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The goal of our study is to analyze how young adults in the ages of 20-23 observe 

digital newspapers. Our main research question is: Are the visual parts of the news site 

more important than text for young adults? Our second research question is: How do 

young adult users switch between visual and text elements? Finally, the last question is: 

What is it that attracts users into reading an article on an online newspaper?  

To achieve our goal we used a method called eye-tracking which is a process of 

recording a person’s eye movements using a infrared camera and a computer program 

processes that converts the data into visual form. Additionally we have also done short 

interviews before and after the eye-tracking study as a supplement. 

 

A total of seven people participated in our study, three men and four women. After the 

initial interview, the test subject got to freely browse Sweden’s most popular digital 

newspaper Aftonbladet.se for the duration of five minutes. Afterwards, every person 

would have another short interview about their experiences of the site.  

 

Our study shows that young adults say that they don’t consider the visual elements to be 

as important as written text. However, the physical test data shows that the visual 

elements are in most cases observed before written text. Despite that, the users still 

spent more time on reading the text as opposed to looking at the photos or other visual 

elements. It’s hard to specify definitive reading habits, but we can see a pattern that the 

users tend to switch back and forth between visual and text objects.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I dagens samhälle har alla i Sverige tillgång till internet på något vis. Har man inte 

tillgång hemma får man det genom biblioteken eller fria WiFi hotspots. 

Undersökningen om digitala trender och internetanvändande som genomfördes av 

Internetfriheten i Sverige IIS visar att upp till pensionsåldern så använder ~99% sig utav 

internet året 2017. Aftonbladet är Sveriges största internettidning och en tredjedel av 

Sveriges befolkning besöker Aftonbladet.se dagligen (Orvesto internet & orvesto 

konsument, 2018). Med digitala tidningar har läsarna tillgång till aktuella nyheter som 

uppdateras omgående, till skillnad från papperstidningar som kommer ut bara en gång 

om dagen. De digitala nyheterna tar snabbt över och blir allt vanligare som 

förstahandsval som informationskälla. Undersökningen bygger på en ögonrörelsestudie 

som även kompletteras med kvalitativa intervjuer. Studien genomförs för att få en ökad 

kunskap i hur unga vuxnas läsande på webben exempelvis kan gå till.  

 

Det visuella blir allt viktigare, t.ex. på kvällstidningar kan man se att nästa alla nyheter 

numera är bildsatta (Nilsson, Wadbring & Lindblom, 2016). Studiens upplägg bygger 

på tre delar. Kvalitativa intervjuer, laborativ metod och en analys där materialet från de 

två undersökningarna jämförs med varandra.  

 

1.2 Relevans 
1.2.1 Inomvetenskaplig relevans  

Medierna är i en ständig förändring och allt mer flyttas till internet och det digitala. I 

och med detta har nya sätt att förmedla informationen i nyheter på ett visuellt sätt 

kommit fram. Undersökningen kan visa hur unga vuxna kan uppleva och använda sig av 

webbtidningar idag. Har nyhetens textmängd betydelse för läsarens intresse för 

nyheten? Hur kontrar det visuella det textuella? Vad är det som lockar mest? Tittar 

personerna mer på bilder, tittar man på bilder innan texten? Idag mycket relevanta 

frågor för att kunna svara på hur vissa unga vuxna i Sverige läser nyhetssidor på 

webben. 

 

 



  
 

2 

 

1.2.2 Samhällsrelevans 

Fler och fler läser tidningar på webben istället för den tryckta versionen. Webbtidningar 

skiljer sig mycket från den tryckta alternativet genom att ha en annorlunda struktur, ha 

med rörliga bilder och ljud samt att den kan uppdateras i realtid. Vår undersökning ska 

visa hur vissa undomar använder sig av webbsidan aftonbladet.se. Detta är viktigt för 

olika företag som bedriver sin verksamhet på internet, särskilt medieföretag. Genom att 

ta del av hur användarna läser nyhetssidorna kan de optimera sina sidor för en bättre 

användarvänlighet. Genom att veta om vilket typ av innehåll (text eller visuella element 

som bilder, explainers med mera) som lockar läsarna kan medieföretagen anpassa sig 

till efterfrågan för att nyheternas budskap ska nå läsarna på ett bättre och mer effektiv 

sätt. Undersökningen ska ge en bättre bild av hur unga vuxna upplever de journalistiska 

materialet som är en viktig del av ett demokratiskt samhälle 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
1.3.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur ungdommarna använder aftonbladet.se. Att ta 

reda på vilka grafiska eller textuella delar av sajten som uppmärksammas först och vilka 

delar som uppmärksammas mest. 

 

Vi vill ta reda på hur det visuella på webbnyheterna såsom bilder, bildspel och filmer 

samt banners och reklam uppmärksammas i relation till den skrivna texten. 

 

1.3.2 Frågeställning  

För att operationalisera vår övergripande forskningsfråga utgår vi från följande tre 

frågeställningar:  

1. Är det visuella mer uppmärksammat än det textuella hos unga vuxnas 

nyhetsläsande på webben? 

2. Hur växlar användarnas uppmärksamhet mellan visuella och textuella objekt? 

3. Vilka element lockar användaren av en nyhetssajt till läsning? 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Med blick på nätnyheter …  

Detta är en tidigare ögonrörelsestudie av nätnyheter som genomfördes året 2004 av Jana 

Holsanova & Kenneth Holmqvist. I studien undersöktes 12 personer som fick fritt 

bläddra två webbtidningar (Dagens Nyheter och Sydsvenskan) samt en papperstidning 

under 5 minuter och senare svarade på intervjufrågor. Syftet med undersökningen är att 

kartlägga läsarnas beteendemönster på webbtidningar. En kvantitativ analys har sedan 

genomförts för att ta reda på vilka textuella och grafiska delar av sajten som 

uppmärksammats först, mest och beteendemönster i navigeringen. Studien fokuserar 

mer på läsning som helhet. Studien genomfördes 2004 och hur nyhetssidor ser ut och 

fungerar har ändrats mycket sedan dess. Idag finns det många fler visuella element som 

bilder och video medan skärmdumpar från 2004 visar en sida som består mest av text. 

 

Holsanova & Holmqvist (2004) har bland annat kommit fram till att webbtidningar 

ansågs som något man besöker snabbt under exempelvis raster för att få de senaste 

nyheterna under en kort tid medan papperstidningar är något som man använder för 

längre läsning. 

Som vi såg ovan, skiljer sig enligt informanterna lässituation radikalt åt vid pappers- och 

nättidningsläsning. Läsning på nätet är något som man gör under korta pauser, kanske mellan två 

e-brev, vanligtvis på sitt arbetsrum tidigt på morgonen eller under lunchen. Målet är att bli 

uppdaterad om få specifika frågor. [...] Läsning av papperstidningar är däremot något angenämt 

som man gärna gör i situationer när man inte blir störd eller avbruten. (Holsanova & Holmqvist, 

2004, s.19) 

 

Forskarna beskriver även hur webbtidningar erbjuder mer flexibilitet och frihet men 

samtidigt kan kännas som något oändligt stort och förvirrande för läsaren. Enligt studien 

anses webbläsningen som smal och djup med vilket författaren menar att få artiklar 

läses men att de läses i sin helhet. Något vi hoppas kunna verifiera eller förkasta i vår 

egen empiri. 

 

2.2 Det lokala globalt - om nyheter på webben 

En annan studie som berör vår forskningsfråga är den om nyheter på webben som 

genomfördes av Gunilla Byrman och Tuija Virtanen år 2001. I denna studie har 

forskarna undersökt två tidningar: 24timmar och Smålandsposten. Detta gjordes genom 
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att analysera innehållet. I studien har man bland annat kommit fram till att 

webbtidningar är underlägsna jämfört med traditionella versionen. 

Sammanfattningsvis har vi visat att lokala elektroniska medier generellt sett är en produkt 

med lägre kvalitet än motsvarande pappersversion, därför att tidningsföretaget inte tjänar 

pengar på den elektroniska versionen. Andra tänkbara anledningar är att teknologin 

behöver förbättras och likaså journalisternas kunskaper om hur man redigerar en sajt. (Byrman 

& Virtanen, 2001, s.7) 

 

Eftersom studien är från 2001,beskriver den sajter från en tid då webbtidningar var 

annorlunda. Idag tjänar man pengar på webbtidningar i form av annonser och 

prenumerationer som låser upp exklusiva artiklar. Studiens resultat beskriver i stor del 

en webbtidning som är fattigare på innehåll än papperstidning med ofta kortare texter 

och forskarna tycker att ett av anledningarna är att tidningen inte vill konkurrera med 

pappersutgåvan. 

 

Något annat som nämns är att papperstidningen och webbtidningen kan ha olika 

målgrupper. Eftersom webbtidningen är gratis kan den nås och läsas av många fler än 

pappersutgåvan och dessutom är den tillgängligt överallt i världen så länge man har 

internetuppkoppling. 

 
2.3 Trovärdiga bilder  

I en studie om bildens betydelse och hur bilder avkodas av Rune Pettersson (2001), 

förklarar han att människan sätt att avläsa bilder och text består av snabba synfixeringar. 

När man skannar en bild sker det ett flertal olika fixeringar på ca ⅕ dels sekund (ca 200 

millisekunder). Det krävs inte många fixeringspunkter för att kunna avkoda bildens 

betydelse, till skillnad från text som krävs betydligt fler fixeringspunkter för att läsa en 

beskrivande text som förklarar samma som bilden. Man säger att bilder är direkta och 

talar direkt till mottagarens känslor. Olika bilder kräver olika mängder fixeringspunkter, 

om bilderna är svårtolkat undviker personerna bilderna.  

Endast vissa bildelement fångar vårt intresse. Delar av bilden ser vi aldrig. Olika typer av bilder 

ger upphov till olika ”tittbeteenden” hos mottagarna. För att undvika förvirring och missförstånd 

bör nyhetsbilder vara enkla och fåtydiga. (Petersson, 2001, s.75)  

 

Forskningen handlar även mycket om bildens trovärdighet där det förklaras att 

reklambilder oftas anses om ej trovärdiga bilder tack vare deras ofta overkliga 

presentation. Det omfattar allt från extrema färger, proportioner till att bilden är 
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manipulerad. Trovärdiga bilder är bilder som är mer konkreta som exempelvis en bild 

på en person, bra skärpa och god teknisk kvalitet. Men tack vare den snabba tekniska 

utvecklingen riskerar även de traditionella fotografiska bilderna att tappa sin 

trovärdighet. 

I takt med den mycket snabba tekniska utvecklingen riskerar bilder, särskilt fotografier, att mista 

sin traditionella trovärdighet eftersom det blir allt lättare att manipulera bilder och manipulera 

vår uppfattning om innehållet i bilderna. (Petersson, 2001, s.6)  

 

Det är därför viktigt att undervisa i skolorna att lära ut ett kritiskt förhållningssätt till 

olika bilder. Om Peterssons resultat bland annat kring snabba synfixeringar stöds av 

våra egna empiriska resultat från ögonrörelsetesterna återstår att se. 

 

2.4 Reading or Scanning? A Study of Newspaper and Net Paper 
Reading 

Denna studien är ytterligare en ögonrörelsestudie som genomfördes av Kenneth 

Holmqvist, Jana Holsanova, Maria Barthelson och Daniel Lundqvist. Studien 

genomfördes i form av två tester. I det första testet (år 2000) skulle tolv olika personer 

få läsa två webbtidningar (Dagens Industri och Aftonbladet) och 15 respektive 14 

personer skulle läsa papperstidningar Metro och Svenska Dagbladet. Det andra testet 

genomfördes året därpå (2001) och i den ville forskarna bekräfta det de har kommit 

fram till i första testet. Detta genom att tolv personer skulle läsa två webbtidningar 

(Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet Snällposten). Målet med denna studie var 

att se om människor djupläser artiklarna eller bara scannar av sidorna. Det dom kom 

fram till var att alla personerna scannade av sidorna med hjälp ett sicksack mönster. 

Läsarna på webben läste 44,8% av den spenderade tiden till skillnad från 

papperstidningen som var betydligt högre.  

The non-existent correlation with net papers shows that if you do not find an interesting entry 

point in a net paper, you cannot turn the page. You have to keep scanning. Net paper readers 

choose their own path through the paper, and the majority of net paper pages are never seen. 

(Holmqvist et al, 2003, s.668) 

 

Om Holmqvists et al. resultat till exempel kring sicksackskanning och behovet av en ” 

entry point” kan återfinnas i våra egen ögonrörelsetesdata borde vi kunna dra slutsatser 

av detta för att sedan svara på våra frågeställningar  
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3 Teorier  

3.1 Visualisering  

Visualisering handlar om hur vi tolkar och analyserar synintryck och hur mottagaren 

betraktar det visuella objektet. I vår studie är skriven text och bilder samt det textuella 

kontrar det visuella vårt huvudfokus. Bild och skrivspråk är två olika ting men hör ihop, 

det är två olika symbolsystem som kompletterar varandra.  

 Människor tenderar att välja det symbolsystem som är mest adekvat för stunden (Kress & 

 van Leeuwen, 1996/2001, .s7)   

 

Vilka symbolsystem som personerna valt att använda är intressant eftersom det är vad vi 

vill undersöka. Vilket symbolsystem som attraherar läsaren, textuellt kontra visuellt. 

Eftersom bilder är direkta och talar direkt till personens känslor kan det vara en faktor 

till varför det visuella skulle locka till läsning innan det textuella.  

 Människan är underordnad språket, Varje språkgrupp har sin uppsättning ord som kan 

 kombineras  utifrån givna grammatiska regler. Sättet på vilket ett språk används påverkar 

 identiteten. (Eriksson & Göthlund, 2012, .s17) 

Det övre påståendet gäller inte bara text. På samma sätt så är bilder uppbyggda på 

liknande vis. Bilderna som personerna ser är uppbyggda av olika element och bär med 

sig många olika kommunikativa dimensioner.  

 Vi ser visuella uttryck som bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser. (Eriksson 

 & Göthlund, 2012, .s18) 

“En bild säger mer än tusen ord” är ett ordspråk som vi tycker stämmer bra. Bilderna 

bär med sig många kommunikativa aspekter. Bildskaparen har medvetet eller omedvetet 

förmedlat sina aspekter och mottagaren kommer tolka bilden med sina egna. Även 

mediet som bilden visas på lägger på egna betydelser. Kommersiell media i dag har 

massvis med bilder, videos och explainers på sina webbsidor.  

 

3.2 Receptionsteori 

Receptionsteorin inriktar sig på läsarens tolkning och uppfattning. Det vill säga att 

istället för att analysera författaren och innehållet fokuserar man istället på hur 

mottagaren upplever det. 
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Ordet “reception” valdes för att antyda att läsarna eller publiken inte bara var passiva 

“mottagare”, som det heter inom traditionell masskommunikationsforskning, utan aktiva 

mening producenter i mötet med olika slags texter. (Gripsrud, 2011), s.87 

 

Man skulle kunna sammanfatta det som “läsarnas inträdde i litteraturforskningen”. 

Teorin har sina rötter hos Hans Robert Jauss som under 1960-talet skrev om att texter 

får först mening när läsare läser den. 

 

Grundtanken i receptionsteorin är att publiken är aktiv i mediekonsumtion istället för att 

vara bara en passiv åskådare. Jauss menar också att människor skapar mening i möte 

med texter baserat på deras egna erfarenheter. (Gripsrud, 2011) 

Hur man använder media varierar från person till person och hur två olika personer 

uppfattar samma nyhet kan vara helt annorlunda. Mycket kan exempelvis bero på ens 

politiska ställning. Samma artikel om invandring kan tolkas helt olika av någon som är 

mot invandring än den som är för invandring.   

 

Man brukar prata om två betydelser av reception. Den första menar att läsare tar 

ställning och reflekterar över det de läser eller ser. I och med detta varierar upplevelsen 

mellan läsare och påverkas av deras erfarenheter. Den andra betydelsen syftar på att 

läsare automatiskt drar slutsatser utan att reflektera (Ross, 2008). 

 

Utifrån dessa förutsättningar kan man säga att hur man väljer och uppfattar nyheter på 

webben beror på personens egen bakgrund, erfarenheter och personliga intressen. De 

två betydelserna kan också jämföras med läsning och skummande av nyheterna. 

Skumläsning blir ofta lika med den andra betydelsen, det vill säga att läsaren drar 

slutsatser utan att ens läsa artikeln helt och går över till en annan utan att reflektera över 

den. Någon annan kan läsa hela artikeln på djupet och ta ställning till det. Detta kan leda 

till att två personer kan ha helt olika tolkningar av nyheten baserat enbart på sättet de 

läste på. 

 

Det går att särskilja två riktningar i receptionsteorin. Den första fokuserar på signaler i 

texten som formar läsarrollen och är mer intresserad av hur texten bjuder in läsaren till 

medverkande snarare än att fokusera på hur en konkret läsare gör för att skapa mening i 

läsning. Den andra är mer intresserad av empiriska studier av hur läsare uppfattar en 
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text. I den riktningen söker man förklaringar baserad på läsarens förutsättningar, snarare 

än själva texten. (Nilsen, Romoren, Tonnesson & Wiland, 1998) 

 

Den här teorin är viktigt och relevant för denna studie eftersom den till viss del handlar 

om hur läsare och hur de tolkar det journalistiska innehållet. Det som analyseras är hur 

webbtidningens publik tolkar och interagerar med innehållet på sidan. Även om 

mottagaren bara läser rubrikerna räknas det som tolkning i form att läsaren upplever om 

artikeln är värt att läsa eller inte.  

 

3.3 Sammanfattning 

För att undersöka hur unga vuxna läser digitala nyheter behöver vi en djupare förståelse 

i hur människan fungerar och varför personen väljer att bete sig på ett visst sätt. Därför 

är ovanstående teorier viktiga. Genom teorierna vi valt kommer vi få en djupare 

förståelse i hur människans öga fungerar, hur hjärnan upfattar olika objekt och hur 

tolkningar kan påverka en person läser. Allt detta tillsammans gör det möjligt för oss att 

analysera och tolka den insamlade datan, 

 

Visualisering handlar om hur vi tolkar och analyserar synintryck. Hur bilder bär med sig 

olika budskap. Mediet som bilderna presenteras på påverkar även hur mottagaren 

upfattar bilderna. 

 

Receptionsteori handlar om hur läsaren tolkar och uppfattar (i det här fallet) medier och 

hur olika faktorer som tidigare erfarenheter och intressen kan leda till att olika 

människor upplever samma medium på ett helt annorlunda sätt.  

 

Kvalitativ forskningsintervjun handlar om att få bättre och personlig förståelse av en 

person genom ett samtal där man ställer frågor till den intervjuade personen. Vi 

använder det i vår forskning för att genom en semistrukturerad intervju få en bättre bild 

av deltagaren. 

 

Både visualisering och reception liknar varandra då de behandlar hur människor tolkar 

saker. Visualisering fokuserar mer på själva mediet och hur den påverkar tolkningen 

medan reception fokuserar mer på hur själva mottagaren påverkar sin egen sätt att tolka. 

Tack vare teorierna och tidigare forskning vet vi att visuella objekt med människor och 
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djur lockar användaren och med hjälp av intervjuer kan vi få reda på hur personerna 

själva tycker och tänker.  

4 Metod och material 

4.1 Inför de laborativa testerna 

Vi började med en kort genomgång av Linneuniversitetets nya biometriska laboratorium 

Visualix. Visualix är den utrustning som institutionen för medier och journalistik vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar tillhandahåller bland annat för ögonrörelsestudier. 

Datorprogrammet som används heter Tobii Pro Studio. Under utbildningen fick vi lära 

oss  hur programmet fungerar och olika övningstester genomfördes. Vi började med att 

testa eye-tracking utrustningen i ett test där personen fick följa rörelser på skärmen och 

gå in på en webbsida. Detta för att delvis simulera de tester som vi kommer genomföra 

så vi skulle få en uppfattning om hur det kan gå till. Vi fick sedan undervisning i hur 

man tittar på ögonrörelserna, vilka olika fixeringspunkter som fanns och olika tidsramar 

för fixering. Samt hur man kan analysera datan och vad de olika funktionerna i 

programmet gör. 

 

4.2 Frågeformulering 

Efter att vi fått undervisat hur den tekniska datan till den laborativa delen av 

undersökningen skulle gå till började vi med att formulera vår frågeguide. Eftersom den 

ursprungliga planen var att genomföra de laborativa testerna tidigt, började vi först med 

att förberedda frågorna till för- och postintervju. Vi började med preliminära frågor som 

sedan korrigerades och ändrades till en slutlig intervjuguide som blev en blandning av 

flervalsfrågor och öppna frågor. I förintervjun ville vi främst få en bild av vem personen 

är och hur van hen är med att läsa nyheter på webben. I postintervjun ville vi få reda på 

informantens upplevelser av webbtidningen och det som hen läste under den laborativa 

testet. Frågorna som vi använde finns som bilaga (Bilaga A-B). 

 

De första frågorna i förintervjun handlade om grundläggande information om 

informanten såsom ålder, utbildning, sysselsättning och vart de bor. Sådan information 

användes för att se om det finns någon specifikt anknytning mellan vad man tittar på för 

nyheter och vad ens livssituation är. De andra frågorna i förintervjun handlade om 

personens erfarenhet med webbtidningar. Där frågade vi om hur ofta personen läser 

nyheter, på vilket sätt och sedan hur länge.  
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I postintervjun ville vi ta reda på detaljerna om personens besök på sidan. Frågorna 

handlade om vad personen tycker om utbudet av nyheterna, vad som lockade personen 

mest och om de kringliggande elementen var distraherande. Dessa svaren kunde sedan 

jämföras med själva inspelningen för att se hur personens egna åsikter stämde överens 

med vart blicken faktiskt landade på skärmen, det vill säga stämmer det om personen 

tror sig kollat mer på bilder än text? 

 

De resterande frågorna syftade till att få veta mer om informanten som läsare. Där ville 

vi veta om vad som personen vill få ut ur sin nyhetsläsning, om personen anser sig som 

visuellt eller textuellt lagd och om hen har tendens att fastna med blicken på någonting. 

Slutligen bestämde vi att ha en fråga där informanten kan lägga till något utöver de 

frågorna vi ställde. 

Sammanlagt blev det sju frågor i förintervjun och tio frågor i postintervjun. 

 

Förintervun är alltså semistrukturerade intervjuer och med detta menas att det finns en 

viss flexibilitet i intervjumetoden.  

När man gör kvalitativa intervjuer kan man göra på olika sätt och variera hur många fasta 

frågeformuleringar man vill ha med vid intervjun och i vilken utsträckning man vill komplettera 

med mer öppna frågor. (Eriksson-Zetterqusit & Ahrne, 2015, .s38) 

 

 
4.3 Val av informanter 

För att hitta deltagare till undersökningen så valde vi att göra en affisch. En tidigare 

version av denna finns som (Bilaga C) 

 

Affischerna hängdes upp i Linnéuniversitetet men det var ingen som svarade så vi valde 

då att börja rekrytera på internet i facebook-grupper. Vi lade upp ett inlägg i 

klassgruppen för att hitta deltagare och även på våra egna facebook sidor för att nå ut till 

alla “vänner”. Vi använde oss även av snöbollsmetoden och började fråga tänkbara 

kandidater direkt om de kunde delta eller om de känner någon som kan. Det var 

slutligen genom sociala medier och snöbollsmetoden som vi fick tag på de 7 deltagarna, 

4 tjejer och 3 killar. 

 



  
 

11 

4.4 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med att genomföra kvalitativa intervjuer är enligt Steinar och Svend (2014) att 

försöka förstå ämnen från den levda vardagen ur den intervjuades perspektiv. Intervjun 

har en struktur liknande ett vanligt samtal men för med sig angreppssätt och frågeteknik 

av specifikt slag. Till skillnad från ett vanligt samtal så kontrollerar forskaren den 

kvalitativ forskningsintervju och definierar situationen genom att lyssna noggrant och 

ställa väl genomtänkta frågor för att skaffa sig grundliga kunskaper. Som forskare 

besitter vi ett stort ansvar.  

Forskarens integritet, är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och 

hållbarhet i de etiska beslut som fattas under undersökningens gång. (Steinar & Svend, 

2014, s.111) 

 

Det har varit i huvudfokus att våra informanter ska vara medvetna att de är anonyma 

och att det inte finns något rätt eller fel. Det är inte dem som individer vi undersöker. 

Därför tog vi tiden att skapa ett kontrakt (informants samtycke) för att väl informera 

deltagarna om syftet med studien och vad deras medverkan betyder.  

Informants samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om det 

allmänna syftet med undersökningen, om hur den är upplagd i stort och vilka risker och 

fördelar [...] (Kvale & Brinkmann, 2014, s.7) 

 

För att upprätthålla så hög kvalitet som möjligt så använder vi oss i största utsträckning 

av den biometriska datan som samlas in under testerna och använder intervjuerna som 

supplement för att jämföra resultaten med. För att intervjuerna också ska hålla en hög 

kvalitet har frågorna omsorgsfullt valts ut för att på bästa sätt svara på huvudsyftet men 

också för att kunna analyseras och jämföras med den fysiska datan. Vi har delat upp 

frågorna i två kategorier, öppna och stängda frågor. Detta för att kunna få konkreta svar 

men också mer öppna och komplexa svar som diskuteras fram genom en dialog.  

 Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla (Steinar & Svend, 2014, s.176) 

 

Eftersom vi inte strikt följer frågeformuläret utan har valt att inte fråga vissa frågor eller 

ändra på en fråga under intervjuns gång så använder vi en modell för en 

semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju. Eftersom vi gör detta så kan vi få 

utökade och anpassade svar efter situationen enligt (Eriksson-Zetterqusit & Ahrne, 

2015) 

 

 



  
 

12 

4.5 Förundersökning och förberedelser 

Efter framställningen av frågeguiden och affischen var gjord utfördes en så kallad 

förundersökning där vi utförde undersökningar på oss själva för att ta reda på vad vi kan 

förvänta oss av resultatet och hur vi ska hantera utförandet och post-produktionen av 

materialet. Meningen med att prova undersökningarna på oss själva var att vänja oss 

med programmet för att senare smidigt kunna genomföra testerna på de riktiga 

informanterna. 

 

Det första som vi gjorde efter att vi har fått igång programmet var att bygga upp testet 

genom att lägga till vad programmet kallar för “stimuli”. I vårt fall var det en webbsida 

som vi ställde till att visas i helskärm i 300 sekunder, det vill säga fem minuter. Den 

mallen användes sedan till de riktiga testerna 

 

Utrustningen var uppsatt på så sätt att det fanns två bänkar med en datorskärm på varje. 

Den ena skärmen är till för den som styr och den andra (som är utrustad med en 

ögonrörelsekamera) är till för informanten. Dessa två skärmar var kopplade till samma 

dator och var ursprungligen inställda till att utvidga skärmen, det vill säga att varje 

skärm visar annorlunda bild. Denna inställning ledde dock till ett problem. Den styrande 

personens skärm visade själva Tobii Pro Studio medan informantens visade webbsidan 

på helskärm. Detta var en bra inställning för att informanten inte skulle behöva se 

allting som klickas i Tobii Pro Studio utan bara fokusera på det som tillhörde testet. Det 

fanns dock ett problem med den. Muspekaren kunde lätt dras över mellan skärmarna. 

Eftersom man började testet på skärmen som personen som styr tittar på befann sig 

muspekaren på den skärmen i början vilket innebar att informanten inte hade 

muspekaren på den skärmen hen ser.  

 

Utöver detta kunde informanten omedvetet flytta över muspekaren till den andra 

skärmen som hen inte ens kan se. Dessa två problem kunde påverka våra testresultat 

eftersom informanterna kunde förlora många sekunder bara på att leta efter den 

försvunna muspekaren istället för att fullt utnyttja tiden. På grund av detta bestämde vi 

att ställa in dator på skärmdubblering vilket innebär att samma bild visas på båda 

skärmar. Efter att vi utförde testerna på oss själva tittade vi igenom de grundligt. 
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De slutliga inställningar för de laborativa testerna var: fem minuter av webbsidan 

Aftonbladet.se i maximerad fönster på en skärm med upplösningen 1920x1080 pixlar 

(även känd som 1080p). Webbläsaren som Tobii Pro Studio använder sig av är Internet 

Explorer. Vi valde att just ha fem minuter som tid för testpersonerna därför att vi ville 

ha så pass lång tid att de känner sig bekväma och hinna slappna av så det blir mer 

naturligt för personen. Samtidigt vill vi inte ha för lång tid då det finns risk att personen 

blir uttråkad. Vi ansåg att fem minuter skulle vara optimalt för att hinna samla in datan 

som behövs och få personen att bli avslappnad men inte tappa intresset för vad som 

presenterades på skärmen.  

 

Datan från ögonrörelsestudien visas i form av så kallade fixeringar och sackader. 

Fixeringar är de korta moment då ögon fastnar på en punkt och i programmet 

representeras de som en prick som växer ju längre fixeringen är. Sackader är de hopp 

mellan två punkterna när ögat byter position och representeras av en tunn linje, oftast 

men inte alltid mellan två fixeringar (Holsanova & Holmqvist, 2004) 

 
4.6 Utförande av laboration 

Efter vi utfört förundersökningen så började vi med den egentliga undersökningen. Vår 

ursprungliga plan var att börja med testerna så tidigt som möjligt. Det har tyvärr inte 

fungerat eftersom utrustningen som vi skulle använda skulle flyttas. Vi behövde därför 

vänta med att utföra testerna tills Visualix sattes upp i de nya lokalerna.  

Det laborativa testet utfördes med hjälp av sju personer i åldrarna mellan 20 till 23 och 

de var fyra kvinnor och tre män. Undersökningarna genomfördes under två dagar med 

fem deltagare den första dagen och två den andra dagen. 

 

Den laborativa delen började med att vi hälsade deltagarna välkomna. Deltagarna 

mottogs en i taget för utrustningen tillåter inte att flera deltar samtidigt. Vi mötte upp 

deltagarna vid entren och följde dem till labbet. Detta gjorde vi eftersom vi är på en ny 

plats och ingen av deltagarna har varit här innan. När de kommit in i labbet fick de 

hänga av sig sina ytterkläder och slå sig ner vid ett runt bord. Efter att deltagaren slå sig 

ner så fick de skriva på ett papper om samtycke att delta i studien och ta del av studiens 

innehållsområde. Efter detta började vi med förintervjun. Vi turades om att hålla i 

intervjuerna, alla intervjuer bandades in för att säkerställa att alla information stämmer 

överens med vad personerna sa. Efter att förintervjun hållits fick deltagarna sätta sig vid 

ett annat bord i samma rum där själva utrustningen för Visualix befann sig. Detta är 
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samma laboratorium som förundersökningarna genomfördes i. Till vänster om bordet 

finns en skärm för att separera informanterna med kontroll datorns bord där vi sitter. Vi 

bad sedan informanterna att att sätta sig bekvämt och därefter justerade vi utrustningen 

efter deras längd och position till skärmen. När den fysiska kalibreringen var klar 

började vi med den digitala. Vi gav instruktioner till de medverkande att vi skulle börja 

med en kalibrering av ögonrörelsekameran där de skulle få följa en röd prick på 

skärmen med sin blick. Efter att kalibreringen var klar, ibland tog det ett ytterligare 

försök då kameran är väldigt känslig och om inte personen sitter helt rätt förhållande till 

kameran kan den ha svårt att uppfatta vissa punkter på skärmen och därmed får man 

kalibrera om dessa punkter.  

 

När kalibreringen var avklarad informerade vi om att de nu kommer få surfa fritt på 

Aftonbladet som de vanligtvis gör när de besöker sidan. Med ett knapptryck så 

öppnades Aftonbladet.se upp på deras skärm och informanterna började nu att surfa som 

vanligt på webbsidan. Efter 5 minuter stängdes webbsidan automatiskt av sig och då 

hänvisade vi deltagarna tillbaka till det runda bordet. Vi började då med postintervjun 

och på samma sätt som förintervjun så spelade vi in och turades om att hålla i 

intervjuerna. Efter att postintervjun var avklarad var vissa deltagare intresserade att se 

sina egna ögonrörelser på skärmen så vi visade fyra deltagare det inspelade materialet 

på deras egna ögon. Efter detta tackade vi deltagarna för medverkan och visade dem ut 

ur labbet. 

4.6 Analys av insamlat material 

Vi började analysen av materialet från det laborativa testet genom att först sammanställa 

de mest grundläggande variablerna såsom antal fixeringar på text respektive bild och 

vad den första fixeringen och första klicket var. En fixering är en punkt på skärmen där 

personen har stannat med blicken, detta mäts av programet Tobii pro studio som med 

hjälp av en infraröd kamera hela tiden skannar ögats position. Vi sammanställde också 

hur många artiklar som faktiskt lästes och och många som bara skummas samt om det 

var stora eller små artiklar. Slutligen lade vi även till kategorin plus-artikel eftersom 

många artiklar som fanns på Aftonbladet.se krävde en prenumeration och efter en klick 

på det möttes informanten av en kort sammanfattning av artikeln och meddelandet att 

man måste vara prenumerant för att se resten. Dessa delade vi in i en egen kategori 

eftersom informanten var intresserad av att läsa det, men kunde inte på grund av den så 

kallade betalväggen. Eftersom det finns också många nyheter som består av bara video 
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har vi även kategorin “Antal videor”  i fall någon av informanterna skulle se på det. 

Eftersom ögonen rör sig hela tiden när man läser, räknade vi läsning av ett stycke som 

en enda fixering. Varje bild som ögonen fastnade på räknade vi också som en enda 

fixering. 

 

Vi har även analyserat Gaze Plot och Heat Map, Gaze Plot är en inspelning av alla 

fixationer som skedde. Dessa presenteras i ordning som de spelades in, storlek av 

fixationen och förbindelsen mellan hoppen av fixeringarna går även att utläsa. Gaze Plot 

finns som bilaga (Bilaga F) 

 

Heat Map fungerar på samma sätt som Gaze Plot men istället för att man ser varje 

fixation så ser man gruperingar med fixationerna. Där täta områden av fixationer 

presenteras som rött och gröna områden är områden med färre fixationer. Heat Map 

finns som bilaga (Bilaga E) 

 

Våra två intervjuer har vi sammanställt de stängda frågorna i olika tabeller och sedan 

jämfört med den fysiksa datan. De öppna frågorna har skrivits ner i text och även de 

jämförts mot den yskiska datan och mellan informanterna.  

 

4.7 Metodkritik 

Den mest uppenbara faktorn som kunde påverka de laborativa testernas resultat var att 

informanterna var medvetna om att de spelades in. Även om de fick bläddra fritt och 

samtliga personer gjorde det på ett naturligt sätt är det möjligt att personerna ändå tänkte 

lite annorlunda än vanligtvis eftersom medvetenheten om inspelning satt i huvudet. 

 

Ett annan faktor som kunde göra bläddrandet annorlunda än informanternas vanliga 

besök är att vi inte hade tillgång till plus-artiklar, vilket innebär att personerna inte 

kunde läsa alla artiklar på sidan då dessa artiklar kräver en premunation. Det var också 

möjligt att vid vanlig besök kunde informanten kanske besöka sidan med en så kallad 

“adblock”, det vill säga ett program som blockerar annonser och därmed inte syns på 

webbsidan. Därför kan sidans utseende variera, i bemärkelsen att annosner kan vara 

dolda eller synliga. Vi har dock utgått ifrån att sidan ska vara i standardläge, vilket 

innebar ingen prenumeration och med alla element på plats.  
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Så länge personen är medvetetn om testet är det inte möjligt att säkerställa till 100% att 

personen svarar och uppför sig ärligt. Men vi har försökt att skapa en så naturlig och 

avslappnande miljö som möjligt. Tiden som personen spelas in är även en avgörande 

faktor för att få ett så naturligt resultat som möjligt då personen hinner slappna av och 

kanske glömma bort att hen spelas in. 

 

Smartphones, det vill säga smarta mobiltelefoner blir allt vanligare bland svenskarna. 

Enligt svenska Internetstiftelsen (iis.se, 2016) så föredrar folk att ta del av nyheter och 

läsa tidningen via mobilen istället för datorn. På en mobil ser inte Aftonbladet likadant 

ut och resultatet kan variera om man gjort undersökningen på en mobiltelefon istället 

för en stationär dator.  

 

Efterssom inte alla deltagare har varit inte på aftonbladet.se samma tid så har inte dem 

presenterats med exakt samma nyheter, bilder och reklam. Detta gör att granskning som 

lästid, antal lästa artiklar och iaktagna bilder kunde blivit irelevant. Men eftersom 

aftonbladet.se utgår ifrån en upprepande mall och sätt att förhålla sig till hur man 

nyhetsvärderar så skiljer det sig inte så mycket. Vi kan se att exempelvis så byter 

aftonbladet.se sina bilder, men bilderna som byts emellan har samma struktur och 

utsnitt. Personen i bilden kan vara ny, men utöver att det är en annan person så är 

bilderna väldigt lika varandra. Samma gäller texterna, texterna förhåller sig till en viss 

läng och språk. I och med detta anser vi inte att det har någon större påverkan på 

resultatet om sida iaktagits under olika tidspunkter sålänge aftonbladet.se inte har bytt 

struktur på sin sida. Om vi hade gjort en förbestämd sida i förväg så skulle dom 

nyheterna vara gamla för vissa deltagare då det finns risk att vissa redan hade läst dem, 

vilket inte skulle fungera. Vad man kunde ha gjort för att undvika detta är att ta nyheter 

från en sida som är okänd för läsaran. Nyheter från en mindre stad som inte skriver om 

nyheter informanterna redan tagt del av. Risken med detta är att informanterna inte 

skulle visat något intresse för vad som händer i den staden och nyheterna som berör hela 

Sverige hade redan informanterna förmodligen tagit del av från en annan nyhetssajt.  

 

Eftersom fyra av de sju deltagaran är journaliststudenter kan man anta att de har ett 

annat sätt att ta del av nyheter men utifrån den informationen som vi samat in kan vi 

inte se att det finns några starka samband mellan journalist studenterna som inte de 

andra har. De har inte uppfört sig på ett speciellt sätt jämt emot de andra deltagarna.  
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För att göra denna studie bättre hade vi velat att göra ett mer noggrann granskning av 

materialet från den laborativa delen. Det hade varit intressant att titta närmare på alla 

fixeringar och den exakta ordningen på samtliga. Att även undersöka närmare artiklarna 

som lästes och skummas och följa upp med intervjuer varför personerna skummade 

vissa och läste andra. Det skulle även vara bättre om vi inte var begränsade till en 

informant i taget för att ha så lite tidsavstånd mellan deltagare som möjlig, så deltagarna 

fick exakt samma material på nyhetssajten presenterat för sig i onlineformat.  

 

Även om vi skulle ha utfört dessa förbättringar så anser vi inte att resultatet skulle 

påverkas i större utsträckning men man hade fått mer detaljerade resultat och hade 

kunnat fastställa varför personerna gjort på ett visst sätt.   

 

4.8 Reliabilitet och validitet 
4.8.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas om studiens undersökning är pålitlig och trovärdig. Det vill säga 

huruvida den tekniska utrustning är tillförlitlig och utförandet av undersökningen har 

gjorts på ett korrekt, transparent och trovärdigt sätt.  

 

Studien grundar sig i två stycken undersökningar; en laborativ metod och kvalitativa 

intervjuer. Dessa studier kommer att granskas och ställas mot varandra för att se 

eventuella samband. Den laborativa delen har utförts i Linnéuniversitetes Visualix labb. 

Labbet består av ett flertal tekniska utrustningar men det som vi använt oss utav är 

datorprogrammet Tobii studios för att kunna samla in datan. Utöver datorprogrammet 

har vi använt en ögonrörelseanalysutrustning som består av ögonrörelsekameran, Tobii 

Pro X2-30. Den tekniska specifikationen för kameran finns som bilaga (Bilaga D). 

Denna utrustning är väldigt exakt och relativt ny. Eftersom vi undersöker blickpunkter 

är antalet testpersoner valid. Pernice och Nilsen (2009) anger att det räcker med sex 

deltagare för att få ett tillförlitligt resultat i kvalitativa ögonrörelsestudier där man 

undersöker blickpunkter.  

 

Intervjuerna kan man inte vara helt säker på att personerna svarar ärligt, men genom att 

fråga samma frågor till alla och sedan jämföra resulteten kan vi se om någon avstiker 

från de andra. Eftersom vi förlitar oss mer på den biometriska datan för att dra 

slutsatserna så anses relabiliteten vara hög.  
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Eftersom vi enbart har undersökt sju personer så kan vi inte generalisera hur det ser ut 

för alla ungdommar och detta kan sänka relabiliteten i avsikt hur det ser ut i en större 

helhetsbild.  

 

4.8.2 Validitet 

Med intern validitet eller giltighet menas huruvida de slutsatser som man dragit i den 

aktuella situationen. De laborativa testerna ger alltså en hög intern validitet på grund av 

den biometriska datan som inte går att misstolkas, den är vad den är. Tillsamman med 

de kvalitativa intervjuerna kan vi jämföra resultaten och på så sätt få en högre validitet 

än om vi enbart hade kollat på den insamlade datan. 

 

När man gör studier om användarvänlighet och hur människor navigerar sig på en 

webbsida så behöver man oftast inte fler än fem personer (Pernice & Nielsen, 2009). 

Det är snarare så att ju fler personer som undersöks ju krångligare och sämre blir 

resultatet. Om man undersöker noll personer så får man noll resultat. När man testar 

med en person så ökar det man lär sig enorm och man har lärt sig ungefär en tredjedel 

av vad som går att lära sig. När man lägger till yttligare en person så kommer denna 

personen att göra samma saker som den första gjorde men eftersom alla personer är 

olika kommer den att tillföra lite mer information men inte så mycket. När man 

fortsätter att lägga till personer så ökar man informationen ytterligare lite hela tiden tills 

alla möjliga kombinationer är observerade. Men samtidigt så får man en enormt stor 

samlad data med dubbletter av data som redan finns observerat (Pernice & Nielsen, 

2009). 

 

Eftersom vi mäter och redovisar så kallad objektiv biometrisk data hos testpersonerna i 

den laborativa empirin, kan validiteten anses vara hög och trovärdig. Även om 

testpersonerna, antalet respondenter är lågt. 

 

 

5 Analys och resultat 

5.1 Ögonrörelsestudien 

Det insamlade materialet har vi valt att presentera i följande underkapitel: 5.1.1, 

Testsidans konstruktion. 5.1.2, Första fixeringen & första klicket. 5.1.3, Längsta 
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fixeringen. 5.1.4, Olika fixeringar. 5.1.5, Läsning kontrar skummande. 5.1.6, Lästid. 

5.1.7, Heat Maps. 5.1.8 Gaze Plot.  

 
5.1.1 Webbsidans konstruktion 

Den nyhetssajt vi valde till de laborativa testerna är Aftonbladet.se. Vi har delat in den i 

ett flertal olika element för att kunna namnge olika fixeringsplatser. Elementen består av 

fyra stycken block. 1.Sidhuvud, 2.Annonser, 3.Huvudspalt, 4. Sidospalt. Dessa fyra 

block bygger tillsammans upp webbsidan Aftonbladet. 

 

Bild 1: Så ser Aftonbladets hemsida ut när man först går in på den 

 

Block 1 , sidhuvudet, Här finner användaren Aftonbladets navigeringsupplägg. Här 

finns de olika sidofickorna samlade, väder och hemknappen.  

 



  
 

20 

Block 2 är annonserna, här annonserar Aftonbladet sina olika reklamer i rörlig och 

stillbild. Dessa varierar från flera mindre annonser till en stor annons som kan täcka 

över hela spaltens utrymme (både topp och sida).  

Block 3 är huvudspalten, här presenteras nyheterna som ligger i huvudfokus på 

webbsidan. Nyheterna ligger i horisontala block. De består av bild med tillhörande 

rubrik eller bara rubrik, där bilden ligger över rubriken. Här förekommer även annonser.  

 

Block 4, sidospalten. Här presenteras ytterligare nyheter kombinerat med reklam. I 

denna spalt visas bland annat “Senaste nytt” och “Mest sett” i fall man är inne i en 

artikel, även “Läs också” som erbjuder andra nyheter som är relaterade eller har 

liknande ämne. Även “artikeln handlar om”  där artikelns olika strukturella element 

presenteras.   

 

Aftonbladet.se är en hårt annonserad hemsida med ett flertal annonser i varje block med 

undantag från block 1. 

 
5.1.2 Första fixeringen och första klicket 

Från de sju deltagarnas material har vi valt att identifiera den första fixeringen och vart 

personen klickade först med musen. 

 

 

Tabell 1: Testpersonernas första fixering och klick enligt bild och rubrik 

 

I tabell 1 kan man se ett tydligt samband med den första fixeringen; nämligen att sex av 

de sju deltagande har haft sin första fixering på en bild. Detta är som vi hade förväntat 

oss av resultatet, att det är bilderna som är det dragande elementet på webbsidan. Om vi 

tittar på första klicket så ser vi att samtliga har valt att klicka på rubriken och inte den 

tillhörande bilden. Detta förvånar oss inte det minsta, enligt vårt antagande så är bilden 

det lockande elementet och att man sedan går över till rubriken för att få ytterligare 
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kontext till vad bilden handlar om. Vi anser därför att det var en självklarhet att man 

trycker på det objektet man befinner sig på just då, d.v.s. rubriken.  

 

När man läser böcker så uppfattas bilden oftast före texten. (Lidman & Lund, 1972) 

Detta påstående stämmer även in på webbläsandets avkodning av information. Vi kan se 

ett tydligt samband med första fixeringen och bilderna. Bilderna som deltagarna har 

fixerat blicken på har föreställt människor. De levande varelserna som människor och 

djur lockar läsare bättre än icke-levande objekt som exempelvis byggnader eller kartor 

(Holmberg & Holmqvist, 2015). 

Valet av bildtyp påverkar alltså läsaren och skapar en förväntan, en förförståelse om vilken typ 

av text boken innehåller. (Petersson, 2001, s. 15)  

 

Beroende på betraktarens ålder så har bilder olika betydelser. Ungdomar förknippar  

realistiska bilder med konkreta texter som berättar om verkligheten och verkliga 

situationer. Realistiska bilder ger alltså upphov till faktatexter (Ramsey, 1989). Enligt 

Myatt & Carter, 1979) så föredrar ungdomar realistiska bilder.  

  

Vi kan se ett samband med att nyhetstexterna och bilderna besitter dessa attribut. 

Texterna är inga fiktionella texter utan beskrivande faktatexter som är en tolkning av 

verkligheten och bilderna är i största utsträckning realistiska bilder. d.v.s fotografier av 

verkligheten.  

 

Om vi återkopplar till teorin om visualisering så kan vi se att bilderna som iakttogs först 

är bilder på människor vilket stämmer överens med visualiseringsteorin. Bilder består 

av olika element där en faktor som drar uppmärksamhet är andra människor, simplicitet 

och att det är fotografier spelar också stor roll då det höjer trovärdigheten (Petersson, 

2001). Med detta sagt så kan vi göra antagandet att eftersom media använder sig av just 

dessa bilder så är det därför ungdomar väljer att kolla på bilderna innan texten och som 

Petersson (2001) skriver i sin forskning är detta något som blir inkodat hus ungdomar 

från tidig ålder och bidrar till varför unga vuxna oftast är visuellt lagda.   
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5.1.3 Längsta fixeringen 

 

Tabell 2: informanternas längsta fixering enligt rubrik, ingress och bild 

 

I grafen över presenteras informanternas längsta fixering. Fixeringar i videoklipp har 

inte räknats med, efterssom att videoklipp är olika långa och beroende på tiden kommer 

de få olika mängder fixseringar liknanden texter som har olika mänger med bockstäver 

och ord. Fixeringarna behöver möjligtvis inte bestå av enbart en lång fixering utan kan 

vara uppbyggda av många små fixeringar i ett koncentrerat områden som programmet 

sedan har lagt ihop till en större. Vad vi har iakttagit är att det finns en viss spridning i 

vad informanterna har iakttagit längst. Vi har fyra stycken som haft bilder som längsta 

fixering och resterande tre på text. Varav två är på rubrik och en på ingress. Utifrån 

dessa resultat kan man inte dra slutsatsen att den längsta fixseringen står för en bilds 

totala fixation utan detta är enbart den längsta fixeringen och i en bild eller text 

beroende på storlek finns det ett flertal olika fixeringar. 

 

Bild 2 är från Peterssons forskning om 

ögonrörelser där vi kan följa skanningsmönstret 

på en bild.  

När man ser på bilder så skannar vi dem hela 

tiden, det sker ett flertal fixeringar och blicken 

hoppar från punkt till punkt, mönstret kan se olika 

ut från person till person (Petersson, 2001). 

  

 Bild 2: Skanningsmönstret för hur vi kan avläsa en bild 
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5.1.4 Olika fixeringar 

 

Tabell 3: Antalet olika fixeringar enligt, fixeringar på text, bilder, reklam  

 

Här räknar vi upp antalet olika fixeringar personerna har gjort på, texter, bilderna och 

reklamen. Det största värdet är fetmarkerat. “Fixeringar på text” har räknats på sådant 

sätt att ett sammanhängande textstycke har räknats som en fixering. d.v.s om 

informanten har läst ett sammanhängande textuellt objekt räknas det då som en fixering 

men om texten avbrutists med en bild i mitten räknas den som två. Bilder och reklam 

har räknats på liknande sätt. Enskilda bilder och reklam har bara räknats en gång, om 

personen har tittat på samma bild eller reklam igen har den fixeringen inte räknats. 

“Fixeringar på reklam” finns inkluderat i “Fixeringar på bilder”. 

 

Detta har gjorts för att få en jämställd överblick av fixations punkterna då antalet 

fixationer i en text beror på längden och kan därför inte jämföras rakt av med fixationer 

i en bild om inte de räknats på samma sätt. I kapitlet om tidigare forskning om 

Trovärdiga bilder nämner författaren att det inte krävs många fixeringspunkter för att 

avkoda en bild, till skillnad från text som kräver betydligt fler fixeringar. Skulle man 

räkna var och en fixering på text skulle antalet fixeringar på text alltid vara större än på 

bilder på grund av detta. 

 

Vi kan se att till skillnad från den första fixationen som var på det visuella så är antalet 

fixationer fler på det textuella. Medelvärdet för samtliga informanter är 50 fixeringar på 

det visuella och 57 fixeringar på det textuellt. Övergripande är det en ganska jämn 

fördelning mellan visuellt och det textuella. Men det textuella betraktas alltså lite mer 

hos deltagarna.  
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Detta kan bero på att vissa nyheter oftast var separerade av en reklambild mitt i texten, 

och vi iakttog att majoriteten av deltagarna inte har tittat på dessa avbrytningar i texten 

utan har hoppat över den helt och hållet och därmed får den räknade texten två 

fixeringar. En annan anledning till att det textuella iakttagits i större utsträckning än det 

visuella är att det i block fyra, finns ofta betraktade kolumner, “Mest sett”, “ Mest läst” 

och “Läs också”. Dessa kolumner är betydligt mindre än resterande objekt och 

innehåller text med små bilder eller enbart text. Vi kan se att personerna inte tittar i 

större utsträckning på de små bilderna utan enbart läser texten. Dondis (1973) förklarar 

att bildens olika attributen såsom storlek, färg och beskärningar har betydelse för hur 

man uppfattar bilden. 

 

5.1.5 Läsning kontra skummande 

Ett klick på en nyhet innebär inte att den blir helt läst. Många artiklar blir inte helt lästa 

utan man läser utvalda delar och hoppar över andra. Detta kallas för skumläsning. Vi 

räknade upp hur många artiklar som lästes helt och hur många som skummades samt 

hur många korta respektive långa artiklar som deltagarna klickade på. En artikel som 

användaren enbart läst vissa delar av räknar vi som en ”skummad” medans om en 

artikel iaktagits näst intill helt har vi räknat den som en ”läst”. Vi räknade även antalet 

plusartiklar som det klickades på, eftersom det var nyheter som deltagarna ville läsa 

men kunde inte eftersom de krävde en prenumeration. Resultaten av indelningen kan 

man se i tabellen nedan.  

 

Tabell 4: Antalet lästa, skummade, plusartiklar, långa artiklar, korta artiklar 

 

Att människor väljer att läsa eller skumma kan återkopplas till receptionsteorin och det 

som Ross (2008) kallar för receptionens två betydelser. De artiklar som skumlästes 

passar med reception utan att reflektera. Personen antar att texten är ointressant eller att 

man inte behöver veta mer om händelsen. De artiklar som läses helt passar mer till 

reception där man reflekterar och tolkar det man läser. Det är så klart möjligt att 

personen som läser hela artikeln ändå inte reflekterar över det man har läst. 
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I tidigare forskning (Holsanova & Holmqvist, 2004) kom man fram till att få artiklar 

läses men att de läses i sin helhet. I vår studie är det mer blandat. Vissa läser artiklar i 

sin helhet medan andra gör inte det. Även antalet artiklar var i vissa fall relativ stor med 

tanke på tidsbegränsningen. I denna studie kan man därför säga att olika personer läser 

på olika sätt och det finns inget definitiv mönster som var samma för alla eller ens de 

flesta deltagare. 

  

5.1.6 Lästid 

Varje person hade exakt 5 minuter för att bläddra sidan. Detta inkluderar tid för läsning 

av själva artiklarna, sökning av intressanta nyheter på huvudsidan samt även 

laddningstiderna (som ingår i tid för bläddrande). I detta kapitel analyserar vi hur lång 

tid varje person spenderade på läsning och bläddrandet, först för varje artikel och senare 

total tid för artiklar och bläddring samt även medelvärde för läsning per artikel. 

Genom att analysera lästider kan man ungefärlig se hur långt personen läste och 

bestämma vad den optimala längden på en artikel skulle vara för i detta fallet 

testpersonerna. Mätning av tiden som personen spenderade på att söka efter nyheter som 

fångar deras intresse kan användas för att bestämma hur bra sidan är på att locka 

personerna till läsning. Om en person spenderar större delen av sin tid på nyhetssajten 

till att leta efter något att läsa så kan man behöva tänka om vad för nyheter som befinner 

sig på sidan och hur man har utformat rubriker och bilder. I genomsnitt så har 

informanterna spenderat 49,8% av sin tid på nyhetssajten att läsa artiklar och resterande 

50,2% på att söka efter artiklar att läsa. Det är alltså i detta fallet väldigt jämt fördelat 

mellan sökande och läsning. 

 

 

Tabell 5: Total lästid, bläddrande, lästid per artikel (medelvärdet) 
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Genom att läsa den ovanstående tabellen kan man se att tiderna varierar rätt mycket från 

person till person. Fyra av sju informanter hade spenderat mer tid på att bläddra än att 

läsa och tre av de hade nästan dubbelt så mycket tid för sökande som de hade för 

läsande. De andra tre deltagare hade överlägset mer lästid jämfört med bläddrande och 

två av de hade mer än dubbelt så mycket lästid jämfört med tid för sökande. Det är värt 

att notera att dessa två personer utförde den laborativa testet dagen efter de resterande 

fem och därför kan utbudet av nyheterna på den dagen vara en av faktorerna som 

påverkade resultatet. Lästiden är väldigt inviduell och det går inte att göra någon form 

av generalisering utifrån den datan som vi har samlat in utöver att vi kan se att 

genomsnittsvärdet av all läsning och bläddrande är ungefär 50%.  

 

Resultatet kan man jämföra med forskningen där man gjorde en ögonrörelsestudie av 

Holmqvist et al. (2003). 

 

I den studien har läsarna i snitt spenderat 44,8% av besökstiden på att läsa och resten på 

att bläddra. Detta är något som inte har ändrats mycket då i vår studie är den 

genomsnittliga lästiden 49,6% av besökstiden. 

 

Lästiden per artikel beräknades genom att dividera den total lästiden i sekunder med 

antalet lästa artiklar. Även detta värde varierar men bortsett från person 7 hamnar alla 

personer på under en minut. Den optimala längden på artiklar baserad på våra 

informanter ligger alltså på under en minut. Hur mycket text som läses under en minut 

beror på hur snabbt en person kan läsa och det innebär att det är svårt att sätta något 

precis textlängd men man kan anta att korta och medellånga artiklar föredras. Att 

personerna i snitt lägger under en minut på en artikel bekräftar att man besöker 

nyhetssidor för att snabbt få den informationen man vill ha. Texterna borde alltså 

innehålla all viktig information i en mindre mängd text. 
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5.1.7 Heat Maps 

 

Bild 3: Exempel på så kallade Heat Maps som anger totala fixations tätheten 

 

Så kallade Heat Maps visar vilka punkter på skärmen som ögonen fastnade mest på. Ju 

rödare färg, desto fler fixeringar fanns i området. I detta fallet är det 7,28 stycken 

fixeringar i det röda området. Heat mappen är en inspelning på samtliga fixeringar 

personen har gjort och sammanställs som en film. Bilden över är en skärmdump från 

slutet av denna film. Fixeringarna är inte linjära med bakgrunden. Det är alltså alla 

fixeringar presenterade på bilden som sågs sist på Aftonbladet. Utifrån detta kan vi se 

vart på skärmen som personen har tittat mest och vart man inte har tittat alls. Vi kan se 

att block tre och fyra innehåller störst antal fixeringar, där den högsta koncentrationen 

av fixeringar är i block tre. Att största antalet fixeringar befinner sig i de blocken beror 

på att här presenteras flest antal nyheter och det är här som huvudnyheterna befinner 

sig. 

 

I block fyra är det också en stor mängd fixeringar. Detta beror på de olika 

nyhetsblocken som befinner sig i detta blocket: “Senaste nytt”, “Mest sett” och “Läs 

också”. Dessa tre block har dragit stor uppmärksamhet hos fem av de sju personerna. Vi 

kan se att det är här som många lagt fokus för att finna sina nyheter.  

 

Vi kan se att samtliga personer förutom person fem har haft liknande läsmönstren. 

Genom att analysera Heat mapsen och Gaze Plot kan man se ett samband mellan 
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personernas huvudfokus. Deras koncentrationer av fixeringar är liknande, medan person 

fem är avvikande i detta mönster och har en annan spridning på fixeringarna. I block tre 

kan vi se att alla förutom person fem har ett kvadratiskt mönster, se i bilaga. Medan 

person fem har i vänster överkant en överlappande kvadrat med fixeringar. Detta beror 

på att i person fems läsande öppnades en flik till SvD genom Aftonbladet och denna 

fiken hamnade i över vänstra kanten. Om man ignorerar denna flik som öppnades så kan 

man se att samtliga besitter ett liknande läsmönster. 

 

5.1.8 Gaze Plot 

Utöver Heat Map finns även så kallade Gaze Plot. Genom den kan man se varenda 

fixering på en och samma bild. Dess användning liknar Heat Maps men här kan man 

även se ordningen på fixeringar och längden av varje enskild punkt. En annan 

information man kan få ut med Gaze Plot som man inte kan ses i heat map är områden 

där långa fixeringar förekommer.  

 
Bild 6: Exempel på så kallad Gaze Plot som anger ordning och storlek på fixationerna 

 

I Gaze Plot (bild 6) kan man exempelvis se att personen tittade främst på huvudspalten 

och vänstra sidan av högerspalten men även lite i annonsblocket. De långa fixeringar 

finns utspridda på olika ställen i bilden men området i toppen av högerspalten har flest 

långa fixeringar på en plats. 
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5.2 Intervjustudien 
5.2.1 Förintervjun 

 

Tabell 7: Intervjusvar om objektiv fakta 

 

Utifrån den kan man se att studiens informanter är unga vuxna i åldrarna mellan 20-23 

år som bor i centrumområde eller i förorterna till Kalmar. Alla personer läser nyheter 

flera gånger i veckan och de flesta gör det varje dag. Detta innebär att alla informanter 

är vana vid nyhetsläsning. En sak som är gemensam för alla informanter är att de läser 

nyheter främst i elektronisk form, genom att gå direkt till nyhetssajter eller genom en 

länk på sociala medier.  

 

5.2.2 Postintervju 

I intervjun som gjordes efter det laborativa testet. Denna del av intervjustudien bestod 

av både stängda och öppna frågor och svaren från den förstnämnda presenteras i 

tabellen nedan. 

Tabell 8: Intervjusvar från postintervjun 

 

Utifrån dessa svar kan man se att det fanns blandade känslor angående utbudet av 

nyheter under informanternas besök på sidan. En faktor som kunde ha påverkat just 

denna fråga är att olika informanter besökte sidan vid olika tidpunkter men exempelvis 

person 1 och person 2 genomförde sina tester med bara några minuter emellan. Det man 

kan anta här är att svaret påverkas av vad man själv som person tycker är intressant. 

 

Den andra frågan handlade om sidoelement på sidan. Med sidoelement menade vi de 

delar av webbsidan som låg vid sidan om nyheten och då främst annonser. Här var 
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svaren splittrade. Vissa personer tyckte att de lade stor fokus och blev distraherade av 

dessa element medan andra tyckte inte att det var något problem. 

 
5.2.3 Rubrik lockar mest 

Något som nästan alla svarade samma på var frågan om vad som fångade deras 

uppmärksamhet mest. Förutom en person svarade alla att det är rubriken som lockar 

mest av allt. En person tyckte att det var bilder som drog hennes uppmärksamhet mest 

och ytterligare två personer tyckte att även bilderna lockade dem. 

Att det är just dessa två element som får mest uppmärksamhet är inte förvånande. 

Dragbilden och rubriken har som uppgift att locka till läsning och dessa svar innebär att 

webbtidningen använder sig av de hjälpmedlen effektivt. Rubrikerna sammanfattar vad 

nyheten handlar om i bara ett par ord och därför kan det vara så att det är just det som är 

den avgörande vid val av vilka nyheter man vill läsa. 

 

5.2.4 Balans mellan text och bild 

Vidare frågade vi om mängden text och bilder i artiklarna. De flesta tyckte att det är 

lagom med både text och bilder. En person tyckte att det var för mycket bilder och en 

tyckte att det var för lite bilder. Flera av informanterna tyckte att det var för lite text, 

detta kan man anknyta till det ökande fokus på visuella element och korta informativa 

texter. Det är möjligt att webbtidningen nu fokuserar på dessa faktorer till en sådan nivå 

att vissa av deras läsare inte känner sig nöjda med den mängden information de får från 

en nyhet. Hur personerna svarar på dessa frågor kan också bero på vilka nyheter de läste 

då olika nyheter har olika mängd text. Hur svaren kring intervjufrågan om balans mellan 

text och bild ställer sig mot vilka nyheter som enligt ögonrörelsetesterna lästes mest, 

analyserar vi närmare i kapitel 5.3.  

 

5.2.5 Text anses viktigare 

Åsikter om Aftonbladet är inte det enda vi ville ta reda på i postintervjuerna. Vi ville 

även veta mer om vad informanterna tycker om sig själva och vad de vill ha i sin 

nyhetsläsning. Vi frågade om personerna ansåg sig själva som mer text lagda eller 

visuella. Majoriteten svarade att de är textuellt lagda och bara en person tyckte att hen 

var en visuell person. Utöver detta tyckte en person att hen var både text och vissuellt 

lagd. 
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Dessa svar ger en intressant vinkel på det med ökande fokus på visuella element istället 

för text. Enligt de svaren är läsare fortfarande mest intresserade av att läsa snarare än se 

bilder och titta på så kallade explainers. Det kan även jämföras med hur personerna 

svarade på den föregående frågan om text. Baserad på båda kan man antaga att 

Aftonbladet inte behöver införa fler visuella element utan att det är bra som det är nu 

och att människor fortfarande vill läsa text. 

 

5.2.6 “Vad vill du ha av din nyhetsläsning?” 

Samtliga personer vill ha lokala och viktiga nyheter. De vill inte läsa om så mycket nöje 

utan nyheter som berör dem och samhället. Stora och viktiga händelser i världen är 

intressant att få veta berättar dem.  

Inte så mycket nöje utan mer aktuella händelser som larm, samhällsinformation och trafikstopp 

är alltid trevligt att få reda på. (Person 6) 

 

Få reda mer om samhället och få reda på viktiga saker som händer. (Person 7) 

 

Eftersom Aftonbladet är en tidning som behandlar hela Sverige är lokala nyheter inte 

någonting som förekommer ofta. Det man kan se redan i våra inspelningar är att det 

finns ungefär lika många nyheter som handlar om nöje och underhållning som viktiga 

händelsen. 

 

5.3 Jämförande analys av ögonrörelsetester och intervjuer  

När vi sätter våra två studier mot varandra och jämför dem, kan vi se att 6 av de 7 

deltagarna tycker att de är textuellt lagda. Men vi kan tydligt se att samtliga personer har 

haft sin första fixering på det visuella. Men vi kan även se att majoriteten av personerna 

har lagt störst fokus på det textuella. d.v.s vi kan se att det finns fler fixeringar på det 

textuella än det visuella. Om vi ser på om personerna säger sig vara visuella eller 

textuella så sa person sju och person fem att de anser sig vara visuella och person fem 

anser sig vara jämställd mellan det visuella och textuella. Så kan vi se att även om 

person sju anser sig vara visuellt lagd så har denna personen titat mer på textuella objekt 

än de visuella. Det är enbart person fyra och fem som haft störst antal fixeringar på det 

visuella. Det är också enbart person fem som haft den längsta fixeringen på det visuella. 

Detta säger oss att även om personer anser sig vara textuella eller visuella så ser vi ett 

mönster att personerna överlag tittar först på det visuella. 
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Många svarade att de tyckte att sido-objekt (det vill säga främst annonser) var 

distraherande och att de lade stort fokus på det, men i själva ögonrörelsestudien är det 

bara några få gånger som annonserna ens tittas på. De flesta fixationer på annonser var 

väldigt korta. Däremot kan man i vissa fall se att informanterna vid flera tillfällen 

pausade eller klickade bort de annonser som kom i form av ett videoklipp i en 

mediespelare.  

 

Om vi jämför vad deltagarna tyckte om utbudet av nyheterna med hur mycket tid som 

lades på sökande av en nyhet som är intressant nog för att klicka kan man se att både 

personer som svarade “Dåligt” hade mer söktid än lästid. Det ena stämmer alltså 

överens med det andra i det här fallet. De som tyckte att utbudet var dåligt hade även 

svårt att hitta något läsvärt.   

 

Vi kan sammanfattningsvis se ett samband mellan det visuella och textuella. 

Testpersonerna tycks frekvent  kunna växla mellan visuella och textuella objekt. När en 

testperson effektivt läser texten, så ser vi att fokus inte läggs på bilder utan näst intill 

enbart texten. Men när personerna letar efter en nyhet att läsa, så söker sig ögat oftast 

först till bilderna för att sedan gå till texten. Testpersonerna går alltså från det visuella 

till det textuella och detta upprepar sig i större utsträckning under sökandets gång.  

6 Slutsats och diskussion 

6.1 Slutsats 

Efter att i föregående kapitel ha redovisat våra resultat och återkopplat dem till tidigare 

forskning och teori, kan vi se tydliga mönster  hos de unga vuxna testdeltagarna. Vi kan 

se att hos informanterna är det oftast bilden som ses först och lockar till läsning. I 

samband med att bilden betraktas så betraktas tillhörande rubrik och det är den som 

alltid lästes innan personerna bestämde sig för att klicka och läsa artikeln. Vi ser att det 

är bilder på människor som drar läsarens uppmärksamhet medans bilder utan personer 

får mindre uppmärksamhet. 

 

En annan anledning till att det är bilder som iakttagits i större utsträckning först är den 

att bilden näst intill alltid ligger över rubriken. Det blir alltså den naturliga ordningen 

för användaren att betrakta det som ligger överst på sidan vilket oftast är bilden. Vad 

som talar för att det inte enbart kan vara denna anledningen är att vi kan se vid vissa 
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tillfällen att personer har hoppat med blicken i flödet av nyheter. Med detta menar vi att 

vi kan se att personerna ibland sett på bilder som ligger under rubrikerna för att sedan gå 

tillbaka till rubriken över som inte hade något att göra med bilden. Bilden har alltså 

fångat läsarens intresse och lockat iväg denna från sin läsning i ett kort ögonblick. 

 

Vi anser därför att det som lockar användaren till läsning är bilden och att rubriken är 

det som senare avgör om det blir något vidare läsning. 

 

Utifrån de kvalitativa intervjuerna så kan vi se att deltagarna i större utsträckning ser sig 

själva som textuella personer, d.v.s att det är texten som är det viktigaste och inte 

kringliggande objekt såsom bilder. Men utifrån vad den laborativa studien visar så är 

inte detta en självklarhet. Även om personerna tyckte att den lästa texten är det 

viktigaste materialet så ser vi ett samband med att samtliga personer oftast betraktar 

bilder innan texten. Men vad som får det att väga över till att det textuella är viktigare 

än det visuella är det faktum att tillsammans med personernas egna åsikter så ser vi att 

det textuella har observerats mer än det visuella. När vi räknade antalet fixationer på 

text och bilder så ser vi att 5 av 7 haft större andel fixeringar på det textuella. Vi kan 

även se att fixeringar som är på bilderna är förvånansvärt korta. Det finns ingen person 

som haft långa eller en stor andel fixeringar på samma bild utan bilderna har iakttagits i 

ett fåtal sekunder. Det vi också märkte är att deltagarna var bra på att ignorera de 

visuella element som var annonser, särskilt de som låg i spalt 3, dessa ignorerades 

nästan helt. Även de så kallade “explainers”, det vill säga korta videoklipp som 

sammanfattar en nyhet, ignorerades varje gång de fanns i en artikel och deltagare nöjde 

sig med den vanliga texten. 

 

Utifrån detta så drar vi slutsatsen att det visuella har en viss betydelse men att det är det 

textuella som ligger i huvudfokus hos testpersonerna.  

 

På samma sätt som att det första som iakttogs är bilder så finns det ett liknande 

beteendemönster i den fortsatta läsningen. Vi kan se att när personerna letar efter 

nyheter så faller även här blicken på bilderna först och sedan på det textuella. 

Personerna följer alltså samma skanningstruktur. Vid sökandet skannade deltagarna 

sidan snabbt och det kan vara därför bilderna var det som lockade mest i den fallet. 
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Bilderna på första sidan fick större uppmärksamhet än bilderna i själva artiklarna då 

informanterna gick till läsning med en gång med kanske någon liten fixering på bilden.  

 

Vi kan därför säga att användarna växlar sin uppmärksamhet mellan det visuella och 

textuella frekvent med ett struktuerat beteendemönster där visuella oftare observeras 

före det textuella. 

 

I kapittel 2.3 så beskriver vi hur Petersson (2001) iaktagit att personerna gör snabba 

synfixeringar. Vår undersökning stödjer detta då vi också iaktagit detta. Det är väldigt få 

långa fixeringar utan de flesta är under en halv sekund.  

 

I kapittel 2.4 beskriver Holmqvist et al. (2003) hur användaren inte ser större delen av 

webbsidan och detta kan vi stödja då vi kan se i vår undersökning i t.ex. Gaze Plot att 

fixerinarna är grupperade och och finns inte överallt på webbsidan. Det finns alltså vissa 

punkter på sidan som alldri har iaktagits.  

 

6.2 Diskussion 
6.2.1 Betydelse för marknaden 

Det resultat som vi har redovisat finner vi intressana och användbara. Vi kan tänka oss 

att Aftonbladet.se och sidor med liknande strukturer skulle vara intresserade att ta del av 

detta materialet men även reklambolagen som annonserar på sidorna. Vi ser att läsarna 

inte är helt nöjda med vad som presenteras på webbsidan och att strukturen kan 

förbättras. Exempelvis anses reklamen vara mer störande än uppskattad vilket leder till 

att personerna ignorerar reklamen eller helt enkelt får en negativ åsikt om den. Även 

vilka nyheter som väljs ut att ligga högt upp kan struktureras om eftersom vi kan se att 

samtliga deltagare har en lång söktid för att hitta intressanta nyheter. Läsarna anser att 

det finns för många nöjesnyheter och dessa nyheter blandas med dem mer viktiga 

nyheterna. Men eftersom Aftonbladet.se är en kvällstidning vet man sedan innan att 

detta är det material som presenteras på sidan, men skulle fortfarande vara intressant att 

titta vidare på om en ändring bör ske. 

 

6.2.2 Betydelse för forskarsamfundet 

Utöver att eventuella företag skulle vilja ta del av denna informationen så tycker vi att 

resultatet är av betydelse för forskarsamfundet. Medieforskning kan använda detta 

materialet som en grund för att fastställa beteendemönstren hos unga vuxnas läsande. 
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6.2.3 Förslag till vidare forskning 

Det finns flera sätt man skulle kunna forska vidare i detta ämne. Man skulle kunna 

utföra samma analys med en annan målgrupp och se om det finns skillnader och likheter 

mellan de ungas och äldres läsning. En annan vidare forskning skulle kunna vara en 

laborativ studie med samma målgrupp men istället för en kvällstidning skulle deltagarna 

få läsa en lokaltidning som exempelvis Barometern om studien gjordes i Kalmar. Detta 

speciellt med hänsyn till att även i denna studie ville flera informanter få veta vad som 

händer lokalt.  

 

Vi tycker även det vore intressant att följa upp denna forskning om några år för att få 

reda på om personerna beter sig likadant eller om beteendemönstret har ändrats med 

åldern. Vi är medvetna om att även nyhetssidorna kommer att förändras men är 

fortfarande intressant att se om det sker en utveckling eller om personerna behåller 

samma mönster. 

 

Slutligen skulle man även kunna utföra exakt samma forskning men istället för en dator, 

skulle informanterna få använda sig av en mobiltelefon eller en surfplatta för att läsa. 

Den forskningen kan vara relevant eftersom väldigt många läser nyheter främst på de 

bärbara enheterna eftersom man har de alltid till hands.  
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Bilagor 

Bilaga A Förintervjufrågor 

1. Vad heter du och hur gammal är du? 

2. Vilken av dessa stämmer bäst in på din boendemiljö? 

a. Centrumområde i en stad 

b. Småhus/radhus 

c. Höghusförort 

d. Landsbygd 

e. Annan tätort 

f. Anna landsort 

 

3. Vad har du för sysselsättning?  ____________________ 

 

4. Vad har du för utbildning? 

a. Grundskola 

b. Gymnasieutbildning, Vilket: _________________ 

c. Högskoleutbildning, Vilket: _________________ 

 

5. Hur ofta läser du nyheter på webben? 

a. Varje dag 

b. Någon gång i veckan 

c. Någon gång i månaden 

d. Några gånger om året 

 

6. Hur brukar du läsa nyheter? 

a. Via nyhetssajter såsom Aftonbladet och Expressen 

b. I en papperstidning 

c. Via sociala medier såsom Facebook och Snapchat  

d. Annat ____________ 

 

7. Hur länge har du läst nyheter? 

a. 1-3 år 

b. 3-6 år 

c. 6-9 år 

d. 9+ år 
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Bilaga B Postintervjufrågor 

1. Vad tyckte du om utbudet av nyheterna? 

a. Väldigt bra 

b. Bra 

c. Mindre bra  

d. Dåligt 

e. Kan inte säga, vet ej 

 

2. Anser du att du la stort fokus på kringliggande objekt? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Kan inte säga, vet ej 

 

3. Var de kringliggande objekten distraherande? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Kan inte säga, vet ej 

 

4.  Vad fångade bäst din uppmärksamhet? 

a. Rubrik 

b. Sakinnehåll 

c. Bilder 

d. Grafik 

e. Ljud 

f. Video 

g. inget speciellt 

 

5. Anser du det var för mycket text eller för lite text 

a. Ja- för mycket   

b. Nej -för lite  

c. Lagom 

d. Kan inte säga, vet ej 

 

6. Anser du det var för mycket bilder eller för lite bilder? 

a. Ja- för mycket   

b. Nej -för lite  

c. Lagom 

d. Kan inte säga, vet ej 

 

7. Är du en visuell eller text lagd person? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Kan inte säga, vet ej 



  
 

III 

 

8. Vilka nyheter fångade ditt intresse? 

___________________ 

 

9. Kontrollfråga om en viss nyhet 

 

10. Vad vill du få ut av din nyhetsläsning på webben? 

 

11. Har du något du ännu vill säga, påpeka eller gärna dela med dig som vi inte har 

frågat om? 
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 Bilaga C Affisch 
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Bilaga D Teknisk specifikation ögonrörelsekamera  

Tekniska minimispecifikationer för MJ:s ögonrörelseanalysutrustning 2018-01-03 

  

Ögonrörelsekamera: Tobii Pro X2-30 

1. Samplingsfrekvens minst 600 Hz, max 5% variation 

2. Noggrannhet minst 0,5 grader 

3. Precision 0,07 grader RMS, med filter 0,02 RMS 

4. Blickfång 25 grader 

5. Tillåtna huvudrörelser inom 35 x 28 x 67 cm räknat med minst ett öga 

registrerat 

6. Systemlatens (fördröjning) 5 ms vid 600 Hz 

7. Omedelbar blinkkorrigering och blickskifteskorrigering 150 ms 

8. Data output med tidslinje, blickkälla, blickpunkt, pupillstorlek 

9. TTC-tidskod: 8-bit med 256 händelsekodifieringar 

10. Synkronisering kamera-dator 120 mikrosekunder 

11. Inputanslutningar: TTC-DB-9, Ethernet RJ45, 24VDC med 5,5 mm, 

12. Outputanslutningar: DVI, VGA, HDMI, Dipslay port, USB 3.0, 2 x USB-

hub (med USB 3.0), C13 power 

13. Monitorkrav: 24 tum, aspect ratio 16:9, resolution 1920 x 1080, 

skärmrespons 5ms, 60-120W 

14. Mjukvara för ögonrörelsetester på olika medieplattformar inklusive mobila 

tester med ögonrörelseglasögon på fältet, mjukvara för GSR- och EEG-tester 

samt mjukvara för tester med 360-graders och VR-upplevelser. 

15. Möjlighet att komplettera och uppdatera både hårdvara och mjukvara med 

EEG och GSR-mätning, 360 graders- och VR-testning och glasögon för 

rörlig ögonrörelsetestning på fältet 
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Bilaga E Heat Maps 
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Bilaga F Gaze Plot 
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