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Sammanfattning 
 

Studien baserades på en undersökning om hur äldre personer upplever rörliga bilder 

på nyhetssidor online. Studien utgick från HMSAM modell samt tidigare forskningar 

inom användarupplevelse, informationsöverbelastning och tillgänglighet. Tillväxten 

av personer som tittar på rörliga bilder kan bidra med att man delar och publicerar 

videor snabbt.  Målet med studien var att fylla i kunskapsluckan om äldre personer 

och rörliga bilder. Syftet med studien är att skapa förståelsen hur nyhetssidor kan vara 

lättillgängliga och bidra till en god användarupplevelse även för äldre personer.  

 

Åtta potentiella användare av nyhetssidor involverades i studien. Det empiriska 

materialet har samlats in genom individuella semistrukturerade intervjuer samt 

användartester med observationer. Rörliga bilder påverkar användaren negativt eller 

positivt beroende av inställning, tidigare erfarenheter och prioriteringar av 

nyhetsformat. Som helhet upplevde de inte att rörliga bilder i sig försämrar eller 

förbättrar användarupplevelsen, det handlar mer om vad de innehåller och hur det 

läggs upp. Resultatet av denna studie har visat att användare kan tappa intresse för 

nyheter på grund av förlust av kontroll, rörlig reklam och informationsöverbelastning. 

Videointervjuer ger förstahandsinformation och är en trovärdig nyhetskälla enligt 

studiedeltagarna. Man kan ofta minnas nyheten bättre om man läser en text och ser en 

video. Användare vill själv behålla och ha kontroll och bestämma när den vill titta på 

en video.  

 

Nyckelord: användarupplevelse, informationsöverbelastning, rörliga bilder, 

nyhetssidor, tillgänglighet, HMSAM. 

  



   
 

   
 

 

Abstract 

 
 

The study was focused on a research of how older people experience moving images 

on news pages online. It was based on the HMSAM model and of previous research 

in connection to user experience, information overload and accessibility. The increase 

of people watching moving images can help us sharing and publishing videos 

quickly. The aim of the study was to fill in the knowledge gap when it comes to older 

people and moving images. The purpose of the study has been to create an 

understanding of how news pages can be accessed more easily and help to increase 

good user experience even for older people. 

 

Eight potential users of news sites were involved in the study. The empirical material 

has been collected through individual semi-structured interviews and user tests with 

observations. Moving images can affect users negatively or positively depending on 

attitude, previous experiences and news format priorities. In general, they did not feel 

that moving images improves or worsen the user experience, it is more about what 

they contain and how it is posted. The results of this study have shown that users can 

lose interest in news due to loss of control, digital advertising and information 

overload. Video interviews provide first-hand information and are a credible news 

source according to research participants. You can remember the news better if you 

read a text and watch a video. Users want control and decide for themselves when 

they want to watch a video. 

 

Keywords: user experience, information overload, moving images, news pages, 

accessibility, HMSAM. 
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1 Introduktion  
 

1.1 Inledning/bakgrund 

 

Äldre personer är en växande andel av Sveriges befolkning. Andelen personer i 

åldern 65 år eller äldre har ökat från 12,2 procent år 2008 till 14,8 procent år 2018 

(Eurostat, 2018).  Den digitala klyftan är större mellan äldre personer över 75 år och 

personer som är yngre än 75 år (Nordicom, 2017). Drygt hälften av 65–75-åringarna 

använder internet i mobilen, medan var femte person i åldrarna 75 år och uppåt 

använder internet i mobilen (Nordicom, 2017). Flera äldre personer använder mobilen 

eller datorn dagligen eftersom de har datorvana från tidigare arbetserfarenhet. 

  

Enligt Svenskarna och Internet (2017) tittar 81 procent av internetanvändare på film 

eller video på internet någon gång. Nästan en tredjedel tittar varje dag. Filmtittandet 

på internet har ökat från omkring 50 procent mellan åren 2011–2014 till över 80 

procent 2017. Det dagliga tittandet har mer än fördubblats på tre år, från 9 procent 

2014 till 27 procent 2017. Ökningen kan bero på att flera hushåll har fått fast 

bredband med bättre kapacitet eller hastighet. Bland äldre personer är det endast 54 

procent som använder internet för att titta på film och även en mindre andel som gör 

det dagligen. Det dagliga tittandet är vanligare bland yngre användare. 12–25 år 

gamla personer är mer än hälften av internetanvändare som dagligen tittar på film på 

internet (Svenskarna och Internet, 2017). Dock Digital News Report (2017) visar att 

en majoritet av internetanvändare från 26 länder ibland eller aldrig använder video 

nyheter på nätet. Rapporten beskriver att användare föredrar text före video. 

Samtidigt växer det snabbt off-site nyhetskonsumtion. Många förläggare berättar att 

majoriteten av deras videor konsumeras via Facebook och andra plattformar (Digital 

News Report, 2017). 

 

Under hela 1900- och 2000-talet fick vanliga människor en möjlighet att enkelt 

generera och överföra medieinnehåll i olika former (Cedeño Montaña, 2017). 

Metoder och tekniker att skapa och publicera rörliga bilder blev billigare och enklare. 

Enligt Svenskarna och Internet (2017) blir det allt vanligare att titta på rörlig bild. 

Rörlig bild är en serie av bilder som ger ett intryck av rörelse när de ses i en snabb 

sekvens (Oxford English Dictionary, 2019). Video, film, animation eller bildspel 

kategoriseras som en rörlig bild. Rörliga bilder på webbplatser är videos, reklam, 

livestreaming och bildspel. Bland personer yngre än 25 år använder nästan alla 

Youtube och större delen av dem använder det dagligen. Flera betalar 

för/prenumererar på film- och musiktjänster. Playtjänster och Netflix har ökat 

tittandet (Svenskarna och Internet, 2017).  
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Enligt Svenskarna och internet (2017) är främsta nyhetskälla på internet Aftonbladet. 

Nästan hälften av internetanvändarna nämnde Aftonbladet. Sveriges Television 

(SVT) nämndes av 18 procent och Expressen av 16 procent internetanvändare 

(Svenskarna och Internet, 2017). Sedan några år tillbaka har kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen satsat mycket på rörlig bild på sina websidor för att öka 

tittartiden (Dagens media, 2013). Programplattformen Aftonbladettv.se lanserades 

2013. Allt tv- och videomaterial presenteras där. Expressen har byggt en egen tv-

studio för att skapa fler program och sända direkt (Dagens media, 2013). De flesta 

nyhetssidor är inte bara onlineversioner av tryckta tidningar (Aranyi och Schaik, 

2015). Utvecklare spenderar mer tid för att förbättra nyhetssidors interaktivitet. Det 

ger tillträde till en mängd olika nyheter, kommunikation mellan användare och 

användarskapat innehåll. Online-nyheter har ett stort inflytande på hur människor får 

tillgång till information, hur nyhetsberättelser skapas och publiceras. Det finns ett 

stort behov av nyheter och de ska vara lättillgängliga. Nyhetssidor fokuserar på 

upplevelser och vill locka nya användare (Aranyi och Schaik, 2015).  

 

Många nyhetssidor har en stor mängd information, vilket kan göra det svårt för 

användare att hitta och överblicka rätt information eller artikel. Rörliga bilder är en 

relativt ny plattform i tidningar. Även om man inte kan språket, kan man förstå en idé 

genom bilder. Unga människor gillar att titta på videor och använder dem oftare än 

vissa andra former av multimedia (Yang, Pavelko och Utt, 2015). Man möter ofta 

blinkande objekt, popup-fönster och rörlig text när man surfar på Internet (Hong, 

Thong och Tam, 2004). För att locka till sig användarnas uppmärksamhet används 

olika typer av animationer på webbplatser. Användare som surfar för nöjes skull är 

mer troliga att lockas av animerade bannerannonser än användare som söker specifik 

information på Internet (Hong, Thong och Tam, 2004).  

 

Många förändringar i informationssamhället som större komplexitet eller högre 

informationsflöde kan orsaka en ökning av arbetsminnesbelastningen (Klingberg, 

2008). Trådlös kommunikation och bärbara datorer skapar ett överflöd av nya 

situationer. I en miljö med högre grad av distraktion och tyngre informationskrav har 

vi ofta en känsla av att vara distraherade och ofokuserade men utmaningar i form av 

ökat informationsflöde kan också anses som träning för våra hjärnor. Vi vill ha mer 

information, fler intryck och mer komplexitet (Klingberg, 2008). Vid användning av 

Internet är äldre vuxna i allmänhet långsammare (Czaja och Sharit 1998, Rogers et al. 

1998). Äldre användare har visat sig vara lätta att distrahera med irrelevant 

information och grafik som kan få dem att göra flera skanningar på datorskärmen och 

det orsakar trötthet (Hart, Chaparro och Halcomb, 2008). Webbdesigner och 

interaktionsdesigner behöver förstå förhållandet mellan designriktlinjer och 

användbarhet för att säkerställa att äldre personer är produktiva och nöjda när de 

använder olika webbsidor. Mer forskning bör göras för att ytterligare undersöka 

användarupplevelse på webbplatsens prestanda och tillfredsställelse. Faktorer som 

attityder mot teknik och motivation att använda internet kan spela en roll i den 



 

  7 (45) 
 

övergripande webbplatsens tillfredsställelse och prestanda (Hart, Chaparro och 

Halcomb, 2008). 

 

Äldre personer med sämre syn kan enligt Chiang et al. (2005) ha svårigheter att 

använda webbsidor eftersom de har svårt att se små detaljer, särskilt om de inte kan 

förstoras eller om detaljerna inte kontrasterar tillräckligt med webbplatsens bakgrund. 

Lagstiftningskrav och hjälpteknik för personer med sämre syn är inte tillräckliga för 

att ha absolut tillgänglighet på webben till personer med synnedsättningar. 

Anpassningar för personer med sämre syn är endast användbara för läsning webb 

innehållet. Webbplatser måste utvecklas med tanken på alla användare och uppfylla 

deras behov. Webbsidor är ofta röriga på grund av pop up annonser och överflödiga 

länkar som kan distrahera användare från sidans innehåll. Dessa rörliga eller stilla 

bilder kan skapa desorientering för personer med synnedsättning eftersom 

skärmläsare inte kan ta bort reklam eller annonser och läser upp alla hemsidans delar. 

Informationsöverbelastning påverkar inte endast personer med funktionsnedsättningar 

men även personer utan det (Chiang et al., 2005). 

 

Resultatet i Sayago och Blat (2011) studie visar att vissa tillgänglighets barriärer 

begränsar äldre personers interaktioner hårdare än yngres. Den främsta orsaken är att 

äldre personer vill vara oberoende, vanliga och sociala datoranvändare. Som fokus för 

den studien var på dagliga interaktioner som leder till en förståelse av 

webbtillgänglighet (Sayago och Blat, 2011). Även om förändringar i syn, kognition, 

rörlighet och hörsel har en uppenbar inverkan på tillgänglighet, även sociala 

relationer och livserfarenheter spelar en viktig positiv roll för interaktioner i 

verkligheten, vilket tyder på att webb tillgängligheten borde utvidga sitt nuvarande 

fokus på enskilda faktorer (Sayago och Blat, 2011). 

 

Transparens, förtroende för nyhetskälla och erfarenhetsfaktorer som njutning kan 

spela en större roll i framgången för nyhetssidor. Det förväntas att nyheter ska ge 

högkvalitativa erfarenheter genom upprepad interaktion (Aranyi och Schaik, 2015). 

Videoklipp av låg kvalitet skulle minska användares uppfattning om trovärdighet och 

värdet av tidningen som producerade den videon (Chen et al., 2017). Det finns inte 

tillräcklig forskning på hur nyhetssidor påverkar användarupplevelsen. Även om 

nyhets sektorn har ökat på webben de senaste åren, saknas det kunskap om hur 

nyhetssidor kan utformas för att ge en högkvalitativ användarupplevelse. Aranyi och 

Schaik (2015) i sin studie frågade studiedeltagare att rapportera om den dagliga 

erfarenheten av surfing på en nyhetssida. Det kan finnas ett problem att mäta och 

beskriva upplevelser speciellt de vanligare erfarenheter vid användningen av 

nyhetssidor anser Aranyi och Schaik (2015). 

 

Det finns forskning som beskriver att unga personer som använder videos oftare än 

andra multimedia format (Yang, Pavelko och Utt, 2015) men information om äldre 
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personers upplevelser av rörliga bilder är svårare att hitta. Just Yang, Pavelko och 

Utts (2015) forskning var inspirationskälla till denna studien. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Videor eller andra rörliga bilder blir allt mer populära på nyhetssidor. Målet var att 

fylla i en kunskapslucka hur äldre personer upplever nyhetssidor online med fokus på 

rörliga bilder. Detta för att tillgodose en god tillgänglighet till nyheter även för denna 

grupp. Fokus i studien var på användarupplevelse och informationsöverbelastning. 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur nyhetssidor kan vara lättillgängliga 

och bidra till en god användarupplevelse även för äldre personer, med fokus på 

rörliga bilder. 

 

Utifrån syfte och forskningsområde har en forskningsfråga definierats: 

 

Hur kan rörliga bilder påverka användarupplevelsen för äldre personer på 

nyhetssidor online, och hur kan dessa utformas för att vara lättillgängliga för denna 

grupp? 

 

1.3 Fokus och avgränsningar 

 

Studien fokuserade på rörliga bilder på nyhetssidor online. Undersökningen 

fokuserade inte på det journalistiska innehållet i videor eller text. Aftonbladet och 

Expressen var huvudsidor som analyserades i studien. Studien utfördes på nyhetssidor 

men resultaten kan eventuellt vara relevant även för sociala medier eller andra 

hemsidor med rörliga bilder.  

 

Rörliga bilder på webbplatser är videos, reklam, live streaming och bildspel. Rörliga 

bilder skapas genom en illusion av att bilden rörs. För att göra detta krävs en sekvens 

som innehåller 24 - 30 bilder per sekund. Bildspel kan ha mindre bilder per sekund. I 

studien används rörliga bilder som en kategori som skiljer sig från till exempel text 

eller stillbilder. I uppsatsen är det främst nyheter i form av videoklipp samt reklam 

som studeras.  

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

I kapitel 2 presenteras rapportens teoretiska ramverk. Studien har 

informationssystems teori som är Hedonic-Motivation System Adoption Model 
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(HMSAM). Teori kring användarupplevelse, informationsöverbelastning och 

tillgänglighet finns i detta kapitel samt hur teorier appliceras i denna studien. Kapitel 

3 som heter metod presenterar rapportens vetenskapliga ansats samt val av 

datainsamlingsmetoder med analysgenomgång. I kapitel 4 finns resultatet som består 

av upplevelser kring rörliga bilder. I kapitlet 5 presenteras diskussioner samt 

reflektion kring teorier och metoder. Kapitel 6 är det avslutande kapitlet som 

innehåller rapportens slutsats. Den återkopplar till studiens forskningsfråga, samt ger 

förslag till eventuell fortsatt forskning. 
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2 Teori 
 

I detta kapitel presenteras denna studies teoretiska ramverk Hedonic-Motivation 

System Adoption modell. Vidare presenteras forskning om användarupplevelse, 

informationsöverbelastning samt tillgänglighet.  

 

2.1 Hedonic-Motivation System Adoption Model 

 

Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM, se Figur 2.1.) är en 

informationssystemteori som förklarar användares inre motivationer att använda 

hedoniska motivationssystem (HMS) (Lowry et al. 2013). Hedonistiskt 

motivationssystem är ett system som används främst för att uppfylla användarnas inre 

motivationer. Systemet kan användas för att analysera användares motivationer till 

exempel inom online-spel,VR (virtual reality), online-shopping, utbildning, online 

dating, digitala musiktjänster, socialt nätverk, pornografi och speliferings system 

(Lowry et al. 2013). Hedonism (av grekiska hedone, "njutning") används i psykologi 

och kan förklaras att människor vill uppnå lust och undgå olust (Nationalencyklopedi, 

u.å.). HMSAM fokuserar på de inre motivationerna som driver HMS-acceptans i 

uppgifter som användare utför. Ett hedonistiskt system har grunder i inre 

motivationer som syftar till en personlig prestation. Målet med det är upplevelser, inte 

resultatet (Lowry et al. 2013). 

 

HMSAM kan beskrivas som en förlängning av Technology Acceptance Model 

(TAM), som försöker förklara orsak till och acceptans av användning av ett visst 

system (Davis 1989). HMSAM bygger på acceptmodellen som föreslagits av van der 

Heijden (2004). Modellen har två tillägg som utformades för att fånga inre avsikter i 

HMS-användningen. Modellen har "inre motivationer" av upplevd njutning. 

Modellen inkluderar kognitiv absorption (Cognitive absorption) som är en viktig del 

av upplevd användarvänlighet och beteendemässiga användaravsikter. Kognitiv 

absorption är ett tillstånd av djupt engagemang eller en helhetsupplevelse som en 

individ har med en informationsteknik till exempel en webbsida eller ett videospel. 

Kognitiv absorption kan kopplas till psykologi och det kan definiera individens 

tillstånd hur den upplever djup uppmärksamhet.  

 

HMSAM har viktiga faktorer som påverkar intentionen att använda systemet.  Det 

inkluderar glädje, kontroll, nyfikenhet, fokus på innehållet och beteendemässiga 

användaravsikter (Lowry et al. 2013). Viktiga delar av HMSAM förklaras nedan.  
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Figur 2.1: HMSAM modell. (Fritt från Lowry et al. 2013) 

 

 

Upplevd användarvänlighet (Perceived ease of use) 

En ökning av upplevd användarvänlighet kan öka nyfikenheten (Lowry et al., 2013). 

Till exempel, om ett spel upplevs mindre användarvänligt, kommer spelaren att bli 

frustrerad och kommer även att sluta vara uppmärksam på spelet. Det orsakar en 

förlust av nyfikenhet. Ett lättanvänt system skapar flera möjligheter att engagera sig i 

nya interaktioner som skapar mer nyfikenhet och fortsatt användning av systemet. 

Om ett system är svårare att använda, känner användare hinder i användning av 

systemet (Lowry et al., 2013). 

  

Upplevd nytta (Perceived usefulness) 

Upplevd nytta kan förklaras som ett mål som användare uppnår genom ett system 

(Lowry et al., 2013). Målen kan till exempel vara att uppnå ökad produktivitet i en 

arbetsmiljö genom att använda ett system. I ett hedonistiskt sammanhang handlar 

upplevd nytta om ett mål som ger glädje och nöje till sina användare genom 

användning av ett system (Lowry et al., 2013).  

 

Nyfikenhet (Curiosity) 

Nyfikenhet är ett viktigt motivations tillstånd som leder till ytterligare engagemang 

(Lowry et al., 2013). Man kan anse att nyfikenhet förstärker spänningen kring 

interaktionen mellan människa och system.  Det kan leda till beteendemässiga 

avsikter att använda systemet. Att använda ett system är ett sätt att agera på sin 

nyfikenhet kring systemet (Lowry et al., 2013). 
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Glädje (Joy) 

Glädje, eller upplevd njutning är en uppfattning att ett system ger glädje för egen 

skull utan förväntade konsekvenser (Lowry et al., 2013). Dessutom, ju mer man 

njuter av interaktion, desto mer villig är man att ägna sin tid och uppmärksamhet till 

den interaktionen. Till exempel, om en persons glädje ökar under en interaktion i ett 

videospel, kommer den personen sannolikt att bli mer absorberad vid den tiden när 

den njöt av spelet jämfört mot tiden med ett mindre njutbart spel. Om man förlitar sig 

endast på glädje, riskerar man att ignorera andra viktiga aspekter (Lowry et al., 2013).  

 

Kontroll (Control) 

En användare känner sig i kontroll över en systeminteraktion när systemet är lätt att 

använda (Lowry et al., 2013). När ett system är lätt att använda uppträder en 

motsvarande ökning av självförmåga. Det är en viktig del av kontrollen. 

Självförmågan kan beskrivas som en kapacitet att planera och vidta åtgärder för att nå 

ett visst mål. Användarvänlighet kan öka känsla av kontroll eftersom användare 

känner sig mer bekväm för att uppnå sina mål (Lowry et al., 2013). 

 

Beteendemässiga användaravsikter (Behavioral intention to use) 

Kontrollen kan öka beteendemässiga användaravsikter (Behavioral intention to use 

eller BIU) att använda ett system (Lowry et al., 2013). Människor önskar kontroll. 

Om önskan uppfylls, skapar det en positiv effekt. Positiv inställning har koppling till 

beteendemässiga avsikter. Om en användare möter upplevd kontroll vid interaktion 

med ett HMS, kommer den kontrollen att förstärkas med en positiv effekt och 

användaren kommer att vilja fortsätta interaktionen. Däremot, om användaren känner 

brist på kontroll, kommer intentioner att använda systemet vidare att minska (Lowry 

et al., 2013). 

 

Fokus på innehållet (Immersion) 

Fokus på innehållet ökar avsikter att använda ett system (Lowry et al., 2013). Fokus 

på innehållet kan anses som en nyckel till njutning i ett system. Njutning är önskvärd 

upplevelse av användarna. Användare som känner fokus under interaktioner, har 

tendens att fortsätta använda ett system. Om användare kan fokusera på innehållet, då 

ökar njutning på grund av det (Lowry et al., 2013). 

 

Wang, Chou och Chong (2012) studien som har använt HMSAM modellens delar 

visar att användarna bryr sig om informationskvalitet mer än systemkvalitet.  För att 

undersöka användarmotivationens måttliga roll utformade nämnda studie två typer av 

experimentella uppgifter: en utilitaristisk användarmotivation och en hedonistisk 

användarmotivation. Studien valde en utilitaristisk uppgift som var att hitta den 

information som deltagarna vill veta i samband med deras arbetsuppgifter eller 

skolkurser. Den hedonistiska uppgiften definierades som sökning av den information 

där deltagarna var intresserade av till exempel hobbyer, fritidsaktiviteter. Resultaten 

visade att utilitaristiska och hedonistiska motivationer hade en måttlig inverkan på 

förhållandet mellan upplevd förtroende och användarens attityd. Kopplingar mellan 
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upplevd användarvänlighet och användarens attityd och beteendemässiga 

användaravsikter var starkare när användaren hade hedonistisk motivation (Wang, 

Chou och Chong, 2012). 

 

2.2 Användarupplevelse 

 

Användarupplevelse (User Experience) analyserar en persons känslor och attityder 

inom användning av en viss produkt, ett system eller en tjänst. Interaktion mellan 

människor och dator innehåller de praktiska, erfarenhetsfulla, affektiva, meningsfulla 

och värdefulla aspekterna. Samtidigt det innehåller en persons uppfattningar av 

systemaspekter som användbarhet, användarvänlighet och effektivitet. 

Användarupplevelse kan betraktas som subjektiv eftersom det handlar om individuell 

uppfattning. Roto et al. (2011) anser att användarens tidigare erfarenheter kan 

påverka upplevelse. Uppfattning av en viss produkt kan ändras över tiden på grund av 

användnings förhållande eller andra faktorer. 

 

Användarupplevelse kan ses från olika perspektiv: det kan ses som ett fenomen, som 

ett studieområde eller som en övning (Roto et al., 2010). Studier inom 

användarupplevelse handlar om att studera och utvärdera de erfarenheter som 

människor har upplevt genom att använda (eller stöta på) ett system. Denna 

användning sker i ett specifikt sammanhang som påverkar eller bidrar till 

användarupplevelse. Användarupplevelse är gjord av erfarenheter. Det är relaterat till 

erfarenheter av att använda ett system och användarupplevelse omfattar möten med 

system. Det kan inte bara vara aktiv personlig användning utan det inkluderar även 

passiv användning med observationer när någon annan använder ett system. 

Användarupplevelse kan anses som en unik upplevelse för en individ eller en grupp. 

Användarupplevelse påverkas av tidigare erfarenheter och skapar förväntningar 

utifrån dessa erfarenheter (Roto et al., 2010).  

 

Användarupplevelse har ett socialt och kulturellt sammanhang (Roto et al., 2010). 

Gemensam upplevelse (Co-experience) och gruppupplevelse (group experience) 

refererar till erfarenheter som är belägna och socialt konstruerade. Fokus ligger inte 

bara på att använda ett system utan även på människor som bygger och samtidigt 

upplever en situation tillsammans. När man fokuserar på socialt uppbyggda 

erfarenheter, har gruppbeteende och gruppinställning stor betydelse. Utformning med 

fokus på sociala erfarenheter kan resultera olika fenomen. Till exempel det kan ge 

hinder eller nytta för flera personer än för en individ. Det kan även innebära indirekta 

gruppupplevelse. Människor kan ha indirekt erfarenhet innan de använder en produkt 

eller en tjänst. Indirekt erfarenhet kan vara genom relaterad teknik, varumärke, 

annonser, presentationer, demonstrationer eller andras åsikter. Indirekt erfarenhet kan 

skapas efter användning, till exempel genom reflektion över tidigare användning eller 

genom förändringar i människors användnings bedömningar (Roto et al., 2010). 

 



 

  14 (45) 
 

Garrett (2011) beskriver användarupplevelsen som en verklig upplevelse, tillexempel 

som en produkt eller tjänst som ger användare upplevelse i det verkliga livet. 

Användarupplevelsen avgör om produkten eller tjänsten säljer bra eller blir 

misslyckad. Alla designteam antar utmaningen för att fylla i dessa olika krav. Det är 

svårt att uppskatta konsekvenserna av användarupplevelse. Designteam kan hantera 

dessa olika problem som sociala, känslomässiga eller estetiska (Roto et al., 2010). 

Det händer att man förlitar sig på professionella bedömningar. 

 

Resultat från Aizpurua, Harper och Vigo (2016) studie visar att upplevd 

webbtillgänglighet kan ha koppling till de flesta användarupplevelseattributen. 

Användare kan känna sig tryggare eller mer absorberade med webbplatser som 

användare upplever att vara mer tillgängliga. Och tvärtom: de kan känna sig mer 

avlägsna från webbplatser som uppfattas som otillgängliga. Studie stöder en teori att 

en positiv tillgänglighets uppfattning är relaterad till bedömningar av godhet, 

attraktion och skönhet. Detta tyder på att en webbplats som har upplevd tillgänglighet 

uppfattas som bra, tilltalande och vacker, medan en icke-tillgänglig webbplats anses 

vara dålig, repellerande och ful (Aizpurua, Harper och Vigo, 2016).  

 

2.3 Informationsöverbelastning 

 

Informationsöverbelastning (Information overload) finns i informationsteori. 

Informationsöverbelastning är svårigheten att avsluta en uppgift eller effektivt fatta 

ett beslut. Det beror på att det finns för mycket information. Termen kopplas till den 

stora mängden daglig information. Informationen måste vara av något potentiellt 

värde annars kan den helt enkelt ignoreras (Bawden och Robinson, 2009). 

Informationsöverbelastning kan uppstå när mottagen information blir ett hinder 

snarare än en hjälp, trots att informationen kunde vara användbar (Bawden och 

Robinson, 2009). 

 

Känslan av överbelastning kan förknippas med förlust av kontroll över en situation. 

Stressnivåer är relaterade till vår tolkning av de situationer som vi befinner oss i 

(Klingberg, 2008). Stress är kopplad till situationer som vi inte känner till, eller vi 

inte kan kontrollera. Underhållande utmaningar skapar stress och oro. 

Informationsöverbelastning är inte endast en personlig fråga, men den har en stor 

inverkan på vår förmåga hur vi utför vårt jobb. När det finns för mycket e-post och 

andra informationskällor som kommer till oss hela dagen, hamnar vi in i multitasking 

som är distraherande och gör vårt jobb mindre produktivt (Klingberg, 2008). 

 

Våra sinnen, särskilt den visuella klarar av att hantera stora mängder inmatningar. 

Samt kan identifiera signifikanta mönster (Bawden och Robinson, 2009). Den 

moderna informationsmiljön presenterar information till oss i olika former och våra 

sinnen samt tidigare erfarenheter har svårigheter att hantera det. Arbetsminne används 

för att kontrollera uppmärksamhet, komma ihåg instruktioner, komma ihåg en plan 
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med saker att göra och lösa komplicerade problem (Klingberg, 2008). Arbetsminnet 

är begränsat i kapacitet och förmåga. Det finns begränsningar i vår förmåga att 

bearbeta information (Klingberg, 2008). 

 

Det är lätt att producera information och det finns krav för nyheter som skapar snabba 

uppdateringar. (Koltay, Špiranec och Karvalics, 2016). Vi vill vara informerade och 

få ny information hela tiden, därför att vi känner oss uttråkade och kräver att nyheter 

uppdateras ständigt. Genom att konsumera nyheter har vi alltid något nytt att dela 

med egna vänner och kollegor. Vi försöker att uppleva nyheterna och det kan kännas 

att vi följer nyhetsuppdateringen som en bok eller en serie. Det önskas att få reda på 

vad som händer härnäst och vill följa berättelsen till slutet. Vilket gör att vi klickar på 

nya uppdateringar när de är tillgängliga (Koltay, Špiranec och Karvalics, 2016).  

 

Enligt Interaction design foundation (u.å.) dessa saker orsakar 

informationsöverbelastning: 

 

• Stora volymer av ny information skapas ständigt 

• Press för att skapa och konkurrera i informationsutbyte - vilket leder 

till     en kvantitet över en kvalitet 

• Enkelheten att skapa, kopiera och dela information online 

• Ökning i informationsdelning i olika kanaler som radio, tv, 

tidningar, webbplatser, e-post, mobiltelefoner, RSS-flöden etc. 

• Höga volymer av motstridig, motsägelsefull och felaktig 

information 

• Inga enkla metoder för snabb bearbetning, jämförelse och 

utvärdering av informationskällor 

• Brist på tydlig struktur i informationsgrupper och dåliga ledtrådar 

för förhållandet mellan dessa grupper 

 

Designers har en uppgift att utforma information på ett sådant sätt att det uppfyller 

användarnas behov. Informationsöverbelastning kan förstöra användarupplevelsen 

och det gör att användare inte vill återvända till en webbsida. Det finns metoder som 

kan förbättra informationshantering. De innehåller tidshantering, skrivhantering, 

kritiskt tänkande, informationspresentation, bättre informationsorganisation 

(inklusive god användning av metadata) (Bawden och Robinson, 2009). Det är viktigt 

hur vi bearbetar information och skapar mönster. Lämplig användning av 

informationsteknik som innehåller filtrering, personalisering och minskande "push" 

teknologi kan bli en lösning mot informationsöverbelastning (Bawden och Robinson, 

2009).  
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2.4 Tillgänglighet 

 

Webben är en tillgång till information för alla personer. Till exempel när det primära 

sättet att få viss information var att gå till ett bibliotek och läsa det på papper var det 

ett hinder för många personer med funktionsnedsättningar att komma fysiskt till ett 

bibliotek (Thatcher et al., 2006). Information på webben är lättare att få för många 

människor. I vissa fall tillåter webben personer med funktionsnedsättning att göra 

saker som var nästan omöjliga att göra innan webben fanns. Webben har en del 

interaktion, så att personer med funktionsnedsättningar kan delta aktivt i samhällets 

liv (Thatcher et al., 2006). 

 

Webbtillgänglighet innebär att webbplatser, verktyg och teknik som är utformade och 

anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Tillgängligheten förväxlas ibland 

med användbarhet, vilken kan användas av specifika användare för att uppnå 

specifika mål i ett visst användningsområde. 

 

Webbtillgänglighet omfattar alla funktionsnedsättningar som påverkar användning av 

webbsidor, inklusive synen, hörsel, fysik, tal, kognitiv och neurologisk 

funktionsnedsättning (Thatcher et al., 2006). Webbtillgänglighet ger nytta både för 

personer med funktionsnedsättning och för personer utan funktionsnedsättning. En 

huvudprincip för webbtillgänglighet är webbsidors utformning som möter olika 

användares behov. Denna flexibilitet ökar allmän användbarhet för alla användare 

och låter personer utan funktionsnedsättningar använda hemsidor enligt deras 

önskemål, till exempel de kan välja en webbläsare och har tillgång till 

tangentbordsgenvägar (Thatcher et al., 2006).  

 

Förståelse av samspelet mellan användarupplevelse och webbtillgänglighet är nyckeln 

till webbsidans utformning. Det ger bättre användarupplevelse för personer med 

funktionshinder (Aizpurua, Harper och Vigo, 2016). Enligt Thatcher et al. (2006) 

webbtillgänglighet inte ger nytta endast till personer med funktionsnedsättningar men 

även till: äldre personer, människor med låg läskunnighet och människor som inte är 

flytande på ett språk, människor med sämre internetbredbandsanslutning och de som 

använder äldre teknik samt nya och sporadiska webbanvändare. 

 

Tillgängliga webbplatser kan användas av flera personer. Det ökar 

marknadssegmenten och dessa personer kan använda webbplatsen (Thatcher et al., 

2006). En viktig målgrupp för många organisationer är äldre människor. I många 

länder är äldre människor den snabbast växande gruppen av nya webbanvändare. 

Äldre människor upplever ofta förändringar i syn, hörsel, fingerfärdighet och minne 

när de åldras. De kanske inte anser att de har funktionshinder. Webbtillgänglighet ger 

nytta till äldre människor med sviktande förmågor. Till exempel, många människor 

med åldersrelaterad visuell försämring drar nytta av tillräcklig kontrast mellan 
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förgrunds- och bakgrundsfärger. Vissa äldre människor kan inte använda musen på 

grund av minskad motorisk kontroll och ögonkontakt (Thatcher et al., 2006). 

 

Tillgängliga webbplatser är i allmänhet mer användbara för alla, inklusive personer 

med funktionsnedsättningar och personer utan funktionshinder. Ökad användbarhet 

innebär att en webbplatsanvändare når sina mål effektivt och snabbt. När användarna 

har en positiv erfarenhet av en webbplats, är de mer benägna att använda webbplatsen 

mer noggrant, återvända till webbplatsen och berätta för andra om webbplatsen 

(Thatcher et al., 2006). Vissa tillgänglighetsriktlinjer kan indirekt öka 

användbarheten. 

 

Enligt Thatcher et al. (2006) vissa tillgänglighetsriktlinjer ökar användbarheten direkt 

för alla användare. Dessa riktlinjer är: tydlig och konsekvent design med bra 

navigering och länkar, information som är uppdelad i grupper, tydligt och enkelt 

språk, kompletterande bilder och illustrationer och bra färgkontrast. 

 

Förbättringar i en webbläsare kan minska en del av ansträngningar som spenderas på 

tillgänglighet. Webbåtkomsts förbättringar ger en webbplats förbättrad teknisk 

prestanda (Thatcher et al., 2006). Till exempel en minskning av serverbelastningen 

kan vara viktig för en organisation med en webbplats med hög trafik. 

Webbtillgänglighets tekniker minskar serverns belastning och det ökar 

nedladdningshastigheten. Tillgänglighet kan hjälpa minska webbplatsen utvecklings- 

och underhållstid.  På lång sikt kan webbtillgänglighet minska tiden som en 

organisation tillbringar på utveckling och underhåll av webbplatser (Thatcher et al., 

2006).  

 

2.5 Teoretisk applicering 

 

Denna studie fokuserade HMSAM teori som stöds av användarupplevelse, 

informationsöverbelastning och tillgänglighet. HMSAM valdes på grund av att den 

har fokus på upplevelser och känslor. HMSAM bidrog till förståelse vilka faktorer 

påverkar upplevelsen av nyhetssidor online. Användarupplevelse, 

informationsöverbelastning och tillgänglighet är också viktiga begrepp i denna studie. 

Begreppen används både i frågeunderlaget, samt för att skapa ökad förståelse för 

deltagarnas upplevelse. 
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3 Metod 
 

I metodavsnittet kommer de tekniker som har använts under arbetet att presenteras 

samt motiveras. De metoder och tekniker som valts för denna studie är: intervjuer, 

användartester samt observationer.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

 

Ansatsen för denna studie har varit kvalitativ. Intentionen med en kvalitativ ansats är 

att förstå och uttyda olika fenomen (Tidström & Nyberg 2016). Kvalitativa ansatser 

syftar att förstå uppfattningar, upplevelser och avsikter som är viktiga i denna studie. 

Denna studie har undersökt områden som användarupplevelse, tillgänglighet samt 

informationsöverbelastning och där valdes kvalitativa metoder för att få djupgående 

kvalitativa data.  

 

Svenskarnas och Internets (2017) deltagare valde Aftonbladet, Dagens Nyheter och 

Sveriges Television som främsta nyhetskällor. Nästan hälften valde Aftonbladet och 

en sextondedel valde Expressen som primära nyhetskällor i Svenskarna och Internets 

(2017) undersökning. Aftonbladet och Expressen analyserades i studien eftersom de 

tidningarna är kända, populära och har mycket material i form av rörliga bilder. 

Studiens empiriska undersökningar har delats upp i en kvalitativ metod i form av 

intervjuer som kompletteras med användartester samt observationer, Anledningen till 

detta är att undersöka användarnas känslor, erfarenheter och upplevelser. Kvalitativa 

metoder ger djupare förståelse av informanterna och hur de använder online 

nyhetssidor. 

 

3.2 Datainsamling 

 

Datainsamlingen inleddes med en kvalitativ datainsamling som hade åtta 

semistrukturerade intervjuer som genomfördes. Intervjufrågorna skapades utifrån 

tidigare forskning och teorier som används i studien samt litteratur som var grund för 

studien. Intervjuer genomfördes tillsammans med användartester och observationer. 

Resultatet från den empiriska undersökningen sammanställdes och signifikanta 

mönster definierades.  

 

3.2.1 Urval 

Arvola (2014) förklarar att det är viktigt med de kritiska deltagarna men man kan se 

problemområdet med nya perspektiv. Som nämndes förut yngre personer väljer 

rörliga bilder oftare och studien ville se på forskningsområde från ett annat 
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perspektiv. Studien undersökte personer i 65 - 85 år och just den gruppen var 

tillgänglig genom personliga kontakter. Bryman (2018) beskriver att det finns ett 

bekvämlighetsurval. Man väljer deltagare till undersökningen som är lätt tillgängliga. 

Medveten valdes just de personer till studien för att besvara specifika frågor och 

utföra användartester. Deltagare i denna studien är från en förening, men även två 

personer som bor i närheten av studieledaren deltog i studien. Endast två personer är 

arbetsverksamma fortfarande, de andra är heltidspensionärer med olika 

yrkesbakgrund. Dessa användare ingår i önskvärd åldersgrupp och använder dator 

eller mobiltelefon dagligen för olika uppgifter. Det var inte känt vilka nyhetskällor 

studiedeltagarna valde i första hand och det var viktigt att undersöka vilka källor och 

nyhetsformat som föredrogs av dem. Svenskarna och Internet (2017) visade att 

Expressen och Aftonbladet är populära nyhetssidor och resultatet av studien 

jämfördes med statistik och tidigare forskningar. Vid rekryteringen skickades ett mejl 

med information om studien och förslag för intervjutider. De utvalda deltagarna är 

relevanta för undersökningens syfte och fyller i kunskapsluckan.  

3.2.2 Framtagning av intervjufrågor 

Frågorna formulerades efter forskningsområde samt tidigare forskning. Då studien 

rörde äldre personer var det främst frågor till aktiva pensionärer som är involverade i 

olika aktiviteter samt har någon datorvana. Framtagandet av intervjufrågorna inleds 

med generella och bakgrundsfrågor för att informanten skulle bli uppmuntrad till att 

berätta om saker och upplevelser angående nyheter, datorvana och vilken utbildning 

man har. Intervjufrågorna utformades med hjälp av HMSAM teori samt inkluderar 

användarupplevelse, informationsöverbelastning och tillgänglighet (Se Bilaga 2). Vid 

intervju är viktigt att lyssna på informanterna, utan att tänka på nästa fråga (Arvola, 

2014). För att underlätta intervjuprocessen fanns det intervjufrågor dokument på 

papper. Man kunde följa planering men samtidigt kunde lyssna på deltagare utan 

någon stress, att man glömmer bort en fråga. Att fråga varför är viktigt för att förstå 

hur informanten agerar och tänker. Att fråga varför som följdfråga minimerar risken 

att svaret blir ja eller nej. Bredda frågor ger möjligheter att svara fritt och fördjupa sig 

i ett ämne. För att bekräfta svaret från deltagaren och undvika missförståelse är det 

bra att upprepa svaret för informanten (Arvola, 2014). För att ta reda på vilka behov 

som fanns frågades målgruppen om vilka faktorer som är viktiga att de ska återvända 

till nyhetssida samt vilket upplägg och media de föredrar. Det var också viktigt att 

veta vilka saker som distraherar och skapar överflödig information. 

3.2.3 Intervjuer 

Genom intervjuer med informanter ämnar undersökningen ta reda på hur äldre 

personer upplever rörliga bilder på online nyhetssidor. Arvola (2014) anser att 

intervjuer är grundläggande men det är inte tillräckligt därför valdes att intervjuer 

kompletteras med användartester samt observationer. Intervjuer ger förståelse hur 

nyhetssidor används, användares upplevelser och motiv. Intervjuer var 
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semistrukturerade och det ger möjligheter att fördjupa sig i ett ämne samt ställa 

följdfrågor som täcker olika ämnen.  

 

Under projektet genomfördes åtta intervjuer med personer som använder datorer och 

mobiltelefoner dagligen. Intervjuerna utfördes på plats hos deltagarna eller hemma 

hos studieledaren. Intervjuer tillsammans med tester tog 40–60 minuter. Det 

kontrollerades innan intervjuer att deltagarna har läst och godkänt det informerade 

samtycket (se bilaga 1). Om man antecknar under intervjun, finns det en risk att missa 

en del viktig information (Nyberg och Tidström, 2016). För att underlätta 

transkribering, spelades intervjuer in. Intervjuerna utfördes i olika faser: först 

bakgrundsinformation, sedan kom användartest som hade fokus på Aftonbladet och 

Expressen. Under testet berättade användarna lite spontana kommentarer som var en 

del av observationer. Efter testet blev det en längre intervju som fokuserade på 

användarupplevelsen angående nyhetssidor. 

3.2.4 Användartest 

Användartest är ett vanligt sätt att samla in användardata. Under användartester en 

målgrupp analyserar och testar en produkt eller en tjänst. Användarens förmåga att 

utföra uppgifter testas med (Garrett 2011). Användbarhetstester kan utföras på en 

färdig produkt med tanken att utveckla den eller hitta brister (Garrett 2011). 

Användartest valdes i denna studie med anledning av att utvärdera samt finna 

eventuella problem och förstå vad användare upplever när de använder digitala 

tidningar samt att se vilka behov de har. Användartester ingår i observationer och 

kompletterades med intervjufrågor. Det var viktigt att se vilka fel kan uppstå under 

tjänstens användning. Alla problem som hittas kan förminskas eller tas bort i 

framtiden under produktens eller tjänstens utveckling.  

 

Användartesterna utfördes under två veckors tid med åtta deltagare. Testet tog 10-15 

minuter per deltagare. Test uppgifter är fokuserade på olika artiklar som har olika 

struktur. En artikel hade en video och förklarande text, en har endast video och en 

artikel har text och fotobild. Testen inleddes genom en kortare introduktion att det 

finns totalt sex olika artiklar från två nyhetssidor och de artiklarna har olika struktur. 

Deltagaren informerades om att den skulle tänka högt när den tittar och läser nyheter. 

Innan testen informerades deltagarna att testet inte handlade om att testa användarens 

datorvana eller kunskap, endast upplevelser och känslor. Användartest är en metod att 

analysera vilka steg användare gör för att utföra en uppgift (Garrett, 2011). Just i 

denna studie finns fokus inte endast på en enkel uppgift som är att kolla och läsa en 

artikel men koncentrerar sig också på känslor och upplevelser. Användartest valdes 

som metod eftersom den är den vanligaste användnings form för användarforskning 

(Garrett, 2011).    
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3.2.5 Observationer 

Om observationsfokus ligger på detaljer i någons interaktion, kan det bli ansträngande 

och stressigt. Det är bra att observera i fem eller tio minuters intervaller (Arvola, 

2014). Undersökningen inleddes med några frågor som tog ungefär 5–10 minuter och 

sedan man kollade på Aftonbladets artiklar. Ställde frågor om först intryck av 

Aftonbladet och kollade på andra artiklar från Expressen och sedan ställdes frågor 

som rör användarupplevelse, känslor och informationsöverbelastning. Detta gjorde att 

man kunde ha korta pauser mellan observationer och anteckna viktiga saker. 

Observationerna gjordes i en lugn miljö för att återskapa atmosfären hur användare 

läser egna tidningar i sina vardagar. Verkliga uppgifter som att kolla på startsidan och 

läsa/titta på artiklar gjorde att man kunde ställa följande frågor om synpunkter eller 

upplevelser. Deltagare hade frihet att kommentera artiklar, klicka runt inom startsida 

och uttrycka sina känslor.  

3.3 Analys 

 

För att analysera data och hitta ett mönster eller grupperingar av olika ämnen 

användes Creswells metod (2009). Insamlade data analyserades och tolkades steg för 

steg. Efter varje steg i analysen gjordes grupperingar som ledde till nästa steg. En del 

data togs bort och skapade specifika ämnen eller kategorier. När man organiserar och 

kategoriserar insamlade data, kallas processen för kodning enligt Creswell (2009). 

Tolkning i kvalitativ forskning är flexibel men den måste skapa kategorier eller 

grupper.  

 

Analysprocessen inleddes med inspelningarna från alla intervjuer. Ljudfiler lyssnades 

igenom och transkriberades så snart som intervjuerna var genomförda för att inte 

glömma bort observationer, intryck och upplevelser. Intervjuerna lästes igenom och 

kontrollerades mot ljudinspelningarna och att de stämde överens. Insamlade intervju 

och användartest data transkriberades i ett dokument. I dokumentet markerades 

bakgrundsinformation samt relevant data som kunde kopplas till olika teman. När 

första markeringar gjordes, flyttades data till ett annat dokument för att underlätta 

analyserings process. Varje deltagare fick ingen egen färg eftersom det var viktigare 

att få helhetens bild och liknande svar lades direkt tillsammans i en grupp. Genom att 

hitta gemensamma ämnen samlades markerade data in i kategorier. I det nya 

dokumentet kortades svaren ned och onödig text eliminerades. Det var viktigt att ha 

tillgång till båda dokument om något behövde ändras eller om svaret behövde 

kontrolleras. Inspelningen användes för att eliminera feltolkningar.  

3.4 Tillförlitlighet 

 

Validitet, reliabilitet och objektivitet är begrepp som utvärderar studiens trovärdighet 

(Björklund och Paulsson, 2018). De tre aspekter måste tänkas på när man undersöker 

i en studie. För att höja studiens tillförlitlighet kan en undersökning utgå från flera 
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olika metoder för att undersöka samma fenomen. Det ger varierande perspektiv för 

undersökningsobjekt. Två eller flera metoder hjälper att uppnå samma studiesyfte. 

Sådan metod kallas för triangulering (Björklund och Paulsson, 2018). Studien hade 

intervjuer, användartester med observationer.  

 

Objektivitet handlar om att studien inte var påverkad av personliga värderingar som 

kunde ändra resultatet (Björklund och Paulsson, 2018). Det är viktigt att uppge 

korrekta fakta. Man ska inte värdera och kommentera andras handlingar och uppge 

personliga åsikter kring studiedeltagarna eller deras tankar. Objektivitet skapades 

genom att det var inga personliga värderingar när man hade interaktioner med 

studiedeltagarna. Intervjuer transkriberades för att få korrekta svar och resultat som 

stämmer överens med studiedeltagarnas upplevelser.  

 

Studien består av ett kvalitativt arbetssätt med fokus för subjektiva upplevelser. 

Reliabilitet innebär att undersökningen är gjord på korrekt sätt (Thurén, 2016). 

Intervjuer med tester hade samma upplägg samt samma uppgifter för att få stabil och 

korrekt resultat. Frågor kring upplevelser om rörliga bilder ställdes innan 

användartester samt efter tester för att undersöka upplevelser en gång till. 

Intervjufrågor var öppna och uppmuntrade till diskussioner. Frågor följde i samma 

ordning och hade tydlig struktur. Reliabilitet kunde ökas med videoinspelning för att 

analysera kroppsspråk men det kunde minska antal av deltagarna på grund av att 

videoinspelning känns personlig. Triangulering kan öka reliabilitet anser Björklund 

och Paulsson (2018). Studien hade intervjuer, användartester med observationer som 

kunde öka studiens reliabilitet.  

 

Validitet handlar om att man mäter upp det vad dom är tänkt att mätas (Thurén, 

2016). För skapa god validitet valdes en relevant målgrupp med totalt åtta 

informanter som deltog både i användartester och intervjuer för att få möjligheten till 

att undersöka användares upplevelser kring rörliga bilder. Intervjufrågor utformades 

efter studiens teoriramverk samt man hade rörliga bilder i fokus. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades en kort tid efteråt för att minska risken för 

feltolkningar och förlust av information. Studien hade ett teoretiskt ramverk samt 

tidigare forskning i bakgrunden. Referenser nämnda i studien hämtades från 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna i studien hittades i vetenskapliga databaser och de 

flesta böcker som refererades i studien är kurslitteratur från tidigare kurser.  

3.5 Etiska överväganden 

 

Etiska aspekter är viktiga när man jobbar med människor. Vid den första kontakten i 

mejlet med personer som valdes till studien informerades att deras namn inte kommer 

publiceras. Det är viktigt att informera studiedeltagarna vad studien och 

undersökningar innebär (Arvola, 2014). Innan intervjun fick informanterna ett 

informationsbrev med informerat samtycke (Se bilaga 1). Studiedeltagarna fick 
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information hur lång tid intervjuer med tester kommer att ta. Det förklarades med att 

deras personliga uppgifter inte kommer att presenteras för utomstående. Innan 

intervjun fick de bekräfta att de läst och accepterat informerade samtycke. 

Informanterna hade rätt att avbryta intervjun med testet eller ställa frågor under 

intervjun eller testet. Under transkribering har namnen ersatts med bokstäver och 

informanternas namn har inte skrivits ut i rapporten eller presentationen. Ingen av de 

deltagande hade specifika önskemål inom etik eller anonymitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  24 (45) 
 

4 Resultat 
 

Följande kapitel beskriver resultat som framkommit genom studiens datainsamling 

och analys. Här redovisas resultatet från intervjuer och användartest integrerat.  

 

Resultatet visade olika fynd inom rörliga bilder på nyhetssidor online. Det visar 

potentiella användares vanor, prioriteringar och upplevelser kring rörliga bilder. 

Rörliga bilder kan vara fördel eller nackdel beroende av innehållet. Innehållet är 

väldigt viktigt enligt studiedeltagarna. Behov av kontroll och nöje är inte mindre 

viktiga delar i upplevelse.  

 

4.1 Deltagarnas bakgrund 

 

Åtta intervjuer samt tester med deltagare har genomförts för den här fallstudien. Sex 

av informanterna är kvinnor och två är män. De yngsta deltagarna är 65 år och den 

äldsta är 85 år. Sex av åtta informanterna är pensionärer och två är fortfarande i 

arbete. Fyra personer har ekonomiutbildning, två personer konstutbildning, en teknisk 

högskoleutbildning och en gymnasieutbildning. Sex personer är aktiva i föreningsliv 

när de andra deltagarna spenderar sin fritid med sina familjer eller på jobbet. Alla åtta 

deltagare har television som nyhetskälla. Hälften av deltagarna använder telefonen för 

att titta och läsa nyheter. Alla deltagarna har datorvana och de flesta arbetade med 

datorer på sina arbeten. Majoritet anser att de har medel eller över medel datorvana. 

Endast en person hade Expressen eller Aftonbladet som nyhetskälla. Majoritet 

prenumererar på Oskarshamns Tidningen i pappersformat. Två av deltagarna läser 

och tittar på tyska nyheter. Flesta deltagare föredrar nyheter på svenska, endast en 

person läser och tittar på nyheter på engelska.  

 

4.2 Nyheter och dess innehåll 

 

Sju av deltagarna läser online nyheter och endast en gör det inte. Alla 

studiedeltagarna tittar på tv och nämnde tv som första nyhetskälla. Hälften av 

deltagarna är intresserade av lokala nyheter. Tre användare gillar kulturnyheter. En 

del följer sina känslor som nyfikenhet när de väljer vilka nyheter de ska titta eller läsa 

om. Om en rubrik eller en bild fångar deras uppmärksamhet, läser eller tittar de på 

nyheter. Papperstidning anses som lättare att läsa och med mindre annonser som kan 

störa användare. Man kan läsa i lugn och ro med eget tempo. De flesta vill läsa och 

titta på nyheter eftersom de vill följa vad som händer runt omkring i Sverige eller 

världen. Nyheter ger kunskap och information anser studiedeltagarna. En av 

deltagarna sade: “Jag vill vara med om saker som händer omkring mig. Både på gott 

och ont. “. De flesta håller med att nyheter väcker känslor. Några nämnde att de inte 
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tycker om kriminella nyheter och testet bevisade att en del inte ville läsa eller titta 

färdigt på mord eller kriminell nyhet. Video kan hjälpa att första nyheten bättre, men 

det beror på nyheten anser studiedeltagarna. En deltagare uttryckte sin oro angående 

negativa nyheter: “Det väcker känslor men tyvärr kommer vi snart inte bry oss 

eftersom det ofta händer hemska saker.” Hälften berättade att de blev vana vid dåliga 

nyheter. Dom flesta tycker att video kan ge starkare känslor speciellt när det gäller 

hemska händelser. Det beror på att rörliga bilder påverkar mer genom röst och 

ansiktes uttryck. Nyheten upplevs mer personlig och man kan uppleva att man är en 

del av händelsen. Deltagare nämnde att video ger förstahandsinformation och just 

därför tittar alla deltagarna på tv nyheter. Livesändningar är informativa och man vet 

att det är förstahandsinformation. Just livesändningar och intervjuer nämndes som 

mer intressanta än vanliga nyhetsrapporter i videoformat.  

 

Hälften av deltagarna tycker att innehållet och information i Aftonbladet och 

Expressen är bra. Andra hälften tycker att det finns många nyheter som är inte 

nyheter men mer liknar skvaller eller personliga händelser. Som ett exempel nämndes 

ett kändispar som skiljer sig eller någon har åkt på semester.  Några studiedeltagare 

nämnde en video om Peter Harryson under några intervjufrågor (en länk till nyheten 

finns i bilaga 2.). Just den nyheten väljas bort på grund av innehållet. Anledning till 

detta är att det är personlig händelse och det påverkar inte Sverige eller världen. Att 

nyheten var i videoformat spelade mindre roll enligt informanterna. Personliga 

prioriteringar gör att man avstår från vissa nyheter som till exempel kultur eller mord. 

Studiedeltagarna nämnde att de kommer ihåg nyheten bättre om de ser en video och 

sedan läser en text om samma nyhet. Då lär de sig nyheten på två olika sätt - de hör 

och ser nyheten. Som ett intressant fenomen nämndes upprepningar på nyheter som 

skapas på grund av att nyheter sprider sig snabbt och det finns ingen rum mellan 

händelser och publicering/visning. Just rörlig bild har fördelar eftersom den kan 

sändas live eller video kan publiceras direkt, men text måste skrivas och 

korrekturläsas.  

 

4.3 Aftonbladet och Expressen 

 

Studien visade att endast en deltagare har Aftonbladet som en app i sin telefon. 

Applikationen används för att få notiser och läsa rubriker. En annan deltagare har 

Expressens applikation i sin telefon eftersom den har läst Expressen i många år.  En 

anledning varför deltagarna inte väljer Aftonbladet och Expressen som nyhetskälla är 

innehållet eller nyheter som inte är nyheter enligt studiedeltagarna. Studiedeltagarna 

tycker att vissa nyheter liknar skvaller och det finns en del ointressanta och inte 

aktuella nyheter. Kändisnyheter eller till exempel bantning nämndes som konstiga 

nyheter. Eftersom nyheter sprids ganska snabbt, finns det många upprepningar eller 

att det skapas flera artiklar angående en händelse. Deltagarna förklarade att det är en 

av anledningar varför de inte väljer Aftonbladet och Expressen. De prioriterar andra 
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nyhetskällor. Nästan alla deltagare berättade att den största orsak varför de väljer bort 

Aftonbladet och Expressen är reklamannonser och rörliga bilder.  

 

Hälften av deltagarna märkte att det finns reklamavbrott mellan artikelns olika 

stycken. Det gör att dom flesta tror att artikeln slutar innan reklamen. Risken är att 

man missar en del av information. Några personer kunde inte fokusera på grund av 

rörlig reklam som tar en del av uppmärksamheten. Användartester bekräftade att 

många av deltagarna blev irriterade och ofokuserade på grund av reklam. Flera 

upplevde att de ville avsluta titta på en nyhet eftersom det var en eller två 

reklamannonser innan huvudvideo började spelas upp. Några uttryckte att de läser 

endast rubriker och dom får den information som de behöver genom rubriker. Åsikter 

angående markerade ord och nyckelord som är i fetstil eller en annan färg skildes 

bland deltagarna, en del ville ha markerade ord för att underlätta snabbläsning. Samt 

en del tyckte att det är svårt med koncentration på grund av markeringar.  

 

Under intervjuer ställdes en fråga om deltagarna vill återvända till Aftonbladet och 

Expressen och flesta vill inte göra det. Som anledningar nämndes att dessa webbsidor 

upplevs som röriga och behäftade med ointressant innehåll. Flesta deltagare har källor 

som de prioriterar för att de har vana vid det. Några nämnde att de vill läsa om lokala 

nyheter och just de två utvalda tidningar saknar det. Under användartester upplevde 

en majoritet att de var överbelastade med reklam och att det var många upprepningar i 

nyheterna.  

 

4.4 Rörliga bilder 

 

De flesta deltagare tycker inte att rörliga bilder försämrar eller förbättrar upplevelser. 

Som en anledning till det nämndes själva nyheten och nyfikenhet. Videon ger 

förstahandsinformation. Skriven text kan vinklas anser deltagarna. Rörliga bilder har 

fördel att man kan publicera eller sända dem direkt. Meddelandet kan bli tydligare 

med videon eftersom man har möjlighet att visa miljöer, ställa frågor till människor 

och se deras känslor genom kroppsspråk. Man blir en del av nyheten och man kan 

bilda egen uppfattning. Flesta anser att videor är objektiva och informativa. Texten 

kan vara subjektiv och kan visa en journalists åsikt angående en händelse. En 

användare tycker att man skapar egen åsikt bättre när man läser en text. Deltagaren 

sade: “Reportern kan ge egen åsikt till mig.” Det kan bli subjektivt enligt den 

studiedeltagaren. Den deltagaren har mindre förtroende för rörliga bilder och 

använder inte online nyhetssidor dagligen.  

 

Ett problem i rörliga bilder som nämndes är att personer i videon pratar snabbt och 

otydligt. En deltagare beskrev situationen: “Undertext eller översatt text hjälper till 

för personer som hör sämre. Det saknar man ibland. Speciellt unga människor pratar 

fort och man hänger inte med ibland. Det är bra med undertext. “. Några användare 



 

  27 (45) 
 

tycker att dialekter kan bli för svåra att förstå och de önskade att det fanns en 

undertext i sådana videor. En deltagare berättade: “Det är svårt med dialekter i 

videos. Till exempel skånska eller någon som pratar snabbt. Då vill jag ha 

undertext.”.  

 

Användartestet visade att studiedeltagarna vill klicka på en video själva och de vill ha 

kontroll när videon ska börja. Intervjuer bekräftade att användare inte vill att videon 

ska börja direkt när man kommer till hemsidan. En deltagare berättade: “Jag ska 

bestämma och jag ska trycka på knappen. Om det hoppar igång av sig själv, då brukar 

jag gå tillbaka till föregående sida. Automatisk spelning väcker inte min 

uppmärksamhet, det bara stör mig.” Flesta vill läsa först en text och sedan kanske titta 

på en video. En av deltagarna var bestämd och uttryckte att den inte gillar rörliga 

bilder på grund av reklam som försämrar upplevelsen. Flera uttryckte irritationer över 

att reklamen stör och överbelastar användare samt webbsidor. Bra reklam anses vara 

en reklam som inte märks. Just reklamen gör att flera användare tappar sitt intresse att 

läsa eller titta. Samt även ofta avslutar att läsa en nyhet, eftersom reklamen är mellan 

texter eller i videor. En deltagare sade: “Det är jobbigt när man vill titta på något och 

reklam hoppar igång. Jag tappar lust att titta på videon. “Under användartestet visade 

det sig att reklamen kan förminska intresset för en nyhet. Alla deltagarna nämnde 

reklam som en viktig del som försämrar nyheter och användarupplevelse. Reklamen 

visas innan nyheten och efter.  

 

4.5 Nöje, nytta och kontroll kring nyheter 

 

Nyheter skapar många känslor och upplevelser. Endast en deltagare uttryckte sitt nöje 

över information på online nyhetssidor. En hade positiv inställning men önskade att 

det kunde vara bättre men kunde inte ge specifika detaljer på vad som kunde 

förbättras. En var missnöjd på grund av rörigt upplägg och en var missnöjd med 

själva nyheterna och innehållet. Resten var osäkra om de var nöjda eller inte. 

Användarvänlighet kan kopplas till tillgänglighet och mer än hälften tycker att 

nyhetssidor är lättillgängliga. En tyckte det krävs kunskap för att lära sig att titta på 

nyheter och en tycker att det går fortare med tv. Observationer visade att det 

behövdes justera ljud och klicka bort annonser för att få fram videon. En del annonser 

tog användaren till en annan ny sida och det skapade irritationer och missnöje.  Alla 

deltagarna kunde identifiera nyhetssidors nytta och det första som kom i deras tankar 

var information. Det är en anledning varför deltagarna vill läsa nyheter. De fyller i sin 

kunskapslucka. Rörliga bilder ger snabb tillgång till information som är nyttig och 

användbar för användare.  

 

En kontrollfråga ställdes efter användartester, man kunde observera hur deltagarna 

delade upp sig i två grupper: en som upplever de inte har kontroll och en grupp som 

tycker att de har kontroll. Just ordet kontroll skapade olika reaktioner och förklaringar 
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av studiedeltagare. De som upplevde att de kunde styra, kunde se information som de 

ville se men nämnde att reklam gör att de missar en del av information. En annan 

grupp tycker att hemsidan styr användaren med sin reklam och tar deras blick från 

andra viktiga saker. Det saknades fokus och hemsidorna upplevdes som inte 

lättanvända. Studiedeltagare upplever att de kan styra och ha kontroll över skriven 

text, eftersom de kan göra avbrott och det är lättare att koncentrera sig. Det var en del 

moment att justera ljud eller hoppa över rörliga annonser som skapade irritationer och 

funderingar hur man ska snabba på processen. En av deltagarna uttryckte sig 

angående rörlig reklam, rörliga rubriker och videor i artiklar: “Det känns att hemsidan 

styr mig. De gör med flit på något vis. Jag fastnar på något annat till exempel reklam. 

Det är en mening. “. Samma deltagare upplevde att nyhetssidor inte var lättanvända 

men kunde relatera till att de har tillgänglighet till flesta användare. Majoritet nämnde 

att de inte vill avbrytas mitt i läsning eller video eftersom det kan bli svårt att 

fokusera och finns en risk att man tappar intresse för den artikeln. Användare kan 

känna sig begränsade på grund av de kan inte fokusera och utföra en uppgift. Just att 

man inte kan avsluta en uppgift, gör det att det blir informationsöverbelastning.  

 

En del av den förlorade kontrollen är att videor börjar direkt när man kommer till en 

artikel. Det underlättar användning men alla deltagare vill styra när de ska titta på 

videor. Rörlig reklam innan videor försämrar fokus och helheten. Flesta tappar 

koncentration och intresse även upplever negativa känslor som irritation och 

missnöje. Rörlig reklam i videor försämrar kontrollen och orsakar negativa känslor.  

 

4.6 Förslag för upplägg  

 

En av dom sista frågor i intervjuer var hur studiedeltagarna vill ha nyhetssidor själva, 

om de fick välja att ändra deras upplägg. Upplägget rörde sig inte endast om rörliga 

bilder men även inom nyhetssidas layout. Flesta deltagarna vill ha ett klassisk 

tidnings upplägg: en stor rubrik, en bild som väcker intresse och sedan en text. En 

användare argumenterade för ett sådant upplägg, att man skapar sig en inställning och 

att man vill fördjupa sig i en nyhet. En nämnde ett förslag att man kunde ha senaste 

och stora nyheter först.  Det hittades ett mönster i att användare vill ha undertext i 

videor och en kort text under video för att fånga intresse. Det motiverades att inte alla 

användare hör så bra och det kan underlätta att få information. En upptäck var att man 

kan minska menyval och ändra tre sträckor som markerar huvudmeny mot en hus 

ikon eller textmeny. Deltagarna önskade att det kan finnas en text som säger att detta 

är en annons eller reklam. Man kan lägga reklamen till exempel åt höger sida på 

online tidning tyckte några deltagarna. De flesta förstår att gratis tidningar lever på 

intäkter från reklam. Samt och att ta bort all reklam kan strida mot försäljningsavtal 

av reklamtjänster som avtalats. En studiedeltagare föreslog att man kan göra videor 

kortare och tydligare samt välja vilka nyheter ska vara i rörligt bildformat. 
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5 Analys och diskussion  
 

Här presenteras reflektioner kring resultatet i förhållande till teori. Vidare 

presenteras reflektioner kring metoderna samt forskningsfrågan och hur väl den blev 

besvarad.  

5.1 Teoretisk analys 

 

Upplevda känslor 

Studien visade hur olika användare upplever känslor kring rörliga bilder. Rörliga 

bilder kopplade till skrivna texter uppfyller sitt syfte genom att dela med sig av 

information och kunskap. Samt hur upplevd användarvänlighet kan skapa större 

nyfikenhet (Lowry et al., 2013). Studien bekräftade att man kan tappa intresse och 

nyfikenhet av att använda en webbsida, eller titta på en nyhetsvideo på grund av 

faktorer som minskar användarvänligheten. Dessa faktorer är disponering av material, 

rörliga bilder som snurrar utan att man klickat på dem. Samt många rubriker och 

bilder som överbelastar användare. Användarvänlighet har även koppling till 

tillgänglighet. Att en del av användarna tycker att nyhetssidor är lätttillgängliga kan 

bero på tidigare erfarenhet, dvs. att de har testat sidorna förut. Nyfikenhet är en del av 

motivationen som leder till ytterligare användning (Lowry et al., 2013). Majoriteten 

vill inte återvända till Aftonbladet eller Expressen vilket bekräftar att det finns förlust 

av nyfikenhet. Upplevd nytta kan anses som ett mål som ger glädje och nöje till 

systemets användare (Lowry et al., 2013). De flesta användarna var inte nöjda med 

nyhetssidornas information om olika händelser. Ju mer man njuter av en interaktion, 

desto mer villig är man att ägna sin tid och uppmärksamhet till själva interaktionen 

(Lowry et al., 2013). Användartester visade att glädje och njutning är viktigt. Om 

deltagarna inte kände något nöje eller fick några positiva känslor av att titta på en 

video ville de avbryta eller snabba på processen. Lätt användning kopplas till 

kontrollen (Lowry et al., 2013). Att spela upp en video var en lätt uppgift men andra 

faktorer som att justera ljud, hoppa över reklamannonser eller distraktioner gjorde att 

inte alla deltagarna kände att de hade kontroll, därtill tog rörliga annonser en del 

fokus. Användarna var osäkra om flera rörliga annonser skulle visas efter nyheten. 

Förlust av kontroll skapade negativ inställning som ledde till att användare inte ville 

använda nyhetssidan igen. Positiv inställning har koppling till beteendemässiga 

avsikter (Lowry et al., 2013). Intentionen att använda rörliga bilder kunde minskas på 

grund av negativa känslor. Användare som känner fördjupat fokus under 

interaktioner, har tendens att fortsätta använda ett system (Lowry et al., 2013). En del 

användare kunde inte fokusera på innehållet och det minskade njutningen av 

interaktionerna på nyhetssidan. Genom observationerna kan man utläsa att de rörliga 

annonserna irriterade nyhetskonsumtionen för testpersoner på båda nyhetssidor. Båda 
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nyhetssidor upplevdes likvärdiga vad det gäller innehållet, rörliga bilder och 

upplägget. En testperson upplevde Aftonbladet lite bättre än Expressen.  

 

 

Användarupplevelse 

Användarens tidigare erfarenheter kan påverka produktens eller tjänstens upplevelse 

(Roto et al., 2011). Studiedeltagarnas upplevelser påverkades av tidigare positiva eller 

negativa erfarenheter. En del hade testat nyhetssidor innan undersökningen och det 

gör att man kan ha en viss förutfattad inställning. Informanterna i studien var inte helt 

nöjda med innehållet på de digitala nyhetssidorna. De upplever att artiklarna kan bli 

röriga och att innehållet inte uppfyller deras önskemål och behov. Som positiv faktor 

upplevs rörliga bilder som informativa och objektiva enligt studiedeltagarna. 

Studiedeltagarnas inställning var att rörliga bilder inte försämrar eller förbättrar 

upplevelsen och att en del av upplevelsen kan speglas av valet av artiklar samt 

intresset för vissa nyheter. Samtidigt är användarupplevelsen gjord av förväntningar 

som kommer från tidigare erfarenheter (Roto et al., 2010). Det är inte tydligt vad 

studiedeltagarna hade för förväntningar innan testerna gjordes.  

 

Testerna kunde påverkas av studiedeltagarnas indirekta erfarenheter. Indirekt 

erfarenhet skapas genom relaterad teknik, varumärke, annonser, presentationer, 

demonstrationer eller andra personers åsikter (Roto et al., 2010). Intervjun lyfte frågor 

om nyhetskällor och tidigare användning av Expressen och Aftonbladet. Indirekta 

erfarenheter var tydliga efter svaren på intervjufrågorna. Några av studiedeltagarna 

hade en negativ inställning kring nyhetssidor eftersom de hade testat dem tidigare och 

slutat besöka dem på grund av rörliga annonser. 

 

Tillgänglighet 

Aizpurua et al. (2016) beskriver i sin forskning om ett resultat som visar att den 

upplevda tillgängligheten kan förknippas med uppfattningar om uppgiftsorienterade 

aspekter eller mer subjektiva erfarenheter som har hedonistiska aspekter. Alla 

studiedeltagarna håller med om att nyhetssidorna utför sin uppgift, dvs. att dela 

nyheter. Svårighetsgraden att hitta en nyhet kan påverkas av innehållmängden och 

informationen. Informanterna upplevde att rörliga annonser kunde försämra 

upplevelsen och i detta fall kunde uppfattningen av tillgängligheten vara sämre. 

Känslomässiga reaktioner eller bedömningar handlar om skönhet, godhet och 

attraktion (Aizpurua et al., 2016). En tillgänglig webbplats erbjuder nya möjligheter 

och intryck. Om innehållet på en webbplats är lätt tillgängligt, kommer användarna 

att ha större chanser att bli stimulerade och motiverade för att fortsatt navigera runt på 

webbplatsen, jämfört med en mindre tillgänglig webbplats (Aizpurua et al., 2016). 

Testpersonerna ville inte stanna länge på hemsidorna på grund av att de blev trötta 

och ointresserade av rörlig reklam. Det visade sig att användare vill ha tydlig struktur 

och en attraktiv nyhetssida utan reklamannonser. För rörig och dålig strukturerad 

webbsida upplevdes som mindre tillgänglig. Hedonistiska aspekter påverkade hela 

upplevelsen och uppfattningen av tillgängligheten. Negativa känslor påverkade 
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inställningen till nyhetssidor. Webbsidor upplevdes som mindre tillgängliga, 

krävande tid att lära sig och överbelastade av information och rörliga bilder. Äldre 

personer villa vara oberoende och vanliga datoranvändare (Sayago och Blat, 2011).  

Det stämmer överens med studieresultaten – äldre personer vill inte vara styrda, de 

vill ha kontroll över vilka nyheter de vill se och läsa och även när vill de titta på 

rörliga bilder. 

 

Informationsöverbelastning 

Äldre personer behöver tid att lära sig och de är försiktigare på grund av att de är 

rädda för att göra fel eller att “förstöra” information på sin dator (Sayago och Brat, 

2011).  Studien visade att testpersoner väntade tålmodigt tills alla reklamannonser 

slutade och vågade inte ta för mycket initiativ. De följde instruktioner och var 

försiktiga med att klicka runt på nyhetssidor. På grund av att äldre personer är 

försiktigare, ökar de kognitiva krav och hindrar dem från att vara oberoende 

datoranvändare. Studieresultaten visade att äldre personer kände sig överbelastade 

med information och rörliga bilder. De flesta informanterna anser att det behövs 

bättre kategorisering av innehållet. Klingberg (2008) anser att vi har en begränsad 

förmåga att behålla och komma ihåg information. Långa och komplicerade 

beskrivningar, meningar eller berättelser ger för mycket information som kan bli svårt 

att hantera, speciellt i stressiga situationer. Ett annat exempel på ökande krav är hur vi 

får mer och mer information från Internet i stället för böcker eller tidningar. Ett 

fenomen som upptäcktes under intervjuerna var rubrikläsning. En del av 

informanterna berättade att de får den informationen som de behöver genom 

rubrikläsning, vilket förkortar lästiden samtidigt som det inte belastar minnet med 

onödiga detaljer. Det är lättare att läsa papperstidningar än att läsa en artikel på 

Internet eftersom en digital artikel kan ha rörliga annonser som skapar distraktioner, 

vilket kräver större koncentration (Klingberg, 2018). Studien visade att rörliga bilder 

skapar distraktioner och det kräver större fokus. Några av informanterna tyckte det 

var mera avslappnande att läsa en papperstidning då det krävde mindre koncentration. 

Annonser tar också en del fokus från online nyhetssidor. Användarna berättade dock 

att de kunde minnas nyheten bättre om de både läste nyheten i text och sedan kunde 

se den på video, det upprepade informationen två gånger. Majoriteten väljer text som 

nyhetsformat och flesta har papperstidning på grund av att man har mindre 

distraktioner och kan läsa i eget tempo. 

 

Resultatdiskussion 

 

 

Studien syftade till att undersöka hur äldre personer upplever rörliga bilder på 

nyhetssidor online. Ett stort fokus har legat på användarupplevelse, 

informationsöverbelastning och tillgänglighet. Studien visade att det finns behov av 

aktuella världsnyheter samt lokala nyheter. Det visade sig att Aftonbladet och 

Expressen är komplexa webbplatser som rymmer stora mängder innehåll som består 

av skrivna artiklar och rörliga bilder. Man kunde identifiera olika förslag till 
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förbättringar av webbsidor och vilka känslor rörliga bilder skapar. Därtill kunde man 

identifiera vilka nyheter som passar för video resp. textformat. Till exempel 

brottsnyheter tas emot bättre i en skriven text medan en intervju med politiker anses 

mer trovärdig i videoformat. 

 

Svenskarna och Internets (2017) undersökning visar att många föredrar Aftonbladet 

och Expressen som nyhetskällor. Studien visade att äldre personer väljer tv och 

lokaltidningar som primära nyhetskällor. Expressen och Aftonbladet nämndes endast 

av en deltagare. Studiens resultat visar andra nyhetskällor jämfört med Svenskarna 

och Internets (2017) undersökning. Om studien analyserade SVT eller 

Oskarshamnstidningens nyhetssidor kunde det bli ett annat resultat. Detta beror på 

deltagarnas inställning då de flesta är vana vid de ovan nämnda nyhetskällorna och 

har positiv inställning till dem. Samtidigt upplevs SVT och Svenska Dagbladet som 

mer tillförlitliga och seriösa nyhetskällor. Studien avslöjade att det finns ett intresse 

för lokala nyheter. Det är viktigt att nämna att deltagarna väljer en text framför en 

rörlig bild och resultatet kan påverkas av att man valt en nyhetskälla med mer skriva 

artiklar än nyheter i videoformat. 

 

Tillväxt av online-video nyheter drivs mest av teknik, plattformar och förläggare 

snarare än av konsumenternas efterfrågan (Digital News Report, 2017). Det mesta av 

tiden på nätet spenderas för att läsa texten än att titta på videor och Reuters 

undersökning som nämndes i Digital News Report (2017) visar att en majoritet av 

användare ibland eller aldrig använder video nyheter på nätet. Resultatet visade att 

användare föredrar text framför video men informanterna nämnde också att 

användarupplevelsen varken påverkade negativt eller positivt av rörliga bilder. 

Informanterna ville läsa en text i första hand men de anser video är mer tillförlitlig. 

Speciellt om det är live sändning eller en intervju med en person. De beskriver att det 

kan vara svårare att vinkla resultatet om intervjun är oredigerad. Chen et al. (2017) 

forskning visar att videoklipp av låg kvalitet skulle minska användares uppfattning 

om trovärdighet och värdet av tidningen som producerade den videon. Det finns 

ingen insamlad data som rör kvalité som viktig faktor för att välja videoformat. 

Deltagarna anser att känslor och information gör nyheten trovärdig och intressant. 

Användare tycker att det är viktigt att prata tydligt och inte för fort.  

 

Rörlig reklam och rörliga bilder kan bli distraherande. Animationer och rörliga bilder 

måste hanteras med försiktighet för att minska de potentiellt negativa sidoeffekterna. 

Det kan distrahera användarna från deras huvudsakliga ändamål när de använder ett 

visst system. Det leder till negativa känslor mot systemet (Hong, Thong och Tam, 

2004). Resultatet i studien visade att rörlig reklam och rörliga rubriker distraherar 

användare och skapar negativa känslor som irritation och olust, som snabbt leder till 

att användare inte vill återvända till undersökta nyhetssidor. Om rörliga bilder 

används i nyhetssidor, då vill deltagarna själva ha kontroll över när de startar en 

video. De vill inte ha reklam innan och efter en video nyhet. Textning i videon kan 
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underlätta att få information. Intervjupersoner eller journalister ska inte tala för snabbt 

för att få bra förståelse om händelser.  

 

Nyheter och dess material uppdateras snabbt (Koltay, Špiranec och Karvalics, 2016). 

Användare vill vara informerade ständigt. Studiedeltagare har intresse för nyheter och 

vill veta vad som händer omkring dem. Dock är deras intresse inriktade till 

information och kunskap, inte läsning eller tittande för nöjes skull. Användare tycker 

att det är viktigt att ha balans mellan bilder och texter.  

 

5.2 Metodreflektion 

 För att besvara forskningsfrågan valdes metoder som fokuserade på 

användarupplevelse, informationsöverbelastning och tillgänglighet. Dessa metoder 

var intervjuer och användartester. Studiedeltagarna hade olika bakgrund och valdes 

på grund av att de passade in i rätt åldersgrupp samt hade någon datorvana. Detta 

kunde berikas med informanter från olika kommuner med olika bakgrund. En grupp 

som kunde ge intressant data är personer som jobbar med rörliga bilder till exempel 

inom filmbolag eller tv journalister. Det kunde vara bra att veta om ett mobilt 

gränssnitt har någon påverkan på forskningen, detta har dock inte undersökts i 

studien. Studien har utgått endast från användande av datorskärm. 

 

Valet av artikel kan också ha påverkat undersökningen då innehållet kan ha gjort 

upplevelsen mer engagerande beroende på hur intressant nyheten var. Det skulle vara 

bra att göra tester på flera olika artiklar i framtiden. Samtidigt gjordes testerna på 

datorskärm och en del av deltagarna använde mest mobilskärm. Det kunde vara 

intressant om det finns en skillnad i upplevelser med olika skärmstorlek. 

 

Det var en stor fördel att träffa och se studiedeltagarna i verkliga miljöer snarare än 

att utföra intervjuer och tester med distansverktyg, då kunde man analysera beteende 

och känslor som användarupplevelsen uppvisade. Detta gav möjligheter till 

observationer som kunde vara omöjliga att utföra på distans. Vissa av intervjusvaren 

var korta eller kunde tolkas på flera olika sätt men just observationer och tester 

bekräftade tolkningarna. Eftersom studiedeltagarna inte har yrkesrelaterad bakgrund 

inom rörliga bilder kunde man inte ställa djupare eller specifika frågor kring rörliga 

bilder. Det kan också finnas en del stress i att man måste prestera under testerna samt 

då man svarar på frågor under intervjuer vilket även kan påverka deltagarnas 

inställning till att bli mera negativ gällande hur de upplever nyhetssidorna. Det är 

svårt att avgöra hur detaljerade och intresserade deltagarna var och om det var några 

som var noggrannare än andra. 

 

Intervjuerna och testerna gjordes med personer som är bekanta och bor i närheten. 

Det underlättade tidsbokning och intervjuperson sökning och urval. Personerna har 

ingen yrkesrelaterad koppling till nyhetssidor. Detta minskar risken för att resultatet 

påverkades av yrkesrelationer. Informanterna kunde slappna av under tester och 
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intervjuer eftersom de inte behövde bekanta sig med studieledare. Det var inga stora 

pauser mellan svar och det kan tolkas som, att deltagarna sa vad som verkligen kom 

först i deras tankar. Gruppintervjun valdes bort eftersom det kan leda till att 

informanterna påverkades av varandras svar. 
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6  Avslutning 
Kapitlet besvarar i korta drag forskningsfrågan som ställdes i kapitel 1.2 Syfte och 

frågeställning och avslutas med potentiell fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsats 

 

Syftet med studien var att undersöka hur äldre personer upplever nyhetssidor online 

med rörliga bilder. Forskningen genomfördes som en kvalitativ studie där data 

samlades in genom semi-strukturerade intervjuer och användartester med åtta 

informanter i åldersgrupp 65–85 år. Insamlad data analyserades med systematisk 

analys och resultatet jämfördes med litteraturen för att besvara forskningsfrågan. Den 

forskningsfråga som undersöktes i studien var: 

 

Hur kan rörliga bilder påverka användarupplevelsen för äldre personer på 

nyhetssidor online, och hur kan dessa utformas för att vara lättillgängliga för denna 

grupp? 

 

Rörliga bilder påverkar användaren negativt eller positivt beroende på inställning, 

tidigare erfarenheter och prioriteringar av nyhetsformat. Som helhet upplevde 

studiedeltagarna inte att rörliga bilder i sig försämrar eller förbättrar 

användarupplevelsen, det handlar mer om vad de innehåller och hur det läggs upp. 

Rörlig reklam kan exempelvis försämra upplevelsen, medan ett informativt 

nyhetsinslag kan ge användaren känslan av mer objektiv information samt att man 

minns nyheten bättre. Studien visade att rörlig reklam och rörliga rubriker distraherar 

användare och skapar negativa känslor som irritationer och olust, vilket leder till att 

användare inte vill återvända till en hemsida. Upplevd användarvänlighet, glädje och 

upplevd kontroll är viktiga faktorer som är en del av en bra användarupplevelse. Det 

är viktigt att användaren har kontroll och kan bestämma när den ska titta på 

exempelvis ett videoklipp. Här vill användarna själva starta videon och tal bör vara 

tydligt och inte för snabbt. Nytta och information är viktiga delar men även nöje och 

glädje ska finnas i nyhetssidor för att få en god användarupplevelse.   

 

För att minska informationsöverbelastning ska rörlig reklam minskas på nyhetssidor, 

samt rekommenderas flyttas till höger sida. Nyheter ska inte avbrytas med rörliga 

annonser. För att inte tappa fokus och koncentration måste nyheter vara korta och 

tydliga. Rubriker ska vara korta men informativa för att underlätta grupperingar i 

layouten. Det är viktigt att visa vilka nyheter som är nyast och vilka som sänds live. 

Informationsöverbelastning kan minskas om man använder tidningslayout: en stor 

rubrik, bild eller video och en kort text.    
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Nyhetssidor uppdateras konstant och det gör att användare har tillgång till de senaste 

nyheterna. Undertext i videor gör att personer med sämre hörsel kan minnas och 

uppfatta nyheten bättre. Kategoriseringen på en nyhetssida ska vara tydlig och enkel 

för att underlätta navigeringen. För att göra rörliga bilder mer tillgängliga för alla ska 

undertext användas i videor. Personer i rörliga bilder ska prata tydligt och inte för 

fort. Inte alla nyheter ska vara i rörligt bildformat, vissa nyheter ska vara i textformat, 

som till exempel personliga kändisnyheter eller brottsnyheter. Intervjuer, 

livesändningar och politiska debatter föredras i videoformat. Att minska rörlig reklam 

på nyhetssidor och flytta en del reklam till höger panel kan leda till en ökad 

användning och en bättre upplevelse. Att få läsaren att återvända till nyhetssidor 

kräver att de viktiga nyheterna uppdateras kontinuerligt och visas överst på startsidan 

kronologiskt, personliga och kändisnyheter ska minskas eller flyttas till en egen sida. 

Reklam ska inte placeras i nyhetsklipp. Även om reklam visas i nyhetsklipp ska det 

finnas en text som varnar att det är reklam samtidigt som det ska finnas en rubrik 

”Reklam” till alla annonser oavsett om de är rörliga eller inte. Ett tydligt upplägg med 

en stor rubrik, en bild/video och en förklarande text anses som det bästa upplägget 

och den bästa användarupplevelsen. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Urvalet i studien inkluderade äldre personer i åldern 65–85 år. Det var sex kvinnor 

och två män. Framtida forskning kan genomföras med fler män och även inkludera 

äldre personer än 85 år. Detta kan bidra till mera täckande data då man kan jämföra 

om kön eller tidigare jobb har någon påverkan på användarupplevelsen. 

Testpersonerna är födda i Sverige och svenska är deras modersmål. Det kunde vara 

relevant att utforska hur personer med svenska som andra språk upplever rörliga 

bilder och nyhetssidor. För vidare forskning föreslås användartester med flera rörliga 

bilder på fler utvalda nyhetssidor för att säkerställa vilka faktorer som försämrar 

upplevelsen och kan förbättra nyhetssidor så att de uppfyller alla användarnas behov. 

Det kunde väljas en kategori som till exempel brottsnyheter och sedan analysera 

dessa med hjälp av olika nyhetssidor. Det kunde vara bra att analysera användarens 

vanor att läsa eller titta på nyheter. Negativ eller positiv inställning till videoformat 

kan påverkas av att användare har för vana att läsa nyheter i pappersformat. Samtidigt 

kunde studien delas in i världsnyheter och lokala nyheter för att se hur personliga 

prioriteringar påverkar upplevelse och nyfikenhet. För att se om det finns användar- 

eller motivationsklyftor kunde forskningen utföras på unga personer och en 

jämförelse mellan olika åldersgrupper kunde visa på tydliga mönster för vilka behov 

yngre respektive äldre personer har. Detta kunde implementeras i videor och upplägg 

för att göra nyhetssidor mer tillgängliga för alla. En studie med samma upplägg kunde 

göras i andra länder för att jämföra resultat med äldre personer i Sverige och skapa 

generella designriktlinjer. 
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Bilagor 
 

 

Detta kapitel presenterar rapportens två bilagor. 
 

 

 

 

Bilaga 1. Informerat samtycke 

 
 

Informerat samtycke 

 

Detta dokument för informerat samtycke gäller deltagare av studien som utförs av 

Karolina Pronckute som är distansstudent i VT 2019. Studien genomförs för ett 

examensarbete inom Informatik på Linnéuniversitetet. Genom att underteckna 

dokumentet ger du ditt medgivande att delta och bidra till studien. Deltagare kan ställa 

frågor eller avbryta sitt deltagande i studien utan konsekvenser. Intervjun och testet 

kommer inte att kräva några förberedelser utan det handlar om att få en förståelse för 

personens upplevelser om nyhetssidor. 

  

Introduktion och syfte 

Målet är att fylla i kunskapslucka för äldre personers upplevelser för rörliga bilder på 

nyhetssidor. Fokus i studien kommer att ligga på användarupplevelse. Fokus i 

upplevelserna är: Stress, glädje, kontroll, nyfikenhet och upplevd nytta. Studien 

kommer att bidra till ökad kunskap för sambandet mellan rörliga bilder och äldre 

personers upplevelser. Utifrån den insamlade informationen kommer det att skapas 

ramverk för designriktlinjer. 

Studien utgår från nuvarande forskningsfrågan: 

Hur kan rörliga bilder påverka användarupplevelsen för äldre personer i nyhetssidor 

online? 

 

Genomförande 

Under intervjun kommer det ställas generella och specifika frågor kring datorvana och 

tidigare jobb för att Karolina ska få en bättre förståelse av informanternas behov och 

önskemål. I huvudsak kommer intervjun fokusera på användares upplevelser av 

nyhetssidor. Resultatet kommer presentera generella mönster och enstaka citat samt 

avslutas med förslag för designriktlinjer. Alla personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Inget namn kommer nämnas i resultatet. 

Intervjun tillsammans med testet beräknas ta mellan 30-45 min. Expressen och 

Aftonbladet kommer analyseras genom användartester. Intervjuer kommer att spelas in 

och transkriberas. Ljudfiler raderas efter rapportens publicering. Arbetsmaterial 

förvaras på min privata dator och lösenordsskyddade molntjänst.sidn 



 

   
 

  

Resultat 

Resultatet från intervjun och testet kommer att ge Karolina en bättre förståelse av äldre 

personers behov på nyhetssidor och hur de upplever rörliga bilder. 

Resultatet kommer att sammanfattas och publiceras i en rapport.  Resultatet presenteras 

muntligt i redovisning för examensarbetet.  

Rapporten kommer att publiceras online på en offentlig databas Diva. Den kan 

användas i vetenskapliga publikationer. I rapporten kommer deltagares namn inte 

finnas.  

   

Intyg om samtycke 

Jag har läst informerade samtycket. Jag har haft möjlighet att ställa frågor kring detta 

och de frågor jag har haft har blivit besvarade. Jag intygar mitt samtycke om att vara 

med i denna studie. 

  

Deltagares namn:    

 Studieledares namn: Karolina Pronckute 

Deltagares signatur:    

 Signatur: 

Datum: 
 

Bilaga 2. Intervjufrågor och användartest 

 

Innan intervjun förklarades vad studien handlar om och frågade om deltagarna har läst 

informerat samtycke. 

 

Intervjufrågor: 

1. Generella frågor 

Yrke? 

Utbildning? 

Vad har du jobbat med sist? 

Har du hörs- eller synnedsättning som påverkar dig? 

  

2. Frågor om datorvana 

Hur din datorvana är? 

Hur ska du beskriva hur datorkunnig du är? 

  

3. Frågor om nyheter 

Hur och var brukar du titta och läsa på nyheter? 

Varför är det viktigt med nyheter? 

Hur väljer du vad du ska titta/läsa på? 

Vilka nyheter är mest intressanta för dig? Vilken format? 

Vilka nyhetssidor brukar du läsa? 



 

   
 

Läser du nyheter online? 

 

Test 

Användare kollar på Aftonbladet nyhetssida. Hur upplever du hemsidan? 

Vad stör dig mest på nyhetssidan? Upplever du stress eller andra negativa känslor? 

Vilken ordning vill du ha på nyhetssidan? 

 

Läs och titta på de tre nyheter på Aftonbladet. 

Mordvågen i Malmö: Elva skjutna och fem döda på 16 dagar. Text och video.  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6kvJ1/mordvagen-i-malmo-elva-skjutna-och-

fem-doda-pa-16-dagar  

Man anhållen för mordförsök i Sollentuna. Text.  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g7k1Oa/man-anhallen-for-mordforsok-i-

sollentuna  

Greta Thunberg ska träffa påven: ”Han bryr sig om klimatet”. Video.  

https://www.aftonbladet.se/tv/a/284353  

 

Användare tittar på Expressen nyhetssida. Hur upplever du hemsidan? 

Vad stör dig mest på nyhetssidan? Upplever du stress eller andra negativa känslor? 

Vilken ordning vill du ha på nyhetssidan? 

 

Läs och titta på de tre nyheter på Expressen. 

Isabel Adrian överfallen, slagen och pistolhotad. Text och video. 

https://www.expressen.se/noje/isabel-adrian-ranad-och-slagen-tre-man-atalas/  

Lär av historien – metoo är ingen våldsam pöbel. Text. 

https://www.expressen.se/kultur/qs/lar-av-historien-metoo-ar-ingen-valdsam-pobel/  

Harryson på sjukhus i 15 veckor: ”Var död”. Video. 

https://www.expressen.se/tv/nyheter/gt/harryson-pa-sjukhus-i-15-veckor-var-dod/  

 

 

Teori relaterade frågor 

Användarupplevelse 

Kan du berätta om första intryck? Helheten texter och bilder?Vad är det vad du fastnar 

på? Vilka saker är störande? Vilka saker är spännande?  

Hur upplever du rörliga bilder på nyhetssidor? Höjer rörliga bilder 

upplevelse?Bra/dålig användarupplevelse med rörliga bilder? 

Informationsöverbelastning  

Kolla på rörliga reklam. Är det relevant? Känner du överbelastning på nyhetssidor? 

Tillgänglighet 

Är nyhetssidor lätt tillgängliga? 

 

 

HSAM 

Upplevd användarvänlighet 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6kvJ1/mordvagen-i-malmo-elva-skjutna-och-fem-doda-pa-16-dagar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6kvJ1/mordvagen-i-malmo-elva-skjutna-och-fem-doda-pa-16-dagar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g7k1Oa/man-anhallen-for-mordforsok-i-sollentuna
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g7k1Oa/man-anhallen-for-mordforsok-i-sollentuna
https://www.aftonbladet.se/tv/a/284353
https://www.expressen.se/noje/isabel-adrian-ranad-och-slagen-tre-man-atalas/
https://www.expressen.se/kultur/qs/lar-av-historien-metoo-ar-ingen-valdsam-pobel/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/gt/harryson-pa-sjukhus-i-15-veckor-var-dod/


 

   
 

Var det lätt att använda? 

Upplevd användarnytta 

Vilken nytta ger nyhetssidor? 

Nyfikenhet 

Känner du nyfikenhet kring de nyhetssidor som använder rörliga bilder? 

Nöje (glädje) 

Känner du dig nöjd med information och upplägg på nyhetssidor? Vilka känslor väcker 

nyheter? 

Kontroll 

Hur upplever du kontroll över vilken information du vill se? 

Beteendemässig avsikt att använda 

Vill du läsa mer om den nyheten? Vilka faktorer gör att du vill använda samma online 

tidning igen? 

Fokuserad på innehållet 

Försämra/förbättrar upplevelse rörliga bilder? 

Förstår ni nyhet bättre? hur det påverkar din fokus? blir du mer absorberar i nyheter? 

 

4. Frågor om upplägg 

Hur prioriterar ni information till ex. text eller video? Vilken ordning vill du ha 

information på nyhetssidor? 

Vill du att bilden ska vara still och sedan spelas när du klickar på den eller ska den vara 

rörlig när du kommer till hemsidan? 

Kan du visa vilket upplägg vill du ha i nyhetssida? 
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