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Abstract  

The	aim	of	this	report	is	to	convey	the	parts	of	the	process	of	interaction	design	
for	a	re-design	of	a	news	application.	I	have	been	part	of	the	team	assembled	by	
SVT-interactive	with	the	goal	to	create	a	new	Android	and	iOS	application	due	to	
a	perceived	sub-par	experience	on	their	current	applications.		
	
This	 report	 will	 elaborate	 on	 the	 user	 studies	 and	 theories	 that	 has	 been	
undertaken	in	order	to	achieve	a	usable	experience	for	the	applications	users.	The	
goals	 and	 attributes	 of	 the	 project	 has	 been	 set	 by	 the	 development	 group	
themselves	in	collaboration	and	with	regards	to	the	stakeholders,	both	internal	
at	SVT	and	external.		
	
	

Abstract  

Syftet	med	denna	rapport	är	att	 förmedla	delar	av	 interaktionsdesignen	för	en	
om-design	 av	 en	 nyhetsapplikation.	 Jag	 har	 varit	 en	 del	 av	 en	 projektgrupp	
sammansatt	 av	 SVT	 -	 interaktiv	 med	 målet	 att	 skapa	 en	 ny	 Android	 och	 iOS	
applikation	på	 grund	av	 en	 av	 SVTi	 tolkad	undermålig	 användarupplevelse	 av	
deras	aktuella	applikationer.	
	
Denna	rapport	kommer	att	redogöra		för	de	användarstudier	och	teorier	som	har	
utförts	för	att	uppnå	en	användbar	upplevelse	för	applikations	användare.	Målen	
och	attribut	 för	projektet	har	satts	av	utvecklingsgruppen	med	samverkan	och	
hänsyn	tagen	till	stakeholders,	både	internt	på	SVT	och	externt.	
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Tack	till	
Alla	personer	i	alla	team	på	SVTi-Nyheter	som	låtit	mig	utföra	studier	och	vara	
en	del	av	SVTi.	Särskilt	tack	till	gruppmedlemmarna	i	App-teamet	som	aktivt	och	

engagerat	deltagit	i	alla	diskussioner.		 	
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1 Bakgrund 

Detta	 praktiska	 examensarbete	 har	 utförts	 med	 och	 hos	 Sveriges	 Television	

interaktiv.	 SVTi	 är	 den	 del	 av	 SVT	 som	 ansvarar	 för	 digital	 utveckling	 och	

underhåll	av	digitala	kanaler	i	vilka	SVT	kan	distribuera	sitt	innehåll	enligt	sina	

mål	 som	public	 service	 leverantör	 (Om	SVT,	2016).	Projektet	 som	avhandlas	 i	

denna	rapport	har	varit	en	 fortsättning	av	ett	projekt	som	startade	under	den	

tidigare	kursen	Praktik	inom	programmet	IT,	Medier	och	Design	vilket	avspeglas	i	

denna	rapport	då	 tidigare	arbete	och	studier	utförts	på	andra	delar	av	samma	

applikation.		

	

SVT	Nyheter	är	den	del	av	SVT	som	avser	att	förmedla	relevanta	nyheter	till	en	

bred	publik.	SVT	Nyheter	har	genom	SVTi	byggt	upp	sin	webbplats1	och	använt	

den	 som	 en	 hybrid	 wrapper-applikation	 (när	 man	 visar	 delar	 eller	 hela	

webbplatsen	 i	ett	webbläsare-fönster	 inom	applikationen	 istället	 för	att	skriva	

den	genom	programspråk	som	till	exempel	C++,	Java	eller	Swift).	Det	SVTi	funnit	

är	 att	 antalet	 nedladdade	 SVT-Nyheter	 appar	 är,	 med	 undantag	 från	 toppar,	

konstant	över	tid.	Antalet	användare	som	avinstallerar	appen	är	likvärdigt	vilket	

innebär	 att	 appen	 genererar	 ett	 tillskott	 för	 användarbasen	 om	 närmare	

plus/minus	noll.	Detta	blir	 ett	problem	då	mobilanvändandet	 i	 Sverige	 i	 totalt	

stiger	(Findahl	och	Davidsson,	2015)	och	SVT	vill	nå	ut	med	relevanta	nyheter	till	

så	många	individer	som	möjligt.	SVTi	beslutade	att	den	mobila	upplevelsen	i	för	

applikationen	 ska	 omskapas	 för	 att	 mer	 effektivt	 möta	 användarnas	

förväntningar	både	vad	gäller	design	och	teknisk	implementation.		

	

Beslut	fattades	av	tekniska	skäl	och	genom	inventering	av	kompetens	hos	SVTi	

att	skriva	en	applikation	för	både	Android	och	iOS.	Applikationen	skulle	utvecklas	

med	programspråken	Java	respektive	Swift	för	de	båda	operativsystemen.		

	

																																																								
1	SVT-Nyheternas	webbplats	-	http://www.svt.se/nyheter/		
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1.1 Syfte 

Syftet	med	det	praktiska	examensarbetet	var	att	utföra	 interaktionsdesign	och	

bidra	med	designrelaterade	och	medietekniska	insikter	för	gruppen	som	framtar	

den	 nya	 applikationen.	 Denna	 rapport	 kommer	 inte	 konvergera	 i	 ett	 enskild	

resultat	 utan	består	 av	 flera	mindre	 resultat	 och	 förslag..	 Jag	 har	 arbetat	 nära	

gruppen	 genom	diskussion	 och	 argumentation	med	målet	 att	 skapa	 relevanta	

rekommendationer,	förslag	och	råd.		

	

1.2 Arbetsgruppen och arbetsprocessen 

Gruppen	som	sammansattes	för	att	skapa	den	nya	applikationen	bestod	av:	en	

iOS	 utvecklare,	 en	 Androidutvecklare,	 en	 grafisk	 designer,	 en	

interaktionsdesigner	 och	 jag.	 Till	 gruppen	 tillhörde	 även	 en	 back-endare2.	

Gruppen	och	projektet	tillställdes	under	en	produktägare	och	en	intern	beställare	

hos	SVT.	Jag	kunde	arbeta	nära	produkten,	och	gruppens	samlade	idéer,	tankar	

och	beslut	diskuterats	och	gemensamt	utförts.	Det	kommer	därför	 förekomma	

idéer	och	resultat	i	denna	rapport	som	speglar	gruppens	totala	insats,	jag	redogör	

dock	inte	för	något	utan	att	jag	själv	varit	aktiv	delaktig	i.		

	

Vi	arbetade	i	projektets	inledande	faser	mer	fokuserat	med	Lean	UX-processen	

genom	 att	 blanda	 in	 gruppens	 alla	 medlemmar,	 som	 icke	 designers,	 i	

designprocessen	(Gothelf,	2013,	s14).	Desto	längre	projektet	fortskred	desto	mer	

tid	 behövdes	 distribueras	 åt	 respektive	 gruppmedlems	 egna	 arbetsuppgifter.	

Utvecklarna	behövde	mer	tid	till	att	skriva	kod	i	takt	med	att	designbesluten	blev	

mer	komplicerade.		

	

Två	 gruppmedlemmar	 talade	 inte	 flytande	 svenska	 vilket	 medförde	 att	 hela	

projektet	 utförts	 på	 engelska.	 All	 dokumentation	 har	 därför	 skrivits	 och	

kommunicerats	på	engelska	varvid	delar	av	denna	rapport	kommer	ha	engelska	

inslag.	Applikationen	har	utvecklats	för	att	vara	på	svenska	men	andra	språkstöd	

kan	komma	att	implementeras	i	framtida	uppdateringar.		

	

																																																								
2	Back	end	-	https://en.wikipedia.org/wiki/Front_and_back_ends	
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1.3 Målbildsskapande 

Gruppen	fick	gemensamt	ta	fram	en	målbild	för	vilka	attribut	applikationen	skulle	

förmedla	 hos	 användaren.	 Alla	 gruppmedlemmar	 tog	 individuellt	 fram	 vilka	

attribut	 de	 ansåg	 att	 applikationen	 skulle	 förknippas	 med.	 Vi	 sammanställde	

sedan	dessa	gemensamt	genom	att	para	ihop	de	som	var	snarlika	varandra	tills	

alla	var	nöjda	och	resultatet	av	denna	process	blev:		

• Easy	to	use	

• Quick	overview	

• Clean	and	simple	design	

• Engaging	

• Trustworthy	

• Relevant	

Detta	blev	de	attribut	vi	under	projektet	har	 ställt	 vår	design	och	utveckling	 i	

relation	till.	Attributen	kom	att	ställas	 i	konflikt	mot	varandra.	Vid	tillfällen	då	

detta	skett	har	vi	genom	en	fall-för-fall	basis	tagit	ställning	till	vilket	attribut	som	

varit	högst	värdesatt.		
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1.4 MVP – Minimum viable Product 

Gothelf	 förespråkar	 en	 fragmenterad	 MVP-ansats	 (Gothelf,	 2013,	 s.58)	 vilket	

innebär	att	man	bryter	ner	huvud-MVPn	i	individuella	komponenter/delar.	Vad	

det	 innebar	 för	oss	var	att	bryta	ner	varje	användarscenario	(till	exempel	 läsa	

artikel)	och	ge	varje	scenario	en	egen	MVP	(se	figur.	1).	På	så	sätt	värdesattes	alla	

komponenter	i	applikationen	individuellt	vilket	medförde	en	tydligare	bild	av	vad	

vi	tillsammans	skulle	uppnå.			

	

Cirka	 två	 månader	 in	 på	 projektet	 valde	 gruppen	 att	 skapa	 en	 MVP.	 Vi	 hade	

tidigare	arbetat	utan	riktmärke	kring	deadline	eller	applikationens	omfattning.	

Efter	tillfället,	som	tog	cirka	en	eftermiddag,	hade	vi	nått	en	mjuk	deadline:	innan	

Figur	1	–	En	sammanfattning	av	delarna	som	valdes	som	
MVP	
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midsommar	samt	skapat	oss	en	uppfattning	kring	hur	mycket	vi	kunde	utföra	och	

av	 vad	 till	 dess.	 Det	 valdes	 att	 använda	 veckovis	 sprinter.	 Projektets	 delmål	

skapades	 med	 ambitionen	 att	 vara	 utförbara	 med	 en	 veckas	 intervaller.	

Interaktionsdesignen	skulle	 	Denna	modell	har	fungerat	väl	och	vid	tillfället	av	

mitt	avsked	till	gruppen	har	målen	uppnåtts	varje	vecka.		

	

1.5 Begrepp 

Artikel	–	Avser	i	denna	rapport	den	yta	skribenter	kan	förmedla	sin	nyhet	inom.	

Består	av	underkategorier	med	innehåll	såsom	bilder,	brödtext,	ingress,	byline,	

foto-kreditering,	 skribent-kreditering,	 videospelare	 med	 videoinnehåll	 och	 så	

vidare.		

	

Flöde	 –	 Avser	 i	 denna	 rapport	 applikationens	 ämnes-sektioner	 av	 samlade	

nyheter.	 Ett	 flöde	 innehåller	 alltid	 sammanfattning	 av	 artiklarna	 genom	 en	

mängd	 teasrar	 (sv.	 puffar).	 ”Sektion”	 användas	 för	 att	 beskriva	 huvudflöden	

sorterade	 på	 övergripande	 ämnen	 såsom:	 Kultur,	 Opinion,	 Minoritetsspråk,	

Väder,	Lokalt,	och	så	vidare.	Konceptuellt	är	det	en	lista	av	artiklar.	

	

Karusell	 –	 Avser	 i	 denna	 rapport	 en	 representation	 av	 en	 lista	 genom	 att	

listobjekten	 fördelas	 horisontellt	 och	 flera	 listobjekt	 konceptuellt	 placeras	

utanför	 skärmytan.	 Listobjekt	 kan	 vara	 artiklar	 eller	media	 såsom	bilder	 eller	

videor.		

	

Teaser	 –	 Sv.	 puff.	 Avser	 i	 denna	 rapport	 visuella	 representation	 och	

sammanfattningar	 av	 artiklar	 i	 flöden.	 Konceptuellt	 är	 det	 den	 grafiska	

representationen	av	varje	listobjekt.		

	

Paket	–	är	en	samling	teasrar	som	är	ämnesrelaterade	och	som	visuellt	kopplas	

ihop.	Ett	paket	skapas	redaktionellt.	Konceptuellt	är	det	en	samling	listobjekt	som	

är	relaterade	och	visuellt	därför	kopplas	ihop.			
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Push	notiser	–	Är	den	möjligheten	SVTi	har	att	förmedla	nyheter	genom	att	skicka	

ut	 en	 notis	 till	 alla	 användare	 som	 tillåter	 notiser.	 Bör	 som	 regel	 peka	 till	 en	

artikel.		

	
Redaktionellt/redaktion	–	Avser	i	denna	rapport	skribenter	eller	annan	

personal	vars	arbetsuppgift	är	att	möjliggöra	skapandet	samt	behandlingen	av	

innehållet	som	populerar	tjänsterna.		  
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2 Metod 

Designarbetet	var	fokuserat	kring	utförandet	och	skapandet	av	användartester	

vilka	 har	 innefattat	 att	 besluta	 om	 vilka	 hypoteser	 som	 kan	 styrkas	 eller	

motbevisas.	 Det	 har	 under	 projektets	 utförts	 inomhustester	 med	 beställda	

deltagare	 såväl	 som	 utomhustester	 där	 vi	 går	 ut	 och	 visar	 en	 prototyp	 för	

människor	och	pratar	med	dem.		

	

Vid	 samtliga	 tester	uppmanades	deltagaren	 tänka	högt	 (Nielsen,	2009)	och	gå	

igenom	processen	steg	för	steg.	Deltagaren	fick	informationen	att	det	inte	fanns	

ett	rätt	eller	fel	sätt	att	utföra	testet	på	och	att	avsikten	med	testet	var	att	hjälpa	

oss	 hitta	 oklarheter	 och	 problem.	 Det	 analyserades	 förväntningar	 hos	

användaren	inför	nästa	steg	i	prototypen	likt	”vad	tror	du	händer	om	du	trycker	

på	 ikonen?”	 för	 att	 identifiera	 vilka	 mentala	 modeller	 som	 föranledde	 deras	

handlingar	 (Benyon,	 2014,	 s.31).	 Jag	 försökte	 även	 observera	 hur	 användaren	

rörde	sig	genom	prototyperna	och	inte	endast	lyssna	på	vad	de	sa	utan	se	hur	de	

betedde	sig	för	att	identifiera	otydligheter	som	testpersonen	själv	eventuellt	inte	

var	medveten	om	och	därför	inte	kan	verbalt	förmedla	dem.	

	

2.1 Inomhustest 

Inomhustesterna	 fungerade	 genom	 att	 SVTi	 beställer	 testdeltagare	 genom	 ett	

externt	 företag	varvid	de	 individerna	tar	sig	till	SVT	där	vi	kan	utföra	testerna	

tillsammans	med	dem	under	cirka	45min.	De	fick	sedan	ersättning	av	det	externa	

företaget	i	form	av	biobiljetter/kontanter/presentkort	enligt	avtal.		

	

Vid	inomhustesterna	fanns	möjlighet	att	gå	djupare	in	på	personligheterna.	Det	

fanns	möjligheter	att	 identifiera	mediekonsumtionsvanor	och	nivån	av	 teknisk	

erfarenhet	hos	deltagarna.		

	

2.2 Utomhustest 

Utomhustesterna	har	fungerat	så	att	vi	som	testledare	har	begett	oss	ut	till	olika	

områden,	bland	annat	T-Centralen,	Kulturhuset	och	köpcentrum	i	Stockholm,	för	

att	visa	upp	och	be	människor	delta	i	en	kort	undersökning	av	utvalda	delar	av	



	
11	

applikationen.	Testledarna	har	vid	tillfällena	utgett	sig	vara	från	SVT	och	burit	

SVT-jackor	för	att	förmedla	varifrån	vi	kommit.	Testerna	avsågs	att	skapa	ett	mer	

kvantitativt	 underlag	 jämfört	 med	 de	 mer	 kvalitativa	 inomhustesterna	 där	

utomhustesterna	 i	 sig	 inte	 bör	 överskrida	 två	 minuters	 aktivt	 deltagande.	

Deltagarna	har	varit	både	utländska	engelsktalande	turister	samt	yngre	och	äldre	

inrikes	 boende	 med	 olika	 kulturella	 och	 etniska	 bakgrunder.	 Under	 min	

praktikplatsperiod	utförde	vi	ett	utomhustest	med	60+	deltagare.	Då	fann	vi	att	

testresultaten	 inte	 skilde	 sig	 efter	 de	 första	 10-15	 deltagarna	 utan	 började	

upprepa	sig.	Detta	medförde	att	under	senare	utomhustester	generellt	skalade	vi	

ner	antalet	deltagare	för	att	mer	effektivt	utnyttja	tiden	i	projektet.		

	

Varje	 användartest	 presenteras	 som	 en	 egen	 enhet	 i	 förtydligande	 syfte.	

Användartesten	har	 föregåtts	av	en	hypotes	och	minst	en	prototyp.	Av	de	 fyra	

användartester	som	utfördes	med	totalt	20	deltagare	var	fördelningen:		

	

• Ett	 inomhustest	 av	 hur	 svepnavigationen	 fungerade,	 utfördes	 på	 tre	

deltagare	hos	SVT,	mellan	ca.	en	timme	per	deltagare.		

• Ett	utomhustest	av	den	globala	navigationen,	utfördes	på	sju	deltagare	på	

ett	köpcentrum,	cirka	1-2	min	per	deltagare.	

• Ett	inomhustest	av	bild	och	videogalleri	hos	SVT,	tre	deltagare	ca.	1	timme	

per	deltagare.	

• Ett	utomhustest	av	bild	och	videogalleri,	även	den	på	ett	köpcentrum.	Åtta	

deltagare.		

	

Sammanfattningsvis	 utfördes	 kvalitativa	 inomhustester	 och	 kvantitativa	

utomhustester.	 Testerna	 utfördes	 genom	 hypotesstyrda	 prototyper	 och	 think	

aloud	 (sv.	 tänk	 högt)	 tester	 där	 användare	 gått	 igenom	 prototypen	 (Nielsen,	

2009).		  
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3 Resultat 

Totalt	utfördes	studier	av	fyra	hypoteser.	Varje	hypotes	får	ett	eget	underavsnitt	

förutom	avsnittet	om	flera	bilder	och	videor	i	en	artikel	som	får	ett	kombinerat.	

Avsnittet	resultat	avslutas	med	övriga	insatser	och	bidrag	till	projektet	som	inte	

utfördes	 eller	 genomgick	 användartester	 under	 tiden	 jag	 var	 inblandad	 i	

projektet.		

	

3.1 Svep-navigation mellan artiklar inom relaterat ämne.  

Vi	ville	skapa	en	associativ	navigationsmodell	för	att	möjliggöra	och	uppmuntra	

en	 användares	 fortsatta	 läsning	 	 (Tidwell,	 2010,	 s.245).	 Nyttan	 var	 att	

användaren	inte	skulle	behöva	gå	tillbaka	till	nyhetsflödet	utan	kunna	fortsätta	i	

en	 upplevd	 framåtgående	 riktning	 i	 jämförelse	med	 att	 behöva	 gå	 tillbaka	 till	

flödet.	Vi	skapade	därför	en	möjlighet	att	med	hjälp	av	svepgester	(eng.	swipe)	

förflytta	sig	mellan	artiklar.	En	designutmaning	var	att	förmedla	hur	och	när	det	

var	möjligt	att	svepa	mellan	olika	artiklar	inom	ett	nyhetsämne.	Ett	förslag	som	

togs	upp	var	att	använda	paginering	 i	 form	av	en	 ifylld	punkt	 följd	av	o-ifyllda	

punkter	i	en	horisontell	följd.	För	att	förtydliga	att	pagineringen	av	associerade	

artiklar	var	hörde	samman	med	sitt	ämne	lades	punkterna	i	top-naviagtionsfältet.		

	

Hypotesen	 ställdes	 upp	 som	 ”Vi	 tror	 att	 användarna	 lättare	 kan	 ta	 till	 sig	 fler	

artiklar	 om	 vi	 implementerar	 möjlighet	 för	 svepnavigation	 mellan	 relaterade	

artiklar.”		

	

Prototypen	(se	figur.	2)	som	jag	skulle	sammanställa	i	Principle3	visade	sig	vara	

undermålig	 då	mjukvaran	 inte	 klarade	 av	 att	 skapa	 funktioner	 för	 att	 scrolla	

vertikalt	 (inom	 artiklar)	 samt	 horisontellt	 (mellan	 artikeln).	 Det	 visade	 sig	

däremot	att	det	gick	fortare	att	implementera	interaktionen	än	vad	det	gjorde	att	

bygga	en	prototyp	för	den.	Jag	valde	därför	att	testa	direkt	i	vår	alpha-app	för	iOS.		

																																																								
3	Principle	protoypverktyg:	http://principleformac.com	
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Figur	2	–	Prototyp	för	ett	nyhetspacket	och	artiklar	med	transparant	toppfält	och	pagineringspunkter.		

	

Svepnavigation	kan	riskera	att	vara	problematiskt	ur	användbarhetsaspekter	om	

man	väljer	att	behandla	det	som	en	osynlig	navigering.	Om	man	väljer	att	 inte	

skapa	en	representation	 för	en	svepgest,	 i	 jämförelse	med	en	 ikon	som	går	att	

trycka	 på,	 så	 blir	 navigationsinteraktionen	 osynlig.	 Pagineringen	 i	 topp-fältet	

fungerade	endast	 som	en	 indikator	 (Norman,	2013,	 s.	 13)	på	att	det	 finns	 fler	

sidor	i	en	horisontell	yta.	De	kommunicerar	inte	nödvändigtvis	att	det	går	att	att	

använda	svepgester	för	att	få	fram	det	nya	innehållet.		

	

Det	 gick	 att	 använda	 pilar	 som	 designmönster	 för	 att	 indikera	 att	 det	 går	 att	

svepa,	men	sådana	element	kan	bli	överflödiga	för	alla	som	förstått	att	det	går	och	

riskerar	 att	 kräva	 uppmärksamhet	 långt	 efter	 att	 de	 tjänat	 sitt	 syfte.	 Det	

beslutades	 att	 utföra	 användartesterna	 utan	 några	 indikatorer	 för	

svepinteraktion	utan	endast	indikera	mer	innehåll.	Vi	avsåg	uppnå	vårt	attribut	

om	en	avskalad	design	(eng.	clean	and	simple	design)	som	i	sig	kan	härledas	från	

teorier	 om	 att	 ett	 gränssnitt	 som	 är	 vackert	 även	 är	 användbar	 (Tractinsky,	

2000).	Ur	navigationsaspekten	går	det	även	att	navigera	tillbaka	till	 flödet	och	

sedan	in	i	en	ny	artikel	som	alternativ	navigation.				
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Användartesterna	 utfördes	 genom	 att	 tre	 deltagare	 bjöds	 in	 för	 att	 få	 testa	

interaktionen.	Resultaten	visade	på	att	användare	gärna	vill	använda	svepgester,	

samtliga	 tre	 deltagare	 förstod	 och	 förväntade	 sig	 att	 det	 gick	 att	 använda	

svepnavigation	av	något	 slag	 i	 artiklarna	med	pagineringen.	Det	var	dock	mer	

otydligt	kring	vad	som	gick	att	svepa.	En	deltagare	trodde	det	var	fler	bilder	som	

gick	att	navigera	fram,	likt	en	bild-karusell	medan	en	annan	direkt	förstod	att	det	

var	andra,	relaterade,	artiklar	som	gick	att	svepa	fram.	Utöver	det	fann	vi	att	”Läs	

mer	 (6	 artiklar)”	 uppmaningen	 (knappen)	 i	 flödet	 var	 otydligt	 då	 användarna	

hade	delade	uppfattningar	kring	matematiken	bakom.	Frågan	för	dem	var	om	det	

var	de	tre	som	visades	i	flödet	plus	sex	artiklar	eller	sex	artiklar	totalt	i	paketet.	

De	 hade	 även	 svårt	 att	 visuellt	 koppla	 ihop	 ämnet	med	 ”Läs	mer	 (6	 artiklar)”	

uppmaningen.		

	

Jag	föreslog	att	vi	skulle	ta	bort	det	transparanta	top-fältet	och	ersätta	det	med	

ett	solid	fält	i	en	färg	för	att	tydligare	koppla	pagineringen	med	ämnet	och	inte	att	

det	går	att	svepa	fram	fler	bilder.	Föreslaget	blev	att	vi	borde	omarbeta	”Läs	mer	

(6	artiklar)”	för	att	grafiskt	ligga	närmare	de	övriga	artiklarna	i	flödet.	att	döpa	

Boxens	etikett	omskrevs	 till	 ”Se	alla	6	artiklar”	 för	att	 förtydliga	att	det	är	sex	

artiklar	totalt	i	paketet	och	inte	3+6.		

	

3.2 Global huvudnavigation 

Idéen	 och	 hypotesen	 var	 att	 applikationen	 behövde	 ha	 en	 heltäckande	

navigationsmöjlighet.	 Vår	 hamburgaremeny,	 ikon:	 (vald	 som	 följd	 av	 tidigare	

användartester),	 i	 övre	högra	hörnet	 på	 alla	 sidor	 av	 applikationen	 fungerade	

som	 en	 så	 kallad	 global	 navigation	 (Tidwell,	 J,	 2010	 sid.	 160).	 Hypotesen	

formades	 ungefär	 till	 ”Jag	 tror	 att	 en	 användare	 vill	 kunna	 navigera	 till	 olika	

sektioner	oavsett	var	i	applikationen	hen	befinner	sig”.	Hypotesen	grundar	sig	i	

Nielsen	heuristik	om	att	premiera	synlighet	över	minneförbrukning	(Nielsen	 J,	

1995).	Jag	skapade	en	digital	prototyp	för	detta	(se	figur.	3)	med	en	sekvens	som	

innebar	 att	 användaren	 började	 i	 flödet	 Kultur,	 för	 att	 sedan	 ta	 sig	 in	 i	 en	

kulturartikel.	Efter	att	användarna	fått	orientera	sig	i	artikeln	bad	jag	dem	att	gå	

till	huvudflödet	och	observerade	därefter	hur	de	utförde/löste	uppgiften	för	att	

försöka	identifiera	rådande	mentala	modeller.			
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Figur	3	-	Prototyp	för	Global	navigation	

	

Platsen	för	utomhustestet	var	ett	köpcentrum	där	deltagarna	ombads	att	 testa	

prototypen.	I	testet	valde	sex	av	sju	deltagare	att	gå	tillbaka	till	Kultur-sektionen	

och	därifrån	öppna	menyn	för	att	gå	till	Nyheter	varpå	jag	avbröt	sökandet	av	fler	

deltagare	då	resultatet	började	upprepa	sig.	En	reflektion	kring	orsaken	till	ett	så	

tydligt	 och	 ensidigt	 beteende	 kan	 vara	 att	 användaren	 har	 den	 tidigare	 vyn	

(Kulturflödet)	lagrat	i	minnet	och	därför	eventuellt	känner	sig	tryggare	i	att	gå	

tillbaka	till	en	tidigare	känd	vy.	Artikelvyn	är	argumenterbart	informationstung	

vilket	 innebär	 att	 menyn	 riskerar	 att	 tappa	 i	 observationsvärde	 då	 den	

konkurrerar	 med	 titel,	 ingress,	 bilder,	 övriga	 navigationselement	 som	 Dela-

ikonen,	sektionsettiket	och	så	vidare.		

	

Rekommendationen	baserat	på	denna	undersökning	var	att	vi	borde	skrota	en	

global	meny	till	förmån	för	en	upplevd	enklare	interaktion	och	navigation	mellan	

artiklar	och	flöden.	Det	återstår	fortfarande	till	viss	del	en	lucka	i	hypotesen	för	

hur	en	användare	ställer	sig	till	att	behöva	gå	tillbaka	för	att	komma	till	ett	flöde	

trots	att	denne	öppnat	applikationen	direkt	till	en	artikel	från	en	push	notis.	Idéen	

är	att	användarens	förfarande	är	detsamma	men	att	det	är	något	gruppen	får	vara	

medveten	 om	 och	 iterera	 kring	 ifall	 det	 bedöms	 vara	 ett	 hinder	 i	 kommande	

versioner.		
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3.3 Visning av flera videor och bilder i en artikel 

En	artikel	kan	ha	många	videor	samt	många	bilder	knutna	till	sig.	Den	existerande	

lösningen	(i	webb-wrapper	applikationen)	har	en	generell	konverteringsgrad	på	

cirka	 2-5%	 av	 samtliga	 användare	 som	 besöker	 en	 artikel	 visar	 också	 bild	

nummer	två	när	det	finns	mer	än	en	bild.	Cirka	1-2%	går	sedan	vidare	och	ser	

bild	nummer	tre	och	under	1%	ser	efterliggande	bilderna.	Lösningen	består	av	

en	 svep-karusell	 där	 bilder	 och	 videor	 ligger	 efter	 varandra	 i	 en	 horisontellt	

svepbart	 fält	 eller	 svep-låda	 (eng.	 swipe	 box).	 Gruppen	 ställdes	 inför	 både	

tekniska	hinder	och	designhinder,	bland	annat:			

	

• Bildkvalitet,	både	bildjournalistiskt	och	pixelkvalitet.	 
• Synlighet	 	 i	 form	 av	 att	 användaren	 ska	 förstå	 att	 det	 är	 ett	 bildspel	

(Nielsen,	1995).		 
• Dynamisk	 information	 och	 metadata.	 Exempelvis	 bildtexter	 och	

fotokreditering	(Foto:	Jan	Jansson).	Designmässigt	är	det	olika	längd.	 
• Bakåtkompabilitet	i	form	av	stöd	för	alla	artiklar	med	det	förra	bildspelet.	 
• Parallell	 utveckling	 med	 webbplatsens	 satsning	 på	 att	 få	 upp	

bildvisningar.	 Webb-grupperna	 arbetade	 parallellt	 med	 visuella	 grepp	

såsom	hantering	av	bildvisningar.	 
• Tekniska	hinder	kopplade	till	projektets	MVP.	Bland	annat:	back-end	via	

skribenternas	webbinnehållshanteringssystem,	API:hantering,	prestanda	

bland	 annat	 laddningstider	 och	 processor/batteriförbrukning	 samt	

nätverk/dataförbrukning.	 
	

Det	visade	sig	vara	omfattande	då	SVT-Nyheter	parallellt	arbetade	med	få	upp	

bildvisningar	och	videostarter	för	webbtjänsterna	vilket	påverkade	oss	då	vi	inte	

kunde	hålla	det	tempot	vi	önskade	utan	fick	utveckla	egna	mellan-stegslösningar.	

Ett	 hinder	 var	 att	 vår	 back-end	 var	 byggd	 för	 den	 nuvarande	 lösningen	 för	

webben	där	bilderna	presenteras	i	en	karusell	och	skribenterna	endast	behöver	

lägga	 in	 bilderna	 i	 en	 mapp	 i	 sitt	 webbinnehållhanteringssystem4	 (eng.	 Web	

																																																								
4	Webbinnehållssystem	-	
https://sv.wikipedia.org/wiki/Innehållshanteringssystem	
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Content	 management	 system)	 detta	 medförde	 att	 vi	 saknade	 stöd	 för	 att	

skribenterna	 skulle	 kunna	 göra	 och	 vi	 representera.	 Ursprunget	 till	 den	 låga	

konverteringsgraden	är	enligt	min	teori	beroende	på	att	synligheten	i	bildspelet	

inte	uppmanar	användaren	att	ta	till	sig	fler	bilder	än	den	som	presenteras	som	

första-bild.	Användarna	vet	helt	enkelt	inte	vilken	bild	som	kommer	som	nästa	

bild	i	bildspelet	och	drar	sig	därför	för	att	investera	tid	på	att	utforska	ifall	nästa	

bild	är	givande	eller	inte.	Kombinera	detta	med	låg	kvalitet	(både	journalistiskt	

och	lågupplösta	grumliga	skärmdumpar	från	videor)	så	förbrukas	användarens	

förtroende	 för	 nästkommande	 bild	 varje	 gång	 de	 försöker	 interagera	 med	

bildspelet.	 Detta	 riskerar	 även	 att	 skapa	 ett	 långsiktigt	 förtroendeförfall	 för	

produkten	som	helhet.		

	

3.4 Användartester 

Vi	inledde	med	att	testa	en	lösning	som	innefattade	en	galleri-ikon	i	artikelytan	

för	 att	 styra	 navigationen	 till	 ett	 separat	 galleri	 där	 video	 och	 bilder	 fanns.	

Hypotesen	för	det	första	inomhustestet,	med	två	deltagare,	var	något	luddig.	Jag	

tänkte	att	ett	separat	vy	med	ett	galleri	av	kombinerade	bilder	och	videor	skulle	

vara	enkelt	att	förstå	samt	vara	visuellt	fördelaktigt	då	interaktionerna	förläggs	

en	egen	vy.		

	

Prototypen	bestod	av	en	artikel	med	en	 ikon	 för	 galleri.	 I	 galleriet	 fanns	både	

bilder	och	videor	i	egen	vy,	tryckte	man	på	någon	av	tumnaglarna	för	bilderna	

eller	videorna	fick	man	upp	dem	i	fullskärm.	Det	gick	att	svep-navigera	mellan	

varje	enskild	bild	och	video.		

	

Under	testerna	framkom	det	tydligt	olika	åsikter	i	hur	prototypen	uppfattades.	

Ena	deltagaren	uppgav	att	hen	alltid	kollar	bildspel.	Då	jag	visste	att	det	var	en	

mycket	låg	andel	trafik	till	andra	bilden	i	bildspelen	på	webben	visste	jag	således	

att	det	var	en	användare	som	ur	den	aspekten	låg	en	bit	ut	i	normalspektrumet	

över	bildspelskonsumtion.	En	annan	deltagaren	använde	knappt	applikationer	i	

mobila	 enheter	 så	 hen	 låg	 i	 andra	 sidan	 av	 spektrumet	 med	 en	 mycket	 låg	

bildspelskonsumtion.	Det	som	framkom	var	att	ikonen	förmedlade	”mer	innehåll”	

vilket	var	intressant	då	det	trots	allt	finns	mer	innehåll,	däremot	krockar	det	med	
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pagineringen	 som	 också	 indikerar	 ”mer	 innehåll”.	 Det	 var	 inte	 tydligt	 för	

deltagarna	huruvida	tumnaglarna	för	bilder	och	videor	var	media	eller	ytterligare	

artiklar.	 Min	 slutsats	 var	 därför	 att	 testesultaten	 var	 för	 ofullständiga	 för	 att	

kunna	styrka	eller	motbevisa	hypotesen.	Jag	valde	därför	att	föreslå	ytterligare	

testtillfällen	med	omarbetad	prototyp.		

	

Vid	 testtillfälle	 nummer	 två	 testades	 en	 version	 där	 bilder	 och	 videor	 låg	 i	

artikelytan	istället,	som	tumnaglar	direkt	under	artikelns	förstabild	(se	figur	4).	

Vi	valde	med	bakgrund	av	hur	olika	deltagarna	vid	testtillfälle	nummer	ett	var	

från	 varandra	 samt	 risken	 för	 ytterligare	 bortfall	 av	 deltagare	 att	 genomföra	

testet	utomhus.	Fördelen	var	att	vi	kunde	få	lite	fler	deltagare	och	nackdelen	var	

att	testerna	förblev	tidsmässigt	korta	och	vi	inte	riktigt	kunde	gå	in	på	djupet.		

	

Slutsatsen	och	rekommendation	var	att	den	senare	versionen	var	mer	effektiv	i	

att	förmedla	en	mer	förutsägbar	interaktion	men	på	bekostnad	av	en	otydligare	

artikel	som	helhet.	Båda	versionerna	led	av	oklarheter	kring	vad	bilderna	var.		

	

Figur	4	-	Prototyp	två,	med	bildspel	direkt	i	
artikeln	
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Inga	av	alternativen	uppfattades	som	effektiva	för	att	få	upp	antalet	visade	bilder.	

Båda	 led	 av	 uppfattade	 problem	 men	 gruppen	 valde	 att	 implementera	 en	

liknande	version	som	testades	i	första	testerna	med	en	galleri-ikon	och	separat	

vy	för	ett	galleri.	Detta	primärt	för	att	det	fanns	ett	färdig	tekniskt	ramverk	för	

det	 och	 därför	 var	 tiden	 för	 implementation	 betydligt	 kortare	 jämfört	 med	

prototypversion	 två.	 Utöver	 det	 sparar	 det	 första	 alternativet	

nätverksförbrukning	då	media	endast	laddas	om	användaren	vill	ta	del	av	dem.	

Alla	var	dock	överens	om	att	arbete	för	en	mer	långsiktig	lösning	kvarstod.		
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4 Andra insikter och förslag 

Utöver	användartester	utförde	jag	planering	och	grundläggande	koncept	för	att	

förbereda	 oss	 på	 hur	 vi	 skulle	 strukturera	 upp	 användarnas	 beteenden	 i	

applikationen	 och	 hur	 vi	 strukturerar	 upp	 samt	 beslutar	 kring	 vilka	

användardata	vi	samlar	in	och	hur	vi	skulle	göra	det.		

	

4.1 App-statistik och analys 

En	central	del	i	agil	mjukvaru-utveckling	är	att	lära	sig	efter	lansering,	man	skapar	

sin	MVP,	lanserar	den	och	lär	sig.	För	att	lära	sig	anser	Gothelf	att	man	bör	mäta	

användarnas	 beteende	 (Gothelf,	 2013,	 s.	 58).	 Detta	 för	 att	 skapa	 en	 stabilare	

kunskapsgrund	som	inte	bara	bygger	på	användartester	utan	att	identifiera	hur	

de	faktiskt	beter	sig	i	applikationen.		

	

För	analys	och	insamling	av	data	strukturerade	jag	upp	en	koppling	mellan	våra	

mål	samt	vad	för	möjliga	mätdata	vi	kan	samla	in	(se	figur	5).	Mina	resonemang	

för	engagemang	är	att	det	går	att	bryta	ner	till	introverta	och	extroverta	yttringar.	

De	introverta	yttringarna	kan	till	exempel	vara	hur	ofta	en	användare	återvänder	

till	 vår	 applikation	 samt	 hur	 lång	 tid	 de	 spenderar	 per	 session.	 Extroverta	

yttringar	kan	mätas	genom	till	exempel	delningar	på	sociala	medier.	En	risk	i	en	

sådan	mätpunkten	kan	vara	att	det	kan	bli	svårt	att	sammanställa	aggregerade	

resultat	över	en	viss	tid,	exempelvis	alla	delningar	över	en	månad	på	Twitter	och	

Facebook.	 Resultaten	 kan	 riskera	 att	 bli	 innehållsberoende.	 Vid	 en	 stor	

nyhetshändelse,	likt	exempelvis	terrordåden	i	Bryssel	2016,	riskerar	siffrorna	att	

skjuta	i	höjden	utan	design	eller	teknisk	påverkan	från	applikationens.	Det	kan	

därför	 behövas	 en	 beskärning	 i	 till	 exempel	 delning	 på	 sociala	 media	 per	

besökare	där	man	skär	bort	topp	och	botten	genererande	innehåll	för	att	hitta	en	

stabilare	 mätpunkt,	 komplexiteten	 i	 ett	 sådan	 skärning	 riskerar	 dock	 att	

överstiga	en	rimlig	arbetsinsats	för	att	implementera	den.			
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Figur	5	-	Förslag	på	strukturen	för	statistisk	analys	

	

Det	 fanns	 problem	 med	 implementeringen	 av	 spårare	 SDKer5.	 SDK	 är	

utvecklarverktyg	 som	 används	 vid	 behov	 av	 att	 implementera	 teknik	 från	 en	

tredjepartsaktör.	Vi	kunde	 inte	välja	autonomt	 i	 gruppen	utan	var	 tvungna	att	

																																																								
5	Software	development	kit	-	
https://sv.wikipedia.org/wiki/Software_Development_Kit	
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implementera	 minst	 tre	 av	 SVT	 sedan	 tidigare	 avtalsstyrda	 SDKer;	 de	 var	

Comscore	för	video-tracking.	Adobe	Analytics	för	spårning	samt	Orvesto	som	är	

en	del	av	SIFO.		

	

Utöver	 de	 tre	 obligatoriska	 verktygen	 spekulerade	 vi	 kring	 Appsee6	 och	

Mixpanel7.	Båda	verkade	givande	men	dyra	men	frågetecken	fanns	kring	om	de	

nådde	 upp	 till	 våra	 interna	 krav	 för	 bland	 annat	 integritet	 och	 säkerhet.	 Vi	

använde	 redan	 Linkpulse8	 för	 webbtjänsten.	 Vi	 hade	 möte	 med	 Linkpulse	

huruvida	vi	kunde	använda	deras	tjänst	även	i	applikationen.	Deras	tjänst	hade	

ett	lågt	stöd	för	att	möta	våra	behov	vilka	var	mer	än	att	se	trafik	till	olika	artiklar.	

Vi	valde	att	inte	gå	vidare	med	Linkpulse	i	det	stadiet	av	projektet.		

		

4.2 Bredläge i huvudflödet 

Mitt	förslag	var	att	använda	fullbredd	i	teasern	och	lägga	till	en	teaser		i	paketet.	

Då	 vi	 endast	 använder	 ett	 fåtal	 olika	 teaser-typer	 behöver	 redaktionen	 och	

användaren	 förmågan	 att	 förmedla	 och	 uppfatta	 särskilt	 omfattande	

nyhetshändelser,	 exempelvis	 händelser	 likt	 terrordåden	 i	 Bryssel	 2016.	 Jag	

producerade	några	olika	versioner	av	hur	jag	tänkte	att	en	sådan	lösning	skulle	

kunna	 se	 ut	 (se	 figur	 6).	 Det	 gick	 att	 uppfatta	 en	 attributkrock	mellan	målen	

översikt	(eng.	quick	overview)	samt	relevans	(eng.	relevance).	Vid	ett	bredläge	var	

min	tanke	att	 teasers	skulle	gå	upp	i	 fullbredd	för	att	visuellt	särskilja	sig	som	

större	nyheter	samt	att	huvudnyhetens	bild	skulle	gå	upp	i	4:3	pixelratio-format.	

visualiserade	jag	hur	det	skulle	kunna	se	ut	med	att	återanvända	elementet	från	

vårt	tidigare	avfärdade	transparanta	topp-navigationsfält	från	artikelvyn.	Utöver	

detta	skulle	bredlägespaketet	innehålla	fyra	teasers	istället	för	det	normala	tre.	I	

den	tidigare	beskrivna	attributkrocken	mellan	översikt	och	relevans,	där	jag	inte	

lyckas	 skapa	en	bättre	översikt	 för	 själva	nyhetshändelsen,	valde	 jag	att	gå	på	

attributet	 relevans.	 Enligt	 Krug	 är	 det	 vanligt	 inom	 design	 att	 behöva	 göra	

prioriteringar	(Krug,	2014,	s.	242).		

	

																																																								
6	Appsee	-	https://www.appsee.com	
7	Mixpanel	-	https://mixpanel.com	
8	Linkpulse	-	http://www.linkpulse.com	
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Figur	6	-	Olika	varianter	av	förslaget	för	bredläge	

Min	uppfattning	var	att	den	avsedda	effekten	av	bredläget	är	att	visuellt	förmedla	

att	en	att	viss	nyhetshändelse	är	mer	relevant	för	fler	personer	varför	den	får	ta	

upp	mer	 utrymme	 vilket	 kan	 leda	 till	 en	 sämre	 översikt	 för	 huvudflödet	 som	

helhet.	Det	tar	 längre	tid	och	kräver	mer	energi	 för	de	personerna	som	inte	är	

intresserade	att	avfärda	nyheten.		
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4.3 Inställningar 

Jag	skapade	visuella	skisser	för	hur	inställningsvyn	för	respektive	operativsystem	

kan	komma	att	se	ut	och	vad	de	kan	innehålla,	se	figur	7.		

	
Figur	7	-	Inställningarna	för	Android	och	iOS	

	

En	möjlig	metod	för	att	förenkla	ett	objekt	som	innehåller	flera	underobjekt	är	

enligt	 Colborne	 att	 gömma	det	 (Colborne,	 2011,	 s.138).	 Jag	 skapade	därför	 en	

variant	av	inställningarna	där	notiser	för	varje	undersektion,	kultur,	opinion,	och	

så	vidare,	fick	sin	egen	vy	även	om	de	hade	rymts	i	inställningarnas	första-vy.	I	

både	 iOS	 och	 Android	 är	 det	 tvingande	 att	 inställningarna	 för	 notiser	 finns	 i	

enhetens	egna	 inställningar.	Enligt	Colbornes	metoder	 för	 förenkling	kan	man	

även	ta	bort	överflödiga	element	(Colborne,	2011,	s.68).	Ett	förslag	var	att	endast	

ha	notis-brytaren	i	telefonens	inställningar	och	ge	användaren	en	genväg	genom	

applikationens	inställningar	snarare	än	att	ignorera	inställningen	i	applikationen	

eller	ha	dubbla	brytare	i	både	applikation	samt	enheten.		  
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5 Diskussion  

5.1 Metodkritik 

Trots	mina	uppmaningar	att	testdeltagarna	att	skulle	vara	ärliga	och	tydliga	i	sina	

formuleringar	 och	 bedömningar	 var	 de	 positivt	 inställda	 till	 prototyperna,	

somliga	hade	 även	 svårt	 att	 släppa	 sin	 egen	prestige	 trots	 uppmaningarna	 att	

oklarheter	 är	 SVTs	 fel,	 exempel	 på	 detta	 är	 att	 jag	 tydligt	 kunde	 se	 vissa	

användares	 förvirring	 i	 hur	 de	 interagerade	 med	 prototyperna	 och	 trots	

uppmaning	från	mig	att	förklara	vad	som	var	otydligt	envisades	de	med	att	säga	

att	appen	var	superbra.	Ett	förslag	jag	fått	i	efterhand	har	varit	att	separera	mig	

som	testledare	från	projektet	inför	testdeltagaren.	Då	förmedlar	man	en	idé	om	

att	 testledare	 och	 deltagare	 tillsammans	 ska	 hitta	 felen	 i	 prototypen	 som	 en	

frånkopplad	enhet	har	skapat.	Teorin	är	att	man	mentalt	sätter	sig	på	samma	sida	

som	deltagare	i	att	gemensamt	identifiera	bristerna	som	någon	annan	begått	med	

målet	att	minimera	den	sympatiska	och	välvilliga	inställningen	deltagaren	har	till	

testledaren.			

	

5.2 Framtid  

Förbättringsförslag	från	min	sida	vore	en	tydligare	problemområdesformulering.	

SVTi	vet	resultatet	av	problemet,	en	låg	behållandegrad	(eng.	retention	rate)	av	

användare.	Vi	 förstod	att	något	behövde	 förändras	och	utvecklas	 för	att	bättre	

möta	förväntningarna.	Från	min	sida	saknades	det	dock	det	extra	steget,	att	förstå	

varför	vi	inte	kunde	behålla	användarna.	Arbete	i	form	av	ett	tydligare	definierat	

designproblemsområde	hade	varit	att	föredra	för	att	ha	en	tydligare	koppling	till	

de	attribut	vi	ville	uppnå.	Om	det	är	önskvärt	är	det	något	som	går	att	arbeta	med	

efter	lansering	när	det	finns	en	användarbas	att	lära	sig	mer	om.		

	

Hur	 vill	 användaren	 växa	 med	 applikationen	 långsiktigt?	 Ett	 exempel	 på	 bra	

inlärningsmjukvara	 är	 iOS	 och	 OSX	 från	 Apple.	 Operativsystem	 som	 växer	

tillsammans	med	användaren	då	det	för	de	flesta	användare	ofta	finns	något	nytt	

att	lära	sig	inom	systemen.	Med	det	menar	jag	en	mjukvara	där	användaren	blir	

belönad	(inte	med	priser	som	kuponger	utan	genom	emotionella	upplevelser)	för	

att	 lära	 sig	 nya	 interaktionsmönster	 och	därmed	byggs	 ett	 förhållande	mellan	
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mjukvara	 och	 användare	 upp	 där	 grundfunktionaliteten	 (Krug,	 2014,	 s.	 260)	

uppfylls	medan	användaren	känner	 sig	mer	berikad	än	 innan	användandet	 av	

applikationen.	För	vårt	projektets	del	ryms	detta	under	attributet	engagerande.	

Det	finns	en	skillnad	i	brutet	förtroende	genom	ej	uppfyllda	förväntningar	och	en	

känsla	av	egenmakt,	 tillväxt	och	självständighet.	Det	har	varit	vårt	mål	att	 inte	

behöva	 en	 så	 kallad	 tutorial	 (sv.	 hjälpande	 genomgång)	 för	 applikationen.	 En	

sådan	 intention	 bör	 utvecklas	 med	 försiktighet.	 Risken	 finns	 att	 skapa	 icke-

önskvärd	 komplexitet	 istället	 för	 det	 avsedda	 djupet	 vid	 vilket	 användaren	

känner	sig	berikad	genom.		

	

Det	 finns	motpoler	till	 teorin	att	estetik	spelar	 in	 i	användbarhet	(Tuch,	2012)	

som	hävdar	att	det	är	ett	kausalitetsproblem,	att	estetik	uppskattas	av	användare	

genom	användbarhet	och	inte	tvärtom.	Det	kan	vara	så	att	vi	fokuserat	för	mycket	

i	våra	mål	på	att	uppnå	en	avskalad	design	på	bekostnad	av	användbarhet	när	det	

kan	vara	 så	 att	utseendets	 estetik	 eventuellt	 inte	 spelar	 så	 avgörande	 roll.	 Jag	

väljer	att	reflektera	i	banorna	att	oavsett	hur	estetik	och	användbarhet	är	(eller	

inte	är)	 sammankopplade	 så	är	estetiken	oundvikligen	del	 av	gränssnittet	och	

därmed	något	vi	bör	arbeta	aktivt	med	(därav	begreppet	GUI9)	.		

	

En	 idé	 inom	 leanUX	 mjukvaruutveckling	 är	 att	 släppa	 produkten	 tidigt	 och	

iterera,	 detta	 för	 att	 motverka	 långa	 vattenfallsperioder10	 där	 produkten	 inte	

mäts	 mot	 marknaden/användarna	 utan	 mot	 interna	 behov,	 antaganden	 och	

förhållningar.	Min	uppfattning	är	att	SVTi	inte	lider	av	dessa	problem	utan	hade	

kunnat	tjäna	på	att	finslipa	applikationen	i	några	månader	till	innan	release.		Ur	

ett	motsatt	perspektiv	kan	vara	fördelaktigt	om	man	vill	smyga	in	applikationen	

och	 därefter	 genomföra	 större	 iterationer	 på	 ett	 lägre	 användartal	 så	 när	

vardagen	drar	igång	till	hösten	har	man	redan	föregått	eventuella	problem	av	att	

lära	sig	på	en	mindre	marknadsdel.		

																																																								
9	GUI-	Graphical	user	interface	-
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface	
10	Vattenfallsmodellen	-	https://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model	
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5.3 Bilder och video bortom MVP 

Mina	 reflektioner	 kring	 vidareutveckling	 av	 hantering	 av	 bilder	 i	 artiklar	 och	

flöden	är	att	det	kan	finnas	fördelar	med	att	eventuellt	låta	skribenterna	placera	

ut	bilder	 löpande	 i	 texten	 istället	 för	 en	 central	modul	 för	 samtliga	bilder	och	

videor	kontextuellt	frånkopplade	artikeltexten.	En	hypotes	hade	kunnat	formats	

enligt:	Jag	tror	att	en	användare	får	lättare	att	ta	till	sig	bild	och	videoinnehåll	om	

det	är	tydligare	kopplat	till	den	del	i	artikeltexten	innehållet	är	relevant	för.	En,	

för	SVT,	intern	fördel	med	detta	är	att	skribenten	både	får	möjlighet	samt	behöver	

relatera	bilderna	till	texten	på	ett	tydligare	sätt	än	nuvarande	lösningar	viket	kan	

skapa	en	högre	relevans	för	läsaren.	En	möjlig	risk	kan	vara	att	användare,	som	

är	reklamtrötta,	kanske	inte	tar	till	sig	bilderna	då	de	undermedvetet	behandlar	

bilderna	som	potentiell	reklam.		

	

För	 de	 artiklar	 som	 sedan	 inte	 rimligtvis	 kan	 koppla	 ihop	 bilder	 med	 en	

redaktionell	 text,	 samt	 bakåtkompatibelt	 stöd	 för	 alla	 äldre	 artiklar,	 vore	 det	

möjligt	att	skapa	en	form	av	bildspecial-artikelmall	med	tillhörande	teasertyp.		

	

Jag	 undersökte	 även	 i	 användartesterna	 för	 hantering	 av	 bilder	 och	 videor	 i	

artikeln	 behovet	 av	 att	 ha	 en	 picture-in-picture11	 lösning	 för	 hantering	 av	 en	

pågående	spelandes	video.	Med	det	menar	jag	att	ha	en	liten	spelare	som	aktivt	

fortsätter	 spela	 videon	 i	 ett	 minimerat	 tillstånd	 efter	 att	 användaren	 lämnat	

fullskärmsläget	 för	 att	 läsa	 artikeln	 eller	 leta	 efter	 andra	 nyheter	 i	 flöden.	

Hypotesen	 var	 att	 en	 användare	 kan	 vilja	 utnyttja	 sin	 spenderade	 tid	 i	

applikationen	mer	effektivt	och	kunna	ta	 till	 sig	video	samtidigt	som	text	eller	

skanna	efter	andra	nyheter.	Det	visade	sig	dock	vid	flera	olika	tester	att	en	sådan	

lösning	 inte	 är	 efterfrågad	 då	 de	 tillfrågade	 deltagarna	 inte	 upplevde	 att	 de	

klarade	att	ta	till	sig	så	mycket	information	samtidigt.	

	 	

																																																								
11	Picture-in-Picture	-	https://en.wikipedia.org/wiki/Picture-in-picture	
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6 Slutsats 

SVTi	 har	med	 bakgrund	 av	 ett	 lågt	 behållningstal	 för	 antal	 användare	 valt	 att	

omskapa	 sin	 mobila	 upplevelse	 för	 SVT-Nyheter	 genom	 att	 skapa	 en	 ny	

applikation,	 byggd	 från	 grunden.	 Jag	 har	 jämsides	 gruppen	 arbetat	 med	 ett	

medietekniskt	 HCI	 och	 interaktionsdesignfokus,	 genom	 diskussion	 har	 jag	

delgivit	mina	insikter	till	projektets	gruppmedlemmar.	 	 Jag	har	primärt	använt	

mig	av	användartester	för	att	skapa	resultat	att	ta	vidare	till	rekommendationer		

som	 gruppen	 sedan	 kan	 välja	 att	 ignorera,	 anamma	 eller	 bygga	 vidare	 på.	

Användartesterna	innefattade	kvalitativa	inomhustester	med	beställda	deltagare	

samt	kvantitativa	utomhustester.	Jag	har	till	stor	del	följt	gruppens	schema	och	

arbetat	med	samma	vecko-mål	för	att	säkerställa	en	bibehållen	relevans.	Jag	har	

skapat	 hypoteser	 och	 testat	 dessa	 kring	 tre	 aspekter	 av	 applikationen:	

Svepnavigation,	global	navigation	samt	hantering	av	flera	bilder	och	videor	i	en	

artikel.	 Utöver	 det	 har	 jag	 lagt	 fram	 förslag	 till	 grunder	 för	 applikationens	

inställningar,	 insamling	 och	 analys	 av	 app-statistik	 samt	 bredläge,	 som	 är	 ett	

särskilt	 relevant	 redaktionellt	 nyhetsläge.	 Resultaten	 består	 av	

rekommendationer	och	insikter	inom	dessa	delar.		

	

I	resultaten	kunde	vi	utröna	att	användarna	gärna	använde	svepnavigering	för	att	

interagera	 med	 innehållet,	 det	 gällde	 bara	 att	 hitta	 rätt	 interaktion	 och	 rätt	

innehåll.	 Användare	 inte	 använde	 en	 global	 navigation	 utan	 valde	 att	 hellre	

navigera	 i	 steg	 mellan	 flöden	 och	 artiklar	 varvid	 en	 global	 navigation	 kunde	

ifrågasättas	 och	 togs	 bort.	 Flera	 videor	 och	 bilder	 var	 svåra	 att	 hantera	 då	

strukturerat	varför	mer	resurser	lades	på	att	försöka	identifiera	bästa	sättet	att	

lösa	problemen	på.	Det	löstes	genom	ett	separat	galleri	med	egen	vy	för	media.		

	

Samtliga	tester	och	rekommendationer	förhåller	sig	till	den	MVP	(eng.	minimum	

viable	 product)	 gruppen	 tog	 fram	 gemensamt	 för	 att	 kunna	 lansera	 en	 första	

iteration	till	marknaden	runt	midsommarn	2016.		
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