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SAMMANFATTNING

I och med lanseringen av Apples iPad har nya möjligheter skapats för publi-
cering av tidskrifter. Eftersom det är en så pass ny marknad är många av de 
tidskrifter som finns till surfplattor idag inte speciellt anpassade. Det finns 
heller inte speciellt mycket forskning kring digitala tidskrifter på surfplat-
tor. Det här examensarbetet har som fokus att undersöka de olika aspekter 
som bör tas i beaktning vid anpassning av en tidskrift för surfplatta. För att 
begränsa arbetet undersöks endast aspekter gällande layout, typografi och 
innehållsöversikt och hur dessa kan påverka läsupplevelsen. Genom att sam-
manställa redan befintlig teori inom områden som är relevanta för undersök-
ningen skapas hypoteser för hur en tidskrift på en surfplatta bör se ut. Dessa 
teorier testas sedan i form av en prototyp gjord i HTML och CSS. Denna 
prototyp är baserad på tidskriften NKPG Magazine. De slutsatser som kan 
dras utifrån denna undersökning är i vissa fall specifika för NKPG Magazine 
men många av slutsatserna kan anses vara allmängiltiga. Ett huvudproblem 
vid utformning av tidskrifter för surfplattor är balansgången mellan tradi-
tionella tidskrifter och den digitala världen. Det är viktigt att behålla tid-
ningens uttryck men samtidigt anpassa layouten för att fungera optimalt på 
surfplattan.

Nyckelord: iPad, appar, digital tidskrift, surfplatta, grafisk design, layout, 
typografi.



ABSTRACT

The launch of Apples iPad opened up new opportunities for publishing ma-
gazines. Most of the magazines available today isn’t well adapted to the new 
platform since it’s such a new market. The research on digital magazines on 
tablets is also limited. This thesis focuses on researching the different aspects 
which should be considered when adapting a magazine to a tablet. The as-
pects that are being researched are layout, typography and content overview 
and how they affect the reading experience. By gathering already existing 
theory in relevant areas some hypotheses is formulated conserning the ap-
pearence of a magazine on a tablet. These are later tested by creating a proto-
type using HTML and CSS. This prototyp is based on the magazine NKPG 
Magazine. The conclusions drawn from this research is in some cases specific 
for NKPG Magazine but many of the conclusions can be considered uni-
versal. A main problem when designing a magazine for a tablet is balancing 
the traditional magazine with the digital world. It is important to maintain 
the magazines expression while adapting the layout to work optimally on the 
tablet.

Keywords: iPad, apps, digital magazine, tablet, graphical design, layout, 
typography.
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1. INLEDNING
I rapportens första avsnitt ges en grundläggande genomgång av undersöknings-
området, syfte och frågeställningar.

1.1 Bakgrund

Sedan Apples iPad (fortsättningsvis hänvisas den till som iPad) lanserades i 
april 2010 har marknaden för surfplattor växt explosionsartat, både internatio-
nellt och i Sverige (International Data Corporation, 2011). Många företag lan-
serar surfplattor liknande iPad men i dagsläget är det just iPad som är den mest 
populära hos kunden och även ledande på marknaden (Cellan-Jones, 2011). 
I och med surfplattans intåg på marknaden skapas nya möjligheter eftersom 
det nu finns ett digitalt alternativ till tidskriften som inte binder läsaren till en 
dator och som erbjuder läsaren något utöver det som en tryckt tidskrift och läs-
plattor kan ge. Surfplattor har möjligheten att visa flera typer av media vilket 
skiljer dem från läsplattor. Läsplattor är anpassade för att lagra och visa digitala 
böcker istället för media (Nationalencyklopedin, 2011a). För att en tidskrift 
ska fungera optimalt på en surfplatta behöver innehållet presenteras på ett sätt 
som är anpassat för denna digitala plattform.

Idag finns det redan olika lösningar för publicering av tidningar och tidskrifter 
direkt till olika digitala plattformar så som surfplattor. Flera av dessa bygger 
på att göra en digital kopia av tidskriften. Frågan är om dessa lösningar ut-
nyttjar surfplattans möjligheter eller om det finns bättre lösningar för detta? 
Kan läsaren ges en djupare läsupplevelse genom användning av Internetlänkar, 
musik, videoklipp m.m. och att skapa en interaktivitet som inte är möjlig med 
en tidskrift i papper?

Under detta examensarbete kommer ett samarbete med NKPG Magazine ge-
nomföras. Deras tidskrift erbjuder läsaren, enligt dem själva, “intressant läs-
ning om mode, livsstil, nöje och kultur m.m”. NKPG Magazine finns att tilllgå 
i bland annat Norrköpings gallerior och butiker. Magasinet distribueras även 
till ca 30 000 hushåll i Norrköpings Kommun (NKPG Magazine, 2011).

1.2 Syfte

Fokus för examensarbetet är läsupplevelsen hos konsumenter av tidskrifter på 
surfplattor. Syftet är att undersöka designbeslut som kan tas för att anpassa en 
tidskrift till en surfplatta och samtidigt bibehålla det befintliga designspråket.
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Detta görs genom att undersöka vilka designbeslut gällande layout, typografi 
samt innehållsöversikt som påverkar läsupplevelsen på en surfplatta. Denna 
undersökning ska resultera i ett designförslag i form av en prototyp baserad 
på NKPG Magazine.

1.3 Frågeställning

•	 Vilka aspekter påverkar designbesluten när en tidskrift ska anpassas för 
surfplattor? 

•	 Vilka designbeslut är enligt applicerbar teori relevanta för layout, typo-
grafi och innehållsöversikt? Hur kan de påverka läsupplevelsen hos en 
tidskrift på surfplattor? 

1.4 Avgränsning

Arbetet begränsas till att innefatta den grafiska utformningen och läsupp-
levelsen hos tidskrifter som publiceras på surfplattor. Arbetet kommer inte 
att ta upp de tekniska förutsättningarna för publicering och skapandet av 
applikationer för surfplattor. Arbetet avser heller inte att redogöra för alla 
aspekter kring att skapa en tidskrift på surfplattor. De aspekter som kommer 
att undersökas är layout, typografi, innehåll och interaktion.

iPad kommer att användas som företrädare för surfplattan som plattform. 
iPad är även den surfplatta som Linköpings Universitet tillhandahåller för 
detta examensarbete.

För att göra utformandet av prototypen hanterbart baseras den på en be-
fintlig tidskrift, NKPG Magazine. Den kommer att utformas med hjälp av 
HTML och CSS p.g.a. bristande kunskap gällande programmering av iPad-
appar. Prototypen kommer endast fungera i vertikalt läge då det skulle ta för 
mycket tid att även anpassa den för horisontellt läge.

1.5 Genomgång av plattformen

1.5.1 Surfplattan

Surfplattan är en typ av pekdator där all interaktion sker genom tryck och 
gester med fingrarna på en tryckkänslig skärm istället för med mus och tang-
entbord, som på en traditionell dator. Storleken på en surfplattas skärm är 
vanligen mellan 5 och 10 tum vilket gör dem lättare att bära runt på än bär-
bara datorer som ofta är både större och tyngre.
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Surfplattan används främst för att konsumera olika typer av media som mu-
sik, film, spel och nyheter samt för kommunikation som e-post och sociala 
medier. Majoriteten av det som konsumeras på surfplattor har en stark kopp-
ling till Internet, därav dess namn, surfplatta. Konsumtionen sker antingen i 
form av nerladdade applikationer, även kallade appar, eller direkt på Internet 
som nyhetssajter och sociala medier. Surfplattan ska inte förväxlas med läs-
plattan, vars fokus ligger på konsumtion av digitalt lagrad text och är gjord 
för att ge en mer boklik känsla (Nationalencyklopedin, 2011b).

I dagsläget finns det många olika surfplattor från olika företag, dock är den 
vanligaste iPad. (Cellan-Jones, 2011)

1.5.2 iPad

iPad är en surfplatta från amerikanska Apple som lanserades i april 2010 
(Nationalencyklopedin, 2011b). I mars 2011 presenterades iPad 2 (Cellan-
Jones, 2011). Den huvudsakliga interaktionen med iPad sker genom applika-
tioner som laddas ner från Apples App Store. Vid lanseringen av Ipad 2 fanns 
det över 65 000 applikationer för iPad i App Store i flera olika kategorier 
från underhållning till produktivitet (Apple, 2011a). På iPad går det även att 
konsumera musik, podsändningar och ljudböcker från iTunes Store (Apple, 
2011b) samt e-böcker från applikationen iBooks (Apple, 2011c).

1.5.3 Tekniska specifikationer

iPad 1 och 2 har båda en skärm med en diagonal storlek på 9,7 tum, vilket 
motsvarar ett A5 papper. Skärmen har en upplösning på 768x1024 pixlar 
med 132 pixlar per tum (ppi - pixels per inch) (Apple, 2011d). iPad har en 
tryckkänslig skärm så all interaktion sker med olika gester med fingrarna 
på skärmytan (Scientific American, 2011). Skärmen är av typen IPS vilken 
ger bättre färgåtergivning och betraktningsvinkel än andra typer av skärmar 
(PC Hardware Help, 2011). En iPad kan användas i både horisontellt och 
vertikalt läge beroende på hur den hålls. Det är möjligt då iPad har en in-
byggd accelerometer som känner av dess rotation (Apple, 2011d).
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1.6 Begreppsdefinitioner

Förklaring av olika begrepp som används i rapporten.

Nätläsare är personer som i huvudsak läser om sina intressen och nyheter på 
Internet.

Surfplatta är “en typ av pekdator med avancerade funktioner och upp-
koppling mot Internet via trådlösa nätverk eller via mobiltelefonnätet. 
Surfplattor används bl.a. för surfning på nätet (därav namnet), hantering av 
mejl, spel, musik och film samt läsning av e-böcker, tidningar och tidskrifter” 
(Nationalencyklopedin, 2011b) 

Läsbarhet innebär hur lätt det är att läsa en text. I det här arbetet definieras 
läsbarhet genom layout och typografi.

Läsupplevelse är det som upplevs utöver läsandet av själva textinnehållet. 
Exempel på läsupplevelse i en tidskrift kan vara valet av papper, en tilltalande 
layout (form före funktion) eller stora bilder som speglar innehållet i arti-
keln. Läsupplevelsen på surfplattor kan byggas upp genom att komplettera 
en artikel med videoklipp, innehåll som hämtas från Internet eller annat ma-
terial som läsaren kan interagera med.

iPad är en surfplatta från Apple Computers Inc. iPad finns i dagsläget i två 
generationer, original iPad och iPad 2. I den här undersökningen görs det 
ingen skillnad på de båda eftersom de skillnader som finns ej är relevanta för 
denna undersökning.

iOS är det operativsystem som iPad använder sig utav. Den senaste versionen 
är i skrivande stund iOS 4 (Apple, 2011e). 

Digital extras är olika media som kompletterar en artikel, t.ex. video, bild-
spel, animationer och ljud.

Smartphone är en mobiltelefon som är en blandning mellan en vanlig mo-
biltelefon och en handdator. De karaktäriseras av att de har tangentbord och 
tillgång till Internet. Dess funktionalitet bygger på möjligheten att installera 
applikationer (Nationalencyklopedin, 2011c).

Standardgester är de gester som används för att kontrollera iPad och har 
samma funktion oavsett app. 
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Knacka är när läsaren trycker på en tryckkänslig skärm för att interagera. 
Det motsvarar att klicka med musen på en dator.

Svepa är när läsaren drar fingret horisontellt eller vertikalt över skärmen för 
att bläddra eller scrolla.

Knipa är när läsaren med två fingrar, oftast tummen och pekfingret, gör en 
kniprörelse på skärmen. Gesten innebär i de flesta fall att läsaren förstorar 
eller förminskar objekten på skärmen.

HTML är ett kodspråk för att skapa funktioner på hemsidor.

CSS är ett kodspråk för att skapa utseendet av hemsidor.

RSS-läsare/flöden används för att hämta information från hemsidor. Flödet 
är en typ av prenumeration på innehållet i t.ex. en blogg eller en nyhetssida. I 
RSS-läsaren samlas alla flöden som läsaren prenumererar på.

Typografi är en gemensam grafisk benämning på en texts färdiga utseende 
baserat på bl.a. textens placering, bokstävernas storlek, rubrikernas utform-
ning och radavstånd.

Scrollningslist är en list som oftast är placerad i kanten av skärmen där man 
kan bläddra 

Grids är en form av rutsystem som används för att strukturera upp en layout.
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2. METOD
Metoden avser att svara på följande frågeställningar:

•	 Vilka aspekter påverkar designbesluten när en tidskrift ska anpassas di-
gitalt för surfplattor?

•	 Vilka designbeslut är enligt applicerbar teori relevanta för layout, typo-
grafi och innehållsöversikt? Hur kan de påverka läsupplevelsen hos en 
tidskrift på surfplattor? 

2.1 Metodansats

Detta examensarbete har sin grund i deduktiv teori, vilken utgår ifrån befint-
lig teori inom ämnesområdet. Från teorin skapas nya hypoteser som sedan 
testas (Bryman, 2011). Då tidsramen och resurserna för detta examensarbete 
kommer att vara begränsad används en metod baserad på en blandning av 
primär- och sekundärdata. 

Primärdata kommer att samlas in genom en granskning av existerande digi-
tala tidkskrifter och relevanta RSS-läsare på iPad.

Att använda sekundärdata är tids- och resurseffektivt, dessutom möjliggör 
denna metod användandet av studier som är mer utförliga än något som är 
möjligt inom ramen för denna undersökning. Då insamlandet av data mins-
kas ges även mer tid till analys av densamma. Svagheter hos denna metod 
är bl.a. avsaknaden av kontroll över kvaliteten på datan och bristande kän-
nedom om materialet och dess struktur. Nackdelen med att inte känna ma-
terialet är att det tar längre tid att sätta sig in i informationen vid analysen 
(Bryman, 2011).

2.2 Tillvägagångssätt

En teorigenomgång görs för att fastställa vilka aspekter gällande layout, ty-
pografi och innehållsöversikt som är optimala för en tidskrift på en surf-
platta. Utöver teorigenomgång görs en granskning av relevanta iPad-appar 
för att komplettera och styrka teorin eftersom det i nuläget inte finns så 
mycket teorin om iPad och dess appar. Baserat på teorin och resultatet från 
granskningen av iPad-appar skapas ett koncept på hur en tidskrift anpassad 
för surfplattor kan se ut. För att undersöka om konceptet fungerar skapas en 
prototyp som sedan testas genom observation av testanvändare. Från proto-
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typtesterna dras sedan de slutsatser som ligger bakom svaren på de frågeställ-
ningar som ställts.

2.2.1 Urval för granskning av iPad-appar

För att få en uppfattning om hur olika applikationer (fortsättningsvis app/
appar) på marknaden löst olika designproblem görs en granskning. De appar 
som granskas är Flipboard, Zite, Pulse News, Preview 11, The Onion och 
USA Today. Apparna representerar tre olika tillvägagångssätt för att publi-
cera artiklar. Flipboard, Zite och Pulse News använder sig av RSS-flöden för 
att samla in material från ett urval av källor. The Onion och USA Today 
publicerar material från en specifik källa var; deras utgivare. Allt eftersom 
artiklar görs tillgängliga av utgivarna blir de tillgängliga i appen. Preview 11 
däremot är mest lik en traditionell tidskrift med artiklar specifikt utvalda 
för den utgåvan. Genom att ha appar med flera olika upplägg ökar bredden 
av granskningen.

Granskningen utgår från de kriterier som framgår av teorin. Fyra huvudka-
tegorier skapas; layout och funktion, text och typografi, digital extras och 
interaktion. I de olika kategorierna listas sedan de kriterier som tagits fram. 
Utifrån denna lista undersöks apparna för att se om de använder sig av kri-
terierna men även för att se om de har andra lösningar som framkommit av 
teorin.

2.2.2 Prototyp

För att testa om den teori som finns inom området stämmer skapas en pro-
totyp baserad på en existerande tidskrift, NKPG Magazine. De resultat som 
framkommit av teorin och granskningen är det som ligger till grund för pro-
totypens utformning. Avsaknaden av kunskap om programmering för en 
iPad samtidigt som kunskap i webbdesign finns görs prototypen i HTML 
och CSS. Detta beräknas fungera tillräckligt bra då det i huvudsak är for-
men som ska testas. Dessutom ger inte existerande publiceringslösningar och 
verktyg för iPad möjligheter att fritt testa de hypoteser som ligger till grund 
för undersökningens frågeställningar.

2.2.3 Prototyptest

Testningen sker i form av en ostrukturerad observation kombinerat med en 
intervju. I en ostrukturerad observation används inte ett observationssche-
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ma, istället antecknas allt som sker och som anses vara relevant för undersök-
ningen (Bryman, 2010).

Innan testet börjar ska testpersonerna informeras om syftet med testet och 
prototypens begränsningar. Dessutom ska de informeras om att de är ano-
nyma och har möjlighet att när som helst avbryta testet.

Prototyptestet inleds med att testpersonerna får fyra uppgifter som de ska 
utföra.

 1. Titta på alla stora bilder tillhörande intervjun med Peter Hunt.

 2. Läs artikeln om The Lincoln Lawyer.

 3. Titta på trailern till The Lincoln Lawyer.

 4. Dela artikeln om Nicki Pedersen till Twitter.

Samtidigt som uppgifterna utförs ska testpersonerna tänka högt och dela 
med sig av sina reflektioner. När uppgifterna utförts får de frågor om hur de 
ansåg att olika delar av prototypen fungerade. Det ska även ställas frågor om 
prototypen i sin helhet samt allmänna åsikter och funderingar. Dessa frågor 
ställs för att få en djupare insikt i deras upplevelse av tidskriften. Frågorna 
ska vara av en öppen natur för att uppmuntra testpersonen att tala fritt (se 
bilaga 2).

Nästa del av testet innebär att de får bläddra i den tryckta versionen av tid-
skriften. Därefter ställs frågor rörande skillnader och likheter mellan tryck-
versionen och den digitala versionen.

2.2.4 Testurval

Till prototyptestningen använder vi oss av fokuserat urval vilket innebär att 
en specifik person observeras under en viss tid. Under observationen noteras 
personens beteende. De personer som valts till observationen bör vara slump-
mässigt utvalda inom ramen för undersökningen. (Bryman, 2010)

Testgruppen består av personer som är vana att läsa nyheter och liknande 
material på Internet. Denna avgränsning har valts då det är dessa personer 
som är målgruppen för vår prototyp. En risk med denna avgränsning är att 
testpersonerna kan vara färgade av sina tidigare erfarenheter och då riskerar 
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att jämföra prototypen med andra appar som de använt. Detta är emeller-
tid inte enbart en nackdel eftersom det då är möjligt att ta till vara på test-
personernas erfarenheter och förväntningar i utvärderingen av prototypen. 
Testpersonerna väljs ut slumpmässigt bland människor i 25-års åldern som 
har hög dator- och Internetvana. De har även erfarenhet av att läsa tryck-
ta tidskrifter. För att säkerställa deras erfarenheter av datorer, Internet och 
tidskrifter frågades testpersonerna om detta när de ombads ställa upp på 
prototyptestet.

2.3 Metodkritik

Objektivitet kan vara ett problem vid granskning av iPad-appar. Därför ska-
pades ett antal kriterier som alla appar granskades utifrån. Trots det är det 
inte möjligt att vara helt objektiv eftersom det fortfarande finns viss subjek-
tivitet i tolkningen av kriterierna.

Att slumpvis välja ut testpersoner till ett prototyptest har nackdelen att det 
inte är möjligt att garantera att urvalet blir representativt för den tänkta mål-
gruppen. Då den tänkta målgruppen är tämligen vid, fungerar slumpmässigt 
urval för den här undersökningen.

2.4 Källkritik

Gällande litteratur som behandlar surfplattor och iPad finns det ett begrän-
sat urval då det är ett så pass nytt område. Den litteratur som finns är därför i 
de flesta fall digital. Detta behöver dock inte vara enbart en nackdel eftersom 
området som behandlas hela tiden förändras. Tryckta källor som är mer än 
ett år gamla är därför irrelevanta. Som komplement till litteraturen om surf-
plattor användes även böcker om typografi och grafisk design.
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3. TEORI
Teoriavsnittet redogör för relevant teori inom undersökningsområdet genom 
att presentera några av de undersökningar som används i arbetet samt att redo-
göra för de designaspketer som berör ämnesområdet.

3.1 Presentation av tidigare forskning inom området 

“Usability of iPad Apps and Websites”

Interaktionsdesignen hos olika iPad-appar undersöks i rapporten Usability 
of iPad Apps and Websites av Raluca Budiu och Jakob Nielsen från Nielsen 
Norman Group, som är specialiserade på att undersöka användarupplevelsen 
hos olika datorsystem. (Budiu & Nielsen, 2010)

“Magazines and the Tablet Interface”

I sin rapport Magazines and the Tablet Interface har Kevin Black på 
California Polytechnic State University intervjuat Peter Miers, Vice President 
of Production Technologies, och Tyler Imoto, Digital Advertisement 
Operations Manager of the Lifestyle group, som båda arbetar hos Time, Inc. 
utgivare av tidskriften Time (Time, Inc, 2011). Black har även låtit personer 
testa olika digitala tidskrifter på iPad (Black, 2010).

“The case for advertising in Interactive Digital Magazines”

I sin studie The case for advertising in Interactive Digital Magazines tar Josh 
Gordon upp möjligheterna för digitala tidskrifter som en reklamplattform. 
Han behandlar bland annat hur digital extras bidrar till ökad läsning av ar-
tiklar och hur digitala tidskrifter mäter sig mot hemsidor med liknande ma-
terial (Gordon, 2010).

“The future of the digital magazine”

Teresa Ryberg undersöker den digitala tidskriftens framtida utveckling ur 
både läsares och annonsörers synvinklar. Hon gör detta genom att intervjua 
papperstidskriftsläsare, Internetläsare och reklamexperter. Hennes resultat 
pekar på att läsaren förväntar sig digital extras som ger ett mervärde åt den 
digitala tidskriften (Ryberg, 2010).
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3.2 Form och funktion på iPad

3.2.1 Layout och funktion

Interaktiva digitala tidskrifter är enligt Gordon (2010) designade för nätläsare 
och inte för papperstidskriftsläsare. Han har fastslagit ett antal regler som gäl-
ler interaktiva digitala tidskrifter:

Sidorna är formaterade för att visas på skärm med större teckenstorlek och ofta 
mindre text per sida. Individuella sidor är designade för att fungera som en del 
i en horisontell layout.

Innehållet är designat för nätläsare med hänsyn till allt innehåll som konkur-
rerar om deras uppmärksamhet. Vissa förläggare har ett högt frekvensutskick 
med kortare längd för att tillgodose det kortare uppmärksamhetsspannet.

Sidorna innehåller samma sorts digital extras (video, slideshows m.m.) som 
finns på hemsidor som konkurrerar om nätläsarna.

Enligt Peter Miers, Vice President of Production Technologies, hos Time Inc. 
kan upplägget av en traditionell tidskrift komma att bli omodernt och även 
dö ut. Detta är för att yngre generationer växer upp med att läsa nyheter på 
Internet och är vana vid att information presenteras med samma upplägg som 
en webbsida. De kan därför komma att tycka att upplägget i en tidskrift känns 
omodernt (Black, 2010).

Miers föreslår också att utvecklare använder sig av programmativ design, alltså 
att en digital tidskrift programmeras precis som hemsidor. Detta gör att tid-
skriften enkelt kan anpassas efter olika plattformar, t.ex. surfplattor från olika 
utvecklare. Nackdelen med att  byta från traditionell tidskriftsdesign till pro-
grammering är att mycket av designerns kontroll går förlorad (Black, 2010).

För att underlätta för användaren är det viktigt att använda sig av de standard-
gester som finns i iOS, iPads operativsystem. På så sätt behöver inte denne lära 
sig nya gester specifika för en viss applikation (Budiu & Nielsen, 2010).

Etftersom iPad har en stor skärm i förhållande till vad mobiltelefonanvändare 
är vana vid, är det bra om liknande funktioner grupperas på samma ställe på 
skärmen så att översikten blir enklare. En annan möjlighet är att ha interak-
tionselement som tonar bort när de inte används (Budiu & Nielsen, 2010).
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3.2.2 Text och typografi

Inom typografins värld delas typsnitt in i två huvudkategorier; antikvor 
och linjärer. Det som skiljer de båda åt är att antikvan har så kallade serifer. 
Brödtext i tryck är oftast satt med en antikva då seriferna skapar en linje som 
ögonen har lätt att följa. Seriferna gör även att varje tecken får unika känne-
tecken som gör det lättare för läsaren att skilja mellan de olika bokstäverna. I 
traditionella tidskrifter är textstorleken i en brödtext oftast mellan 7-9 punk-
ter och är oftast satt i smalare spalter. I böcker med endast en spalt är text-
storleken däremot något större med 9-11 punkter. Den optimala radlängden 
i tryckta medier är 55-65 tecken/rad och inte mindre än 35-45 tecken/rad. 
Ett sätt att förbättra läsbarheten i en text är att öka radavståndet. Ögat har 
då lättare att hitta rätt rad (Hellmark, 2006). 

På skärm finns andra typografiska regler. Oftast används en linjär till bröd-
text då antikvans serifer har en tendens att försvinna och bli otydliga i för 
liten textstorlek. Dock finns det specialanpassade antikvor för skärm som 
fungerar mycket bra. Ett exempel på ett sådant typsnitt är Georgia. En annan 
väsentlig skillnad vid typografi på skärm är att radlängden bör vara väsent-
ligt kortare än den är i tryck. Den optimala radlängden på skärm är 35-45 
tecken/rad (Bergström, 2007). 

Enligt Budiu & Nielsen (2010) finns det ett stort problem bland applika-
tioner och webbsidor för iPad där text som har en bra storlek för att läsas på 
skärmen ofta är för liten för att det enkelt ska kunna gå att knacka på den 
med ett finger. Detta gäller främst länkar på hemsidor.

Nielsen (2011) har i en annan undersökning undersökt läsbarheten hos iPad 
jämfört med den hos läsplattan Kindle, datorskärmar och böcker. Enligt 
undersökningen är läshastigheten hos iPad ca 6% långsammare än hos en 
bok. Samtidigt ger testpersonerna iPad nästan lika högt läsbarhetsbetyg som 
böcker (Nielsen, 2011).

Figur 1: Illustration 
av en antikva och en 
linjär.
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3.2.3 Envägskommunikation eller interaktion?

Digitala tidskrifter är designade för enkel interaktion mellan läsare och tid-
skrift istället för envägskommunikation från tidskrift till läsare. I och med 
användandet av länkar, klickbara e-postadresser, korta undersökningar, di-
gital extras m.m. uppmuntras läsaren till interaktion med den digitala tid-
skriften. Läsarna uppmuntras även att dela med sig av sina åsikter om artik-
lar direkt från tidskriften till Facebook, Twitter eller andra sociala medier 
(Gordon 2010).

3.2.4 Digital extras

Enligt den undersökning som Ryberg (2010) genomfört finns höga förvänt-
ningar på digitala tidskrifter. De intervjuade vill kunna dela med sig av ar-
tiklar på Facebook, klicka sig vidare till relaterade artiklar och titta på vi-
deoklipp. Dock ska dessa element inte ta för mycket uppmärksamhet från 
läsningen. Det är viktigt att läsningen är avslappnad precis som vid läsning 
av en tryckt tidskrift. Digital extras ska finnas där för läsaren att använda om 
och när denne vill.

Digital extras spelar stor roll när en digital tidskrift konkurrerar med webb-
sidor och tryckta tidskrifter. Enligt den undersökning Gordon (2010) utfört 
är video den mest populära extra funktionen, följt av extra foton, bildspel, 
ljud och animationer.

Mer än hälften (58,6%) av de som läser digitala tidskrifter läser artikeln först 
och utnyttjar sedan digital extras. Dock utnyttjar ca en femtedel (18,8%) di-
gital extras innan de läser artikeln. Övriga läsare (30%) börjar läsa artikeln 
och kompletterar med digital extras samtidigt som de läser. Digital extras 
har ansetts som en gimmick. Dock har det framkommit att dessa förhöjer 
läsupplevelsen. De får även läsare att spendera mer tid på artiklar de i vanliga 
fall inte skulle läst då en stor del av läsarna utnyttjar digital extras även om 
artikeln i sig inte lockar (Gordon, 2010).

Unga under 20 år är mer positiva till digital extras än äldre åldersgrupper 
då de växt upp med Internet och har vanan inne att läsa i digitalt format. 
Personer i denna åldersgrupp är även mer positiva till läsplattor än någon an-
nan åldersgrupp och läser nästan dubbelt så mycket som andra åldersgrupper 
på smartphones. Det är även mer sannolikt att de köper en digital läsplatta 
inom en snar framtid (Gordon, 2010).
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Enligt Blacks (2010) undersökning är personer fortfarande mest intresserade 
av att köpa tryckta tidskrifter istället för digitala versioner. Detta visar att en 
digital version av en tidskrift måste skapa ett mervärde som en tryckt inte 
kan uppnå (Black, 2010).

Inslag av multimedia, t.ex. video, i digitala tidskrifter och översikten som 
den tryckta tidskriftens uppslag ger uppskattades av testpersonerna i Blacks 
(2010) studie. Resultatet av undersökningen blev att majoriteten av testper-
sonerna föredrog de digitala tidskrifterna framför de tryckta. Enligt Black 
kan det bero på den “Wow-effekt” som surfplattor ger (Black, 2010). Med 
wow-effekt menas att upplevelsen att använda en surfplatta för första gången 
kan påverka upplevelsen av den digitala tidskriften. 

3.2.5 Navigation

Den undersökning som Budiu och Nielsen (2010) genomfört visar på att 
personer använder hemsidor, samt deras uppbyggnad, som mental represen-
tation för hur personer förväntar sig att iPad-appar fungerar. Detta gäller 
framför allt tidskriftsappar. Därför menar Budiu och Nielsen (2010) att det 
inte finns någon större fördel med att presentera informationen sekvensiellt 
samt att funktioner som sidnumrering inte längre fyller en funktion för läsa-
ren. Istället är det bättre att använda ett navigeringssystem med hyperlänkar, 
vanligen kallat länkar, där t.ex. rubriker på tidskriftsomslaget eller i inne-
hållsförteckningen länkar direkt till artikeln.

Samma undersökning kom fram till att eftersom det är lätt att knacka på 
objekt eller länkar av misstag är det viktigt att appar, oavsett typ, har en bak-
åtknapp så att användare enkelt kan gå tillbaka. Undersökningen rekom-
menderar att det finns länkar till nästa och föregående artikel samt sektion i 
tidskriften, länkarna bör även visa artikelns eller sektionens namn. Länkarna 
är viktiga eftersom användaren då slipper gå tillbaka till ursprungsmenyn. 
Det är även viktigt att objekt som är “knackningsbara” tydligt visar detta, 
t.ex. att knappar har en synlig “höjdskillnad” gentemot sin bakgrund (Budiu 
& Nielsen, 2010).

Ett sätt att navigera på som testpersonerna i Budiu och Nielsens (2010) un-
dersökning uppskattade var användandet av en så kallad karusell. Det inne-
bär att man har länkar i form av en rad rubriker eller bilder som går att scrolla 
horisontellt eller vertikalt för att visa länkar som inte får plats på skärmen. 
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Viktigt för att karusellen ska blir tydlig är att den sista synliga länken bara 
visas till viss del. På så sätt blir det tydligare att det döljer sig fler länkar ut-
anför skärmen.

Läsare ogillar långa laddningstider och slöhet hos digitala tidskrifter när de 
är vana att läsa tryckta. Samtidigt uppskattar läsarna möjligheten att direkt 
kunna hoppa till olika delar eller artiklar i tidskriften (Black, 2010).

3.3 Prototypframtagning

En stor del av att designa är att skapa en prototyp. En prototyp gör det lättare 
att förstå hur en applikation är tänkt att fungera eftersom det då är möjligt 
att se hur olika funktioner beter sig. Protypen används till att testa och se vad 
som fungerar och vad som behöver göras om (Saffer, 2010). 

Vilken form en prototyp tar är beroende på de resurser som designern har 
och vad det är som ska testas. En s.k. low-fidelity prototyp är enkelt upp-
byggd och ofta gjord i papper eller kartong. Den kan vara digital men då med 
begränsad funktion. Den är oftast skissad och har ett ofärdigt uttryck. Den 
här typen av prototyp passar bra för att testa funktionalitet (Saffer, 2010).

Är det däremot formen och känslan som ska testas är det lämpligare att an-
vända en high-fidelity prototyp. En sådan prototyp fungerar i stora drag som 
den färdiga produkten är tänkt att fungera. Den ska även se ut som en färdig 
produkt, ju mindre den känns som en prototyp desto bättre feedback kan 
testerna ge. En risk med en sådan prototyp är att både designern och test-
personerna ser den som en färdig produkt. Det är därför viktigt att lägga 
förväntningarna på en passande nivå (Saffer, 2010).
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4. EMPIRI
4.1 Granskning av relevanta iPad-appar

Inför granskningen valdes ett antal kriterier ut från vad applicerbar teori an-
ser vara viktiga funktioner i iPad-appar. Dessa kriterier har formulerats som 
frågor för att enklare användas vid granskningen. Baserat på de olika kriteri-
erna granskades sedan ett antal utvalda appar för iPad. Nedan följer en sam-
manställning av granskningen. De fullständiga kriterierna för granskningen 
återfinns i bilaga 1.

Frågor som ställs vid granskning av varje app.

 1. Hur ser appens layout ut och vilka är dess grundläggande funktioner?

 2. Hur hanteras text och typografi?

 3. I vilken utsträckning används digital extras som bilder och  videoklipp?

 4. Vad har appen för integration med sociala medier?

 5. Hur sköts bildvisning i appen?

 6. I vilken utsräckning används standardgester i appen?

 7. Hur fungerar navigationen i appen?

4.2 Flipboard

Flipboard kan fyllas med innehåll från flera olika typer av källor, inte bara 
innehåll från traditionella medier utan även från sociala medier och blog-
gar. Den här granskningen av Flipboard är därför avgränsad till att täcka 
RSS-flöden från traditionella medier. Innehållet är då mest likt innehållet i 
tidskrifter.

Layout och funktion

Flipboard är en RSS-app som presenterar nyheter från flera olika källor. Likt 
en tidskrift har varje uppslag flera olika artiklar med rubrik, bild och text. 
Varje “sida” är indelad med artikelrutor som visar ett utdrag från artikeln och 
tillhörande bild (om det finns någon). När en artikel (rubrik, text eller bild) 
knackas på förstoras artikeln till helskärm. Det är möjligt att scrolla nedåt 
för att läsa hela artikeln. Länkar öppnas direkt i Flipboard vilket gör att man 
inte behöver lämna appen. Flipboard samarbetar med en rad olika nyhetskäl-
lor som erbjuder ett större utbud än de källor som fås genom RSS-flöden.
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Det finns en innehållsförteckning över de olika källorna, däremot inte över 
vilka artiklar som källorna innehåller. Nederst på uppslaget finns en scroll-
ningslist för källans sidor, när den används dyker en ruta upp med titlarna 
som sidan innehåller. 

Vid bläddring vänds sidorna som i en tidning, med tillhörande animation. 
Knackningsbara objekt är tydliga eftersom de ser ut som knappar, i övrigt är 
nästan alla bilder och rubriker knackningsbara. Flipboard är roterbar, d.v.s. 
att appen går att använda i både vertikalt och horisontellt läge. När iPad vrids 
arrangeras uppslaget automatiskt om för att passa det nya formatet.

Flipboard använder flera av iOS standardgester, men vilka som fungerar i en 
artikel beror på om artikeln kommer från en samarbetspartner eller från en 
RSS-källa.

Text och Typografi

Eftersom artiklarna samlas in genom RSS-flöden så varierar längden be-
roende på källa. Flipboard styr alltså inte längd på artiklarna. Varje artikel 
presenteras på uppslaget med rubrik, bild och ett utdrag från texten motsva-
rande ingress. Längden på ingressen verkar bestämmas slumpvis då uppslaget 
genereras utifrån ett förutbestämt grid.

Flipboard använder sig av en fet linjär till rubriker och en antikva till bröd-
text. Radavståndet är uppskattningsvis 1,5. I artiklar från Flipboards samar-

Figur 2: Animation av 
sidvändning i Flipboard 
(Flipboard Inc., 2011).
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betspartners består raderna av ca 65-70 tecken när läsaren håller iPad i verti-
kalt läge och ca 80-85 tecken i horisontellt läge.

Digital extras och integration med sociala medier

Även gällande digital extras beror omfattningen på de källor man valt. 
Videoklipp kan spelas upp i Flipboard och bilder kan i vissa fall förstoras, 
dock inte alla.

Appen har en stark integration med sociala medier då innehåll kan hämtas 
från bl.a. Twitter, Facebook och Flickr utöver mer traditionella nyhetskällor 
som tidningshemsidor och bloggar. Det går också att dela med sig av artiklar 
till Twitter, Facebook och Google Reader.

4.3 ZITE

Layout och funktion

Zite är en app som efterliknar utseendet hos en dagstidning. En skillnad mel-
lan Flipboard och Zite är att i den senare baseras urvalet på valda kategorier 
istället för specifika källor som i Flipboard. Zite bygger på att appen “lär” sig 
vilka artiklar läsaren föredrar och utifrån det visar artiklar som den tror att 
läsaren är intresserad av. Detta baseras på ett system där läsaren också kan gilla 
eller ogilla artiklar.

Det första som läsaren får se är “Top stories” där de mest populära artiklarna 
visas. Här går det även att välja bland olika kategorier. För att se fler artiklar 
bläddrar läsaren åt höger. Högst upp finns en “Home” knapp som leder till-
baka till första sidan och även en “Sections” knapp som visar de olika katego-
rierna. Längst ner finns en rad av prickar som visar hur många sidor som finns 
och vilken sida läsaren befinner sig på i nuläget. Raden går inte att interagera 
med utan fungerar endast som sidindikator. Nästan alla objekt som presenteras 
är klickbara. En del av de knappar som finns har inte det klassiska utseendet av 
en knapp men det är ändå tydligt att de är klickbara. Artiklar nås genom att 
klicka på tillhörande rubrik, ingress eller bild som finns på uppslaget.

Alla standardgester fungerar där de är applicerbara, enda undantaget är att inte 
gesten trycka länge används. Noterbart är att knipa med tummen och pekfing-
ret inte förstorar eller förminskar utan istället öppnar och stänger artiklar.
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Text och Typografi

I likhet med Flipboard presenteras artiklarna i ett gridsystem med rubrik, 
bild och ett utdrag från texten. När läsaren klickar på artikeln öppnas den i 
sin helhet. Längden på artiklarna varierar då de härstammar från olika käl-
lor. Artiklarnas titlar är i en fet linjär och brödtexten i en antikva. När en 
artikel är öppen finns möjligheten att byta typsnitt och även textstorlek. När 
texten är i standardstorlek är radlängderna ca 65 tecken/rad.

Digital extras och integration med sociala medier

I stort sett alla artiklar i Zite har en tillhörande bild och inbäddad media 
som t.ex. YouTube-klipp kan spelas upp direkt i artikeln. Det är inte möjligt 
att förstora bilder i artiklar, om detta beror på Zite eller på källan är svårt att 
säga. 

Zite kan länkas till Twitter och Google Reader, från vilka appen hämtar in-
formation om vilka ämnen som intresserar läsaren. Det är även möjligt för lä-
saren att dela med sig av artiklar via flera sociala medier, inklusive Facebook 
och Twitter.

Övriga funktioner

När en artikel visas på skärmen finns det till höger en list som är ca 1cm 
bred. På listen finns det två knappar för att betygsätta artikeln med en grön 

Figur 3: List i Zite 
(Zite Inc., 2011).
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tumme upp eller en röd tumme ner. Längre ned på listen finns det knappar 
för att dela med sig av artikeln på olika sätt. Knackar läsaren på listen eller 
sveper åt vänster från listen utvidgas den till vänster och visar mer informa-
tion samt förslag på liknande källor och artiklar.

4.4 Feedly

Layout och funktion

Feedly är även den en RSS-läsare. Varje sida består av två spalter, en bredare 
till vänster och en smalare till höger. I vänsterspalten visas artiklarna med 
titel och ett kort utdrag från texten. Om artikeln innehåller en bild visas även 
den. I högerspalten visas förslag på relaterade produkter och RSS-flöden. 
Knackar läsaren på en artikel öppnas den i sin helhet.

På första sidan visas de senaste artiklarna och de olika RSS-flöden som har 
olästa artiklar. Längst ner till vänster finns en knapp som, om den knackas 
på, visar olika kategorier och RSS-flöden. Högst upp finns en sidindikator 
som genom en list visar vilken sida man befinner sig på. Längst ner till höger 
finns en uppdatera-knapp och en sök-knapp. I princip alla objekt som visas 
på skärmen är klickbara. Knapparna är tydliga och har utseendet av en tradi-
tionell knapp. Feedly är inte roterbar, layouten är låst till vertikalt läge.

I den överblickande layouten fungerar det att svepa vertikalt och att knacka 
men ingen av de övriga standardgesterna. Med ett svep med fingret åt höger 

Figur 4: Uppslag i Feedly 
(DevHD, 2011).
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eller vänster bläddrar läsaren mellan artiklar. Ett svep uppåt markerar sidans 
artiklar som olästa medan ett svep nedåt markerar de som lästa. När en arti-
kel öppnats finns möjligheten att knipa med tummen och pekfingret för att 
förstora sidan, svepa för att bläddra till nästa artikel och scrolla upp och ner i 
texten. Även dubbel-knackning och att trycka länge med ett finger fungerar.

Text och Typografi

Textlängden på artiklarna varierar beroende på vilken källa de hämtats ifrån. 
All text är satt i en linjär. Rubrikerna är satta i fetstil. Raderna består av ca 
85-90 tecken. Radavståndet ser ut att vara normalt. De olästa artiklarna mar-
keras med blå rubrik och de lästa med svart rubrik.

Digital extras och integration med sociala medier

Det är möjligt att spela upp videoklipp i Feedly. Även musik kan spelas upp 
direkt i applikationen. Bilderna kan förstoras genom att göra en knipgest 
med tummen och pekfingret. I övrigt beror bildvisningen på vilket RSS-
flöde innehållet kommer ifrån.

När en artikel är öppnad finns det längst ner en rad med olika alternativ. Där 
finns möjlighet att e-posta och dela artikellänken till Twitter. Läsaren kan 
även kopiera länkadressen eller öppna artikeln i webbläsaren. Andra funktio-
ner är att det går att gilla artikeln och spara den till senare.

4.5 Pulse News

Layout och funktion

Pulse News är en lite annorlunda RSS-läsare där varje artikel enbart repre-
senteras  av en bild med en rubrik till. Likt Flipboard, Zite och Feedly hämtas 
artiklar från olika källor men i Pulse News går det även att lägga in dem i 
kategorier. Det speciella med Pulse News är att alla artiklar från en källa pre-
senteras på en horisontell scrollningsbar list med den senaste artikeln längst 
till vänster. Varje artikel visas på ett traditionellt sätt liknande det i Flipboard 
och Zite, med text och bild på helskärm. I Pulse News går de flesta objekt 
att knacka på, med undantaget Pulse News logga högst upp på skärmen som 
inte fyller någon interaktiv funktion.
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På startskärmen finns det högst upp en horisontell meny där det är möjligt 
att växla mellan kategorier. Nedanför den visas fyra rader med de första käl-
lorna. Fler källor är tillgängliga längre ned på sidan. Varje rad har fyra ar-
tiklar som representeras av bild och/eller text. Det är möjligt komma åt fler 
artiklar genom att scrolla raden åt vänster. För att uppdatera källan scrollar 
läsaren raden åt höger från första artikeln. Knackar läsaren på en artikel dyker 
den upp i helskärmsvy. Vid öppnandet av en artikel finns källans scrollnings-
bara rad längst ned på skärmen. Den försvinner om läsaren vidrör någon del av 
skärmen. 

Pulse News stöder de flesta av iPads standardgester. Det går att scrolla horison-
tellt och vertikalt med fingersvep. Dubbelknackning förstorar artikeln till text 
och bild fyller skärmen, samma resultat går att uppnå genom att knipa.

Text och typografi

Även i Pulse News varierar längd och innehåll i en artikel beroende på källa. I 
Pulse News är det möjligt att ändra textstorlek men inte typsnitt. Alla artiklar 
använder linjärer. Radlängden varierar beroende på textstorlek, dock är rad-
längden 62 tecken med standard textstorlek. Rubriken på olästa artiklar är vit 
och lästa artiklar har grå rubrik.

Digital extras och integration med sociala medier

Det är möjligt att spela upp videoklipp i Pulse News. Även musik kan spelas 

Figur 5: Startskärm i 
Pulse News (Alphonso 
Labs Inc, 2011).
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upp direkt i applikationen. Bilderna kan förstoras genom att knipa med tum-
men och pekfingret. I övrigt beror bildvisningen på källan till artikeln.

Då Pulse News är en RSS-läsare bygger dess funktion på att hämta informa-
tion från externa källor. Läsaren har även möjligheten att dela med sig av artik-
lar till sociala medier som Facebook och Twitter men även via e-post.

4.6 Preview 11

Layout och funktion

Preview 11 är en digital tidskrift från Sörmlands Grafiska som även finns i 
pappersformat. Tidskriftens syfte är framförallt att visa olika sätt att formge en 
digital tidskrift beroende på innehåll. Det första som läsaren ser är tidskriftens 
omslag. En knackning på skärmen resulterar i att en menyrad längst ner visas. 
Där kan läsaren navigera mellan omslag, artikellista och innehåll. Knappen för 
artikellistan tar läsaren till tidskriftens innehållsförteckning medan knappen 
för innehåll visar en sidbläddrare. I sidbläddraren visas en horisontell scroll-
ningslist med små bilder av alla artiklar. När en bild knackas på kommer läsa-
ren till den aktuella artikeln. 

På den övre halvan av tidskriftens innehållssida visas en innehållsförteck-
ning med sidnummer, artikelns titel och en kort presenterande text. Om lä-
saren knackar på någon av dessa länkas denne till artikeln i fråga. På den 
nedre halvan finns en horisontell scrollningslist med bilder från de olika ar-

Figur 6: Sidbläddrare i 
Preview 11 (Sörmlands 
Grafiska, 2011).
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tiklarna. Under den finns ännu en rad med information om de som tillverkat 
tidskriften. På en artikels förstasida visas rubriken och en ingress. För att 
fortsätta läsa scrollar läsaren nedåt. Genom att scrolla åt sidan öppnas nästa 
artikel.

De enda standardgester som Preview 11 stöder utöver knackningar är hori-
sontella och vertikala svepningar. Läsaren har ingen möjlighet att förstora 
sidan eller kopiera text genom standardgester.

Text och typografi

Brödtext och rubriker är satta i en antikva. Radlängden varierar beroende på 
hur många spalter sidan har. Oftast är det två eller tre spalter.

Digital extras och integration med sociala medier

Bildvisningen i Preview 11 är inkonsekvent. Vissa bilder är statiska medan 
andra går att förstora till helskärmsbildspel med fler bilder. Ytterligare ett 
visningssätt är att bläddra mellan flera bilder på en sida. På vissa sidor finns 
en rund symbol med bokstaven “i” på. Om denna symbol knackas på visas 
en informationsruta. Det finns inga övriga digital extras som t.ex. videoklipp 
eller ljud. Preview 11 har heller ingen koppling till några sociala medier.

4.7 The Onion

Layout och funktion

The Onion är en webbtidning och appen är utformad att likna en traditio-
nell dagstidning. Appen har uppslag som läsaren scrollar igenom. Första si-
dan liknar en dagstidning med en huvudartikeln som får mest utrymme och 
några andra artiklar som anses viktiga. Längst ner på första sidan finns även 
en rad med de senaste videoklippen. De övriga uppslagen är organiserade i ett 
rutnät med lika stora rutor för varje artikel. Artiklarna presenteras med bild, 
rubrik och ingress. Om läsaren knackar på en artikel öppnas den i sin helhet. 
I vänsterkanten finns en list, knackar läsaren på den öppnas en lista med alla 
artiklar. Högst upp finns möjlighet att ändra kategori, uppdatera innehållet 
och dela med sig av artikeln till olika sociala medier.

De standardgester som The Onion stöder är endast knackningar och svep-
ningar. Det finns ingen möjlighet att förstora eller kopiera text med hjälp av 
standardgester.
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Text och typografi

Rubrikerna är satta i en komprimerad linjär på uppslagen, men i en antikva 
när hela artikeln visas. Brödtexten är en antikva i båda fallen. Radlängden är 
ca 55-60 tecken/rad oavsett vilket läge man har iPad i.

Digital extras och integration med sociala medier

The Onion har stöd för att visa video direkt i appen. Det är inte möjligt att 
förstora några bilder utan läsaren är begränsad till den bildstorlek som valts 
för artikeln. Vissa artiklar har stora bilder och andra har små.

The Onion erbjuder ingen möjlighet att påverka innehållet mer än att filtrera 
vad som visas mellan senaste nytt, videos, bilder och sport. Det är möjligt att 
dela artiklar till flera sociala medier och RSS-läsare som Facebook, Google 
Reader, Instapaper, Pinboard, Read It Later, Tumblr och Twitter. Tyvärr är 
funktionen inte helt tydlig, först måste läsaren trycka på en ikon uppe till 
höger och då är det först bara möjligt att dela med sig till Facebook. Läsaren 
måste knacka på “more” för att få tillgång till alla tjänster. När läsaren väl 
registrerat en tjänst dyker den upp i första fönstret.

Figur 7: Delning till so-
ciala medier i The Onion 
(The Onion, 2011).
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4.8 USA TODAY

Layout och funktion

USA Today’s iPad app är uppbyggd kring en förstasida som på många sätt 
efterliknar en tabloidtidning. Skillnaden är att i appen går det att scrolla 
mellan rubrikerna för de senaste artiklarna. Huvudfunktionen på förstasi-
dan är en lista med alla tillgängliga artiklar. Högst upp finns en horisontellt 
scrollningsbar lista med en huvudnyhet från USA Todays sex olika sektioner. 
I vänsterkolumnen finns kort information om väder, sportresultat, “Day in 
pictures” och “News snapshots”. Till skillnad från flera andra appar så är det 
inte möjligt att “bläddra vidare” från första sidan för att se fler artiklar. I 
artikelvyn är det däremot möjligt att scrolla mellan artiklar, både framåt och 
bakåt. Är artikeln längre än en “sida” scrollar läsaren nedåt för att komma till 
nästa sida. Ett stort plus är att alla bilder går att göra större.

Att scrolla genom listan med alla artiklar är enda möjligheten för läsaren 
att få en översikt av innehållet i appen. När en artikel öppnats i sin helhet är 
knappen för att komma tillbaka till huvudsidan liten och otydlig.

De standardgester som USA Today stöder är endast knackningar och svep-
ningar. Det finns ingen möjlighet att förstora eller kopiera text med hjälp av 
standardgester.

Figur 8: Första sidan i USA 
TODAY (USA TODAY, 2011).
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Text och typografi

All text i artiklarna är satt i en linjär där rubrikerna är i fetstil. När en artikel 
öppnats i sin helhet finns möjlighet att ändra teckenstorleken med hjälp av 
en slider med fem steg. Bildtexten i “Day in pictures” är satt i en linjär i vitt 
mot en svart bakgrund. Texten är uppdelad i två spalter när artikeln visas i 
sin helhet. 

Digital extras och integration med sociala medier

Det går att spela upp videoklipp direkt i artikeln, även bilder kan förstoras. 
Det finns möjlighet att via en knapp i övre högra hörnet dela med sig av ar-
tiklar via Twitter, Facebook och e-post.
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5. RESULTAT
5.1 Sammanställning av granskningen

5.1.1 Layout och funktion

Alla granskade appar förutom Pulse News efterliknar traditionella tidskrif-
ter och dagstidningar i grundläggande utformning och layout. Vad som skil-
jer dem åt är hur de har anpassats efter iPads format. Preview 11 är den app-
likation som är minst anpassad eftersom den enkelt beskrivet är en tidskrift 
som det går att scrolla i. Detta är en stor skillnad mot Flipboard där artiklar 
hämtas från av användaren valda källor och från dem skapas automatiskt 
tidskriftsliknande uppslag. USA Today använder en vertikal scrollningslista 
som läsaren använder för att navigera genom innehållet, vilket kan ses som 
otympligt jämfört med de andra apparna.

De flesta av RSS-läsarna har upplägget att presentera artiklarna med bild, 
rubrik och ingress på ett uppslag. Preview 11 däremot efterliknar en tradi-
tionell tidskrifts layout, med innehållsförteckning och artiklar som bläddras 
igenom. Dock har de ändrat konceptet något då svepning horisontellt blädd-
rar mellan artiklarnas förstasidor och svepning lodrätt scrollar i artikeln.

De vanligaste standardgesterna som knacka, svepa med fingret horisontellt 
eller vertikalt används i alla apparna. Knipa, dubbel-knackning och långt 
tryck på skärmen fungerar endast på några av apparna.

5.1.2 Text och typografi

De granskade apparna har alla olika sätt att presentera text. Dock är det van-
ligt att använda sig av en linjär till artikelrubriker och sedan en antikva i 
brödtexten. Flera av apparna har möjlighet att ändra typsnitt mellan antikva 
och linjär, och även storleken på texten. De flesta apparna som använder sig 
av en layout med en spalt har en radlängd mellan 55-65 tecken/rad med un-
dantag för Feedly och Flipboard som har en radlängd runt 80-90 tecken/
rad. Preview 11 använder sig av olika antal spalter vilket gör att radlängden 
varierar från artikel till artikel. Många av apparna har extra stort radavstånd 
för att göra artiklarna mer lättlästa.

5.1.3 Digital extras

De RSS-läsare som testades är beroende av innehåll från utomstående källor 
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och påverkar därmed inte själva utbudet och presentationen av digital extras. 
Preview 11 har en bildvisningsfunktion där knackning på en bild leder till en 
helskärmsvisning av bilden. I denna helskärmsvisning kan man bläddra mel-
lan alla bilder i artikeln. Alla apparna har möjlighet att spela upp videoklipp 
i helskärm. Den enda appen som har någon annan typ av digital extra är 
Preview 11 som har små informationsknappar. När dessa knackas på öppnas 
en informationsruta.

5.1.4 Interaktion

Alla granskade appar förutom Preview 11 har möjlighet att dela med sig till 
sociala medier så som Twitter och Facebook. Dock är det av skiftande nivå. 
Vissa appar har endast delningsmöjligheter medan andra har möjlighet att 
gilla och spara artiklar till senare. Gemensamt för alla appar med delnings-
möjlighet är att de har en knapp för delning. Dock har Zite tagit det ett steg 
längre med en meny på högersidan där man både kan dela och gilla artiklar.

5.2 Konceptet

Konceptet är som Gordon (2010) och Miers föreslår, baserat på funktionali-
teten hos en webbsida istället för en interaktiv version av ett tidskriftsorigi-
nal för tryck likt Preview 11. Tanken är att kombinera upplevelsen att läsa en 
tryckt tidskrift med funktionaliteten hos nätbaserade medier. En fördel som 
iPad har är att det inte finns några större begränsningar på hur mycket inne-
håll det är möjligt att ta med, både när det kommer till mått och innehållets 
längd. Då det inte går att ändra storlek på iPads skärm är den yta som går att 
se vid ett tillfälle begränsad. Däremot finns det inte någon begränsning på 
hur lång en sida kan vara. Det är antagligen snarare läsarens vilja att scrolla 
som bör begränsa en sidas längd (Black, 2010).

5.2.1 Uppslaget

Konceptet är uppbyggt kring interaktiva uppslag som motsvarar sektioner 
hos en tryckt tidskrift. Skillnaden är att uppslagen inte är begränsade av 
tidskriftens fysiska storlek. Uppslagen är istället tänkta att fungera som en 
slags innehållsförteckning. Användare förväntas vilja scrolla igenom inne-
hållet och sedan välja ut något som intresserar dem, likt förstasidan hos en 
webbsida. Om tidskriften innehåller ett stort antal artiklar är det lämpligt 
att även ha en mer traditionell innehållsförteckning som länkar till allt inne-
håll för de som t.ex. letar efter en specifik artikel. Ett uppslag ska vara fyllt 
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med kortare artiklar, notiser, annonser, bilder och rubriker och annat lättare 
innehåll som är vanligt förekommande i en tidskrifts inledande och avslu-
tande del. Enligt de regler som Gordon (2010) satt upp för digitala tidskrifter 
går varje uppslag att scrolla horisontellt. Mellan de olika uppslagen är det lite 
motstånd så läsaren får “ta i lite” för att komma vidare. Detta för att läsaren 
inte ska råka byta uppslag av misstag.

På uppslagen återfinns även puffar, bilder, rubriker och ingresser, som länkar 
till längre och tyngre redaktionellt innehåll. Användandet av länkar är enligt 
Budiu och Nielsen (2010) det bästa sättet att navigera i en digital tidskrift. 
Den grafiska utformningen av uppslagen ska vara visuellt tilltalande och göra 
läsaren nyfiken på innehållet, precis som i en tryckt tidskrift. Innehållet ska 
vara anpassat för att skumma igenom. Här är det även möjligt att väva in an-
nonser och på så sätt slippa reklam som bryter av.

5.2.2 Redaktionellt innehåll

Längre artiklar, intervjuer och reportage återfinns som egna artikelsidor. De 
är utformade för lättare läsning och efterliknar en kombination av nättid-
ningars nyhetsartiklar och längre artiklar i tidskrifter. Dessa sidor ska ge en 
bättre läsupplevelse, som är anpassad för läsning på iPad, än vad som hade 
uppnåtts med en digital kopia av en tidskrift för tryck. 

5.2.3 Fliken

På uppslag och artikelsidor finns det en expanderbar flik på vänster kant där 

Figur 9: Uppslag 
i prototypen.
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vi grupperar flera liknande funktioner enligt de riktlinjer som Budiu och 
Nielsen (2010) kommit fram till. Fliken ger alltid läsaren tillgång till ytter-
ligare funktioner som inte får plats eller passar in på andra ställen. Fliken 
expanderas genom att knacka på en liten pil. Den finns på samma ställe på 
vänsterkanten oavsett hur långt läsaren har scrollat på en sida. Exempel på 
funktioner som nås via fliken är till exempel inställningar för hur texten vi-
sas i artikeln, möjligheten att dela med sig av artiklar och innehåll till sociala 
medier och e-post. Det finns även länkar till olika sektioner av tidskriften. 
Fliken uppmuntrar läsaren till interaktion med tidskriften (Gordon, 2010).

5.2.4 Bilder och media

I konceptet är det möjligt att klicka på alla bilder för att se dem i helskärms-
storlek och där det är applicerbart eller fyller en funktion ska det även vara 
möjligt att förstora helskärmsbilderna ytterligare. Det ska även vara möjligt 
att bläddra mellan en artikels bilder i helskärmsstorlek samt att titta på alla 
bilder tillhörande en artikel i ett bildgalleri. iPad skapar möjligheten att läg-
ga in rörlig media i artiklar och uppslag. Precis som bilder ska det vara möjligt 
att titta på videoklipp i helskärm. Dessa komponenter ska vara med för att 
ge tidskriften en förhöjd upplevelse jämfört med en tryckt tidskrift (Gordon, 
2010). Dock ska de bara utnyttjas när läsaren själv vill (Ryberg, 2010).

5.2.5 Typografi

Då både teori och granskningen av iPad-appar pekar på att typografin på 
iPad är mer lik en bok, ska prototypens typografi främst baseras på de regler 
som gäller för tryckta medier. Läsaren ska ha möjlighet att ändra textstorlek 

Figur 10: Fliken 
i prototypen.
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och byta mellan om texten ska visas med en antikva eller en linjär, då t.ex. 
yngre och äldre läsare har olika preferenser på vilken typ de föredrar (Heine, 
2005). Vid standardstorlek ska textraderna vara ca 55-65 tecken långa efter-
som det anses som optimal längd (Hellmark, 2006). Som standard är bröd-
texten satt med typsnittet Georgia då antikvor är vanligast både i tryck och 
i de iPad-appar som granskats. Samtidigt är Georgia anpassat för skärm. 
Radavståndet är något större än normalt för att förbättra läsbarheten.

5.2.6 Prototypen

Prototypen är baserad på hur NKPG Magazine kan se ut om tidskriften an-
passas till surfplattor. Då prototypen är skapad med HTML och CSS och 
inte programmerad specifikt för iPad är det en del funktioner och gester som 
inte varit möjliga att använda i prototypen. För att uppnå en funktionalitet 
som liknar en riktig iPad-app används knappar och länkar istället för svep-
gester, t.ex. måste läsaren knacka på omslaget för gå vidare i prototypen. I en 
riktig iPad-app hade användaren istället svept med fingret för att gå vidare 
eftersom det kan anses vara standard vid iPad-användning.

Prototypen är begränsad till att bara fungera i vertikalt läge. Det hade tagit 
längre tid än vad som fanns tillgängligt att anpassa prototypen även för ho-
risontell visning.

En annan begränsad funktion i prototypen är bildvisningen i helskärm. Om 
läsaren knackar på en bild i prototypen så länkar denna till en ny sida där 
bilden visas i helskärm och bläddringen mellan bilderna sker med hjälp av 

Figur 11: Exempel på 
en artikel i prototypen.
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knappar. I en riktig iPad-app ska bilder öppnas i helskärm direkt ovanpå ar-
tikeln eller uppslaget utan läsaren behöver gå till ny sida. Läsaren bläddrar 
sedan med hjälp av svepgester.

5.3 Sammanfattning av prototyptester

Uppg. 1 - Titta på alla stora bilder tillhörande Intervjun med Peter Hunt.

Alla testpersoner utförde uppgiften utan större problem. Vissa gick direkt 
från omslaget till artikeln medan andra gick via uppslaget vidare till artikeln. 
Några knackade på en bild i artikeln för att öppna bildvisningen medan an-
dra använde bilder-knappen. Det var ingen som hade problem med att hitta 
bildvisningen.

Uppg. 2 - Läs artikeln om The Lincoln Lawyer.

Alla testpersoner hittade artikeln via innehållssidan. Testperson 3 provade 
att trycka på tillbaka-knappen i intervjun med Peter Hunt först men hittade 
sedan innehålls-knappen. 

Uppg. 3 - Titta på trailern till The Lincoln Lawyer.

Samtliga testpersoner hittade trailern medan de utförde uppgift 2 och hade 
därför inga problem med att utföra uppgiften.

Uppg. 4 - Dela artikeln om Nicki Pedersen till Twitter.

Testpersonerna hittade artikeln via innehållssidan. Därefter var det flera som 
hade problem med att hitta menyn till vänster. Det var inte tydligt vad pilen 
hade för funktion. När menyn väl hittats var det ingen som hade problem 
med att lokalisera Twitter-knappen. Dock ansåg testperson 4 att knappen var 
något liten och det fanns risk att råka knacka på de närliggande knapparna.

Svar på frågorna

Hur upplevde du prototypens upplägg?

Samtliga testpersoner ansåg att upplägget var bra och lättöverskådligt. Ett 
problem som flera hade var att menyn till vänster inte var tillräckligt tydlig.

Vad tycker du om den inledande innehållsöversikten?
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Alla uppfattade innehållsöversikten som tydlig och lättnavigerad. Testperson 
4 tyckte att det varit bra med lite mer information om artiklarna.

Vad var dina intryck när du läste en artikel? Hur var den att läsa? Textstorlek, 
radavstånd?

De flesta tyckte att artikeln var lättläst. Dock var ingressen för luftig och ra-
derna något för långa. Testperson 4 ansåg även att teckenstorleken var något 
för liten och att det var för hög kontrast mellan texten och bakgrunden. Han 
tyckte dessutom att det var bra med insprängda bilder i texten för att bryta av.

Vad tycker du om det sätt bilder och filmklipp visades?

Alla testpersoner tyckte att det var bra att kunna se bilderna i helskärm och 
även bra med filmklipp. Testperson 3 ansåg att det skulle vara bra med en in-
dikator längst ner på sidan som visar hur många bilder som finns och vilken 
bild läsaren befinner sig vid.

Vad tycker du om interaktionen med sociala medier?

Samtliga ansåg det bra med möjlighet att dela med sig av artiklar då det är 
“helt rätt i tiden” som Testperson 1 utryckte sig.

Är det något du tycker kan förbättras? Saknar du något?

Testperson 4 ville ha menyn och knapparna på samma ställe hela tiden och 
föreslog en list för knapparna högst upp. Han ville även kunna bläddra direkt 
mellan artiklarna. Testperson 1 ansåg att bildvisningen borde göras smidi-
gare och kompletteras med bildtext. Testperson 2 ville kunna bläddra mellan 
alla bilder, även de små. Testperson 3 tyckte att det var krångligt att ta sig 
tillbaka till omslaget.

Är det något du tycker är speciellt bra?

Innehållsöversikten och navigationen var det som samtliga tyckte var extra 
bra.
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Jämför med tryckt tidskrift

Här får du den vanliga NKPG Magazine, vad upptäcker du för skillnader, bra 
och dåliga? Vad tycker du om upplägget av prototypen jämfört med en traditio-
nell tidskrift? Sämre, bättre, samma upplevelse?

Flera av testpersonerna ansåg att prototypen hade ett renare utseende och 
det var lättare att hitta i innehållet. Testperson 1 upplevde att prototypen 
var mer lättläst än den tryckta versionen. Han saknade dock pyssel som t.ex 
sudoku, korsord och quiz. Flera av testpersonerna vill ha fler bilder och färg 
i prototypen då det är en stor del av  den tryckta versionen. Testperson 2 vill 
också ha mer grafik till prototypen. Testperson 4 tyckte att de insprängda 
citat som återfinns i den tryckta versionen även borde införlivas i prototypen. 
Testperson 3 ansåg att det fanns en risk att missa någon artikel när läsaren 
klickar runt i en digital version istället för att bläddra i en tryckt tidskrift 
som denne är van vid. Det är mer naturligt att bläddra och skumma artiklar 
i den tryckta versionen.
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6. SLUTSATSER
I det här avsnittet presenteras de slutsatser som dragit utifrån teori och 
emperiavsnitten.

6.1 Frågeställning 1

Vilka aspekter påverkar designbesluten när en tidskrift ska anpassas digitalt för 
surfplattor?

Efter den teorigenomgång och granskning som utförts har det framkommit 
att det är viktigt att våga lämna det traditionella tidskriftsformatet när en 
tidskrift anpassas till iPad. Detta eftersom det inte gör sig bra på en digital 
plattform. iPad-användare förväntar sig funktioner och upplägg från webbsi-
dor när de använder iPad. Dock ska ändå känslan av en tidskrift finnas kvar. 
Det är en svår balansgång mellan det traditionella och det nya. För att det ska 
vara så lätt som möjligt för läsaren att hitta i tidskriften är det viktigt att ha 
en tydlig och enkel navigation.

Det är viktigt med interaktion mellan läsaren och den digitala tidskriften. 
Läsaren förväntar sig digital extras som komplement till artiklarna för att få 
ett mervärde gentemot den tryckta tidskriften. Ytterligare en aspekt som ger 
mervärde är möjligheten att kunna dela med sig via sociala medier och e-post.

En dåligt typograferad digital tidskrift kan förstöra hela upplevelsen för läsa-
ren. Därför är det mycket viktigt att anpassa typografin till iPad för att göra 
tidskriften så lättläst som möjligt. Möjligheten att för läsaren själv kunna 
justera teckenstorlek och typsnitt gör att tidskriften kan fungera för en större 
målgrupp.

6.2 Frågeställning 2

Vilka designbeslut är enligt applicerbar teori relevanta för layout, typografi 
och innehållsöversikt? Hur kan de påverka läsupplevelsen hos en tidskrift på 
surfplattor? 

6.2.1 Layout och funktion

Utifrån de prototyptester som utförts har det framkommit flera positiva as-
pekter. Framför allt var det innehållsöversikten och navigationen som upp-
skattades av testpersonerna. De ansåg alla att det var lätt att hitta artiklar och 
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det rena uttrycket hos prototypen underlättade för översikten. Från detta 
dras slutsatsen att den innehållsöversikt som tagits fram i konceptet är ett 
bra upplägg för en digital tidskrift. 

Ett genomgående problem hos prototypen var den vänstra menyn. Den pil 
som indikerade att det fanns en meny visade inte tillräckligt tydligt vad den 
hade för funktion. Det måste göras tydligare i en framtida version. En slut-
sats som kan dras är att en meny som samlar funktioner som inte får plats på 
andra ställen fungerar bra, men att den måste vara tydlig och lätt att hitta.

6.2.2 Text och typografi

Överlag var artiklarna lättlästa, dock kan de förbättras med kortare rader 
och bättre justerat radavstånd. Främst bör ingressens radavstånd justeras. I 
en riktig iPad-app kommer det finnas möjlighet för användaren att själv jus-
tera teckenstorlek och typsnitt. Utifrån prototyptesterna kan slutsatsen dras 
att typografiska riktlinjer för tryckta medier fungerar bra för iPad, dock med 
nämnda modifikationer.

6.2.3 Digital extras och integration med sociala medier

Funktionen att kunna titta på både bilder och filmklipp i helskärm var upp-
skattad under testerna, även om bildvisningen kan förbättras och utökas med 
smidigare bläddringsfunktion och kompletterande bildtext. Testerna indike-
rade att alla bilder borde vara möjliga att förstora. I prototypen begränsa-
des bildvisningsfunktionen p.g.a. HTML men i en riktig iPad-app kommer 
svepningar vara möjliga. Utifrån detta dras slutsatsen att bildvisningen ska 
vara enkel och lätt att bläddra i. Alla bilder ska dessutom gå att förstora och 
de ska även ha tillhörande bildtext.

Sociala medier är en viktig del av digitala tidskrifter och därför ska det vara 
smidigt att dela med sig av en artikel. Lösningen som skapats fungerar bra 
om menyn görs tydligare.
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7. DISKUSSION
Redan tidigt i arbetet bestämde vi för att komplettera vårt koncept med en 
prototyp. Vi ville ha möjligheten att forma prototypen fritt utifrån vårt kon-
cept utan begränsningar hos en vald publiceringsmetod. Tanken med kon-
ceptet har hela tiden varit att det ska bli en fristående iPad-app. Då ingen 
av oss två kan programmera för iOS bestämde vi oss för att göra prototypen 
med HTML och CSS. Eftersom vi sedan tidigare är bekanta med webbde-
sign visste vi att kan skapa konceptets huvudsakliga funktioner i prototypen. 
Samtidigt var vi medvetna om att en prototyp skapad med HTML och CSS 
inte kan motsvara funktionen och utseendet hos en riktig iPad- app, men då 
vi tidigare under utbildningen lärt oss att en prototyp drar fördel av att inte 
se färdig ut ansåg vi att det skulle ge ett acceptabelt resultat. Testpersoner 
kan, om en prototyp ser fulländad ut, ställa för höga krav på den. För höga 
krav kan göra att testpersonerna fokuserar på funktionalitet som inte mot-
svarar en färdig produkt istället för på de funktioner som testas.

Tanken med den här undersökningen var från början att ta fram allmän-
giltiga resultat som kunde tänkas fungera oavsett typ av surfplatta samt 
appliceras på valfri tidskrift. Tyvärr hade vi varken tid eller resurser för att 
införskaffa belägg för detta. Därför begränsades resultaten till att huvudsak-
ligen gälla iPad och NKPG Magazine. Däremot tror vi fortfarande att våra 
resultat utan större modifikationer går att applicera både på andra tidskrifter 
och surfplattor från andra tillverkare än Apple.

För att sätta verkliga krav och ramar för vårt koncept ville vi få ett samarbete 
med en tidskrift som vi kunde använda som mall. Tyvärr var det svårt att 
hitta en tidskrift som hade tid att samarbeta. Många av de som vi kontaktade 
trodde att vi var ute efter ett större samarbete och tackade därför nej, när vi 
egentligen endast behövde deras tillstånd och tillgång till material. Genom 
att vara tydligare i vår kommunikation med de olika tidskrifter vi kontaktat 
kunde dessa missuppfattningar antagligen undvikits.   

Om det funnits tid hade det varit intressant att utöka vårt prototyptest med 
fler testpersoner. En intressant möjlighet hade varit att ta med ett par testper-
soner utanför vår direkta testurvalsgrupp och genom det få ny och intressant 
feedback.
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7.1 Vidare undersökningar

Två av de stora begränsningarna i den här undersökningen har varit tid och 
resurser vilket ledde till att vi begränsat skapandet av prototypen och proto-
typtestets omfattning. En möjlig intressant fortsättning på detta arbete vore 
att verkliggöra vårt koncept och låta det gå igenom en mer utförlig design- 
och utvecklingsprocess med flera stadier av prototyper på vägen till en fullt 
fungerande iPad-app. 

Det vore även fördelaktigt att testa prototyperna på en större testgrupp och 
på så sätt kunna få med en större målgrupp. Beroende på om man utvecklar 
en tidskrifts-app som ska passa flera tidskrifter eller för en specifik vore det 
fördelaktigt att välja ut testpersoner från passande målgrupp.
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BILAGA 1
Granskning av relevanta iPad-appar

Riktlinjer:

Layout och funktion

 1. Text och typografi

i. Typsnitt - antikva eller linjär?

ii. Radavstånd

iii. Radlängd

iv. Teckengrad

v. Hur presenteras texten?

vi. Förhandsvisning med ingress?

 2. Envägskommunikation eller interaktion?

i. Baserad på tidskrift eller webbsida

ii. Koppling till sociala medier?

 3. Digital extras

i. Omfattning

ii. Tillgänglighet

iii. Användning (huvudfunktion/komplement)

 4. Bildvisning

i. Kan bilderna förstoras?

ii. Bildspel?

 5. Används standardgester? 

i. pinch open/close -  zoom out/in

ii. tap - eg to click
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iii. double-tap - to zoom and center on content

iv. swipe - in table row view

v. flick - scrolla

vi. touch and hold - edit text

 6. Navigation

i. Innehållsförteckning - interaktiv eller statisk?

ii. Linjär eller ickelinjär bläddring

iii. Zoom?

iv. Knackningsbara objekt är tydliga?

v. Roterbar app?
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BILAGA 2 
Intervjumall

Informera om att det endast är en prototyp som är gjord i html och därför 
har vissa begränsningar. Fokus på testet är den grafiska formgivningen, inte 
användargränssnittet. Informera om anonymitet, rätt att avbryta och vad in-
formationen som framkommer ska användas till.

Leka runt med prototypen, tänka högt!

Det du har framför dig är en prototyp på hur en digital version av en tidskrift 
kan se ut, i det här fallet NKPG Magazine. Attackera den som du skulle göra 
med en vanlig tidskrift. Tänk gärna högt om vad du tänker, bra och dåliga!

Uppgifter:

 1. Titta på alla helskärmsbilder tillhörande Intervjun med Peter Hunt.

 2. Läs artikeln om The Lincoln Lawyer.

 3. Titta på trailern till The Lincoln Lawyer.

 4. Dela artikeln om Nicki Pedersen till Twitter.

Frågor:

•	 Hur upplevde du prototypens upplägg?

•	 Vad tycker du om den inledande innehållsöversikten?

•	 Vad var dina intryck när du läste en artikel? Hur var den att läsa? 
Textstorlek, radavstånd?

•	 Vad tycker du om det sätt bilder och filmklipp visades?

•	 Vad tycker du om interaktionen med sociala medier?

•	 Är det något du tycker kan förbättras? Saknar du något?

•	 Är det något du tycker är speciellt bra?
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Jämföra med en tryckt tidskrift

•	 Här får du den vanliga NKPG Magazine, vad upptäcker du för skillna-
der, bra och dåliga?

•	 Vad tycker du om upplägget av prototypen jämfört med en traditionell 
tidskrift?

•	 Sämre, bättre, samma upplevelse?
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BILAGA 3
Prototyptester

Testperson 1, man, 23 år

Uppg. 1 - Titta på alla stora bilder tillhörande Intervjun med Peter Hunt.

Testpersonen gick direkt vidare från omslaget till Peter Hunt artikeln och 
hittade även bildvisningen direkt.

Uppg. 2 - Läs artikeln om The Lincoln Lawyer.

Testpersonen gick till Innehåll och sedan till artikeln The Lincoln lawyer.

Det var inga problem med läsningen.

Uppg. 3 - Titta på trailern till The Lincoln Lawyer.

Personen hittade omedelbart trailern.

Uppg. 4 - Dela artikeln om Nicki Pedersen till Twitter.

Testpersonen gick till innehåll och sedan vidare till Nicki Pedersen-artikeln.

Han hittade till en början inte menyn på vänstersidan men när han sedan 
hittade den var det inga problem att utföra uppgiften.

Testperson 1:s svar på frågorna

Hur upplevde du prototypens upplägg?

Innehållsöversikten var bra, men menyn till vänster behöver göras tydligare. 
Det var inte helt självklart hur den fungerade.

Vad tycker du om den inledande innehållsöversikten?

Den var bra.

Vad var dina intryck när du läste en artikel? Hur var den att läsa? Textstorlek, 
radavstånd?

Artikeln var bra och lättläst.
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Vad tycker du om det sätt bilder och filmklipp visades?

Det var bra med interaktivt innehåll så som trailern.

Vad tycker du om interaktionen med sociala medier?

Det är bra och helt rätt i tiden.

Är det något du tycker kan förbättras? Saknar du något?

Bildvisningen borde göras smidigare och kompletteras med bildtext.

Är det något du tycker är speciellt bra?

-

Jämför med papperstidskrift

Här får du den vanliga NKPG Magazine, vad upptäcker du för skillnader, bra 
och dåliga?

Vad tycker du om upplägget av prototypen jämfört med en traditionell tidskrift?

Sämre, bättre, samma upplevelse?

Papperstidskriften har levande uppslag, det vore bra med lika levande uppslag 
i den digitala versionen. Jag saknar pyssel och tidsfördriv som t.ex. sudoku, 
korsord och quiz m.m. Artiklarna är mer lättlästa i den digitala prototypen 
än i papperstidskriften. Pappers versionen har mycket bilder vilket även be-
hövs i den digitala versionen.

Testperson 2, man, 21 år

Uppg. 1 - Titta på alla stora bilder tillhörande Intervjun med Peter Hunt.

Testpersonen gick via innehåll till artikeln. Därefter använde han bilder-
knappen för att ta sig till bilderna. Väl där bläddrade han med hjälp av 
knapparna.

Uppg. 2 - Läs artikeln om The Lincoln Lawyer.

Han gick tillbaka till innehållsuppslaget och sedan direkt till artikeln.
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Uppg. 3 - Titta på trailern till The Lincoln Lawyer.

Testpersonen hade inga problem att utföra uppgiften.

Uppg. 4 - Dela artikeln om Nicki Pedersen till Twitter.

Testpersonen öppnade vänstermenyn och knackade sedan på 
Twitter-knappen.

Testperson 2:s svar på frågorna

Hur upplevde du prototypens upplägg?

Bra! Uppslag 1 har de viktigaste artiklarna.

Vad tycker du om den inledande innehållsöversikten?

Ja, den var bra. Den gillar jag.

Vad var dina intryck när du läste en artikel? Hur var den att läsa? Textstorlek, 
radavstånd?

Lättläst. Ingressen har för stort radavstånd.

Artiklarna i uppslaget?

Bra för att skumma igenom.

Vad tycker du om det sätt bilder och filmklipp visades?

Bra, jag förstod inte att filmklippet var trailern. Jag valde det för att det är det 
enda videoklippet.

Vad tycker du om interaktionen med sociala medier?

-

Är det något du tycker kan förbättras? Saknar du något?

Om den är nätbaserad behövs inte tillbaka-knappen då man kan använda 
Safaris tillbaka-knapp. Jag skulle vilja kunna bläddra mellan de små bilderna.
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Är det något du tycker är speciellt bra?

Jag gillar översikten speciellt bra!

Jämföra med en tryckt tidskrift

Här får du den vanliga NKPG Magazine, vad upptäcker du för skillnader, bra 
och dåliga?

Vad tycker du om upplägget av prototypen jämfört med en traditionell tidskrift?

Sämre, bättre, samma upplevelse?

Det är fler bilder i tidningen, jag skulle gärna se fler i appen. Jag vill ha mer 
grafik och liknande till appen.

Testperson 3, kvinna, 26 år

Uppg. 1 - Titta på alla stora bilder tillhörande Intervjun med Peter Hunt.

Testpersonen gick direkt från omslaget till artikeln och klickade på en bild. 
Hon trodde att menypilen var relaterad till bildvisningen men hittade sedan 
bild 2-knappen och bläddrade sig igenom bilderna.

Uppg. 2 - Läs artikeln om The Lincoln Lawyer.

Testpersonen tryckte på tillbaka-knappen och tappade bort sig tillfälligt. 
Hon hittade sedan innehålls-knappen och därefter artikeln.

Uppg. 3 - Titta på trailern till The Lincoln Lawyer.

Testpersonen knackade på klippet direkt.

Uppg. 4 - Dela artikeln om Nicki Pedersen till Twitter.

Uppgiften utfördes utan problem.

Testperson 3:s svar på frågorna.

Hur upplevde du prototypens upplägg?

Upplägget var logiskt och det var enkelt att hitta. Det var lite oklart varför 
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Cattis var på menyn och artikeluppslaget var inte helt tydligt vad det hade 
för funktion. Pilen till menyn var inte helt tydlig vad den hade för funktion.

Vad tycker du om den inledande innehållsöversikten?

Den var rolig!

Vad var dina intryck när du läste en artikel? Hur var den att läsa? Textstorlek, 
radavstånd?

Ingressen var för luftig men textstorleken var bra och lättläst. Raderna var 
lite för långa.

Vad tycker du om det sätt bilder och filmklipp visades?

Filmvisningen var logisk och lätt att förstå. Vid helskärmsvisning av bilder 
vore det bra med en markör längst ner som visar hur många bilder som finns 
och vilken bild man befinner sig vid.

Vad tycker du om interaktionen med sociala medier?

Det är bra eftersom man delar med sig av allt nu för tiden.

Är det något du tycker kan förbättras? Saknar du något?

Det var lite svårt att ta sig tillbaka till omslaget om man skulle vilja göra det.

Är det något du tycker är speciellt bra?

Innehållsöversiken var bra och tydlig.

Jämför med papperstidskrift

Här får du den vanliga NKPG Magazine, vad upptäcker du för skillnader, bra 
och dåliga?

Vad tycker du om upplägget av prototypen jämfört med en traditionell tidskrift?

Sämre, bättre, samma upplevelse?

När man bläddrar i en papperstidskrift hittar man artiklar på vägen. När 
man klickar i den digitala finns det risk att man missar något.
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Det är mer färg och bilder i pappersversionen. Den digitala versionen har ett 
renare utseende.

Testperson 4, man, 23 år

Uppg. 1 - Titta på alla stora bilder tillhörande Intervjun med Peter Hunt.

Testpersonen knackade på “klicka” på omslaget och hittade sedan artikeln. 
Han knackade sedan på bilden och bläddrade mellan bilderna. Efter det 
knackade han på pilen för att se vad det var för något.

Uppg. 2 - Läs artikeln om The Lincoln Lawyer.

Testpersonen gick via menyn till innehåll och sedan vidare till artikeln.

Han tyckte det var naturligt att scrolla nedåt. Radavståndet var lite stort och 
det var lite för hög kontrast mellan bakgrund och text. Artikeln kändes lång.

Uppg. 3 - Titta på trailern till The Lincoln Lawyer.

Testpersonen hittade trailern direkt och hade inga problem.

Uppg. 4 - Dela artikeln om Nicki Pedersen till Twitter.

Testpersonen hittade artikeln på innehållssidan. Han öppnade menyn då 
han hade sett Twitter-knappen där tidigare. Knappen kändes enligt testper-
sonen lite liten och att det fanns risk att man råkade trycka på Facebook- el-
ler mail-knappen.

Testperson 4:s svar på frågorna

Hur upplevde du prototypens upplägg?

Upplägget var smidigt och innehållsförteckning var lätt och överskådligt. 
Det kanske hade varit bra med lite mer information om artiklarna, dock är 
det lätt att klicka in på artikeln och sedan gå tillbaka om man inte vill läsa 
artikeln.

Vad tycker du om den inledande innehållsöversikten?

Den var tydlig och bra.
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Vad var dina intryck när du läste en artikel? Hur var den att läsa? Textstorlek, 
radavstånd?

Det var bra med insprängda bilder i artikeln för att bryta av texten. 
Textstorleken var kanske lite liten, det blir så tunna linjer. Artikeln var lite 
svårläst, men jag kan inte sätta fingret på varför.

Vad tycker du om det sätt bilder och filmklipp visades?

Bra med förstoring av bilder. Det kanske hade varit bättre med pilar istället 
för bild 1, 2 osv.

Vad tycker du om interaktionen med sociala medier?

Det är bra.

Är det något du tycker kan förbättras? Saknar du något?

Jag vill ha menyn och knapparna på samma ställe hela tiden. Det kanske vore 
bra med en list för knapparna där uppe. Jag vill kunna bläddra direkt mellan 
artiklarna.

Är det något du tycker är speciellt bra?

Bra och enkel navigation mellan artiklarna

Jämför med papperstidskrift

Här får du den vanliga NKPG Magazine, vad upptäcker du för skillnader, bra 
och dåliga?

Vad tycker du om upplägget av prototypen jämfört med en traditionell tidskrift?

Sämre, bättre, samma upplevelse?

Den digitala versionen gav ett renare intryck än pappersversionen och hade 
tydligare ingress till artiklarna. Papperstidskriften använder sig av inspräng-
da citat i texten, det borde även användas i den digitala tidskriften för att 
bryta av texten. Det var lättare att hitta artiklar i prototypen då den har enk-
lare navigation. Det var skönt att komma direkt till innehållet.


