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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur engagemanget för nyhetsartiklar bestående av både text och video 
förändras om artikeln består av flera kortare videor istället för en längre video. Detta för att se hur 
multimodala metoder påverkar engagemanget för nyheter. Med mutimodala metoder menas 
blandningen av olika medier i en kommunikation vilket används för att skapa mening för användarna. 
Undersökningen består av totalt 23 st användartester där användarna blir exponerades för en av tre 
olika varianter av en nyhetsartikel. Skillnaden var att de bestod av noll, ett eller tre videoklipp. 
Engagemanget mättes sedan utifrån hur användaren agerar och hur användaren beskriver artikeln och 
video. I studien så undersöks engagemanget ur två aspekter, det inre engagemanget och det yttre 
engagemanget. Det inre engagemanget beskriver hur användaren upplever artikeln när hen läser den 
samt hur användaren läser artikeln. Det yttre engagemanget beskriver vad användare väljer att göra 
med artikeln efter att hen har läst klart den. 

Studiens resultat är att en uppdelad video påverkar vissa delar av engagemanget men inte alla 
aspekter. Mycket tyder på att det är troligare att användare väljer att se minst en video om den är 
uppdelad i flera kortare videor. De användare som exponerades för denna artikel utvärderade även 
varje video separat samtidigt som användarna som fick artikeln med en video talade mer allmänt om 
video i de fall de inte såg videoklippet. Användare som fick prototypen med fler video talade även 
mer negativt om video generellt. 

Nyckelord: Användarupplevelse, Engagemang, Video, Nyheter, Kvällstidning, 
Nyhetsvideo, Multimodalitet  



Abstract 
This study examines how user engagement in news article consisting of text and video changes if the 
article consists of multiple short videos instead of one long video. This is to investigate how a 
multimodal methods affect user engagement in news articles. Multimodal methods is a combination 
of different types media in communication. The study consists of a total of 23 user tests where users 
was exposed to one of three different versions of a news article. The difference between the articles 
was that it consisted zero, one or three videos. Engagement levels was measured in how the user read 
the article and how the user described video. The study look at user engagement from two aspects, 
inner engagement and outer engagement. Inner engagement describes  how users feel about the 
article when he or se reads it. Outer engagement describes what the user chose to do after he or she 
finish reading the article.   

The conclusions of the study is that multiple videos affects some parts of user engagement but not all 
aspects of it. The result suggests that its more likely that a user choses too se at least one video if 
there is more shorter videos to chose from. Users that tested this article evaluated each video 
separately and the users that tested the article whit one video evaluated video as a whole and not the 
individual clip. User that was exposed to multiple videos also spoke more negative about video. 

Keywords: User Experience, User Engagement, Video, News, Video i news, Multimodal  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INTRODUKTION 
2016 var första året som svenskar rankade Internet högre än 
TV när de fick bedöma hur viktig en nyhetskälla är i den 
årliga undersökningen Svenskarna och Internet. I samma 
undersökning sa 81% av svenskarna att de läser dagstid-
ningar på nätet och 43% av svenskarna uppgav  att de läser 
tidningen på nätet dagligen[6]. 

Under de senaste åren har det skett en stor ökning i antalet 
videor som ses på nätet. Bland svenskar över 12 år så såg 
66% på videor på internet varje vecka. Bland de yngre i 
denna grupp är siffran ännu högre. Youtube är störst gäl-
lande video på nätet. 52% av alla svenskar över 12 år ser på 
videor på Youtube varje vecka [6]. Det är inte bara i 
Sverige som fler ser på video på nätet, denna utveckling 
sker även globalt. Facebook har haft en ökad videokonsum-
tionen på sidan och i april 2016 hade de 8 miljarder video-
visningar per dag [8]. Även YouTube har haft en ökning av 
antalet videovisningar [8]. 2014 stod video för 64% av all 
internettrafik i världen. I en framtidsbedömning av Cisco så 
kommer videotrafiken att fortsätta öka. De bedömer att 
80% av all trafik på internet kommer vara video 2019 [3]. 

Många dagstidningar och andra nyhetsproducenter har 
försökt utnyttja trenden att mer och mer video konsumeras 
på nätet. Detta genom att inte bara producera text och bild 
utan även videoinnehåll. Detta har dock inte gett en så stor 
effekt som dessa nyhetsbolag hoppats på. I en studie av 
Kalogeropoulos et al. (2016) har de konstaterat att på de 30 
nyhetssidor som de har undersökt så var det endast 2,5% av 
tiden som spenderades på att se på video. Vidare så kon-
staterar de att runt 75% av alla användare säger att de bara 
ser på video då och då eller att de aldrig ser på video på 
dessa sidor. [8] 

Vid stora händelser så ökar andelen som ser på video. Un-
der attacken i Paris så ökade andelen som såg på video på 
BBC från 10% till 22%. Trots att det inte är så många an-
vändare som ser på video på nyhetssidorna idag så är det 
många nyhetssidor som fler väljer att satsa på video och 
dessa arbetar på att experimentera fram nya lösningar. Att 
man väljer att satsa på video har flera olika anledningar. 
Den största är att en stor del av annonsintäkterna på internet 
idag kommer ifrån videoannonser.  Eftersom många yngre 
internetanvändare ser på mycket video så är video även ett 
sätt att försöka fånga dessa yngre personer så att de kon-
sumerar mer nyheter. [8] 

I en enkätundersökning gjord i 26 olika länder med drygt 
2000 svarande per land säger sig 24% av användarna av 
nyhetstjänster att de sett på video under en given vecka. 
Detta varierar mellan olika länder, USA har den högsta 
siffran på 33% och Danmark har den lägsta på 15%. Av de 
tillfrågade användarna i Sverige angav 23% att de hade sett 
på video när de hade konsumerat nyheter online. I alla 26 
länder så svarade majoriteten av de tillfrågade att de före-
drar text framför video när de konsumerar nyheter. Under-
sökningen valde också att fördjupa sig i de 76% som upp-
gav att de aldrig ser på videor på nyhetssidor. Även om 
några av anledningarna till detta handlar om tekniska be-
gränsningar så som nedladdningshastighet, datakostnader 
och att videon inte funkar så är detta inte huvuddelen av 
problemet. Många anger andra typer av faktorer som att det 
går snabbare och är mer bekvämt att läsa en artikel [12]. 

Att blanda video och text skapar en multimodala kommu-
nikation, dvs kommunikation med olika typer av medier. 
En multimodal kommunikation skapar mer mening hos 
användarna, detta ger i sin tur en bättre upplevelse [11]. Det 
går att föra in multimodal kommunikation i nyheter på 
många olika sätt. Denna studie kommer fokusera på bland-
ningen av video och text och se hur detta påverkar engage-
manget hos användarna. Detta genom att undersöka hur 
engagemanget påverkas om video och text blandas ännu 
mer än vad det gör idag.  

BAKGRUND 
Därför ser användare inte på nyhetsvideo 
Detta arbete har genomförts på tidningen Aftonbladet. 
Aftonbladet bildades 1830 av Lars Johan Hierta och det 
första numret gavs ut 6 december samma år [4]. Afton-
bladet växte genom åren och 17 oktober 1996 konstaterade 
Aftonbladet att de hade blivit större än Expressen och 
därmed blivit Sveriges största dagstidning [18]. Något år 
innan detta, 1994, skapade Aftonbladet som första svenska 
tidningen en webbplats [4]. Aftonbladet.se har idag vuxit 
till Sveriges största hemsida. Vecka 48 2016 hade afton-
bladet.se 10 289 316 unika besökare varav 4 252 302 från 
dator och 6 042 113 från mobil. Expressen, den näst största 
sidan, hade samma vecka 7 395 024 unika besökare [9]. 

I studien av Kalogeropoulos et al. (2016) svarade 53 314 
personer från 26 olika länder att de inte hade sett på ny-
hetsvideo den senaste veckan. De tillfrågades sedan varför 
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de inte hade gjort detta. I tabell 1 finns svaren på denna 
fråga.  

Tabell 1. Hinder till att se på nyhetsvideo (författarens över-
sättning) [8]. 

Kalogeropoulos et al. delar in dessa svar i två kategorier: 
tekniska begränsningar och designupplevelse. Till kategorin 
tekniska begränsningar hör svaren: ”Videon tar för lång tid 
att ladda”, ”Ser hellre video på en större skärm”, ”Jag oroar 
mig för kostnader (ex. mobildata)”, ”Det brukar inte funka 
på min apparat” och ”Har inte tillgång till ljud (ex. på job-
bet)”. Till kategorin användarupplevelse hör följande svar: 
”Det går snabbare och är mer bekvämt att läsa”, ”Annonser 
före och i videon”, ”Videon ger inget mervärde till en text”. 
Många av de största hindren ligger i den senare kategorin 
[8].  

Målgrupper  
För att kunna göra en analys av användare så är det vanligt 
att identifiera en tydlig målgrupp. Detta för att få en bild av 
vilka som använder tjänsten samt vilka som potentiellt 
skulle kunna använda tjänsten. En vanlig metod för att göra 
detta är att ta fram en eller flera personor som får represen-
tera användarna. Med persona så menas en arketyps repre-
sentation av anänvndarna. Detta baseras då inte på en riktig 
användare utan är fiktiv person som visar på vem en poten-
tiell användare är [2]. I Aftonbladets fall med den räckvidd 
som den har blir det svårt att ta fram en eller några person-
or. Detta då deras målgruppen är alla som förstår svenska. 
Dessa personar kan därför inte representeras tydligt av nå-
gra arketypiska personer. För att hantera detta har Afton-
bladet gällande sina digitala tjänster valt att dela in sina 
användare i fyra olika segment. Dessa segment är skapade 
utifrån hur användarna använder aftonbladet.se. Segmenten 

ser endast till användarnas beteende och tar inte hänsyn till 
andra faktorer såsom ålder, kön och utbildningsnivå. Detta 
gör att Aftonbladet kan se vilket segment en användare 
tillhör utifrån trafiken från användaren. 

Dessa segment används dels för att mäta hur användningen 
av sidan ser ut och dels i utvecklingen av nya funktioner på 
sidan. Detta genom att se till att behoven för de olika seg-
menten alltid uppfylls i nya funktioner eller för att göra 
avvägningar i framtagandet av nya funktioner. De fyra 
segmenten som Aftonbladet tagit fram har de valt att kalla 
för Newsis, Sportis, Mixis och Viralis. 

Newsis 
En Newsis är en person som läser nyheterna flera gånger 
per dag och ofta besöker Aftonbladet. Newsisen vill läsa 
nyheter men ofta även större sport- och nöjesnyheter. Mån-
ga av Newsisarna föredrar att läsa artiklar istället för att se 
videor då personen känner att den har större kontroll när 
den läser. Det finns dock tillfällen då Newsisen gillar att se 
på video. Detta är framförallt när Aftonbladet sänder live 
vid stora nyhetshändelser. 

Sportis
Sportisen påminner om Newsisen då den också besöker 
aftonbladet.se ofta. Skillnaden är att Sportisen har ett spe-
cialintresse när det kommer till sport och går i regel in på 
Sportbladet innan hen eventuellt går vidare och läser andra 
artiklar på aftonbladet.se. Många Sportisar följer fram-
förallt ett lag, en liga eller en specifik sport även om det 
även finns de som läser en större bredd av sportnyheter. 
Sportisen är i regel mer positiv till video, framförallt när 
det kommer till highlights från matcher.  

Mixis 
Mixisen besöker aftonbladet.se någon gång per dag men 
inte lika ofta som Newsisen och Sportisen. Mixisen gör 
detta för att hänga med i vad som händer i stort men har 
inte samma behov att veta allt som händer. Mixisen fördju-
par sig oftast inte i ämnen på samma sätt som de två tidi-
gare kategorierna. Mixisen är i regel positiv till video och 
gillar korta sammanfattningar. 

Viralis 
Viralisen har ingen relation till Aftonbladet specifikt utan 
kommer in på sidan när något intressant länkas i något so-
cialt media. Det som oftast intresserar Viralisen är virala 
klipp eller politiska texter med starka ställningstaganden 
som antingen bekräftar eller går emot Viralisens egna åsik-
ter.  

Denna undersökning har utgått från dessa segment för att se 
till att testdeltagarna täcker alla olika typer av användare av 
aftonbladet.se. För att undersökningen ska bli mer allmän 
så har målgrupperna gjorts om så att de inte är beroende av 
Aftonbladet. Detta genom att en person som beter sig som 
en Newsis på en annan nyhetssida kommer att behandlas 
som en Newsis även om Aftonbladet inte hade gjort samma 
bedömning.  

Du svarade att du vanligtvis 
inte tittar på nyhetsvideo. 
Varför inte? Var god välj alla 
som passar.

Andel som svarat

Det går snabbare och är mer 
bekvämt att läsa 

41%

Annonser före och i videon 35%

Videon tar för lång tid att ladda 20 %

Ser hellre video på en större 
skärm 19 %

Videon ger inget mervärde till 
en text 19 %

Jag oroar mig för kostnader (ex. 
mobildata) 9 %

Det brukar inte funka på min 
apparat 8 %

Har inte tillgång till ljud (ex. på 
jobbet) 7 %
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Inre och yttre engagemang 
Användarupplevelse är en generell term som handlar om 
hur en användare upplever en produkt eller tjänst under 
produktens livslängd. En vanlig tolkning är att användarup-
plevelse är kombinationen av en användares känslor (så 
som förväntningar, behov och humör), hur systemet är des-
ignat (till exempel hur svårt det är att använda, använd-
barhet och funktionalitet) och kontexten när systemet inter-
ageras med (var och när används systemet). Användarup-
plevelse tar inte bara in användbarhet och nyttan av sys-
temet utan det tar även hänsyn till annat såsom användarens 
känslomässiga situation. [17] 

Ett smalare begrepp är användarengagemang. Användaren-
gagemang beskriver hur en användare använder ett system 
vid ett tillfälle [17]. Användarengagemang är en dimension 
av användbarhet som tar in allt från första intrycket till hur 
roligt användaren har när hen använder produkten [14]. 

För denna undersökning har begreppet användarengage-
mang delats upp i två kategorier, inre och yttre engage-
mang. 

Inre engagemang beskriver hur användaren läser en artikel 
samt hur detta påverkar användaren när hen läser artikeln. 
Inom begreppet inre engagemang så ingår hur lång tid an-
vändaren stannar på artikeln, hur mycket användaren kom-
mer ihåg av artikeln, hur användaren väljer att läsa artikeln 
(läsa allt eller skumma), om användaren väljer att se på 
videoklippen kopplade till artikeln samt hur användaren 
upplever artikeln. 

Yttre engagemang beskriver hur användaren agerar efter att 
ha läst artikeln. I detta begrepp ingår faktorer som om an-
vändaren väljer att dela med sig av innehållet på sociala 
medier och om användaren väljer att berätta om artikeln vid 
ett senare tillfälle.  

Nyheter ur ett multimodalt perspektiv
Hur olika personer lär sig saker är individuellt. För att till-
gängliggöra sig material så är det viktigt att ha detta i 
åtanke vid lärandesituationer. Selanders och Kress (2010) 
menar att ett multimodalt perspektiv ger elever förutsät-
tningar att lära sig efter sina egna förutsättningar. Med mul-
timodalitet så menar de olika typer av resurser som används 
för att tolka världen. Ur ett lärandeperspektiv så tolkas detta 
som att olika medier används, såsom bilder video, text och 
ljud för att skapa mening och bidra till lärande. Detta då en 
variation av innehåll gör att elever själva kan anpassa in-
lärningen [11]. Ett multimodalt lärande kan stimulera 
lärande och skapa ett strörre engagemang kring detta. Det 
har utöver detta även visat sig varit mer effektivt när det 
kommer till elevers inlärning då elever som exponeras för 
ett multimodalt lärande [20]. I och med att multimodalitet 
aktiverar fler sinnen än en vanlig text så går ett multiomdalt 
lärande mer att jämföra med vanlig kommunikation mellan 
människor [10]. Ett multimodalt lärande kan hjälpa elever 
att lära sig ett språk som inte är deras modermål. Detta då 
de kan använda fler olika typer av kommunikation för att ta 
in kunskap och även för att sedan kommunicera detta vi-
dare med olika typer av medier [1].  

I det multimodalt lärandet så finns det ingen klar väg som 
det gör i en klassisk text utan det är upp till användarnen att 
hitta sin egen väg till inlärning  med hjälp av de medier 
som erbjuds [10].  

Idag har aftonbladet.se som mest en video i sina artiklar 
och då ligger denna högst upp i artikeln. Med ett multi-
modalt perspektiv så skulle en större blandning av dessa 
medier kunna skapa mer mening för användarna. Även om 
en multimodal nyhetsartikel består av flera olika medier så 
det en text utifrån det vidgande textdefinitionen.  Detta då 
den består av flera delar som tillsammans berättar något. En 
text består av kohesion och koherens. Begreppet kohesion 
beskriver hur man skapar mening genom att integrera olika 
delar av texten med varandra, detta ser olika ut i olika kul-
turer och traditioner. I en multimodal miljö kombineras 
olika delar av text med andra medier för att skapa mening 
för användarna. Med koherens menas den kvalitet en text 
har för att skapa mening och engagemang. Även detta 
förekommer i multimodala nyhetsartiklar då syftet med 
dessa är att skapa mening för användarna. För att designa 
för lärande som skapar mening med en text så handlar det 
om att utnyttja dessa komponenter för att ge en mening till 
texten. På samma sätt är det viktigt att skapa mening i en 
nyhetsartikel med hjälp av kohesion och koherens.  [11] 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att se hur engagemanget 
för artiklar med video och text förändras när videon delas 
upp i flera delar som placeras i olika delar av artikeln. Stu-
dien undersöker engagemang ur två olika perspektiv. Dels 
utifrån det inre engagemanget som innefattar det som hän-
der i användaren när användaren läser en artikel och dels 
det yttre engagemanget som tar upp vad användaren gör 
med informationen efter att användaren har läst artikeln. 
Engagemanget undersöks för att se hur en multimodal 
kommunikation påverkar användarnas upplevelse av ny-
heter samt deras möjlighet att lära sig av artikeln. Under-
sökningen kommer att genomföras genom att göra använ-
dartester på 23 användare. Undersökningen görs i samar-
bete med tidningen Aftonbladet.  

Frågeställning
För att uppfylla syftet så kommer följande frågeställningar 
att undersökas: 

Påverkas engagemanget och möjligheten för lärande för 
artiklar med video och text om videon delas upp i mindre 
delar och placeras ut på olika ställen i artikeln? Om det 
påverkas hur påverkar det användarnas engangemang?  

Avgränsningar 
Följande avgränsningar gjordes för att fokusera på 
frågeställningarna. Undersökningen kommer inte att under-
söka de ekonomiska förutsättningar som finns för video i 
nyheter. Idag finansieras journalistiken i huvudsak via 
reklam. De prototyper som används i undersökningen in-
nehåller ingen reklam. En annan aspekt som inte kommer 
att ses över då det rör ekonomin, är hur de olika prototype-
rna påverkar produktionskostnader. 

Undersökningen kommer inte heller att fokusera på det 
journalistiska innehållet i videor eller text. Därför kommer 
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prototyper byggas med en artikel som medvetet är vald för 
att inte skapa negativa känslor hos läsaren. Texten kommer 
såklart att påverka hur användaren ser på texten och en-
gagemanget och vidare studier skulle kunna genomföras på 
andra artiklar för att se hur dessa påverkar resultatet.  

METOD 
Undersökningen bestod av två delar. Den första delen be-
stod av skapandet av tre prototyper av en nyhetsartikel. I 
den andra delen så testades dessa prototyper på användare. 
Användartesterna gjordes med metoden tänka högt där an-
vändaren får ett scenario  med en uppgift och sedan ska 
genomföra uppgiften samtidigt som användaren förklarar 
de beslut hen gör och varför hen gör dem [7]. Testen 
gjordes på tre olika prototyper av samma nyhetsartikel där 
varje användare fick testa en av dessa prototyper. Detta 
kompletterades med en semistrukturerad intervju där an-
vändarna fick berätta hur de upplevt artikeln de hade läst. 
Intervjuer är bra att använda de kan användas för att få 
komplex information så om användarens känslor och atti-
tyder i olika frågor, vilket också var målet med detta mo-
ment [19]. 

Val av artikel   
Prototypen som skapades utgick ifrån en nyhetsartikel från 
aftonbladet.se. För att göra testet så generellt som möjligt 
så användes en artikel som var typisk för en kvällstidning 
och den typen av journalistik som finns i dessa. Det var 
också viktigt att det fanns en video i artikeln och att videon 
innehöll flera olika delar som kunde spridas ut i artikeln. 
Ambitionen var att hitta en neutral artikel som inte skulle 
väcka för starka känslor hos användarna. Detta för att min-
ska artikelns påverkan på användarupplevelsen. 
Svårigheten med detta är att kvällstidningar ofta skriver 
artiklar på ett sådant sätt att de ska väcka känslor. Det var 
därför svårt att hitta en artikel som både var en typisk 
kvällstidningsartikel och samtidigt inte antogs väcka för 
starka känslor hos användarna. För att minimera hur 
känslorna skulle kunna påverka undersökningen valdes en 
artikel om Michelle Obama som publicerades under val-
rörelsen till amerikansk valet 2016. Detta då det är en del 
av det amerikanska valet som är relativt okontroversiellt  då 
det inte rör sakpolitiskt innehåll. Avståndet till USA min-
skar hur laddat det ämnet är för svenska användare sam-
tidigt som det är något som många svenskar är intresserade 
av. Undersökningen gjordes efter det amerikanska valet 
hade passerat, då nyhetsvärdet av artikeln inte var lika stort 
som när den först publicerades. Detta antogs underlätta för 
användarna att kunna distansera sig ifrån texten. Texten 
som användes till prototypen var en förkortad version av 
artikeln ”Michelle är Clintons starkaste kort” [13]. Artikeln 
förkortades då det gjorde att videoklippen blev tydligare, de 
bitar som klipptes bort tillförde ingen ytterligare informa-
tion relevant för undersökningen. 

!  

Figur 1. De olika prototyperna (från vänster: Prototyp 
1, Prototyp 2 och Prototyp 3) 

Prototyper av nyhetsartikel 
För undersökningen skapades tre olika prototyper. Prototyp 
1 var en artikel helt utan video. Användarna som testade 
denna prototyp är en kontroll grupp för undersökningen. 
Prototyp 2 var en representation av hur artiklar på Afton-
bladet är uppbyggda idag med en video överst och texten 
under. I Prototyp 3 klipptes videon i tre delar, en del med 
ett tal från Michelle Obama, en del om Donald Trump och 
en del med en intervju med en expert i Aftonbladets studio. 
Klippen i Prototyp 3 placerades i samband med den del av 
texten som knöt an till innehållet i videon. Texten var exakt 
samma i alla tre prototyperna med undantaget att det i Pro-
totyp 3 tillkom extra rubriker i samband med videoklippen. 
Både den andra och den tredje prototypen är byggda enligt 
mulitmodala metoder där video och text blandas för att 
skapa mer mening hos användarna [11].  Skillnaden är att 
den tredje prototypen ger användaren ytterligare förutsät-
tningar att själv styra sin egen inlärning. Detta då den gör 
det lättare för användaren att själv styra vilket medium som 
passar användaren bäst för varje del av texten. De olika 
prototyperna presenteras i figur 1. 

Grunden till prototyperna gjordes i programmet Sketch 
[16]. För att göra prototyperna interaktiva så användes pro-
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grammet Pixate [15]. För alla videoklipp i prototyperna så 
skapades en stillbild som representerar klippet. Då ma-
joriteten av aftonbladet.ses besök idag sker via mobil så 
skapades prototyperna för en mobil enhet [9]. Enheten som 
användes var en iPhone 5S. 

Fördelning mellan de olika målgrupperna  
Användartesterna gjordes mellan 14 november och 21 no-
vember 2016. Totalt gjordes 23 stycken tester. Testerna 
gjordes på 14 män och 9 kvinnor. Användarna var mellan 
åldrarna 18 och 33 år. Rekryteringen till användarteseterna 
skedde på två olika sätt. Några användare rekryterades via 
Facebook där personer blev ombedda att delta i ett använ-
dartest. För att komplettera detta så tillfrågades även per-
soner som satt i KTHs lokaler om de var villiga att delta i 
testet. Facebook användes för att försäkra att det skulle 
finnas användare som kunde delta i testet och resterande 
användare rekryterades för att fylla i luckor i testschemat.  
Inför undersökningen så fick deltagarna inte veta vad som 
undersöktes men efter att undersökningen var klar så förk-
larades syftet med studien. Detta då mer information hade 
kunnat påverkat användarnas resultat. Eftersom Aftonbladet 
fokuserar på fyra olika målgrupper så var ambitionen att ha 
en jämn fördelning mellan de olika prototyperna i varje 
målgrupp. I början av varje test ställdes frågor som använ-
des för att avgöra vilket målgrupp användarna tillhörde. 
Utifrån det tilldelades användaren en prototyp för att få en 
jämn fördelning mellan prototyperna inom målgruppen. 
Bland Mixisarna tilldelades en användare Prototyp 1 när 
hen skulle ha tilldelas Prototyp 2, detta på grund av en fe-
laktighet vid testförfarandet. Bland Sportisarna så tillde-
lades ingen användare Prototyp 1, detta då det endast fanns 
två Sportisar i testgruppen. Denna metod gjorde att det inte 
gick att förutse hur fördelningen mellan målgrupperna 
skulle bli. Detta då användarna först tilldelades en mål-
grupp efter att testet hade startat. Fördelningen mellan de 
olika segmenten och prototyperna visas i tabell 2.  

Tabell 2. Fördelning mellan segmenten och de olika proto-
typerna. 

Då antalet personer från varje målgrupp är få så kommer 
inga jämförelser mellan målgruppernas beteende att göras. 
Däremot så försäkrar detta att det finns en täckning från 
alla målgrupperna vilket ökar resultatets relevans. 

Användartester 
Användartesten bestod dels av en semistrukturerad intervju 
och dels av ett test där användaren fick tänka högt. Testen 
var uppdelade i tre olika delar: inledning/avgörande av 
målgrupp, test av prototyp och avslutande frågor. Hela in-
tervjuformuläret går att läsa i bilaga 1.  

Inledning/avgörande av målgrupp
Den första fasen av användartestet inleddes med inledande 
frågor om användaren samt nyhetsvanor, så som besöks 
frekvens och hur mycket nyheter som de konsumerade. 
Dessa frågor användes för att ta reda på vilket av seg-
menten de tillhörde. För att avgöra detta jämfördes svaren 
med hur den typiska användaren för varje segment skulle 
ha svarat (se bilaga 2). I de fall som användares svar pas-
sade in i fler än en målgrupp så tilldelades användaren den 
målgrupp som hen hade flest svar som. Utifrån vilken mål-
grupp användaren hamnade i så tilldelades användaren en 
prototyp. Den första som var från en målgrupp fick Proto-
typ 2, nästa Prototyp 3 därefter Prototyp 1, denna ordning 
repeterades sedan. 

Test av prototyp
I den andra fasen fick användaren testa en av prototyperna. 
Användarna presenterades för scenariot att de klickat på 
rubriken på aftonbladet.ses förstasida. Sedan fick de 
uppgiften att läsa artikeln så som de skulle ha läst artikeln i 
vanliga fall med undantaget att de skulle tänka högt. Denna 
metod användes då den skapar en förståelse för de kogniti-
va processer som en användare har när hen utför uppgiften 
[7]. När användaren sa att hen var klar så lämnande hen 
tillbaka telefonen. Utöver att lyssna på vad användaren sa 
så observerade försöksledaren även hur många videor an-
vändaren satte igång samt hur länge användaren läste ar-
tikeln.  

Avslutande frågor
Den avslutande delen var en semistrukturerad intervju. Där 
testledaren utgick från färdiga frågor vid intervjutillfället 
men under testerna så kunde testledaren välja att ställa 
följdfrågor [5]. Den började med frågor kring hur använ-
daren hade upplevt artikeln och vad hen tyckte om den. 
Efter det så ställdes en allmän fråga om engagemang. 
Sedan fick användaren både öppet ställda frågor och de-
taljfrågor om artikelns innehåll. Avslutningsvis fick använ-
daren möjligheten att ge övriga kommentarer. 

Analys av resultaten 
För att analysera svaren så undersöktes alla intervjuer för 
att se hur användarna beskrev det inre och yttre engage-
manget. Detta gjordes genom att bryta upp inre och yttre 
engagemang i olika beståndsdelar för att sedan se hur olika 
användare beskrev detta.  

När det inre engagemanget undersöktes så utforskades hur 
användarna beskrev följande: videor generellt, videor i ar-
tikeln, hur engagerande de ansåg att artikeln var samt hur 
mycket av innehållet i artikeln användarna kom ihåg efter 
att ha läst artikeln. Detta gjordes genom att gå igenom alla 
intervjuer och plocka ut de citat som berörde dessa områ-
den. Sedan gjordes en bedömning om citaten var positiva, 
neutrala eller negativa. Slutligen så undersöktes samband 
mellan citat från användare som använt samma prototyp. 
Dessa samband jämfördes sedan med de övriga prototyper-
na. Utöver detta så undersöktes hur lång tid användarna 
spenderade med artikeln och hur många videor användarna 
startade.  

Newsis Sportis Mixis Viralis
Prototyp 1 1 0 3 1
Prototyp 2 1 1 5 2
Prototyp 3 2 1 4 2
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På de frågor där användarna fick ranka sina svar på en skat-
tningsskala så beräknades medelvärden och standard-
avvikelser. Samma beräkningar gjordes på tiden som an-
vändarna spenderade på artikeln. 

När det yttre engagemanget undersöktes så utforskades hur 
användarna svarade på frågor om hur troligt det är att de 
hade delat artikeln på sociala medier och frågor kring om 
de hade valt att prata om artikeln med familj eller vänner. 
På frågan hur troligt det var att de hade delat artikeln så 
gjorde användarna en skattning. Även här gjordes 
beräkningar på medelvärde och standardavvikelse. På frå-
gorna om hur troligt det var att användarna skulle prata om 
artikeln delades svaren in i olika kategorier. Kategorierna 
var: ”Jag skulle kunna ta upp artikeln själv”, ”Jag skulle 
kanske ha pratat om den om det kom på tal” och ”Jag hade 
inte pratat om den”. Detta för att lättare kunna jämföra mel-
lan de olika prototyperna.  

RESULTAT 
Första delen av användartesterna användes enbart för att se 
till att fördelningen mellan segmenten och de olika proto-
typerna och målgrupperna blev jämn.  

Inre engagemang 
Hur lång tid spenderade användarna med artikeln 
Utifrån dessa tester så fanns det ingen signifikant skillnad 
gällande hur lång tid användarna spenderade med artikeln. I 
bilaga 3 presenteras medelvärden från varje prototyp.  

Antal startade videoklipp
Då testgruppen var relativt liten så går det inte att dra några 
statistiskt säkerställda slutsatser. Det går däremot att se en 
indikation på att prototypen påverkar hur sannolikt det är 
att användarna startar en minst en video. I tabell 3 presen-
teras hur stor andel som startade videor. 

Tabell 3. Hur stor andel som startade videoklipp uppdelat per 
prototyp. 

Hur upplever användarna video i artiklar
Av användarna som använde Prototyp 2 så var det endast 
en som talade positivt om video. Denna sa ”Ser en video 
och då skulle jag ha klickat på den om jag hade haft hörlu-

rar”. Denna användare var också den enda av alla som fick 
Prototyp 2 som startade videon. Bland användarna som 
testade Prototyp 3 var det vanligare att de talade positivt 
om videoupplevelsen i artikeln. De kunde säga saker som 
”Då dyker det upp en relevant video när jag läser, det pas-
sar mig väldigt bra” och ”Det var bra att videoklippen inte 
handlade om samma sak som texten”. Videoklippen i Pro-
totyp 3 gav också vissa användare en känsla av att materi-
alet var mer välarbetat. En användare som inte var in-
tresserad av ämnet i artikeln sa efter att hen hade läst den 
”Det var en stor artikel med mycket innehåll och många 
filmer, det gjorde att det kändes som att någon hade gått in 
för detta. Sen att det var ett ämne som inte passade mig är 
en annan sak.”  

Många av användarna som använde Prototyp 2 pratade 
negativt om video i samband med att de testade prototypen. 
Detta skedde även bland användarna som fick Prototyp 3 
men inte i lika stor utsträckning. Det var även en skillnad 
på hur de kommenterade negativt kring videoklippen. 
Bland användarna som fick Prototyp 3 beskrev de flesta 
varför de inte kollade på specifika klipp. Detta kunde vara 
kommentarer som ”Jag tycker inte att något av videoklip-
pen var värda att titta på så jag nöjer mig med det jag har 
läst” och ”Klickar aldrig på Aftonbladet-studioklippen då 
jag inte tycker att de håller en tillräckligt hög kvalitet”. 
Användarna som fick Prototyp 2 var istället mer allmänt 
negativa till video, vilket beskrivs i dessa citat: ”Ser att det 
är en film men jag kommer inte klicka på den då jag hatar 
när min telefon börjar låta” och ”Jag börjar med att hoppa 
över videon då jag inte är ett fan av video i artiklar”. 

Upplevt inre engagemang
När användarna som fick Prototyp 1 själva skulle förklara 
hur engagerande artikeln var så beskrev de flesta artikeln 
som oengagerande. Endast en person beskrev artikelns in-
nehåll som engagerande. De övriga var negativa av olika 
anledningar. Nedan följer några citat om varför de inte ty-
ckte att artikeln var engagerande: ”Det var en kort nyhet 
med mycket som jag redan visste” och ”Är lite trött på 
amerikanska valet”. 

Även användarna som fick Prototyp 2 upplevde artikeln 
som oengagerande. Några tyckte inte att artikeln var till-
räckligt bra utformad och några tyckte att ämnet var oin-
tressant och att de var trötta på ämnet. Användarna svarade 
typiskt saker som ”Engagemanget var inte lika högt på 
slutet som det var i början av artikeln”, ”Jag tyckte inte att 
det var så mycket nyhetsvärde i den” och ”Artikeln säger 
inte så mycket som inte har sagts innan”. 

Användarna som fick Prototyp 3 upplevde generellt ar-
tikeln som mer engagerande än de som testade de övriga 
prototyperna. De flesta av de som använde Prototyp 3 sva-
rade något positivt kring artikeln. Även en användare som 
inte tyckte artikeln var så intressant beskrev artikeln som 
engagerande då den upplevdes genomarbetad. Dessa är 
några citat från dessa intervjuer: ”Det var en stor artikel 
med mycket innehåll och många filmer som gjorde att det 
kändes som att någon hade gått in för detta. Sen att det var 
ett ämne som inte passade mig är en sak”, ”Aktuellt ämne 
med en het fråga” och ”Bra nyhetsvärde då det var en 

Andel som 
startade 
minst ett 
videoklipp

Andel som 
startade 
minst två 
videoklipp

Andel som 
startade tre 
videoklipp

Prototyp 
1

Prototyp 
2 0,11

Prototyp 
3 0,44 0,11 0
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vinkel jag inte har hört förut”. I skattningsskalorna 
angående det upplevda engagemanget så går det också att 
se en tendens till att användarna som fick prototyp 3 inte 
var like engagerade även om standardavvikelsen inte är 
tillräckligt litet för att dra några entydiga slutsatser kring 
detta. Resultaten av skattningsskalorna presenteras i bilaga 
4. 

Vad användarna minns av artikeln
Användarna som fick Prototyp 1 kunde alla återge vad ar-
tikeln handlade om i stora drag. Det var även många som 
kunde svara på en fråga om en specifik del av artikeln. Två 
av användarna försökte även svara på frågan vars svar 
fanns i ett av videoklippen men kunde inte återge vad som 
sagts i klippet. Dessa användare gavs dock inte möjligheten 
att veta svaret på denna fråga då det inte fanns någon video 
i denna prototyp.  

Av de som fick Prototyp 2 så kunde de flesta återge vad 
artikeln handlade om i stort. De flesta kunde dock inte 
svara på mer detaljerade frågor, framförallt när det kom till 
information som bara kunde tillhandahållas genom att se 
videon. Det var bara en användare som valde att se videon 
men inte heller hen kunde svara på den frågan. Två av an-
vändarna som fick Prototyp 2 mindes ingenting från ar-
tikeln och kunde därför inte svara på någon av frågorna om 
innehållet. 

Alla utom en användare som fick den tredje prototypen 
kunde återge vad artikeln handlade om. Även om de flesta 
inte kunde svara på frågor som rörde detaljer i artikeln 
fanns det en tendens att det var fler som mindes detaljer här 
jämfört med de andra prototyperna. Det var även två av 
användarna som kunde svara på frågan som gällde innehål-
let i videon. 

Yttre engagemang 
Skulle användarna dela artikeln i sociala medier?
De flesta användare skulle inte dela artikeln på sociala me-
dier. Anledningen var att många inte brukade dela saker på 
sociala medier, alternativt att de inte brukar dela saker som 
är politiska. Ingen användare sa att hen garanterat skulle ha 
delat artikeln. Några sa att de kanske skulle ha delat den. 
Det fanns dock inga skillnader på hur de uttalade sig om 
detta beroende på vilken prototyp som testades. Detta syns 
även i skattningsskalan där det inte finns någon signifikant 
skillnad gällande hur de har svarat om detta, dessa resultat 
presenteras i bilaga 5. 

Skulle användaren referera till artikeln i samtal? 
Vilken prototyp som användarna fick påverkade inte hur 
troligt det var att användarna skulle prata om artikeln i an-
dra sammanhang än sociala medier. Ungefär lika många 
skulle ta upp den som det antal som inte skulle ta upp den. 
Detta påverkades inte av vilken prototyp som användarna 
fick ta del av.  

DISKUSSION   
Även om det inte finns statistiskt säkerställda resultat som 
sa att det var prototypen som gjorde att fler valde att starta 
en video när de presenterades med tre videor så fanns det 
ändå resultat som tyder på att det är så. Detta framförallt 
utifrån hur användarna pratade om video. Skillnaderna låg i 
att användare som presenterades för fler korta videor 
utvärderade varje video enskilt och kunde därför lättare 
göra en uppskattning om videon var relevant att se. Detta är 
något som går väl ihop med Kress och Selanders teorier om 
multimodalitet, dvs att fler olika typer av medier presen-
teras för användaren vilket möjliggör att användaren kan 
välja sitt eget sätt att ta in information och meningsska-
pande [11]. Det skulle gå att argumentera om att Prototyp 2 
nästan inte ens är en multimodal text. Detta då den inte ger 
de möjligheter att välja sin egen väg till lärande som en 
multimodal text ska göra. I och med strukturen på videon 
så går det inte att tydligt välja vilken del av videon använ-
daren vill se och när hen vill se den. Det blir då ett val om 
användaren vill se hela videon eller ingen del alls. Detta 
förklarar också varför de användare som exponerades för 
den andra prototypen inte utvärdera videoinnehållet när de 
avgjorde om de skulle se videon.  

En grupp som potentiellt kan gynnas av en ökad närvaro av 
video är personer som har svenska som andraspråk. Detta 
då de kan utnyttja fler medier för att ta in nyheter [1]. Detta 
gör att multimodala nyhetsartiklar kan hjälpa fler att ta del 
av de nyheter som olika tidningar publicerar.  

Att dela upp videon löser inte alla de problem med ny-
hetsvideo som Kalogeropoulos  et al. (2016) fann i sin un-
dersökning. Men med flera kortare videor så verkar det som 
att detta löste två av de vanligaste problemen. Dels verkade 
det som att användarna uppfattade videon som mer relevant 
och att den därför var värd att se även om det går snabbare 
och är mer bekvämt att läsa. Det var även så att användarna 
verkade tycka att videon i detta läge gav ett mervärde till 
texten. Detta då användarna uppfattade det som att artikeln 
hade mer innehåll än den andra artikeln. Detta är en 
naturlig följdeffekt då en artikel med tre videor lyfter fram 
mer innehåll som användaren själv kan styra över. Denna 
upplevelse, att det är mer innehåll i en artikel med fler 
videor, behöver inte vara långvarig. Detta skulle kunna 
förändras om det blir en standard på nyhetsidor. I en första 
fas så är det dock något som kan påverka användarup-
plevelsen positivt. En positiv förändring som däremot blir 
mer långvarig är att det blir mer överskådligt vad videok-
lippen innehåller. Skapas det också ett innehåll som är unikt 
för videon så bör detta kunna ge ett ökat tittande på ny-
hetsvideor i stort.  

Skillnaden mellan hur mycket användarna kom ihåg och i 
slutändan lärde sig av artikeln kan bero på flera olika fak-
torer. Dels ger intervjusituationen en extra press, vilket 
framförallt kan påverka användarna när de upplever att de 
behöver prestera något. Detta gör att det generellt var gans-
ka låga resultat kring hur mycket användarna kom ihåg av 
artikeln. Det skulle även kunna varit så att vissa användare 
läste artikeln noggrannare än vad de vanligen hade gjort 
vilket också kan ha påverkat resultatet. De frågor som 
ställdes om detaljer i artikeln var också på en relativt detal-
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jerad nivå vilket också skulle kunna ha påverkat resultatet. 
Det här är något som skulle behöva undersökas vidare i ett 
test där fler artiklar prövas. 

Mycket av det som skapar engagemang i den tredje proto-
typen handlar om hur den använder sig av kohesion. När 
videor placeras i texten i samband med text som ger bak-
grund till videoklippen så skapar detta ett samanhang [11]. 
Detta gör att användaren uppmuntras till lärande. I Prototyp 
2 så sätts inte video i sitt sammanhang när videon och tex-
ten staplas på varandra. Det gör att videon och texten blir 
separata delar av artikeln. Prototyp 2 blir då knappt en  
multimodal upplevelse då de olika medierna knappt integr-
eras. Detta skulle kunna förklara varför användarna inte 
upplevde Prototyp 2 som lika engagerande som Prototyp 3.  

Alla skillnader som fanns var en del av det inre engage-
manget då undersökningen inte kunde finna några skillnad-
er alls i de frågor som berörde det yttre engagemanget. Att 
användarna inte var benägna att dela artikeln på sociala 
medier kan ha flera olika orsaker. Vissa sa att de aldrig de-
lar artiklar eller aldrig delar artiklar med politiskt innehåll. 
Detta gör att artikelns område kan ha påverkat resultatet 
gällande det yttre engagemanget. Det skulle därför krävas 
ytterligare studier på olika typer av artiklar för att kunna 
dra slutsatser kring detta.  

Metodkritik 
Ett problem med detta urval av användare är att även om 
det bygger på de målgrupper som Aftonbladet använder 
idag så var gruppen som testades mer homogen än de som 
läser Aftonbladet. Sett till ålder var spridningen liten och 
det saknades äldre användare i undersökningen. Detta gör 
målgrupperna till ett trubbigt verktyg att välja användare 
utifrån. Yngre användare har som regel en större vana av 
digitala verktyg vilket gör att detta kan ha påverkat studien.  
Att använda personor hade kanske kunnat ge en annan typ 
av spridning bland användarna men det hade skapat andra 
typer av problem. Det hade varit svårt att ta fram personor 
som representerar hela Aftonbladets användarbas. Hade jag 
gjort om undersökningen hade jag använt målgrupperna 
men jämfört dem med andra kontroll värden så som kön 
och ålder för att jämföra detta med Aftonbladets användare. 
Antalet personer i undersökningen gjorde också att det inte 
gick att dra några statistiskt säkerställda slutsatser. Det lilla 
urvalet gjorde också att det inte gick att dra några slutsatser 
kring skillnader mellan målgrupperna. Det gick inte heller 
att dra några slutsatser kring hur ålder och kön påverkade 
resultatet, då några sådana analyser inte genomfördes.  

Många användare tillhörde inte helt tydligt en viss mål-
grupp utan hade beteenden som låg på gränsen mellan två 
olika målgrupper. Detta gjorde användningen av dessa mål-
grupper i undersökningen svår, vilket kan ha påverkat  
vilken prototyp de blev tilldelade och i sin tur slutresultatet.  

Eftersom artiklarna var fria från reklam så var de inte exakt 
utformade efter hur artiklar ser ut på aftonbladet.se idag. 
Reklam är ändå något som kan ha påverkat undersöknin-
gen. Detta då användarna kan ha varit vana vid reklam vid 
nyhetsvideo vilket kan ha fått användare att undvika video. 

Reklam är det näst största hindret för att se på nyhetsvideo 
idag [8]. 

Valet av artikel kan också ha påverkat undersökningen då 
innehållet kan ha gjort upplevelsen mer engagerande för 
vissa individer och mer oengagerande för andra. Det skulle 
därför vara bra att vid framtida forskning göra tester på 
flera olika artiklar. 

Eftersom testet gjordes på en mobil enhet så går det inte att 
dra några generella slutsatser för hur en uppdelning av 
videor skulle påverka engagemanget vid användning av 
andra enheter så som surfplatta och dator. 

Slutligen så kan den mänskliga faktorn ha påverkat studiens 
resultat. Denna studie hade däremot inte kunnat göras 
dubbelblind då testledaren behövde ställa kvalitativa frågor 
kring prototypen och dess inverkan på användaren. Detta 
kan därför ha påverkat validiten och reliabiliteten av studi-
en. 

SLUTSATS 
Dagens videor i nyhetsartiklar påminner på många sätt om 
de videor som visas på TV-nyheterna. Detta gör att möj-
ligheterna med internet som mediekanal inte utnyttjas fullt 
ut. Fördelarna med internet är att det på ett lätt sätt tillåter 
en multimodal kommunikation vilket gör att det går att 
blanda flera olika medier och låta användarna själva ha 
möjligheten att styra sin inlärning. Det krävs därför nya 
metoder för att utnyttja mediet maximalt. Att dela upp 
videon och ge användarna makten att själva styra konsum-
tionen verkar vara ett steg i rätt riktning då det tyder på att 
engagemanget för video ökar av detta. Detta då användarna 
är mer positiva och upplever att artikeln är mer genomarbe-
tad och har ett större innehåll. Detta är inte hela lösningen 
då det inte påverkar alla aspekter av engagemang men det 
kan vara en viktig komponent i framtidens nyheter.  

Framtida forskning 
Det finns ganska få studier kring hur nyhetsvideor påverkar 
engagemanget hos användare vilket gör att det krävs myck-
et framtida forskning kring detta. 

Ett kvantitativt test
Detta projekt gjordes med en kvalitativ metod och fokuser-
ade på hur användarna upplevde artikeln. Det hade därför 
varit bra att göra en större studie där den uppdelade videon 
testas på en större publik. Detta skulle möjliggöra för kvan-
titativa studier kring detta.  

Hur kortare videor förändrar journalisters arbetsgång 
Denna uppsats fokuserar endast på hur slutanvändarna up-
plever video. Det skulle också behöva undersökas hur ett 
ändrat arbetssätt skulle påverka hur journalisterna arbetar 
samt produktionskostnader. 

Finansiering av journalistik
Ett område som inte var en del av denna rapport är hur 
journalistiken ska finansieras. Alla prototyper i detta test 
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var fria från reklam vilket inte är fallet med nyhetsartiklar 
på aftonbladet.se idag. Därför skulle det vara spännande att 
undersöka hur reklamen påverkar användarupplevelsen och 
om det finns något sätt att ta in reklam utan att försämra 
användarupplevelsen. 

Yttre engagemang 
Vid denna undersökning så påverkades inte det yttre en-
gagemanget av antalet videor i artikeln. Det skulle därför 
behövas ytterligare forskning på vad som påverkar detta 
och hur video kan bidra till ett ökat yttre engagemang.  
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Bilaga 1 Intervjuformulär
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Inledande fakta

Ålder

Kön

Yrke

Segment

Hur ofta läser du tidningar på nätet? Så som Aftonbladet?

Ungefär hur många artiklar läser du per dag?

Vilka delar av tidningar på nätet läser du?

Hur föredrar du att dina nyheter presenteras? (Text, bilder, grafik och video)

Läser du Aftonbladet på nätet?

Hur kommer du oftast in på Aftonbladet?

Vilka tidningar läser du?

Testet (Vilken variant fick användaren)

Hur lång tid spenderade användaren på artikeln?

Hur många videro startade användaren? (Samt vilka)

Hur kändes det att ta del av artikeln? 

I hur hög grad upplevde du att artikeln fångade ditt intresse?

Finns det något i artikelns format som kunde ha ändrats för att bättre fånga ditt intresse?

Om du skulle ranka artikelns utformning på en skala 1-7 vad skulle du sätta för siffra då?

Om du skulle ranka hur engagerande artikeln är på en skala 1-7 vad skulle du sätta för siffra då?

Hur troligt på en skala 1-7 är det att du skulle dela denna artikel på sociala medier eller på något annat sätt?

Finns det någon del av denna artikel som du skulle prata om med en vän eller familjemedlem?

Vad tycker du kännetecknar en engagerande artikel, förutom själva ämnet artikeln handlar om? (T ex när det 
gäller användning av bilder, video, text, annat)
Skulle du kunna berätta vad artikeln handlade om?

Enligt experten i artikeln är det troligt att Michelle Obama ställer upp till president 2020?

Artikeln nämner att Michelle Obama har större förtroende hos tre stycken väljer grupper kan du nämna dessa?

Skulle Michelle kunna kandidera så sent i valrörelsen?

Tillägg



Bilaga 2: Typiska svar för varje målgrupp
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Newsis Sportis Mixis Viralis

Hur ofta läser du 
tidningar på 
nätet? Så som 
Aftonbladet?

Flera gånger per 
dag

Flera gånger per 
dag

Ungefär varannan 
dag

Sällan

Ungefär hur 
många artiklar 
läser du per dag?

10+ ca 7 ca 2 0,2

Vilka delar av 
tidningar på nätet 
läser du?

Läser framförallt 
nyheter men även 
större sport och 
nöje

Framförallt sporten 
men kan även läsa 
en del nyheter 
också

Lite av varje Underhållning eller 
politik 

Hur föredrar du att 
dina nyheter 
presenteras? 
(Text, bilder, grafik 
och video)

Text Text eller Video Video -

Hur kommer du 
oftast in på 
Aftonbladet

App eller första 
sidan

Sportbladet Första sidan eller 
sociala medier

Sociala medier



Bilaga 3: Tid spenderat per artikel

Bilaga 4: Upplevt engagemang

Bilaga 5: Hur troligt är det att användarna hade delat ar-
tikeln

Medelvärde av tid 
(s)

Standardavikelse
Prototyp 1 138s 75,3 
Prototyp 2 102s 40,9 
Prototyp 3 142s 108

Medelvärde 
Rankat 
engagemang 
(1-7)

Standardavikelse

Prototyp 1 4,6 1,9

Prototyp 2 4,8 0,76 

Prototyp 3 3,6 1,6

Medelvärde: 
”Delat på 
sociala 
medier” (1-7)

Standardavikelse

Prototyp 1 2,2 2,2

Prototyp 2 2,0 1,4 

Prototyp 3 1,6 0,71
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