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SAMMANFATTNING 

 
I denna studie undersöks nya interaktiva möjligheter för veckotidningen Hemmets Journal på plattformen 
iPad, genom en analys av Hemmets Journals visuella identitet, inför en identitetsöverföring från tryckt till 
digital plattform. Denna överföring stärks av teoristudier kring varumärkesidentitet och gränssnittsdesign 
och deras relation till en äldre målgrupp. Detta arbete mynnade ut i en interaktiv prototypdesign, på en 
mer avancerad upplevelse- och användaranpassad nivå än Hemmets Journals befintliga och mindre 
användarvänliga digitala tidning. 
 
En stilanalys av trycktidningen genererade vilka designelement som är centrala i Hemmets Journals 
visuella identitet och en plattformsundersökning genererade i vilken utsträckning dessa kan överföras, 
med hänsyn till iPadens tekniska möjligheter och restriktioner. Prototypens användarvänlighet och 
designens igenkänningsbarhet för äldre teknikanvändare mättes genom testsessioner och kvalitativa 
intervjuer, med användare inom Hemmets Journals målgrupp. 
 
Resultaten från testerna visade att äldre teknikanvändarna förstår och kan hantera interaktiva funktioner i 
plattformen, så länge gränssnittsdesignen utformats med äldre användares behov i åtanke. Den digitala 
prototypen bidrog till en mer positiv läsupplevelse och inställning till Hemmets Journal, trots en initialt 
negativ varumärkesrelation. 
 
Genom en mer välanpassad design för en interaktiv plattform har studiens författare förbättrat den 
kommunikativa länken mellan äldre teknikanvändare och tidningen Hemmets Journal, samt bringat en 
värdehöjande dimension till läsupplevelsen. Utmaningen ligger inte i interaktionsmomenten eller äldres 
förståelse för den digitala plattformen, utan snarare i övertalningsmomentet att få dem att acceptera 
surfplattan som en alternativ läsplattform.  
 

 

Nyckelord: IPad, visuell identitet, digital tidning, äldre användare, gränssnittsdesign, grafisk design, 
surfplatta, tryck till digitalt, varumärkesidentitet, interaktivitet, användarvänlighet 
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ABSTRACT 

 
In this study, new interactive possibilities for the weekly magazine Hemmets Journal are investigated for 
the iPad platform by conducting an analysis of Hemmets Journal’s visual identity, to be able to transfer 
the identity from print to digital. This transfer is strengthened by theory concerning brand identity, digital 
design and their relation to an older target audience. This research resulted in an interactive prototype 
design on a more advanced experience- and user-customized level than Hemmets Journals current and 
less user friendly digital magazine.  
 
An analysis of the printed magazine generated what design elements are central in Hemmets Journal’s 
visual identity and an analysis of the platform generated to what extent these can be transferred, with 
regard to the technical possibilities and restraints of the iPad. The prototype’s usability and 
recognizability for older technology users was tested through qualitative interviews and test sessions, with 
users from Hemmets Journals target audience.  
 
The test results showed that older technology users understand and can handle interactive functionalities 
on the platform, as long as the user interface design is well adapted to the needs of the elderly. The digital 
prototype contributed to a more positive reading experience and approach to Hemmets Journal, despite an 
initially negative brand relationship. 
 
With a more customized design for an interactive platform, the authors of the study have improved the 
link of communication between older technology users and the magazine Hemmets journal and have 
brought a value enhancing dimension to the reading experience. The challenge does not lie in the act of 
interaction or the comprehension of the digital platforms, but rather in the element of persuasion of 
having older users accept tablets as alternative reading platforms. 
 
 
 
Keywords: IPad, visual identity, digital magazine, older users, interface design, graphic design, tablet, 
print to digital, brand identity, interactivity, usability 
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Begreppsdefinit ioner 
 
Digitala magasin 
Ett digitalt magasin är en interaktiv tidskrift som kan ges ut som applikation över surfplattor eller 
mobiltelefoner och är ofta en digital variant av en befintlig trycktidning. 
 
Surfplatta 
En surfplatta är en mobil minidator med pekskärm, som kombinerar mobilers teknik med datorers. 
Exempel på surfplattor är Apple iPad och Samsung Tab. 
 
Mag+ 
Mag+ är Bonnier AB:s digitala publiceringsverktyg för appar på surfplattor eller smarta telefoner och är 
en plug-in till designverktyget InDesign. Programmet kräver varken programmeringskunskaper eller 
publiceringskostnader av sina användare. Magplus appar kan skräddarsys och fungerar som en behållare 
för exempelvis ett magasins publicerade digitala tidningsnummer (Magplus, 2015). 
 
Applikationer/ Appar 
En applikation är ett tillämpnings- och datorprogram, länkat till specifika program, funktioner eller syften, 
som privata användare kan ladda ned till sina mobila enheter. 
 
Gränssnitt  
Gränssnittet är den kommunikativa medlaren mellan användare och digital produkt - det designade 
utseendet som ska underlätta användarens förståelse för produktens funktioner och interaktiva element.  
 
Scrollning 
Scrollning är interaktionen av att dra ned ett innehåll på skärmen med fingret, då det framgår att 
innehållet fortsätter utanför visningsskärmen. På digitala plattformar läses ofta innehållet på längden och 
därför sker scrollningen lodrätt. 
 
Pop-up 
En pop-up är ett separat informationsfönster som lägger sig som ett övre lager ovanpå andra fönster i 
datorprogram eller webbläsare. Pop-ups är kopplade till inbyggda länkar, som öppnas vid ett klick på 
länken. 
 
Grids 
Grids är stödlinjer som guidar designers hur element kan placeras på en layout, för att få ett konsekvent 
utseende. 

 
Serifer/ sans-serifer 
Serifer är typsnitt med stiltypiska serifer och växlande tjocklekar på staplar och hårstreck, exempelvis 
Times och Georgia. sans-serifer saknar serifer och har ofta en jämntjock konstruktion, exempelvis Arial 
och Helvetica (Bergström, 2009). 
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Vinjett  
En vinjett är ett utsmyckande ornament, som i tidningar ofta utnyttjas i syfte att ange kapitelnamn eller 
teman och är ofta placerade på sidans överkant.  
 
Läsbarhet 
Måttet på om en text går att läsa utan svårighet och därav hur väl formgiven den är. 
 
Puff 
En puff är en kort text på tidningens omslag, vars syfte är att locka läsaren att köpa tidningen, genom att 
ge en försmak på vad som finns inuti. Den största och mest synliga puffen på omslaget brukar benämnas 
som dragpuff. 
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1 . INLEDNING 
 

1 . 1  Bakgrund 
 

För några år sedan började mediebranschen genomgå en digitalisering och termen “det papperslösa 
samhället” blev mer än en förutsägelse - det blev en teknisk möjlighet för magasin i och med nya 
publiceringsmöjligheter via surfplattor. Apples iPad blev snabbt den främsta publiceringsplattformen 
bland surfplattor på marknaden och har inte bara blivit en praktiskt taget kostnadsfri publiceringskanal, 
utan har även medfört nya interaktiva möjligheter för digitala magasin och har därmed adderat ytterligare 
en dimension till läsarupplevelsen. Detta har gjort surfplattan till en av de mest använda och tekniskt 
utvecklade digitala publiceringsalternativen i tidningsbranschen. Med detta kommer det bli allt viktigare 
för aktiva magasin att ha en välanpassad digital utgåva, där användarvänlighet går hand i hand med 
estetik (Santos, 2011). Statistik från 2014:s undersökning om mediabranschen visar att på ett dygn läggs 
cirka 6 timmar och 18 minuter på mediakonsumtion hos den genomsnittliga svensken. Av dessa timmar 
läggs endast 3 % på att läsa ett faktiskt tryckt tidningsexemplar och 5 % på ett digitalt (Nordicom, 2014). 
Analytiker och trendspanare Tobias Lindberg menar att detta beror på ett större intresse för den praktiska 
användbarheten av mobila digitala enheter i ett samhälle som blivit alltmer mobilt, visar hans trendanalys 
för 2014-2017 (Lindberg, 2015). 
 
För äldre människor kan det dock vara svårt att anpassa sig till den nya tekniken, som är under konstant 
utveckling. Datorer, mobiltelefoner och surfplattor innebär nya möjligheter för äldre personer såväl som 
unga, men utnyttjas inte i lika stor grad av äldre som de hade kunnat göra. Teknikanvändandet stiger dock 
i åldrarna, både på grund av förbättrad tillgänglighet och mindre kostnader, samt eftersom de som blir 
äldre nu har haft en närmare och positivare relation till teknik än de tidigare generationerna (Kirk, 2012). 
Redan ett år efter iPadens lansering visade exempelvis en av Sveriges största iPad-undersökningar, utförd 
av Daytona (2011), att hela 12 % av respondenterna i åldern 50-65 redan var aktiva iPad-användare och 
att den generella åldersfördelningen var relativt jämn. Äldre teknikanvändare kan dock behöva speciella 
egenskaper i tekniken för att kunna tillgodogöra sig den till fullo och för att själv känna att den är 
användaranpassad (Kirk, 2014). 
 
Hemmets Journal (hädanefter omnämnt som HJ) är en veckotidning som idag ges ut av Egmont 
Publishing AB/Mediafy och vänder sig till kvinnor i åldern 50-80 år och beskriver sig som “bäst på mat, 
korsord och reportage om människor”. I dagsläget har veckotidningen anpassat sig till den digitala 
marknaden genom en direktkonvertering från trycktidning till statisk PDF-tidning, utan att ta hänsyn till 
de nya formaten och interaktiva möjligheterna som surfplattor tillåter.  
 

1 .2 Problembeskrivning 
 
En digitalisering av trycktidningar för surfplattor innebär inte alltid en förbättring för magasins visuella 
identitet - det är skillnad på digitalisering och anpassad digitalisering. Faktumet att allt fler ledande 
svenska tidningspublikationer utvecklas interaktivt, i kombination med de ökande tekniska möjligheterna 
och användarkunskaperna får HJ:s statiska iPadutgåva att upplevas som förlegad. Utvecklingen innebär 
att läsare blir mer och mer tekniskt kompetenta och kräver moderna funktioner, samt att iPad-
användandet rör sig stadigt upp i åldrarna, vilket är ännu ett argument för att förnya sin utgåva. För att 
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skapa en framgångsrik interaktiv prototyp för HJ måste den vara välanpassad för den äldre målgruppen 
mellan 50 och 80 år. Detta innebär att den måste möta deras krav på teknik och igenkänningsfaktorer, 
vilket blir utmaningen i denna studie. Dessa personer kan ha synfel, en försämrad kognitiv förmåga eller 
helt enkelt vara obekanta med den teknik eller de funktioner som en interaktiv design kan erbjuda 
(Darejeh och Singh, 2013). På grund av detta kräver ett digitalt designarbete för äldre en 
målgruppsundersökning av deras egenskaper och generella inställning till teknik, som sedan kan mynna ut 
i medvetna och välmotiverade designbeslut. 
 
Studiens resultat kan vara av intresse för magasinredaktioner som söker underlag för hur en digital 
överföring och interaktiv anpassning av ett magasins visuella identitet och designelement kan hanteras, 
där samtliga designbeslut tas med hänsyn till en äldre användargrupp. Vidare kan resultatet vara av 
intresse för designstudenter som syftar till att studera viktiga aspekter och designbeslut att ta hänsyn till, 
vid arbeten med transaktioner från tryck till digitala publiceringsplattformar. Studien fungerar även 
generellt som en användbar grund vid anpassning av interaktiv design för äldre användare, både ur ett 
tidskrifts- och gränssnittsperspektiv. 
 

1 .3 Syfte 
 
Syftet med denna fallstudie är att utforska vilka grafiska element som är centrala för tidningen Hemmets 
Journals visuella identitet, för att kunna avgöra vad som bör implementeras i en interaktiv 
tidningsprototyp, som syftar till att bli användarvänlig och ha en igenkänningsfaktor för den äldre 
målgruppen. Studien avser därigenom att besvara ifall Hemmets Journals varumärkesbild och värde kan 
gynnas av en interaktiv digitalisering, ur ett användarperspektiv. 
 

1 .4 Frågeställningar 
 
1) Vilka designelement är grundstenar i Hemmets Journals visuella identitet och därmed de viktigaste att 
överföra, bevara och översätta från tryck till digitalt? Vilka designbeslut innebär detta för en iPad-
anpassad tidningslayout? 
 
2) Vilka interaktiva funktioner på iPad är användarvänliga för den äldre målgruppen? 
 
3) Blir interaktiva element en värdehöjande eller värdesänkande funktion för Hemmets Journals 
varumärkesbild? 
 

1 .5 Avgränsningar 
 
Studien utfördes internt på Linköpings Universitet och gjordes därför inte åt Egmont AB som ger ut HJ, 
då HJ endast användes som designexempel och utgångspunkt för digital design för en äldre målgrupp. På 
detta sätt fick forskarna ett underlag för sitt designarbete och kunde fortfarande presentera ett 
generaliserbart resultat. 
 
Prototyparbetet innefattade endast framtagningen av en framsida och ett uppslag i programvaran Mag+, 
dels på grund av tidsbegränsning men även då arbetet syftade till att generera ett exempel på hur en digital 
prototyp av en veckotidning kan utformas, med bibehållen visuell identitet för en äldre målgrupp. Därav 
publicerades inte en färdig applikation i denna studie. Mag+ användes som digitalt publiceringsverktyg i 
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studien, då det är ett kostnadsfritt och vanligt verktyg bland svenska digitala magasin. Inför designarbetet 
för iPad utgick forskarna ifrån tidigare studier, designmanualer och artiklar om visuell identitet, då det 
inte fanns tid för att göra genre- och konkurrentanalyser av andra digitala magasin. 
 
Visuell identitet definieras och avgränsas i studien som ett varumärkes synligt unika 
igenkänningsfaktorer, i form av särskiljande grafiska element så som typografi, layout samt bild- och 
färganvändning. 
 

1 .6 Plattformen iPad 
 
IPaden är varumärket Apples multifunktionella surfplatta, som till skillnad från läsplattor har färgskärm, 
tillåter interaktivitet och en multimedieanvändning, där applikationer är främsta innehållsbärare. Apples 
iPad har kommit att bli en av de populäraste publiceringsplattformarna för digitala magasin, just tack vare 
dess högfunktionella teknik och attraktiva design - allt genom den kostnadsfria produkten Mag+ 
(Anderson, 2011). I denna studie används Apples iPad 3 från 2012, som digital publiceringsplattform.  
 

2. METOD 

2.1 Ansats 
 
Denna fallstudie har ett kvalitativt och kartläggande angreppssätt, i enlighet med syftets formulering, 
vilket kräver en djupare förståelse av helheten. Detta krävde en grund av data som forskarna kunde 
sammanfatta, tolka och applicera, vilket är typiska drag hos en kvalitativ studie (Creswell, 2014). Studien 
genomfördes abdaktivt, det vill säga som en blandning av ett deduktivt och induktivt angreppssätt, då 
datainsamlingen, enligt deduktiv metod, bygger upp en satt referensram som studien syftar till att testa i 
ett senare steg (Larsen, 2009). Då en kartläggande studie kräver en flexiblare utformning och byggs upp 
av bland annat observationer av verkligheten, med paralleller till en insamlad referensram, genomfördes 
designarbetet och analysen induktivt. En abdaktiv studie bidrar till en mer tillförlitlig helhetsbild av 
forskningsämnet (Larsen, 2009). Målet är att få ut så mycket värdefull information som möjligt från en 
begränsad mängd utvalda källor, vilket kännetecknar en kvalitativ strategi, menar Bryman (2011). 
Fallstudier förutsätter ett grundligt analysarbete av ett utvalt fall och innebär en varierad och detaljerad 
datainsamling, så att forskarna har en stadig grund att falla tillbaka på i sin kvalitativa bearbetning och 
analys. Metoden var därför flexibel och tillät en blandning av primär- och sekundärdata (Bryman, 2011). 
Detta passade denna studie då den syftar till att skapa en helhetsbild av en utvald tidnings visuella 
identitet och målgrupp, för att sedan med hjälp av designteorier, förebildsanalyser och tidigare studier 
designa en välanpassad iPad-prototyp av tidningen. 
 

2.2 Til lvägagångssätt  
 

2.2.1 Tidigare studier 
 
Inom området tidningsdesign för digitala medier finns endast begränsat material och relativt ny forskning, 
som kan uppsökas via nyckelord såsom tidskriftsdesign, iPad, surfplatta, digitala publikationer och 
magasin med flera. De mest närliggande uppsatserna till denna studie är två studentuppsatser på 
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kandidatnivå; Att anpassa en tidskrifts utformning till surfplattor av Berg, A. och Lindquist, M., samt 
Digitala publikationer - Nästa steg i tidningens utveckling av Lange, J. Den förstnämnda behandlar olika 
aspekter som bör tas i beaktning vid anpassning av ett tryckt magasin till digitala plattformar. Arbetet 
innefattade layout-, typografi- och innehållsaspekter och mynnade ut i en datorkodad prototyp, som blev 
undersökningsobjekt för ett antal testpersoner. Den senare nämnda studien jämför digitala 
tidningsversioner med trycka upplagor, för att identifiera vad det är som ger mervärde till en digital 
publikation. En prototyp utformades även i denna studie, i det digitala publiceringsverktyget mag+, för att 
påvisa hur designaspekterna kan tillämpas praktiskt.  
 
Vad som särskiljer denna studie från tidigare studier är att denna undersöker fler aspekter av grafiska 
element, med betoning på visuell identitet, samt att denna studie utgår från en äldre målgrupps 
användarperspektiv. I och med detta måste användbarheten av iPad-versionen revideras och behandlas 
som en huvudpunkt, vilket inte berörs i någon av de ovannämnda studierna. Sammanfattningsvis är denna 
studie en unik djupdykning i magasins visuella identitet, dess iPad-anpassning samt förhållningssätt till 
äldre och mer ovana teknikanvändare. 
 

2.2.2 Del 1 - Datainsamling  
 
Denna fallstudie genomfördes i tre delar: den första av datainsamlingen, där varumärkesidentitet, 
teoristudier om äldre teknikanvändare, stilanalyser och visuell teori lade grund för den andra delen; där 
fokus lades på designarbetet, materialinsamling och applicering av insamlat underlag. Den tredje delen 
bestod av praktiska användartester, för att lägga grund för en vetenskaplig hypotes om hur ett digitalt 
magasin kan utformas för en äldre målgrupp. I studiens första del var forskarna huvudinstrument för 
datainsamlingen, som främst baserades på sekundärdata från vetenskapliga journaler och relevanta 
artiklar. Dessa behandlade allt från varumärkesidentitet till digital design för äldre teknikanvändare - allt 
för att få ett brett perspektiv på vad som bör tas i åtanke vid en digitalisering av ett magasin. Proceduren 
för datainsamlingen grundade sig därför i multipla datakällor, för att få en bred grund och överblick inför 
designarbetet och analysen (Larsen, 2009). Teorierna bearbetades och utvärderades av studiens författare, 
för att sedan kokas ned till de viktigaste egenskaperna och elementen att ta i beaktande ur ett 
identitetsperspektiv, vid en överföring från tryckt till digital publiceringsplattform.  
 
Innan forskarna kunde sätta igång med designarbetet krävdes en förebildsanalys av HJ:s trycktidningar, 
för att kunna identifiera typiska visuella identitetselement, såsom typografi, färg, layout och bilder. I 
denna studie valdes tre tidigare nummer ut för förebildsanalyser, då det värderades ge en tillräcklig 
mättnad och underlag för en komplett visuell identitetsanalys. Genom dessa förstudier kunde 
frågeställning 1 [1.4] besvaras, som relaterades till insamlad teori om varumärkesbild och visuella 
identitetsfaktorer, såsom typografi, layout och färganvändning, samt teorier om design för iPad.  
Samtliga designbeslut tog avstamp i samma teorigrund och kompletterades med underlag för 
äldreanpassad design och resultatet av prototypen utvärderades enligt dessa.  
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2.2.3  Del 2 - Designarbete  
 
För att få ihop lämpligt material till uppbyggandet av den digitala prototypen, inför studiens andra del, 
såsom bilder och identitetselement, samlade forskarna in nytt material, som låg så nära HJ:s visuella 
identitet som möjligt (exempelvis ett visst bildspråk). Urvalet gjordes med utgångspunkt från 
förebildsanalysen av HJ:s tidigare nummer. Denna materialinsamling var nödvändig eftersom Hemmets 
Journal innehar rättigheter för sitt originalmaterial. Stiltypiska texter, färgscheman och grafiska element 
kunde lätt återskapas med tryckutgåvorna och förstudierna som utgångspunkter. En sådan efterliknad 
tidningsvariant var ett måste i denna studie, dels eftersom arbetet inte gjordes för det faktiska företaget 
och dels eftersom studien syftar till att ta fram ett designexempel för hur en digital tidning för en äldre 
målgrupp kan utformas, som sedan ska kunna appliceras på andra veckotidningar. Den digitala tidningen 
byggdes i Adobes program inDesign, genom det digitala publiceringsverktyget Mag+. Utformning och 
designval gjordes med avstamp ur insamlad teori och förebildsanalyser.  
 

2.2.4 Del 3 - Användartester och intervjuer  
 
Studiens tredje del bestod av formativa användartester av den designade prototypen. Syftet med formativa 
användartester är att utvärdera en produktprototyps användbarhet, användarvärde, målgruppsanpassning 
och identifiera eventuella användarproblem, som hindrar testobjektet från att nå ett satt mål samt att 
identifiera vad som är välutformat (Tullis och Albert, 2013). På så sätt kunde användartesterna och 
primärdatan de genererade besvara frågeställning 2 och 3 [1.4]. I och med detta kunde även attityder mot 
och uppfattningar av den digitala designen utredas, i förhållande till HJ:s tryckutgåva och visuella 
identitet. Detta följdes sedan upp av noggranna utvärderingar som genererade förslag på vad som kan 
förbättras eller vad som bör behållas (Tullis och Albert, 2013).  

Urval av testpersoner 
Att veta vilka deltagare som är representativa att inkludera i en undersökning har ett stort inflytande på 
testresultatet och dess användbarhet för forskarna. En “användaridentifiering” och att bestämma antalet 
användare är det första steget mot ett hållbart användbarhetstest (Tullis och Albert, 2013). För att försäkra 
att urvalsgruppen skulle bli så representativ som möjligt sattes kriterier upp för vad en representativ 
urvalsgrupp var för studien, för att underlätta användaridentifieringen. Detta kallar Larsen för ett icke-
sannolikt kvoturval (2009), där testobjekt väljs efter förutbestämd mängd och representativa kriterier, 
vilket är en vanlig urvalsmetod i kvalitativa studier (Larsen, 2009). Dessa kriterier bör vara så specifika 
som möjligt, för att personer som inte passar profilen inte ska rekryteras, menar Tullis och Albert (2013). 
Kriterierna för ett relevant urval i denna studie var i enlighet med HJ:s målgruppsbeskrivning kvinnor 
mellan 50-80 år, där variabler såsom iPad-erfarenhet eller bekanthet med HJ inte värderades vara lika 
relevant för studiens utkomst, men var fortfarande viktiga aspekter att ha en kritisk ställning till i analysen 
av resultatet. IPad-vana var relevant för studiens författare att veta, då detta kan ha inverkan på hur pass 
bra försökspersonerna klarar av de tekniska testerna och kan därför vara ett skäl till eventuella skillnader 
mellan testpersonernas resultat. Att få tag på faktiska HJ-läsare skulle varit för tidskrävande att hitta, så 
“potentiella läsare” inom veckotidningens målgruppsbeskrivning ansågs vara relevanta nog för studien, då 
huvudfokus låg på att testa äldre människors inställning till iPad-magasin. En användbar variabel som 
studien går miste om här är att forskarna inte får de faktiska läsarnas inställning till en interaktiv version 
och hur deras befintliga varumärkesrelation och -bild påverkas av en interaktiv digitalisering. 
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I samband med användaridentifieringen bestämdes antal användare som behövdes för tillräcklig mättnad, 
vilket oftast beror på vilket slags test som utförs, hur komplex produkten är samt hur utspridd målgruppen 
är (Tullis och Albert, 2013). I denna studie värderades tre testobjekt vara tillräckligt för att få en mättnad 
inför en trovärdig kvalitativ analys och slutsats i studien, inom den begränsade tidsramen, i enlighet med 
Larsens urvalsrekommendationer (2009). Vid behov av att snabba på deltagarrekryteringen utnyttjades 
snöbollsmetoden, där testobjekten tillfrågades om de kände till fler som kunde passa urvalskriterierna, i 
enlighet med Larsens alternativa urvalsmetoder (2009). 

Tillvägagångssätt av användartesterna 
Användarrekryteringen skedde via Linköpings Universitets personalresurser, genom mailutskick och 
dörrknackning. När tillräckligt många representativa testobjekt rekryterats kunde forskarna hänvisa dessa 
till ett bokat testrum på Linköpings Universitet, på avtalad mötestid. För att försäkra att miljöns belysning 
inte konkurrerade med skärmens ljusstyrka och därav användarvänligheten, bokades ett rum utan naturligt 
ljusinsläpp. Intervjuerna kunde därav hållas i en lugn, bekant och ostörd miljö, i enlighet med Brymans 
rekommendationer för kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011).  
 
Då forskarna ville ha möjlighet att ställa utvecklande och komplementerande uppföljningsfrågor vid 
behov valdes en semistrukturerad intervjuform, enligt Brymans rekommendationer för kvalitativa 
intervjuer (Bryman, 2011). Därför förbereddes en kategoriindelad intervjuguide, bestående av öppna och 
icke-ledande frågor, som var både direkta och uppföljande, utformade efter Brymans handbok för 
intervjufrågor (2011). Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor, för att exempelvis registrera 
relevanta personegenskaper för studien, varpå intervjuguiden delades in i kategorier, för en underlättad 
hantering och navigering, i enlighet med Brymans upplägg för en kvalitativ intervjuguide (2011). Vidare 
mättes samtliga intervjufrågor i relevans mot frågeställningarna, för att forskarna skulle få ut rätt data 
(Bryman, 2011).  
 
För att ytterligare säkerställa att forskarna skulle få ut önskat resultat av intervjuerna, att frågorna var 
förståeligt utformade och att första utkastet av prototypdesignen var användarvänlig, genomfördes ett 
förberedande pilottest, efter Brymans rekommendationer (2011). Bryman menar att pilotstudier bidrar till 
att ge intervjuarna en förberedande grund inför de faktiska testerna, där de i förtid kan utesluta irrelevanta 
eller svårförstådda frågor, omformulera oklara instruktioner eller ändra frågornas ordningsföljd (Bryman, 
2011). Pilottestet genomfördes med en elev på Linköpings Universitet och därav inte på utvald målgrupp, 
då testet endast syftade till att kontrollera språkformulering, designfel och testets upplägg. Justeringar 
gjordes därefter efter behov, såsom i oklara frågeformuleringar eller onödiga irritationsmoment i 
designen. 
 
För att få bredd på datainsamlingen var den ena forskaren intervjuansvarig under användartesternas gång 
och drev dialogen, medan den andra forskaren observerade och tog anteckningar. Observationerna var i 
passiv deltagande form, där observatören endast antecknade på håll och inte interagerade med testobjektet 
(Creswell, 2014). Greenbergs tänka-högt-metod användes i syfte att utreda vad användarna tänkte och 
förväntade sig kring interaktionen, där de uppmanades berätta högt hur de tänkte kring och upplevde 
produkten och dess användarvänlighet. Samtliga deltagare introducerades för observationens syfte och 
inspelningsutrustning, samt blev informerade om sin rätt att avbryta testet, samt om testernas utformning, 
i enlighet med Greenbergs steg-för-steg-guide. Viktigt är att intervjuaren inte hjälper och vägleder för 
mycket vid eventuella interaktionsproblem samt kommer ihåg att påminna testobjektet om att tänka högt 
med jämna mellanrum (Greenberg et. al, 2012). Intervjuaren guidade testpersonerna igenom hela testet, 
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som gick ut på att slutföra fyra uppgifter, efter att ha fått några användarscenarion presenterade för sig, i 
enlighet med tänka-högt-metoden där forskarna valde ut några typiska scenarion som användarna skulle 
kunna tänkas utföra på prototypen. Detta för att kunna mäta hur väl användarna förstod navigeringen samt 
hur de skulle interagera med gränssnittet, ikonerna, interaktiva element och plattformen och därav hur bra 
designen och användarvänligheten var (Greenberg et. al, 2012). Detta för att kunna komma fram till en 
slutsats om ifall den mängd interaktivitet som implementerats var användarvänlig för målgruppen 
[frågeställning 2, 1.4].  
 
Elva följdfrågor utformades i syfte att utreda personlig uppfattning av teknik och funktioner samt om den 
generella upplevelsen och utvärderingen av prototypen [Bilaga 1]. De första sex frågorna fokuserade på 
de tekniska funktionerna och prototypens navigationssystem och utformades för att kunna besvara hur 
pass användarvänligt för den specifika målgruppen prototypen var, vilket relaterar till frågeställning 2 
[1.4]. De nästkommande fem frågorna fokuserade på den personliga upplevelsen samt associationer av 
prototypen som tidning och komma fram till ifall den interaktiva tidningen blir en värdehöjande eller 
värdesänkande varumärkesbild enligt målgruppen [frågeställning 3, 1.4].  
 
För att ytterligare kunna mäta användarnas sammanfattade intryck och helhetsbild av den digitala 
prototypen avslutades testsessionen med en utvärderingsenkät [Bilaga 2], där forskarna kunde mäta om 
prototypens tekniska funktioner upplevdes som lättförstådda, lättnavigerade, användarvänliga och 
bekanta, samt om tidningen kändes intressant, hemtrevlig, modern och kvinnlig eller manlig. Dessa 
motsatsord värderades generera mest användbar information specifikt kring vad som upplevdes vara 
värdehöjande respektive värdesänkande faktorer, för att kunna besvara frågeställning 3 [1.4]. Som 
avslutning ombads testpersonerna godkänna om studiens författare fick kontakta dem i framtiden inför en 
innehållskontroll av den transkriberade intervjusessionen, genom en så kallad member checking 
(Creswell, 2014). Detta för att försäkra en sanningsenlig och valid dataanalys.  
 
För att ytterligare försäkra att ingen data gick till spillo och att intervjuaren kunde fokusera på att 
konstruera eventuella följdfrågor, spelades även användartesterna in som ljudfiler inför 
transkriberingsarbetet, i enlighet med Brymans intervjumetodik (Bryman, 2011). Bryman menar att 
inspelning och transkribering är ett måste vid kvalitativa intervjuer, då det bidrar till ett noggrannare 
analysarbete samt underlättar en genomgång och återkoppling till intervjusessionens händelseförlopp. Det 
handlar om ett fokus på vad och hur de intervjuade svarar, vilket påverkar den slutgiltiga tolkningen av 
datan och därför utnyttjades en variant av Brymans rekommenderade detaljnivå och teckenanvändning 
inom transkriberingar av samtalsanalyser (Bryman, 2011). Resultaten från respektive testobjekt sorterades 
inför analysarbetet, efter observerad och inspelad data och jämfördes därefter mot varandra, för att 
likheter och olikheter lättare skulle kunna identifieras. Därefter sammanställdes resultaten i en 
sammanfattad och kategoriindelad renskrivning (Creswell, 2014), i enlighet med intervjuguidens upplägg, 
uppdelad efter kategorier såsom tekniska funktioner och personliga upplevelser. 

 
2.2.5 Att mäta användarupplevelse 
 
Att mäta prestation handlar om att mäta hur lätt användarna slutför uppgifter, exempelvis genom att mäta 
var användarna får problem, genom en så kallas problem- och framgångsidentifiering (Albert och Tullis, 
2013). Att mäta tillfredsställelse handlar om användarnas respons och upplevelse av interaktionen. En 
metod för att mäta tillfredsställelse är att fråga om sannolikhet för framtida användning eller köp av 
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produkten, vilket utnyttjades i studien. Metoden som utnyttjades för att mäta testobjektets upplevelse på 
ett emotionellt plan kallas enligt Albert och Tullis för självrapporterad data (eng. self reported data), där 
testobjekten fick berätta om sin erfarenhet, genom att svara på studiens utvärderingsformulär. I denna 
studie uppnåddes detta genom en bedömningsskala. En bra bedömningsskala för att få fram information 
om testpersonens känslor och upplevelser av en produkt är enligt Albert och Tullis (2013) att använda en 
semantisk differentialskala. En sådan skala innebär att två motsatsord placeras på en rad med fem punkter 
mellan och att testpersonen själv får fylla i var på skalan som dennes upplevelse passar in [figur 1].  

 
Figur 1. Exempel på semiotisk differentialskala (Tullis och Albert 2013) 

 
När uppgiftsframgång (eng. task success) mäts är det vanligaste att resultaten delas in i en tabell, för att 
enkelt få en överblick över resultaten. Enligt Tullis och Albert (2013) kan en tabell för insamlad data se ut 
som nedanstående tabell [tabell 1] där en etta står för en slutförd uppgift och en nolla står för en 
misslyckad uppgift. Dessa resultat räknas på slutet ihop för att få en procentsats över framgångsrikhet i 
respektive uppgift.  

 
Tabell 1. Exempel på uppgiftsframgång  (Tullis och Albert, 2013). 
 
Tullis och Albert menar att det är viktigt i dessa typer av prestationstester att kartlägga vart felen ligger i 
en design (Tullis och Albert, 2013). I denna studie användes en persons misslyckande att slutföra en 
uppgift eller var en felnavigation skedde som främsta problemdetektorer. Samtliga användarproblem 
noterades för varje person, per uppgift och på så sätt kunde forskarna kartlägga vart designproblemen låg 
och vad det berodde på. Observationerna avslutades med kompletterande frågor om testobjektets 
sammanfattade uppfattning, eventuella designförslag samt om oklarheter. Den insamlade datan 
granskades sedan noga för att mönster skulle kunna identifieras, inför en slutsats om vart problemen låg i 
produktdesignen och funktionerna (Greenberg et. al, 2012).  

 
2.2.6 Etik 
 
Enligt Larsen (2009) kan etiska problem uppstå i tre olika faser under studiens gång. Det första är under 
valet av frågeställning och ämne, då forskarna riskerar bli partiska i sina val av frågeställningar eller att 
ämnesvalet uppfattas som oetiskt av testobjekten (Larsen, 2009). I detta fall är risken låg för att 
ämnesvalet skulle uppfattas som oetiskt av testobjekten, då forskarna medvetet utformat en neutral 
ämnesbeskrivning utan värderande eller vinklade ordval. Målet är inte heller att söka personliga eller 
intima svar från testobjekten utan att tillsammans identifiera designfel i prototypen. Ämnet är heller inte 
kopplat till politik eller religion eller andra omdiskuterade och känsliga ämnen. Fördummande eller 
nedvärderande formuleringar får inte förekomma i en etisk korrekt studie. 
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Den andra fasen där etiska problem kan uppstå är vid själva datainsamlingen. Larsen (2009) betonar att 
det kan innebära etiska problem ifall testobjekten inte blir delgivna all information som finns att tillgå 
eller ifall dolda observationer görs (Larsen 2009). Med detta i åtanke såg studiens författare till att 
inledningsvis informera samtliga testdeltagare om deras rättigheter till att avsluta testet och om testets 
upplägg, enligt informationskravet (Bryman, 2011), samt att deras medverkan är frivillig, enligt 
samtyckeskravet (Bryman, 2011). Detta innefattade även ett samtyckte till att spelas in. Likaså har 
studiens författare i största möjliga utsträckning försökt undvika att utforma ledande eller på annat sätt 
vinklade frågor (Larsen, 2009). Enligt konfidentialitetskravet har försökspersonerna hållits anonyma och 
deras uppgifter behandlats konfidentiellt i studien. Samtliga testpersoner betecknades som testperson 1, 
testperson 2 osv. och den enda information som delges i studien är vart de rekryterades och vilka 
egenskaper de hade i relation till urvalskriterierna. Då dessa egenskaper är högst generella kan inget 
härledas till någon specifik person. Nyttjandekravet har utnyttjats på så sätt att de uppgifter som samlades 
in endast användes i forskningssyften inom institutionen och inte kommer delas ut till någon tredje part 
(Bryman, 2011). 
 
Larsen skriver om användningen och förmedlingen av forskningsresultatet och vilka problem detta kan 
innebära för dess pålitlighet. Däribland att det finns risker för att resultatet blir vinklat, där endast utvalda 
delar av helheten läggs fram, som på så sätt bidrar till en felaktig och subjektiv bild (Larsen 2009). Detta 
faktum behandlades med medvetenhet och undveks till stor del genom en grundlig bearbetning och 
jämförelse av samtlig insamlad data, för en ökad sannolikhet för en sanningsenlig helhetsuppfattning, där 
gemensamma nämnare i datan var främsta vägledning till vart den intressanta informationen låg. Genom 
att ha en neutral inställning till datan och att bortse från personliga förväntningar på resultatet kunde datan 
tolkas och analyseras under öppnare omständigheter. 
 

2.2.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 
Larsen (2009) definierar validitet som en värdering av datans relevans och giltighet för studien, vilket är 
enklare uppnått i kvalitativa än kvantitativa studier. Bara genom den kvalitativa databearbetningen kunde 
dataurvalet göras relevant, då den sållades efter vad som ansågs användbart för att besvara 
frågeställningarna. Den tunga datainsamlingsperioden i studiens början bidrar i sig till studiens validitet, 
eftersom författarna då samlat fördjupade ämneskunskaper under en längre period och har en god grund 
för att göra valida designbeslut och analyser. Hela designprocessen genomförs alltså med avstamp från 
grundad teori, vilket gör att samtliga designbeslut blir försvarbara, så länge teorirelateringen är tydlig 
(Creswell, 2014).  
 
Reliabiliteten beskriver Larsen som ett mått på studiens tillförlitlighet, noggrannhet och konsekventhet i 
utförande (2009). Larsen menar att reliabilitet generellt är mer svåruppnått i kvalitativa studier, då 
intervjuer och observationer kan få olika resultat beroende på variabler såsom vem som observerar och i 
vilken miljö testerna genomförs. Detta försäkrades genom de väl förberedda användartesterna, som 
genomfördes enhetligt, med den kategoriindelade intervjuguiden som utgångspunkt. Likaså genom att 
samtliga testobjekt fick samma förutsättningar inför testet, gällande information och en familjär testmiljö, 
då testerna utfördes på universitetet och därav på respondenternas arbetsplats. Detta minskar riskerna för 
störande moment och bidrar till en trygghetsfaktor (Bryman, 2011). Då användartesterna genererade 
liknande resultat kunde även en viss reliabilitet försäkras (Larsen, 2009). Datan hanterades vidare med 
kvalitativ noggrannhet då forskarna separerade observerad data från intervjudata inför analysarbetet, för 
att hålla isär subjektiva tolkningar och rådata, i enlighet med Larsens rekommendationer (2009). 
Forskarna försäkrade ytterligare validitetsfaktorn från användartestresultaten, då en ”member checking” 
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utnyttjades för faktakontroll och godkännande av respektive testobjekt, så analyserna inte riskerade frångå 
den faktiska datan som utvunnits ur testerna. Slutresultatets trovärdighet kontrollerades genom att sättas i 
relation till teorigrunderna. 

Källkritik  
De referentgranskade vetenskapliga journaler och konferenser som legat till grund för studien har hög 
reliabilitet och genererades efter noggranna sökordsfiltreringar, vilket kunde säkerställa deras validitet för 
studien. Samtlig litteratur som legat till grund för studien har använts som kurslitteratur på 
universitetsnivå och ansågs därför ha hög trovärdighet. De hemsidor som utnyttjats i studien granskades 
efter relevansfaktorer såsom publiceringsdatum och författarnas kvalificering och ämneskunskap. 

Generaliserbarhet 
Enligt Creswell är generaliserbarheten begränsad i kvalitativa studier, då det är mer svåruppnått än i 
kvantitativa studier och att noggrannhet istället går före generaliserbarhet (2014). Som mest kan en 
hypotes eller bred teori genereras, menar Creswell, vilket denna studie syftar till att göra – att hitta en 
designregel vid en digitalisering av en viss trycktidning, anpassad för äldre användare. En viss 
generaliserbarhet kan försäkras om resultatet ställs mot tidigare studiers resultat och en gemensam 
nämnare kan identifieras (Creswell, 2009), men detta var inte görbart i denna studie, då tillräckligt 
närliggande studier saknas. Resultatet om passande funktionalitet för äldre på iPads kan möjligtvis 
generera en generaliserbar slutsats, men inga antaganden kan göras angående HJ:s faktiska läsare, då en 
potentiell målgrupp fick ersätta de faktiska läsarna i denna studie. Ett generaliserbart resultat kan även 
mer eller mindre utvinnas gällande den hypotesgrundande undersökningen av vilka designbeslut en 
överföring av en tidskrifts identitet, från tryckt till digital, innebär. Sammanfattningsvis är 
generaliserbarheten låg, men kan i bästa fall lägga grund för en hypotes som andra forskare kan bygga 
vidare på och testa.  
 

2.2.8 Analysmetod 
 
Samtlig insamlad kvalitativ data krävde en kvalitativ innehållsanalys av detaljerad och beskrivande 
utformning för en komplett helhetsbild, där endast relevant innehåll plockades ut för en underlättad och 
specifik temaindelning och analys (Larsen, 2009). Enligt Larsen är en innehållsanalys det mest använda 
analysmetoden, då det är lättare att hitta gemensamma nämnare och skillnader i renskrivna, 
komprimerade och kodade texter (Larsen, 2009).  
 
En typ av innehållsanalys som utnyttjades vid bearbetningen av datan från användartesterna var Creswells 
7-stegs-dataanalysmodell (2014), där den transkriberad datan initialt organiserades inför analysarbetet, 
varav samtlig data behandlades för en helhetsförståelse. Därefter kodades datan för hand och delades in 
efter tema och kategori, för att forskarna lättare skulle kunna identifiera likheter och skillnader. Creswell 
menar att analysarbetet sker parallellt med datainsamlingen i denna process, då egna analyser och tankar 
börjar noteras redan under observationerna. Detta avslutades i en validering av den analyserade 
informationen, i enlighet med Creswells 7-stegs-dataanalysmodell, där resultatet ställdes mot 
teoribakgrunden för att en valid hypotes skulle kunna dras (2014). 
 
Analysarbetet skedde induktivt, då en utforskande studie kräver ett öppnare angreppssätt, som inte syftar 
till att testa teoriernas hållbarhet deduktivt, men som istället kan sättas i relation till den satta 
referensramen. Detta för att resultatet skulle få en högre trovärdighet och att möjligheterna till ett 
helhetsperspektiv skulle utökas, enligt Larsen (2009).  
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Studiens analysmodell 
Analysmodellen [figur 2] visualiserar analysmetoden och vilken data som behövde vara insamlad innan 
ett analysarbete kunde fortskrida, för en förenklad översikt över studiens upplägg. Figuren nedan [figur 2] 
illustrerar även hur teorier och insamlad data låg till grund för studien och designarbetet. Modellen 
påvisar att studien syftar till att utreda vilka grafiska element som utgör tidningen HJ:s visuella identitet 
inför en lyckad digitalisering, vilket avslutningsvis ska mynna ut i hur denna bör anpassas för en äldre 
läsarkrets och vad detta kan innebära för HJ:s varumärkesbild. Genom att utforma ett skräddarsytt 
upplägg, till en förhållandevis komplicerad process, kunde forskningen utföras på det sätt som gynnade 
studien bäst. Modellen är nödvändig för att påvisa vart analysfokus hamnade i studien och förklarar varför 
den senarelagda placeringen krävdes för att frågeställningarna skulle kunna besvaras fullt ut. 

 
 

 
Figur 2. Studiens analysmodell 
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Denna studies analysmodell är för tydlighetens skull uppdelad i tre linjära processer. Den första delen 
utgörs av insamlingen av data och teori, som i sig är uppdelad i ytterligare tre delar; visuell 
varumärkesidentitet och varumärkesbild, visuell utformning och estetik, samt digital publicering, där 
samtliga ställs i relation till äldre teknikanvändare. Dessa tre datakategorier insamlades parallellt, för att 
sedan mynna ut i en mer linjär process i resten av rapporten, eftersom de tre första delarna behövdes som 
underlag för det efterföljande designarbetet. De tre teoridelarna följdes upp av delanalyser av det 
insamlade materialet, som syftade att ligga till grund för designbesluten inför del 2 (designarbetet). 
Teoridelen om visuell- och varumärkesidentitet och varumärkesbild kunde redan under del 1 av 
datainsamlingen besvara frågeställning 1 [1.4], då den handlar om att definiera kärnan i HJ:s visuella 
identitet, vilket krävde en god teorigrund. Delen om visuell estetik behandlar mer den praktiska visuella 
utformningen av prototypen, gällande bild, typografi och layout och behövde undersökas innan författarna 
kunde gå vidare till del 2 och prototypdesignen. Detta för att forskarna skulle kunna ta valida beslut om 
passande grafisk utformning av det digitala magasinet, samt för att möjliggöra en välgrundad koppling till 
trycktidningen. Det var dessutom viktigt att studiens författare med lämplig teorigrund kunde göra valida 
designbeslut i relation till äldre användare, vid utformningen av prototypen, gällande element såsom 
passande textstorlek, ikondesign och layoutbeslut med mera, vilket teorin om digitala immigranters 
teknikvanor behandlade. 
 
Del 3 utgörs av användartester av den färdigutvecklade prototypen på relevanta försökspersoner och 
mynnar ut i studiens analys och slutsats. I slutsatsen besvaras även de två sista frågeställningarna, där 
fråga 2 [1.4] handlar om vilka funktioner som är användarvänliga för en äldre målgrupp och fråga 3 [1.4] 
behandlar ifall interaktiva element blir värdehöjande eller värdesänkande för HJ:s varumärkesbild. 
Frågeställning 2 [1.4] är starkt kopplad till teori om äldres teknikvanor och digital design och är beroende 
av resultatet från användartesterna, medan frågeställning 3 [1.4] relaterar mer till teori om digital 
publicering, visuell utformning och varumärkesbild och kan besvaras genom dessa. 
 

2.3 Metodkrit ik 
 
Då rekryteringen av testpersoner skedde via Linköpings Universitets lärarkontor kunde inte en fullt 
representativ målgrupp täckas, då åldersgruppen inte uppgår till 80 år hos de anställda. Av samma 
anledning var det slumpmässiga urvalet en försvagande faktor, då detta inte kunde försäkra ett 
representativt urval, gällande ett bredare åldersspann och tidigare erfarenhet av HJ. Studien lyckades dock 
täcka en potentiell läsargrupp, det vill säga kvinnor som föll inom HJ:s målgruppsbeskrivning men som 
inte var faktiska läsare, vilket fortfarande är ett representativt urval. 
 
Nackdelen med en kvalitativ metod för denna typ av användbarhetsundersökning är att resultatet är svårt 
att generalisera för hela HJ:s målgrupp och blir endast ett stickprov. En kvantitativ metod och därav fler 
testobjekt skulle bidragit till en mer sanningsenlig bild och därav ett generaliserbart resultat. Denna studie 
följer inte heller ett standardupplägg på vetenskapliga studier, då vi delade upp analysarbetet i delanalyser 
som sedan mynnade ut i en slutgiltig analys, som inte kunde slutföras förrän användartesterna gjorts. 
Detta var ett nödvändigt upplägg, dels då frågeställning 1 [1.4] behövde besvaras innan designarbetet 
kunde fortskrida, vilket kräver ett analysarbete och dels då en större studie med tung datagrund gynnas av 
uppdelade analyser, som underlättar läsordningen och helhetsförståelsen. Detta blev dock ett 
osäkerhetsmoment för studiens författare, då ingen passande standardstruktur eller mall kunde följas. 
Upplägget var komplicerat, men nödvändigt för denna studies utfall. 
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Det är viktigt att vara medveten om studiens författares trovärdighet som datainsamlare och huruvida det 
påverkat hur väl urvalet och temaindelningen utförts eftersom urvalet blir en produkt av individuell 
värdering. Att analysarbetet skedde parallellt med datainsamlingen, i och med de kvalitativa 
observationerna, innebar även en viss risk gällande att egen analys riskerades att blandas ihop med faktisk 
data, vilket enligt Creswell kräver ett tydligt upplägg och reliabelt sorteringsarbete av vad som är vad 
(2014). 
 
2.4 Struktur 
 
Kapitel 3 i denna rapport redovisar en insamlad överblick över data, teori och tidigare studier kring 
visuell- och varumärkesidentitet, om iPaden som publiceringsplattform, äldre teknikanvändare samt 
visuell utformning, som tillsammans bygger upp ett ramverk för studiens designarbete. I efterföljande 
kapitel [4] redovisas den framtagna designen på den digitala tidningsprototypen, som baserats på den data 
och teori som samlats in som underlag för valida designbeslut. Som en naturlig produkt av designarbetet 
redovisas resultatet av användartesterna och förståelsen för den framtagna magasinprototypen i kapitel 5. 
Detta följs upp av ett analysarbete i kapitel 6, både med motiveringar till samtliga designbeslut och 
analyser på den insamlade och bearbetade datan från användartesterna, där en relatering till grundad teori 
underlättar besvarandet av studiens frågeställningar i resultat och slutsats. I kapitel 7 redovisas vilken 
slutsats forskarna kan dra av studien och analyserad data, där frågeställningarna tydligt besvaras i 
ordningsföljd. Detta följs upp av en avslutande diskussion i efterföljande kapitel [8], varpå förslag för 
vidare forskning ingår som ett ämne för diskussion. 
 
 

3. REFERENSRAM/ DATA 
 
I denna studie samverkar både teorier och insamlad data som grund för designarbetet, vilket innebär att 
datan fungerar som referensram för studien. 
 

3.1  Varumärkesidentitet, -bild och visuell identitet  
 
För att framgångsrikt kunna flytta över en visuell identitet från tryckt till digital plattform krävs en 
djupare förståelse för vad visuell identitet innebär, vad som utgör en visuell identitet samt hur en sådan 
kan bearbetas. Teorierna som presenteras i detta kapitel berör visuell identitet, varumärkesidentitet och 
varumärkesbild, samt hantering av visuell identitet. 
 

3.1 .1  Vad är visuell identitet 
 
En generell definition av ett varumärkes visuella identitet är en helhet och känsla för varumärket, av 
element såsom färg, form, grafik, storlek, textur och liknande - en visuell stil som identifierar varumärket. 
Ett varumärkes visuella identitet går längre än bara summan av de kombinerade grafiska elementen utan 
bidrar även till en komplex helhet som ger användarna eller kunderna specifika känslor och associationer 
om vad varumärkets personlighet är (Phillips et. al, 2014a). 
 
Visuell identitet i magasin är det som gör produkten igenkänningsbar och identifierbar bland andra 
magasin under magasinets “livstid”. Det är viktigt för publikationen att ha en konsekvent struktur på 
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designen och därför är det viktigt att alla visuella element utformas i enlighet med varumärkets visuella 
identitet från början (Turgut, 2013). 
 

3.1 .2 Kundupplevelse av visuell identitet 
 
Vetskap om ett varumärke lagras i en kunds minne som en mental ram, i vilken kunskap delas in i 
komplicerade strukturer. Detta kan innebära till exempel känslor, associationer och erfarenheter. Enligt 
teorier angående en kunds relation med ett varumärke så är material för varumärket, såsom reklam med 
konsekvent visuell identitet, mer troligt att bli omtyckt över tid. Detta i motsats till hur svårt det är att 
vinna kunders uppskattning gentemot material vars visuella identitet ändras över tid, till något nytt eller 
okänt (Phillips et. al, 2014a). 
 

3.1 .3 Varumärkesidentitet och varumärkesbild 
 
Varumärkesidentitet och varumärkesbild är två koncept som båda är distinkta men som kompletterar 
varandra i kunders upplevelse av varumärket. Genom att förstärka bandet samt ha en harmoni mellan 
identitet och bild av varumärket kan ett företag stärka kundlojaliteten mot varumärket. 
Varumärkesidentiteten är en helhet av alla de element, färger, typografi, bilder, tonfall och mycket mer 
som varumärket själv använder sig av i sin produkt eller marknadsföring av den. Varumärkesbilden är den 
uppfattning av varumärket som kunden personligen har och som formas i dennes huvud. För att kunderna 
ska få rätt uppfattning av varumärkesbilden är det viktigt att varumärkets identitet är tydligt 
kommunicerad mot kunderna (Nandan, 2004). Varumärkesassociationer är starkt förknippade med den 
varumärkesbild kunderna har och kan skapas både genom företagets egen marknadsföring mot kunderna 
men även genom kundernas egna erfarenheter, såsom recensioner i tidningar, muntligen (eng. word of 
mouth) eller genom associationer till andra varumärken, personer, platser eller evenemang. Det är viktigt 
för ett varumärke att ta detta i övervägande i sin marknadsföring, för ett upprätthållande av varumärkets 
visuella identitet (Keller et. al, 2012). I kundens medvetande kan ett varumärke ha en karaktär eller 
personlighet som kan vara viktigare för kunden än produkternas tekniska och fysiska egenskaper 
(Nandan, 2004). 
 

3.1 .4 Hur visuell identitet bibehålls och utvecklas 
 
Det är viktigt att behålla en konsekvent varumärkesbild gentemot konsumenterna. Genom att använda en 
konsekvent varumärkesidentitet i olika kanaler eller i olika material kan ett starkt varumärkeskoncept 
befästas hos konsumenterna. Detta kan göras genom att använda en kombination av element ur 
varumärkets identitet, som starkt porträtterar just det varumärket på dessa olika kanaler och som är starkt 
förknippat med varumärkets visuella identitet (Nandan, 2014). Vidare bör mediet som varumärkets 
budskap kommuniceras genom vara synkroniserat, vilket innebär att kommunikation, såsom identitet, 
måste vara konsekvent oavsett genom vilken kanal den går genom (Nandan, 2004). 
 
Varumärkesidentitet riktat mot konsumenter är en ständigt föränderlig process, där element läggs till och 
tas bort kontinuerligt. De som är huvudansvariga för designbesluten är Art Directors, (benämns 
hädanefter som AD:s) och det är dem som har den största inverkan på den visuella varumärkesidentiteten.  
Dessa visuella element måste kunna variera mellan olika utformningar men fortfarande vara konsekventa 
nog att länka ihop olika kampanjer över tid och upprätthålla rotade varumärkesassociationer. Det handlar 
om konsten att skapa en enhet för den visuella identiteten, men med kontrollerad variation (Phillips et. al, 
2014b). 
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Enligt Pillips et. al’s studie (2014b) är de viktigaste elementen i en visuell identitet; logotypen, typografi, 
färg och layout. Vad som bör siktas på är en konsekvent användning av visuella element och 
varumärkesstrategier, en konsekventhet inom de visuella elementen, samt en konsekvent användning av 
visuella element över tid. För att välja rätt visuella element inför en visuell identitetsöverföring, kan teorin 
om “Ägbarhet”(Phillips et. al, s.7, 2014b) (eng. Ownability) utnyttjas, vilket syftar på de visuella element 
som är både igenkänningsbara och unika hos varumärket. Därför utvärderas alla visuella element efter 
deras konkurrenskraft (Phillips et. al, 2014b). 
 
Vägar som kan väljas när en visuell identitet överförs, ur en AD:s perspektiv, beror på den existerande 
visuella identiteten men även på vilka krav som kunden ställer på den (gällande vad som identifieras med 
varumärket). En AD kräver tidigare exempel på visuellt material från varumärket och bestämmer i stor 
utsträckning själv vilka visuella element som ska användas efter personliga smak och erfarenhet, menar 
Phillips et. al, (2014b).  
 

3.1 .5 Delanalys  
 
Nandan understryker vikten av att behålla en konsekvent varumärkesidentitet i olika kanaler och medier 
[3.1.4], vilket blir en stark motivering för studien till varför det är viktigt att överföra en visuell identitet 
intakt mellan olika medier och plattformar. Detta befäster dels ett starkare koncept hos användaren av 
varumärket [3.1.4], stärker kundlojaliteten mot varumärket [3.1.3], gör det mer troligt att varumärket blir 
omtyckt över tid [3.1.2] samt att tidskriften blir igenkänningsbar och identifierbar, vilket också stärker 
varumärket [3.1.1]. 
 
Enligt definitionen på vad visuell identitet är [3.1.1] är det viktigt att titta på helheten av de små delarna 
av HJ:s (Hemmets Journals) uttryck, bland annat färg, form, grafik och storlekar, för att kunna identifiera 
kärnan i identiteten - det som enligt teorin beskrivs som ägbara element i [3.1.4]. I en visuell identitet 
ingår även mindre greppbara element såsom de känslor, associationer och erfarenheter som en användare 
skapar i sitt sinne [3.1.2] och därför är dessa också en viktig aspekt som studiens författare måste ha i 
åtanke vid prototypens utformning - exempelvis att visualisera en viss åldersgrupp och formulera sig på 
ett konsekvent sätt, likt tidigare utgåvor av tidningen. För övrigt behöver studiens författare vara 
konsekventa med den existerande designen, då prototypen bör skapas i enlighet med visuell identitetsteori 
[3.1.1], där vikten av en konsekvent struktur understryks, samt i enlighet med kundupplevelseteori 
[3.1.2], som pekar på att en konsekvent design har större chans att bli omtyckt över tid, ur ett 
användarperspektiv. 
 
För att få en helhet och sammanhållen visuell identitet är det viktigt för studiens författare att på ett tydligt 
och enkelt sätt kommunicera kärnan av varumärket HJ:s identitet mot kunderna, så att den 
varumärkesbild som formas hos dem överensstämmer med vad HJ innebär [3.1.3]. Nandan beskriver 
vikten av att inkludera associationer som en användare kan ha av ett varumärke i sin design, med element 
såsom vissa personer, platser eller evenemang. Detta innebär för studiens författare att vid val av innehåll, 
personreportage och platser, som framkommer i prototypen, är det en fördel ifall dessa överensstämmer 
med de associationer läsarna redan har till HJ [3.1.3]. Detta innebär i tydligare termer att studiens 
författare bör använda sig av samma typ av till exempel kändisar eller åldersgrupper på omslaget som HJ 
använder sig av i nuläget, med tanke på målgrupp och innehåll. 
 
Enligt Phillips et. al [3.1.4] är det AD:ns och därav den individuelle designern som har ansvaret för att 
välja ut exakt vilka element som är de viktigaste för en visuell identitet, samt välja vad som skall 
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överföras mellan olika plattformar, versioner eller kampanjer, för att bibehålla samma identitet men 
samtidigt förnya eller variera sig, som beskrivet i punkt 3.1.4. Exakt vilka element som utgör kärnan i en 
visuell identitet är svårt att generalisera, då det skiljer sig från varumärke till varumärke. Som riktlinjer 
kan studiens författare utgå ifrån teorin om ägbara element, där designern identifierar vilka element som 
är igenkänningsbara och unika för varumärket [3.1.4]. I samma punkt [3.1.4] beskriver Phillips et. al att 
visuella element såsom logotyp, typografi, färg och layout utgör grunden för den visuella identiteten, 
vilket därav ligger till grund för studiens författares val av element att ta vara på ur HJ. Studiens författare 
bör enligt teorin om bevarande av visuell identitet [3.1.4] titta på existerande material av varumärkets 
visuella identitet, som utgångspunkt för sina designbeslut om kärnelement, vilket i detta sammanhang 
innebär förstudier av tidigare nummer av HJ, samt att författarna som AD:s i studien ska våga förlita sig 
på eget omdöme och erfarenhet som utbildade formgivare [3.1.4]. 

 

3.2 Stilanalys Hemmets Journal  
 
I denna studie har tre nummer (nr. 11, 12 och 13 från 2015) av HJ analyserats och jämförts, inför en 
identitetsöverföring och omdesign från tryckt upplaga till digital, efter rekommendationer i designteori 
om identifiering av visuell identitet genom förstudier [3.1.4]. Denna jämförelse är nödvändig för att 
kunna fastställa vilka visuella element som är stiltypiska för HJ och därav kunna avgöra vad som är 
varumärkets “ägbara element”, i enlighet med Phillips et. al’s teori (2014b). Tabellerna nedan [3.2.1, 
tabell 2 och tabell 3] är sammanställningar av författarnas egna visuella analyser och slutsatser om 
genomgående grafiska element, som utförts med utgångspunkt från teori om visuell varumärkesidentitet 
[3.1]. 
 

3.2.1 Hemmets Journals ägbara visuella identitetselement och personlighet 
 
Element såsom logotyp, typsnitt, färg och layout användes som främsta utgångspunkter i stilanalysen, då 
dessa enligt Pillips et. al’s studie (2014) utgör basen för vad visuell identitet är [3.1.4], samt bidrar till en 
konsekvent utformning till iPad-magasinet, då konsekventhet beskrivs vara en grundpelare för både 
varumärkesidentitet [3.1.1] och en trogen varumärkesbild [3.1.2]. Att forskarna tittat närmare på de tre 
numrens omslagsbilder och genomgående bildteman, grundar sig i de beskrivna associationsaspekter, som 
föreslås av Keller et.al [3.1.3], såsom en viss person, andra varumärken, platser eller event, som även de 
beskrivs utgöra grunden för både en tydlig varumärkesidentitet och varumärkesbild [3.1.3]. Puffar och 
tonfall är med i stilanalysen då de tillsammans bildar tidningens marknadsförda röst gentemot kunden och 
bidrar till en önskad helhetsbild och kundrelation, enligt Nandans varumärkesteori [3.1.3]. Grafiska 
element beskrivs även de som en viktig identitetsbas [3.1.1] och vilka som är stiltypiska och därav viktiga 
att överföra är enligt delanalys 3.1.5 upp till formgivarnas omdöme och erfarenhet, vilka visualiseras i 
tabellen nedan [tabell 2]. 
 

 
Logotyp 

 
 

Identitetsfärger 
och färgkodning 

 
Rött och gult är den huvudsakliga och genomgående färgkombinationen i 
tidningen, som återfinns i HJ:s logotyp. I övrigt används en blandning av klara 
färger, som konnoterar och färgkodar artikelbyten. 
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FÄRGKODNINGAR: 
Ljusblått:   Hälsoexperter 
Rött:           Mat och recept 
Grönt:        Hälsa och Trädgård 
Lila & Orange: Artiklar och Reportage 
 

 
Omslagsbilder 

och huvudteman 

BILDTEMAN: Bakverk, mat, odling, antikviteter, familj, hemmasysslor 
BILDBESKÄRNING: Porträttbilder, miljöbilder och närbilder 
REPORTAGEBILDER:  
Nationella kändisar [Sven Melander, Lill-Babs m.fl.] och övre medelålders 
privatpersoner. 
ANDRA VARUMÄRKEN:  
HJ:s övriga dotterbolag (exempelvis HJ:s krysstidning) och nationella kändisar  
MÄNGD: Bilder placeras omlott (kort på kort) - mycket innehåll på liten yta 

 
Layout och Grids 

 
FRAMSIDA:  
- Framsida med tätt packat innehåll 
- Sidobårder med reportage och puffar 
- Fri placering av huvudpuffar (inkonsekvent placering) 

     
HJ:s framsidor (nr. 11, 12 & 13) 
 
GRIDS: 
HJ:s artiklar är uppdelade i antingen 4 till 5 spaltbredder per sida, med en friare 
vågrät placering av bilder och bildstorlekar. Linjeringen är tydligare och striktare 
lodrätt än vågrätt i tidningen. 
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4-grid

 5-grid 
 
 

 
Puffar 

Många puffar på omslaget i blandade storlekar: 
 
Puff 1: Dragpuff. Störst och ofta placerad mitt på sidan 
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Puff 2: Siffererbjudande (färgglad) 

 
 
Puff 3: Sidobårdens småpuffar om reportage i tidningen  

   
 

Tonfall  
och t il l tal  

 

 
HJ:s tilltal till läsaren är en blandning av uppmaningar till läsaren och reportage 
om andra människor, som läsaren ser från ett utomstående perspektiv. Tonfallet är 
hemtrevligt, familjärt och icke utmanande och får läsaren att känna sig bekväm 
och vägledd. 
 
EXEMPEL: 

“Snabba tips för att sluta småäta” och “Drick mer vatten”,  
“Milles dröm blev verklighet” och “Anne, 51, opererade bort sina 
synproblem” 

 
 

Grafiska element  
 
Punktade linjer återfinns i de flesta uppslag i tidningarna, i form av boxar som 
rymmer text eller avdelningar mellan sektioner. Även cirklar återfinns i olika 
storlekar och färger genom tidningen och fungerar ofta som en tonplatta eller som 
text-, bild- eller sifferbehållare. Färgen på cirklarna anpassas efter artikelns 
huvudsakliga färgkodning. Liknande tonplattor för text används även i rektangulär 
form och fungerar ofta som sektionsavdelare eller grid-stöd. Bilder presenteras 
ofta med vita ramar kring sig och skuggeffekter, speciellt på uppslag med många 
bilder och element, där innehållet tävlar om uppmärksamheten. Bilder som riskerat 
konkurrera med text eller andra bilder har tonats ut med aningen transparent eller 
vita tonplattor och har därav fått en “dimeffekt”. 
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HJ:s punktade linjer, skugg- och rameffekter samt cirklar och tonplattor 
 

Typsnitt  HJ har en bred variation av olika typsnitt, vars användning skiljer sig och varierar 
från artikel till artikel. Det som används är sans-serifer, serifer, skripter och 
mekaner. Läs mer om HJ:s hustypsnitt i tabell 3 [3.2.1, tabell 3]. 

Tabell 2. HJ:s ägbara visuella identitetselement 

 

Hemmets Journals hustypsnitt 
Eftersom typsnitten är en grundpelare i tidningars visuella identitet [3.1.4] var det viktigt att studiens 
forskare identifierade samtliga av HJ:s hustypsnitt. I tabellen nedan [tabell 3] visualiseras HJ:s inköpta 
hustypsnitt, varav vissa behövde ersättas med kostnadsfria alternativ för iPad-prototypen. Urvalet gjordes 
genom en teckenjämförelse i utformning och stil med hjälp av typsnittsgeneratorer på webben, där 
närliggande typsnitt rekommenderades av datorprogrammet. Ytterligare har författarna tagit hänsyn till 
teorier om skärmanpassad typografi, både generellt och ur ett äldre användarperspektiv, när det fastslogs 
vilka typsnitt som skulle användas i prototypen [3.5.4]. 
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Hemmets 
Journals 

hustypsnitt  

 

Logotyp 

 

Rubriker 

 

Mekan-puff  

 

Skript  

 

Ingress 

 

Brödtext  

 
HJ:s original  

-typsnitt  
 

 
[Okänt] 

 

 

 
“Helvetica Light”  
“Helvetica Bold”  

 

 
“Caecelia LT Std 

Roman” 

 

 

 
“Pony Tale” 

 

 

 
[Okänt] 

 
“Minion Pro” 

 
Prototyp 

ersättning 
 

 
Candara Bold 

(Med modifiering) 

 
 

 

 
 Oförändrat 

 

 

 
“Arvo” 

 

 
“Noteworthy” 

 

 
“Calisto MT” 

 
Oförändrat 

Tabell 3. HJ:s hustypsnitt 
 
 

3.3 Ipaden och tekniska krav på form och design 
 
Att studiens författare skaffar sig en generell kunskap om och överblick över iPadens tekniska 
möjligheter, gällande interaktionsdesign och funktioner, men även om eventuella tekniska begränsningar, 
är vitalt för utkomsten av denna studie, då den bland annat ska mynna ut i en förståelse för vad en 
anpassning från tryckt plattform till iPad innebär. Prototyp- och analysarbetets kvalitet hänger på en 
helhetsförståelse för och passande hantering av digital publicering och formgivning för iPad-magasin.  

3.3.1 IPaden som publiceringsplattform 
 
Med den digitala utvecklingen kom en snabb utvecklingskurva och reform för tidningsbranschen, bland 
annat i och med iPadens lansering, med dess nya interaktionsmöjligheter och mer tekniska användarkrav. 
IPaden förutsågs därför tidigt vara en nyttig långtidsinvestering för magasin, då det är en 
mervärdesskapande variabel ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta tog sin form i det nya formatet, som 
kombinerar en mobiltelefons mobilitet med en större skärm, med nya interaktiva möjligheter. Detta har 
resulterat i att iPaden har värderats som den bäst anpassade digitala plattformen för läsning av digitalt 
innehåll och därav som ”tidningsbranschens räddning”, påstår Anderson i sin studie med samma titel 
(2011). Författaren tillägger att med digital design för iPad kommer dock ansvaret att designa under 
varumärket Apple, som blivit synonymt med en attraktiv design och hög funktionalitet. IPaden är 
designad specifikt för att vara multifunktionell, vilket är dess huvudsakliga särskiljning och tillåter både 
en bred färgåtergivning och interaktiva möjligheter - möjligheter som bör utnyttjas, enligt Anderson 
(Anderson, 2011). 
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Tekniska specifikationer – Apple iPad 3 
IPad 3 har en skärmupplösning på 2048 × 1536 pixlar och har en 9,7 tums skärm (bredd 185,7mm x höjd 
241,2 mm). IPad 3 har en kapacitiv pek-teknik, det vill säga är tryckkänslig för specifika material och 
klarar av en multi-touch tryckyta på 3 beröringspunkter samtidigt (Apple support, 2014). På Apples egen 
användargränssnittsguide för deras operativsystem anges att samtliga bilder och ikoner bör ha en 
upplösning på minst 24 bits, men att det inte finns några krav på att webbsäkra färger används (Apple, 
2015). 

3.3.2 IPadens funktioner 
 
För att kunna anpassa ett magasin för iPad krävs en förståelse för iPadens grundfunktioner [tabell 4 
nedan], de nya designutmaningarna tekniken innebär och interaktionsmöjligheterna, vilka Hounshell listar 
i sin studie om att designa iPad-magasin (Hounshell, 2012): 

Vanliga iPad-funktioner 

  

Tap och Swipe 

Tap är gesten av att klicka med fingret på skärmen och används 
generellt för att öppna eller stänga något. Swipe är gesten och 
möjligheten av att dra innehållet upp, ned eller åt sida med fingret, för 
att navigera sig bland olika sidor. Enligt användarstandard innebär en 
horisontell swipe ett artikel- eller temabyte och vid navigering inom en 
artikel swipe:ar användaren lodrätt, i en så kallad ”sömlös artikel”. 

  

Slideshow och Video 

 

En Slideshow är ett animerat bildspel på en layout, som adderas för ett 
mer dynamiskt innehåll, som kan spelas upp på kommando eller 
automatiseras. Samma sak kan göras med en inbäddad filmfil (mp4-
fil). 

  
Panorering och nyp-

zoomning 

Panorering och nyp-zoomning är funktioner som tillåter användare att 
zooma in på bilder och texter och navigera sig inom den 
inzoomningen. Nyp-zoomning innebär att skärmen zoomar ut vid 
en ”ihopnypning” av två fingrar och in när fingrarna dras isär mot 
skärmen. Panorering är möjligheten att röra sig i olika ledder inom ett 
förstorat område.  

   

Porträtt- och 
landskapsorientering 

Ipaden tillåter en roterbar tidningslayout som kan anpassa sin läsledd 
efter om läsaren håller tidningen upprätt (porträttläge) eller i liggande 
format (landskapsläge). Detta förutsätter två olika layoutversioner av 
en sida för att passa de båda lägena, men är en valbar funktion.  

Tabell 4. Vanliga iPad-funktioner (Hounshell, 2012) 
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3.3.3 Digital layout och design av användargränssnitt  
 
Den största skillnaden mellan ett tryckt magasin och ett iPad-magasin är layoutarbetet, där layouten för 
iPad måste göras om från grunden, i och med det mindre och vändbara formatet (Hounshell, 2012). Vid 
en digital överföring av layout är det därför viktigt att ta hänsyn till trycktidningens enhetlighet och 
hierarkinivåer, exempelvis samspelet mellan de grafiska elementen; såsom överskrifter, undertitlar, 
citeringar, artiklar och grafik (illustrationer, foton eller grafiska ornament). Utmaningen är enligt 
författaren att bibehålla samma eller ett liknande visuellt flöde i båda läsarledderna, så att förvirring 
undviks (Hounshell, 2012). Ett mått på en bra applikation är att den är anpassad efter plattformens 
interaktiva möjligheter (Funka NU, 2012) och att appens primära användarledd anpassas efter 
publiceringsplattformens standardläge (Itzkovitch, 2012). Interaktiv design riskerar att bli överbelamrad 
och ju mindre skärm desto högre krav på en förenklad utformning och att endast de mest nödvändiga 
elementen syns på förstasidan. En rörig layout kan undvikas genom att arbeta med flikar eller lager, men 
då är det av extra vikt att det framgår tydligt hur användaren ska interagera med dessa för att inte missa 
information, enligt Funka NUs riktlinjer för tillgänglig gränssnittsdesign (Funka NU, 2012). 

 
Navigations- och orienteringsikoner 
Vid arbete med ett medium som är beroende av läsordning är det viktigt att leda läsaren med hjälp av 
visuella ledtrådar, i form av ikoner eller standardutformningar. Ett av de viktigaste designelementen i en 
interaktiv layout är navigationsikonerna [figur 3], vars funktion är att guida läsaren genom en tänkt 
läsordning och uppmuntra till interaktion. Utformning och urval varierar beroende på innehåll, men den 
mest använda är vinkelikonen, som indikerar riktning eller om det finns mer att läsa på sidan (Hounshell, 
2012). Orienteringselement i form av linjer, pilar, ornament eller färgkoder hjälper även att visa när 
läsaren fortfarande befinner sig inom samma artikel och bidrar tillsammans till en genomgående design 
(Hounshell, 2012). 

 

Figur 3. Exempel på Apple IOS7 navigationsikoner 
 

Om navigationsikoner placeras på ett visst läge på en sida, bör de positioneras liknande på övriga sidor, 
för att på så sätt uppnå en konsekventhet och igenkänningsfaktor för användaren (Funka NU, 2012). Av 
samma anledning bör element som tillhör varandra eller har liknande funktioner grupperas. Huvudsaklig 
interaktion rekommenderas placeras i skärmens nederkant, då det är den mest vedertagna placeringen för 
interaktionsytor, som exempelvis utnyttjas i Apples operativsystem, men är även den mest lätthanterliga 
placeringen för personer med viss funktionsnedsättning (Funka NU, 2012).  
 

3.3.4 Delanalys 
 
Då datan visar att Apples produkter associeras med attraktiv design och hög funktionalitet, behöver 
studiens författare ta hänsyn till prototypens både estetiska och tekniska anpassning till plattformen, 
gällande bildupplösning, funktioner [3.3.2] och varumärkets specifika designkrav, enligt de tekniska 
specifikationerna [3.3.1]. De listade iPad-funktionerna [3.3.2] bidrar med en överblick över 
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designmöjligheterna på iPads, men kan behöva begränsas i prototypdesignen beroende på de äldre 
användarnas tekniska egenskaper och krav, som undersöks i punkt 3.4. Här krävs ett medvetet designval 
gällande balansen mellan att utforma en applikation som utnyttjar plattformens särskiljande 
interaktionsmöjligheter, i enlighet med Funka NUs riktlinjer för gränssnittsdesign [3.3.3] men samtidigt 
tar hänsyn till den äldre målgruppen. 
 
Eftersom Hounshells studie visar att enhetlighet i utformning och flöde är nyckeln till en lyckad 
digitalisering av ett magasin [3.3.3] krävs det inför designarbetet att studiens forskare utgår ifrån 
stilanalysen av HJ:s visuella identitet och de identifierade ägbara elementen [3.1.4]. Detta för att vidare 
kunna ta valida beslut om en passande digital layout [3.3.3] och om en vändbar design är passande för 
målgruppen och tidningen över huvud taget, då alla risker för ett för rörigt upplägg bör undvikas [3.3.3]. 
Om inte en ”vändbar design” anses passande för målgruppen, bör prototypens standardläge vara i stående 
format, då väldesignade appar beskrivs följa plattformens standardläge, enligt Itzkovitch designprinciper 
[3.3.3]. Datan pekar vidare på vikten av att utnyttja instruerande ikoner, där riktning och navigering 
tydligt framgår och att en konsekvent placering av dessa ytterligare bidrar till användarvänligheten 
[3.3.3], vilka är designregler som är extra vitala i en interaktiv tidning för en målgrupp med mindre 
teknikvanor. 

 

3.4 Användarperspektiv 
 
Eftersom prototypdesignen av det digitala magasinet måste anpassas för HJ:s målgrupp, som är i 50- till 
80-årsåldern [1.1], är det viktigt att forskarna utreder deras teknikanvändarvanor och den generella 
inställningen hos äldre mot tekniska användarplattformar, för att kunna avgöra hur mottagliga de är för 
dessa och deras interaktiva funktioner. För att få en förståelse för vilka faktorer som kan underlätta 
målgruppens acceptans och förståelse för interaktivitet, krävs en undersökning av designprinciper kring 
gränssnittsdesign för äldre. Samtligt insamlat underlag ligger till grund för hur designbesluten kommer 
tas, gällande prototypens utformning och val av funktioner.  
 

3.4.1 Digitala immigranter och deras relation till digitalisering 
 
Teknikanvändandet stiger i åldrarna på grund av teknikens lättillgänglighet och mobilitet, i kombination 
med att de generationer som nu blir äldre har haft en närmare och positivare relation till teknik än de 
tidigare (Kirk et. al, 2012). Redan ett år efter iPadens lansering visade Daytonas största iPad-
undersökningar att hela 12 % av respondenterna i åldern 50-65 redan var aktiva iPad-användare och att 
den generella åldersfördelning var relativt jämn (Daytona, 2011). En för stor mängd interaktivitet riskerar 
dock att resultera i en kognitiv överbelastning, men är beroende av faktorer såsom förväntningar på 
interaktivitet och teknikvana, vilket varierar beroende på åldersgrupp, skriver Kirk et. al i sin studie 
(2012). Irritationsmomentet har visat sig vara minst lika stort för äldre människor att mötas av en för stor 
mängd funktioner som att mötas av för få eller en överdrivet förenklad utformning, visar Mitzner et. al’s 
studie (2010).  
 
Kirk et. al benämner äldre teknikanvändare, födda innan 1980, som “digitala immigranter” och denna 
benämning innefattar de som inte växt upp med Internet och som därav inte alltid är bekanta med modern 
teknik (2012). Därför har dessa människor generellt lägre krav och förväntningar på interaktivitet. Detta 
beror dock på tidigare erfarenheter av teknik, vilket avgör den slutgiltiga mängden igenkänning, 
förståelsen för och uppskattningen av en digital produkt. En viss mängd interaktivitet har generellt påvisat 



 

25 
 

ge ett höjt kvalitetsintryck, då interaktivitet uppfattas som ett hjälpmedel, som dessutom bidrar med 
underhållningsfaktorer och en ökad upplevelse av kontroll (Kirk et. al, 2012). Kirk et. al’s studie visar 
vidare att för att uppnå denna positiva användarrelation och öka chanserna för att äldre ska ta till sig den 
digitala produkten, ställs krav på en upplevd förbättrad användbarhet, nytta eller tillfredsställelse i 
gränssnittets utformning – med andra ord att produkten känns användaranpassad (2012). Om användarna 
inte heller ser ett specifikt värde i tryckutgåvan kan en interaktiv digital utgåva bidra till att förhöja 
läsarupplevelsen mer än en direkt statisk digitalisering kan, visar samma studie (Kirk et. al, 2012). 
Designerns utmaning blir då att utreda vad som krävs av digital och interaktiv design för en god 
anpassning efter äldre användare. 
 

3.4.2 Fysiska och mentala begränsningar att ta hänsyn till i digital design 
 
Campbell listar i sin studie upp vilka fysiska egenskaper och användarvanor hos äldre som bör påverka 
designbesluten för digital teknik, ämnad för en äldre målgrupp (2015). Något att ta hänsyn till är 
exempelvis att många över 70 aldrig har interagerat med interaktiva plattformar och att det är vanligt att 
äldre istället utgår ifrån tidigare erfarenheter och agerar utefter dessa. Nya gränssnitt är en utmaning för 
människor med försämrad kognitiv förmåga och därför bör inte en design kräva multikörning (eng. 
multitasking) av sina användare eller att användarens uppmärksamhet delas, då detta är vanligare 
egenskaper hos yngre generationer. Vidare kan eventuellt försämrad motorik och försämrad syn innebära 
problem med att träffa klickytor eller läsa text. Likaså är det inte ovanligt att det är svårare att skilja på 
närliggande färger upp i åldrarna (Campbell, 2015). 
 

3.4.3 Designprinciper för användargränssnitt för äldre 
 
För ökade chanser för igenkänning rekommenderas att standardiserade och vedertagna ikondesigner och 
placeringar utnyttjas, i kombination med en “klickvänlig utformning”- förslagsvis att de efterliknar 
fysiska knappars 3D-effekter, enligt Funka NUs riktlinjer för tillgänglig gränssnittsdesign (2012). Detta 
bidrar till en ökad användarvänlighet, likaså som att interaktiva knappar med fördel kan märkas med 
förklarande texter för att påvisa eventuella interaktionsmöjligheter. Att placera ut diskreta genvägar, som 
är lätta att lokalisera, underlättar användarnas orientering i designen och besparar dem onödigt många 
klick. Vidare rekommenderar författarna att interaktiva ytor och ikoner på skärm minst bör ha 
proportionerna 9 x 9 millimeter, så att risken för att kommandon inte registreras minimeras (Funka NU, 
2012). En annan viktig aspekt att ta hänsyn till i interaktiv design för skärm är att skärmljuset ofta 
konkurrerar med miljöljuset och att en designer därav bör eftersträva en kontrastrik design, där 
exempelvis svart text mot mörka tonplattor undviks (Funka NU, 2012). 
 
I Hwangbo et. al’s studie (2013) om äldres prestation på pekskärmar bevisas det att effektiviteten ökar 
med större ikoner, som minst har ett 3 millimeters avstånd mellan varandra. Detta har beräknats vara det 
minsta avståndet för att felkommandon ska undvikas och därmed störande moment i interaktionen 
(Hwangbo et. al, 2013). För en optimerad läsbarhet och läshastighet på skärm för användare mellan 62-83 
år, rekommenderar Bernard et. al (2001) en 14-punkters typsnittsstorlek. Studien påvisar även att serifa 
typsnitt med fördel kan användas i de fall en snabbare läsning eftersträvas och att sans-serifer bör 
användas om syftet är att tilltala äldre läsare estetiskt (Bernard et. al, 2001).  
 
Forskarna Darejeh och Sing har genom användartester tagit fram gränssnittsprinciper som syftar till att 
lösa vanliga tekniska problem hos äldre användare och bidra till en ökad tillfredsställelse gentemot 
interaktiv design. Enligt författarna grundar sig användarproblemen i det kognitiva, på grund av en 
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bristande teknikvana och en försämrad bearbetningsförmåga av ny information och nya gränssnitt 
(Darejeh och Singh, 2013). Följande designprinciper rekommenderas därav för användare med mindre 
teknikvana eller fysiska begränsningar: 

 

Darejeh och Singhs användargränssnittsprinciper för äldre: 

·      Förenkla layout, ikoner och terminologi 

·      Använd stora ikoner, klickytor och typsnitt 

·      Upprepa information och var övertydlig 

·      Utforma tydliga och enkla navigationsvägar 

·      Applicera instruerande och förklarande texter för verktyg och ikoner 

·      Ha en konsekvent funktionsanvändning och undvik en för stor blandning 
          

Användargränssnittsprinciper för personer med specifika fysiska begränsningar: 

·      Använd färgblindstestade färger som är särskiljbara 

·      Reducera antalet funktioner till de mest nödvändiga 

·      Implementera vid möjlighet anpassningsbara typsnitt, storlekar och färger 

·      Ha en förstoringsfunktion/inzoomning 

·      Designa ett gränssnitt som inte behöver genomsökas efter rätt verktyg 

 (Darejeh och Singh, 2013). 

3.4.4 Delanalys 
 
De generellt lägre förväntningarna på interaktivitet hos det ändå ökande antalet äldre teknikanvändare, 
som påvisas i Kirk et. al’s teori om digitala immigranter [3.4.1], har i detta fall att göra med en vana vid 
statiska tidningar, vilket innebär att samtliga interaktiva funktioner bör användas med ett tydligt syfte och 
försiktighet, i enlighet med Darejeh och Singhs designprinciper [3.4.3]. Datan visar att äldre är positiva 
till att anamma interaktiva funktioner om de upplever en nytta i dem [3.4.1], vilket innebär att 
designverktygets tillgängliga funktioner och innovativa interaktionsmöjligheter inte bör utnyttjas till fullo 
i prototypen, utan bör hållas nere till de mest nödvändiga. Då Kirks studie visar att ålder, förväntningar på 
interaktivitet och teknikvana avgör mängden lämplig interaktivitet, bör studiens författare även 
kontrollera dessa personegenskaper vid varje användartest, då analysen av testresultaten är beroende av 
dessa variabler [3.4.1]. Eftersom tillfredsställelsen av digitala magasin bevisligen även beror på variabler 
såsom mål med läsningen, uppfattning av tryckutgåvan och kontext [3.4.1], bör studiens författare 
utforma användarfrågor som behandlar vad testobjekten skulle föredra i hemmet – den tryckta eller den 
digitala tidningen. 
 
Det blir extra viktigt för formgivarna att utvärdera kritiskt ifall interaktionselementen verkligen är 
självklara, då datan visar att det finns risk för att vissa äldre har dålig erfarenhet av exempelvis iPads och 
deras gränssnittsdesign [3.4.2]. Datan visar även att designen bör ha tillräckligt stora klickytor, tydliga 
färgkontraster samt visuella referenser till förslagsvis fysiska objekt, exempelvis i de interaktiva 
knapparnas utformning [3.4.3], då det tar hänsyn till äldre människors eventuella fysiska begränsningar 
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och tidigare referenser [3.4.2]. Hwangbos och Bernards förslag för typografi och avstånd på skärmdesign 
bör följas för att försäkra en tydlig och användarvänlig gränssnittsdesign, däribland att serifer bör 
användas för att effektivisera och förtydliga läsning på skärm [3.4.3]. Darejeh och Singhs designprinciper 
för användargränssnitt [3.4.3] innebär sammanfattningsvis att studiens författare bör fokusera på 
förenkling och förtydligande i det grafiska arbetet - att med hjälp av en användarvänlig design förenkla 
olika funktionernas komplexitet och de håller sig inom användarnas bekvämlighetszoner. Detta kommer 
bidra till att designen inte kommer frångå trycktidningens formspråk alltför mycket och därav förtydliga 
referenserna till den, vilket enligt Kirk et. al’s studie kan bli en värdehöjande faktor [3.4.3], ifall 
användarna har en positiv relation till trycktidningen. 

 
3.5 Visuell utformning och estetik 
 
Teorier inom visuell utformning är viktiga för studiens utkomst eftersom dessa lägger grunden för de 
designbeslut som görs gällande designen av den digitala prototypen, vars användarvänlighet testas i 
studien. Teorier om typografi för webb och bild- och layoutval är viktiga för att välgrundade beslut skall 
kunna tas av studiens författare, inför designarbetet på plattformen iPad. 

 

3.5.1 Visuell kraft  
 
Visuell kraft är enligt Cleveland (2005) den grad av visuell stimulans som kommer från en design, där 
stimulansnivån i sig motsvarar attraktionen till en design. Den visuella stilen hos ett magasin utvecklas 
över tid, som ett resultat av interaktion mellan målgruppen och utgivarna, samt den kulturella kontexten 
som magasinet presenteras i (Cleveland, 2005). Cleveland nämner ett flertal designelement som kan tas i 
beaktning för att skapa en stark inverkan på en design, men med studiens syfte i åtanke har främst layout 
och bilder valts ut som fokusområden. 
 

3.5.2 Layout 
 
Cleveland skriver i sin studie att det inte finns något “språk” för tidningslayout som kan appliceras på alla 
slags magasin eller som alla magasin kan evalueras efter (2005). Däremot att det mesta inom layout 
hänger på typografiska val, däribland av ord och text, samt det visuella språk som skapas genom det 
fotografiska, illustrerade och grafiska uttrycket i tidningen. Visuell magasinlayout kan inte bli logiskt 
nedbruten i delar och analyserad på samma sätt som exempelvis en semiotisk analys av en text, utan är ett 
koncept som varierar i stor grad, där varje magasin har sitt eget uttryck och visuella språk, som bland 
annat innefattar grafiska element och sidlayout (Cleveland, 2005). 
 
För en framgångsrik marknadsföring av ett magasin är det viktigt att den har en layout som tilltalar och är 
lätt att tolka av en stor grupp människor, vilket är designerns huvuduppgift. Den primära funktionen hos 
en sidlayout är att vara behjälplig i organiseringen av visuella element och text för att göra det enklare för 
läsaren att ta till sig informationen som finns där, samt i rätt ordning. Enligt Cleveland är det viktigt att 
stimulera den potentiella eller faktiska läsaren med hjälp av layout och design och då är en stark design 
essentiell för att fånga betraktarens uppmärksamhet (Cleveland, 2005). 
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3.5.3 Typografi på skärm 
 
I digital typografi bör färg användas minimalistiskt, då det är bättre att göra mer genom mindre, menar 
Baetens (2008). Trots att de fysiska och trycktekniska aspekterna inte kan begränsa färganvändningen på 
samma sätt på skärm och att friheten gällande designval därmed blir större, får formgivarna inte bortse 
från värdet i ett kvalitativt urval. För att uppnå ett läsbart och visuellt tilltalande resultat bör inte färg 
användas “spontant”, “fritt” eller “obegränsat”, då detta kan ruinera de kommunikativa aspekterna av 
typografin. 

Det är även viktigt att ta hänsyn till vilken retorisk situation som den digitala texten presenteras i - om den 
bäst presenteras i ett lingvistiskt format (textuellt) eller i ett visuellt format (formgiven som en bild). En 
designer bör även överväga ifall interaktivitet kommer bidra till att innehållet tas emot bättre av 
mottagaren eller inte (Eyman et. al, 2014). 
 
Vid utformning av digitala magasin rekommenderar Turgut (2013) att en kreativ och tydlig design 
eftersträvas, där läsbarheten inte kompromissas för designens skull. Vidare anser Turgut att varje magasin 
bör utnyttja typografisk design, där författaren syftar på medvetna typsnittsval, samt en konsekvent 
mellanrumsformgivning, linjering och stil på betoningar (Turgut 2013). Passande spaltbredder för 
skärmar beror på vilket grid eller teckenstorlek som används (Bergström, 2009). Med fördel används 
sans-serifa typsnitt på skärm, då skärmljuset riskerar att “äta upp” de tunna linjerna i serifa typsnitt och 
därav försämras läsbarheten. Trots att det finns skärmanpassade serifer (exempelvis Georgia) bör 
typsnittsstorleken inte understiga 13 punkter på samtliga serifa typsnitt på skärm (Bergström, 2009). 
 

3.5.4 Delanalys 
 
Enligt Cleveland (2005) är visuell magasinlayout ett koncept som är svåranalyserat och varierar i stor 
grad från magasin till magasin, men att varje magasin har sitt eget uttryck och språk som bör tas till vara 
på [3.5.2]. Detta understryker vikten av att studiens författare noggrant identifierar och drar visuella 
referenser till HJ:s huvudsakliga layout i det digitala magasinet. Då Cleveland påstår att detta individuella 
uttryck främst skapas genom de typografiska valen, fotografier, illustrationer och grafik [3.5.2] bör 
studiens behandla dessa som grundpelare i HJ:s visuella identitet och överföra dessa efter förmåga, från 
HJ:s trycktidning till den digitala prototypen. Datan påvisar vidare vikten av att formge en layout som är 
lätt att ta till sig men som samtidigt är stimulerande för läsaren, i enlighet med Clevelands 
formgivningsteorier om logisk sidlayout [3.5.2]. 
 
Med Beatens (2008) typografiska teorier i åtanke bör studiens författare endast använda färg i typografin 
med försiktighet och då med ett tydligt syfte, så att läsbarheten eller tydligheten inte hotas [3.5.3]. Vidare 
för att försäkra en god läsbarhet bör studiens författare hålla sig till Bergströms (2009) typografiska 
anvisningar [3.5.3] i utformningen av prototypen, där författaren instruerar att typsnitt ej bör understiga 
13 punkters storlek på skärm, samt att typsnitten bör väljas efter de satta kriterierna för läsning på skärm, 
det vill säga att inte välja för tunna typsnitt [3.5.3]. Viktigt att poängtera är att den generella standarden på 
skärmupplösning idag är betydligt högre än den var 2009, då Bergström skrev om ämnet. Detta innebär 
att studiens författare inte nödvändigtvis är begränsade till att använda sans-serifer på skärm. Även i 
enlighet med Turguts (2013) designteori om digitala magasin [3.5.3] bör en design eftersträvas som inte 
kompromissar läsbarheten, vilket för studien innebär att läsbarheten bör prioriteras men att en intressant 
design inte heller får kompromissas, vilket blir en snäv balansgång i designarbetet. Vidare skriver Turgut 
(2013) om vikten av att använda en typografisk design i typsnitten, där studiens författare måste vara 
beredda på att evaluera och på ett konsekvent sätt formge exempelvis mellanrum mellan bokstäver och 
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linjer samt sätta en stil på betoningarna [3.5.3]. 
 
Vidare betonar Eyman (2014) vikten av att avgöra ifall en text bäst presenteras i textuellt eller visuellt 
format [3.5.3]. Därför är det ett formgivningsval hos studiens författare att avgöra vilken text som kan 
vara en del av den visuella layouten och vilken text som passar bättre som traditionell text. 
 

 

4. PROTOTYP 
 
Nedan visualiseras studiens framtagna tidningsprototyp (figur 4-9), formgiven och anpassad till den 
digitala publiceringsplattformen iPad och representerar därav resultatet av forskarnas stilanalyser, samt av 
de grundläggande teoristudierna kring digital magasindesign för iPad, äldre användare och visuell 
varumärkesidentitet. Prototypen utformades främst med utgångspunkt från HJ:s trycktidningar, i enlighet 
med stilanalysen [tabell 2]. Prototypen konstruerades som testprodukt för användartesterna i studien, i 
syfte att mäta förståelsen för den iPad-anpassade designens funktioner och de interaktiva elementens 
användarvänlighet för den äldre läsarkretsen, samt utformningens relation till trycktidningen.  
 

         
Figur 4. Framsidedesign, digital prototyp Figur 5. Pop-up, digital prototyp 
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Figur 6. Receptuppslag, digital prototyp   Figur 7. Sillrecept pop-up (stående), digital prototype 
 
 
 

       
Figur 8. Sillrecept pop-up (liggande), digital prototyp      Figur 9. Tårtrecept pop-up, digital prototype 
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5. ANVÄNDARTESTER/ EMPIRI  
 

5.1 Test 1  
 
Testperson 1 (hädanefter omnämnd som T1) var 67 år gammal, prenumererade på veckotidningarna 
“Åter” och “Trädgårdsliv” och tillade att hon aldrig skulle välja att läsa HJ. T1 saknade tidigare 
erfarenhet av plattformen iPad men kände till produkten.  
 
Vid navigeringen från omslag till sillreceptet valde T1 att korrekt först gå genom pop-up-länken med 
förstoringsglasikonen på omslaget och sedan via “läs mer-ikonen” i syfte att hitta till rätt recept. T1 
högläste ikonernas beskrivande texter inför varje beslut. T1 klarade navigationen till receptuppslaget men 
misslyckades att slutföra uppgift 1 [uppgift 1, bilaga 1], då T1 inte kunde lokalisera sillreceptet. Efter ett 
antal felklick (T1 gick in på potatissalladen och västerbottenpajen, tryckte på “fortsatt läsning-ikonen” 
och återvände till framsidan) gav T1 upp och intervjuaren fick avsluta uppgift 1. Det var inga problem för 
T1 att hitta tårtreceptet i nästkommande uppgift [uppgift 2, bilaga 1], även här via förstoringsglasikonen, 
och inte heller att förstå iPadens olika “vändbara” läsledder [uppgift 3, bilaga 1]. Då utgivningsnummer 
skulle hittas [uppgift 4, bilaga 1], ville T1 dra receptuppslagets innehåll nedåt på skärmen, då hon beskrev 
att hon sökte en dold vinjett på sidans övre kant, men utan framgång. Efter detta återvände T1 korrekt till 
förstasidan genom “tillbaka-ikonen” och slutförde därmed uppgift 4. Sammanlagt tog det 3 minuter och 1 
sekund för T1 att slutföra alla uppgifter, från start- till slutpunkt. 
 
I de uppföljande intervjufrågorna [bilaga 1 och 5.1] utvärderade T1 att de tekniska funktionerna kändes 
bekanta och var enkla att förstå, utan några upplevda svårigheter. T1 såg en tydlig koppling mellan att 
interagera med datorer och att interagera med en iPad och att det fanns en viss igenkänning i tekniken. T1 
tyckte det var en bra tydlighet i navigationssystemet, såsom i “nästa-pilen” och hon beskrev att hon 
föredrog övertydlighet framför en otydlig och för förenklad utformning, som kan leda till irriterande 
felklick. T1 upplevde inga lässvårigheter med texten på plattformen, men registrerade istället några 
grammatiska fel, men beskrev det som att läsbarheten därför måste vara god; annars hade hon inte lagt 
märke till felstavningarna. T1 noterade att hon hade glasögon på sig under testets gång och att det gick 
bra att läsa även med dessa på. Vid frågor om saknade element rekommenderade T1 en konstant synlig 
sidplan upptill på skärmen, där läsarens position i tidningen kunde framgå tydligare, då detta enligt T1 
skulle det göra det enklare för läsare att orientera sig i tidningen.  
 
När det kom till T1:s personliga upplevelse av prototypen ansåg T1 att det inte var någon större skillnad 
att läsa på skärm som det var att läsa i trycktidningar. Vid frågan om en upplevd koppling mellan de olika 
versionerna tyckte T1 att en jämförelse inte var möjlig mellan den digitala och den tryckta tidningen, då 
deras innehåll var för olika, då de varken innehöll samma recept eller bilder. Däremot kunde T1 se tydliga 
formlikheter på respektive omslag. Vidare upplevdes omslaget på den digitala prototypen som bättre och 
enklare att urskilja än trycktidningens omslag, eftersom den digitala versionen hade färre element och 
därav blev mindre “plottrig” för T1. T1 tillade att det dock är enklare att bläddra i tryckta tidningar än i 
digitala tidningar och skulle därför inte vara benägen att köpa en digital utgåva av en tidning. Detta 
eftersom T1 beskrev sig ha en konventionell relation till trycktidningars prassel, doft och staplingsbarhet. 
Generellt tyckte T1 att den digitala prototypen var bra utformad, då det var enkelt att förstå 
instruktionerna, ikonerna och att läsa på den.  
 
 
 



 

32 
 

I figuren nedan [figur 10] presenteras utvärderingen som T1 fick fylla i efter avslutad intervju: 
 

 
Figur 10. Utvärdering, testperson 1 
 
 

5.2 Test 2 
 
Testperson 2 (hädanefter omnämnd som T2) var 66 år gammal och prenumererade på veckotidningen 
“Ica-kuriren”. T2 beskrev sig som nybörjare med sin egna, nyinköpta iPad men hade tidigare vana av 
Apples IOS-system via sin Apple-telefon.  
 
Efter att ha studerat framsidan i lugn och ro startade T2 uppgift 1 [uppgift 1, bilaga 1], med att snabbt och 
enkelt gå från omslaget genom pop-up:ens förstoringsglas och “läs mer-ikonen” till receptuppslaget, för 
att därefter utan svårigheter lokalisera sillreceptet på receptuppslaget. T2 högläste ikonernas 
informationstexter inför varje interaktionsmoment. Innan T2 förstod att sillbilden var en klickbar pop-up, 
var hennes första infall att försöka swipe:a innehållet åt vänster för att komma till receptet, men utan 
framgång. T2 övergick därefter till att testa att klicka på förstoringsglaset till receptet och slutförde 
därmed sin uppgift. Testpersonen förstod direkt att man kunde scrolla innehållet och hittade pop-up:ens 
stängknapp utan hjälp.  
 
När T2 ombads gå vidare till tårtreceptet [uppgift 2, bilaga 1] lyckades testpersonen inte lokalisera vart 
tårtlänken låg på receptuppslaget. T2 försökte istället återvända till framsidan genom “tillbaka-ikonen” 
och trycka på tårtan på omslagets bakgrundsbild, men utan resultat. T2 testade att öppna janssonreceptet 
via framsidan och sedan att använda “nästa sida-ikonen”, innan hon återvände till receptuppslaget, där 
uppgift 2 fick avbrytas. Vid testet av förståelse för olika läsledder av recepten [uppgift 3, bilaga 1] 
försökte T2 inledningsvis zooma in på bilden genom nyp-zoomning. När inte detta gav något resultat 
vände T2 på plattan till liggande format och klarade därmed uppgift 3. När T2 ombads identifiera HJ:s 
nummer av utgåvan [uppgift 4, bilaga 1] drog T2 inledningsvis ned sidans innehåll, för att söka svar på 
sidans övre kant, men utan resultat. Därefter valde T2 att återgå till framsidan genom “tillbaka-ikonen” 
och kunde där lätt identifiera vilket nummer tidningen hade. Sammanlagt tog det 3 minuter och 18 
sekunder för T2 att slutföra alla uppgifter, från start- till slutpunkt. 
 
I de uppföljande intervjufrågorna [bilaga 1 och 5.2] utvärderade T2 att det var enkelt att förstå och känna 
igen sig i både plattform och navigationssystem och värderade att prototypen fungerar som andra 
interaktiva system brukar - att man söker något och klickar sig fram. T2 kommenterade att det generellt är 
svårt att veta hur man backar och går tillbaka i modern teknik, såsom på datorer och surfplattor, men att 
det inte berörde prototypens design. Navigationssystemet beskrevs som enkelt, med stora och tydliga 
ikoner och utan övertydlighet. T2 kunde läsa bra med sina progressiva linser och bedömde därför 
läsbarheten som god i prototypen. T2 upplevde inte någon onödig funktion eller att något saknades. 
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Vad det gällde den personliga upplevelsen av prototypen påpekade T2 att hon generellt inte tycker om 
veckotidningen HJ, men att hon ändå kunde se en koppling mellan trycktidning och den digitala utgåvan, 
men upplevde att recepten var lättare att ta till sig på den digitala plattformen. Enligt T2 var bilderna mer 
levande i den digitala prototypen än i trycktidningen, då de hade bättre färgåtergivning. T2 kunde tänka 
sig den digitala utgåvan som en ersättning för tryckversionen, samt att själv köpa en liknande digital 
version att bläddra i, men endast ifall hon inte hade något annat för sig. T2 tillade dock att hon troligtvis 
inte skulle köpa just HJ. T2 kunde inte komma på något att förbättra i prototypen och tyckte generellt att 
den kändes tydlig och logisk. 
 
I figuren nedan [figur 11] presenteras utvärderingen som T2 fick fylla i efter avslutad intervju: 

 
Figur 11. Utvärdering, testperson 2 
 

5.3 Test 3 
 
Testperson 3 (hädanefter omnämnd som T3) var 52 år gammal och ansåg sig ha god webbvana. T3 
prenumererade på veckotidningarna “Damernas värld” och “Sköna hem”, samt beskrev sig som mindre 
erfaren av plattformen iPad, men inte heller helt obekant.  
 
Vid första uppgiften [uppgift 1, bilaga 1] valdes direkt rätt väg genom förstoringsglaset och “läs mer-
ikonen” till receptuppslaget, där T3 utan svårigheter navigerade sig till rätt pop-up-sillrecept och slutförde 
därmed uppgift 1 och likaså uppgift 2 [uppgift 2, bilaga 1] utan problem. Scrollnings- och pop-up-
funktioner föll sig naturligt för användaren. T3 stötte på svårigheter gällande att utnyttja iPadens olika 
läsledder i uppgift 3 [uppgift 3, bilaga 1], då hon istället valde att gå in på själva iPad:ens inställningar, 
för att ställa in en bredare läsbredd därifrån. Här informerades T3 om att detta gick utanför prototyptestet. 
Därefter försökte T3 lösa uppgiften genom att zooma in genom nyp-zooming, som hon beskrev att hon 
gör på sin telefon, men utan resultat. Efter detta hade T3 slut på idéer och uppgift 3 avbröts. Att lokalisera 
tidningsnumret [uppgift 4, bilaga 1] var inget problem för T3, då hon korrekt och direkt gick tillbaka till 
förstasidan för att kontrollera numret. T3 utnyttjade både swipe-funktionen och den klickbara ikonen för 
att byta sida i tidningen under testsessionen. Sammanlagt tog det 1 minut och 29 sekunder för T3 att 
slutföra alla uppgifter, från start- till slutpunkt. 
 
Vad det gällde teknik och funktioner i prototypen utvärderade T3 att det var mycket enkelt att förstå och 
hantera prototypen, samt att navigationssystemet inte upplevdes som övertydligt på något vis, då hon 
beskrev att hon inte kände sig fördummad. T3 tyckte det var lätt att hitta rätt och uppskattade de “stora 
och tydliga ikonerna”. Läsbarheten upplevdes även den som bra, då texten beskrevs som tillräckligt stor 
och lättläst. Funktionerna upplevdes av T3 som lagom, varken för många eller för få.  
 
Vad det gällde den personliga upplevelsen ansåg T3 att den digitala versionen och den tryckta tidningen 
hade en tydlig koppling till varandra, speciellt i layout-avseende. T3 tillade att det framgick tydligt i 
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prototypens utformning att den tillhörde HJ, vid en jämförelse. Enligt T3 skulle den digitala prototypen 
passa bättre som komplement till trycktidningen än som ersättning, eftersom T3 föredrar en fysisk tidning 
att bläddra i än digitala utgåvor och förutsåg att det kommer ta ett tag innan digitala tidningar kommer 
ersätta trycktidningar. T3 exemplifierade damernasvarld.se som en digital tidning som hon hade 
erfarenhet av sedan tidigare och beskrev att hon läser på ett helt annat sätt där än i papperstidningar och 
att det oftast finns mer innehåll i den digitala utgåvan, som därav kompletterar trycktidningen. T3 var 
aningen skeptisk till att köpa en digital utgåva av detta slag och uppgav att hon hellre höll sig till tryckta 
tidningar, på grund av att hon “tillhör den typen av generation”, men att undantaget skulle kunna vara på 
resor, då ett magasin på surfplatta kunde vara det smidigaste alternativet. T3 menade att hon endast skulle 
köpa en iPad-tidning ifall den specifikt behandlade ett personligt intresseområde eller om digital läsning 
skulle vara det enda möjliga alternativet. 
 
T3 uttryckte ett missnöje med prototypens utformning, då hon förväntade sig att komma direkt till 
sillreceptet då hon tryckte på “läs mer”, istället för att omdirigeras till en generell receptsamling, där hon 
återigen fick uppsöka sillreceptet. Detta ansåg hon gick emot det förväntade resultatet vid 
interaktionsmomentet. Generellt sammanfattade T3 att prototypen hade en snygg layout, var lättläst och 
att det var lätt att hitta i den.  
 
I figuren nedan [figur 12] presenteras utvärderingen som T3 fick fylla i efter avslutad intervju: 

 
Figur 12. Utvärdering, testperson 3 
 
 

5.4 Resultat på uppgifterna 
 
I tabellen nedan [tabell 5] sammanställs resultatet av användaruppgifterna hos samtliga testpersoner i en 
tabell, enligt Tullis och Alberts (2013) modell för att mäta användarresultat [2.2.5], där ettor står för 
avklarad uppgift och nollor för en avbruten uppgift. Detta för att få en god översikt av den generella 
förståelsen för prototypdesignen, plattformen och dess funktioner. 
 

 
Tabell 5. Resultat av uppgifter i användartester. 
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6. RESULTAT/ANALYS 
 
6.1  Analys av design 
 
6.1 .1 Layout 
 
Studiens författare har enligt Clevelands teorier om magasinlayout [3.5.2] eftersträvat att översätta och 
efterlikna HJ:s personliga och unika uttryck i layouten, genom att använda ett liknande upplägg på layout 
och kombination av typografi, bilder och grafiska element, men att samtidigt balansera detta för att passa 
en mindre yta och iPad-skärmens egenskaper.  

Ett av designmålen som studiens författare hade var att utforma en layout som underlättade för läsaren att 
ta till sig information, genom att tydligt organisera text och visuella element [3.5.2]. Detta försäkrades 
genom att hålla en enkel grundlayout och ge utrymme för tillräckligt mycket text för att guida betraktaren, 
men samtidigt en inte för stor mängd element eller text, för att på så sätt undvika ett rörigt upplägg. För 
att få plats med innehållet och ytterligare undvika en rörig layout utnyttjades plattformens pop-up 
funktioner, där ett lager-på-lager-upplägg löste eventuella utrymmesproblem, i enlighet med Funka NUs 
(2012) riktlinjer för interaktiv design [3.3.3].  

IPad-prototypens layout hölls så simpel som möjligt, med hänsyn till den mindre läsytan [3.3.3] samt den 
äldre målgruppen [3.4.3], utan att frångå samma mängd kärninnehåll och upplägg som trycktidningen. 
Detta för en ökad visuell referens till den generellt välfyllda veckotidningen [stilanalys 3.2.1, tabell 2], för 
att bibehålla en konsekvent visuell varumärkesidentitet i de olika kanalerna, i enlighet med teorianalysen 
[3.1.5]. Den mindre skärmen innebar också ett aktivt bortval av onödiga utfyllnadselement, såsom antalet 
puffar eller inklippta bildtexter, som beskriver vad läsaren redan ser och inte bidrog till innehållet. 
Mängden bilder per sida valdes med trycktidningen som referens, där målet var att motsvarande mängd 
innehåll i trycktidningen skulle överföras till iPad-tidningen, för att inte riskera att frångå HJ:s visuella 
utformning och hur konsumenter är vana att se tidningen [3.1.5]. 
 
Den fyrindelade grid:en från trycktidningen utnyttjades ytterst begränsat och då i syfte att anknyta till ett 
standarduppslag i trycktidningen. I övrigt hölls designen från en till två spaltbredder, på grund av den 
mindre läsytan, i kombination med de större typsnittsstorlekarna, som krävdes i och med de äldre läsarna 
[3.5.4]. I den slutgiltiga designen utnyttjades iPadens båda läsledder, då prototypen syftade till att bättre 
utnyttja plattformens tekniska möjligheter, i enlighet med rekommendationerna för en välutformad 
applikation [3.3.4]. Dock gjordes det aktiva valet att utnyttja en konstant och icke-föränderlig layout i de 
olika läsledderna, då för stora flödes- och layoutförändringar kan leda till onödiga förvirringsmoment 
[3.3.3]. Puffarna placerades i enlighet med trycktidningens utformning [stilanalys 3.2.1, tabell 2], då detta 
ansågs vara en nyckel till visuell igenkänning av HJ.  
 

6.1 .2 Bilder, grafik och färg 
 
Bilderna valdes ut med hänsyn till iPadens högre skärmupplösning [3.3.1], vilket innebar stora 
bildformat, som kontrollerades på plattformen för att undvika onödiga störningsmoment i bilderna. 
Bilderna valdes även ut med utgångspunkt från HJ:s stilanalys [3.2.1, tabell 2], där forskarna hållit sig till 
stiltypiska porträttbilder på kvinnor inom åldersgruppen, samt bilder som följer HJ:s återkommande 
teman, såsom mat, relationer och hemmasysslor. Detta för att skapa samma typ av associationer som 



 

36 
 

redan finns till trycktidningen [delanalys 3.1.5]. Receptbilderna till prototypen valdes dels efter samma 
stil och beskärning på bilderna som i trycktidningen och dels efter kriterier som att de såg ut att vara tagna 
i samma miljö och med samma “hemmagjorda” känsla som i trycktidningen [stilanalys 3.2.1, tabell 2].  

För att ytterligare skapa samma associationer och intryck av prototypen som till trycktidningen valdes 
färgscheman efter provstick från HJ:s trycktidning, i syfte att hålla den visuella identiteten konsekvent 
mellan plattformarna [3.1.5]. Darejeh och Singhs krav på en färgblindsanpassad design [3.4.3] 
försäkrades genom tydliga särskiljande kontraster, med hjälp av slagskuggor, tydliga inramningar och 
tonplattor, för en underlättad läsning på skärm för äldre människor [3.4.4]. Då punktade linjer, tonplattor, 
skuggeffekter, och toningseffekter identifierades som ägbara identitetselement i HJ [stilanalys 3.2.1, 
tabell 2], användes dessa genomgående i prototypen, återigen för att hålla en konsekvent visuell identitet 
mellan plattformarna [3.1.5]. 
 

6.1 .3 Typografi 
 
I enlighet med Bergströms rekommendationer om serifa typsnitt på skärm [3.5.3], understegs aldrig en 13 
punkters typsnittsstorlek i brödtexten, för att försäkra läsbarheten för äldre [3.4.3 och 3.5.3]. Detta för att 
även inte behöva frångå HJ:s hustypsnitt [3.2.1 tabell 3] och därav en del av deras visuellt ägbara element 
[3.1.5]. 

Med hänsyn till Baetens rekommendationer undvek studiens författare att nyttja omotiverade färgval i 
typsnitten [3.5.3]. De färger som användes var endast i syfte att markera hierarkinivåer i text och layout, 
dels för att orientera läsaren i texten och dels i särskiljande, respektive sammankopplande syften (visa 
vilka element som hör ihop). Färgerna som användes i typografin var lånade från HJ:s trycktidning, i syfte 
att uppehålla visuella igenkänningsfaktorer till HJ:s visuella identitet [3.1.4]. Vad det gällde typografin 
generellt i prototypen så sattes läsbarheten i första hand, efter Turguts rekommendationer [3.5.3], där 
fokus lades på en typografisk utformning som skulle underlätta för läsarna att ta till sig informationen, för 
att kunna slutföra användaruppgifterna ostört. Utmaningen låg i att hitta en harmoni mellan läsbarhet, en 
visuellt stimulerande design [3.5.2] samt tydliga referenser till HJ:s visuella identitet. 
 

6.1 .4 Navigationsikoner 
 
Vissa navigationsikoner i prototypen saknade medvetet interaktiva funktioner, utan fanns endast 
utplacerade för att ge illusionen av en komplett tidning, med mer innehåll än vad prototypen egentligen 
hade. Detta för att undvika riskerna för att visuellt leda användarna genom uppgifterna, gällande vart det 
var tänkt att klicka och inte. Navigationsikonerna utformades med tredimensionella effekter och 
kombinerades med instruerande texter [figur 13], i enlighet med Funka NUs designprinciper för 
användargränssnitt för äldre [3.4.3]. Detta då det konnoterar tryckbara ytor och tar hänsyn till äldre 
människor tidigare referenser till sådana [3.4.4]. Av samma anledning utformades navigationsikonerna 
med utgångspunkt från Apples standardiserade ikonbibliotek, för att öka chanserna för igenkänning av en 
redan vedertagen design [3.4.3]. Då målet var att hålla sig inom användarnas bekvämlighetszoner, följdes 
standardiseringarna av ikonutformning och interaktiva ytor, i enlighet med designprinciperna för 
gränssnittsdesign [3.4.3], för att göra interaktionen och navigationen så underlättad och irritationsfri som 
möjligt [3.4.4]. Av samma anledning gjordes de klickbara ytorna större än själva ikonerna, för att undvika 
risker för feltryck och därav ta hänsyn till eventuella fysiska begränsningar hos användargruppen [3.4.3]. 
En minimigräns på 3 millimeters avstånd mellan de klickbara ytorna hölls genomgående genom 
prototypen, där de klickbara ytorna var minst 9x9 millimeter i diameter, enligt Funka NUs 
rekommendationer [3.4.3]. 
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Figur 13. Navigationsikoner, digital prototyp 
 

6.1 .5 Funktioner och interaktion 
 
När det kom till urval av funktioner och hur mycket av iPadens tekniska möjligheter som skulle utnyttjas 
höll sig forskarna till de mest grundliga basfunktioner som krävdes av designen och för att slutföra 
användaruppgifterna, för en underlättad och logisk navigering i tidningen. Exempelvis följdes 
formgivningsstandarden av att en horisontell swipe innebär ett artikel- eller sidbyte [3.3.2, tabell 4], likt 
en fysisk tidningsbläddring. Likaså utnyttjades pop-ups, som besparar läsarna från en överfylld och 
onödigt lång sidlayout [3.3.3], samt dragbart innehåll (för att ett längre innehåll ska kunna läsas) samt 
direktlänkar, där läsaren kan ta praktiska genvägar till önskat innehåll. Samtliga av dessa funktioner har 
därför ett tydligt syfte, vilket var ett grundkrav att ta hänsyn till i interaktionsdesign för äldre användare 
[3.4.4]. Det var alltså ett aktivt val att inte utnyttja iPadens alla interaktiva möjligheter, såsom rörliga 
bildspel, en föränderlig layout eller panoreringsmöjligheter [tabell 4, vanliga iPad-funktioner], då det 
skulle riskerat bli distraktions- eller irritationsmoment för en målgrupp som har starka preferenser till en 
statisk tidning och därmed från början lägre förväntningar på interaktivitet [3.4.4]. 
 

6.2 Analys av användartester  
 
Beroende på till vilken utsträckning testpersonerna var bekväma eller vana vid att använda surfplattor 
blev förutsättningarna, för att hantera de grundläggande funktionerna som krävdes för att manövrera 
prototypen, vitt skilda. Till exempel hade T2, som aktiv Apple-kund, mest vana vid att använda Apples 
operativsystem [5.2, Test 2] och hade alltså redan erfarenhet av interaktiva element samt Apples 
standardutformning på navigationsikoner [3.3.3, figur 3]. Denna igenkänning och erfarenhet framgick av 
den generellt problemfria testsessionen, där problematiken snarare verkade ligga i tidningens design och 
inte i förståelsen för de interaktiva elementen, då T2 inte lyckades lokalisera en viss klickbar yta [5.2, 
Test 2]. T1 hade minst iPadvana, då denne knappt hade använt en surfplatta tidigare och hade därför 
sämre förutsättningar att klara av vissa delar av testerna, men agerade ändå snabbare än T2 på vissa 
uppgifter. Den bristande plattformsvanan verkade dock inte påverka T1:s förståelse för och hantering av 
iPad-prototypen, vilket kan förklaras med T1:s dragna liknelse till datorhantering, vilket hon hade en 
uttalad vana av [5.1, Test 1]. Likaså var arbetsvanor en faktor som kan ha haft inverkat på testresultaten, 
då T3, som stötte på minst användarproblem och var snabbast i att slutföra uppgifterna, hade tidigare 
erfarenhet av exempelvis webbarbete och en tydligt märkbar vana av digitala plattformar [5.3, Test 3]. Att 
T3 var yngst kan även det vara en förklaring till den naturliga plattformsinteraktionen. Både T1:s och 
T2:s tidigare yrkesroller värderades av forskarna som irrelevanta som grund för analys. 
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6.2.1 Tekniska funktioner 
 
För användarna fanns sammanfattningsvis en generell förståelse för plattformens tekniska funktioner, 
oavsett varierande erfarenheter av surfplattor. Detta kan utläsas ur användarintervjuerna, där 
testpersonerna kunde känna igen många funktioner och element från sina datorer eller mobiltelefoner [5.1 
& 5.2], vilket bekräftar att studiens forskare inte frångått en vedertagen gränssnittsdesign och 
användarnas användarvanor för mycket, i enlighet med användargränssnittsprinciperna [3.4.3]. Datan 
visar att samtliga testpersoner upplevde en lättförstådd teknik och funktionalitet, både vad det gällde de 
rena iPad-funktionerna, som scrollning, zoom, tap och swipe, såsom prototypens navigationssystem [5.1, 
5.2, 5.3]. Detta, i kombination med att majoriteten förstod att man kunde byta läsledd [5.1 & 5.2], tyder 
på att instruerande ikoner för de enklaste tekniska funktionerna, såsom scrollning och en vändbar layout 
skulle ha varit onödiga element, vilka också medvetet uteslöts av forskarna. Att två av tre testpersoner 
försökte använda sig av de inte implementerade zoom-funktionerna [5.2 & 5.3] påvisar att det redan fanns 
en naturlig förståelse för plattformen hos testpersonerna. Dock berodde inte gesten på ett behov av 
förstoring, utan på en misstolkning av uppgiften av att “bredda skärmen” [Uppgift 3, bilaga 1]. Att 
samtliga användare utöver detta aldrig kände ett behov av att zooma in på designen, bevisar en tillräckligt 
god läsbarhet och bildstorlek på plattformen. 
 
Den mest valda interaktionstekniken var att navigera sig genom prototypens tryckbara knappar, vilket 
därav bekräftar ett eftersträvat “klickvänligt utseende” och en tydlighet i navigationsikonerna, i enlighet 
med designprinciperna för användarvänliga gränssnitt [3.4.3]. I störst utsträckning valde samtliga 
testpersoner att just trycka där det indikerades att man kunde trycka (på ikonerna), istället för att gå 
genom prototypens alternativa klickbara bildytor. Detta tyder ytterligare på att de tryckbara ikonerna var 
väl utformade efter sitt syfte och tillräckliga för en lyckad användarvänlighet. Vidare bevisar detta att 
swipe-funktionen, som ett alternativt kommando för sidbyte, inte var lika uppenbart eller naturligt för 
användarna, men störde i detta fall inte mätningen av prototypens användarvänlighet. Att de äldsta 
användarna högläste navigationsikonernas förklarande texter under interaktionsmomenten [5.1 & 5.2], 
bevisar att de utnyttjade den detaljen som bekräftelse för sina beslut i orienteringen i tidningen, vilket 
bekräftar Darejeh och Singhs designprinciper för äldre, om att samtlig information bör finnas i textform 
[3.4.3]. Att en av testpersonerna ville klicka på informationsikonen “fortsatt läsning” [5.1], indikerade på 
ett designfel - antingen att ikonen bör ha varit interaktiv eller att den bör ha haft en helt annan utformning, 
för att inte missuppfattas som en interaktiv ikon. Detta belyser att endast knappar med liknande funktioner 
bör ha liknande utformning. Dock kan “fortsatt läsning-knappen” bevisas ha varit ett onödigt 
informationselement, då faktumet att samtliga testpersoner, med eller utan erfarenhet av plattformen, 
automatiskt förstod att det fanns ett scrollbart innehåll ändå. 
 
Enligt utvärderingsformulären [figur 10-12] var de tekniska funktionerna i två av fallen bekanta för 
användarna och i ett av fallen värderades de som varken helt nya eller bekanta [5.1, 5.2 och 5.3]. Alla tre 
testpersoner ansåg att funktionerna var högst lättförståeliga, vilket ytterligare bekräftar en igenkänning, 
som pekar på att ikonerna och plattformen i sig var användarvänliga och levde upp till studiens ändamål. 
Vidare visade utvärderingarna att användbarheten och hur pass lätt man kunde navigera sig i prototypen 
var på en hög nivå [figur 10-12]. Detta bevisar att studiens författare lyckats utforma ett lättanvänt, 
lättförstått och välanpassat navigationssystem för den äldre målgruppen. Dessutom framkom det av datan 
att designen inte heller uppfattades som övertydlig [5.1, 5.2 och 5.3], vilket uppfyller Mitzners designmål 
för äldre teknikanvändare [3.4.1], där en överdrivet förenklad design bör undvikas för att inte riskera en 
värdesänkande användarupplevelse [3.4.1]. Vidare var det en gemensam attityd bland testpersonerna att 
det var bättre att ha tydligt förklarande element, såsom i prototypen, än att utesluta information, då det 
skulle ha orsakat irritation [5.1, 5.2 och 5.3].  
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Faktumet att två av tre testpersoner försökte dra ned layouten i jakt på dolda vinjetter med information 
[5.1 och 5.2], bevisar en stark relation till traditionella veckotidningars layout, där vinjetter ofta hittas på 
sidornas övre kanter. Eftersom majoriteten av användarna hade denna impuls, pekar detta på ett eventuellt 
saknat element, som skulle kunna implementeras i en förbättrad prototyp, för att därmed bättre relatera till 
trycktidningens utformning. Att samtliga testpersoner generellt var snabba på att förstå, navigera sig och 
utnyttja den digitala prototypens funktioner, tyder på en snabb inlärning och tidigare erfarenhet av 
interaktiva plattformar. Detta belyser en potential för den äldre målgruppen att kunna hantera och 
använda interaktiva tidningar, då de bevisligen använder digitala plattformar i sin vardag och därav att 
interaktiva funktioner sällan är helt nya för målgruppen. 
 
6.2.2 Personliga upplevelser 
 
Kopplingen mellan digital prototyp och trycktidning var mest uppenbar för T2 och T3 men kunde även 
bekräftas av T1 [5.1, 5.2, 5.3], där bildanvändning, färger och layout ansågs vara de element som mest 
anknöt till trycktidningen. Detta innebär att studiens författare, ur ett konsumentperspektiv, lyckats bevara 
samma intryck och känsla i den digitala prototypen som till HJ:s trycktidning. Att T1 ansåg att speciellt 
omslaget bidrog till den starka liknelsen mellan tryckt och interaktiv tidning, trots en mindre rörigt layout 
[5.1], i kombination med att T2 föredrog den digitala utformningen tack vare dess förenkling [5.2], pekar 
på att studiens författare framgångsrikt framhävt de mest relevanta identitetselementen [3.3.3] och 
utformat en lätthanterlig digital iPad-tidning. Vidare påvisar detta att HJ:s identitet och känsla har 
bibehållits, vilket i sin tur innebär att designen levt upp till Phillips et als. metod för att bibehålla en 
visuell identitet [3.1.4], där en varierande visuell utformning beskrivs måste kunna balanseras mot en 
enhetlig visuell identitet, vilket var ett grundläggande designmål i studien.  
 
Trots att bilderna medvetet efterliknades de i trycktidningen, för att skapa en helhet och 
igenkänningsfaktor, i enlighet med HJ:s ägbara element [3.2.1], så upplevdes de ändå som mer attraktiva i 
prototypen. Bidragande faktorer kan dock vara iPadens höga skärmupplösning [3.3.1] och goda 
färgåtergivning. Att T2 dessutom ansåg att recepten var lättare att ta till sig i den digitala versionen [5.2] 
pekar på en god användarvänlighet för äldre och en värdehöjande faktor. Att designen generellt blev lägre 
rankad än hur pass intressant och hemtrevlig prototypen var i T3:s utvärdering, tyder på att innehållet, 
funktionerna och möjligen bildvalet tilltalade användaren mer än den visuella utformningen. Samtliga 
testpersoner värderade prototypen som en kvinnlig produkt [figur 10, 11 och 12], vilket bekräftar att 
studiens författare visuellt lyckats kommunicera målgruppen, samt genom valet av innehåll.  
 
Att T1 utvärderade prototypen som “tråkig”, “opersonlig” och “omodern” [5.1, figur 10] kan bero på att 
testpersonen hade en initialt negativ inställning till HJ som varumärke [5.1]. Denna inställning kan bero 
på ett missförstånd av att utvärdera varumärket HJ istället för prototypen, men blir samtidigt en 
bekräftelse på att studiens författare lyckats överföra samma subjektiva och negativa associationer från 
trycktidningen till den digitala tidningen, vilket i sin tur bekräftar en lyckad överföring och bevaring av 
HJ:s visuella identitet och en persons ursprungliga varumärkesbild [3.1.3]. Detta då T1 reagerar lika på 
innehållet på båda plattformarna. Studiens författare tolkade därför inte dessa negativa associationer som 
en negativ inställning till plattformen eller prototypen, då både användarvänligheten och prototypens 
design fick bra betyg av T1 [5.1].  
 
En gemensam attityd hos testpersonerna var att de var mindre intresserade av att använda eller köpa en 
digital utgåva av HJ, där endast de som hade iPad-vana var öppna för tanken att läsa digitala tidningar 
över huvud taget, men att en tryckt variant ändå uppskattades mest [5.1, 5.2, 5.3]. Att T1 underströk 
betydelsen av att kunna bläddra i en tidning och alla dess fysiska fördelar [5.1], tyder ytterligare på en 
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starkt rotad relation till trycktidningar. Detta pekar på att det kan krävas en bekanthet med och 
introduktion till plattformen iPad för att vana läsare av papperstidningar ens ska vara öppna för konceptet 
med att läsa en interaktiv tidning. Vidare innebär detta att målgruppen troligtvis inte är en speciellt stor 
marknad för digitala tidningar, då det kan vara en generationsfråga om hur mycket tryckta respektive 
digitala tidningar uppskattas. Testpersonerna hade generellt inte några invändningar mot prototypen i sig, 
utan snarare mot varumärket HJ, då ingen var läsare av tidningen [5.1, 5.2, 5.3]. Detta var också ett av 
skälen till varför ingen var intresserad av att använda eller köpa en digital prototyp av HJ. Dock fanns ett 
generellt intresse för digitala tidningar. 
 
Datan visade dock att T2:s attityd mot HJ som varumärke förbättrades efter testsessionen, då T2 
utvärderade den digitala prototypen som “intressant”, relativt hemtrevlig, samt “modern” [5.2, figur 11], 
efter att ha inlett testsessionen med att beskriva en mindre positiv inställning till tidningen [5.2]. Att T2 
värderade designen som “modern” och innehållet som “intressant” [5.2, figur 11] visar att prototypens 
utformning uppskattades av T2. Eftersom T2 ansåg att det finnas en koppling till trycktidningen, samt 
hade en mer positiv inställning till prototypen än till trycktidningen, kan slutsatsen dras att studiens 
interaktiva prototyp hade en värdehöjande effekt för varumärket HJ. Detta stärks ytterligare av T3:s 
positiva utvärdering av prototypen [5.3, figur 12], som även här bevisar en förbättring av en ursprungligen 
negativ varumärkesbild av HJ [5.3], då T3, likt T1 och T2, aldrig föredragit HJ som tidning [5.1, 5.2, 5.3]. 
Dessa resultat påvisar sammanfattningsvis en mer positiv upplevelse av den digitala prototypen än av 
trycktidningen.  
 
En mer övergripande analys som kan dras ur designen och användartesterna är att det som testpersonerna 
generellt hade mest problem med inte var de tekniska funktionerna utan snarare designen. Vissa 
hierarkiska missar i utformningen, såsom rubrik- eller bildordning, fick vissa element att undfalla 
testpersonernas uppmärksamhet. Element som låg överlappade med annat innehåll upplevdes bevisligen 
ha lägre hierarki och testpersonerna uteslöt därav dessa som interaktiva ytor, vilket bidrog till problemen 
med att avsluta vissa användaruppgifter. En annan förklaring till dessa problem kan vara att vissa 
huvudelement placerats i iPadens nedre högra hörn och då svenskar generellt läser av en yta från vänster 
till höger så hamnade detta innehåll lägst i visuell hierarkinivå. En annan potentiell problemfaktor kunde 
vara att vissa färger flöt ihop, då till exempel röda tonplattor kunde ligga mot en rödaktig bild, vilket 
kunde ha bidragit till att T2 avbröt den relaterade användaruppgiften [5.2]. Då användaren inte lyckas 
uppfylla sitt användarsyfte har ett allvarligt designproblem identifierats. 
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7. SLUTSATS 
 
Efter att ha analyserat resultatet av den slutgiltiga prototypdesignen, samt användartesterna av den, dess 
funktioner och interaktiva element, kan studiens frågeställningar besvaras.  
 

7.1  Frågeställning 1  
 
Vilka designelement är grundstenar i Hemmets Journals visuella identitet och därmed de viktigaste att 
överföra, bevara och översätta från tryck till digitalt? Vilka designbeslut innebär detta för en iPad-
anpassad tidningslayout? 
 
Efter att ha ställt teori om visuell identitet mot stilanalysen på HJ:s trycktidning framkom det av studien 
att grundstenarna i HJ:s visuella identitet är logotypen, i samspel med den genomgående 
färgkombinationen rött och gult och HJ:s ikoniskt välfyllda layout. Dessa ramverk kompletteras av den 
unika sammansättningen av typsnitt, återkommande grafiska element samt specifika bildmotiv. Dessa 
element definierar i sin helhet den visuella identiteten som utgör just vad som är och ser ut som HJ och 
blev därav de centrala identitetsfaktorerna som inte fick uteslutas eller nedprioriteras i den nya 
skärmanpassade iPad-tidningen. Detta för att kunna försäkra ett konsekvent visuellt uttryck i en digital 
version av en trycktidning. 
 
Detta innebar bland annat en storleks- och upplösningsanpassning av samtliga grundelement, till att passa 
både iPadens och den äldre läsarkretsens egenskaper, samt ett aktivt designbeslut av att utesluta de till 
identiteten icke bidragande element, som krävde plats av den redan begränsade layoutytan. 
 

7.2 Frågeställning 2 
 
Vilka interaktiva funktioner på iPad är användarvänliga för den äldre målgruppen? 

Användartesterna visade att samtliga interaktiva funktioner som implementerats i iPad-prototypen 
hanterades utan större svårigheter och även att den äldre målgruppens interaktiva kunskaper ibland 
sträckte sig längre än de funktioner som implementerats i studiens prototyp. Både plattformens 
automatiserade funktioner såsom swipe, tap, scroll och zoom, samt prototypens inbyggda funktioner 
såsom interaktiva knappar, klickbara ytor och pop-ups, föll sig naturliga för samtliga användare att 
interagera med, så länge utformningen upplevdes som logisk och lättförstådd. Att de multipla läsledderna 
inte var självklara för alla användare pekar på att en komplett läsupplevelse inte bör hänga på att båda 
läsledderna utnyttjas, utan att det endast bör vara en värdehöjande valmöjlighet. 
 
Trots förhållningsvis spridda åldrar och förutsättningar hos användarna, klarade samtliga av att manövrera 
plattformen och dess tekniska funktioner, vilket påvisar en generell förståelse för interaktiva plattformar 
hos äldre teknikanvändare och därmed hos HJ:s målgrupp, vilket i sin tur innebär lovande utsikter för de 
interaktiva tidningarnas framtid, för även en äldre målgrupp. 
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7.3 Frågeställning 3 
 
Blir interaktiva element en värdehöjande eller värdesänkande funktion för Hemmets Journals 
varumärkesbild? 

Användartesterna och utvärderingarna av den interaktiva prototypen visade generellt en positiv inställning 
till de tekniska funktionerna och navigationssystemet och i två av fallen en stimulerande 
användarupplevelse, trots en initialt negativ bild av HJ:s varumärke, vilket bekräftar en positiv effekt av 
den digitala prototypen. Detta påvisar att en interaktiv produkt potentiellt kan ha en värdehöjande effekt 
på målgruppens varumärkesbild av HJ, beroende på variabler som vana vid interaktivitet och relation till 
trycktidningen. 
 
Utmaningen ligger sammanfattningsvis inte i interaktionsmomenten eller äldres förståelse för den digitala 
plattformen, utan snarare i övertalningsmomentet att få dem att acceptera iPaden som en digital 
läsplattform. En digital tidning adderar en interaktiv dimension, men i och med en digitalisering förloras 
samtidigt de fysiska dimensionerna, som är så starkt rotade hos en äldre läsarkrets.  
 

8. DISKUSSION 
 
Det var svårt att få ett generaliserbart resultat utav denna studie, då detaljerad data endast kunde och 
hanns utvinnas från en mindre mängd undersökningsobjekt, vilket krävdes av det kvalitativa 
angreppssättet. Att resultatet visade på en positiv inställning hos den äldre målgruppen gentemot teknik 
och interaktiva funktioner, vilket enligt studiens författare kan tyda på en potentiell framtid för iPad-
tidningar för äldre läsare, blir därav mer en indikation om hur situationen kan se ut - ett stickprov ur 
verkligheten. 
 
Om studien genomförts med HJ som uppdragsgivare hade det troligtvis varit enklare för studiens 
författare att få tag i relevant material till prototypen som till exempel högupplöst originalmaterial, 
däribland logotypen, HJ:s hustypsnitt, specifika färgkoder och möjligtvis bildmaterial. Detta hade gjort 
prototypen mer trovärdig och hade underlättat utvärderingsarbetet, för både studiens författare och 
testpersoner, då en jämförelse av det visuella uttrycket hade blivit lättare om prototypen innehållit samma 
eller liknande material som trycktidningen. Studiens författare fick istället ersätta vissa typsnitt och hitta 
eget bildmaterial då arbetet gjordes självständigt. Det skulle ha varit intressant att undersöka hur pass stor 
skillnad det hade varit på prototypen ifall HJ:s material använts och ifall det hade gjort någon inverkan på 
resultatet av användartesterna.  
 
Sammanfattningsvis har studien bidragit till att förbättra den kommunikativa länken mellan äldre läsare 
och HJ som digital tidning, genom en mer plattforms- och användaranpassad design. Om HJ kan gynnas 
av en sådan uppdatering är en fråga som snarare har att göra med målgruppens teknikvanor, vilket låg 
utanför forskarnas huvudfokus i studien. Studien genererade dock bevisligen en användarvänlig interaktiv 
produkt. Äldre tidningsläsare måste förslagsvis introduceras till och vänja sig vid digitala plattformar för 
att få bättre förutsättningar för att förstå och fullt ut uppleva de positiva effekterna av dem. Det är först då 
ett grundat beslut kan göras gällande om tryckt fortfarande föredras över digitalt. 
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8.1 Förbättringsförslag 
 
I och med testsessionerna av prototypdesignen kunde en del utformningsmissar identifieras. Vad det 
gäller generella designproblem så hade hierarki mellan bilder och text kunnat förtydligas ytterligare, då 
vissa huvudelement verkade falla bort för användarna. Förslagsvis borde samtliga klickbara bilder ha 
placerats “högre upp” i läsordning och hierarki. Mer specifika designmissar som uppdagades genom 
användartesterna var bristen på information om vart läsaren befann sig i tidningen, där flera bevisligen 
saknade någon typ av kartvy. 
 
Vidare borde en förbättrad prototyp ha ett mer välarbetat och användartestat navigationssystem, så att 
slutanvändarna inte riskerar uppleva oväntade mellansteg eller onödigt många klick för att slutföra en 
uppgift. Vidare kunde ikonen som indikerade scrollning tas bort eller omformas till att inte likna de 
tryckbara ytorna, för att ytterligare undvika irritationsmoment eller missvisningar, gällande vart man 
kunde klicka och inte. Slutsatsen som kan dras av detta är att fler pilottester bör ha gjorts, för att på så få 
mer marginal till att finslipa prototypen och korrigera småfel eller andra störande moment.  
 

8.2 Förslag på vidare forskning 
 
En utvecklad studie skulle gynnas av att täcka både fler användartester och ett bredare åldersspann, 
förslagsvis fler av HJ:s faktiska läsare och kan därigenom utvinna användbar information gällande hur de 
som initialt har en positiv relation till varumärket HJ ser på en interaktiv tidning. Detta skulle generera ett 
mer generaliserbart resultat, som bättre representerar hela målgruppen. Fortsättningsvis hade det varit 
intressant att i en utvecklad studie testa en mer fullständig prototyp eller färdigställd digital tidning på 
målgruppen, då detta skulle bidra till en underlättad relatering och jämförelse mellan den digitala 
tidningen och trycktidningen. På så sätt skulle användarnas orientering, förståelse för och läsupplevelse 
på den digitala läsplattformen enklare kunna mätas och jämföras mot hur de upplever trycktidningen, 
vilket skulle ge mer underlag för en jämförande analys och slutsats kring vilken av tidningsversionerna 
som föredras och hur de relaterar till varandra. Ett annat alternativ hade varit att utforma en medvetet 
avancerad och högteknologisk interaktiv tidning, för att därav kunna mäta mer specifikt vad äldre 
teknikanvändare faktiskt förstår eller inte och hur långt man kan ta ett interaktivt gränssnitt innan man 
uppnår en icke användarvänlig digital tidning. 
 
En annan möjlighet för vidare forskning inom ämnet är att undersöka och jämföra olika iPad-tidningar 
inom samma genre och målgrupp och genom att analysera vad som definierar deras utformning och 
funktioner komma fram till ett “framgångsrecept” hos marknadsledarna - vad som definierar en 
framgångsrik digital tidning för en äldre målgrupp. Detta framgångsrecept skulle därigenom kunna 
appliceras på andra digitala tidningar som kräver anpassning för en äldre läsarkrets och skulle därav bidra 
till ett generaliserbart resultat. 
 
För att ge ytterligare bredd till studien skulle fler fördjupande användaregenskaper kunna behandlas som 
huvudämne för forskningen, där förslagsvis synnedsättning eller färgblindhet kan behandlas som 
huvudsakliga styrmoment i anpassningen av interaktiv design för äldre. Syndysfunktionaliteter hos 
målgruppen och de designbeslut och problem detta innebär för digital tidningsdesign skulle därför kunna 
vara ett potentiellt område för vidare forskning. 
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10. BILAGOR 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Att överföra en tidskrifts visuella identitet  
– Hemmets Journal från tryckt upplaga till iPad-upplaga, för en äldre läsarkrets 
 
Filippa Corin & Lovisa Österling 2015 
 
Denna studie syftar till att utreda vilka beståndsdelar av veckotidningens Hemmets Journals visuella 
uttryck som utgör kärnan i varumärket, inför ett designarbete och anpassning till en digital iPad-utgåva av 
veckotidningen. Den designade prototypen ska vara utformad för att passa en målgrupp mellan 50 och 80 
år och syftet med detta användartest är att utvärdera hur pass välanpassad prototypen är för användarna.  
 
Detta är en “tänka-högt session”, där det är viktigt att du beskriver vad du upplever och vad du tänker 
om det du interagerar med under testets gång. Detta för att vi ska få mer underlag för utvärderingen av 
den faktiska användarupplevelsen.  
 
Testsessionen kommer även att spelas in som ljudfil, som kommer fungera som underlag för vidare 
analysarbete - samtycker du till detta? 
 
ETIK 

Samtliga resultat kommer endast användas för forskningsändamål, inom Linköpings Universitet. 
Du som försöksperson kommer att vara anonym och resultatet kommer behandlas konfidentiellt. 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta testet eller ställa frågor när du vill. Vi vill understryka 
att det finns inget rätt eller fel i denna undersökning, utan vi kommer att instruera dig genom testets gång. 
Observera att produkten endast är en prototyp och inte en komplett tidning. 
 

DEL 1 - BAKGRUND 
 

 
 

● Läser du eller prenumererar på någon veckotidning eller något magasin? 
 - om ja, vilken/vilka? 
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● Har du erfarenhet av att använda iPad eller andra surfplattor?  
 - om ja, använder du denna regelbundet eller sällan? 
 

● Har du några frågor innan vi startar testet? 

 
 

DEL 2: TESTET 
 
Du kommer nu att få några scenarier beskrivna för dig, där vi vill att du agerar efter uppgiften du får, på 
det sätt som du tycker känns logiskt för dig. När du känner att du slutfört din uppgift, så vänta på vidare 
instruktioner. Kom ihåg att tänka högt! 

 

Uppgifter/ scenarier  
 NAVIGATIONSIKONER 

1) Du vill läsa mer om sillrecepten - gå vidare till dessa. 
 

2) Du ångrar dig och vill baka Hemmets Journals tårta istället och behöver kolla upp hur mycket 
jordgubbar du behöver till garneringen - gå vidare till receptet och ta reda på detta. 
 
LÄSLEDDER 

3) Du föredrar en bredare skärm när du behöver ställa ifrån dig iPaden för att följa receptet  
- hur gör du för att bredda skärmen? 

 

             PLATTFORMSFÖRSTÅELSE 

4) Du vill nu dubbelkolla vilket nummer av Hemmets Journal du laddat ned till din iPad.  
Vart går du? 
 
(om användaren misslyckas med att upptäcka den alternativa läsledden - demonstrera vändbar 
funktion & fråga om den upplevs som användbar och om den generella uppfattningen av 
funktionen)  
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DEL 3: FÖLJDFRÅGOR 
 
TEKNIK & FUNKTION 
[med iPad] 
 

1) Vad tyckte du var svårt? Varför? (ex. funktioner, ikoner m.m.) 
 

2) Vad tyckte du var lätt? Varför? (ex. funktioner, ikoner m.m.) 
 

3) Upplevde du en övertydlighet i utformningen/designen? Hur? (ex. funktioner, ikoner m.m.) 
 

4) Upplevde du att navigationssystemet inte var tillräckligt tydligt eller inte tillräckligt instruerande? 
Varför/varför inte? 
 

5) Hur upplevde du läsbarheten på plattformen? (ex. textstorlek och färg) 
 

6) Upplevde du några onödiga eller saknade funktioner? Om ja, vilka och varför? 

 

 

PERSONLIG UPPLEVELSE       

[visa trycktidning] 
 

7) Skulle du säga att den digitala versionen har en tydlig koppling och likhet till trycktidningen? 
Varför/Varför inte? 
 

8) Skulle, enligt dig, den digitala utgåvan kunna fungera som ett komplement till Hemmets Journals 
trycktidning eller som ersättning för trycktidningen? Motivera! 
 

9) Beskriv vad du tyckte generellt om prototypen och dess utformning? 
 

10) Finns det något du tycker kan förbättras? Motivera! 
 

11) Skulle du kunna tänka dig att köpa en liknande digital utgåva av en veckotidning? Varför/Varför 
inte?  
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Bilaga 2: Utvärderingsformulär 
 

Utvärdering av testprototyp för Hemmets Journal  
 
 
Här får du som testanvändare fylla i på en fempunktsskala vilket intryck och vilken helhetskänsla du 
upplevde av att använda prototypen. Varje skala består av två motsatsord och det är upp till dig att fylla i 
var på skalan din upplevelse passar in. Markera ditt val genom att kryssa i en lämplig cirkel 
 
 
Ta så lång tid på dig som du behöver. Tänk på att inget är “rätt” eller “fel” - det är din subjektiva 
upplevelse som räknas.  

 
 

 
 
Samtycker du till att vi kontaktar dig i ett senare stadie, där vi skickar den bearbetade datan från denna 
testsession til l dig för kvalitetskontroll och att innehållet stämmer överens med din uppfattade bild av 
hur testet gick till och vad som sades? Detta görs enligt vetenskaplig metod, för ett säkerställande av 
den kvalitativa datans validitet, för att undvika feltolkningar och ett icke-sanningsenligt innehåll. 

 
 

Nej Ja - min e-mail är:______________________________________  


