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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Utviklingen innenfor teknologi de siste tiårene, har bidratt til en drastisk økning av 

mangfoldet apper og nettbaserte løsninger. Konsekvensen av dette er blant annet et mer 

kritisk publikum, der brukerne forventer å erfare intuitive og godt utformede løsninger. I 

MIX202 sin andre modul skulle studentene gruppevis utføre designevalueringer, der fokuset 

ble rettet mot objektive forhold i interaksjonen mellom menneske og maskin. Objektive 

forhold vil i denne konteksten tilsi en brukertest hvor studentene observerer som en 

utenforstående (Skjervheim, 1996, s. 80). I praksis betydde det at gruppene skulle evaluere et 

valgfritt digitalt design, ved å undersøke to testpersoner sin brukeropplevelse av samme 

løsning. Brukeropplevelse er den subjektive opplevelsen en får når en bruker et produkt, som 

derfor kan variere fra person til person (Nordbø, 2017, s. 17). I etterkant av prosjektet skulle 

gruppene produsere en evalueringsrapport på 4000 ord. 

Figur 1: Skjermbilde av VGstories 
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1.2 Vårt prosjekt 

Modulen åpnet for frihet til å selv velge løsningen som skulle evalueres , hvor vi ønsket å 

utforske på VG sin nyhetsfunksjon på Snapchat, også kalt VGstories. VG er et mediehus som 

i 2017 fikk en fast plass på Snapchat sin nyhetsdel, der de gjennom flere kanaler publiserer 

spalter bestående av en samling korte multimediale nyhetssaker. Sakene inneholder som regel 

videosnutter med tekst og lyd, bevegelige bilder med informativ tekst, avstemmingspoller og 

reklamebrudd. Motivasjonen for valg av tema var at konseptet er relativt nyskapende, i tillegg 

til egen bevissthet rundt at mange unge benytter denne funksjonen. I henhold til 

medietilsynets uttalelse om at sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetsplattform, er 

målgruppen for dette prosjektet unge studenter (Meek, 2018). Vi rekrutterte to studenter fra 

Universitetet i Bergen som skulle utforske nyhetssiden til VGstories, etterfulgt av 

oppfølgingsspørsmål. Grunnet en udefinert oppgavebeskrivelse valgte vi å formulere en egen 

definisjon, for å konkretisere målet med vårt studie. 

 

«Vi skal evaluere utformingen av et nyhetsdesign basert på brukeropplevelser, ved 

bruk av fysiologisk og kvalitativ data.» 

 

1.2.1 Arbeidsfordeling 

Gruppesammensetningen ble basert på egne ønsker, hvor samtlige medlemmer kjente 

hverandre godt fra før. Vi erfarte bekjentskapet som styrkende for samarbeidet, fordi det var 

mer komfortabelt å uttrykke konstruktiv kritikk og personlige utfordringer i et trygt miljø. 

Delegasjonen av arbeidsmengden har vært jevnt fordelt, hvor alle har et eierskap til 

brukertesten og evalueringsrapporten. Til tider ble det likevel utfordrende å opprettholde 

konsentrasjonen, fordi vi har flere andre fellesarenaer som påvirket arbeidsfokuset. For 

fremtidige samarbeid vil det være hensiktsmessig å etablere konkrete retningslinjer, som 

beskriver hvordan arbeidstiden skal disponeres mest effektivt. 
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1.3 Problemstilling 

Denne rapporten skal først beskrive våre metodevalg, med en hensikt om å utdype prosjektets 

forhåndsbestemte rammer. Deretter skal vi belyse prosjektets forløp, samt resultater i form av 

våre sentrale funn. For å se nytteverdien av dataen fra studiet, skal vi påpeke svakheter, 

muligheter og forbedringspotensialer ved designet . Avslutningsvis skal rapporten 

oppsummere de viktigste aspektene fra evalueringen og presentere en konklusjon på 

problemstillingen: 

 

«I hvilken grad er VG sin spalte på Snapchat designet for gode brukeropplevelser?» 

 

Problemstillingen er et resultat av å kombinere oppgavebeskrivelsen og løsningen vi valgte å 

evaluere. Vi antar at studiet vil kunne gi tilstrekkelige indikasjoner på hvorvidt 

problemstillingen kan bekreftes eller avkreftes. 

2. Metode 

2.1 Metodevalg 

For å utføre et evalueringsprosjekt er det hensiktsmessig å forhåndsbestemme hvilke metoder 

og tilnærmingsformer en skal benytte for å samle inn data. De primære formene i den 

forbindelse er kvalitative og kvantitative metoder (Nylenna, 2016). Det som skiller kvalitativ 

fra kvantitativ forskning er at en søker forståelse framfor forklaring, og innsamlingsmetodene 

baserer seg derfor på disse formålene. Kvalitativ data presenteres som regel ved tekst, bilder 

eller video, mens kvantitativ data er i form av tall som kan beregnes matematisk (Tjora, 2017, 

s. 24). 

 

I samsvar med de teknologiske fremskrittene er det også utviklet utstyr, som introduserer nye 

former for datainnsamling. I boken Research Methods in Human-Computer Interaction  tar 

kapittel 13 for seg hvordan en kan generere data basert på kroppslige aktiviteter (Lazar, 2017, 

s. 369). «Det innebærer målinger av oppmerksomhet, emosjonelle responser, og 
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hjerneaktivitet» (Lazar, 2017, s. 369, egen oversettelse). Fysiologiske og emosjonelle 

målinger hevdes å være nyttige for å tilegne seg kunnskap om interaksjonen mellom 

menneske og maskin. Dette begrunnes med muligheten en får til å vurdere konkrete målinger 

av menneskekroppens ulike tilstander, sett opp imot en brukerundersøkelse og observasjoner 

(Lazar, 2017, s. 381). Et eksempel på et slikt verktøy er eye-tracking, som vi i denne 

rapporten velger å kalle  «blikksporing». Armbånd som generer fysiologisk data er også mye 

anvendt, og vi referer til dette som «stressarmbånd». 

 

I forkant av et metodevalg er det også gunstig å ha reflektert rundt hvorvidt en ønsker å ha en 

objektiv, eller subjektiv tilnærming til informantene. Ved å benytte en objektiv tilnærming 

observerer forskeren deltakeren utenfra, og interagerer ikke med testpersonen (Nordbø, 2017, 

s. 90). Som en utenforstående er forskeren nøytral og saklig i tilnærmingen av de innhentede 

dataene. Ved bruk av en subjektiv tilnærming interagerer forskeren med testpersonen, slik at 

en i større grad kan søke personlige meninger og følelser hos brukeren (Dahlum, 2015). Det 

tilrettelegger for økt forståelse av enkeltpersoner, og kan dermed danne grunnlaget for nye 

teorier.  

 

2.2 Våre metodevalg 

Ved valg av metode måtte vi for det første forholde oss til oppgavekravene, hvor vi var 

forpliktet til å benytte minst et kroppslig målingsverktøy. Vi rådførte oss hos veilederne våre, 

som poengterte at blikksporing ville gi lønnsomme resultater og at stressarmbånd muligens 

kunne være hensiktsmessig. På bakgrunn av anbefalingene, og eget ønske om å bruke 

verktøyene valgte vi derfor å benytte begge.  

 

2.2.1 Blikksporing 

Blikksporing er et verktøy som kan identifisere og analysere mønstre av visuell 

oppmerksomhet (Lazar, 2017, s. 370-371). Slik data innebærer en oversikt over fikseringene 

våre og forholdet mellom de, som danner grunnlaget for en videre tolkning av hva mennesket 

6 



 

faktisk ser og tenker på. Et kjent eksempel er hvordan vi mennesker fokuserer lenger dersom 

designet består av flere elementer, eller er komplisert utformet.  

 

I arbeidet med blikksporing klassifiseres øyebevegelsene, hvor fiksering  identifiseres ved at 

blikket fokuserer på area of interest (AOI) , et interessepunkt (Lazar, 2017, s. 370). Deretter 

indikerer blikkpunkt  to fikseringer i nært tidsrom. Sakkader  er raske øyebevegelser som 

flytter fokuset fra et punkt til et annet. I tillegg benytter en begrepet smooth, som tilsier 

situasjoner der blikket følger ting i bevegelse. Gazeplots  beskriver brukerens 

observasjonsmønster, ved å avdekke hovedelementene som fikseres på og rekkefølgen 

mellom de (Lazar, 2017, s. 374). 

 

I analysen av blikksporingsdata gir AOI og gazeplots innblikk i om brukeren flakker med 

blikket, synes noe er komplisert, og avdekker hvilke elementer brukeren observerer (Lazar, 

2017, s. 373-374). Slik kunnskap er nyttig i evalueringen av et design, ved at en får kjennskap 

til brukerens reelle oppførsel ved bruk av løsningen. På den andre siden er slik data tidvis 

vanskelig å tolke, og derfor er oppfølgingsspørsmål viktig for å bekrefte eller avkrefte 

antakelser. 

 

2.2.2 Stressarmbånd 

Vi tok også i bruk stressarmbåndet E4 fra Empatica, som tilbyr dybdeanalyse og visualisering 

av fysiologisk data (Anonym, 2018). Responser i blodstrøm, hjertefrekvens og puls 

kombinert med subjektiv respons, som for eksempel oppgaveløsning og intervju er kjent som 

psykofysiologi. Vanligvis utfører en brukertester med tilbakemeldinger, intervjuer eller 

spørreskjemaer i etterkant, som betyr at en baserer studiet på deltakerne sine ufullstendige 

minner (Lazar, 2017, s. 381). Psykofysiologi er derfor revolusjonerende ved at en får innsikt i 

når en reaksjon oppstår, hvor lenge den varer og brukerens subjektive forklaringen. I boken 

Research Methods in Human-Computer Interaction  presiseres det at kombinasjonen av 

subjektive spørreskjemaer og fysiologisk data vil gi best resultater, fordi det utfyller 

hverandres mangler. 
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Figur 2: Informantene under brukertesten med blikksporing og stressarmbånd. Sirkelen på 

bildet viser fikseringen til brukeren. 

2.2.3 Tilnærmingen 

Vi har valgt å kombinere en objektiv og subjektiv tilnærming til informantene. Dette gjør vi 

ved å benytte fysiologisk kvantitativ data, hvor forskerne har en objektiv tilnærming og ser 

dataen som utenforstående. I etterkant av brukertesten ønsket vi å utføre et semistrukturert 

intervju, som genererer kvalitativ data og innebærer en subjektiv tilnærming. 

Semistrukturerte intervjuer inneholder åpne og lukkede spørsmål, som i praksis er en samtale 

med et spesifikt formål. Å kombinere kvantitativ med kvalitativ data, og objektiv med 

subjektiv tilnærming, blir av mange forskere beskrevet som gagnende for forskningen (Tjora, 

2017, s. 24). Det er fordi de ulike variasjonene har svakheter som kan styrkes, ved å inkludere 

flere perspektiver og former for data. 
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2.2.4 Designprinsipper 

For å vurdere utformingen av en løsning, er det nyttig å evaluere designet i forhold til 

anerkjente designprinsipper (Nordbø, 2017, s. 37-38). Det er retningslinjer som baserer seg 

på blant annet psykologiske aspekter om hvordan mennesker ser, oppfatter og lærer best 

mulig. Donald Norman har utviklet noen av de fremste designprinsippene innenfor 

interaksjonsdesign. Vårt evalueringsprosjekt fokuserer på tre av totalt seks prinsipper, fordi 

de var mest relevant for løsningen som skulle evalueres. I tillegg er tre prinsipper en passelig 

mengde for observatørene å memorere under brukertesten, og tilrettelegger for å kunne ta 

gode notater underveis (Preece mfl., 2016, s. 502).  

 

Synlighet: innebærer hvorvidt et design «synliggjør funksjonalitetene i et system» (Nordbø, 

2017, s. 38-39). 

Tilbakemelding : er et prinsipp som presiserer viktigheten av å gi brukerne gode 

tilbakemeldinger på deres handlinger (Nordbø, 2017, s. 42). 

Konsistent design : «...handler om at lignende funksjonalitet skal fungere på lignende måte» 

(Nordbø, 2017, s. 43-44).  

- Internt konsistent design beskriver hvordan funksjonaliteter innad i en løsning er 

konsistent med like funksjoner.  

- Eksternt konsistent design poengtere at en bør bruke logiske og kjente utforminger, 

også kalt konvensjoner.  

 

3. Analyse  

3.1 Brukertesten 

Vi utførte to brukertester med studenter vi hadde rekruttert på forhånd, hvor begge 

informantene sa de benyttet VGstories daglig. Dette gjorde de fordi spalten er tilgjengelig på 

Snapchat, som er et medium de uansett besøker flere ganger i løpet av en dag. I enighet 

utnevnte vi to gruppemedlemmer til moderatorer, som skulle omgås med brukeren og utføre 

det semistrukturerte intervjuet. De resterende to medlemmene var observatører, med ansvar 
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for blikksporingsutstyret og stressarmbåndet. Med et ønske om å skape en objektiv og nøytral 

tilnærming til de fysiologiske dataene, satte vi opp en skillevegg mellom observatørene og 

testpersonen.  

 

Første steget var å plassere stressarmbåndet på brukeren, slik at de fysiologiske målingene 

stabiliserte seg. Settingen og utstyret kan umiddelbart gi stressende utslag, og derfor virke 

misvisende dersom en starter testen rett etter utstyret er tatt på. Moderatorene introduserte 

testpersonen for brukertestens forløp, og oppfordret deltakeren til å fritt utforske Snapchat sin 

nyhetsdel. Observatørene på den andre siden av skilleveggen hadde oversikt over brukerens 

øyebevegelser, og noterte sine objektive observasjoner underveis. Moderatorene avholdt et 

semistrukturert intervju i etterkant av testen, der en stilte spørsmål mens den andre noterte 

svarene. I forkant av brukertesten hadde gruppen utformet en intervjuguide, som kunne bistå 

moderatorene ved behov. Intervjuet ga observatørene tid til å undersøke de fysiologiske 

dataene, og supplerte med tilleggsspørsmål basert på oppsiktsvekkende utslag. Designet av 

testforløpet tilrettelegger for at informanten kan bidra til å avkrefte eller bekrefte antakelser, 

basert på den innsamlede dataen. 

 

3.2 Våre funn 

3.2.1 Første funn: Stressende format 

Ved å samle de fysiologiske og kvalitative dataene fra det semistrukturerte intervjuet, 

avdekket vi funn angående designet av VG sin nyhetsfunksjon på Snapchat. Våre 

fysiologiske funn baserte seg på data fra blikksporing og stressarmbånd, som i dette tilfellet 

fungerte som indikatorer. Det vil si at resultatene ikke kunne vise til noen konkrete funn, men 

antydet til tendenser som dannet grunnlag for videre tolkning. Stressarmbåndet hadde spesielt 

liten nytteverdi, fordi målingene var relativt stabile og viste få nevneverdige endringer. På 

den andre siden var det interessant hvordan begge deltakerne økte gradvis puls, blodstrøm 

(svetteproduksjon) og hjertefrekvens mens de utforsket nyhetsdelen på Snapchat.  
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Til tross for at studentene hadde sine antakelser om hva målingene indikerte, var det 

fundamentalt å inkludere deltakernes subjektive meninger og genererte dermed 

psykofysiologisk data. I det semistrukturerte intervjuet ble det derfor inkludert 

tilleggsspørsmål, hvor hypotesen om et stressende format ble bekreftet. Informantene uttrykte 

at de aldri visste hva neste side eller sak ville inneholde, som spesielt var problematisk på 

offentlige steder. På den andre siden påpekte informantene at mye av innholdet er 

underholdende, som også kan ha påvirket de fysiologiske målingene. Det er også viktig å 

poengtere at dette funnet er generelt for Snapchat sitt nyhetsformat, og gjelder ikke kun VG 

sin kanal. Hvorvidt de fysiologiske målingene indikerer gode eller dårlige emosjoner er 

uvisst, men et grunnleggende funn er likevel at konseptet engasjerte brukerne. Det er også en 

observasjon som kan være nyttig å se i lys av andre funn, og bidra til underbygging av andre 

hypoteser. 

 

3.2.2 Andre funn: Manglende oversikt 

VG har flere nyhetskanaler på Snapchat, der det viste seg at designet ikke var internt 

konsistent. Eksempelvis ble varigheten av nyhetssakene presentert på mesteparten av VG sine 

kanaler, mens et mindretall manglet denne funksjonen. En konsekvens av dette var at våre 

testpersoner lette etter funksjonen, fordi det er representativt på de fleste portalene og 

brukerne ble derfor frustrert. Det semistrukturerte intervjuet styrker denne tolkningen ved at 

informantene beskrev tilfeller hvor de ikke visste hvor lenge det var igjen av en nyhetssak, 

ettersom det ikke var noe som indikerte varigheten. Testpersonene sa dette skapte redusert 

interesse og trykket seg fort forbi saker, eller ut av hele spalten. Dette bryter også med 

Donald Normans prinsipp om synlighet, hvor alle sentrale funksjonaliteter egentlig skal være 

tilgjengelige for brukeren. 

 

11 



 

Figur 3: På bildet ovenfor vises varigheten til en av VG sine spalter.  

 

En annen kritikk av tidslinjen til VGstories er hvordan den kun fremstiller én av flere saker i 

spalten. Tidslinjen som tidvis er til stede indikerer altså ikke antall saker spalten består av, 

eller hvor mange saker brukeren har igjen. I det semistrukturerte intervjuet uttrykte som sagt 

brukerne en frustrasjon over at de « ...aldri visste hva som kom», og samsvarer med vår 

observasjon om en manglende saksoversikt. Et godt eksempel på en fallgruve med et slikt 

design er når den ene testpersonen sier: «Å, denne saken har jeg allerede lest om på nrk». 

Brukeren prøvde først å trykke fort forbi, men endte med å gå ut av hele spalten uten å se de 

etterfølgende sakene. I det semistrukturerte intervjuet begrunnet informanten oppførselen 

med at hun ble utålmodig, da hun måtte trykke så mange ganger og at det i tillegg var uvisst 

om det ventet flere saker. Dette bryter også med synlighetsprinsippet, fordi essensiell 

informasjon ikke er tilgjengelig for brukeren. I tillegg kan prinsippet om tilbakemelding 

kritiseres, fordi brukeren ikke får tilstrekkelig informasjon om hvorvidt deres aktivitet 

medfører fremgang. Våre data indikerer at manglende synlighet og tilbakemelding kan 

resultere i færre visninger, i tillegg til utålmodige og frustrerte brukere. 
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3.2.3 Tredje funn: Forvirrende ikoner 

Menylinjen øverst på skjermen var et av de tre interessepunktene informantene fikserte mest 

på under brukertesten. Data fra blikksporingen avdekket derfor at designprinsippet om 

synlighet var ivaretatt, fordi menylinjen inneholder de viktigste funksjonalitetene og var 

åpenbart tilgjengelig. På den andre siden har menylinjen en transparent bakgrunn, som 

resulterer i at kontrastene til tider blir for svake og ikonene går i ett med historien. 

Synligheten av funksjonene til VG historiene er derfor ikke tydelige nok, ettersom det i flere 

anledninger kan være vanskelig å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige. 

 

Senere kom det frem at informantene ikke forstod hvilke funksjoner de ulike ikonene på 

menylinjen skulle indikere. Menylinjen består av tre ikoner; et av logoen til VG, et ikon for å 

abonnere på kanalen og et ikon med delingsmuligheter utformet som tre vertikale prikker. 

Ved å trykke på logoen til VG henvises brukeren til et bibliotek med tidligere saker, slik at en 

kan gå tilbake i registeret med nyheter. I det semistrukturerte intervjuet fortalte begge 

informantene at de ikke kjente til denne funksjonen, og påpekte at det var lite intuitivt. 

Informantene forstod heller ikke formålet til ikonet med de tre vertikale prikkene. 

Figur 4: Ovenfor ser en et bildeutsnitt fra VG sin kanal med menylinjen øverst.  

 

At VG bruker sin egen logo som ikon for nyhetsarkiv, bryter med designprinsippet eksternt 

konsistent design. På andre sosiale medier brukes logo i slike historier som en indikasjon på 

hvem som har lagt ut innholdet, og har ellers ingen annen funksjon. En årsak til at våre 
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testpersoner ikke kjente til nyhetsbiblioteket, kan begrunnes med at de ikke trodde ikonet 

med VGs logo hadde en funksjon. I nettlesere og enkelte apper er også tendensen at slike 

ikoner skal returnere brukeren til hovedsiden, som for eksempel på Facebook. Når VG ikke 

opprettholder et eksternt konsistent design og bryter med konvensjoner, resulterer det i at 

brukerne ikke utforsker en av deres største funksjonaliteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Skjermbilde viser nyhetsarkivet en kommer til ved å trykke på logoen i menylinjen. 

 

Mangel på eksternt konsistent design ble også merkbart da vi spurte brukerne om å forklare 

funksjonen til de tre vertikale prikkene. Begge informantene trodde det var en form for meny, 

fordi mesteparten av dagens nettløsninger og apper benytter ikonet slik. Testpersonene ble 

overrasket da moderatorene viste ikonets funksjonalitet, hvor det også ga utslag i en økning 

av hjertefrekvensen og blodstrøm. Vår evaluering understreker derfor at å bryte med 

konvensjoner og eksternt konsistent design, resulterer i at funksjoner ikke blir tatt i bruk. 

 

3.2.4 Fjerde funn: For mange elementer 

«Det er for mye effekter og skrift, så jeg klarer ikke følge med. Men jeg vil gjerne få med meg 

ting raskt.» forteller en av testpersonene i intervjuet. Under hele brukertesten flakket begge 

informantene mye med blikket og det ble registrert hyppige sakkader. Ut i fra gazeplottet, 

altså brukerens observasjonsmønster, ser en at begge hadde mange blikkpunkt på veldig kort 

tid. Fikseringen vekslet i all hovedsak mellom ansikter, tekst og menylinjen øverst på 
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skjermen. Dette kommer av at brukerne forsøker å få med seg alle elementer og funksjoner, 

som fører til at en ikke registrerer selve innholdet. En årsak kan også være for mange 

funksjoner som ikke er selvforklarende, hvor brukeren både må observere innholdet i tillegg 

til å tolke funksjonene. VGstories består ikke bare av mange elementer i et bilde, men 

funksjonene er også utformet forskjellig på de ulike kanalene. Et eksempel er «les 

mer»-funksjonen, hvor brukeren i noen tilfeller må sveipe til en side, noen ganger klikke og 

noen ganger sveipe opp fra bunnen av skjermen. Dette bryter igjen med prinsippet om internt 

konsistent design, og resulterer i at det er vanskelig for brukeren å fokusere på sakens 

innhold, noe som er viktig på en nyhetsplattform.  

 

 

Figur 6: Ovenfor ser vi eksempler på ulike utforminger på «les mer»-funksjonen. 

 

Ved bruk av blikksporingen fikk vi se at testpersonene ikke fikk lest ferdig før teksten 

forsvant, ved at fiksering var lengre enn teksten som ble vist. Det er mulig å holde fingeren 

på skjermen slik at teksten blir værende, men dette er ikke synlig for brukeren og VG belager 

seg på konvensjoner fra andre sosiale medier. Våre testpersoner var aktive brukere av andre 

sosiale medier og kjente til funksjonen, men er ikke nødvendigvis intuitivt nok for alle 

aldersgrupper. På den andre siden så vi hvordan den ene testpersonen vår ventet på at teksten 

skulle komme tilbake, istedenfor å pause den med «hold inne»-funksjonen. I det 

semistrukturerte intervjuet begrunnet informanten tilfellet med at hun ventet, fordi hun ikke 
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husket at denne funksjonen eksisterte. Her bryter VGstories sitt design igjen med 

synlighetsprinsippet, hvor en essensiell funksjonalitet ikke er tydeliggjort for brukeren 

(Nordbø, 2017, s.38-39).  

 

Mangfoldet av elementer og ukjente funksjoner kan også være en av årsakene til den økende 

hjertefrekvensen og blodstrømmen hos våre testpersoner. En kan tolke de fysiologiske 

dataene som at brukerne var frustrerte, fordi de følte en manglende kontroll over antall 

elementer og muligheter. For eksempel kan tilfellet hvor skriften forsvant før personen var 

ferdig å lese ha gjort brukeren stresset, fordi hun ikke rakk å registrerte viktige elementer. 

 

3.3 Designimplikasjoner for VGstories 

I etterkant av brukertesten har vi funnet løsninger som kan hjelpe VG til forbedring. Vår 

første anbefaling er å styrke synligheten av tidslinjen, hvor en mulighet er økte kontraster. 

Det kan også være gagnende å tydeliggjøre tilbakemeldingene på hvilken varighet som 

faktisk indikeres. Den nåværende løsningen viser lengden av hver enkelt sak, og skaper ikke 

oversikt over hele spalten. Ved å forbedre denne funksjonen, vil brukeren enklere kunne 

opprettholde tålmodigheten gjennom hele spalten og lese flere av sakene. I tillegg vil en 

kunne forebygge forvirring ved å utforme et konsistent design av tidslinjen, fordi brukerne 

ikke må lete etter funksjonen.  

 

For å unngå lange fikseringer og at gazeplottet stopper, bør funksjonen for å fryse skjermen 

synliggjøres. Dette vil gi en bedre brukeropplevelse, fordi brukeren får muligheten til å 

observere saken i eget tempo. I tillegg vil mindre bevegelse av de ulike elementene gjøre det 

lettere for brukeren å unngå  smooth, som vil resultere i at en større andel av innholdet 

oppfattes.  

 

Menylinjen bør også benytte ikoner som ivaretar et eksternt konsistent design, slik at 

brukeren kan gjenkjenne funksjonene fra andre sosiale medier. Nyhetsbiblioteket som er 

tilgjengelig via VG-logoen, blir verken assosiert med funksjonaliteten eller oppfattet som en 
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knapp. Ved å belage seg på konvensjoner i valg av ikoner til menylinjen, vil det gi brukerne 

en mer behagelig opplevelse fordi en unngår forvirring og unødvendig mange blikkpunkt. 

 

VG på snapchat burde også opprettholde et mer internt konsistent design på alle sine kanaler. 

Ved å operere med lik utforming av samme funksjon på alle sine nyhetsspalter, vil brukerne 

gjenkjenne designet og en unngår at de må lære nye handlingsmønstre. En slik oppgradering 

kan medføre at det blir enklere å rette fokuset mot innholdet, da designet er selvforklarende 

og konsistent. Spesielt vil en intern konsistent utforming av tidslinjen bidra til forbedring, 

fordi brukeren får konkrete tilbakemeldinger på hvorvidt den har fått med seg alt innholdet 

eller ikke. Dette vil redusere en usikkerhet, og kan resultere i en lavere og mer jevn puls.  

 

4. Konklusjon 

Denne rapporten har belyst et evalueringsprosjekt av VG sin nyhetsfunksjon på snapchat, og 

tematisert hvorvidt den er designet for gode brukeropplevelser. For å evaluere designet 

utførte vi en brukertest med innsamling av psykofysiologisk data, ved å inkludere både 

fysiologiske målinger og kvalitative intervjuer. I tillegg baserte dataene seg på en objektiv og 

subjektiv tilnærming, for å sikre nøytrale og saklige vurderinger.  

 

Basert på funn fra vårt studie kan vi konkludere med at på mange fronter er ikke VGstories 

designet for gode brukeropplevelser. De psykofysiologiske dataene fra brukertesten avdekket 

utfordringer ved ulike handlinger og prosesser i formatet, som viste seg å stride med 

anerkjente designprinsipper for godt design. For det første viste resultatene hvordan 

informantene generelt oppfattet VGstories som en stressende plattform, med en usikkerhet 

rundt hva som kan forventes av fremtidig innhold. I tillegg ble det observert hvordan 

brukerne flakket mye med blikket, som en konsekvens av mange bevegelige elementer og lite 

intuitive ikoner. VGstories bryter også med prinsippene om internt og eksternt konsistent 

design, som skapte utfordringer for brukerne og ga store psykofysiologiske utslag. Dette 

studiet avdekket også hvordan designprinsippene synlighet og tilbakemelding ikke var 

ivaretatt, hvor brukerne ble utålmodige og gikk ut av nyhetsspalten. Til tross for at 

testpersonene genererte målinger som indikerte negative emosjoner og dårlige 
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brukeropplevelser, beskrev brukerne hvordan de daglig benyttet tjenesten grunnet valg av 

Snapchat som plattform.  

 

Videre bør VGstories arbeide med å etablere et konsistent design, både internt og eksternt 

ved bruk av konvensjoner. I tillegg vil brukeropplevelsen bli bedret dersom de retter fokuset 

mot å ivareta synlighetsprinsippet og utvikle nyttige tilbakemeldinger for brukerne. Disse 

endringene vil hjelpe VG med å utnytte sin posisjon som det eneste mediehuset på Snapchat, 

og faktumet at de er en populær nyhetsportal for den yngre generasjonen.  
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