
Tekstens språklige bilder gir 
sterkere reaksjoner enn de visuelle.  
En evaluering av en dokumentarisk nettartikkel i Aftenposten.  

MIX202: Design for mediebruk, våren 2019 
Modul II: Biometriske undersøkelser 

Kandidatnummer 103, 104, 113, 117 

 



Innholdsfortegnelse 

Innledning 2 

Design og bakgrunn 3 
Visuell journalistikk 3 
En god leseopplevelse 3 
Prinsipper for design 4 
Tidligere studier av design med blikksporing og stressarmbånd 4 

Metode 5 
Blikksporing og stressarmbånd 5 
Semistrukturert intervju 6 
Samtykkeskjema 6 
Arbeidsfordeling 7 

Analyse 7 
Funn 8 

Interaktivitet kan skape problemer 8 
Bilder som skaper interesse 10 
Uventet fysiologisk respons 11 
Språklige bilder gir sterkere inntrykk enn visuelle bilder 13 

Implikasjoner 14 
Design og innhold 15 

Konsistent design 15 
Sammenheng 15 
Tilbakemelding og hint 15 

Pausebildets viktighet 16 
Samspill mellom tekst og bilde 16 

Konklusjon 17 

Litteraturliste 18 

Vedlegg 1 20 

!1



Innledning 
Å gjengi en historie ved hjelp av både tekst og bilde kan vekke flere følelser og skape mer 

spenning enn å gjengi kun ved tekst. Et bilde kan være symbolsk, vise til en konkret hendelse 

eller formidle et budskap. Men hvor stor rolle spiller egentlig det visuelle i en dokumentarisk 

nettartikkel? 

Dagens nettaviser er fulle av bilder, annonser og interaktive elementer som både kan 

distrahere og engasjere leseren. Det kan være nyttig for mediebedrifter, som Aftenposten, 

NRK eller Svenska Dagbladet, å vite hvordan visuelle elementer påvirker leseren, for å 

effektivt kunne disponere sine ressurser. Interaksjonsdesigneres arbeid kan også effektiviseres 

med slik informasjon. De vil få kunnskap om hvilke visuelle elementer som passer inn hvor 

og på den måten underbygge tekstens budskap.  

To testpersoner ble valgt ut til å lese artikkelen «Dette er de norske nettovergriperne», fra 

aftenposten.no (Røren mfl., 2018). Denne artikkelen er lang og har et svært alvorlig tema. 

Teksten inneholder blant annet skildringer av barneovergrep og kan være ubehagelig å lese. 

Evalueringen ble gjennomført ved bruk av blikksporingsbrillene (eye tracking briller) Tobii 

Pro Glasses 2 og stressarmbåndet Empatica E4. Testpersonene er unge mennesker som er 

opptatt av å lese nyheter. Vi ønsket testpersoner som leser nyheter daglig fordi vi ikke ville 

teste hvor mye nyheter de leste, men hvordan de leste nyheten. Unge leser generelt mindre 

nyheter enn resten av befolkningen (Statistisk Sentralbyrå, 2018). Det er derfor spesielt 

spennende for mediefirma å få innspill fra unge om leseropplevelse knyttet til visuelle 

elementer.  

Denne oppgaven tar først for seg relevant bakgrunn om visuell journalistikk, hva som 

definerer en god leseopplevelse og tidligere studier utført med blikksporingsbriller. Deretter 

gjør vi rede for hvilke metoder vi har brukt for å samle inn og tolke data. Dataene deles 

videre inn i funn, og analyseres slik at implikasjonene er rettet mot Aftenposten og andre 

nettaviser. I evalueringen diskuterer vi følgende problemstilling: 

Hvor viktige er bilder og visuelle elementer for leseren av en dokumentarisk nettartikkel? 
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Design og bakgrunn 

Visuell journalistikk 
I saker der man veksler mellom opplevelser og opplysninger kan det fort hende at 

fortellingen blir stykket opp (Handgaard mfl., 2013, s.262). Utfordringen ligger i å få teksten 

til å flyte og gli over i hverandre, og da er det viktig å være bevisst på hvordan man bruker 

visuelle virkemidler. «Visuelle virkemidler er i økende grad en integrert del av 

journalistikken, uansett plattform» (Handgaard mfl., 2013, s.279). Ved å bruke interaktive 

grafiske elementer kan man nå ulike målgrupper samtidig, men det er også en fare for at det 

blir for teknisk og gir leseren for mange valg. Det er derfor viktig at denne typen journalistikk 

har en linearitet og viser leserne en begynnelse og en pekepinn på hvilken rekkefølge man går 

videre (Handgaard mfl., 2013, s.270). 

  

«Bilder er etterspurt av publikum, og en gjennomtenkt presentasjon får folk til faktisk å 

lese» (Handgaard mfl., 2013, s.303). Bildet er såkalt polysemisk som betyr at det presenterer 

mange betydninger samtidig, i motsetning til teksten som vi leser og forstår bit for bit 

(Handgaard mfl., 2013, s.296). Opplevelsen av et bilde er også mer subjektivt fordi man 

gjerne kommer fra forskjellige bakgrunner og har ulike personlige erfaringer. Men hva 

definerer et godt bilde?  

Persepsjonslæren forteller oss at det finnes allmenngyldige lover som påvirker måten vi 

tolker bilder på, men for å formidle journalistiske poenger visuelt må du kunne noe om 

bildespråk (Handgaard mfl., 2013, s.283). Noen mener et godt bilde kjennetegnes ved en god 

komposisjon hvor det gylne snitt, perspektiv og lys spiller en stor rolle, mens andre mener at 

et godt bilde skal skape en reaksjon eller en følelse. 

En god leseopplevelse 
For en interaksjonsdesigner er det viktig å ha kunnskap om hva som gir en god 

brukeropplevelse. «En brukeropplevelse er en subjektiv opplevelse, og forskjellige personer 

kan derfor ha forskjellige brukeropplevelser rundt det å bruke det samme 
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produktet» (Nordbø, 2017, s.17). Denne definisjonen kan også brukes om leseopplevelse. 

Både brukeropplevelse og leseopplevelse er en subjektiv tolkning som påvirker følelser, 

tankeprosesser og motivasjon hos brukeren. Derfor er det viktig at man tenker over hvilken 

opplevelse man ønsker at leseren skal få, og hvilke følelser man vil sitte igjen med. I 

emosjonelt krevende artikler med et alvorlig tema er det spesielt viktig å tenke på dette. I 

nettartikler kan visuelle virkemidler, sammen med tekst, være nettopp det som skaper en god 

leseopplevelse. 

Prinsipper for design 
Å designe gode løsninger er ofte enklere når man tar utgangspunkt i designprinsipper, som er 

regler for god design (Nordbø, 2017, s.36). Seks klassiske designprinsipp, laget av Donald 

Norman, tar for seg sammenhengen mellom psykologi og design.  

Prinsippet synlighet handler om å synliggjøre funksjonaliteten systemet har, og kan oppnås 

ved å ha et fokus på at fargekontraster, lesbarhet og grafiske elementer er berikende for 

systemet, ikke forstyrrende (Nordbø, 2017, s.38-46). Designprinsippet sammenheng handler 

eksempelvis om sammenhengen mellom en kontroll og hva den kontrollerer. Sammenheng er 

viktig å tenke på når man lager skjemaer og knapper, slik at disse føles så naturlig som mulig. 

Prinsippet om tilbakemelding dreier seg om å gi brukeren informasjon og en form for 

bekreftelse fra systemet, enten visuelle, taktile eller auditive. Å ha et konsistent design vil si 

at lignende funksjonalitet skal fungere på lignende måte, slik at brukeren lettere forstår 

hvordan systemet fungerer. Begrensninger handler om å hindre potensielle feil brukeren kan 

gjøre i systemet ved å sette grenser for brukeren. Det siste designprinsippet er å gi brukeren 

hint. Prinsippet er med på å skape et selvforklarende design som brukeren forstår uten 

bruksanvisning, da hintene tar for seg forklaringen på en subtil måte. 

Tidligere studier av design med blikksporing og stressarmbånd 
Tidligere forskning viser at bruk av bilder i nyhetsartikler øker leserens interesse for 

innholdet i artikkelen (Stark mfl., 2007). En annen undersøkelse viser at bruk av relevante 
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bilder i nyhetsartikler kan føre til at leseren vil få større tillit til det tekstlige innholdet (Reese 

mfl., 2001). Bilder med sterkt eller brutalt innhold får raskere oppmerksomhet og holder 

blikket til leserne lenger (Dahmen, 2015).  

En undersøkelse av fotojournalistikk fra 2015, benyttet blikksporing og intervju for å 

fremskaffe detaljerte data om hva som gjør et bilde minneverdig eller verdt å publisere 

(Quinn, 2015). Resultatene fra undersøkelsen viser at den estetiske og tekniske kvaliteten på 

bildet er viktig. Profesjonelle bilder og bilder som dokumenterer hendelser får mest 

oppmerksomhet, men ansikter blir ofte sett på først. Bilder som forteller en historie blir bedre 

husket, og får ofte leseren til å lese mer. «Et bilde må fortelle meg en historie, ikke bare fange 

en scene» forteller en av respondentene fra undersøkelsen. Den viste også at utformingen av 

bildeteksten var viktig, ettersom leserne ofte hopper frem og tilbake mellom bildet og 

bildeteksten.  

Metode  
For å gjennomføre evalueringen har vi benyttet oss av flere metoder, der de viktigste har vært 

blikksporingsbriller, semistrukturert intervju og innsamling av fysiologiske data. Studier av 

bilder gjort med blikksporingsbriller gir objektiv innsikt i hva testpersonene ser på, men 

forteller ikke hvorfor de ser på det. Det er derfor viktig å benytte flere kilder til informasjon 

om hvorfor leserne oppfører seg som de gjør, da det gir flere perspektiver og et mer 

sammensatt datagrunnlag til videre analyse. Dette kan gjøres ved metodetriangulering. For å 

oppnå metodetriangulering har vi hentet inn data gjennom forskjellige teknikker og ved at 

flere personer har tolket dataene, oppfyller evalueringen også etterforskningstriangulering. 

Blikksporing og stressarmbånd 
Ved bruk av stressarmbåndet og blikksporingsbriller kan man få unik, objektiv informasjon 

om hvordan personen leser teksten. Stressarmbåndet samler fysiologiske data som 

elektrodermal aktivitet, kardiovaskulære data samt bevegelse (Lazar mfl., 2017, s.382). 

Gjennom tolkning av de fysiologiske utslagene kan man gjøre antakelser om personens 
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følelser, men disse bør bekreftes gjennom intervju i etterkant da dataene alene ikke viser 

direkte følelser. 

Blikksporingsbrillene samler data om foveaens bevegelse, som er synsfeltets sentrum. 

Hovedmålet til blikksporingsmetoden er å finne ut hva som gir oppmerksomhet på skjermen 

(Schiessel mfl., 2003). Vi brukte brillene fordi det var nyttig å kunne se hva testpersonen 

fokuserte på eller hoppet over mens personen leste artikkelen. Ved å sette sammen dataene fra 

brillene og stressarmbåndet fikk vi et objektivt innblikk i hvordan testpersonen reagerte under 

lesingen. I programmet Observer XT kunne vi kode og tidsstemple interessante øyeblikk for 

videre analyse. 

Semistrukturert intervju 
Under testen gjennomførte vi semistrukturerte intervju, både før og etter testpersonen hadde 

lest artikkelen. Intervjuene gikk i dybden på testpersonenes tolkning av leseopplevelse og 

hvordan de opplevde å lese artikkelen, med spesielt fokus på bilder og illustrasjoner. For å 

bedre forstå de fysiologiske dataene og validere disse, var det nyttig å få testpersonene til å 

kommentere utslagene fra stressarmbåndet. Testpersonene ble ikke informert om studiens 

formål for ikke å legge føringer på resultatene. 

Samtykkeskjema  
Etikk står sentralt i enhver evaluering, og er viktig for å skape gjensidig respekt og tillit til 

testpersonen. Slike prosjekt kan derfor kun igangsettes med deltakernes informerte og frie 

samtykke (Tjora, 2017, s.47). Ved å fremlegge et samtykkeskjema (se vedlegg 1) som 

testpersonen leser og signerer, blir prosjektets formål definert, deres rolle forklart og de får 

vite hva dataene skal brukes til. Skjemaet inneholder også informasjon om at de når som helst 

kan trekke seg og at deres deltakelse i evalueringen forblir anonym. Testpersoner i en 

testsituasjon hvor fysiologiske data blir innsamlet kan føle ekstra ubehag da de ikke kan 

kontrollere det som skjer i kroppen (Lazar mfl., 2017, s.387). Det er derfor viktig å ta hensyn 

til dette gjennom informert samtykke.  
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Arbeidsfordeling  
Gruppearbeidet har vært preget av jevn og god innsats fra alle gruppemedlemmene. For å 

sikre likestilt samarbeid og tilfredsstillende arbeidsflyt var vi tidlig ute med å lage en 

fremdriftsplan med tidspunkt for arbeid. Under testen inntok vi ulike roller. Kandidat 103 

hadde hovedansvar for utstyret, og å observere testpersonen. 103 hadde også ansvar for å 

tolke dataene fra stressarmbåndet og brillene for å kunne lage spørsmål om utslagene til 

testpersonen. Kandidat 104 og 117 rekrutterte hver sin testperson. Derfor hadde disse som 

oppgave å gjøre sin testperson komfortabel, men deltok ikke i selve testen. De var 

hovedansvarlig for observasjonen av testpersonen de ikke kjente, der de blant annet kodet 

data og skrev notater mens testpersonen leste artikkelen. Kandidat 113 var ansvarlig for de 

semistrukturerte intervjuene før og etter testpersonen hadde lest artikkelen. Denne kandidaten 

var ikke tilstede under selve lesingen, for å ha et nøytralt utgangspunkt.  

Vi har fordelt arbeidsoppgavene for å effektivisere skriveprosessen. Under «Design og 

bakgrunn» og «Metode» skrev alle kandidatene bruddstykker, før vi gjennomgikk og finskrev 

delene i fellesskap. Dette gjorde vi for å få god flyt og en tydelig stemme gjennom teksten. 

«Analyse», «Implikasjoner» og «Konklusjon» skrev vi i fellesskap for å få med alle 

perspektiver. 

Analyse 
I analysen vil vi presentere fire hovedfunn som tar utgangspunkt i dataene vi samlet inn fra 

blikksporingen og stressarmbåndet, og med det få svar på problemstillingen: Hvor viktige er 

bilder og visuelle elementer for leseren av en dokumentarisk nettartikkel?  

Før vi begynte hadde vi et par antakelser om mulige funn. Vi regnet med at de tradisjonelle 

bildene, som bilder av politietterforskere og silhuetter, ville få mindre oppmerksomhet og 

fysiologiske utslag enn de utradisjonelle, som bilder av barnedildo og kart som viser hvor 

overgrepsmateriale lastes ned. 
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Hvordan man skal tolke fysiologiske data er forskere fremdeles ikke enige om, men tidligere 

pålitelige målinger har vist hvordan man ved hjelp av fysiologiske data kan skille mellom 

grunnleggende følelser (Yuksel, 2018). Målingene viser at hjerterytmen øker mest ved frykt, 

etterfulgt av sinne, tristhet, lykke, overraskelse og avsky.  

Ikke alt gikk som forventet under selve testen, noe som kan ha påvirket de innsamlede 

dataene. Testperson A(23 år) brukte linser som gjorde at nøyaktigheten av blikksporingen kun 

ble 79%, sammenliknet med testperson B(28 år) som fikk 98% nøyaktighet. Testperson A 

hadde også lest artikkelen tidligere, som medførte at personen var forberedt på innholdet som 

skulle testes. Dette hadde negativ innvirkning på datainnsamlingen fordi vi ønsket 

førsteinntrykk og umiddelbare reaksjoner.  

For å gjøre testpersonene komfortabel og mer åpen for testing ble de tilbudt en kopp kaffe. 

Koffeinholdige drikker kan påvirke kroppstemperatur og puls. Dette var to av de fysiologiske 

dataene vi målte, og kan derfor ha påvirket og gitt andre utslag enn hva de ville hatt uten 

(Mchill mfl., 2014, s. 131-143).  

Testperson A brukte rundt 22 minutter på artikkelen, mens testperson B brukte i overkant av 

11 minutter. Ulik lesehastighet kan fortelle noe om hvordan personen leser. Det er tydelig at 

testperson A stort sett leser metodisk og følger artikkelen lineært, men skumleser lengre 

partier uten visuelle elementer. Mot slutten av artikkelen bladde testperson A raskere, så vekk 

fra skjermen og virket nærmest utålmodig. Testperson B leste raskt og skumleste også enkelte 

partier. B satte ned tempoet ved overskrifter, faktabokser og enkelte bilder. Begge 

testpersonene fortalte i intervjuet at de leste hele artikkelen. 

Funn 

Interaktivitet kan skape problemer  
Aftenpostens artikkel er lang og består av flere deler. Skillet som er mest tydelig er mellom 

innledningen, som består av mange interaktive elementer, og hoveddelen. Det kan nesten 

virke som at artikkelen består av to forskjellige saker (se figur 1). Den interaktive delen 
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bruker andre visuelle elementer og virkemidler enn hva man finner senere i artikkelen. Det 

kan være problematisk at den grafiske utformingen av artikkelen er ulik internt, da prinsippet 

om konsistent design ikke blir oppfylt. Dette ser vi tydelig hos testperson B som hadde flere 

blikkpunkt, i tillegg til utslag på puls. Personen kommenterte også at den interaktive delen 

var irriterende. Testperson A hadde ingen fysiologiske utslag på den interaktive delen, og sa 

selv at den skapte nysgjerrighet. Fysiologiske data og blikksporing alene er ikke alltid nok for 

å validere data, og i dette tilfellet var det derfor nyttig å gjøre en triangulering gjennom 

intervju.   

!  

Figur 1: Bildet viser overgangen fra den interaktive delen i artikkelen til hoveddelen.  

En annen interaktivitet i Aftenpostens nettartikkel er faktaboksene man kan klikke på for å få 

vite annen relevant informasjon om saken. Både Testperson A og B leste fire av fem 

faktabokser, og leste metodisk gjennom de fleste. Testperson B fortalte i intervjuet at 

faktaboksene nesten var mer interessante enn selve artikkelen. Dette kan bety at dette er en 

funksjon, eller et interaktivt element, som leseren mener fungerer. 
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Bilder som skaper interesse 
En fixation, på norsk fiksering, er når øyet fokuserer på et nytt område som interesserer 

leseren. (Lazar mfl., 2017, s.371). Denne prosessen er ofte ubevisst og varer mellom 50 og 

600 millisekunder. Slike fikseringer finner man ved hjelp av et dataprogram. Gaze points, 

eller blikkpunkt er når to fikseringer befinner seg i et nært tidsrom. Selv under fiksering 

beveger øyet seg i mikrosakkader, som er raske øyebevegelser, ofte mellom to fikseringer. 

Enkelte bilder i teksten ble hoppet over av begge testpersonene. Disse bildene bærer preg av 

å være plassert der kun for å gi leseren en lesepause. «Bilder uten relevant innhold blir rett og 

slett ikke lagt merke til» sier Handgaard (2013, s.298). Dette kommer frem i en 

blikksporingsundersøkelse som minner om den vi har utført, som også har mange like 

resultater. Testperson A sier i vår evaluering at det hadde vært rart og kjedelig hvis slike 

pausebilder ikke hadde vært der, mens testperson B mente at disse bildene prøvde å påtvinge 

en effekt eller følelse, og at de var helt unødvendige.  

Bilder som typisk får mer oppmerksomhet er bilder av folk som ser imøtekommende ut, som 

gjerne smiler, ser inn i kamera og føles som ekte personer for leseren (Ruel, 2017). Dette var 

særlig tydelig hos testperson B, som hadde flere tilfeller av intens fiksering på ansikt, begge 

over 450ms, før personen bladde videre til neste tekstsnutt. 

! !  

Figur 2: Testperson B fikserer direkte på personenes ansikt. 
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Undersøkelsen av Stark viser likevel at bruk av bilder er viktig for å skape interesse for 

artikkelens innhold (Stark m.fl, 2007). Det er derfor rimelig å anta at å velge rett type bilde er 

veldig viktig, og vil være avgjørende for om bildet blir lagt merke til eller ikke. Det var 

særlig ett bilde begge testpersonene fikserte lenge på (se figur 3). Testperson A fikserte i 

400ms, mens testperson B fikserte i 3200ms, som er svært lenge. Kartet er et informativt 

bilde, og tilfører informasjon som ikke finnes i teksten. Dette kan være en av grunnene til at 

begge fikserer på akkurat dette bildet. En annen grunn kan være fordi det består av en 

animasjon, hvor stedspunkter blir plassert mens man ser på.  

! !  

Figur 3: Her fikserer begge testpersonene svært lenge på det samme bildet. Kartet gir 

innblikk over hvor i Norge overgriperne befinner seg.  

Uventet fysiologisk respons 
Som nevnt antok vi at de utradisjonelle bildene i saken kom til å gi utslag i form av puls og 

temperatur. Derfor var det overraskende at kun ett av bildene hos en av testpersonene ga 

betydelig fysiologisk utslag. I figur 4 ser man bildet testperson B hadde foran seg da 

utslagene i figur 5 oppstod. Pulsen (oransje graf) økte fra 72 slag per minutt til 87 på bare 

fem sekunder. Etter at bildet forsvant fra skjermen senket pulsen seg igjen. Dette er en tydelig 

reaksjon hos testpersonen og sier dette om bildet i intervjuet: «Herregud, det finnes en 

bransje som lager Hello Kitty barnedildoer». Dette underbygger vår antakelse om at 

utradisjonelle bilder ville skape en reaksjon. Det er også verdt å nevne at utslaget kom da 
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testpersonen så på bildet og leste bildeteksten om hverandre. Det var altså ikke bildet alene 

som skapte denne reaksjonen. 

!  

Figur 4: Bildet som ga utslag hos testperson B. 

!  

Figur 5: Den vertikale linjen viser startpunktet for når bildet vises. Blå graf viser svette, rød 

beregner hjerterytme, lilla viser hvor mye personen beveger seg, oransje regner slag per 

minutt og grønn måler kroppstemperatur.  
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Testperson A, som hadde lest saken før, hoppet over de grove bildene. Det medførte ingen 

umiddelbare reaksjoner og følgelig ingen fysiologiske utslag på bildene. Vedkommende 

hoppet bevisst over disse bildene, da personen husket de som ubehagelige. Dette kan man 

tolke som at bildene har satt spor hos testpersonen selv om det er lenge siden teksten ble lest. 

Språklige bilder gir sterkere inntrykk enn visuelle bilder 
De største utslagene i respondentenes fysiologiske data ser ikke ut til å bli trigget av 

utradisjonelle bilder, slik først antatt, men av innholdet i teksten. Det er først når 

respondentene leser sitat fra overgripere, og særlig tekst som detaljert beskriver overgrep mot 

barn, at de fysiologiske dataene gir størst utslag. Ved flere slike tilfeller får respondentene 

utslag i svettenivå og vesentlig høyere puls.  

!  

Figur 6: Utdrag fra fysiologiske data fra testperson A. 

En av respondentene fikk høyest puls mens personen leste om hvordan tortur blir brukt i 

overgrep mot barn (se figur 6). Samtidig synker svettenivået drastisk, som kan tolkes som at 

respondenten fikk frysninger. På bakgrunn av svarene til testpersonen og innholdet i teksten 

som ble lest, er det naturlig å tolke at den stigende pulsen til testperson A i figur 6 viser at 
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testpersonen følte sinne eller avsky: «Plutselig blir det veldig ekte. Jeg husker jeg tenkte at 

jeg ble overrasket over at folk brukte tid på å chatte om slike ting». Dette går igjen ved flere 

tilfeller der testpersonen får høy puls, hvor vedkommende også senker lesehastigheten. 

Tolkningen av de fysiologiske dataene viser at respondentene får sterkere fysiologiske 

reaksjoner på tekstlig innhold som beskriver brutale hendelser, enn på brutale bilder. Det kan 

derfor være grunnlag for å anta at språklige bilder gjør sterkere inntrykk på testpersonene enn 

visuelle bilder.  

Implikasjoner  
De overordnede funnene fra vår evaluering tilsier at det er svært individuelt hvordan leseren 

reagerer på sammensetningen av en nettartikkel. Aftenpostens artikkel som ligger til grunn 

for denne studien er en delvis interaktiv artikkel hvor vi antar at tekst og visuelle 

fremstillinger er ment å harmonere. I dataene fra evalueringen kom det frem at utformingen 

til Aftenposten kanskje ikke var den beste løsningen for artikler innen denne sjangeren med et 

slikt ubehagelig innhold. 

Med grunnlag i evalueringen viser det seg at det kan være viktig for aviser som Aftenposten å 

forstå leseren og dens behov. Vår studie viser at enkeltindivider både oppfatter og leser 

elementer ulikt. Da vi spurte testpersonene våre om å definere en god leseopplevelse, var det 

ingen som trakk frem bilder og visuelle elementer. Likevel kunne vi ut i fra de fysiologiske 

dataene og blikksporing se at testpersonene mistet fokus uten disse elementene. Dersom man 

gjennom blikksporingsstudier som dette kan få kunnskap om hvor stor rolle visuelle 

elementer spiller for leseren av en nettartikkel, vil det trolig være med på å bidra til en mer 

optimalisert ressursfordeling for mediebedrifter. 
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Design og innhold 

Konsistent design 
Prinsippet om konsistent design blir ikke oppfylt i artikkelen, da den interaktive begynnelsen 

fungerer svært annerledes enn det som følger etterpå. I våre innsamlede data oppdaget vi 

utslag hos testperson B, og etter oppfølgingsspørsmål viste det seg at delen var et 

irritasjonsmoment for personen. Aftenposten bør vurdere om de skal gjøre artikkelen 

fortrinnsvis interaktiv, og ha en glidende overgang mellom delene. Det er viktig å nevne at 

testperson A mente interaktiviteten skapte nysgjerrighet, men at vedkommende trodde det 

ville komme liknende innhold senere i artikkelen. Ut ifra dette kan vi anbefale Aftenposten å 

lage løsninger som tar hensyn til flere lesere ved å skape en balanse mellom de ulike 

elementene i artikkelen.  

Sammenheng  
Den interaktive delen skaper også problemer for artikkelens sammenheng når vi ser på 

samspillet mellom designet og innholdet. Testperson B reagerte på at de interaktive 

elementene i utgangspunktet ikke var informative, helt til de plutselig var det. At 

interaktiviteten veksler mellom å være informativ og dekorativ kan være problematisk, da det 

er forvirrende for leseren. Denne informasjonen er svært nyttige for leseren å få med seg, 

men Aftenposten risikerer at de forsvinner i de visuelle effektene. 

Tilbakemelding og hint 
Tekstens faktabokser var et interaktivt element som så ut til å fungere bra. Disse dukker opp 

med jevne mellomrom og er tydelig markert i blått. De har en signaliserende pil som viser 

leseren at boksen kan utvides og vise mer tekst. Dette tyder på gode hint og tilbakemeldinger. 

Våre testpersoner var enige i at faktaboksene var enkle å forstå. Her oppfyller Aftenposten to 

viktige prinsipp, noe som kan være med på å skape en bedre leseopplevelse.  

Interaktive løsninger er viktige fordi de kan skape engasjement og dele opp teksten, men hvis 

de overdrives kan det føre til en mer frustrerende og mindre innholdsrik leseopplevelse. 

Gjennom å bruke prinsippene vi har trukket frem kan Aftenposten få innsikt i hvordan man 

burde balansere interaktivitet med tekstlig innhold.  
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Pausebildets viktighet  
Etter å ha analysert våre innsamlede data satt vi igjen med en rekke funn hvor bildets rolle ble 

tydelig avklart. Funnene viste at ansikter, ubehagelige scener og informative bilder som 

tilfører noe til teksten tiltrakk fokus og oppmerksomhet hos leseren. Dette er også vist i en 

rekke større undersøkelser hvor funnene tilsvarer våre. De bildene man derimot kan kalle 

fyllbilder eller pausebilder ble ikke lagt merke til. Det kan derfor være rimelig å anta at å 

bruke rett type bilde kan være avgjørende for om leseren får med seg bildet eller ikke. Det å 

bruke ressurser på å finne gode bilder vil derfor være lønnsomt for nettaviser som 

Aftenposten, da bilder er viktige for å skape interesse for artikkelens innhold og å få leseren 

til å lese videre.  

Begge testpersonene i vår evaluering var enige i at pausebilder, de mer tradisjonelle bildene 

man finner og forventer i en slik sak, stort sett var unødvendige bilder. Testperson A mente at 

disse tilfører nok til teksten kun ved å gi leseren en pause, og at de likevel bør være med. Det 

vil være rimelig å anta at i slikt journalistisk arbeid, hvor journalisten fremprovoserer 

emosjonelle reaksjoner, vil være nødvendig å ha slike pausebilder. Disse bildene vil kunne gi 

leseren en etterlengtet pause fra det tekstlige og de andre mer krevende bildene. Vi anbefaler 

ikke Aftenposten å velge vekk slike pausebilder i artikler med sterkt innhold. Målet til 

Aftenposten bør være å bruke bilder som er oppmerksomhetsskapende, nyttige og drive 

leseren videre, men også bilder som gir leseren en pause i teksten.  

Samspill mellom tekst og bilde 
Bruk av bilder i en artikkel er viktig, men basert på denne evalueringen vil det være grunnlag 

for å mene at i en artikkel av en slik karakter, er tekstbruk enda viktigere. For å få en 

følelsesmessig respons fra leseren bør man derfor fokusere på å skrive en tekst som gir gode 

beskrivelser, og i tillegg benytte bilder som tilfører noe til teksten og har en tett sammenheng 

til denne. For å oppnå et godt samspill mellom tekst og bilder er det viktig å følge 

designprinsippet for sammenheng, slik at bildet får en tydelig relasjon til teksten. I deler av 

artikkelen hvor Aftenposten oppnådde dette, fremsto leseren oppslukt i artikkelen og ble 

!16



tydelig påvirket av innholdet. Det er rimelig å anta at en slik reaksjon vil bidra til at leseren 

leser mer, og bedre vil huske innholdet som ble lest.  

Evalueringen viser at respondentene fikk større fysiologiske utslag når de leste tekst som 

beskrev grusomme og brutale handlinger, enn da de så på bilder av grusomme gjenstander. 

Funnet er gjennomgående for begge testpersonene, og forekommer flere ganger. Dette kan 

bety at språklige bilder gir et sterkere følelsesmessig inntrykk på lesere av en artikkel i denne 

sjangeren enn visuelle bilder. Det vil være naturlig å anta at leserens fantasi danner bilder i 

hodet ut ifra de tekstlige beskrivelsene, og at det er vanskelig for en fotograf å overgå 

leserens fantasi.  

Konklusjon  
Gjennom denne evalueringen har vi kommet frem til en rekke funn som kan være nyttig for 

Aftenposten i deres arbeid med å produsere og utforme saker. I denne typen journalistikk er 

det særlig samspillet mellom tekst og bilder som er viktig. Tekstlige beskrivelser fremkaller 

sterkere følelser hos leseren enn bilder, kanskje nettopp fordi teksten kan gi mer detaljert 

informasjon enn hva et bilde kan. Både pausebilder og utradisjonelle bilder er viktige. Det er 

tydelig at pausebildets innhold ikke har så stor betydning, men at deres tilstedeværelse er 

viktig for å gi leseren avbrekk. Å bruke mye tid og ressurser på slike pausebilder kan derfor 

være unødvendig. Aftenposten bør fokusere på de utradisjonelle bildene, da disse driver 

leseren videre i teksten og tilfører troverdighet.  

Evalueringen har kun bestått av to testpersoner og funnene er derfor ikke generaliserbare. 

Likevel kan funnene være svært relevante for journalister og interaksjonsdesignere som 

produserer lignende saker. Gjennom blikksporingsstudier som dette kan man få innsikt i hvor 

stor rolle visuelle elementer spiller for leseren, og hvordan nettaviser skal bruke disse. 
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Vedlegg 1 

Deltakelse i designevaluering «Leseropplevelse i nettartikler» 
Takk for din interesse for å delta i studentprosjekt tilknyttet bachelorprogrammet i medie- og 

interaksjonsdesign ved Universitetet i Bergen. I dette skrivet gir vi deg informasjon om 

målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. Dersom du kan delta signerer du 

samtykkeærklæringen på side 2. 

  

Hva deltar jeg i? 

Formålet med prosjektet er å få innsikt i hvordan du som bruker opplever ulike artikler. Du 

blir bedt om å lese en artikkel og svare på spørsmål etterpå. Det kommer til å ta ca en time. 

  

Hva innebærer deltakelse i forskningsprosjektet? 

Studentene vil bruke blikksporing (Tobii Pro Glasses 2) og fysiologiske data (Empatica E4 

armbånd) samt intervju/samtale. Disse dataene vil bli lagret som video fra eye tracking, 

kvantitative data fra Empatica og transkripsjoner av lydopptak fra samtale. Fokuset vil ligge 

på opplevelse av nyhetsorientert medieinnhold. 

Det er frivillig å være med og deltaker har mulighet til å trekke seg når som helst i løpet av 

prosjektperioden. 

  

Hva skjer med informasjonen som blir samlet inn? 

Resultatene skal presenteres i en gruppebasert eksamensoppgave. Data fra evalueringen kan 

brukes til fagpublikasjoner. Persondata vil bli behandlet konfidensielt. Ingen identifiserende 

opplysninger vil brukes i noen skriftlige sammenhenger. Navnet ditt vil bli erstattet med en 

tallkode, og en kodenøkkel er det eneste koblingspunktet mellom ditt navn og den skriftlige 

transkripsjonen. Deltakerens navn vil anonymiseres og alle opptak/data slettes ett år etter at 

studentene har levert sin eksamensoppgave, det vil si i juni 2020. 
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Hvem er ansvarlig? 

Studentene som utfører evalueringen er prosjektansvarlig, men professor Lars Nyre ved 

Institutt for informasjons- og medievitenskap har det overordnede faglige ansvaret for 

evalueringen. Hvis du har spørsmål, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med Lars.Nyre@uib.no. 

Med vennlig hilsen 

Prosjektansvarlige studenter                                  Faglig ansvarlig       

103, 104, 113, og 117                                             Lars Nyre 

  

Samtykkeerklæring 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om studentprosjekt i forbindelse med MIX202: Design 

for mediebruk, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til å delta i brukertest 

med blikksporing, fysiologisk data samt intervju/spørreskjema. 

  

Jeg samtykker til at opplysninger om meg behandles frem til prosjektet er avsluttet i juni 

2020. 

  

------------------------------------                    ------------------------------------ 

Sted                                                             Dato 

  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Navn med blokkbokstaver 

  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Signatur  
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