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Abstract 

This paper examines news and social media habits of Danish people, ages sixteen to twenty-

eight. Furthermore, how they interact with their chosen news platform(s), such as social 

media or official news sites. Exploiting both qualitative & quantitative research methods, the 

project has collected data which is applied throughout the project. The project have analysed, 

using these methods, the behavior and patterns of the tested respondents. The paper also 

describes a practical solution in the form of a mobile application and how to make it 

appealing. This was designed as a MockApp, to create a visual representation of what the 

final product could feature. To conclude, our results show a general interest in news and in 

our product. However, the individual use and definition of news varies from person to person. 

A possible solution to this is to sort the news articles by the following choices: Time, subject 

interests, preferred media outlets and categories.  
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1. Indledning og problemfelt 

1.1 Indledning  

“Det er ikke den trykte avis, som de unge sidder med ved morgenbordet, når de vil have et 

indblik i det sidste nye fra verden. Det er nærmere mobiltelefonen eller computeren. De unge 

mellem 18-24 år foretrækker nemlig at få deres nyheder via sociale medier - primært 

Facebook.” (dr.dk, 2016) 

 

I dag har den traditionelle journalistik skiftet format, hvilket betyder at især danske unge 

primært får deres nyheder fra sociale medier som Facebook. Er dette problematisk? - ikke 

ifølge de unge selv. I projektet udfordres denne tendens og der ses på, hvilke muligheder de 

unge har, for et nuanceret nyhedsbillede i et sagligt journalistisk redigeret format. Hver tredje 

dansker mellem 18 og 34 år mener selv at de sagtens kan følge med i samfundsdebatten uden 

de journalistiske medier (pov.international). Hvis hver tredje dansker mellem 18 og 34 mener 

dette, er der så overhovedet et behov for journalistisk redigerede medier i det senmoderne 

samfund?  

Denne rapport vil belyse danske unges brug af nyhedsmedier samt se på fordele og ulemper 

ved de forskellige muligheder. Projektet vil dykke ned i, dels målgruppens adfærd ved brugen 

af smartphone-applikationer, dels hvordan målgruppen interagere med sociale medier og 

saglig journalistisk redigerede nyhedsmedier. I processen ønskes der mod at eliminere 

friktion og forbedre forandringsprocessen for målgruppen. Projektet vil foretage 

undersøgelser som fokuserer på, hvordan danske unge interagerer med nyheder, og derefter 

se på mulighederne i at ændre disse vaner ved hjælp af et design af en applikation til 

smartphones. Designet skabes ud fra undersøgelsernes analyser, samt brugernes evaluering på 

en prototype. Rapporten beskriver muligheder for at omdirigere adfærden hos de unge i 

designet af en ny applikation, SAM News.  
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1.2 Semesterbinding 

Projektet er forankret i faget Design og Konstruktion, og derfor er hovedfokuset i projektet at 

skabe et godt design. Dette gøres ud fra processen i den iterative design model. Der vil blive 

brugt designteorier som nudging og adfærdsdesign til at optimere designet af SAM News. 

 

Den anden dimension som er inddraget i projektet er Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

(STS). Projektet bruger denne dimension ved at undersøge menneskers forhold til 

teknologiske nyhedsplatforme. Dette gøres ved hjælp af den etnografiske metode, ved at 

undersøge menneskers kulturelle normer i forhold til nyhedsmedier.  

1.3 Problemfelt 

Nyheder distribueres hurtigere end nogensinde før. Sociale medier vinder større og større 

accept som primære nyhedskilder. Udviklingen går mod, at flere unge anvender sociale 

medier som primære nyhedskilder (DR, 2016), hvilket kan være et problem, da der her er 

meget lidt kildegennemsigtighed, og dermed kan sagligheden være svær at bedømme. Med 

fokus på målgruppen, 16-28 årige unge danskere, viser det sig at hele 81 pct. bruger sociale 

medier som deres foretrukne nyhedsplatform. (Bilag 1; sp 12). De saglige nyhedsplatforme 

afholder mange unge fra at læse dem, ved at have abonnementsløsninger, hvilket kan være 

problematisk når det kommer til et helhedsbillede af nyhederne. Dermed kræver det, at man 

har et abonnement for at læse artiklerne, hvilket mange fattige studerende ikke har råd til. 

Unge viser en generelt interesse i at få et bredere syn på nyhederne, men grundet paywalls 

henvises de til gratis-portaler og mere ensidede synsvinkler. Denne begrænsede nyhedsstrøm 

kan gå ud over unges vidensdannelse, da den bliver skabt ud fra et meget ensidigt 

informationsfelt, som ikke forholder sig til hele virkeligheden. Dette kan i sidste ende blive et 

problem for det danske samfund, da der kan opstå en misinformeret ungdom. Hvis de unge 

kan motiveres til at læse saglige journalistisk redigerede medier, kan der opnås en mere 

velinformeret ungdom. Dette er udgangspunktet for projektets motivation og problemstilling. 

Visionen bag projektet er at gøre det nemmere for unge at finde nyheder i en samlet digital 

platform, hvor det er ligetil at se hvor kilderne stammer fra. 

1.3.1 Problemformulering 

Hvordan kan man gennem et design af en ny applikation, øge danske unges forbrug af sagligt 

journalistisk redigeret indhold, samt gøre nyhedsstrømmen mere overskuelig? 
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Arbejdsspørgsmål 1:  

Har målgruppen en generel interesse for nyheder? 

Arbejdsspørgsmål 2:   

Hvordan ønsker målgruppen, at modtage nyheder?  

Arbejdsspørgsmål 3: 

Er der en interesse hos målgruppen for en ny applikation for målgruppen?  

Arbejdsspørgsmål 4: 

Hvad er de vigtigste faktorer for målgruppen, når de bruger en nyhedsplatform? 

Arbejdsspørgsmål 5:  

Hvordan kan målgruppens behov formidles gennem et design af en nyhedsapplikation? 

1.4 Begrebsafklaring 

Sagligt journalistisk redigerede medier:  

Bruges i opgaven til at definere danske journalistisk redigerede nyhedshuse, som eksempelvis 

DR og Politiken. 

 

SAM: (Samlede Almene Medier) 

Applikationens maskot (ugle-figuren) 

 

SAM News:  

Projektets færdige applikation og/eller produkt. 

Visionen for projektets endelige produkt (SAM: Samlede Almene Medier)  

 

Projektgruppen: 

Består af gruppens medlemmer der skriver denne opgave. 

 

MockApp 

Henviser til projektets nuværende prototype (3. iteration).  

 

HTML: 

Hyper Text Markup Language, er et standard sprog som bruges til at udvikle websider. 

 

CSS: 

Cascading Style Sheets. er computerkode-sprog som bruges til at beskrive den visuelle stil og 

præsentation på en webside skrevet i sprog som HTML. 
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React: 

Et Javascript bibliotek til at bygge brugerflader.  

 

API: 

Application programming interface, er blandt andet måde at indhente data fra andre, så man 

kan bruge det i et samarbejde. Derved kan man bruge artikler fra mediehuse ved at låne deres 

database.  

1.5 Afgrænsninger 

Målgruppen er blevet afgrænset til aldersgruppen 16-28 årige unge danskere. Dette er blevet 

gjort, så der kan samles mere konkret og præcis data. Aldersgrupperne blev sat således, 

eftersom denne gruppe oftest ses på sociale medier. 

Da projektets fokus ligger på de udformningen af et godt design derfor har projektet 

afgrænset finansielle aspekter. Den finansielle del berøres derfor kun sekundært i rapporten. 

En anden afgrænsning er aspektet omkring troværdighed. Dette er ligeledes et meget stort 

etisk og moralsk emne som projektet har fravalgt. 

For at konkretisere fokuset i projektet, er sagligt journalistisk redigerede medier blevet 

afgrænset til at definere mediehusene som eksempelvis DR og Politiken. Dette gøres for at 

tydeliggøre forskellen mellem de store danske mediehuses nyheder, og nyheder som 

distribueres på sociale medier, som eksempelvis Facebook. En sidste afgrænsning for 

projektet ligger i forholdet til værdien af netværksforbindelser for en nyhedsplatform, hvilket 

kunne være blevet berørt i forhold til Bruno Latour’s Aktør-Netværksteori (ANT) (Jensen, 

2003). Eftersom ANT også er et meget omfattende emne, er dette også afgrænset fra dette 

projekt. 

2 Metode 

For at kunne indsamle den empiri, som skal gøre det muligt at besvare projektets 

problemstilling, gøres der brug af en række forskellige metoder, for at anskue projektet fra 

adskillige vinkler. Der bliver gjort brug af metoder fra flere forskellige metodiske grene, for 

eksempel kvantitative og kvalitative, for at der gennem triangulering, kan opnås en dybere og 

mere omfattende forståelse omkring projekts problemfeltet. Med triangulering mener der at 

der bruges flere metoder til at understøtte det samme felt. Det følgende kapitel vil gå i dybden 

med projektets valgte metoder, fremgangsmåder og udførelser.  
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2.1 Kvalitative metoder 

Den kvalitative metode bruges i projektet til at give indblik i, hvordan målgruppen interagerer 

med de eksisterende nyhedskilder. Den kvalitative metode samler dybdegående og individuel 

data omkring eksperter og udvalgte personer inden for et givent valg. 

Denne data samles og struktureres i tendenser, som kan indikere undersøgelser i en bestemt 

retning. Den kvalitative metode bruges dermed både til at belyse brugernes adfærd, men også 

eksperters viden omkring feltet. Denne data bruges til at beskrive, hvilke holdninger 

målgruppen har til nyheder samt beskrivelsen af målgruppens normative vaner.  

 

En del af den kvalitative metode som projektet benytter sig af, er den etnografiske metode. 

Denne bruges til at undersøge problemer ud fra kulturelle normer. Gennem denne metode 

ønsker projektet at undersøge målgruppens nyhedskultur, og derigennem ikke kun opnå en 

objektiv viden, men også en relationel viden omkring det valgte problemfelt.  

2.1.1 Personinterview  

I projektet benyttes den etnografiske metode i form af et kvalitativt personinterview med 

Mohammad Imad Hoeini, som er medstifter af nyhedsplatformen Zorter. Derved opnås 

Mohammads relationelle viden om problemfeltet. Zorter var et projekt, der ønskede at lave en 

samlet nyhedsplatform til unge, hvor de kunne finde journalistiske artikler uden risiko for at 

støde på “fake news”. I stedet for at have abonnementsløsninger, som set hos andre 

mediehuse, ønskede Zorter at have mikrobetalinger på hver enkelt artikel. Denne løsning ville 

gøre det billigere for unge at læse sagligt journalistisk redigeret indhold, hvilket bliver 

uddybet yderligere i analysen af interviewet. Zorter er ikke længere aktuel i dag og projektet 

er derfor midlertidigt lagt på is.  

 

Formålet med at interviewe Mohammad fra Zorter var at indsamle kvalitativ data omkring 

unges medie- og nyhedsvaner. Den kvalitative empiri benyttes til at belyse hvilke 

problematikker, der er ved de nuværende nyhedsplatforme, samt hvilke forhold og relationer 

de unge har til disse platforme. 

Interviewet blev udført over telefonen, da der ikke var mulighed for at mødes i person, 

grundet geografiske vanskeligheder. Interviewet blev optaget og efterfølgende transskriberet.   
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Interviewet blev udført d. 30/10 kl. 16.40, og varede ca. 35 minutter. Inden interviewet, blev 

der holdt en forberedende samtale med Mohammad, for at høre om det var okay at 

interviewet blev optaget. Mohammad sagde god for det, så længe at vi sendte optagelsen til 

ham efter interviewet. Følgende spørgsmål var forberedt til interviewet: 

 

1. Hvad var jeres overordnede ide om at lave produktet? Hvor så i et problem? 

2. Hvad er jeres formål med appen, altså er der et behov blandt unge? Hvor så i dette 

behov 

3. Er unge overhoved interesserede i nyheder? Har i lavet empiriske undersøgelser eller 

har i basseret det på andres undersøgelser, evt. hvilke? 

4. Hvorfor kan unge ikke læse deres nyheder på de sociale medier. Hvor ligger 

problemet?  

5. Hvordan, hvilke og hvem skal levere nyhederne til jeres produkt? 

6. Tanker omkring økonomisk aspekt af app. Hvordan skal i tjene penge? 

7. Hvad mener I, når I i en artikel på Politiken siger, at der er et akut behov for at 

bekæmpe Fake News og Junk News? Hvad er Junk News?  

8. Hvilke samarbejder/samarbejdspartnere har i allieret jer med indtil videre?  

9. Hvem har hjulpet jer mest igennem hele jeres proces? 

10. Tanker omkring design og funktion af produktet. Hvordan skal applikationen 

fungere?  

 

Her benyttes spørgsmål 1 som et indledende spørgsmål, der har til formål at starte dialogen 

op. Det benyttes som et åbningsspørgsmål der kan give spontane, righoldige beskrivelser 

(Brinkman & Kvale, 2009). Formålet med spørgsmålet var at få startet en refleksion over 

deres eget produkt, og få Mohammad til at forklare hvorfor han mente at det var relevant 

dengang han og medstifteren Morten fik ideen om nyhedsplatformen.  

Spørgsmål 2 kan betegnes som et opfølgende spørgsmål til svaret på spørgsmål 1. 

Spørgsmålet henvender sig direkte til spørgsmål 1, og formålet var at få et uddybet svar til 

spørgsmål 1. Spørgsmål 3 og spørgsmål 4 er direkte spørgsmål, hvor ønsket yderligere var at 

høre generelt om unges interesse for nyheder og om mulige problemer associeret med de 

sociale medier som deres primære nyhedsplatform. Disse spørgsmål var brede og kunne 

forhåbentlig føre til lange og meget uddybende svar. Ligeledes er spørgsmål 5 også et direkte 

spørgsmål, der kunne give os viden omkring selve deres applikation Zorter.  
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Spørgsmål 7 er et sonderende spørgsmål, der refererer til et tidligere interview Zorter har 

givet til Politiken i august 2018: 

  

“Der er nemlig akut behov for et ansvarligt dansk alternativ, mener de, for at modgå fake 

news og det, de kalder »junk news«. Derfor vil Zorter alene være distributionskanal for 

danske medier og kun dem, der er underlagt medieansvarsloven” (politiken.dk)  

 

Citatet ønskes uddybet, derfor stilles dette sonderende spørgsmål. Spørgsmålets hensigt var 

en uddybelse af indholdet fra artiklen i Politiken. Resten af spørgsmålene kan betragtes som 

direkte spørgsmål, der havde til formål at give yderligere viden indenfor feltet.  

Metodekritik af interview 

Gennem et direkte interview med Zorter kunne en masse af deres holdninger omkring 

problemfeltet blive tilkendegivet. Der er dog stadig fejlkilder ved interviewmetoden. Validitet 

er et af hovedpunkterne omkring fejlkilder ved metoden.  

 

“Det er en almindelig kritik af forskningsinterview, at deres resultater ikke er gyldige, fordi 

interviewpersonernes beskrivelser kan være falske” (Brinkman & Kvale, 2009). 

 

Er interviewpersonen troværdig? For at besvare dette blev intervieweren nødt til at have en 

kontinuerlig kontrol, af den indhentede information som en validering på stedet. Valideringen 

skal foregå som kommunikativ validitet, hvor gyldigheden testes af videnspåstande i 

interviewet (Brinkman & Kvale, 2009). Dermed skulle der lyttes til Mohammads påstande og 

konkluderes pålideligheden af disse.  

Dernæst burde der ifølge metoden være benyttet pragmatisk validitet, som støtter sig til 

observationer og fortolkninger. Der skulle være kigget på interviewpersonernes handlinger, 

for at vurdere om det han sagde var sandt (Brinkman & Kvale, 2009). Dette kunne dog ikke 

lade sig gøre, da interviewet foregik over telefonen. Under andre forudsætninger kunne denne 

validering være benyttet. 

Ligeledes skulle transskriptionen valideres, således at der kunne vurderes, hvad der var en 

gyldig oversættelse fra tale- til skriftsprog.  
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2.2 Kvantitativ metode 

Denne metode bruges til at indsamle kvantitativ data omkring målgruppen, som kan skabe en 

højere grad af repræsentativitet i den indsamlede empiri. Denne metodes undersøgelser 

forbedre muligheden for at generalisere over en større befolkningsgruppe. Graden af 

repræsentativitet, gør det desuden muligt at påvise, om data er statistisk signifikant. Der gøres 

brug af et lukket spørgeskema, da det er nemmere at strukturere og analysere sammenhængen 

mellem de forskellige variabler i dataindsamlingen. 

2.2.1 Lukket spørgeskema 

Projektet bruger den kvantitative metode i form af et lukket spørgeskema, som skal give 

konkret statistisk data vedrørende målgruppens medie- og nyhedsvaner. 

Det at spørgeskemaet er lukket betyder at respondenten ikke selv har mulighed for at skrive 

et svar. Det lukkede spørgeskema blev udarbejdet for at indsamle kvantitativ data, som ligetil 

at lave statistiske undersøgelser på. Dette muliggør en sammenlignelse af den indsamlede 

data med allerede eksisterende undersøgelser (Schrøder, 2018). Derudover er spørgsmålene 

standardiseret, dvs. at spørgsmålene er ens for alle respondenter. Spørgeskemaet samt 

spørgsmålene skal være velformuleret, så alle respondenter forstår dem på samme måde. 

Desuden sigtes der efter at forskerens egne subjektive fordomme er elimineret bedst muligt, 

og spørgsmålene ikke virker alt for ledende. Formålet med dette er at der er ingen eller 

næsten ingen observatør påvirkning (Kristensen 2016; 190f).  

 

De første fire spørgsmål i spørgeskemaet blev stillet for at bestemme respondenternes alder, 

køn, uddannelsesniveau og region. Spørgsmålene lød således:  

Sp. 1: Hvor gammel er du? 

Sp. 2: Køn 

Sp. 3: Højeste Igangværende eller færdiggjorte uddannelse 

Sp. 4: Hvilken region er du bosat i? 

 

I spørgsmålet om alder blev målgruppen opdelt i fire alders kategorier, 16-18, 19-21, 22-25 

og 26-28. Dette blev gjort for at påvise om der var forskel på målgruppens nyhedsvaner, 

baseret på alder.  
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Formålet med spørgsmålene om køn, uddannelsesniveau og region, var ligeledes at indsamle 

data for at specificere hvem vores respondentgruppe var. Samlet set specificerer disse 

spørgsmål om data er repræsentativ for den samlede målgruppe. 

 

Sp. 5: Hvornår har du sidst fået nyheder? 

Spørgsmålet havde til formål, at finde ud af hvornår målgruppen sidst havde modtaget 

nyheder. Data fra spørgsmålet skulle bruges til at bestemme i hvor højt et omfang unge holdt 

sig opdaterede på nyheder. En kritik af spørgsmålet var, at det var for upræcist da 

kategorierne ikke var indsnævrede nok.  

 

Sp 6: Hvor enig er du i følgende udsagn: “Jeg føler mig tilstrækkeligt oplyst omkring det 

samfund og den verden vi lever i igennem de nyheder jeg læser” 

Spørgsmålet undersøgte i hvor høj grad de unge følte sig enige med udsagnet “Jeg føler mig 

tilstrækkeligt oplyst omkring det samfund og den verden vi lever i, igennem de nyheder jeg 

læser”. Denne data skulle bruges til at se om målgruppen følte sig oplyste gennem de nyheder 

som de modtog.  

 

Sp. 7: Hvornår blev du sidst opdateret på nyheder? 

Spørgsmålet havde til formål at undersøge, hvilke nuværende nyhedsplatforme målgruppen 

primært bruger til at holde sig opdateret på nyheder. På denne måde skabes der et billede af 

målgruppens nuværende nyhedsmedier. På baggrund af læst empiri og tidligere 

undersøgelser, forventedes svarene primært at være centrerede omkring de online 

nyhedsmedier og især de sociale medier (Schrøder, 2018). 

 

Sp. 8: Hvor enig er du i følgende udsagn: “Det er vigtigt for mig, at blive holdt opdateret på 

nyheder?” 

Spørgsmålet skulle undersøge i hvor høj grad de unge var enige med udsagnet. Dette 

spørgsmål blev stillet for at undersøge hvor interesserede i nyheder målgruppen er. Data heraf 

blev brugt til at se i hvor høj grad, der var et belæg for at lave en nyhedsapplikation, til præcis 

denne målgruppe. En mindre kritik til dette spørgsmål kunne være, at det skulle have været 

placeret tidligere i spørgeskemaet. Dette er et indledende spørgsmål, som skulle belyse den 

generelle nyhedsinteresse blandt målgruppen.  
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Sp. 9: Hvor meget tid bruger du samlet pr. dag på nyheder? 

Spørgsmålet spurgte respondenterne om, hvor lang tid de dagligt brugte på at læse nyheder. 

En kritik af spørgsmålet kunne være, at beskrivelsen er for upræcis, da den tid man bruger på 

nyheder kan varierer fra dag til dag. For at konkretisere spørgsmålet kunne man have tilføjet 

ordet normalt til beskrivelsen, for at tydeliggøre at der var tale om en normal hverdag med 

nyheder. Dette kritikpunkt kan også siges at være gældende for sp.10. 

 

Sp. 10: Hvor lidt tid føler du som MINIMUM at du skal bruge for at få et overblik over 

dagens vigtigste nyheder? 

Spørgsmålet blev stillet som et opfølgende spørgsmål til sp 9, som skulle undersøge hvor 

lang tid folk som minimum føler de skulle bruge, for at danne sig et overblik over dagens 

nyheder. Spørgsmålet havde til formål at finde ud af at konkretisere de tidsperioder som folk 

bruger til nyheder. Denne data skal bruges direkte i udviklingen af SAM News og en funktion 

der kan give brugeren et hurtigt overblik. 

 

Sp. 11: Hvilken platform bruger du mest til at få nyheder på? 

Dette spørgsmål var henvendt designet af SAM News da det skulle undersøge hvilke 

platforme målgruppen primært læste nyheder på. Denne data skulle bruges til at bestemme 

hvilken platform SAM News skulle designes til. 

 

Sp. 12: Hvor får du dine nyheder fra? (Sæt gerne flere krydser) 

Spørgsmålet havde til formål at undersøge hvilke nyhedsmedier målgruppen bruger til at læse 

deres nyheder. Der var mulighed for at angive flere svar, så der kunne dannes et billede over 

målgruppens samlede nyhedsvaner, på tværs af de forskellige platforme. På den måde ville de 

forskellige prominente nyhedsmedier hos målgruppen blive belyst. 

 

Sp. 13: Hvilken nyhedsplatform bruger du mest?  

Dette spørgsmål gik ind og fokuserede direkte på målgruppens nyhedsvaner, og hvilken 

platform de foretrækker at benytte. Der var kun én svarmulighed, således at målgruppen 

skulle vælge deres favorit. Her havde projektet en tese om at Facebook og mobilapplikationer 

ville være væsentligt mere repræsenteret end de klassiske nyhedsmedier, som trykte aviser og 

radio (Schrøder, 2018).  
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Sp. 14: Hvilken nyhedsplatform bruger du til at danne et hurtigt overblik?  

Spørgsmålet undersøgte hvilken platform målgruppen mente gav det bedste hurtige overblik 

over nyheder. Fokuset lå i “hurtigt overblik”, der var altså ikke tale om meget dybdegående 

journalistik og lange nyhedsudsendelser, men korte artikler og nyhedsudsendelser. En 

gennemgående kritik af spørgsmål tretten og fjorten var at svarmulighederne “Online 

nyhedssites” og “Tv-kanalers online nyhedssites”. Med online nyhedssites ses der bort fra 

Tv-kanalers nyhedssites, hvilket skulle have været specificeret i de to spørgsmål. 

 

Sp. 15: Hvad kunne forbedre din interesse for nyheder? (Sæt gerne flere krydser)  

Dette spørgsmål er direkte henvendt til projektets egen applikation SAM News. Spørgsmålet 

er stillet så man har flere svarmuligheder, så folk kan vælge hvilke kriterier der er vigtige i en 

nyhedsapplikation. En kritik af spørgsmålet er at der er flere forskellige svarmuligheder, og at 

det derfor ikke bliver specificeret hvilket kriterium der er vigtigst. Der er ikke noget 

incitament for at klikke nogle af felterne fra, da alle kriterierne ville forbedre enhver 

nyhedsapplikation. Mange respondenter har derfor valgt at klikke på alle fire svarmuligheder, 

hvilket ikke giver brugbar data. Spørgsmålet er derfor ikke gennemarbejdet godt nok. Dette 

kunne muligvis have været løst ved at stille et opfølgende spørgsmål, hvor den vigtigste 

funktion blev valgt. 

 

Sp. 16.a: Læser du nyheder på sociale medier? 

Sp. 16.b: Hvis ja, hvilke medier bruger du? (sæt gerne flere krydser)   

Spørgsmålet blev inddelt i en A og en B-del. A-delen henvender sig til målgruppens brug af 

sociale medier til at læse nyheder på og er stillet som et ja/nej-spørgsmål. B-delen henvender 

sig til de respondenter der har sagt ja til, at de læser nyheder på sociale medier. B-delen 

ønsker at belyse, hvilke sociale medier der er mest anvendte som nyhedsplatform. En fejl i b-

delen er at det populære sociale medie Reddit, ikke er tilføjet som svarmulighed, samt en 

mulighed for at svare “andet” heller ikke er til stede. Spørgsmålet kommer uønsket til at 

konkludere at der kun er seks forskellige sociale medier, der formidler nyheder.  

 

Sp. 17: Oplever du, at nyheder kan være forvirrende at holde styr på?  

Dette spørgsmål henvendte sig til målgruppens opfattelse af nyheders generelle 

overskuelighed. Ønsket var at undersøge om målgruppen generelt fandt nyheder forvirrende 

at holde styr på. Spørgsmålet er ikke henvendt afsender af nyhederne, hvilket skulle have 

været specificeret, men i stedet at selve nyhederne kan være svære at få et overblik over. 
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Spørgsmålet er meget bredt og kan tolkes individuelt, det kunne derfor være blevet 

formuleret anderledes. 

 

Sp. 18: Mister du tit overblik over nyhedernes afsender?  

Dette spørgsmål undersøgte om målgruppen tit mister overblikket over nyhedernes afsender. 

Data skulle bruges til at undersøge i hvor stort et omfang det at holde styr på nyheds 

afsenderen er et problem. 

 

Sp. 19: Hvordan foretrækker du at få dine nyheder leveret? 

Spørgsmålet kiggede på i hvilket format målgruppen foretrækker at få deres nyheder leveret. 

På den måde kunne der dannes en forståelse omkring den mest appellerende måde at fremvise 

nyhederne til målgruppen på SAM. 

 

Sp. 20: Mener du, at nuværende nyhedsplatforme er tilstrækkelige til at opfylde dit 

nyhedsbehov?  

Dette spørgsmål ser på om målgruppen finder de allerede eksisterende nyhedsapplikationer 

tilstrækkelige til at opfylde deres nyhedsbehov. Håbet med dette spørgsmål var, at finde ud af 

om der var et generelt behov for en ny nyhedsapplikation på markedet. 

 

Sp. 21: Hvilke af disse nyhedsapplikationer kender du til?  

Spørgsmålet fremviser nyhedsapplikationerne Squid, Microsoft News, Flipboard og Zorter og 

ønsker at undersøge hvilke af applikationerne de kender til. Formålet med spørgsmålet var, at 

undersøge hvilke af de forskellige alternativer på markedet, målgruppen kendte til.  

 

Spørgeskemaet blev udsendt over Facebook, hvor der blev opfordret til at folk skulle dele det, 

så det kunne nå en bredere befolkningsgruppe. Spørgeskemaet blev udsendt på Facebook, da 

projektet anså denne platform som værende det bedste sted at nå ud til målgruppen. Denne 

første udsendelsesrunde fandt sted d. 22 oktober 2019. 

Omkring en uge senere blev spørgeskemaet udsendt igen denne gang til Roskilde 

Gymnasiums Facebookside, for at prøve at få fat i den yngre del af målgruppen (16-18 årige), 

som ikke havde været repræsenterede i først udsendelses runde. Anden udsendelsesrunde 

fandt sted d. 28 oktober 2019. 

Spørgeskemaet blev lukket for svar d. 18 november 2019, her var der svar fra 379 samlede 

respondenter. 
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Metodekritik af spørgeskema 

En af de større mulige fejlkilder ved det gennemførte spørgeskema, omhandler udsendelsen. 

Da spørgeskemaet kun er blevet udsendt over Facebook, er de opnåede respondenter derfor 

kun unge, som befinder sig på Facebook. Dette kan have farvet resultaterne, da undersøgelsen 

ikke har fanget den del af målgruppen, som ikke befinder sig på Facebook.  Disse manglende 

svar kunne have været forskellige fra de nuværende respondenters svar. Denne fejlkilde er et 

eksempel på sampling bias (metodeguiden.au.dk).  

 

En anden mulig fejlkilde omhandler “social-desirability”-effekten. Denne effekt går ud på, at 

mennesker ofte vil prøve at fremstille sig selv på en attraktiv måde. Det er derfor muligt for 

respondenterne ikke svare sandfærdigt, og i stedet svare ud fra de svar som de finder 

ønskværdig (metodeguiden.au.dk).  

 

På trods af disse mulige fejlkilder kan data stadig betragtes som valid og brugbar, da den 

giver en gængs ide omkring målgruppens medievaner. Projektet forsøger at opveje for de 

mulige fejlkilder ved at sammenligne resultaterne med allerede eksisterende undersøgelser 

(Schrøder, 2018). Mange af de spørgsmål og aldersgrupper der bliver sammenlignet med fra 

andre undersøgelser, er dog ikke er helt ens og der kan derfor ikke laves en direkte 

korrelation mellem resultaterne. Det kan dog stadig give god mening at sammenligne dem, da 

det kan give en forståelse omkring generelle tendenser i målgruppens nyhedsvaner. 

2.3 Komparativ metode 

Denne metode bruges i projektet i form af en komparative analyse, som går ud på at 

analysere to eller flere objekter eller substanser ud fra en række kriterier eller punkter. De 

forskellige analyser vil blive sammenlignet med hinanden for at finde ligheder og forskelle. 

Projektet vil lave en komparative analyse på et socialt medie, et journalistisk redigeret 

nyhedsmedie og en samlingsplatform til nyheder. Der vil dog kun blive fokuseret på mobile 

nyhedsapplikationer og ikke traditionelle nyhedsmedier som aviser og TV.  De forskellige 

nyhedsmedier vil blive udvalgt på baggrund af spørgeskemaets indsamlede empiri, interviews 

og andre eksisterende undersøgelser (Schrøder, 2018). 

  

Den komparative analyse vil blandt andet analysere nyhedsmedierne ud fra det teoretiske 

begreb experienced worthwhileness. Her vil der blive kigget på hvilke worthwhileness 
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faktorer, de udvalgte medier indeholder. Selve forklaringen af begrebet vil forekomme i det 

kommende teoriafsnit. Derudover vil analysen se på, hvordan nyhederne fremkommer på 

mediet, altså hvordan nyhederne kommer til syne på platformen, disse punkter vil blive kaldt 

fremkomst af nyheder og nyhedsafsender. Til sidst vil der ses på, om det er mediet selv som 

udgiver nyhederne, eller om de modtager dem fra andre kilder. 

2.4 Iterativ designproces 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for, hvordan brugen af den iterative prototyping er 

brugt som en metode til idegenerering, planlægning og designudvikling af projektets produkt. 

Med udgangspunkt i denne metode, undersøger projektet problemstillingen ud fra den 

indsamlede empiri. Metoden har en åbent og analytisk tilgang på et projekt første tese. Valget 

af den iterative designproces er foretaget, da projektet er baseret på faget Design og 

Konstruktion, hvis formål er, at løse et givent problem ud fra design af en løsning for et 

behov.  

Designprocessen styrer produktudviklingen i form af gentagne iterationer og evalueringer, for 

bedst muligt at kunne designe en prototype, der falder i målgruppens interesse. Denne metode 

er især god ved udvikling af prototyper, hvor der kan forventes en større tilretnings proces for 

at opnå et optimalt brugervenligt produkt. (Larmen, 2002) 

  

Metoden kan med fordel bruges under etablering af et design eller prototype. Ved denne type 

udvikling, kan der forekomme en del usikre faktorer, som har indflydelse på designprocessen 

og udformningen af produktet i sådanne processer. Et eksempel på en usikker faktor, kan evt. 

være en fejl i den tidlige designproces eller et uopfyldt behov hos modtageren. Derfor 

afprøves og evalueres prototypen gentagne gange på baggrund af indsamlet feedback fra 

målgruppen. Herigennem bliver produktet specialiseret til målgruppens interesser og behov 

(Larmen, 2002).  

Den iterative designproces har ageret som strukturen for udviklingen af SAM News. 

2.4.1 Adfærdsdesign 

Projektet anskuer emnet fra en handlingsbaseret metode og ved at gå til værks ud fra 

Münsters 4 trins model: (Münster, 2017) 
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1. Definer den ønskede adfærd. Den ønskede adfærd defineres ud fra projektets 

formål 

2. Lav en barriereanalyse. Herunder bruges IDEO’s model: lær, se, spørg, strukturer. 

3. Design din løsning. Herunder bruges Münsters 4 kategorier som værktøj til at skabe 

designet: Gør det let, vanedannende, bemærkelsesværdigt og menneskeligt. 

4. Test din løsning 

 

Metoden beskriver, hvordan der kan indsamles viden omkring nuværende adfærd samt 

barriere for en ønsket adfærd. Analysen af dette indikerer hvilke udfordringer der er de 

vigtigste, og dermed en indikation på “de rette barrierer” for målgruppens interesse for sagligt 

journalistisk redigerede indhold. Resultaterne af analysen bruges senere i udviklingen af 

SAM News og designet skabes ud fra de observerede barrierer, som implementeres i en 

modsat positiv retning for forhåbentligt at få målgruppen til at ændre adfærd. 

 

“Vi bygger ikke adfærd på, hvad vi har oplevet. Vi bygger adfærd på, hvad vi husker, vi har 

oplevet” (Münster, 2017; 199f).  

 

Derfor skal et produkt designes ud fra Kahnemans teori om det “huskende jeg” (Münster, 

2017; 198f). Det huskende jeg, husker ikke hele begivenheder, men kun højdepunkter i form 

af peaks og slutningen. Peaks kan både være positivt og negativt ladet højdepunkter. Derfor 

skal et succesfuldt design laves ud fra “Peak-End”-reglen (Bilag 7; Billede 1). Interesse 

skabes ifølge denne regel ved, at der skal være et positivt mindeværdigt peak for brugeren, 

undervejs samt i afslutningen af brugeroplevelsen. I forhold til projektets design af SAM 

News, vil forholdet til peak end reglen blive forklaret yderligere i designrationalet. 

2.4.1.1 Barriereanalyse 

En barriereanalyse er en metode der bruges, for at finde mulige barrierer for en ønsket 

adfærd. Dermed indikerer analysen mulig friktion mellem teori og praksis.  

Barriereanalysen tager udgangspunkt i en specifik gruppe mennesker, hvori 

adfærdsændringen ønskes. Som Münster pointere, har mennesker brug for hjælp til at 

overkomme kløften mellem ‘vil’ og ‘gør’ (Münster, 2017; 98f). Det vil sige at overkomme 

konflikten mellem vilje og handling. Hjælpen kan, ifølge Münster, findes ved at hente sin 

empiri i den virkelige verden. 
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“Når man besøger den virkelige verden, så finder man den virkelige barriere’’ 

(Münster,2017; 98f) 

 

Hvis de fundne barriere kan nedbrydes med en form for belønning, vil det desuden skabe et 

større incitament for processen og løsningen. (Münster, 2017;98ff) 

 

Barriereanalysen er ifølge IDEO’s model delt op i 4 faser: LÆR, SE, SPØRG og 

STRUKTURER (Münster, 2017;107ff) 

LÆR-fasen kan bruges til at indsamle viden omkring et givent felt. Dette kan gøres via desk 

research eller andre lignende måder til at indhente digitale fodspor på. Læringen kan også 

indsamles gennem interviews med eksperter inden for feltet. Eksperter betyder ikke kun 

fagfolk, men også mennesker med praktiske erfaringer.  

SE-fasen kan bruges til at observere en gældende målgruppe uden tilstedeværelse ved hjælp 

af videoovervågning, photovoice, narrative klip eller “go along” interviews. Go along 

interviews indeholder observationer af målgruppen kombineret med spørgsmål omkring deres 

valg, handlinger og adfærd. 

SPØRG-fasen kan bruges til at indhente kvalitativ data fra de “rigtige eksperter” og bruges til 

at kortlægge deres adfærd ud fra deres situation. Her er det vigtig at forholde ydmyg samt 

bruge diagnosticerende og konfronterende spørgsmål. Metoder der kan bruges i denne fase er 

for eksempel. dybdegående interview og etnoraids, som forklares senere i metodeafsnittet. 

I forhold til projektet er SE og SPØRG faserne kombinerede  

STRUKTURER-fasen kan bruges til at strukturere den indsamlede data i en inddeling af 

temaer baseret på opsamling af viden og nye indsigter. Det er vigtig at opretholde en høj 

disciplinering i struktureringen, ved at stille sig kritisk og ikke blive overmodig af sete 

tendenser. (Münster, 2017;107ff)  

Barriereanalyse benyttes i denne rapport til at sammenkoble alle tidligere analysedele. Den 

giver mulighed for at komme ud i felten og lave etnografisk inspireret kvalitative 

undersøgelser og dermed observere, hvordan teori hænger sammen med praksis. Analysen er 

lavet med det formål at bringe viden til projektgruppen omkring hvordan målgruppen agerer 
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på nuværende tidspunkt, hvorfor de gør det og hvad der skal til for at få dem til at ændre 

adfærd. (Münster, 2017;107ff)  

2.4.1.1.1 Etnoraid 

 

En metode til at indsamle data i barriereanalysen er etnoraids. Etnoraids er korte explorative 

interviews på 5-10 minutter, kombineret med observationer af målgruppens adfærd. Metoden 

giver mulighed for en større indsigt i målgruppens kulturelle normer inden for et undersøgt 

område. Dette gøres for at indsamle kvalitativ data omkring en given målgruppes vaner og 

adfærd. En interviewer vil ofte bruge 2-5 timer på et givent punkt hvor adskillige etnoraids 

udføres. Det gode etnoraid skal indeholde interviews med 15-20 mennesker fra målgruppen. 

Værdien af et etnoraid kommer ikke kun fra samtaler, da interviews kombineres med 

observationer af målgruppens adfærd og vaner. Metoden er en hurtig måde at indsamle 

information i kvalitative åbne spørgsmål (analysedanmark.dk).  

 

Under SPØRG-fasen af en barriereanalyse bruges denne metode, til at indsamle data fra 

eksperter inden for et givent felt. Etnoraids er især fordelagtige i opstarten af et projekt da de 

er en relativ hurtig måde at indsamle kvalitativ information for en specifik gruppe på.  

 

Inspireret af SE og SPØRG-faserne i barriereanalysen har projektet gjort brug af etnoraids. 

Denne metode anvendes for at få et hurtigt indblik i målgruppens adfærd på og interaktion 

med nyhedsportaler. Undersøgelsen blev udført på Roskilde Universitet, da dette sås som 

værende et realistisk sted at finde målgruppen i vante rammer og blev udført over 1 time, 

hvor at 3 grupper spredte sig ud på forskellige områder på universitetet. Eftersom de 3 

grupper var i gang samtidig svarer den samlede tid til 3 timer. Hver gruppe af interviewere 

indeholdte 2 personer, en som interviewede og en som optog interviewet. Undersøgelsen blev 

udført den 26. november 2019, fra 11.30-12.30. 

 

En person stillede følgende 5 spørgsmål, mens den anden person observerede i form af 

optagelse. Alle i interviewet godkendte, forinden at der blev filmet.  

 

Spørgsmål 1. Er du mellem 16-28? 

Spørgsmål 2. Bruger du en nyhedsplatform i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?  

Spørgsmål 3. Kan du vise mig hvordan du normalt ville bruge din foretrukne platform?  
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—> brug ca. 1 min på at observere adfærd, få dem til at udtrykke hvorfor de trykker på noget 

og ikke andet, samt hvad der er godt og skidt ved gældende platform. 

Spørgsmål 4. Hvis jeg kunne lave en “ønske-platform” til dig her og nu, hvad ville de 

vigtigste faktorer så være at den skulle indeholde? (troværdighed, økonomi, æstetik, 

popularitet, politisk holdning, synlighed, nemt, tid etc.). 

Spørgsmål 5. Ville en “I’m lost”-funktion (I’m lost værende et kort recap af 2-5 min 

nyheder særlig specialiseret til dig) være en brugbar funktion for dig?  

 

Sp.1 henvender sig til projektets målgruppe, for at sikre at de adspurgte personer er inden for 

den pågældende målgruppe. 

Sp. 2 stilles for at høre om der er en generel nyhedsinteresse hos målgruppen. Ligeledes 

stilles det for at høre hvilke platforme målgruppen benytter til at læse nyheder på.  

Sp. 3 stilles for at aflæse personens adfærd, når det kommer til brugen af den valgte platform. 

Sp. 4 henvender sig til hvilke faktorer der er vigtige for målgruppen, når det kommer til 

designet af SAM News.  

Sp.5 henvender sig direkte til SAM News og “I’m lost”-funktionen, og der ønskes at finde ud 

af om målgruppen synes at dette er en god funktion.  

 

For at opfylde kriterierne for det gode etnoraid (analysedanmark.dk) skulle hver gruppe finde 

min. 5 personer at snakke med i pågældende tidsrum for at nå minimum 15 personer totalt. 

Da projektgruppen har været i gang i 3 grupper samtidigt af en times varighed, er den 

sammenlagte tid brugt på undersøgelsen 3 timer. Etnoraid er ifølge Münster også baseret på 

at være lavet på en lokation, hvor målgruppen normalt ville befinde sig (Münster, 2017;127). 

Projektgruppen har vurderet at RUC var et godt bud på dette, da denne lokation både kultur- 

og miljømæssig er anset som vante omgivelser for målgruppen.  

Metodekritik af etnoraids  

 

En fejlkilde ved projektets udførsel af undersøgelsen er, at der er variationer i måden de 3 

grupper er gået til værks, hvilket kan medfører udsving i undersøgelsens resultater. Hvis 

undersøgelsen skulle laves igen, skulle det sikres at de 3 grupper udførte undersøgelsen 

ensformigt. Alternativt kunne den samme person stille samtlige spørgsmål i etnoraid 

undersøgelsen. Omvendt set kan en differentieret spørgeteknik også skabe et bredere billede 

og dermed forståelse for et givet område. Essentielt er, at alle interviewerne forstår, hvilke 
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faktorer der skal afledes af de repræsentative spørgsmål. Et anden mulig fejlkilde ved 

metodens udførsel er, at den kun har indsamlet empiri fra studerende fra Roskilde 

Universitet. Projektets etnoraid viser derfor kun en isoleret gruppe og omfatter dermed ikke 

hele i målgruppen. Den eksemplariske undersøgelse vil derfor have indsamlet data omkring 

hele målgruppen og derved lave en barriereanalyse som repræsenterer hele målgruppen.  

2.4.2 Fokusgruppe 

Projektet gør brug af en fokusgruppe til at indsamle kvalitative holdninger fra målgruppen, 

omkring 2. iteration af SAM News. Der tages udgangspunkt i at deltagerne i fokusgruppen 

generelt gør brug af nyhedsmedier. Fokusgruppen bruges i iterationsprocessen til at modtage 

feedback og evaluering på designet af SAM News. Ved hjælp denne metode indsamles 

kvalitativ data omkring specifikke funktioner af produktet, som bruges til yderligere 

forbedringer i designet af SAM News. 

 

Under fokusgruppen vil der blive stillet en række spørgsmål som overordnet omhandler, hvad 

målgruppen synes om produktet, begrundelserne bag deres holdninger samt hvilke ændringer 

deltagerne gerne så inkorporeret i SAM News. Det første spørgsmål har til formål at udlede 

hvad respondenterne anser som godt og skidt ved det nuværende design. Herefter blev der 

spurgt ind til en begrundelse for deres holdning. Til sidst blev respondenterne spurgt om, 

hvad de ønskede ændret ved det visuelle design. Disse svar blev noteret i kort form, og 

bruges i det videre design af 3. iteration. 

 

Som udgangspunkt vil fokusgruppen blive sammensat af respondenter fra forskellige aldre og 

geografiske områder. En fokusgruppe på 6-8 deltagere, ville være fordelagtig for projektet, da 

der kan forekomme mere dynamisk interaktion. Udgangspunktet for den repræsentative 

fokusgruppe er at deltagerne er fra forskellige aldersgrupper og geografiske områder. En 

fokusgruppe på 6-8 deltagere, ville være acceptabelt for projektet, da dette er nok til at skabe 

dynamik og interaktion. En større gruppe respondenter ville være fordelagtigt, da dette ville 

give et bedre indblik i forskellige synspunkter. Dog kan det være svært at bevare et overblik i 

en så stor gruppe, og det ville kræve en ordstyrer for at sikre at alle deltagerne får sagt noget. 

Ved brug af en mindre gruppe på 3-4 deltager er der en høj risiko for en manglende dynamisk 

interaktion blandt deltagerne, og sandsynligheden er høj for manglende input. Desuden er 

undersøgelsen sårbar overfor aflysninger (Halkier, 2012; 34ff).  
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Fokusgruppen vil blive samlet i et gruppelokale på Roskilde Universitet, hvor SAM News vil 

blive præsenteret for respondenterne. For at få folk til at deltage i fokusgruppen, vil der blive 

gjort brug af en lokkemidler i form af kaffe og kage (Forelæsning 5 STS; 23f).  

Metodekritik af fokusgruppe 

Et større kritikpunkt ved fokusgruppen er, at den ikke er repræsentativ for hele målgruppen, 

da den kun består af HumTek-studerende fra Roskilde Universitet. Den indsamlede data kan 

derfor ikke siges at være repræsentativ for hele målgruppen. Data kan dog stadig give en 

relativ viden omkring målgruppens præferencer, når det kommer til funktionaliteten og 

designet af SAM News.  

3 Teoriafsnit  

I følgende afsnit vil der redegøres for de forskellige teorier, som anvendes til at understøtte, 

fortolke og analysere empirien, der bliver indsamlet gennem metoderne. 

3.1 Experienced Worthwhileness 

Kim Schrøder fremviser en række undersøgelser der bygger op om medieforskeren Hepp’s 

bredere perspektiv på medialiseringen. Kort fortalt går dette teoretiske syn ud på at der 

eksistere en række forskellige logikker som gensidigt påvirker hinanden (Schrøder, 2016;64). 

 

“It is not a simple matter of a (...) logic of production, for example, having an impact upon 

logics of use and so upons people’s everyday lives. The situation is much more complex, 

involving the mediation of different logics, a plurality of logics” (Schrøder, 2016;65) 

 

En af disse logikker er brugerlogikker, som er de faktorer der former menneskers omgang 

med medier. Disse logikker dækker alt fra det bevidste eller umotiverede valg af medier, til 

den fortolkende brug af mediernes indhold.  

For at gøre disse brugerlogikker mere håndgribelige, bruger Schrøder det engelske begreb 

Experienced worthwhileness. Experienced worthwhileness er et medieteoretisk begreb, som 

kan bruges til at forklare, hvorfor vi som individer bruger forskellige nyhedsmedier på 

forskellige tidspunkter alt afhængigt af hvor worthwhile vi oplever dem. Når et medie bliver 

set som worthwhile betyder det, at der er en opfattelse af at det “giver brugeren noget” i en 

eller anden form (Schrøder, 2016;65ff.). 
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Til det formål kan der opstilles syv worthwhileness faktorer som har en indflydelse på hvor 

worthwhile et givent medie findes. Et nyhedsmedie behøver ikke at indeholde alle syv 

faktorer for at blive opfattet som worthwhile. De syv faktorer er tid, pris, forbindelse til 

fællesskabet, normativt pres, deltageroplevelse, teknologisk appel og pasform til situationen. 

  

Tid som en faktor omhandler, at et nyhedsmedie skal være den tid værd, som man bruger på 

det. Nogle nyhedsmedier kan man opleve som at være så vigtige at man tager sig tid til at 

bruge dem, mens at man kun bruger andre hvis man har tid til dem.  

 

Den anden faktor omhandler prisen af nyhedsmediet. Hvis et medie eksempelvis er gratis kan 

det for nogle have en større appel end hos andre. 

 

Forbindelsen til fællesskabet til fællesskabet kan forklares gennem forbindelsen til de 

forskellige fællesskaber vi hver især tilhører. Det er en indholdsdimension, der handler om at 

vi bruger nyhedsmedier, i kraft af deres indhold til at bidrage til at bevare eller etablere 

relationer til ens omgangskreds og det større samfund. Man kan her skelne mellem to former: 

Demokratiske fællesskaber og hverdags fællesskaber. Demokratiske fællesskaber er når 

indholdet bidrager til borgerlige identitet. Hverdags fællesskaber er når medieindholdet 

bidrager til ens personlige interesser og netværk. 

   

Det normative pres fra samfundet kan også spille en rolle i brugen af nyhedsmedier. Dette 

kan være med til enten at øge eller mindske brugen af mediet. Fx hvis omgivelserne er glade 

og positive omkring et givent nyhedsmedie kan det være med til at øge brugen af det.  

 

Et nyhedsmedies mulighed for deltageroplevelse kan også have en indflydelse på hvor 

worthwhile det findes. Deltageroplevelse dækker over hvor meget et nyhedsmedie tilbyder 

brugeren at medvirke som aktiv deltager i artiklens videre liv, for eksempel ved at sende et 

link til en ven eller ved at synes godt om et opslag på Facebook.  

 

Den teknologiske appel af et nyhedsmedie spiller også en rolle i hvor worthwhile det findes. 

Er der for eksempel en super smart ny software kan nogle ældre brugere finde den svær at 

bruge. En gamle teknologisk bekvemmelighed kan derfor spille stor rolle, for eksempel at 

zappe mellem kanaler på tv. 
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Et nyhedsmedie skal også passe til den situationen som brugeren befinder sig i. En 

radioudsendelse passer for eksempel godt til hvis man kører bil, mens en mobilapplikation 

kan passe til togturen. 

  

Om en person oplever et medie som worthwhile, afhænger af hvordan de syv faktorer spiller 

ind i nyhedsapplikationen. Dette kan kaldes for individets personlige worthwhileness-ligning. 

(Schrøder, 2016;65ff.) 

  

Denne begrebslige forklaring af worthwhileness faktorerne vil blive brugt flere steder 

gennem projektet. Det vil blandt andet som tidligere forklaret, blive brugt til en komparative 

analyse, som analyse punkter, hvorfra der kan analyseres hvilke af worthwhileness faktorerne 

de udvalgte nyhedsmedier indeholder. Worthwhileness faktorerne vil også brugt i designet af 

SAM News. De vil her blive inkorporeret i tankegangen bag produktets funktioner, så det 

bliver så brugbart og attraktivt for målgruppen som muligt. På trods af at den komparative 

analyse vil analysere de valgte nyhedsmedier ud fra faktorerne normativt pres og 

deltageroplevelse, vil disse ikke blive inddraget i designrationalet, da det ikke er relevant for 

den nuværende udgave af SAM News. 

3.2 Nudging teori 

Formålet med nudging er at forsimple adfærd for brugeren og gøre det “rigtige’’ valg ligetil. 

Faktorer som sociale normer, default rules som er standardisering af regler og ting der sker 

per automatik. Dette er hensigten ved nudging, dog under forudantagelsen af at brugeren 

stadig har et frit valg. Andre vigtige nudges er: forøget lethed og bekvemmelighed, 

offentliggørelse, advarsler eksempelvis grafiske, påmindelser og push-notifikationer, 

personlig henvendelse og identificering, information om adfærd og konsekvens. (Sunstein, 

2014) I designet af SAM News skal der inkorporeres en funktion, der ved hjælp af nudging 

simplificerer formidlingen af nyheder for brugeren, og dermed appellerer til brug af system 1. 

Kort fortalt bruger mennesket system 1 ved hurtige, automatiske og intuitive handlinger. 

System 2 er derimod mere ressourcekrævende for brugeren og kræver mere tid, refleksion og 

bevidstgørelse. Hovedreglen for en succesfuld adfærdsændring er ifølge Münster at gøre det 

så enkelt for forbrugeren som muligt dvs. system 1. (Münster, 2017;24ff). Ønsket for 

projektet er at lave en adfærdsændring hos målgruppen, så de ikke får et ensidigt 
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nyhedsbillede, men i stedet bruger SAM News og derved får et nuanceret billede med et 

sagligt journalistisk redigerede indhold. 

4. Analyse 

Det kommende kapitel vil gennemgå en række analyser foretaget på baggrund af projektets 

metoder. Resultatet af disse analyser vil til sidst samles i designet af SAM News 

4.1 Spørgeskema analyse 

Dette afsnit vil fokusere på en analyse af den indsamlede data fra spørgeskemaet som blev 

beskrevet i metodeafsnittet. Spørgeskemaets endelige respondent mængde er 379 personer. 

Størstedelen af disse respondenter kom fra region Sjælland (32,5 pct.) og region hovedstaden 

(56,5 pct.). Den indsamlede empiri omkring målgruppen, kan derfor primært siges at være 

repræsentativ for disse to regioner. To tredjedele (66,5 pct.) af respondenterne var kvinder, 

dermed er spørgeskemaets data ikke lige så repræsentativ for unge danske mænd (33 pct.).  

Fordeling af aldersgrupperne er: 38,3 pct. (22-25 år), 25,3 pct. (19-21 år), 23,5 pct. (16-18 år) 

og 12,9 pct. (25-28 år). Ideelt havde dette været 25 pct. for hver aldersgruppering, da dette 

havde givet en mere repræsentativ fordeling af målgruppen.  

 

Fortolkningen af data er foretaget i Microsoft Excel i form af pivottabeller, hvor data er 

opstillet i forhold til aldersgrupperne. Tabellernes resultater er udregnet i direkte tal og 

procentdele af alderskategorien. Rapportens figurer viser den procentvise fordeling af svarene 

for de angivne aldersgrupper i målgruppen. De første fire spørgsmål er primært stillet for at 

definere målgruppen, derfor vil analysen starte fra spørgsmål 5. Spørgsmålene vil blive 

skrevet som “sp.” i dette afsnit. 

 

Sp. 5: Hvornår har du sidst fået nyheder? 

Ud fra spørgsmål 5 (Bilag 1, sp 5) ses det, at størstedelen af alle aldersgrupper har modtaget 

deres nyheder indenfor 24 timer, med de 22-25-årige som stærkest repræsenteret (89 pct.). 

Lige efter kommer de 16-18-årige (88,8 pct.), de 19-21 årige (88,5 pct.) og sidst de 26-28 

årige (81,6 pct.). Den ældste kategori er mere tilbøjelig til at have modtaget deres nyheder 

indenfor 48 timer (8,2 pct.) og inden for 7 dage (8,2 pct.), end de andre aldersgrupper. Der er 

stort set ingen (0,3 pct.) inden for den samlede gruppe af respondenter, som ikke havde 
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modtaget nyheder i mere end 7 dage. Dermed ses at størstedelen af målgruppen interagerer 

med nyheder dagligt. 

 

Sp 6: Hvor enig er du i følgende udsagn: “Jeg føler mig tilstrækkeligt oplyst omkring det 

samfund og den verden vi lever i igennem de nyheder jeg læser” 

Som vist i spørgsmål 6 (bilag 1; sp 6), er en stor del af alle aldersgrupperne helt eller delvist 

enige i udsagnet. Blandt den ældste aldersgrupper (26-28 år) er 22,4 pct. helt enige i 

udsagnet, og de er derfor stærkest repræsenteret i denne svarmulighed. I svarmuligheden 

“delvist enig” fordeler aldersgrupperne sig med: 48,3 pct. (16-18), 44,8 pct. (19-21), 46,2 pct. 

(22-25) og 40,8 pct. (26-28). Dette er dermed samlet set det hyppigst angivne svar (Bilag 1; 

sp 6). Dette kan tyde på, at folk stiller sig kritisk over for at være helt enige med udsagnet. 

Ved at svare “delvist enige” anerkender respondenterne, at de holder sig opdateret på 

nyheder, men ville have svært ved at holde sig opdaterede på alle nyheder omkring 

samfundet.  

Figur 1 

 

Bilag 1; sp 7 

 

Sp. 7: Hvornår blev du sidst opdateret på nyheder? 

Som vist i figur 1 er den gennemgående tendens blandt alle aldersgrupper “ at falde over 

nyheder på de sociale medier”. Fordelingen er 33,7 pct. (16-18 år), 31,3 pct. (19-21 år), 34,5 

pct. (22-25 år) og 30,6 pct. (26-28 år), hvilket er relativt ens, da omkring en tredjedel af alle 

grupperne modtager nyheder på denne måde. Tilgangen til nyheder bliver også beskrevet af 
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Andersson i bogen “Youth and news in a digital media environment” med henvisning til et 

citat fra en ung dansker.  

 

“I do not seek out news directly. If it is relevant enough, news will find me.” Thus, to 

understand the news habits of young we need to appreciate the impact of online services in 

media use and social interaction.” 

(Anderson, 2018;142ff) 

 

En mulig forklaring på at de unge “falder over” nyheder på de sociale medier kan være, at de 

føler, at de mest relevante nyheder finder vej til dem.  

En anden hyppigt brugt vej til nyheder er enten gennem en nyhedsapp eller et nyhedsmedies 

hjemmeside. Her ses en stor forskel, hvor at 33,7 pct. af den yngste gruppe (16-18 år) bruger 

en nyhedsapplikation, mens 32,7 pct. af den ældste aldersgruppe (26-28 år) primært bruger 

online nyhedssider. Denne tendens til enten at falde over nyheder på sociale medier eller at gå 

direkte til nyhedsmediets app eller hjemmeside, ses også i tabel 2 i Schrøders undersøgelse 

(Schrøder, 2018; 28f). Her faldt 44 pct. af de 18-24-årige og 39 pct. af de 25-34-årige over 

nyheder på de sociale medier. Det samme gælder for mobil- og online nyheder hvor 31 pct. af 

de 18-24-årige og 51 pct. af de 25-34-årige hyppigt finder nyheder. Tallene i Schrøders 

undersøgelse er dog væsentligt højere, hvilket enten kan skyldes den større mængde af 

respondenter eller den bredere aldersgruppe.  

 

Sp. 8: Hvor enig er du i følgende udsagn: “Det er vigtigt for mig, at blive holdt opdateret på 

nyheder? ” 

Den indsamlede data fra spørgsmålet viser, at størstedelen af alle aldersgrupperne er enten er 

helt enige eller delvist enige i dette udsagn. Med 56,2 pct. (16-18 år), 54,2 pct. (19-21 år) og 

46,2 pct. (22-25 år) er de tre yngste målgrupper helt enige i dette udsagn. I gruppen af de 26-

28-årige er knap halvdelen (42,9 pct) delvist enige. (Bilag 1; sp 8) Disse svar kan tages som 

udtryk for en generel nyhedsinteresse hos målgruppen. 

 

Sp. 9: Hvor meget tid bruger du samlet pr. dag på nyheder? 

De hyppigst angivne svar på spørgsmålet er henholdsvis 5-10 min og 10-30 min. 5-10 min er 

det mest hyppigt angivne svar for de 19-21-årige med 38,5 pct. og for de 26-28-årige med 

32,7 pct. (26-28 år), og det næstmest repræsenteret svar hos de to andre aldersgrupper med 

37,1 pct. (16-18 år) og 35,9 pct. (26-28 år). 10-30 min er den mest repræsenterede kategori 
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hos de 19-21-årige med 42,7 pct. og for de 22-25-årige med 41,4 pct. Det er den næstmest 

repræsenterede kategori for de 19-21-årige med 37,5 pct. og for de 26-28-årige med 30,6 pct. 

De 26-28-årige har dog også en høj repræsentation inden for kategorien 30-60 min med 26,5 

pct. af respondenterne. (Bilag 1; sp 9) Dette viser en tendens på, at der kan være stor 

individuel nyhedspræference hos målgruppen, når det kommer til den tid man bruger på 

nyheder.  

 

Sp. 10: Hvor lidt tid føler du som MINIMUM at du skal bruge for at få et overblik over 

dagens vigtigste nyheder? 

I spørgsmålet er svarende for aldersgrupperne primært fordelt på 5 og 10 min. Kategorien 5 

min er den mest repræsenterede hos de 16-18-årige med 31,5 pct., de 26-28-årige med 26,5 

pct. og hos de 22-25-årige med 22,9 pct. Hos de 19-21-årige er det den næstmest valgte 

kategori med 22,9 pct. De 19-21-årige er dog stærkest repræsenterede i 10 min kategorien. 

Her er en tredjedel (33,3 pct.) af aldersgruppen repræsenterede. De andre aldersgrupper er 

også stærkt repræsenteret her med henholdsvis, 22,5 pct. (16-18 år), 21,4 pct. (22-25 år) og 

16,3 pct.: (26-28 år) (Bilag 1; sp 10).  

På baggrund af disse tidsinddelinger skal der designes en funktion i SAM News, så man kan 

indstille tids overblikket til alt mellem 5-30 min, alt efter ens egne præferencer.  

 

Sp. 11: Hvilken platform bruger du mest til at få nyheder på? 

Som spørgsmålet viser, modtager alle aldersgrupperne primært nyheder via mobilen, og for 

alle aldersgrupper er det mere end halvdelen, der får deres nyheder fra denne platform med 

hhv.: 65,2 pct. (16-18 år), 69,8 pct. (19-21 år), 57,2 pct. (22-25 år) og 63,3 pct. (26-28 år) 

(Bilag 1; sp 11). Dette stemmer også overens med Figur 2 i Schrøders undersøgelse 

(Schrøder, 2018; 17f). Her fremgår at 67 pct. af de adspurgte danskere i 2018, primært læser 

nyheder på deres smartphone. Med afsæt i disse resultater vil projektets produkt SAM News 

blive designet til mobiler, så den bedst muligt appellerer til målgruppens nyhedsvaner. 
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Figur 2 

 

Bilag 1; sp 12 

 

Sp. 12: Hvor får du dine nyheder fra? (Sæt gerne flere krydser) 

Som vist i figur 2 bruger størstedelen af alle aldersgrupperne sociale medier til at læse 

nyheder. De sociale medier er mest brugt af de 16-18-årige med 84,3 pct. og 19-21-årige med 

84,4 pct. For de øvrige aldersgrupper er det henholdsvis 80,7 pct. (22-25 år) og 75,5 pct. (26-

28 år). Tendensen til anvendelse af sociale medier som nyhedskilde kan, som nævnt i metode 

kritikken, skyldes en fejlkilde i sampling bias. Det kan dog, som tidligere nævnt, også skyldes 

at mange unge mener at de relevante nyheder vil finde vej til dem gennem sociale medier 

(Andersonn, 2018; 106ff). Den næsthøjeste nyhedskilde for de 16-18-årige er TV med 76,4 

pct., hvor de andre aldersgrupper bruger online nyhedssites med henholdsvis 55,2 pct. (19-21 

år), 65,5 pct. (22-25 år) og 65,3 pct. (26-28 år). Mobilapplikationer som primær nyhedsmedie 

bruges af de 16-18 årige med 52,8 pct. og 19-21 årige med 52,1 pct. De 22-25 årige ligger 

lavere med 43,4 pct. mens 34,7 pct. af de 26-28 årige bruger dette medie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Figur 3 

 

Bilag 1; sp 13 

 

Sp. 13: Hvilken nyhedsplatform bruger du mest?  

Som figur 3 viser, er sociale medier det primære nyhedsmedie hos alle aldersgrupper, med 

41,6 pct. (16-18 år), 45,8 pct. (19-21 år), 32,4 pct. (22-25 år) og 36,7 pct. (26-28 år). Som 

også kan ses i svarene på sp. 12, er der forskel på, hvilke nyhedsmedier de forskellige 

aldersgrupper bruger mest. De to yngste aldersgrupper har mobil applikationer som deres 

næstmest brugte nyhedsmedie (24,7 pct. af de 16-18-årige og 20,8 pct. af de 19-21-årige). De 

to ældste grupper har online nyhedssites som det næstmest brugte nyhedsmedie med 29 pct. 

af de 22-25 årige og 22,4 pct. af de 26-28-årige. Dette viser igen, at der en forskel inden for 

målgruppens rammer om at læse nyheder gennem en app eller online. Ud fra resultaterne af 

sp. 12 og 13 peger tendensen i retning af, at der ikke er et nyhedsmedie, på nær sociale 

medier, som bruges hyppigst af hele målgruppen. Hvis SAM News skulle appellere til den 

brede målgruppe, skulle den derfor designes som både mobilapplikation og som en online 

nyhedsside. Projektet vil dog fokusere på udviklingen af en mobilapplikation. 
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Figur 4 

 

Bilag 1; sp 14 

 

Sp. 14: Hvilken nyhedsplatform bruger du til at danne et hurtigt overblik?  

Som det kan ses i figur 4 er det gennemgående for hele målgruppen, at alle aldersgrupper 

interagerer ganske lidt med de klassiske nyhedsmedier (trykte aviser og radio). Ikke en eneste 

af de 19-21-årige (0 pct.) benytter den trykte avis til få et hurtigt overblik. I denne 

aldersgruppe benytter 40,6 pct. sig af sociale medier til det hurtige overblik, mens lidt over 

hver fjerde benytter mobilapplikationer (26 pct.). Samme tendens ses hos den yngste 

aldersgruppe (16-18 år). Her benytter 2 ud af 3 sig af mobilapplikationer eller sociale medier 

(67,4 pct.). De ældre aldersgrupper (22-25 år og 26-28 år) er stærkest repræsenteret i brugen 

af online nyhedssites til at skabe et hurtigt overblik, med 34,5 pct. af de 22-25-årige og 32,7 

pct. af de 26-28-årige. Det er interessant at de ældre målgrupper (22-25 år og 26-28 år) har 

sociale medier som den nyhedsplatform de benytter mest (Figur 3), men samtidig ikke er den 

nyhedsplatform de benytter til at få et hurtigt overblik. Derved er der en forskel mellem den 

betydning som disse aldersgrupper (22-25 år og 26-28 år) forbinder med de forskellige 

platforme. 

Dette mønster i unges nyhedsvaner forklares også af Andersson, i følgende citat:  

  

“It has also been claimed that their speed of information use is different from that of older 

generations - for many young people, linear and print media as information providers are just 

to''slow””. (Andersson, 2018; 91f) 
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Citatet stemmer overens med Figur 4, der viser at målgruppen ikke oplever de trykte aviser 

som relevante til at danne et hurtigt nyhedsoverblik. 

Mønsteret i målgruppens nyhedsvaner, som vises i Figur. 2 og 3, går igen i Figur 4. Dog med 

en mindre forskel, hvor 26,2 pct. af de 22-25-årige angiver at de bruger mobilapplikationer til 

at skabe et hurtigt overblik, hvilket er flere end andelen 17,2 pct., der angiver at det er deres 

mest brugte nyhedsmedie (Figur 3).  

Dette indikerer at mobilapplikationen for de 22-25-årige, ikke nødvendigvis er det mest 

benyttede nyhedsmedie hos denne aldersgruppe, men at den i højere grad benyttes til at danne 

et hurtigt overblik. Den ældste del af målgruppen ligger dog fast på omkring 15 pct. Dette 

understøtter valget af at designe SAM News som en nyhedsapplikation med inkorporation af 

funktionen, der skal hjælpe til at give et hurtigt overblik over dagens nyheder. 

 

Sp. 15: Hvad kunne forbedre din interesse for nyheder? (Sæt gerne flere krydser)  

Sp. 15 henvender sig til selve designet af SAM News. Respondenterne havde mulighed for at 

vælge op til fire forskellige svarmuligheder. Overordnet er alle aldersgrupperne enige om, at 

det vigtigste kriterium for applikationen er, at det er nyheder man kan stole på. Det gælder 

særligt den ældste aldersgruppe (26-28 år) hvor 67,3 pct. mener, at dette kan styrke deres 

interesse for nyheder. Det mindst vigtige kriterie for at styrke nyhedsinteressen, er ifølge 

respondenterne ”Nyheder specialiseret til dig”. Igen er der dog store forskelle mellem 

aldersgrupperne, hvor det for de 19-21-årige er under hver femte (17,7 pct.) der mener, at det 

vil øge deres interesse for nyheder. Til sammenligning mener over en tredjedel (34,8 pct.) af 

de 16-18-årige, at netop dette ville øge deres interesse for nyheder (Bilag 1; sp 15). Samlet set 

er der således ingen større forskelle internt i målgruppen på, hvad der spiller en rolle i deres 

nyhedsvaner.  

  

Sp. 16.a: Læser du nyheder på sociale medier? 

Spørgsmålet sorterer mellem hvem der læser nyheder på sociale medier og hvem der ikke 

gør. Respondenterne der svarede ja, blev efterfølgende ledt videre til anden del af 

spørgsmålet. Samlet svarede 85,8 pct. af respondenterne ”ja”, med de 19-21-årige som den 

mest repræsenterede aldersgruppe med 91,7 pct. (Bilag 1; sp 16a) 
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Figur 5 

 

Bilag 1; sp 16b 

 

Sp. 16.b: Hvis ja, hvilke medier bruger du? (sæt gerne flere krydser)   

Som det ses i Figur 5 er Facebook det mest brugte nyhedsmedie, med henholdsvis 98,4 pct. 

(22-25 år), 97,4 pct. (16-18 år), 96,7 pct. (19-21 år) og 95 pct. (26-28 år). Det næstmest 

brugte sociale medie til nyheder blandt målgruppen, er instagram med 39 pct. (16-18 år), 36,7 

pct. (19-21), 33,1 pct. (22-25 år) og 30 pct. (26-28 år). På baggrund af disse resultater vil den 

komparative analyse, analysere Facebook som det sociale medie, eftersom det er det mest 

benyttede sociale medie hos hele målgruppen med 97,3 pct. totalt set.   

 

Sp. 17: Oplever du, at nyheder kan være forvirrende at holde styr på?  

Spørgsmålet viser en mulig sammenhæng mellem alder og oplevet forvirring. I den yngste 

aldersgruppe (16-18 år) finder 67,4 pct. af respondenterne nyheder forvirrende, mens at 46,9 

pct. af den ældste gruppering (26-28 år) finder dem forvirrende. Den ældste aldersgruppe (26-

28 år) er næsten lige fordelt mellem svarmulighederne ”ja” og ”nej”. 46,9 pct. har svaret ”ja” 

til at de nogle gange finder nyheder forvirrende, mens at 44,9 pct. af dem har svaret ”nej” til 

det (Bilag 1; sp 17). På baggrund af svarene ses det at jo yngre man er, jo større tendens er 

der til at nyheder kan være forvirrende at holde styr på.  

 

Sp. 18: Mister du tit overblik over nyhedernes afsender?  

Ligesom ved det foregående spørgsmål, kan der ses en mulig sammenhæng mellem alder og 

graden af overblik over nyhedens afsender. De 16-18-årige er med 51,7 pct. dem, der har 
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sværest ved at danne sig et overblik over nyhedernes afsender. Til sammenligning svarer 30,6 

pct. af de 26-28-årige, at de tit mister overblik af nyhedernes afsender (Bilag 1; sp 18). En 

mulig forklaring på de unges forvirring, kan ses i tabel 2 i Schrøders undersøgelse, hvor de 

unge udviser en mindre grad af brandloyalitet (Schrøder, 2018; 17f). Dette vil sige, at de 

endnu ikke har tilknyttet sig et bestemt nyhedsmedie, eksempelvis Politiken. En mulig effekt 

af denne troløshed kan være, mister overblikket over nyhedens afsender.  

 

Sp. 19: Hvordan foretrækker du at få dine nyheder leveret? 

Spørgsmålet viser at der blandt hele målgruppen, er en generel præference for at læse 

nyheder, med 56,2 pct. (16-18 år), 56,3 pct. (19-21 år), 63,4 pct. (22-25 år) og 57,1 pct. (26-

28 år). Blandt de 26-28-årige er der flere der ønsker at se nyheder i Tv’et (32,7 pct.), mens 

der er flest blandt de 22-25-årige der ønsker at få nyhederne leveret via radioen (19,3 pct.) 

(Bilag 1; sp 19). Ud fra disse resultater skal fokuset i SAM News være på leveringen af 

skrevne nyheder. For at imødekomme den gruppe, der foretrækker auditive nyheder, skal en 

oplæsnings funktion give mulighed for en kort oplæsning af dagens vigtigste nyheder, 

specialiseret til den enkelte. 

 

Sp. 20: Mener du, at nuværende nyhedsplatforme er tilstrækkelige til at opfylde dit 

nyhedsbehov?  

Spørgsmålet giver en entydig indikation af, at målgruppen mener, at de nuværende 

nyhedsplatforme er tilstrækkelige. Med 61,2 pct. er de ældste (26-28 år), den aldersgruppe 

der finder de nuværende nyhedsplatforme mest tilstrækkelige (Bilag 1; sp 20). Resultatet af 

spørgsmålet tyder på, at der skal tænkes i målrettet appel og incitament for målgruppen, for at 

få dem til at benytte SAM News i stedet for de nyhedsplatforme de bruger i dag. Dette vil 

blive forklaret yderligere i barriereanalysen. 

 

Sp. 21: Hvilke af disse nyhedsapplikationer kender du til?  

Spørgsmålet omhandler målgruppens kendskab til nyhedsapplikationerne Squid, Microsoft 

News, Flipboard og Zorter. Analysen af spørgsmålet er fokuseret på den samlede 

respondentmængde og ikke på de individuelle aldersgrupper. Resultatet blev som forventet at 

kendskabet var ganske begrænset. Svarmuligheden ”Ingen af dem” ligger for alle 

aldersgrupper på 82,1 pct. mens at Microsoft News er næstmest repræsenteret med 15,6 pct. 

af grupperne (Bilag 1; sp 21). På baggrund af målgruppens manglende kendskab til 
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nyhedsapplikationerne ville de ikke berøres yderligere i den komparative analyse. Der vil dog 

stadig blive fokuseret på Zorter i form af et interview med en af deres stiftere Mohammad. 

4.1.1 Delkonklusion  

Som sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsens resultater ses: Der er en generel 

nyhedsinteresse blandt målgruppen, hvor der er et ønske om at holde sig opdateret hver dag. 

Målgruppen benytter her primært deres mobil til at læse nyheder. En stor del af målgruppens 

nyheder kommer fra de sociale medier som for eksempel Facebook. Her vil de ofte falde over 

nyhederne i takt med at nyhederne kommer til dem. Hvis nyhederne ikke læses gennem de 

sociale medier, er det ofte gennem enten nyhedsmediers online sider eller mobilapplikationer. 

Her har den yngre del af målgruppen en præference for mobilapplikationer, mens den ældre 

del af målgruppen foretrækker nyhedsmediers online sider. Denne forskel i præferencer går 

igen når det kommer til det foretrukne medie til at skabe et overblik. Her har den yngste del 

af målgruppen en præference for sociale medier og mobile applikationer, mens at den ældre 

del foretrækker nyhedsmediers online sider frem for sociale medier.  

På baggrund af denne viden skal SAM News designes som en mobilapplikation til 

smartphones, hvor der indbygges en funktion som skal kunne give et visuelt og/eller auditivt 

nyhedsoverblik i et tidsformat af 5-30 min. 

4.2 Analyse af interview med Zorter 

Dette afsnit vil analysere interviewet med Zorter ud fra det beskrevne formål fra 

metodeafsnittet. I interviewet taler Mohammad på vegne af nyhedsapplikationen “Zorter”. 

 

Grundidéen for Zorter, opstod på baggrund af en situation, hvor Mohammad blev videresendt 

til en journalistisk redigeret artikel via Facebook, som ikke kunne læses grundet en Paywall.  

En Paywall er en betalingsvæg, der oftest ses ved de store mediehuses artikler. En Paywall 

oplyser læseren om, at man skal betale et engangsbeløb eller købe abonnement, for at kunne 

læse indholdet. Hvis læseren i forvejen har et abonnement ved mediehuset, vil de ikke blive 

mødt af denne betalingsvæg.  

 

“Den går i sådan en… når de unge, de læser nyheder… så kunne jeg bare se, at det meste det 

går igennem et socialt medie, når man støder på en artikel. Også møder man typisk Paywalls 

på de gode artikler.” 
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(Bilag 2; 1f) 

 

Mohammad læste, som andre unge, nyheder på sociale medier (Bilag 1; sp 7) og fandt det 

problematisk, at han ikke kunne tilgå de journalistisk redigerede nyheder. Ud fra dette 

grundlag opstod motivationen til at lave Zorter. 

 

“Der var kæmpe… kæmpe interesse. I vores undersøgelser, der var det 9 ud af 10, som rent 

faktisk gerne ville læse alt det her. Også ehmm… så… men så… så var der til gengæld også 

lige så mange, som ligesom ikke ville betale for de abonnementer, som skal betales for det.  

Så det er en kæmpe procentdel.” (Bilag 2; 3f) 

 

Mohammad udtrykker at han godt er klar over, at disse tal kun er relevante for den bestemte 

målgruppe, danske unge, i Zorters undersøgelse. Dette er også målgruppen denne rapport 

forholder os til. 

 

De unge vil have ny viden og interessere sig for sagligt journalistik redigerede nyheder.  

Denne viden understøttes yderligere af rapportens egne undersøgelser som spørgeskema og 

etnoraids, og sekundere undersøgelser (Schrøder, 2018). Det er ikke fordi unge ikke vil læse 

nyheder og holde sig opdateret på sagligt journalistik redigerede nyheder, de har simpelthen 

ikke råd. Dette har stor betydning for udviklingen af en nyhedsapplikation til den unge 

målgruppe, og vil derfor tages med i overvejelserne ved udviklingen af projektets 

nyhedsapplikation: SAM News.  

 

“Hvis du vil læse noget fra noget 2-3 forskellige mediehuse, i dag. Så kan det jo nemt komme 

til at koste dig… et sted mellem 500-1000 kroner – i måneden. Ehmm… så det er jo… det er 

jo mange penge man tager” 

(Bilag 2; 7f) 

 

Et andet aspekt i forhold til motivation for stifteren af “Zorter” var, at de unge læser nyheder 

på de sociale medier. Mohammad nævner den danske valgkamp i 2019, hvor Mette 

Frederiksen brugte sociale medier. Som mange andre politikere, valgte hun at bruge sociale 

medier i sin valgkamp, for at nå ud til unge danskere. Dette bruger Mohammad som et 

eksempel på Zorters bekymringer vedrørende nyheder på de sociale medier. 
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“Det var en stor del af deres… ehmm… valgkamp. Det var simpelthen at erobre de sociale 

medier. At kommer ud til de unge, dér. Lade dem være en del af… hvad skal man sige… 

stemme grupperne. Fordi de ved, at der er mange der befinder sig dér,...... Altså de sociale 

medier bliver vundet på… “ 

“Så man kan sige, at der bliver spredt en masse information, som ehmm… på de sociale 

medier, som… som godt hurtigt kan blive rettede ehmm… mod noget der… jeg vil ikke sige, 

at det er propaganda, slet ikke. Men det… det er… på en måde for at få shifted nogle 

holdninger.” 

(Bilag 2; 3ff) 

 

Nyhederne kan altså hurtigt blive farvet når de findes på sociale medier. Dette er et problem 

for opfattelsen af faktuelle nyheder i Danmark. En nærmere undersøgelse og diskussion af 

dette, ligger dog udenfor projektets fokus. 

 

“Det kan man roligt sige. At… og det… det er et billede man kunne undgå, hvis man havde 

en saglig nyhedsplatform. Hvor man kunne… læse artikler som… hvad skal man sige… er 

mere velfunderet. I bund og grund” 

(Bilag 2; 4f) 

 

Mohammad nævner, hvordan dette var deres helt store motivation for udviklingen af 

produktet. Hvis man ikke kan få helt neutrale nyheder, så nyheder hvor grundstenene i 

artiklen er faktuelt baseret og ikke farvet til fordel for udgiveren. Dette mener unge er en af 

de vigtigste kriterier, når det kommer til nyheder. (jf. Bilag 1, Figur 15) Der vil kunne blive 

truffet mere plausible og velfungerende beslutninger, hvis disse former for nyheder var 

tilgængelige for målgruppen. 

Mohammad understreger yderligere, at tendensen til nyhedslæsning på sociale medier kun vil 

stige med tiden.  

 

Mohammad uddyber stifternes motivation yderligere. De farvede nyheder som oftest deles på 

social medier, kan kendes ved termerne: Fake News og Junk News.  

Mohammad definere ét af disse termer som værende: 

 

“...Junk News, det har jeg refereret med halve sandheder.” 

(Bilag 2; 5f) 
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Mohammad udtrykker, at der på sociale medier ikke kan holdes styr på, hvilke nyheder der er 

Fake News eller Junk News. Hvis brugeren på sociale medier falder over en artikel fra et af 

de store mediehuse, som Børsen eller Politiken, møder brugeren en paywall. 

Dette kan indikere at brugeren tyer til det “nemme valg”- nyheder som er gratis og ikke 

nødvendigvist sagligt redigerede. Denne tendens kan også ses i figur 11 i Schrøders 

undersøgelse. Figuren viser at danskerne generelt er uvillige til at betale for deres nyheder, da 

kun 15 pct. af de adspurgte danskere, betaler for deres nyheder (Schrøder 2018; 27f). Denne 

modvillighed, ser Mohammad som et problem i det danske samfund. De nyheder som bliver 

læst på sociale medier, giver ofte ikke et reelt virkelighedsbillede og medvirker måske endda 

til, at danske unge ikke tager stilling og/eller forholder sig til samfundsrelaterede emner, der 

har indflydelse på landet og samfundet. 

Ovenstående har skabt motivation, samt gå-på-mod, for udarbejdelsen af Zorter. Ved hjælp af 

viden og egne undersøgelser, fik de en forståelse og bekræftelse af et behov for deres produkt 

i samfundet. En af Zorters hovedkilder er forskeren Kim Schrøder, som denne rapport også 

trækker på (Schrøder, 2018). Derved kan begge produkter sammenlignes på baggrund af 

samme forståelse.  

 

Mohammad tydeliggjorde igennem interviewet, at forbindelser og netværk, som i så mange 

andre sammenhænge, er vigtigt for produktets eksistens. (Bilag 2) 

Indholdsmæssigt skulle produktet bestå af sagligt journalistisk redigerede nyheder, som 

brugeren nemt kunne finde og forholde sig til. Stifterne var dog i tvivl om betalingsmåden: 

Skulle den være gratis? Med mikrobetaling? Skulle gamification ind over? Og hvordan skulle 

selve applikationen vedligeholdes?  

 

“... altså vi har kigget også meget sådan, på markedet, du ved. Og… og vi tror lidt, at det 

økonomiske aspekt, har meget at gøre med at den ikke allerede er lavet endnu, denne her 

platform.” 

(Bilag 2; 4f) 

 

Stifterne har kigget på det økonomiske aspekt for applikationen, samt hvordan applikationen 

kan drives hvis den er gratis, opvejet mod hvad stifterne får ud af dette. Dette økonomiske 

incitament skulle også gælde mediehuse som leverede artikler til applikationen. 
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Zoter så helst at applikationen skulle være gratis, da dette var et gennemgående krav for at 

interessere målgruppen. Som det danske marked for nyhedsapplikationer ser ud lige nu, 

findes der ikke en nyhedsapplikation, hvor alle sagligt journalistisk redigerede nyheder er 

samlet. Zorter kom dog frem til, at en udelukkende gratis nyhedsapplikation var udelukket, da 

indtægten ville gå i minus for nyhedsproducenterne. Andre forholdsvis billige løsninger var 

oppe at vende for Zorter.  

Et af disse udgangspunkter var mikrobetaling, som Mohammad beskriver således: 

 

“Det er hvor man bare kan betale et lille beløb, for at få adgang til en artikel, eller et 

klippekorts ordning, eller hvad det nu skulle være.” 

(Bilag 2; 7f) 

 

Dermed skulle hver enkelt artikel have et beløb tilsluttet for at kunne få adgang til nyheden. 

Denne betalingsmåde står i skarp kontrast til mediehusenes abonnementer, hvor der betales et 

større enkelt beløb på månedsbasis. Ved abonnement fås adgang til det enkelte mediehus´ 

artikler, men ved mikrobetaling blandes artikler fra forskellige mediehuse og derved fås en 

udvidet horisont. Denne betalingsmetode er allerede brugt i nyhedsapplikationen: “Blendle”.  

Blendle er en hollandsk nyhedsapplikation, der modtager nyheder fra verdensomspændende 

mediehuse. 

Grundet Zorters manglende lancering af produktet, er der lavet en komparativ analyse af b.la. 

Blendle og opgavens produkt: “SAM”. 

 

Et andet udgangspunkt ved betalingsmetoden var en form for gamification ved Zorter. 

Gamification er et spilelement der kan tilføjes et produkt for at øge incitamentet til brugen.  

I dette tilfælde hentyder Mohammad til gamification af Zorter som “læsemønter”. Selvom 

gamification kunne være en potentiel brugbar funktion i SAM News, vil det ikke blive 

inddraget i det nuværende design, da det ikke er aktuelt på nuværende stadie. 

 

“Dine læsemønter. Så i stedet for, at… arbejde med rigtige kroner og øre, så syntes vi at det 

var federe at kunne tanke læsemønter op.” 

(Bilag 2; 10f) 
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Læsemønten skal erstatte virkelige penge og gøre brugeroplevelsen mere spændende. 

Værdien af “læsemønten” blev ikke videreudviklet, men Mohammad nævner et eksempel på 

en evt. værdisætning af mønten. 

 

“Det er bare ved at indbetale nogle penge. Du fik 1000 læsemønter for 99 kroner. Noget i 

den dur.” 

(Bilag 2; 10f) 

 

Udover at indbetale virkelige penge til fordel for et vist antal læsemønster, kunne en anden 

gamification idé være, at brugeren modtager penge for at se et bestemt antal reklamer på 

nyhedsapplikationen. Selvom denne løsning er et godt bud på en billig betalingsmodel til en 

nyhedsapplikation til målgruppen, designes opgavens produkt, SAM, som en gratis 

applikation drevet gennem reklamer, for at imødekomme brugernes egne kriterier. 

Udover tankerne bag hvad nyhedsapplikationen skal indeholde, nævner Mohammad styrker 

og svagheder når det kommer til design features ved applikationen. Disse features uddybes 

yderligere i opgavens designrationale.  

 

Da selve idéen med indhold og enkle design features var på plads, skulle produktet testes og 

eventuelt sælges til de danske mediehuse.  

Umiddelbart var der stor interesse for produktet og idéen, fortæller Mohammad. Zorter fik 

stor omtale i de forskellige medier, såsom Politiken og blev inviteret med til flere faglige 

arrangementer vedrørende fremtidens nyhedsmedier og teknologien bag. 

Det viste sig dog hurtig, at hvis dette produkt skulle lykkedes, skulle ét af de helt store 

mediehuse være med på idéen: J/P Politikens Hus. Grundlaget for et ønsket samarbejde med 

J/P Politikens Hus, der blandt andet inkluderer Politiken og Jyllands-Posten, kan være at de  

står til ansvar for deres udgivelser af nyheder og sørger for at indholdet er sagligt og 

troværdigt. Mediehuset omtale selv dette som et “samfundsansvar”(jppol.dk). 

 

Mohammad udtrykte i interviewet, at flere af de danske små mediehuse, ingen specifikke 

navne nævnt, var grundet set med på idéen. Dog gik projektet på stand by, fordi J/P 

Politikens Hus ikke støttede op om produktet. 

 

“Så længe JP/Politikens Hus ikke vil være med, så er der ikke nogen der vil være med” 
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“I: Mhhh… (griner) Ja. Så de er ligesom hemskoen for alle dem der prøver at komme ind? – 

på det marked her. Det er JP… 

  

M: Ja 

  

I: … Politikens hus” 

(Bilag 2; 8ff) 

 

Mohammad indikere at J/P Politikens Hus ikke mente, at Zorter var en lukrativ løsning for 

dem. Specielt når J/P Politikens Hus bruger abonnement-betalingsmodellen og ikke har nogle 

intentioner om at ændre dette foreløbigt. Ved abonnement-modellen indtjener nyhedsmediet 

flere penge end ved mikrobetalinger. Dog vil enkelte målgrupper blive overset ved denne 

fremgangsmåde, som der beskrives i denne opgave. 

 

Dette kan indikere, at den manglende samarbejdsvilje fra J/P Politikens Hus kan være den 

afgørende faktor for Zorters realisering som produkt, eftersom produktet har visse ligheder 

med Zorter.  

4.2.1 Delkonklusion 

Nyhedsapplikationen Zorter, blev aldrig fuldt udviklet på grund af finansielle og politiske 

aspekter. Dette tages der højde for ved yderligere udvikling af SAM News. 

Selve motivationen og udviklingen af Zorter kan indikere at der er et markedet for en 

lignende portal. Analysen af interviewet viser derudover, ligesom spørgeskemaet, at der er en 

generel interesse hos målgruppen for at holde sig opdateret på nyheder. Analyserne indikerer 

også at chancerne på et dansk marked er bedre, hvis applikationen er gratis og administrerer 

journalistisk redigeret indhold. Alle ovenstående udgangspunkter vil blive taget med i 

udviklingen af opgavens nyhedsapplikation SAM News.  

4.3 Komparativ analyse 

Den komparative analyse vil som beskrevet i metodeafsnittet fokusere på analysen af tre 

nyhedsmedier: et socialt medie, en samlingsplatform til nyheder og et sagligt journalistisk 

redigeret medie. 
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Som forklaret i analysen af spørgeskemaet vil det sociale medie, som bliver analyseret, være 

Facebook, da det er den primære nyhedskilde for en stor del af målgruppen. 

Samlingsplatformen til nyheder der bliver analyseret er Blendle, som bliver nævnt i 

interviewet med Zorter. Valget af et sagligt journalistisk redigerede nyhedsmedie, er foretaget 

på baggrund af figur 9 i Schrøders undersøgelse, som viser en række nyhedsbrands ugentlige 

rækkevidde. Eftersom DR Nyheder ligger øverst på listen over top nyheds-brands vil 

analysen have fokus på den (Schrøder, 2018: Figur 9;23f). DR Nyheder var også en 

fremtrædende nyhedsapplikation under barriere analysen som vil blive forklaret senere. 

4.3.1 Fremkomst af nyheder 

Til at starte med vil analysen se på, hvordan brugeren tilgår nyheder på mediet. Da Facebook 

er et socialt medie, fungerer vejen til nyheder anderledes end på et normalt nyhedsmedie. Der 

modtages ikke nyheder på den traditionelle måde ved, at brugeren søger efter dem på siden. I 

stedet vil nyhederne dukke op i brugerens personlige nyhedsfeed, som et resultat af tidligere 

interaktioner (Bilag 3, Billede 1). På denne måde er både typen og mængden af de nyheder 

der modtages over de sociale medier, bestemt af brugerens præferencer og omgangskreds. 

Tilgangen af nyheder kan beskrives som “at man falder over nyhederne”. Denne tendens 

bliver også belyst af Schrøder med et citat af professoren Hermida (Schrøder, 2016; 68f). 

 

Denne betydelige brug af sociale medier til nyheder bekræftes af undersøgelser fra andre 

lande, hvor der også er tale om ”a significant number of social media users tend to rely on 

the people around them to tell them what they need to know rather than relying solely on 

institutional media” (Schrøder, 2016; 68f) 

 

Dermed ses der en større tendens hos de unge til, at læne sig op ad sin omgangskreds som 

nyhedsformidlere, i stedet for primært at bruge de traditionelle nyhedsmedier. 

 

Denne tilgang skiller sig markant ud fra Blendle, der fungerer som en samlingsplatform for 

aviser og magasiner. Denne platform præsentere en række af nyheder, selekteret efter egne 

præferencer, når applikationen åbnes. Disse medier vil dog kun være bestemt af ens egne 

præferencer, valgt gennem aktive tilvalg (Bilag 3; Billede 2). Det skal bemærkes at Blendle 

først fungerer, efter at man har valgt sine nyhedspræferencer (Bilag 3; Billede 5).  
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Til sidst er der DR-Nyheder, der har en traditionel tilgang til nyheder. Ligesom ved Blendle, 

vil der ved åbningen af applikationen, blive præsenteret en række af dagens nyheder, inden 

for en række emner (Bilag 3; Billede 3). Disse nyheder vil dog ikke være selekteret efter egne 

præferencer. For at finde frem til egne interesser skal brugeren først søge efter dem i 

applikationen (Bilag 3; Billede 6). Man har også mulighed for at følge aktuelle emner og 

efterfølgende få notifikationer, når en nyhed udgives. Forsiden er dog fastsat og ændrer sig 

ikke efter valget af aktuelle emner. 

 

Nyhedsmediernes udgivelse af nyheder, afspejler markant forskellig tilgange. Mens at 

Facebooks nyheder primært formidles gennem omgangskredsen, er nyheder på de 

journalistiske medier som DR’s nyheder produceret og formidlet af journalistisk personale. Et 

fællestræk for de tre platforme er muligheden for at sortere nyheder efter egne præferencer. 

Graden af sortering varierer dog fra applikation til applikation. 

Med udgangspunkt i dette, skal SAM News også have muligheden for at sortere de nyheder 

man modtager efter brugerens præferencer. 

4.3.2 Nyhedsafsender 

Som nyhedsafsender kan Facebook betegnes som en slags digital mellemmand.  

 

Ifølge nyere kvantitative studier om medieforbrug er de sociale medier som følge af 

popularitet blevet en slags ”digital mellemmand” med stor indflydelse på nyhedsdagsordnen.   

(Blach-Ørsten og Willig, 2016; 83f.) 

 

Med ordet mellemmand menes, at Facebook ikke selv publicerer nyhederne, men nærmere 

agerer som en platform, hvor andre nyhedsmedier kan dele deres nyheder. Ved et klik på en 

given artikel, videresendes læseren til nyhedsafsenderens originale hjemmeside. Det er 

dermed disse videre delte nyhedsartikler, som læseren vil falde over på de sociale medier. 

Mange af de store danske nyhedshuse benytter sig af denne strategi, for dermed at øge deres 

målgruppe (Bilag 3; Billede 1). Denne vej til nyheder kan være en årsag til den forvirring 

omkring nyheder og deres afsender som især den yngre målgruppe oplever (Bilag 1; sp 17 og 

18). Dermed kan der opstå et sporadisk nyhedsbillede, når brugeren primært modtager de 

nyheder som ens omgangskreds videreformidler eller interagerer med. Brugeren kan derfor 

risikere at overse, eller ikke blive præsenteret for nyheder som der ikke er interesse for i 

pågældende omgangskreds.  
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Blendle agerer, ligesom Facebook, som “digital mellemmand” for nyhedshusene. Den store 

forskel ligger dog i, at Blendle kun formidler nyheder som den enkelte selv har tilvalgt at få 

eller angivet interesse for. Det er dertil kun de store udenlandske nyhedshuse som for 

eksempel The New York Times, som leverer nyheder til platformen. Dermed har Blendle et 

krav til kvaliteten af de journalistiske nyheder som videreformidles på platformen. På 

Facebook er der ikke noget krav omkring hvem der afsender nyheder og hvad de skal 

indeholde. 

 

I modsætning til Blendle og Facebook udgiver DR Nyheder selv deres egne nyheder. Derved 

har DR Nyheder et kvalitetskrav til skribenternes artikler, da de som platform og virksomhed 

selv skal stå inde for nyhederne, som udgives på applikationen. Denne faglige ansvarstagning 

for indholdet, kan være en af årsagerne til den høje tillid danskerne har til DR som et 

nyhedsmedie (Schrøder, 2018; Figur 13; 23f). Dette vises også senere i barriereanalysen, 

hvor mange af de adspurgte fra målgruppen benyttede sig af DR Nyheder. 

 

Opsummerende fungerer Facebook og Blendle som digitale mellemmænd, der 

videreformidler andre nyhedshuses nyheder på deres medier. Alle nyhedshuse kan skrive 

artikler til Facebook, men det er kun nyheder fra udvalgte nyhedshuse, der udgives på 

Blendle. Derved kan Blendle kvalitetssikre deres artikler. DR skriver og kvalitetssikre selv 

artiklerne til deres applikation. SAM News vil fungere som en saglig nyhedsformidler og vil 

derfor kun videreformidle nyheder fra anerkendt danske nyhedshuse. 

4.3.3 Worthwhileness faktorer 

Følgende afsnit vil analysere de valgte nyhedsmedier ud fra worthwhileness faktorerne som 

blev beskrevet i teoriafsnittet. Dog vil der ikke blive taget højde for hhv. tidsfaktoren og 

pasformen. Tidsfaktoren udelades af analysen, da det ville kræve en større kvalitativ 

undersøgelse, at undersøge hvilke medier målgruppen bruger tid på. Pasformen udelades da 

de valgte nyhedsmedier alle er mobilapplikationer og dermed har samme pasform. 

 

Den første faktor der fokuseres på er nyhedsmediets pris. Alle tre valgte applikationerne er 

som udgangspunkt gratis at downloade til sin smartphone. Dog er der forskellige 

betalingsformer involveret i at læse nyheder på platformene.  
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På Facebook afhænger prisen af det nyhedsmedie, der omdirigeres til efter læseren klikker på 

artiklen. Hvis læseren sendes videre til et gratis nyhedsmedie, kan artiklen læses uden 

problemer. Som Mohammad konstaterede i interviewet vil læseren i nogle tilfælde støde på 

en Paywall, hvor artiklen ikke kan læses uden et abonnement på det givne nyhedsmedie. 

Dermed varierer prisen afhængigt af, hvilke nyhedsmediers artikler personen falder over på 

Facebook. 

 

Blendle’s pris minder om Zorters betalingsmodels idé, som forklaret i interview analysen, i 

form af mikrobetalinger varierende alt efter artiklernes størrelse. Som læser tegnes der 

således ikke et samlet abonnement, men der købes kun adgang til de artikler der findes 

interessante. For at kunne købe artiklerne, skal der indsættes penge på ens Blendle-konto, de 

første 2,5 $ bliver givet gratis ved tilmelding. Ved denne betalingsmodel undgås der at betale 

for nyheder som ikke stemmer overens med egne interesser. Dette vil gøre det billigere at 

tilgå sagligt journalistisk indhold fra flere nyhedshuse (Bilag 2). 

 

DR Nyheder er betalingsfri for brugeren at downloade. Der er ingen paywall og 

nyhedsartikler og andet indhold kan frit downloades i applikationen. Dog er danske borgere 

påkrævet licensbetaling som b.la. finansierer denne nyhedsapplikation. Brugeren bliver heller 

ikke mødt af reklamer da DR er et Public Service medie (denstoredanske.dk, public service). 

Dette giver mulighed for, at alle kan tilgå og læse samme nyheder uden ekstra omkostninger. 

 

Selvom alle tre applikationer i princippet er gratis at hente, kan der være helt forskellige 

omkostninger forbundet med at læse artiklerne. Disse omkostninger kan være et problem for 

de unge danskere, da der en generel modvilje mod at betale for nyheder. Med opmærksomhed 

på denne modvillighed til at betale for adgang til nyheder skal SAM News som tidligere 

pointeret designes som en gratis nyhedsapplikation for at appellere til den målgruppen. 

 

Når der tales om et nyhedsmedies forbindelse til fællesskabet, handler det om hvordan det 

bidrager til ens hverdags- og demokratiske fællesskaber. Facebook er et ideelt eksempel på et 

nyhedsmedie, som bidrager til brugerens hverdagsfællesskab. De nyheder og informationer 

man modtager som bruger af Facebook, er fokuseret omkring egne og venners interesser. På 

den måde er disse nyheder med til at bekræfte ens identitet og sociale profil. Fremkomsten af 

specialiserede nyheder, er især blevet aktuelt efter at Facebook ændrede sin algoritme i 2018, 

hvor i Facebook prioriterede disse nyheder frem for andre mediers (SpotOnMarketing.dk). 
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Det store fokus på brugerens hverdagsfællesskab og dermed egne personlige interesser, kan 

være en mulig årsag til, hvorfor en stor del af unge danskere bruger Facebook som 

nyhedsmedie.  

Det betyder dog ikke at Facebook som nyhedsmedie, ikke kan have indflydelse på brugerens 

demokratiske fællesskab. Adgangen til disse samfunds nære nyheder, vil ofte være 

afgrænsede af en Paywall. 

 

Blendle er et eksempel på et nyhedsmedie, der bidrager til brugeren demokratiske fællesskab. 

Blendle bidrager gennem deres artikler til borgerlig identitet, da artiklerne er rettet mod en 

bredere befolkningsgruppe. Artiklerne kommer hovedsageligt fra The New York Times, The 

Wall Street Journal og tilsvarende nyhedshuse, der bidrager med information om forskellige 

aktuelle samfundsforhold. Da brugeren kan sortere i nyhederne efter egne interesser, 

appellerer Blendle til hverdags fællesskaber. Blendle kan således siges at være en 

samlingsplatform for nyheder, der dog primært bidrager til læserens demokratiske 

fællesskaber. 

 

DR Nyheder appellerer primært til sine brugere gennem demokratiske fællesskaber, hvor en 

del af de artikler som udgives, fokuserer på ting som for eksempel indland og udland, hvilket 

er vigtige emner når det kommer til brugerens borgerlige identitet. Samtidig er der, som 

tidligere nævnt, stor tillid til DR som et public service medie (Schrøder, 2018; Figur 13; 23f). 

Anvendelse af mediet kan dog stadig bidrage til ens hverdagsfællesskab i form af for 

eksempel sport eller musikalske nyheder. Det ideelle nyhedsmedie ville derfor bidrage til 

både hverdags- og demokratiske fællesskaber. SAM News vil forsøge at gøre dette, ved at 

samle nyheder fra forskellige nyhedshuse, så brugeren nemt kan få et overblik over aktuelle 

samfundsforhold og holde sig mere specifikt opdateret med afsæt i personlige interesser som 

for eksempel sport. 

 

Som forklaret i spørgeskemaanalysen bruger størstedelen af målgruppen Facebook til at læse 

nyheder. Ud fra dette kan der være et normativt pres i at følge strømmen, og derved gøre det 

samme som omgangskredsen. Især i forhold til hvilke nyheder der stoppes ved, læses og 

deles.  

 

Med udgangspunkt i Blendles manglende tilstedeværelse på det danske nyhedsmarkedet 

(Bilag 2; 8f), er der ingen tegn på et normativt pres hos målgruppen til at benytte Blendle. 
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Blendle leverer ikke danske nyheder og det må derfor formodes at få i målgruppen benytter 

sig af dette medie. 

 

DR Nyheder som et nyhedsmedie kan ud fra dens pålidelighed og rolle som et public service 

medie, have en grad af normativt pres knyttet til sig. Dette kan være en mulig årsag til, at 

målgruppen benytter netop DR Nyheder som supplerende nyhedsmedie. 

 

Samlet ses der tegn på, at der findes et normativt pres hos målgruppen til at benytte Facebook 

og DR Nyheder. Der ses ingen tegn på et normativt pres til at benytte Blendle.  

 

Facebook gør som nyhedsmedie især brug af deltageroplevelse som faktor, da brugeren har 

en aktiv rolle i artiklens videre liv. Der er forskellige muligheder for at interagere med 

artiklerne og derved dele dem med sin omgangskreds. Der er mulighed for at “synes godt 

om” artiklen og på den måde vise omgangskredsen, at man er tilfreds med indholdet i 

artiklen. Ligeledes kan artiklen deles, så ens omgangskreds også kan se og læse nyheden. På 

den måde er brugeren et aktivt led i artiklens distribution. Kommentarsporet giver brugeren 

mulighed for at debattere og dele sine holdninger vedrørende artiklen og dens indhold, med 

andre læsere. På den måde spiller læseren en stor rolle i at fremhæve og promovere de 

forskellige nyhedshuse. Læseren anbefaler og deler deres nyheder med deres netværk, og 

dette kan starte en kædereaktion. 

 

Blendle giver ingen deltageroplevelse i form af kommentarer eller likes på artiklerne i 

platformen, men Blendle giver mulighed for at dele nyhederne på Facebook, Messenger, som 

E-mail eller som SMS. Deling gennem disse medier kræver dog at omgangskredsen har 

nyhedsmediet downloaded. Artiklerne kan derfor ikke læses gennem andre medier end 

Blendle, grundet Paywall, og det vil stadig være påkrævet at den enkelte bruger køber 

artiklen.  

 

DR Nyheder har som applikation ikke indbygget nogen form for deltageroplevelse. Der er 

dog muligheden for at dele en valgt nyhed på de sociale medier, eksempelvis Facebook. Dette 

er, som tidligere nævnt, en af de måder hvorpå nyheder ender på Facebook. Som 

nyhedsmedie deler DR Nyheder også selv udvalgte artikler på de sociale medier, hvori 

brugeren har mulighed for at bruge Facebooks indbyggede brugerdeltagelse. 
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Ud fra disse resultater vurderes der, at en vigtig funktion som skal være tilgængelig i SAM 

News, ville være muligheden for at dele en valgt artikel over, eksempelvis Facebook. Dette 

ville gøre, at brugerens omgangskreds kan læse og dele nyheden, samt give sine holdninger 

til kende i egen omgangskreds.  

Facebook kan som nyhedsmedie have en teknologisk appel, da brugeren i forvejen bruger 

mediet og derfor er bekendt med dens styresystem. Der kan derfor være en tendens til, at 

brugeren vil foretrække at bruge dette medie. 

 

Blendle har en teknologisk appel i form af deres betalingsmodel. Mikrobetalinger fungerer 

som enkeltbetalinger på hver enkelt artikel og dermed betaler læseren kun for det indhold, 

som brugeren har lyst til at læse. Betalingsmodellen gør det muligt for læseren at undgå, at 

betale abonnement hos hver enkelt mediehus, derfor kan der spares et betydelige beløb. Dette 

overskygges dog af, at de færreste danskere er bekendte med Blendle og applikationens 

egenskaber. Hvilket kan være en mulig årsag til at folk ikke bruger Blendle, på trods af dens 

fleksible betalingsmodel. 

 

DR Nyheder har en teknologisk appel i form af den funktion som de kalder “5 vigtige” (Bilag 

3; Billede 4). Denne funktion giver et kort overblik over dagens fem vigtigste nyheder, 

udvalgt af DR selv. Denne funktion kan have en meget stor appel, hvilket kan gøre det muligt 

for læseren at danne sig et hurtigt overblik over dagens vigtigste nyheder.  

 

Ud fra ovenstående vil SAM skulle designes med en teknologisk appel i form af en funktion, 

som skal gøre det muligt at kunne danne sig et hurtigt overblik over egne nyhedsinteresser. 

Ved at gøre designet brugervenligt og let at anvende, vil den teknologiske appel ved 

applikationen øges. 

4.3.4 Delkonklusion af komparativ analyse 

Som opsamling på analysens hovedpointer kan følgende konkluderes: SAM News skal som 

applikation give mulighed for at sortere nyheder efter egne præferencer. Da der er en generel 

modvillighed til at betale for nyheder, ville det kunne øge brugen af SAM News, hvis den 

gøres betalingsfri at anvende. Muligheden for at dele nyheder med sin omgangskreds, enten 

via Facebook eller andre medier og derved opnå adgang til en form af brugerdeltagelse, er en 

funktion der også ville kunne øge appellen af SAM News. Den teknologiske appel i form af 
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en funktion som skal kunne sortere de vigtigste nyheder efter læserens præferencer, så der 

dannes et hurtigt overblik over brugerens specificerede nyheder. 

4.4 Adfærdsdesign og barriereanalyse 

Projektets mål er at få målgruppen til intuitivt at vælge SAM News. For at opnå dette er 

forskellige analyser anvendt for at indikere målgruppens nuværende adfærd samt for at finde 

mulige barrierer der kunne forhindre den ønskede adfærd. Det har været afgørende for 

projektet at appellere til målgruppens system 1, som i Kahnemans analogi (Münster, 

2017;24ff) er det intuitive hurtige system med brug af færrest mulige ressourcer for 

målgruppen dvs. “det nemme valg”. For at spore os ind på hvad “det nemme valg” var, har 

projektet taget udgangspunkt i Münsters 4 trins model hvis struktur er anvendt som en 

metodemodel til at analysere adfærdsdesign (Münster, 2017; 278ff) 

 

For at ændre målgruppens adfærd, er det vigtigt at fange at virkelige mennesker fra den 

virkelige verden og anskue dem som eksperterne (Münster, 2017). Med udgangspunkt i dette 

har projektet været i felten for at søge “hand on experiences” med målgruppen, både 

kvalitativt via åbne spørgsmål og dialog samt kvantitativt via spørgeskema og statistik, for at 

indsamle information om deres adfærd, denne data er det der analyseres på i forhold til 

Münsters 4 trins model.  

4.4.1 Undersøgelse af unges nyhedsvaner 

Inden barriereanalysen havde projektgruppen en forestilling om, at målgruppens primære 

barriere ville være økonomi, da dette er en faktor, der spiller en stor rolle for de “fattige” 

studerende generelt. På baggrund af undersøgelsen ses det dog at flere studerende er villige til 

at betale for tjenester, såfremt at de er pengene værd. Dette kan sammenlignes til 

worthwhileness faktorens pris, og indikerer at prisen på et nyhedsmedie har en signifikant 

rolle.  

 

Formålet med undersøgelsen er at øge målgruppens forbrug og af et sagligt journalistisk 

redigeret indhold via et design der kan gøre nyhedsstrømmen mere overskuelig.  

 

1. Ønsket adfærd 

Den ønskede adfærd defineres i projektet som, at få målgruppen til at bruge SAM News. 
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2. Barriereanalyse 

Barriereanalysen bruges for at sammenligne sete tendenser i andre analyser i projektet og på 

baggrund af disse indikere de største barriere. Som nævnt i metodeafsnittet om 

adfærdsdesign, bruges rapportens andre analyseresultater også i barriereanalysen for finde 

årsag og sammenhæng mellem barriere og den ønskede adfærd. Metoderne der er anvendt for 

at finde indsigter og friktioner for den ønskede adfærd er: ekspertinterviews, etnoraids, 

fokusgruppe undersøgelse, desk research (Schrøder, 2018), samt projektets eget 

spørgeskema. Nedenfor ses et udpluk af de vigtigste indsigter og friktioner for etableringen af 

SAM News: 

- Mange unge ønsker ikke at betale for nyheder 

- Mange unge bruger en anden nyhedsplatform i dag og ser ikke en grund til at 

udskifte den  

- Flere unge føler ikke et behov for en applikation da de føler at sociale medier er 

opdaterede nok i sig selv  

- Flere unge især den ældre kategori (Bilag 1; sp12 og sp13) bruger andre 

platforme end applikationer eksempelvis online- eller paper versions (da de 

enten er hyppigere opdateret eller nemmere tilgængelige) 

- Manglende samarbejde med de store mediehuse som JP Politiken med flere 

(Bilag 2)  

- Finansiering. Dette er som nævnt tidligere en afgrænsning for projektet. 

 

På baggrund af disse indsigter og friktioner, bruges IDEO’s model for en barriereanalyse til 

at finde mulige forhindringer ved den ønskede adfærd, som skal bruges i designet af SAM 

News. Denne undersøgelse kategoriseres i 4 faser: 

 

LÆR-fasen: I metodens første del er tidligere eksperters arbejde brugt. Som erfaret fra 

analysen af interviewet med Zorter, ses det, at der er et reelt markedet for SAM News i 

Danmark, et succesfuldt lignende produkt, er som nævnt i komparativ metode, lavet i 

Holland. Som markedet ser ud for Danmark pt, er det dog en udfordring at etablere produktet, 

grundet manglende samarbejde med de store mediehuse, som JP Politiken.  

Projektet har ikke haft ressourcer til at lave undersøgelser med målgruppens digitale fodspor, 

men på baggrund af projektets spørgeskema, kan det ses, at dele af målgruppen har en stor 
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tendens i at bruge en applikation som nyhedsplatform. Især den yngre del af målgruppen (16-

18 årige og 19-21 årige) præfererer en applikation (Bilag 1; sp 12, 13 og 14). Ifølge projektets 

spørgeskema er en hovedfaktor for brug af et nyhedsmedie, at den er troværdig. Hvis de to 

undersøgelser sammenlignes, kan det erfares, at målgruppen er interesseret i nyheder og at 

der er et marked for SAM News. Det er dog er individuelt hvordan de unge indhenter 

nyheder.  

 

SE og SPØRG- faserne: Projektet har ikke haft midler til at følge målgruppen over en 

længere periode og lave go along interviews. I stedet er der, inspireret af denne metode brugt  

etnoraids, som en metode for at kombinere SE og SPØRG. Dette har givet mulighed for, at 

observere målgruppen i deres eget miljø og desuden spørge ind til deres valg og handlinger. 

4.4.1.1 Opsummering af etnoraid 

Gruppe 1: Interviewet og optaget af Christopher Holscher Larsen og Anne-Marie Høhling 

Schmidt. Undersøgelsen er udført i områderne: Store auditorium, kantine samt bibliotekets på 

Roskilde Universitet. 

Person 1: Bruger Facebook som foretrukne nyhedsplatform, har tidligere haft Ekstra Bladet 

som applikation. Foretrækker nyheder der er korte og nemt læselige, glad for videoer, og 

billeder, ser nyheder på TV. Personen opsøger ikke selv nyhederne, men får dem leveret 

enten på Facebook eller TV.   

Observeret adfærd i interaktion med Facebook som nyhedsmedie: Facebook er specielt 

tilpasset personlige interesser, personen scroller igennem nyhedsfeeds, går efter overblik frem 

for at gennemlæse artiklerne, interesseret i musik og film.  

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Troværdighed, æstetik, popularitet, 

nyheder på farten og gerne i korte formater med videoer, foretrækker at nyheder er samlet på 

en side uden ekstra pop-ups, gerne helt uden reklamer, hellere betale sig fra reklamer.  

“I’m lost” - ja tak. 

 

Person 2: Bruger DR Nyheder som foretrukne nyhedsplatform. Anser denne platform for 

mere troværdigt end eksempelvis Ekstra Bladet og TV2 og uden så meget fyld som TV2.  

Observeret adfærd i interaktion med DR-nyheder som nyhedsmedie: Personen scroller, bliver 

fanget af billeder, sport og underholdning, søger sammenhæng mellem tekst og video, 

forargelse skaber interesse samt populære emner med meget omtale. Generelt går personen 

efter oversigter, og derefter frem og tilbage imellem valgte artikler og forsiden.  
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Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Blandede sektioner som giver indsigt 

i ting der ikke normalt ville ramme personen, troværdighed, design, æstetik, brugervenlighed, 

funktionalitet, nem oversigt.  

“I’m lost” - ja tak. 

 

Person 3: Bruger ikke en applikation som platform men i stedet online sites som Berlingske 

(havde dog Berlingske som applikation). Vil hellere selv opsøge nyheder end at have 

notifikationer, søger et nuanceret billede.  

Observeret adfærd i interaktion med Berlingske som nyhedsmedie: Scroller, læser 

overskrifter og skimmer artikler. Går direkte til egne interesseområder, glad for “læs mere” 

funktion, ikke  glad for betalingsabonnement. Foretrækker Berlingske dog at behovet ikke er 

stort nok til et abonnement.  

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Gratis, neutral holdning, saglige 

sektioner, brugervenlighed, kan blive ved med at læse i et flow.  

“I’m lost” - ja tak. 

 

Person 4: Bruger TV2 Nyheder som foretrukne nyhedsplatform og især specialiserede push 

notifikationer. Bruger ikke ofte TV eller radio.    

Observeret adfærd i interaktion med TV2 Nyheder som nyhedsmedie: Scroller igennem 

oversigter, billeder vækker appel, tænker ikke over farver.  

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Up to date og først med nyhederne, 

bedre customization altså udelukkende nyheder indenfor de valgte interesseområder, neutral 

politisk holdning, gratis finansiering.  

“I’m lost” - ja tak.  

 

Person 5: Bruger ikke en applikation som nyhedsplatform men i stedet online sites som DR 

Nyheder eller avis format. Søger en neutral politisk holdning.  

Observeret adfærd i interaktion med DR Nyheder som nyhedsmedie: Vil gerne læse hele og 

uddybende artikler og ikke kun en fængende overskrift, vil gerne have udenlandske nyheder, 

søger spændende ‘’big news’’/høj nyhedsværdi.  

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Upartisk/neutral holdning, 

troværdighed, gennemsigtige kilder, vil gerne have det fulde billede indenfor en nyhed, hvis 

god pålidelig nyhed er betaling OK. 

“I’m lost” - ja tak. 
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Gruppe 2: Interviewet og optaget af Jeppe Brøgger Nielsen og Mustapha Abou-Zeinab. 

Undersøgelsen er udført i området: HumTek bygning 4 på Roskilde Universitet. 

Person 6: Bruger ikke en applikation grundet manglende plads på telefon, har tidligere haft 

DR nyheder.  

Observeret adfærd i interaktion med DR Nyheder som nyhedsmedie: Scroller, interesseret i 

udenlandske nyheder, ville hellere se håndbold end fodbold.   

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: God blanding mellem politik, indland, 

kultur og sport, gratis finansiering, nyheder skal være tilgængelige for alle.  

“I’m lost” - ja tak. 

 

Person 7: Bruger ikke en applikation som nyhedsplatform men i stedet online sites. Ikke 

nødvendig med en app, ikke faldet ind at skulle hente en app. 

Observeret adfærd i interaktion med DR Nyheder som nyhedsmedie: Live nyheder, ting der 

sker nu og her, scrolle, lede efter interessante artikler, interesse for spændende store nyheder, 

nemt og overskueligt fra forsiden godt fra DR, derefter kan man vælge præferencer, 

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Nemt og overskueligt fra forsiden, 

overblik, filtrering, customizing. 

“I’m lost” - ja tak. 

 

Person 8: Bruger ikke en applikation som nyhedsplatform, men personen er i stedet glad for 

TV-Avisen. Kigger en gang imellem på Apple News, da de automatik ligger på smartphone.  

Observeret adfærd i interaktion med DR Nyheder som nyhedsmedie: Scroller, skimmer 

overskrifter, skimmer underrubrik hvis interessant så videre til artikel.  

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: selv kan vælge, customize, og 

filtrering. 

“I’m lost” - ja tak, hvis den kunne samle alt på en skærm (uden pop-ups) ville funktionen 

være meget brugbar, ellers ville den være ligestillet med andre hidtil sete funktioner. 

Funktionen er dårligt forklaret, da “I’m lost” skal fungere ligesom på forsiden med 

collapsibles. 

  

Person 9: Bruger ingen applikation, men i stedet online sites som Facebook og Ekstra Bladet 

samt avis og radio.  
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Observeret adfærd i interaktion med DR Nyheder som nyhedsmedie: Scroller, læser, bruger 

gerne live-funktion i en applikation. 

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Ønsker ingen kommentarer på 

artiklerne, altså et anti-socialt medie, ønsker troværdighed - man kan danne sin egen holdning 

og ikke blive farvet af andres holdning, ikke betale nu men muligvis gerne  

efter endt studie.  

“I’m lost” - god ide for ordblinde og folk der foretrækker auditivt format, men ville ikke selv 

bruge funktionen, da hun foretrækker at læse nyheder. Funktionen er klart misforstået. 

Personen siger selv at det er en god ide men, at hun foretrækker at læse nyheder, hvilket “I’m 

lost” også kan. Det må derfor antages, at hvis hun havde forstået funktionens formål havde 

hun sagt ja. Dette opsummeres til et måske. 

 

Gruppe 3: Interviewet og optaget af Caroline Theresia Loftager og Christoffer Hammer 

Sørensen. Undersøgelsen er udført i området: Studenterhuset på Roskilde Universitet. 

Person 10: Bruger ikke en applikation som nyhedsplatform, men er i stedet glad for online 

sites som DR Nyheder.  

Observeret adfærd i interaktion med DR Nyheder som nyhedsmedie: Kan godt lide at se 

tidligere nyheder, gratis, glad for TV-udsendelse eller podcast så personen kan lave andet 

imens der ses nyheder.  

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Samlet og selekteret nyheder, 

 troværdighed som ved DR da personen stoler på at DR vælger de ‘’vigtigste’' 

nyheder. OK med reklamer, men uden politisk agenda, gratis finansiering.  

I’m lost - ja tak. 

  

Person 11: Bruger BT som avis, Ekstra Bladet som applikation og Information. Information 

fordi specialiseret til studenter, BT og Ekstrabladet fordi personen mener de giver det 

bredeste billede, frem for eksempelvis Politiken.  

Observeret adfærd i interaktion med BT som nyhedsmedie: “Nyheder” fremfor forside, da 

forsiden godt kan virke lidt som “fake news” og selve nyhederne er mere redigerede og 

sande.  

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: customizing, specielle kategorier man 

selv kan udvælge, gerne gratis men gerne betale for noget godt, men fedt hvis gratis, ved at 

differentiere mellem en app og et medlemskab af en app ville personen gå efter et gratis 

produkt, reklamer OK, overskuelighed. 
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I’m lost - ja tak.  

  

Person 12: Bruger Politiken, DR Nyheder og Facebook som foretrukne nyhedsmedier. 

Politiken og DR fordi de er legale kilder, Facebook fordi den sorterer mellem andre nyheder 

tilpasset til brugeren, bruger også online sites da de er mere opdaterede.    

Observeret adfærd i interaktion med DR Nyheder som nyhedsmedie: Scroller, glad for live 

nyheder. 

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Overskuelighed, hurtigt overblik, 

highlight, customizing, gratis - har fået abonnement til Politiken i gave.  

I’m lost - ja tak.  

 

Person 13: Bruger radio og DR Nyheder især de“5 vigtige” som foretrukne nyhedsmedier. 

Observeret adfærd i interaktion med DR nyheder som nyhedsmedie: Scroller, glad for 

selekteringen anbefalet fra DR, glad for highlights, følger gerne nyhedshistorier, ikke glad for 

forside.  

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Kategorisering af nyheder, 

minimalistisk, gerne sort med hvid hvis man kunne vælge.  

I’m lost, kunne måske bruge den - ser den ikke umiddelbart bedre end de “5 vigtige”, nej til 

auditiv format.  

 

Person 14: Bruger teknologiske applikationer og DR Nyheder som foretrukne nyhedsmedier. 

Observeret adfærd i interaktion med DR nyheder som nyhedsmedie: Scroller, glad for de “5 

vigtige”.  

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Pålidelighed, gratis, affordance.  

I’m lost - ja tak. 

 

Person 15: Bruger Apple nyheder, fordi de automatisk er der samt DR Nyheder.  

Observeret adfærd i interaktion med DR Nyheder som nyhedsmedie: Søger efter overblik, går 

ellers til forsiden, da dette er aktuelt, glad for indland, samlet information, vælger DR da de 

er bedst til at informere, synes at sproget på TV2 kan virke upålideligt og usagligt, andre 

platforme kan synes upålidelige, hvis de har for mange nyheder. 

Vigtige faktorer nævnt i forbindelse med 4. spørgsmål: Indland, bredt nuanceret billede, 

gratis finansiering. 

I’m lost - ja tak. 
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Undersøgelsen viser at 13 ud af de 15 interviewede personer siger ja tak til funktionen. 

Derudover svarer 2 personer måske, person 13 og 9. Ud fra kontekst kan det formodes at de 2 

personer, som svarer måske ville have svaret ja tak, såfremt at de havde forstået funktionens 

formål til fulde. Totalt set har ca. 87 pct en positiv respons på “I’m lost”. Hvis vi indregner 

fejlkilder, i form af de 2 personer der svarer måske dvs. person 9 som misforstår funktionen, 

samt person 13, der ikke ser funktionen mere brugbar end de “5 vigtige” på DR Nyheder, fås 

en positiv svarprocent på hele 100 pct. Dette må siges at være en stærk indikator på 

interessen for funktionen. I’m lost funktionen kan også repræsenterer et peak i 

brugeroplevelsen, hvilket ifølge “Peak-End”-reglen højner interessen for et produkt. (Bilag 7; 

Billede 1). 

 

Ud fra spørgsmålet omkring, hvad der ville være de vigtigste faktorer for den individuelle i 

en ønskeplatform, viser undersøgelsen en klar indikation på 4 hovedfaktorer: brugervenlighed 

dvs. et nemt overblik og nem læselighed, et nuanceret billede med en rimelig neutral politisk 

holdning som kan custumizses, gratis eller mikrobetalinger samt en høj grad af troværdighed.  

 

Andre nævnte faktorer i etnoraid undersøgelsen:  

• Popularitet 

• Customizing i forhold til den enkelte bruger både i form af interesseområder og i forhold til 

valget mellem; kategorier og/eller temaer og/eller en mixed/default opdeling.  

• Æstetisk format med videoer og billeder 

• Direkte adgang uden pop ups og forstyrrelser dvs. collapsibles 

• Up to date 24/7 med nyheder 

• Kildegennemsigtighed  

• Fængende overskrifter eventuelt med highlight for dem med største sensationsværdi, dvs. 

den vigtigste nyhed.  

• Tværfaglighed og ligelig fordeling af fagområder  

• Mulighed for til- eller fravælgelse af notifikationer 

• Mulighed for enten auditivt eller visuelt format 

 

STRUKTURER-fasen: På baggrund af vores undersøgelser kan vi se at der er en kraftig 

tendens til at scrolle igennem oversigter og at målgruppen generelt tager det “nemme valg”. 

Denne tendens kan sammenlignes med interview analysens hvor Mohammed kommentarer 
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på samme tendens. Som Schrøders Figur 11 også indikerer, er danskernes modvilje til at 

betale en stagnerende tendens indenfor de seneste år (Schrøder 2018; 27f). 

En anden tendens er at mange omtaler troværdighed som en vigtig faktor for et nyhedsmedie. 

Det er dog individuelt, hvad dette betyder for den enkelte. En måde at samle individuelle 

behov er customizing for den enkelte bruger, hvilket SAM News imødekommer ved at lade 

brugeren vælge sine præfererede nyhedsmedier fra start. Behovet for customizing kan ses 

som et tegn på et at en teknologisk appel, og kan være med til at øge forbruget af SAM. Det 

ses også at der er en generel appel for en gratis eller betalingsfri applikation, hvilket også kan 

ses gennem de tidligere analyser.   

 

Ud fra ovenstående indsamlet empiri, opdeles resultaterne i følgende 4 temaer: 

Behov: Behovet for SAM News skal skabes via en god appel for brugeren. 

Appel: Den gode appel skabes via en brugervenlighed, som specialiseres til den enkelte. 

Desuden skal “I’m lost”-funktionen repræsentere det ‘’lette valg’’ og dermed støtte op om 

appellen for brugervenlighed. 

Forbrug: Forbruget af SAM News vedligeholdes på baggrund af sparring med brugerne samt 

en konstant opdatering af applikationen og dens nyheder som er specialiseret til den enkelte. 

Indholdet holdes konstant opdateret og gammel data kasseres så applikationen ikke bruger for 

meget plads.  

Vedvarende forbrug og videreanbefaling: For at opretholde den ønskede adfærd og dermed et 

vedvarende forbrug af SAM News, kræver det også en interaktiv deltagelse for brugerne, 

hvor de går ind og deler artikler og videre anbefaler produktet. 

 

3. Design af løsning  

Et design af et løsningsforslag skabes på baggrund af visionen af det færdige produkt. 

Münster introducerer 4 grundprincipper under dette trin: Gør det let, Gør det vanedannende, 

Gør det bemærkelsesværdigt og Gør det menneskeligt. (Münster, 2017;135-248). 

For at inkorporere de observerede barrierer i et design, som kan indfri den ønskede adfærd, 

kræves det at følgende faktorer bruges i SAM News.  

 

På baggrund af resultaterne i analyserne skal produktet være gratis og nemt tilgængelig med 

en høj brugervenlighed, som har en højere grad af customizing end set ved eksisterende 

portaler. SAM News skal kombinere brugerens foretrukne funktioner fra sociale- samt 

journalistisk redigerede nyhedsmedier. SAM News bliver derfor tilpasset til de nævnte 
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barrierer. Et løsningsforslag til at gøre nyhedsstrømmen mere overskuelig designes ved, at 

inkorporere collapsible som bevarer nyhedsoversigten på en samlet side, samt funktionen 

“I’m lost” som er det “lette valgt” specialiseret til den enkelte bruger. 

Som observeret er troværdighed en af de vigtigste faktorer for brugernes valg af nyheder. 

Designet er tilpasses til dette ved at brugeren selv kan vælge, hvor de præfererer nyhederne 

fra og se hvor de oprindelig stammer fra. Da SAM News har denne kildegennemsigtighed får 

nyhedshusene også deres anerkendelse for egne nyheder. 

En mobilapplikation henviser til adfærd på farten, hvilket kan ses som et eksempel på 

worthwhileness faktoren tilpasning til situation. Derfor skal designet af “I’m lost”-funktionen 

og collapsibles simplificere brugen på platformen. Udover SAM-figurens praktiske formåen 

som et hjælpeorgan, er figuren også designet som en sød og sjov figur, hvilket gør 

applikationen lidt mindre tung. Dette appellere til at brugeroplevelsen bliver lettere og 

sjovere for de unge.  

 

4. Test af løsning 

Selve evalueringen på de forskellige iterationer af designet af SAM News vil blive beskrevet 

i designrationalet, under feedbacken fra den udførte fokusgruppe. Resultaterne fra etnoraid 

vil også blive inddraget yderligere i designrationalet. Selve ideen bag “I’m lost”-funktionen, 

er dog blevet introduceret i form af spørgsmål 5 i etnoraid, hvor der vises en stor interesse for 

funktionen på 86 pct.  

4.4.2 Delkonklusion 

Ved at undersøge målgruppens adfærd, indikeres det, at der er et reelt marked for SAM 

News, eftersom at applikationen ikke reelt eksisterer endnu, er det dog svært at bedømme, 

hvad målgruppen ville sige til en sådanne applikation. Dermed kan det konkluderes, at den 

ønskede adfærd ikke kan testes på nuværende tidspunkt og derved forbliver på et teoretisk 

niveau. De 4 vigtigste faktorer, udledt af etnoraid-undersøgelsen, kan være en indikator for, 

hvad målgruppen ønsker og dermed angive succeskriterierne er for en vellykket 

nyhedsplatform. 

Den største barriere for SAM News bliver at applikationen endnu ikke er kendt, så i en 

opstartsfase vil produktet have stor afhængighed af en god markedsføring samt en promoting 

hos populære aktører. En anden stor barriere er at få etableret et samarbejde til de andre 

mediehuse, hvilket er altafgørende for at SAM News kan eksistere, som hørt fra Zorter. En 

tredje barriere er finansiering af produktet. Som observeret i etnoraid, accepterer flere unge 
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mindre betalinger, for at blive fri for reklamer, men undersøgelserne tyder sammenlagt på at 

et gratis produkt vil have størst succes.  

 

Igennem vores antitese er vores oprindelige tese om økonomi blevet kraftigt udfordret, da det 

viser sig at behov er individuelt for den enkelte bruger. Jævnførende den iterative design 

model kan den denne formodning udfordres påny i en ny tese. Denne kunne lyde: at unge 

interesserer sig for nyheder, hvis de er brugervenlige og specialiseret til netop dem. Hvis 

projektet havde haft mere tid, kunne den nye tese påny udfordres i en antitese som så enten 

ville bekræfte eller afkræfte den værende syntese. 

5. Design rationale 

I følgende kapitel beskrives, hvordan projektgruppen gennem den iterative design model har 

designet applikationen SAM News. 

SAM News konstrueres som en smartphone- og internet browser-platform, grundet 

respondenternes svar i sp. 11. Heraf bruger 83.1 pct. af respondenterne deres mobil til 

nyheder, og 18,2 pct. bruger deres computer. Designet af SAM News er baseret på baggrund 

af projektets analyser og teori.  

I forhold til projektets spørgeskema (Bilag 1; sp 15) er customizing ikke en af de vigtigste 

faktorer for målgruppen, men på baggrund af barriereanalysen er der en klar indikation på, at 

customizing er en vigtig faktor for målgruppen. Set i relation til worthwhileness faktorerne, 

siger teorien, at et nyhedsmedie først bliver fundet worthwhile ved opfyldelse af et eller flere 

af disse kriterier. Designet er derfor udformet som en brugerdefineret oplevelse, som den 

enkelte bruger kan gå ind og tilpasse, så applikationen er worthwhile for brugeren. 

Applikationen vil derfor være individuel for den enkelte bruger.  

 

I følge adfærdsforskeren Morten Münster skal en løsning designes ud fra barriereanalysens 

indsigter om friktion og barrierer. Designet mindsker derved friktion og eliminere de mulige 

forhindringer for den ønskede adfærd. SAM News designes derfor ud fra de 4 vigtigste 

faktorer, udledt af barriereanalysen: brugervenlighed, et nuanceret billede, gratis eller 

mikrobetalinger samt en høj grad af troværdighed. 

Som nævnt under design af løsning afsnittet, introducerer Münster 4 grundprincipper: Gør det 

let, Gør det vanedannende, Gør det bemærkelsesværdigt og Gør det menneskeligt. (Münster, 

2017;135-248). Disse elementer har været fundamentale principper i designet af SAM News. 
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5.1 Applikationens Funktioner  

Da SAM News på nuværende stadie er lavet som en MockApp, kan alle funktionerne ikke 

implementeres. Herunder følger en beskrivelse af alle SAM News’ ønskede funktioner og 

hvordan de skulle virke. Dette er en vision for hvordan applikationen skulle se ud, hvis den 

blev færdig udviklet.  

 

SAM: SAM er maskotten og hjælperen. SAM skal hjælpe brugeren første gang de logger ind 

på applikationen, hvor SAM fører dig gennem tutorialen. SAM kan findes igen gennem 

burgermenuen for yderligere hjælp. Her skal den fungere som vejleder og finde ud af hvilken 

tidsindstilling af hurtige overblik brugeren ønsker.  

 

I’m Lost: Funktionen skal kunne skabe et hurtigt overblik over de nyheder som brugeren 

finder relevant i løbet af den seneste uge. “I’m lost” kan give et enten auditivt eller visuelt 

recap, af de vigtigste nyheder specialiseret til den enkelte bruger inden for en valgt 

tidsperiode, hhv. 24 timer, 48 timer eller 1 uge, alt efter brugerens præferencer. Det er 

meningen at nyhederne automatisk sorteres efter følgende valg: Tid, præfererede mediehuse, 

kategori eller tema og default. Default værende “det automatiske valg” som henviser til, hvad 

SAM maskotten finder som de vigtigste nyheder. Lidt sidestillet med de‘’ 5 vigtige’’ som 

kendt fra DR Nyheder, men stadig værende mulig i både auditiv og visuelt format samt 

tidsrammen fra 24 timer til 1 uge. I virkeligheden ville det ikke kunne lade sig gøre at danne 

et overblik over 2 minutter, men ville kræve mere tid. Det ville være favorabelt at sætte et 

tidsrum der ligger mellem 5 og 30 minutter. Når nyhedsoversigten tilhørende “I’m lost” 

afsluttes, præsenteres brugeren for en belønning, hvor SAM kommer op med følgende tale 

boks: “Tillykke (navn) du er nu 100 pct. opdateret på de vigtigste nyheder”. Dette gøres i 

henhold til Münsters teori feedback og belønning henviser til vanedannelse (Münster, 

2017;180ff). Ligeledes kan SAM komme med en taleboble som roser brugeren, ved brug af 

variabelt positivt ladet ord efter hver endt artikel. Dette gøres for at skabe positive peaks for 

det huskende jeg og derved få brugeren til at huske på sin egen fremgang, frem for det 

brugeren ikke har gjort. Disse peaks er også implementeret for at gøre applikation mere 

bemærkelsesværdig (Bilag 7; Billede 1). 

 

Tutorial: Det første brugeren gør, er at oprette sig som bruger. Derefter viser SAM 

maskotten applikationens samt SAM’s egne funktioner. Når brugeren er kommet igennem 
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det, skal brugeren definere sine nyhedsbehov; hvor de vil have deres nyheder fra, hvilke 

emner der er vigtige for brugeren og om de vil have et emnebaseret, nyhedsmedie baseret 

eller begge dele, som artikler på brugerens forside. Udover det kan brugeren vælge 

farvetema, anden maskot samt slå funktioner til og fra.   

 

Nyhedsmedier: Her vælges foretrukne nyhedsmedier, eksempelvis Politiken eller Berlingske 

Tidende. 

 

Profil: Her kan der vælges alle de ting der hører den brugerdefinerede oplevelse. For 

eksempel Dark-mode eller hvordan man vil have sin startside. 

 

FAQ: Denne side beskriver hvem der har designet SAM News, alt det juridiske, hvordan 

man kontakter dem, samt mest spurgte spørgsmål. 

 

Søg: Søge funktionen skal kunne dykke ned i en database. Databasen indeholder alle artikler 

som applikation har.  

 

Artiklerne: Disse skal hentes via en API til de enkelte nyhedsmedier.  

5.2 Design processen 

Designet har været styret at en procesorienteret struktur fra den iterative design model:  

 

 

(Simonsen, “Introduktion til HumTeks faglighed”, 2019, slide 31)  

5.2.1 Iteration 1 

Ud fra et udgangspunkt om at konstruere en rigtig applikation og ikke kun en MockApp, 

udføres 1. iteration på baggrund af projektgruppens ideer og visioner, inspireret af 

spørgeskemaundersøgelsens resultater. 
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Bilag 5, Billede 2; Iteration 1 af SAM News 

 

 

 

Design ide/vision:  

For at gøre designet menneskeligt og appellere til samhørighed og identifikation hos 

brugeren, bliver figuren SAM introduceret som en maskot, hvis formål er at hjælpe brugeren. 

Denne ide er baseret på inspiration fra omverdenen, som bl.a. da Microsoft Word havde 

“papirklips-maskotten” også kaldet “Clippy” som hjælperen (Bilag 5; Billede 1).  

  

SAM som superhelte temaet, er inddraget på baggrund af ideen om at superhelte er til for at 

redde og hjælpe andre ud af vanskelige situationer, som for eksempel tidsmangel eller 

brugerens udfordring i at finde relevante nyheder. Derudover er temaet også et forsøg på at 

gøre det bemærkelsesværdigt. Ideen bag navnet “SAM” er på baggrund af et kønsneutralt 

navn, da både han- og hunkøn kan hedde SAM. Derudover er SAM en forkortelse af 

“Samlede Almene Mediehuse”. Projektgruppen vælger at placere burgermenuen i venstre 

hjørne. Grundet projektgruppens erfaring blev det vurderet, at det var normalt at placere 

menuen der. Projektgruppen ville gerne have, at det skulle være nemt for brugeren at finde 
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rundt, så projektgruppen lavede en menu som folk kender til. Ud over at den er genkendelig, 

fjerner burgermenuen også mange objekter fra skærmen, som giver en bedre oplevelse. På 

baggrund af projekts spørgeskema (Bilag 1; sp. 9), er der designet en brugerflade, som giver 

brugeren en god mulighed for at blive opdateret på deres nyheder hurtigt og nemt. Dette er 

prioriteret da 75,7 pct. af respondenterne bruger samlet 5-30 minutter på at læse nyheder om 

dagen.  

 

Iterativt design: 

SAM figuren designes efter fuldkommen neutralitet. SAM er designet til at være intetkøn, 

neutral, uden ansigtsudtryk, “farveløs” og superhelt. Der tilføjes et superhelt emblem på 

SAM’s bryst og en kappe for at indikere at SAM er en superhelt, og på den måde fremhæves 

superhelt temaet. Siden indeholder burgermenu, personlig profil og login. Der er indført en 

hjælpefunktion “Let SAM help you” med hensigt at gøre applikationen mere menneskelig. 

Indhold i burgermenuen:   

- General - Forside. 

- Sign-up - Oprettelse af bruger. 

- Let SAM help you - Hjælpefunktion. 

- Today’s news - Dagligt news feed. 

- News medias - Hvorfra nyhederne kommer.  

- About us. - Kontakt, grundlæggerne bag produktet etc.  

 

Design i brug:  

Marginen er den tykke gråblå kant øverst på forsiden, hvor burgermenu er placeret. 

Burgermenuen udfoldes med margin, oppefra og ned, og skubber indholdet af siden nedad. 

Der er ikke meget funktionelt i første iteration. Iteration 1 skabte grundidéen for designet som 

blev videreudviklet.   

 

Evaluering:  

Evaluering er sket i projektgruppen, samt sammenligning og evaluering på baggrund af 

information fra interviewet med Zorter. 

Burgermenuen skal være mere brugervenlig og skal foldes ud fra siden og ikke nedad. 

Burgermenuen skal heller ikke skubbe sidens indhold. Logoet er for langt og kompliceret og 

skal simplificeres. SAM figuren er for kedelig og skaber ingen appel. Søgefunktionen skal 
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etableres som synlig. Projektets målgruppe er danske unge og derfor skal sproget ændres fra 

engelsk til dansk. “Today’s News” skal vises direkte som det første på forsiden. 

5.2.2 Iteration 2 

På baggrund af 1. iteration har projektgruppen evalueret internt på ide og design. 

2. iteration er lavet ud fra denne evaluering. Projektgruppen valgte at lave en MockApp i 

stedet for en rigtig applikation grundet projektets deadline.  

 

 

Bilag 5, Billede 3; Iteration 2 af SAM News 

 

Design ide/vision:  
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På baggrund af sp. 16a og 16b i spørgeskemaundersøgelsen, laves forsiden som et feed, da 

der kan ses at 97,3 pct. af respondenterne bruger Facebook. Dermed forsøges det, at emulere 

Facebooks måde at få posts på.   

SAM maskotten udskiftes fra superhelt til vaskebjørn, da projektgruppen havde en idé om, at 

dette ville skabe større appel hos projektets målgruppe. Derudover er det også et forsøg på, at 

gøre det mere bemærkelsesværdigt og venligt for brugeren. Udgangspunktet er, at 

applikationen er set som en ind-logget bruger. 2. Iteration blev skabt med det formål, at den 

skulle præsenteres for en fokusgruppe, så den skulle ligne en funktionel applikation så meget 

som muligt.  

Farverne rød og blå blev valgt som farver pga. farvernes symbolik. Den blå farve 

symboliserer troværdighed, mens den røde bliver set som spændende og fungerer som et 

blikfang (canva.com). 

Ud fra Gestaltlovene lighedsloven/kontinuitetsloven, minder designet om noget brugeren har 

oplevet før (nielsgamborg.dk). Derved får brugeren en intuitiv oplevelse, hvor der ikke skal 

tage stilling til mere end højst nødvendigt. Dette er vigtigt da 57,5 pct mener at det kan være 

forvirrende at holde styr på nyheder.  

“I’m lost”-funktionen repræsenterer det ‘’lette valg’’ og støtter dermed op om appellen for 

brugervenlighed. Funktionen skal kunne skabe et hurtigt overblik over de nyheder, som 

brugeren finder relevant i løbet af den valgte periode. Projektets etnoraid og kvantitative 

undersøgelser er brugt til inspirationen af “I’m lost” ideen. Responsen i etnoraids understøtter 

formodningen om behovet for sådanne en funktion.  

 

Iterativt design: 

Collapsibles indføres, det vil sige, at “artikel-bjælkerne” er lavet til knapper, der kan foldes 

ud. Det første brugeren ser, er derfor en knap, hvori der er en overskrift. Dette gøres for at 

appellere til ‘’scroller-mentaliteten’’, så brugeren kan læse en nyhed uden at skulle ledes 

videre til en anden side, men derimod kan scrolle direkte videre til næste nyhed. Samtidig 

bevares overskrifterne/oversigten for brugeren. Burgermenuen foldes ud fra siden, og ligger 

sig ovenpå sidens indhold, og skubber ikke til indholdet. Der er tilføjet en PROFIL-knap, 

samt FAQ, og LOG UD funktion. Logoet simplificeres, gøres kortere og farverne fra tidligere 

logo bevares. SAM figuren, superhelten skiftes ud med vaskebjørn, dog bevares superhelt 

temaet samt superhelt emblemet på brystet. Søgefunktionen indsættes i højre hjørne. Sproget 

er tilpasset til den danske målgruppe. Forsiden indeholder nu “Today’s News” så den bliver 

førstehåndsindtrykket for brugeren. Applikationen nuværende design tager udgangspunkt i en 



64 
 

indloggede bruger. Der er blevet indført en baggrund, der indikerer, at det er en avis brugeren 

har med at gøre.   

 

Design i brug:  

Søgeknappen er nu blevet brugbar. Den kan folde ud og vise et skrivefelt. Applikationen har 

endnu ingen database at søge i, derfor kan søgefeltet ikke kan bruges i praksis. Burgermenuen 

er blevet omkodet og fungerer nu som en menu, der folder ud i stedet for et billede. 

Artiklerne er blevet lavet som collapsibles, som folder ud ved tryk.  

 

Evaluering: 

Designet i 2. Iteration blev vist til en fokusgruppe, for at få noget feedback fra målgruppen. 

Fokusgruppen bruges til at modtage feedback under iterationsprocessen, hvor der skal 

evalueres på projektets smartphoneapplikation. Der bliver spurgt ind til, hvad de synes om 2. 

iterations visuelle design. Spørgsmålene er overordnet om, hvad de synes og begrundelserne 

bag deres synspunkter. Derudover spørges der ind til hvad fokusgruppen gerne ville have 

anderledes. Deres svar blev noteret i kort form, og bruges til at lave 3. Iteration. Der stilles et 

spørgsmål til at starte med: “Hvad synes i?”. Efterfølgende vil der kun bruges to spørgsmål, 

da det er interessant at få svar på?: “Hvorfor?” og “Hvordan ville du gerne have det så ud i 

stedet?” 

Feedback til ændringer: 

Hvad synes i om logo? 

- Logo indikerer ikke en nyhedsportal.  

-Hvorfor?: 

- Fordi skrifttypen og farverne ikke virker som en nyhedsplatform. 

Hvad synes i om baggrunden?: 

- Baggrund er for forstyrrende.  

 Hvorfor?: 

- Den er fin, bare for synlig hvilket fjerner fokus fra forgrunden.  

Hvad synes i om vaskebjørnen?: 

- Vaskebjørnen giver ikke mening. 

- SAM figuren giver ikke en direkte mening - hvad er dens funktion?  

 Hvorfor?: 

- Vaskebjørnen symboliserer et dyr der leder mad i skrald. Hvis denne figur skal bruges 

skal den implementeres med betydning.  
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- SAM skal også være I’m lost ellers er den overflødig. 

- Hvordan ville du gerne have den så ud?: 

Evt. giv den briller og avis og lav et slogan der tilpasser den.  

Hvad synes i om applikationen generelt?: 

- Søgeknappen var alt for farverig, og mange farver på siden generelt. 

- Der mangler noget visuelt - Blikfang - Billeder på artiklerne. 

- Collapsibles skal gøres større. 

Hvad synes om burgermenuen: 

- Der mangler en knap til brugerens profil. 

5.2.3 Iteration 3 

3. iteration udføres på baggrund af projektets undersøgelser og analyser, samt evaluering af 2. 

iteration.   
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Bilag 5, Billede 4; Iteration 3 af SAM News. 

 

Design ide/vision: Respons fra fokusgruppen og barriereanalysen tages i betragtning og heraf 

drages inspiration til en ny ide-proces. 

Farven blå er blevet valgt som den primære farve på siden, da farven symboliserer 

troværdighed (canva.com). 

Farven blå vælges også, som den gennemgående farve i SAM News, grundet denne 

symbolik. Farven blå bruges som ramme på artiklerne for at skabe blikfang, og for at indikere 

hvornår overskrifter på artiklerne starter og slutter. Logoet redesignes med ny skrifttype, som 

skal virke traditionel i forhold til den klassiske trykte avis. Søge-knappen laves om til sort, da 

det passer bedre med farverne på logoet, og gør det som en mere “smooth” overgang for 

blikket af brugeren. SAM er blevet lavet om til en ugle, da den symboliserer noget mere 

passende end vaskebjørnen. Uglen symboliserer visdom og lærdom. (denstoredanske.dk, 

ugle). Derudover er SAM blevet placeret på et vejviserskilt, som skulle skabe større 

gennemsigtighed med hensyn til SAMs funktion, som ses i billede 4. 

Baggrunden i SAM News, er blevet gjort mere gennemsigtig, for at få forgrunden mere i 

fokus. 

 

Iterativt design 

Collapsibles, som er de sammenfoldede artikler, og skriftstørrelsen deri, er blevet gjort større. 

Derudover er der blevet tilføjet billeder til de sammenfoldede artikler for at skabe blikfang. 
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Login-punktet er blevet fjernet, da prototypen fokuserer på at brugeren er logget ind på 

applikationen via sin smartphone. Der er blevet tilføjet log ind/log ud, så brugeren hurtigt og 

nemt kan logge ind og ud.“I’m Lost”-funktionen er blevet fjernet, da den er gjort til en del af 

SAM figuren, som har fået en talebobbel, hvor SAM forklarer sin funktion. Forsiden på SAM 

News starter med en velkomsthilsen specialiseret til den enkelte bruger. Dette gøres ved at 

indsætte brugerens navn i selve hilsenen, med henblik på en menneskelig tilgang, så brugeren 

føler sig særlig udvalgt (Münster, 2017; 239ff).  

 

Design i brug  

Det er pro tempore ikke teknisk muligt for projektgruppen at lave funktionerne omkring ‘’I’m 

lost’’ færdigt. I nuværende fase fungere den egentlige funktion ikke. “I’m Lost”-funktionen 

skal tilpasses til forskellige tidsintervaller fra 2-30 min., grundet projektets empiri. Da 

funktionen endnu ikke er designet færdigt, er denne feature ikke med i den nuværende 

applikation. 

 

Evaluering 

Ved redesignet af 3.iteration, har projektet ikke nået at få yderligere tilbagemelding omkring 

SAM News´ design. Dermed er rationalet skrevet med forbehold for dette. En senere 

evaluering af SAM News, skulle være udført gennem bruger prøver, hvor de enkelte 

individer skulle have lov til at teste SAM News og dens funktioner.  

5.3 Refleksioner over fremtidigt design 

Ønskescenariet ville være, at indhente store artikeldatabaser via mediehusenes API, som 

automatisk opdateres. Denne data skal filtreres ud fra givne valg fra den enkelte bruger. I 

realiteten kan dette dog på nuværende tidspunkt ikke lade sig gøre at etablere et samarbejde 

og derved få adgang til de større mediehusets API. Hvis et samarbejde skulle etableres ud fra 

et princip om at SAM når de unge og skaber en interesse for de store mediehuse, kan denne 

appel resultere i en interesse for et senere abonnement hos mediehusene. Dette kunne øge 

interessen for et samarbejde.  

Det kunne være en fremtidig ide at SAM-figuren byder brugeren velkommen, da dette ville 

gøre SAM mere personlig, og dermed skabe en samhørighed til brugeren. En udvidelse i 

SAM News, kunne være en feature, der henter nyheder fra hele verden. Idéen er, at brugeren 



69 
 

selv kan vælge hvilke lande, de vil have deres nyheder fra. Landene skulle vælges, ved at 

brugeren på en animeret globus, klikker på de lande som der ønskes nyheder fra.  

Derudover skulle SAM maskotten også været ændret til et andet dyr eller objekt, efter 

brugerens ønsker. Selve maskotten skulle være animeret, så den bevægede sig rundt på 

applikationen. 

 

Læringsproces 

Projektgruppen startede uden viden om at kode, men ville gerne lære det. Første iteration af 

applikationen blev fremstillet under Workshop: Mobil applikation. Den blev kodet i et sprog 

der hedder React. Projektgruppen har valgt at benytte programmet, Visual Studio Code, da 

det er brugervenligt, og der kan hentes alle de extentions der skal bruges. Visual Studio Code 

viser også, hvis brugeren har lavet fejl i koden og hvor fejlen ligger. Ud over det, har 

projektgruppen benyttet GitHub, som er en software development platform.  

 

Gruppen mente at forsiden var det vigtigste at konstruere, eftersom at forsiden er den side 

brugeren oplever mest. Først prøvede gruppen at lave 2. iteration i react på samme måde, men 

eftersom ingen fra gruppen kunne de tre kodesprog som react består af, valgte gruppen at 

starte forfra med de idéer gruppen havde.  

 

Ved udarbejdelsen af SAM News, blev der lært at kode med HTML og CSS. Der blev 

fokuserede på det visuelle design, da alt det funktionelle var over evne og ville kræve meget 

tid. Hvis der skulle arbejdes videre på produktet, skulle der læres javascript, for at kunne 

konstruere funktionerne i produktet og gøre den til en ægte applikation.   

5.6 Delkonklusion  

SAM News er en kombinering af hvad målgruppen finder attraktivt ved de sociale medier og 

de journalistisk redigerede mediehuse, altså det bedste fra 2 verdener samlet i en applikation. 

Projektets undersøgelser viser, at der på nuværende tidspunkt ikke nødvendigvis er et 

egentligt behov for en sådanne applikation. Hvis behovet skal skabes, kræver det en kraftig 

appel hos målgruppen for en sådanne adfærdsændring. Derfor er designet baseret på, hvilke 

faktorer der skaber størst mulig appel hos den enkelte bruger. Designet bliver derved 

interaktivt alt efter, hvad den enkelte bruger vælger eller fravælger. Hensigten med 



70 
 

funktionerne, som for eksempel collapsibles og “I’m lost”, er at gøre hele applikationen 

vanedannende, bemærkelsesværdig, og menneskelig.  

6. Konklusion 

Gennem den indsamlede data fra projektets kvantitative og kvalitative undersøgelser, kan det 

konkluderes, at der er en generel nyhedsinteresse hos målgruppen. Hvad den individuelle 

bruger i målgruppen anser som nyheder, er dog forskellig. Der kan derfor være stor forskel 

på, hvad brugeren lægger vægt på, samt hvor meget tid de mener at have behov for. En mulig 

løsning på dette, kan være at nyhedsartiklerne sorteres automatisk efter følgende valg: tid, 

præfererede mediehuse og kategori. 

Den primære vej til nyheder blandt målgruppen er gennem mobilen (Bilag 1, sp 11), hvilket 

kan ses som en generel tendens blandt danskerne (Schrøder, 2018;17f). Blandt hele 

målgruppen er Facebook det mest brugte nyhedsmedie. Den yngre del af målgruppen (16-18 

år og 19-21 år) er mest interesseret i mobilapplikationer, mens den ældre del af målgruppen 

(22-25 år og 26-28 år) bruger online sites som primær platform.  

Om der er en reel interesse for projektets produkt er svært at konkludere, da en sådanne 

applikation ikke eksisterer og dermed er svært at teste. Dog kan der med et teoretisk 

synspunkt, ses en tendens til at dette behov eksisterer.  

Ud fra projektets komparative- og barriereanalyse, kan der udledes en række forskellige 

faktorer som spiller ind, når det kommer til brugen af en nyhedsplatform. Gennem 

brugervenlighed i form af customizing samt nemme og forståelige styresystemer, kan 

platformens appel for brugeren øges. Nyhedsplatformen skal samtidig kunne videreformidle 

et nuanceret nyhedsbillede. Hvad brugeren anser som et nuanceret billede er individuelt, 

derfor skal det være muligt at vælge præfererede nyhedskilder fra start. Ved at give brugeren 

mulighed for selv at vælge sine nyhedskilder, får brugeren selv muligheden for at sortere 

mellem de nyhedsmedier som findes troværdige. 

Da der er en generel modvilje mod at betale for nyheder, ville en betalingsfri applikation 

være mest appellerende for målgruppen. På baggrund af interviewet med Zorter kan det 

udledes, at saglige journalistiske nyhedsartikler, vil have bedre chancer hos målgruppen hvis 

de er gratis. Dog ses det i projektets etnoraids at flere personer er villige til at betale en lav 

omkostning enten i form af reklamer eller mikrobetalinger.  

Designet af SAM News vil, gennem implementering af udvalgte funktioner, inkorporere de 

faktorer som målgruppen fandt vigtigst. Ved hjælp af “I’m lost”-funktionen skabes en mere 
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overskuelig og customizable nyhedsstrøm. Ud fra den indsamlede empiri og analyserne heraf, 

burde SAM News virke og skabe appel til målgruppen. Dermed øger SAM News danske 

unges forbrug af sagligt journalistisk redigeret indhold. 

7. Refleksion og diskussion 

For at SAM News kan etableres på det danske marked, kræves der et samarbejde med de 

store nyhedshuse, som J/P Politikens Hus og Berlingske. Dette samarbejde kræver en lukrativ 

løsning for at gøre det attraktivt for mediehusene. Da SAM News stiler mod at være 

betalingsfri, kan dette være et problem. En mulig løsning kan være, at SAM News kan 

fungere som en “fiskestang” for de større mediehuse. Dermed kan SAM News være med til, 

at give mediehusene en større berøringsflade og “fiske” studerende samt andre, der ikke har 

råd til at betale for medlemskab til disse mediehuse. Studerende vil på et tidspunkt komme på 

arbejdsmarkedet og dermed få råd til at betale for disse medlemskaber. Det kan afledes af 

interviewet med Mohammad at netværksforbindelser er essentielle for eksistensen af en 

nyhedsapplikation. Dette, samt en videre markedsføringsstrategi, kunne være videre uddybet 

i forhold Bruno Latours ANT (Jensen, 2003). 

Missionen for SAM News at øge forbruget af sagligt journalistisk indhold hos de unge 

danske studerende, og højne interessen for de større mediehuse. Dvs. at applikationen vil 

forbedre interaktionen med produkter fra bl.a. J/P Politikens Hus og Berlingske. 

Behovet for nyheder er til stede, men behovet for en ny applikation som SAM News, skal 

promoveres. Derfor skal der tages forbehold for en markedsføringskampagne i opstartsfasen, 

samt et samarbejde med socialt accepteret personer. Ønskescenariet er en synliggørelse af 

SAM News på de sociale medier, hvor SAM News´ indhold bruges og deles. 
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