilfelle nyhetsvaner og ny teknologi.

Ved	å	kombinere	svarene	fra	forskjellige	spørsmål	om	samme	fenomen,	finner	vi	fellestrekk	

på	respondentens	holdning	til	gitt	fenomen	(Blomberg	m.fl.,	2002,	s.972).	På	denne	måten	

har spørreskjemaet god nytteverdi for oss i forbindelse med rekruttering. Den gir oss et godt 

grunnlag	for	intervjuene,	samtidig	som	vi	fikk	utelukket	personer	som	ikke	falt	innenfor	våre	

premisser for prosjektet. 

Semistrukturert intervju
Semistrukturert intervju er en kvalitativ metode som gir 

oss dypere innsikt i deltakerne og deres nyhetsvaner. 

Denne metoden kjennetegnes ved at temaet for 

samtalen	 er	 forhåndsdefinert	 og	 at	 det	 finnes	 rom	 for	

oppfølgingsspørsmål	 (Nordbø,	 2017	 s.82).	 Vi	 valgte	

semistrukturert	 intervju	fordi	det	er	en	fleksibel	metode	av	

den grunn at intervjuet har en  viss struktur, men åpner for at 

en kan stille oppfølgingsspørsmål. Eventuelle ulemper med 

denne metoden er at de kan oppleves som upersonlig for 

deltakeren, da strukturen på intervjuet allerede er bestemt 

(Blomberg	m.fl.,	2002,	s.971).	Dog	gir	teknikken	rom	for	en	

avslappet samtale ved hjelp av gode oppfølgingsspørsmål. 
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Observasjon
Blikksporing og A/B-testing - hvorfor er det nyttig? 
Blikksporing	 er	 den	 norske	 betegnelsen	 på	 det	 engelske	 ordet	 “Eye	 tracking”,	 og	 er	 en	

teknologi som til enhver tid sporer menneskets øyebevegelser. Ifølge Oxford Languages 

kan “blikksporing” forklares som “en registrering og studie av øynenes bevegelser som 

kan brukes for å evaluere og forbedre den visuelle presentasjonen av informasjonen” i vårt 

tilfelle	et	nyhetsmedium		(Lazar	m.fl,	2017	s	370.).		En	grunn	til	at	blikksporing	er	nyttig	er	at	

vi får se hvordan brukeren faktisk oppfører seg i møte med ulike brukerløsninger, istedenfor 

å stole blindt på de de forteller

 

 
 

Det	er	viktig	å	vite	hva	man	skal	måle	før	man	starter	prosjektet	(Blomberg	m.fl.,	2002,	s.969).	

Hensikten med blikksporingen var å teste ut hvordan deltakerne konsumerer nyheter. Vi 

utførte A/B-tester for å kunne sammenligne og se hvordan deltakerne våre brukte nettleser 

kontra	applikasjon.	Dette	er	en	utbredt	metode	for	å	sammenligne	alternative	design	(Lazar	

m.fl.,	 2017,	 s.415).	Brukerne	vet	ofte	 ikke	hvorfor	de	 tar	de	 valgene	de	 tar,	 derfor	 er	det	

best	å	ta	en	test	som	sjekker	om	de	faktisk	gjør	som	de	sier	(Blomberg	m.fl.,	2002,	s.	970).	

Dermed er det bedre å gjennomføre en objektiv test i stedet for å kun basere seg på hva de 

sier.	For	at	de	skulle	handle	mest	mulig	naturlig,	ga	vi	ulike	scenarioer.	

Figur 5: skjermbilde fra blikksporing
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Eksempel på gitte scenarioer:   

• Du våkner om morgenen og skal sjekke hva som har skjedd i løpet av natten,  

hva gjør du? 

• Du vil se siste nytt om krigen i Ukraina, hvordan går du frem

Think Aloud
Think aloud er en type observasjon som brukes i kvalitativ metode, og går ut på at 

deltakeren forklarer hva de tenker og gjør mens de utfører en oppgave. Dette er nyttig for 

å	 få	et	 innblikk	 i	hva	som	foregår	 i	deltakerens	hode	 (Preece,	Sharp	og	Rogers,	2019,	s.	

296).		Slike	observasjoner	er	ganske	fleksible	og	relativt	simpel	i	utføringen	og	kan	gi	nyttig	

innsikt i brukervennligheten. Ved å bruke denne metoden sammen med blikksporing kunne 

deltakerne underveis fortelle oss hvorfor de velger som de velger. Ved hjelp av kombinasjonen 

med	blikksporingsoppgaver	og	think	aloud	fikk	vi	en	bedre	forståelse	og	ulike	perspektiv	på	

deltakernes	intensjon,	oppgave	og	mål.	Slik	fikk	vi	bedre	innsikt	i	hvordan	brukeren	faktisk	

foretrekker å konsumere nyheter.

En	tematisk	analyse	er	en	metode	som	vektlegger	å	identifisere,	analysere	og	tolke	mønstre	

(Braun	&	Clarke,	2006,	s.79).	Vi	har	brukt	tematisk	analyse	som	metode	for	å	identifisere,	

analysere og tolke mønstre. Ved å gjennomgå og kategorisere dataene vi innhentet, dannet 

vi oss et helhetlig bilde av ulike tema som gikk igjen. Dette gjorde vi i Miro,  som er et online 

verktøy for samarbeid i virtuelle tavler. Her fordelte vi relevante funn i ulike kategorier . 

Svarene	til	hver	deltaker	ble	fargekodet.	På	denne	måten	kunne	vi	finne	fellesnevnere	på	

tvers av deltakere.  Dette var viktig for å lettere kunne se hvilke punkter deltakerne mente de 

samme tingene, og hvilke punkter det var større variasjon på. 

5. Analyse - å se helheten

Ved hjelp av disse oppgavene forsøkte vi å sette deltakeren i en gitt stemning og å se 

hvordan de faktisk går frem når de skal lese nyheter. 
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Blikksporingsvideoene analyserte vi ved å sammenligne blikkfanget deres og hvordan 

de interagerte med brukergrensesnittene i forsøk på å få et reelt bilde av deres måte å 

konsumere nyheter på. For dette benyttet vi oss at et heatmap som visualiserte de mest 

sette stedene i grensesnittet.

Figur 6: Illustasjon av heatmap 
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I denne delen av oppgaven skal vi analysere funnene våre ut i fra deltakerne svar 

og beskrivelser. Analysen består av tre deler: funn, tolkning og designimplikasjoner.   
 
To typer etternølere
Basert på våre funn har vi valgt å dele etternølerne inn i to ulike kategorier: skeptiske 

etternølere og uinteresserte etternølere.

Skeptiske etternølere er tvilende til utvikling av ny teknologi. Deltakerne nevnte at de er 

bekymret	for	at	informasjonen	deres	kan	komme	på	avveie.	I	tillegg	var	det	flere	som	syntes	

at den teknologiske fremgangen virket skremmende. Dette baserte seg i stor grad på en frykt 

og nervøsitet rundt kunstig intelligens og hvordan den utvikler seg. I realiteten har kunstig 

intelligens bidratt til å løse komplekse hypoteser og praktiske oppgaver, og har potensiale 

til	å	forenkle	hverdagen	for	mange	(Poole	m.fl.,	2017)		Denne	skepsisen	kan	tyde	på	at	det	

er mangel på kunnskap rundt temaet.

6. Funn, tolkning og designimplikasjoner

Refleksjon av metodene
Det	er	både	fordeler	og	ulemper	med	metodene	vi	har	valgt.	Ved	å	først	intervjue	deltakerne	fikk	

vi informasjon om hva som kunne være nyttig å teste i blikksporing. I blikksporing kombinert 

med	think	aloud	fikk	vi	også	høre	fra	deltakerne	hvorfor	de	gjorde	som	de	gjorde.	Fordelen	

med å kombinere disse metodene er å bedre kunne se helheten av deltakernes medievaner. 

En svakhet er for eksempel at deltakeren under blikksporingen måtte snakke samtidig som 

hen	utførte	oppgavene,	da	dette	svekker	fokus	og	naturlig	flyt.	Likevel	konkluderte	vi	med	at	

for vår test var det best å ha think aloud sammen, for å bedre forstå hva de tenkte mens de 

utførte oppgavene.  Den største ulempen med metodene er at de i stor grad baserer seg på 

deltakernes egne betraktninger, men dette gjelder både for kombinasjon av metodene eller 

dersom vi hadde holdt dem separat. En annen faktor som påvirker metodene er for eksempel 

at oppgavene som ble utført i blikksporing ikke ble gjennomført i en helt naturlig setting, i 

motsetning til om de hadde vært hjemme. For best innblikk i deltakernes nyhetsvaner var 

det større fordeler ved å kombinere metodene enn det var ulemper, men vi har hele tiden 

vært klar over ulempene for å kunne legge til rette for å samle inn gunstig data.
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Designforslag: Informere brukeren
• 	 Gi	brukeren	et	faktisk	valg	om	å	godta	eller	avslå	cookies.

•  Gi brukaren klar informasjon om hvilken data som blir samlet inn og hva de bruker  

 den til. Det bør også være åpenhet rundt hvem de deler informasjonen med. 

•  La brukeren endre på personverninnstillingene deres og kontrollere hvilke  

      informasjon de ønsker å dele.

Figur 7: visning av informasjonskapsler

Cookies, eller informasjonskapsler, brukes til å samle informasjon om brukeren. For 

eksempel kan nettbutikker lagre innholdet i en brukers handlekurv etter de har forlatt siden. 

Flere deltakere uttrykte likevel skepsis da de ikke vet nøyaktig hvilken informasjon som blir 

lagret. De var engstelige for at personlig informasjon skulle havne på avveie, bli delt med 

tredjeparter eller bli delt på tvers av plattformer.
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Uinteresserte etternølere er den andre type etternølere. De er rett og slett bare likegyldig 

til ny teknologi. Funn viser generell misnøye rundt nye oppdateringer. En deltaker fortalte i 

intervjuet at hen misliker nye oppdateringer, fordi hen føler at hen må lære seg alt på nytt. 

Andre delte at de synes ny teknologi kan føles overveldende og at de derfor ikke orker å 

sette seg inn i den. I tillegg fortalte deltakerne at  de liker å lese nyheter på en måte de er 

vant til og er fornøyde med løsningene de har nå.

Designforslag: Ikke fiks noe med mindre det er ødelagt
• Unngå drastiske endringer i brukergrensesnittet, og heller ha små, gradvise 

oppdateringer.

Nok Apper!
Et merkbart funn er at unge etternølere gang på gang velger nettleser fremfor bruk av 

applikasjoner. Dette kom tydelig frem i intervjuene og ble bekreftet av blikksporingen. Selv 

om denne fellesnevneren går igjen, er det ulike grunner til at de velger denne løsningen. 

Noen unngikk å laste ned applikasjoner for å spare lagringsplass. Selv om de gjerne har mer 

lagring i dag, henger vanen fortsatt igjen. Andre så ikke behovet for å laste ned apper når 

nettplattformen ser helt lik ut. 

Deltakerne	oppsøkte	nyheter	 i	 nettleseren	på	ulike	måter.	De	aller	fleste	oppsøkte	deres	

foretrukne nyhetskilde. Andre søkte heller opp et nyhetstemaet de ønsket å lese om, og 

valgte deretter nyhetskilden de ønsket å lese fra. De brukte heller Google sin nyhetsfunksjon 

for	å	finne	relevante	artikler	fra	ulike	kilder.
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Designforslag: Vend nesen mot nettleseren
• For etternølerne som liker best å forholde seg til nettleseren kan det være lurt å 

implementere det som fungerer bra i appen i nettleseren. Et eksempel på dette er 

navigajonsbaren	som	finnes	 i	TV	2	sin	applikasjon,	den	fungere	bra	 i	app	men	finnes	

ikke i nettleser.

Etternølere i Sosiale Medier 
Selv om deltakerne våre gjerne henger noe bak resten av 

samfunnet i forbindelse med ny teknologi, bruker disse 

også sosiale medier til å få med seg nyheter. Fordelen 

med å ha nyheter på sosiale medier er at man treffer 

etternølerne der de allerede er. På denne måten slipper 

de å forholde seg til nye applikasjoner – innholdet 

kommer servert i et format de allerede kjenner godt. 

Dette krever veldig lite omstilling fra brukeren, noe som 

gjør det lett for de å ta det i bruk. 

Selv om det kan tenkes at nyhetsformidling på sosiale 

medier er ideelt for denne målgruppen, fant vi også noen 

ulemper. 8 av 10 deltakerne mente disse nyhetene ofte 

var	overfladiske.	De	mente	at		nyhetsinnholdet	i	sosiale	

medier kan sammenlignes med  “tabloidjournalistikk”, 

og at innholdet ble forurenset av falske nyheter og 

clickbait-overskrifter.			
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Designforslag: Troverdighet i sosiale medier
• Forsøke å nå ut til etternølerne ved å treffe dem på mediene de allerede oppholder 

seg på. Dette kan man gjøre ved å implementere nyheter på sosiale medier uten 

clickbait	og	agurknyheter.	

• Markere at innholdet i nyheten er faktasjekket og troverdig, for eksempel et 

verified	ikon.

 

Vanemennesket

Vi så en tydelig trend blant brukerne at samfunnsnyttige nyheter var av størst interesse. 

Kjendisnyheter var ikke så interessant, og noen prøvde å begrense nyheter om Ukraina-

krigen. De valgte å avstå fra nyhetsinnhold som de, av ulike årsaker, ikke ønsket å lese om. 

Flere	av	brukerne	uttrykte	behovet	for	en	måte	å	filtrere	nyhetene	på.	Det	kan	derfor	tenkes	

at	ved	å	implementere	en	enkel	filterfunksjon	for	nyhetskategorier,	vil	selv	denne	gruppen,	

vanemenneskene, vurdere å forlate komfortsonen. For at dette skal fungere må forslaget 

dog være enkelt og ikke føre til irritasjon. Selv om målgruppen viser tydelig at de ikke liker 

nye oppdateringer, er det grunn til å tro at dersom funksjonen er simpel nok, vil den bli tatt 

godt imot – også hos etternølere. 

Designforslag: Mulighet til å filtrere innhold
• En	 funksjon	 som	 kan	 filtrere	 nyheter.	 Da	 kan	 brukeren	 for	 eksempel	 skjule	

kjendisnyheter i feeden. For å unngå at nyhetsplattformen blir ensidig bør 

man ha som standard å vise alle typer nyheter, og heller la brukeren klikke bort 

uinteressante temaer. 
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Mer enn bare design?
Funnene viser at målgruppen hadde tydelige preferanser for hva slags nyhetskanaler de 

brukte. Felles for alle var at de, av ulike grunner, brukte VG hyppig. Flere forklarte at at de valgte 

VG av vane. Andre stolte på at de oppdaterte seg raskest. Vi ønsket å undersøke preferansene 

nærmere under blikksporingen, og utførte en A/B test der vi ba deltakerne sammenligne 

VG med TV 2 og fortelle hvorfor de foretrakk førstnevnte. Det mest overraskende var at 

disse preferansene ikke nødvendigvis stemte med realiteten. For eksempel mente noen 

at de foretrakk VG fordi det var “for mye underholdningsnyheter på TV 2”. Vi fant likevel 

ingen indikasjoner på at dette stemmer. Det kan derfor se ut som at holdningene til de ulike 

nyhetskanalene, sammen med vaner, er de viktigste grunnene for preferansene deres.

 

Videre undersøkte vi hvorvidt strømmetjenester ble brukt for å konsumere nyheter. Flere av 

deltakerne fortalte for eksempel at de så på 21-nyhetene på lineær-TV. Til tross for dette, var 

det ingen som assosierte TV 2 Play med nyheter. Det var tydelig at strømmetjenester først 

og	fremst	ble	assosiert	med	underholdning.		Som	tidligere	påpekt	ønsket	flere	i	målgruppen	

et skille mellom nyheter og underholdning. De oppsøkte nettaviser for å oppdatere seg på 

samfunnskritiske nyheter, og strømmetjenester for å “rømme fra virkeligheten”. Det kan 

dermed tenkes at de opplever en logisk brist ved å oppsøke strømmetjenester for nyheter.
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Designforslag: Enkel tilgang til nyheter 
• Fremme TV 2 Play som nyhetskilde. Dersom man går inn på TV 2 Play er 

underholdning	 og	 sport	 tydelig	 fremhevet,	 men	 dersom	 de	 vil	 finne	 frem	 til	

nyheter må de inn i menyen å velge.

7. Konklusjon
Hvis	vi	ser	på	funnene	i	lys	av	problemstillingen	vår,	kan	flere	av	disse	bidra	til	å	tilpasse	

nyhetskonsum til unge etternølere. Dataen vi samlet inn viste frem ulike problemområder 

som likevel pekte på de samme designimplikasjonene. Det er tydelig at noen justeringer 

kan bidra til å øke brukervennligheten. Digitale nyheter kan tilpasses unge etternølere ved 

for	 eksempel	 en	 filtreringsfunksjon	 og	 tydeligere	 cookie-informasjon.	 Andre	 funn	 tyder	

derimot på at design nødvendigvis ikke er problemet. Det er tydelig at etternølere har enkelte 

preferanser som de holder seg til, og som ofte skal mye til for å endre.  Vi har kommet frem 

til at assosiasjonene til de ulike mediehusene spiller en viktig rolle. Ettersom at ingen av 

deltakerne assosierte TV 2 Play med nyheter, kom de heller ikke til å oppsøke tjenesten for 

dette formålet.

Dersom dette arbeidet skulle holdes frem videre, ville det være gunstig å utforme prototyper 

som gjør at vi får muligheten til å teste de ulike implikasjonene i praksis. Da kunne vi fått 

en bedre vurdering på om designforslagene i seg selv er nok, eller om fremmingen av TV 2 

Play som nyhetskilde må ha et større fokus for å nå denne målgruppen. I alle tilfeller mener 

vi det er tydelig at et kombinert fokus på både design og branding er essensielt dersom man 

ønsker å nå ut til etternølere. 
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