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MayO prototypbeskrivning 
En närmare beskrivning på mayo-prototypen: dokumentation av designbeslut, element, 

funktioner och användargränssnitt.  

Huvudsektioner i prototypen 
Huvudsektioner eller huvudområden i informationsarkitekturen är: introduction, my news, 

top news, starred, explore, settings, article view. 

 

Introduktion till nya användare 
Prototyp s ida 1-4 (introduction 1- 3) 

Introduktion till användarna som öppnar applikationen för första gången. En fyrastegs 

”wizard” som ber användaren att:  

1. tillåta push-notiser,  

2. personifiera nyhetskategorier 

3. ange sin hemstad för lokalnyheter/eller aktivera GPS   

4. logga in för att kunna personliasera nyheterna. 

Användaren kan skippa hela introduktionen via "skip this" eller skippa ett steg eller gå vidare 

till nästa genom att swipea från höger till vänster. 

En påminnelse om att skapa ett konto, ställa in push-notiser och ställa in lokalnyheterna 

kommer användaren att få senare. De steg som skippades. 

Användare bör skapa konto för att kunna koppla ihop andra källor till applikationen. En ”lite” 

version utan konto skulle enbart ha yle som källa t.ex. 

 

Undersökningen 

Det kom fram i undersökningen att testpersonerna ville ha mera lokala nyheter, nyheter som 

berör deras närmiljö. Det kom också fram att personer som reser mycket eller bor på två 

orter vill ha ”lokalnyheter” från den ort de befinner sig på. Därav funktionen att kunna välja 

en ort/tag för lokal nyheter eller aktivera GPS (som ska välja ort/tagg för närmaste 

stad/kommun användaren befinner sig på.)  

 

My news 
Prototyp s ida 5-6 (my news) 

My news – mina nyheter – minulle. I den här vyn kommer nyheter som är personifierade för 

användaren d.v.s. Nyhetskategorier som är prioriterade, lokalnyheterna (ifall orts/stad/gps är 

aktiverat) nyhetsteman (starred news). Nyheter som är bokmärkta (offline nyhetsartiklar) 

hittas även i den här vyn. 
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Top news 
Prototyp s ida 7 (top news) 

Top news – topp nyheter – Pääuutiset. I den här vyn kommer nyheter som användaren inte 

kan begränsa eller personifiera. Möjlighet att välja ”latest news” eller ”top news”. ”Top news” 

bedömning kan baseras på olika aspekter beroende på hur applikationen implementeras och 

hur administrationen sker. Några möjliga scenarion på hur toppnyheter prioriteras. 

1. Det finns en redaktion bakom applikationen som gör prioriteringen av toppnyheter 

2. Användaren prioriterar en nyhetskälla för sina toppnyheter 

3. Toppnyheterna är en kombination av alla valda nyhetskällors toppnyheter 

4. Toppnyheter och senaste nytt ändras om till applikationens mest lästa och ”trending” 

artiklar/nyheter 

5. Om en enskild mediaorganisation äger och administrerar applikationen så är deras 

nyhetsflöde prioriterat. 

 

 

Undersökningen 
20 av 25 personer som deltog i undersökningen nämnde att de ser en risk med att måla in sig 

i en bubbla ifall man kan begränsa alla nyheter och att det borde finnas redaktionella nyheter 

som är allmänbildande åt användarna.  

”Man kan ju missa något som man inte visste att man var intresserad av.” 

”Farligt att stänga in sig i sin egen bubbla” 

 

Starred news  
Prototyp s ida 14 -  23 (Starred news - xxxx) 

Starred – nyhetstema – Aiheet. Här listas de ämnen, nyhetsteman som användaren 

följer/bevakar/intresserad av. Användaren kan se artiklar/nyheter som publicerats i teman 

eller i kronologisk ordning. Användaren kan också ändra ordning, lägga till, ta bort, editera 

(push-notiser) ämnen/nyhetsteman. Möjligheten att kombinera teman via sökfunktionen t.ex. 

att enbart visa nyheter/artiklar som berör Vasa, Energy och Wärtsilä (”and” funktion).  

 

Undersökningen 

Yle-nyhetskollen har för varje artikel många olika taggar/nyckelord som användaren kan 

prioritera eller avgränsa. Att ändra en prioritering på ett nyckelord/tagg är svårt eftersom 

listan med nyckelord blir väldigt lång efter en tids användning. Att personifiera nyhetstema 

gör det lättare för användaren att personifiera och editera personifieringen. 

 

Explore - Search 
Prototyp s ida 24 -  31 (Search - xxxx) 

Explore – sök/utforska – etsi. Här kan användaren utforska/bläddra genom nyhetsartiklar 

inom 6 olika kategorier (inrikes, nationella, ekonomi, opinion, sport, kultur). Användaren kan 
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också söka efter nyhetsteman (t.ex. jourreformen, brexit) eller enskilda artiklar/nyheter. 

Möjligheten att kombinera sökord och skapa egna nyhetsteman så som starred news t.ex. att 

enbart visa nyheternas/artiklarnas taggar/nyckelord som t.ex. Vasa, Energy och Wärtsilä 

(”and” funktion, artikeln ska innehålla alla tre taggar/nyckelord). 

Undersökningen 

På basis av undersökningen, behövs en funktion för att skapa egna nyhetsteman. 

Motsvarighet till Yle-nyhetskollens skapandet av nyhetslistor. 

 

Settings 
Prototyp s ida 32 -  42 (Settings  -  xxxx) 

Settings – inställningar – asetukset. Användaren ska här kunna: skapa konto/logga in, 

prioritera nyhetskategorierna och lokala nyheter, ställa in push notiser, koppla flera källor till 

nyhetsflödet (Vbl, Hbl, Iltasanomat, HS etc.) och välja språk (engelska, finska, svenska) 

Undersökningen 

Majoriteten av försökspersonerna vill ha flera än en källa i en nyhetsapplikation. Användarna 

ges möjlighet att själv ansluta de nyhetskällor de tycker om / litar på för att ytterligare 

personifiera nyhetsflödet och lokalnyheterna. 

 

 

 

Index över prototypens funktioner 
Beskrivning av funktionalitet, funktioner och ikoner i prototypen.  

 

Introduktion till första gångsanvändare 

i1  

Information till användaren då hen startar applikationen för första gången 

i2 

En tre stegs ”wizard” för att ställa in applikationen så som användaren vill ha det. Wizarden 

ska visa på vilket steg man är och hur många steg som är kvar. Push-notiser,  positions 

baserade lokala nyheter (GPS eller val av närmaste stad) och skapa konto 

i3 

Push-notiser: användaren väljer ifall hen vill tillåta telefonen att skicka push-notiser. Ja / nej.  

i4 

Användaren har möjligheten att hoppa över de här fyra stegen och börja använda 

applikationen direkt. Applikationen kommer att påminna användaren, då applikationen är 

igång, om fördelarna med att skapa konto. Lokala nyheterna är standard som inga lokal 

nyheter i my news. 

i5 

Användaren kan fortsätta till steg 2 av 3 genom att klicka på continue eller att swipea från 

häger kanten in mot mitten. 
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i6 

Möjligheten att få sina lokalnyheter baserat på var man befinner sig, via gps 

i7 

Möjligheten att välja lokalnyheter baserat på närmaste stad. 

i8 

Skapa ett mayO konto. Ett konto behövs för att personifiera nyheter och att koppla till flera 

nyhetskällor. Information om hur man skapar konto( verifikations mail etc.) och att man kan 

göra det i ett senare skede. Till skapandet av konto behövs epost-adressen skrivas in två 

gånger så att den blir rätt, lösenord en gång. Man kan alltid begära ett nytt lösenord ifall man 

glömmer bort det. 

Navigationen, menyn 

 

m1 
Menysystemet. En persistent meny som alltid är synligt. Man ska lätt kunna hoppa från de 

olika menykategorierna. Användarna vill oftast göra flera olika saker då de öppnar 

applikationen, inte enbart en sak.  

Exempel på en svenskmeny:  

Mina nyheter, Toppnyheter, nyhetstema, Sök, Inställningar 

  

Exempel på finsk navigationsmeny: 

Minulle, Pääuutiset, Aiheet, Etsi, Asetukset 

 

My news, mina nyheter, minulle 

 

a1 
Bookmarked news: är en funktion där användaren hittar artiklar/nyheter som har blivit 

bokmärkta för att läsa dem senare eller i offline mode t.ex. på flyget. (v5 visar hur man sätter 

ett bokmärke på en artikel) 

a2 

Nyheterna presenteras men beskrivande rubrik, bilden relevant till nyheten och en ingress 

som säger det viktigaste. Layouten av nyheten/artikeln är beroende på hur stor nyhet det är.  

a3 

Title of starred, på svenska: nyhetstema eller aiheet på finska. Namnet på den nyhetskategori 

som nyheten tillhör t.ex. brexit, president val i usa. 

a4 

Tid när nyheten har publicerats och vilken källa. 

a5 

Titel på var du befinner dig ”bookmarked news” och en tillbaka knapp. 
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a6 

Bookmarked news, nyheter som användaren har märkt i från en artikel vy (v5). De här 

nyheterna är nerladdade på telefonen (x antal platser) och kan läsas utan internet-förbindelse. 

Automatiskt raderade efter x antaldagar och eller blir överskrivna då mera artiklar blir tillsatta. 

Användaren blir meddelad vad som händer via en notisruta. 

 

Toppnyheter och senaste nyheter 

b1 

Top news, huvudnyheter, pääuutiset. Möjligheten att välja mellan top news eller latest news. 

Tabbar, top news är förvalt som standard. 

 

Artikelvy 

v1 

Artikel vy. Rubrik som visar var du är (mina nyheter, toppnyheter etc.) Grafiskt element 

(bollar) som indikerar att det finns mera artiklar i följd (v9, v10 introduktion till hur navigation 

inne i en artikel fungerar) som kommer fram genom att swipea.  

v2 

Tema rubriktagg med färg kodning som visar till vilken kategori nyheten hör till. Ingressen ska 

vara beskrivande och fängslande och innehålla den viktigaste informationen. 

v3 

Varje nytt stycke ska börja med en mening/några ord som är i fet stil, bolded / <strong> så att 

en användare kan få den viktigaste informationen genom att läsa rubriken, ingressen och de  

meningarna som är i fet stil. Resten är detaljer. Användare vill oftast ha korta koncisa nyheter 

i mobiltelefonen och som alternativ skulle detaljera vara ”undangömda” och enbart rubrik, 

ingress och texten i fetstil synliga. Detaljerna skulle bli synliga genom att expandera artikeln. 

Det här ställer stora krav på artikelns formatering och journalistens arbetssätt, speciellt med 

tanke på flera nyhetskällor. 

v4 

Dela funktionen. Telefonspecifikt beroende på vilka tjänster är aktiva på telefonen: facebook, 

twitter, slack, whatsapp etc. 

v5 

Bookmark: funktionen för att spara en artikel att läsa senare och eller att läsa i offline/flight 

mode. 

v6 

Andra resurser, tidningar som skrivit om samma händelse. Länkar till deras innehåll  

v7 

Taggar, kategorier eller ämnen som artikeln berör eller hör till. Möjligheten att följa dessa 

ämnen; utan push-notiser, med push-notiser på stora händelser eller push-notiser för varje 

nyhet inom ämnet.  

v8 

Tips som dyker upp då en användare för första gången öppnar en nyhetsartikel. Hur man 

genom att swipea kan navigera tillbaka, till nästa nyhetsartikel eller till den föregående 

artikeln. 
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v9 

Tips som dyker upp då en användare för första gången öppnar en nyhetsartikel. Tips på hur 

man sparar en nyhetsartikel till senare. 

 

Starred news, nyhetstema, aiheet 

c1 

Edit, möjligheten att editera sina nyhetsteman.  Radera, ändra push-notis inställningar för 

ämnet, sätta till mera teman, kombinera olika teman. 

c2 

Ändra vyn av nyhetsteman: enligt kategori eller i kronologisk ordning 

c3 

Alla nyhetsartiklar som hör till temat listas horisontellt med bild och rubrik. Kan swipea från 

höger till vänster för att få fram de andra. 

c4 

Klockikonen visar vilken push-notis inställning som är aktivt på temat. Ingen klocka = inga 

push-notiser. 1 klocka = push-notiser vid stora händelser och 2 klockor = push-notiser för 

varje händelse. 

c5 

Kombinerade teman: rubriken blir de tema namnen som är valda med en ”and” funktionen. 

Temat visar enbart nyhetsartiklar som är taggade med Vasa och Energy och Wärtsilä. Inga 

andra. 

c6 

Addera ett till tema 

c7 

Visar nyhets teman enligt kronologisk ordning. Nyaste överst. Färgkodad tema rubrik före 

ingressen. 

c8 

Avsluta, klar med att editera 

c9 

Ta bort ett tema som är kombinerat med ett annat. 

c10 

Addera ett till tema 

c11 

Editera hur man vill följa dessa teman; ta bort tema, följ temat utan push-notiser, med push-

notiser på stora händelser eller push-notiser för varje nyhet inom ämnet.  

c11.2 

Ändra ordningsföljden på nyhetsteman man följer 

c12 

Klar med att sätt till teman 
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c13 

Ändra vyn, populära teman som andra användare följer eller sök efter eget tema 

c14 

Populära teman: Bild och rubrik, följ temat utan push-notiser, med push-notiser på stora 

händelser eller push-notiser för varje nyhet inom ämnet. 

c15 

Sök efter teman 

c16 

Tabbar: Sök efter temakategorier eller specifika taggar 

c17 

Följ nyhetstemat du sökt på utan push-notiser, med push-notiser på stora händelser eller 

push-notiser för varje nyhet inom ämnet. 

c18 

Lista på nyhetsartiklar som hör till temat: rubrik, bild, temarubrik, ingress, källa och 

publiceringstid 

c19 

Sökfunktionen börjar söka vid första stavelsen. Listar de träffar på taggar som nyhetsartiklar 

innehåller 

c20 

Radera sökord som använts 

c21 

Tabbar: Sök efter temakategorier eller specifika taggar 

c22 

Klickar användaren på ett sökord (tagg till artikel) bör användaren antigen sätt till nytt sökord 

eller spara sökningen som en ”nyhetskategori” 

 

Explore, sök, etsi 

 

d1 

Sökfunktion, textinput box 

d2 

Utforska nyheter inom specifika ämneskategorier: Ekonomi, inrikes, utrikes, opinion, sport, 

kultur 

d3 

Lista på nyhetsartikel inom en specifik ämneskategori. T.ex. enbart sport nyhetsartiklar 

d4 

Back knapp och sök efter teman, nyhetskategorier.  

d5 

Tabbar: Sök efter temakategorier eller specifika taggar 
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d6 

Följ temat du sökt på utan push-notiser, med push-notiser på stora händelser eller push-

notiser för varje nyhet inom ämnet. 

d7 

Sökfunktionen börjar söka vid första stavelsen. Listar de träffar på taggar som nyhetsartiklar 

innehåller 

d8 

Tabbar: Sök efter temakategorier eller specifika taggar 

d9 

Radera sökord som använts 

d10 

Spara sökningen som en ”nyhetskategori” 

d11 

Radera sökord som använts 

d12 

Radera sökord som använts 

d13 

Tabbar: Sök efter temakategorier eller specifika taggar 

 

d14 

Spara sökningen som en ”nyhetskategori” 

 

Settings, inställningar, asetukset 
 

f1 

Logga in & skapa konto 

f2 

Personifiera nyheter, ställa in tex. Hur mycket sport användaren vill i ”my news” flödet 

f3 

Ställa in push-notiser. Både för nyhetsteman och nyhetskategorierna (sport, opinion, 

utrikes…) 

f4 

Sätta till eller ta bort nyhetskällor 

f5 

Välj spark (finska, svenska, engelska) 

f6 

Information om applikationen  

f7 

Möjlighet att ge feedback 
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f8 

Logga in, epost-adress och lösenord. Möjlighet att nollställa lösenordet. (forgot password?) 

f9 

Skapa konto 

f10 

Skapa konto genom att ange epost-adressen två gånger och ett lösenord. Information om 

bekräftelse mail. 

f11 

Information om vad det innebär att personifiera nyheter, var de syns och hur man ska göra 

f12 

De stora nyhetskategorierna färgkodade. 4 gradig skala – inga nyheter, bara stora nyheter i 

ämnet, standard, och alla nyheter i ämnet. 

f13 

Lokala nyheter. Möjligheten att få lokala nyheter från den plats var man befinner sig (GPS) 

eller att manuellt ange närmaste staden varifrån man vill få lokalnyheter.  

f14 

Allmän kort instruktioner hur man ställer in push-notiser 

f15 

tabbar: teman eller nyhetskategorier (sport, opinion). Användaren väljer på vad man vill ställa 

in push-notiser. 

f16 

Editera hur man vill följa dessa teman; ta bort tema, följ temat utan push-notiser, med push-

notiser på stora händelser eller push-notiser för varje nyhet inom ämnet.  

f17 

Editera push-notiser på allmänna nyhetskategorier: inga push-notiser, enbart på stora 

nyheter, push-notiser på alla nyheter.  

f18 

Information om nyhetskällor och hur du kopplar in dem i applikationen 

f19 

On/off switch. HBL är kopplat med deras premiuminnehåll  

f20 

Koppla nyhetskälla med enbart deras gratis innehåll eller ifall användaren har konto till den 

tjänsten kan hen logga in för koppla in deras premium innehåll 

f21 

Val av applikationens språk, gränssnitt och instruktioner 

 

 

 


