
Södertörns högskola | Institutionen för kommunikation, medier och IT 
Praktiskt examensarbete 15hp  | VT 2012
Programmet för IT, medier och design 180hp

Av: Josefin Lange

Handledare: Arina Stoenescu, Annika Olofsdotter

Digitala publikationer - 
Nästa steg i tidningens utveckling



Author: Josefin Lange

Tutor: Arina Stoenescu, Annika Olofsdotter

Digital publications - 
The next step in the magazine's 
development

Södertörn University | School of Communication, Media and IT
Degree Project 15 ECTS | Media Technology | Spring Semester 2012
Programme: ICT, Media and Design



FÖRORD
Under mitt sista studieår inom IT, medier och design programmet har mitt intresse för digital publicering ökat 
markant. Intresset uppkom i och med min kandidatuppsats, vårterminen 2012, som beskrev den prototyp av 
en digital publikation med talsyntes som tillverkades för iPad. Trots att surfplattan har funnits på marknaden 
några år är framställningen av digitala publikationer ändå så pass ovanligt att det knappt finns experter att 
rådfråga. Eftersom fenomenet är så nytt var det med nyfikenhet jag valde att utföra mitt examensarbete och 
fördjupa mina kunskaper om hur man går tillväga när man designar och skapar en digital publikation. 

Jag vill tacka handledarna Arina Stoenescu och Annika Olofsdotter för stöd och konstruktiv vägledning i 
detta projekt. Jag vill även tacka reklambyrån PS Agency för att dom möjliggjorde detta projekt och speciellt 
Ebba Burenius som har varit min kontaktperson och handledare under projektets gång.
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ABSTRACT
This report describes how today's technological processes look like in the production of applications for 
interactive publications. An interactive publication is a digitally created magazine with an extra layer of 
information that you can interact with. Examples of interactivity is slideshows and video and data streams in 
real time that are displayed directly in the magazine.

The report focuses on what it is that adds value to a digital interactive publication, and what functions which 
may provide cause to this. Through a comparative analysis of digital publications and the newspapers, four 
designaspects have been developed as an basis for how the interactive elements should be handled in the 
production of digital publications. The four design aspects are usability, navigation, interaction design and 
readability. If these are used in the design of digital publications a value is generated that a paper magazine or 
web-based magazine can not give.

A prototype of an interactive publication was developed to show how the designaspects can be applied and to 
show how information can be presented in a more interactive way.

Keywords
Interactiondesign, iPad, Magplus / Mag+, Adobe Digital publishing Suite, application, digital publication, 
web-based magazine

SAMMANFATTNING
Denna rapport beskriver hur dagens tekniska processer ser ut vid tillverkning av applikationer för interaktiva 
publikationer. En interaktiv publikation är en digitalt skapad tidning med ett extra lager av information som 
man kan interagera med. Exempel på interaktivitet är bildspel, video och informationsflöden i realtid som 
visas direkt i tidningen. 

Rapporten fokuserar på vad det är som ger ett mervärde till en digital interaktiv publikation och vilka 
funktioner det är som kan ge upphov till detta. Genom en jämförande analys mellan digitala publikationer 
och papperstidningar tas fyra designaspekter fram för att användas som grund för hur interaktiva element bör 
hanteras i framställningen av digitala publikationer. De fyra designaspekterna är användbarhet, navigering, 
interaktionsdesign och läsbarhet. Om dessa används vid utformningen av digitala publikationer skapas ett 
mervärde som en papperstidning eller webbaserad tidning inte kan ge.

En prototyp av en interaktiv publikation har tagits fram för att visa hur designaspekterna kan tillämpas och 
för att visa hur information kan presenteras på ett mer interaktivt sätt. 

Nyckelord
Interaktionsdesign, iPad, Magplus / Mag+, Adobe Digital publishing Suite, applikation, digital publikation, 
webbaserad tidning
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Ordlista
Följande uttryck och nyckeltermer används i uppsatsen:

App Store, Androids marknad, Ovi Store = Programbutik för olika mobilmärken där applikationen kan 
köpas eller laddas ner.

Indd-fil = Systemfil som öppnas med InDesign, förkortning för INDesign Document.

MIB-fil = Applikations-fil som skapat via Magplus-plugin och som kan läsas på surfplatta. Förkortning för 
Magplus Issue Bundle.

Online tidning = Bläddringsbar PDF-katalog (Online Tidning, 2012).
Pinch & Zoom = Kan översättas till nyp och förstora, och är en interaktiv bildfunktion som innebär att man 
kan förstora och titta närmare på bilder genom att nypa ihop två fingrar på skärmen.
Pinning = Kan översättas till fastlåsning på svenska och är namnet för funktionen som avgör hur elementen i 
InDesign rör sig när iPaden hålls i en vertikal eller horisontel vy.
Plugin = Delblock i ett datorprogram som man lägger in i efterhand och som lägger till funktioner till 
huvudprogrammet. Den svenska benämningen är "insticksprogram" (learning4sharing, 2012).
SOM-undersökning = Står för Samhälle Opinion Medier och är en del av Göteborgs Universitet som samlar 
in data för forskning och presenterar årliga trendanalyser. 
Tutorial = En metod att undervisa genom att visa exempel som kan följas i processen. 
Webb-TV = kan även kallas Internet-TV och är distribution av television via Internet för uppspelning i dator, 
mobiltelefon ("mobil-TV"), vanlig TV eller annan mediespelare (NE.se, 2012b).

INLEDNING
Tidningen har dödförklarats flera gånger, upplagorna har stadigt sjunkit men tidningen som media har trots allt 
överlevt. Pappersversionen av morgontidningen går mot sin död i och med att tekniken ökar möjligheten för 
distribution av nyheter. Dagstidning som koncept är redan idag förlegat i och med att den behandlar gårdagens 
nyheter. Tekniken förändrar både hur och när man tar in nyheter. Idag är det nyheterna som kommer till dig, 
exempelvis via sociala medier.  En framtidsspaning är att man själv komponerar ihop sin egen digitala 
publikation genom att välja både vilka sorters nyheter man vill ha men också i det digitala format man önskar. 

Tidningsdöden är ett begrepp som satt USA i skräck sedan 2008 och sedan dess har 33 amerikanska tidningar  
sökt skydd från konkurs (Resume.se, 2009). Sverige har varit härjat av den sedan 1950-talet och har sedan 
dess minskat från 136 dagstidningar till 84 idag (Expressen, 2011). Tidningsvärlden måste anpassa sig efter 
den digitala världen för att utbudet inte ska minska till monopolstorlek. New York Times räknar med att sluta 
tillverka sin papperstidning och bara publicera den digitalt år 2015 (idg.se, 2009) och Aftonbladet ser nu 
papperstidningen som ett komplement till sin webbplats (dagensmedia, 2011). 

Att tillsätta interaktivitet kan nog ses som en korskombination av pappersformatet och hemsideupplägget. 
En tidning som styrs med fingrarna, som har en meny och kan spela upp video, ljud och bildspel och som 
inte har reklambanners eller information om artiklar man inte vill läsa. Kan det vara räddningen för 
tidningen som nyhetsmedia?

Digitala publikationer – Nästa steg i tidningens utveckling

Josefin Lange

4



BAKGRUND
Arbetet som beskrivs i rapporten är ett fristående projekt knutet till reklambyrån PS Agency. Idén till den 
digitala publikationen har växt fram i samråd med Ebba Burenius, projektledare på PS Agency. Publikationen 
har arbetats fram utifrån kunden Edringtons önskemål att använda sig av publikationer för att nå ut med ny 
information till sina kunder. 

PS Agency är en reklambyrå specialiserad på brand experience och är en del av PS Communication. PS 
Communication är en av Skandinaviens ledande brand experience partner och grundades 1997 och som 
främst siktar på upplevelsebaserad marknadsföring och kommunikation. 

Med min bakgrund i framtagning och tillverkning av grafiska trycksaker och publicering är detta projekt en 
möjlighet till teoretisk och praktiskt fördjupning i verktyg för att publicera information på ett interaktivt sätt. 
Mitt intresse för interaktiva plattformar, såsom iPad, har växt i samband med min uppsats som jag skrev klart 
2012 i kursen Medieteknik C på Södertörns högskola. Temat för uppsatsen var att se hur läsplattor skulle 
kunna vara ett teknisk hjälpmedel för dyslektiker och hur tekniken på en läsplatta skulle kunna anpassas efter 
den typen av behov.  I och med uppsatsen tillverkades en prototyp av en e-bok med talsyntes för att undersöka 
hur tekniken skulle kunna fungera och för att kunna testa hur läsförståelse och läshastighet ökade genom 
läsning med talsyntes i jämförelse med läsning på papper. Prototypen tillverkades på en iPad för att kunna 
efterlikna de funktioner som önskades. 

Målgrupp
Studenter, lärare, grafiska formgivare, designbyråer och tidningsförlag kan se denna rapport som en presentation 
av ett sätt att skapa interaktivitet och ett underlag för hur utformning av digitala publikationer bör ske. 
Rapporten utgår från att man har grundläggande kunskaper i grafisk formgivning och InDesign.

Syfte och frågeställning
Målet med detta examensarbete är att visa hur man kan tillverka och publicera information som ger ett 
mervärde till användaren genom möjlighet att styra informationsflödet och intaget av information. 
Exempelvis i form av extra informationsrutor (s.k. Popup), videos, ljud, informationsflöden på Twitter-, 
Facebook- eller via RSS-flöden. 

Syftet är att analysera och hitta vilka funktioner som kan höja engagemanget vid läsning av digitala publikationer 
och öka intresset och till och med överge tryckta tidningar. Rapporten kommer även att klargöra hur 
tillverkningsprocessen ser ut i dagsläget av digitala publikationer för iPad. Frågor som kommer att besvaras är:

• Vilka faktorer är det som kan öka intresset för digitala publikationer?

• Vilka sorter av interaktioner kan tillföras?

• Hur tillverkar man denna typ av applikationer?

Avgränsningar
Applikationen kommer inte att publiceras eller levereras som färdig produkt och tillverkningsprocessen 
kommer endast att behandla tillverkning av applikationer för iPad via InDesign CS5.5 och Magplus-plugin. 
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METOD
I detta avsnitt beskrivs de tillvägagångssätt som jag har valt för att utföra projektet. Här ges en detaljerad 
översikt över arbetsprocessen som har använts för att skapa prototypen. Arbetsprocessen består av en 
förstudie och en analys som tillsammans ska ge mig kunskapen att tillverka och utforma prototypen utifrån 
en användarvänligt perspektiv.

Förstudie
För att kunna ta fram en prototyp behövde jag genomföra en förstudie som skulle ge mig kunskap i hur man 
tillverkar digitala publikationer. Via en föreläsning på Apples huvudkontor i Stockholm med temat 
”Kommunicera med iPad”, fick jag vetskap om programmet Magplus, Bonniers digitala publikationsverktyg. 

Jag valde att arbeta med Magplus efter att ha läst på om programmet samt gjort en jämförelse men Adobes 
egna publiceringsverktyg Digital Publishing Suite (Adobe DPS). Valet föll på Magplus framförallt på grund 
av att det är mer utvecklat när det gäller hur användaren upplever den digitala publiceringen och att 
verktygen går att ladda ned helt kostnadsfritt från deras hemsida. Adobe DPS kan endast laddas ner 
kostnadsfritt från Adobes hemsida om man har InDesign installerad (Adobe,  2011b, s8). Ytterligare en 
anledning till att Magplus var att föredra var att Creative Suite 6 skulle släppas under den senare delen av 
projektet,  vilken gjorde att arbetet med Adobe Digital Publishing Suite i InDesign CS5.5 skulle vara förlegat 
innan projektet ens var klart. Magplus uppdatering i april 2012 skulle däremot inte påverka arbetet i InDesign 
5.5 nämnvärt. 

Jag började med att läsa på om Magplus verktyg och installerade det för att kunna börja experimentera med 
det. Via Magplus hemsida, deras Youtube-kanal och deras webbseminarier tog jag reda på hur programmet 
fungerade och vilka funktioner som var möjliga att använda och hur jag använder mig av dessa för att nå 
bästa resultat. Funktioner som jag hittade var olika sorters bildspel, video och ljud som spelas vid klick, 
Twitter- och Facebookflöden som visar inlägg i realtid, möjligheter till att dela till sociala medier, popup-
rutor och hur text och bild kan disponeras.

Analys
I processen med att lära mig hur arbetsprocessen ser ut vid framställning av digitala publikationer via 
Magplus analyserade jag ett flertal digitala publikationer som finns tillgängligt i App Store och tillverkats 
med olika plattformar att det inte finns några riktlinjer för hur utformningar ska se ut. I och med upptäckten 
av detta påbörjade jag en analys av tryckta tidningar, digitala publikationer samt läst ett antal rapporter och 
artiklar som behandlar hur människor använder sig av tidningar i jämförelse med digitala publikationer. För 
att se om det går att ta fram designaspekter som används kan användas som grund vid utformning av digitala 
publikationer. Jag har även analyserat hur tidningen som media har förändrats med tiden eftersom tidningen 
står inför nästa stora förändring i och med de digitala publikationerna.  Via analysen kunde fyra 
designaspekter urskiljas och användas som grund för framtagningen av prototypen.

Prototyp
Syftet med prototypen är att visa hur hur de fyra designaspekterna kan tillämpas vid transformering av material 
för denna typ av teknisk plattform. Med hjälp av de fyra designaspekterna kan material anpassat för tryckta 
tidningar omformas för att bli mer intressant och skapa ett intresse för att fortsätta läsa digitala publikationer. 
Prototypen kommer att vara en första skiss som är främst tillför att visa hur interaktivitet kan användas. 
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TEORI
Detta avsnitt beskriver den analys som ligger till grund för de designaspekter jag kommit fram till, samt 
beskrivningar av de tekniska artefakter, program och begrepp jag använder mig av i denna rapport.

Analys
För att kunna jämföra digitala publikationer med tryckta tidningar, utförde jag en analys. Tidningen som 
media har funnit sedan 1600-talet, och sedan dess har tidningen behövt kämpa både två och tre gånger för sin 
överlevnad. Både radion och TV-apparaten kom och tog plats som nya mer effektiva nyhetskanaler vilket 
gjort att tidningen både behövt ändra format och innehåll (Mediehistoria, 2010). Utifrån min analys kämpar 
tidningarna idag även mot webb-tv, online-tidningar, nyhetswebbplatser och digitala publikationer. Tidningen 
har helt enkelt inte samma sorts målgrupp och publik som för 100 år sen. 

I en presentation om ämnet ”Forma framtidens tidning” av Lena Victorin och Jon Goland (Mediekompass, 
2008a) jämförs hur tidningen såg ut igår och hur den ser ut idag. Jämförelsen visar att formatet, när den 
används och upplevs samt vilken typ av nyhetskälla tidningen anses vara har förändrats (se bild). 

BILD 1: Beskrivning av tidningen igår och idag (Mediekompass, s.10, 2008b)

Gemensamt för alla tidningar är att de delgiver information i skrift i kombination med bild. Kraven som ställs 
på läsaren är att man behärskar att läsa och kan koppla samman bild med text.  Detta är dock inte alltid lätt då 
ingen tidning är den andra lik innehållsmässigt. Text och bilder behöver disponeras tillsammans så att de inte 
konkurrerar med varandra eller minskar läsbarheten eller gör innehållet otydligt.  Om detta inte tillgodoses 
finns risken att läsaren slutar läsa om man behöver kämpa sig i genom texten. 
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Enligt den nationella SOM-undersökningen som gjordes av SOM-institutet 2007, är papper och webb i stor 
utsträckning varandras motsatser när det gäller människors bedömning av olika funktioner. Undersökningen 
visar att papperstidningen ger avkoppling och fördjupning, uppfattas som rolig att läsa, är överskådlig och ger 
en överblick av vad som händer medan nätet ger de senaste nyheterna (Dagspresskollegiet, 2008). Idag verkar 
inte tidningen vara huvudkanalen varifrån nyheter hämtas i från. 

Att läsa en tidning kräver att man kan bläddra från ett uppslag till ett annat och att man kan läsa och ta in 
informationen. På tidningen ställs det betydligt fler krav, där formgivning och information måste gå hand i 
hand för att det ska vara läsbart. Krav så som typografi, textstorlek, layout, och bildkvalitet är aspekter som 
måste följas oavsett vilken plattform som informationen ska spridas på. Skillnader mellan tidningsläsning och 
en digital publikation gör att det finns ytterligare krav på både användaren och på publikationen.

Vid jämförelse av en digital publikation med en tryckt tidning, behöver man mest förstå hur tidningen är 
uppbyggd, var man börjar läsa och hur man läser. I en digital publikation behöver man även veta hur man 
navigerar, hur man får fram information som ligger gömd, eller inbäddad. Man behöver även vara medveten 
om hur man kan läsa informationen, dvs om man ska läsa i en horisontal vy eller vertikal vy. Det finns alltså 
betydligt fler krav som ställs,  vilken nog kan ses som ett hinder för användaren att välja digitala publikationer 
framför tryckta tidningar. Det vittnar om att det måste skapas en nyfikenhet för att locka användaren att ladda 
ned applikationen för de digitala publikationerna. 

Eftersom plattformen skiljer sig från tryckta tidningar och webbaserade tidningar behöver läsaren bli informerad 
om vad det är som möjligt i publikationen.  Navigeringen ska vara tillgänglig,  lätt att förstå och att använda sig av. 
Interaktionen mellan användaren och den digitala publikationen sker genom att använda fingrarna. Det är via 
fingrarna som funktionerna sätts igång och stängs av och hur man bläddrar och kommer framåt i publikationen. 
För att publikationen ska medföra ett mervärde för användaren bör det synas tydligt vilka rörelser som kan 
användas i publikationen. Det bör finnas en logik i hur användaren använder publikationen men även för hur 
interaktionen ger ett mervärde och engagemang från användaren till att välja att läsa via applikationer framför 
tryckta tidningar.

Sedan mitten på 1990-talet har nättidningar och deras publik vuxit sig allt större och mognare. Under många 
år har vi sett nättidningen som ett komplement till papperstidningen, många har haft för vana att läsa båda. 
Sedan några år har den unika nätpubliken emellertid vuxit, dvs. allt fler tar del av tidningen enbart på internet 
(Dagspresskollegiet, 2008).

Enligt en undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Grafisk Arbejdsgiverforening,  föredrar 70 % av 
danskarna att läsa tryckta tidningar framför läsning på iPad eller dator. Motiven är bland annat att tidningar är 
trevligare att läsa sittandes i soffan, på planet eller tåget men även att papperstidningen är mer inspirerande att 
läsa än de digitala versionerna. Ytterligare en orsak var att de tryckta medierna är ett befriande medium där 
varken Facebookinlägg eller Twitterflöden stör och avbryter läsningen (Grafisk arbejdsgiverforening, odat).
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Även amerikaner föredrar att läsa tryckta tidningar,  enligt en studie genomförd av det amerikanska företaget 
Affinity. Enligt den senaste undersökningen som genomfördes under hösten 2011 har 54 % av amerikanarna 
tillgång till digitala plattformar för att ta del av magasin men att 46 % ändå läser tidningen i tryckt format. 
Anledningar till att de inte använder sig av digitala plattformar är de föredrar det tryckta formatet, och att de 
inte har något större intresse för att ta del av innehållet i digital form. Ändå tror en femtedel av de tillfrågade 
att de kommer att ta del av magasin via webben i framtiden. Av de som använder sig av digitala plattformar 
för att läsa tidningar är det bara 52 % som klickar på länkar som ger mer information och 38 % som har sett 
en inbäddad video och 36 % har någon gång klickat på annonslänkar (Affinity, 2011). 

Dessa två undersökningar visa att tillgången till denna typ av plattform kan skilja sig geografisk,  och att 
tidningen fortfarande föredras.  En anledningar som gör att folk inte vill eller kan övergå till att läsa tidningar 
på plattformar så som iPad är att dom inte anser sig vara tillräckligt vana vid användning av den typen av 
digitala plattformar. Några andra anledningar varför de föredrar tryckta tidningar är för att de inte har en 
koppling till sociala medier, att det är mer inspirerande att läsa tryckta publikationer, att surfplattorna är för 
dyra eller att dom inte uppfyller användarens behov (Grafisk arbejdsgiverforening, odat).

Åldermässigt är det personer över 30 och de yngsta i undersökningen som anser att papperstidningen är att 
föredra medan personer i 20-30 års ålder anser att nättidningen är mest överskådlig.  Det visar att om man är 
uppvuxen med tekniken har man en större tendens än de äldre generationerna att ta till sig nya tekniker  
(Dagspresskollegiet, 2008).

Att bara 52 % av dom som använder digitala publikationer interagerar med publikationen genom att klicka på 
det som ger mer information kan bero på att de inte ser interaktionsmöjligheterna, att när man läser digitala 
publikationer är man tvungen att tänka själv. Är man inte alert kan man missa en interaktivitet som man själv 
måste plocka fram genom att trycka eller dra med fingret över. 

Enligt en undersökning som Ingela Wadbring (professor i medie- och kommunikationsvetenskap med 
inriktning mot medieutveckling sedan 2011 på Mittuniversitetet) genomförde, för Göteborgs universitets 
räkning,  tar vi till oss ny teknik när det möter någon slags behov hos oss, inte är för komplext, fungerar 
tillfredsställande eller har ett rimlig pris (SOM-institutet, 2011). 

Wabrings slutsats är att nya medier kan ersätta gamla, bland de unga som vuxit upp med dem men att 
ersättningsprocessen är långsam och att motiven för mediekonsumtion består.  De gamla medieformerna dör 
inte ut utan de förändras och anpassar sig. 
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Designaspekter
För att locka fler att läsa digitala publikationer bör man främst vara medveten om att det kommer att ta tid för 
användarna att anpassa sig efter den interaktiva plattformen. Tidningen kommer inte att försvinna som 
mediakanal eftersom det är ett väldigt enkelt sätt att inta information, medan digitala publikationer kräver att 
man kan hantera denna typ av teknik. 

Designaspekt 1: Användbarhet 
Eftersom utformningen av en digital publikation sker för en relativt ny plattform måste lösningen i dagsläget 
vara väl anpassad för målgrupperna, användningssituationen och målgruppens förväntningar. Användaren ska 
stå i centrum och aktiviteterna ska utformas så att man kan utföra aktiviteterna med minimala ansträngningar 
som är lätta att lära, förstå och komma ihåg. Om produkten är krånglig måste man istället ägna tid och 
uppmärksamhet för hur man använder produkten för att åstadkomma det man vill (Användbarhet.se, 2012). 
En bra produkt har ett ”osynligt” användargränssnitt som gör att   användaren kan fokusera på innehållet. 

Designaspekt 2: Navigering 
Navigering är ett centralt begrepp för denna typ av system. Det fundamentala är att läsaren har en översikt över 
vilken sida man befinner sig på när man läser och bläddrar i den digitala publikationen. Man ska kunna gissa till 
nästa steg och inte vara rädd för att prova sig fram. När man utformar ett navigationssystem bör man ha tre frågor 
i åtanke: Var är jag? Var har jag varit? Var kan jag gå?.  Detta för att gränssnittet fungera som användarens      
förlängda arm (Nielsen, 2000). Det kan vara bra med övertydlighet genom att ha en instruktion för hur man 
navigerar i publikationen och var man hittar instruktionen igen.  Navigeringen bör även framhävas i den 
grafiska formgivningen och utformas så att den sker flytande i publikationen och utan tanke precis som vid 
läsning av papperstidning. 

Designaspekt 3: Interaktionsdesign
Anordningen ska utformas kring funktionaliteten som är relevant för konsumenten. Interaktionsdesign beskriver 
utformningen av samspelet mellan produkten och och användaren.  Interaktionen bör vara synligt markerad, både vad 
som är interaktivt och hur man gör. Enligt Mikael Sköld som är interaktionsdesigner på ABB i Stockholm handlar 
interaktionsdesign om att ”utforma interaktiva ting så att de blir bra att använda. Vad bra att använda betyder skiljer 
sig från gång till annan men beror på vem som gör vad, när, var, hur, och varför”.  Han påpekar även att man inte bara 
ska sträva efter att designa rätt saker utan också designa saker rätt (Design after Throught, 2006). 

Designaspekt 4: Läsbarhet
Det är viktigt att inte glömma bort att texten är en central faktor trots att digitala publikationer ger möjlighet till 
att presentera innehållet genom bilder, ljud och filmer. Det är viktigt att vara konsekvent med hur interaktioner 
beskrivs och påvisas, exempelvis länkar som finns flytande i text. Typografin är därför en mycket viktig del för 
att läsbarheten inte ska bli lidande i och med att pekskärmen till synes är mindre än vad tidningsuppslag är. En 
typografisk grundstomme som utgår från pekskärmens storlek bör utformas.  Den ska minst innehålla vilka 
typsnitt, vilken typsnittsstorlek, radlängd och radavstånd som ska användas (Hellmark, 2000). Trots att skärmen 
är mindre än en vanligt tidningssida är, ska man se till att utnyttja möjligheterna som funktionen oändlig canvas 
ger. Dela upp och applicera en passande funktion som ger ett mervärde till text och bild. Man bör se till att vara 
konsekvent både typografisk men även innehållsmässigt för att inte skapa förvirring. 
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Begreppsbeskrivning
Detta avsnitt beskriver vilka tekniska produkter och grunder jag har använt mig av för att genomföra 
projektet och tillverka prototypen. 

iPad
iPad är en så kallad tablet-dator eller surfplatta med skärmstorleken 1024x768 pixlar.  På en iPad kan man gå 
in på Internet, skicka mail, titta på bilder och film, läsa e-böcker, skriva, lyssna på musik och spela spel. 
Program kan köpas och laddas ner från Apples egen butik, App Store.  Skärmen är tryckkänslig och av typen 
multitouch som gör att flera fingrar kan användas för att styra datorn på samma gång. Andra funktioner är 
accelerometer, som gör att man exempelvis kan styra en bil i ett bilspel genom att vrida hela plattan eller 
navigera via kompass eller GPS. Det finns även Bluetooth, mikrofon och högtalare och det finns stöd för 
trådlöst WiFi-nätverk (Pekdator.net 2010). 

Applikation
En applikation, även kallat ”app” är ett tillämpningsprogram, som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt 
arbete, exempelvis ordbehandling eller bokföring, till skillnad från systemprogram, som är avsedda för datorns inre 
arbete, exempelvis anpassning till viss skrivartyp och verktygsprogram för datahantering  (Applikation, 2012).

App är synonymt med program eller spel man laddar ner till exempelvis smartphone eller surfplatta. 
Begreppet appar blev vanligt i och med att Apple lanserade AppStore 2008, som är en programbutik för 
Apples mobiltelefon iPhone. Det är interagerat med datorprogrammet iTunes, som både fungerar som 
musikbutik och synkplattform för iPhone och iPod. Exempel på liknande system är Nokias webbaserade 
system för sin Ovi Store och Googles Android Market (idg.se, 2010).

Webbaserad tidning
En webbaserad tidning är en tidning i PDF-fomat som finns tillgängligt att läsas i en 
webbläsare eller att laddas ner och läsas på dator. Exempel på utgivare av webbaserade 
tidningar är E-magin (e-magin, 2012).  En webbaserad tidning bläddrar man från höger till 
vänster men har en funktion som gör att det ser ut som när man vänder blad i en tidning i 
jämförelse med en PDF-fil där man endast kan bläddra uppifrån och ner (se bild).

BILD - Navigeringsöversikt i webbaserad tidning och PDF-fil.
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Digital publikation
En digital publikation är en elektronisk form av publikation som kan läsas på en digital enhet. Det innebär 
publicering av information som elektroniska artiklar, e-böcker, digitala kataloger eller digitalt bibliotek för 
läsning på surfplattor. Nedladdningen som sker vida en tidnings-applikation, kan liknas vid att applikationen 
är som en tidningskiosk där man kan välja vilka nummer (publikationer) man vill ladda ner. Fördelen med 
digitala publikationen är att de kan innehålla olika sorters medier knutna till musik,  video och animerad 
grafik. Nationalencyklopedin definierar elektronisk publicering som ”utgivning eller offentliggörande av 
material i elektronisk form, dvs. i en form som kräver elektronisk apparatur för att läsaren/användaren ska 
kunna tillgodogöra sig materialet” (NE.se, 2012a). 

PUBLICERINGSVERKTYG
Magplus
Magplus är ett verktyg för tillverkning och hantering av digitalt innehåll på iPad och Android surfplattor. Det 
är Bonniers applikation för digitala publikationer och lanserades i december 2009 och är sen april 2010 gratis 
att ladda ner på www.magplus.com.

Bonnier vill med Magplus ”fånga essensen av tidningsläsning genom en engagerande och unik läsupplevelse 
där bild och text samspelar på en högre nivå och bygger uppslukande historier”. Konceptet använder kraften 
i digitala media för att skapa en rik och meningsfull upplevelse, samtidigt som den behåller den avslappnande 
egenskapen som tryckta tidningar ger (Bonnier, 2009). 

Magplus ger möjligheten att applicera interaktion på befintligt InDesign-material.  I InDesign lägger man in 
materialet på olika lager för att ge dem egenskaper, så som bakgrundsbild, bläddrande eller popup. Man 
länkar element med både varandra och andra uppslag genom att skapa en interaktivt osynligt lager över 
elementet. Det är det lagret som reagerar på fingrets rörelse eller klick och som frigör interaktiviteten. 
Materialet behöver inte heller begränsas till skärmstorleken utan kan läggas så att man kan bläddra nedåt för 
att se exempelvis en lång artikel. Man kan alltså bläddra både från höger till vänster och upp och ner. 
Magplus har även en funktion som gör att man låsa fast element till hur den ska röra sig beroende vilken vy 
surfplattan hålls i, så kallat ”pinning” (svenska: fastlåsning). Funktioner som kan lägga in är bildspel, video, 
ljud,  360° bildrotation, formulär, skapa knappar, eller lägga in HTML som man skapar själv eller exempelvis 
Facebook- och Twitterflöden. Magplus går att använda både med Mac OS och Windows (Magplus, 2011a).

InDesign
InDesign är ett flexibelt layoutprogram som ger pixelperfekt kontroll över design och typografi. Via det kan 
man skapa sidor för trycksaker,  surfplattor och andra bildskärmar genom att anpassa layouten så att de passar 
ett stort antal sidstorlekar eller enheter (Adobe, 2012a).
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GENOMFÖRANDE
Design av digitala publikationer
I framtagningen av prototypen hade jag ansvaret att designa utformningen, omforma materialet och anpassa 
det till iPad som plattform och välja vilka interaktiva funktioner som passade för rätt material.  Valet av 
material skedde efter en genomgång av PS Agencys senaste kunduppdrag och landade på Edrington Sweden AB 
som är ett försäljnings- och distributionsföretag i vin- och spritbranschen. De genomgick nyligen ett 
namnbyte från Maxxium Sweden AB och har sedan i maj 2012 en ny hemsida. Hemsidan är idag mer 
interagerad med sociala medier och passade därför bra för ändamålet för projektet.

Materialet jag har använt mig av är artiklar och produktinformation som finns tillgängligt på Edringtons 
hemsida samt gamla nummer av deras produkttidning och katalog Liquid Inspiration.  En utmaning var att 
kombinera kundens önskemål med min egen vilja att hitta en balans i interaktionen utifrån kundmaterial som 
finns tillgänglig på hemsida och i tidigare produktkatalog. 

För att lyckas med kombinationen började jag med att testa hur funktionerna framställdes och hur de kunde 
användas och sökte inspiration i digitala publikationer som finns att ladda ner i AppStore för hur uppslag 
skulle kunna se ut. Efter det började jag göra grundutformningar för att sedan kunna applicera text och bild in 
i komponenterna. Detta för att jag inte skulle fastna i hur informationen redan presenteras idag.

En av aspekterna för mig själv i detta projekt var att jag skulle lära mig hur jag med hjälp av Magplus-plugin 
kunde tillföra interaktivitet i InDesign. Just på grund av det behövde jag börja med att lära mig hur 
programmet fungerade innan jag kunde börja laborera med utformningen.

Ett kritisk moment var hur många funktioner jag skulle ha med i publikationen. Funktionerna får inte överta 
innehållet utan ska snarare komplettera där endast text eller bild inte är engagerande.  Jag behövde därför 
välja ut text och bild som skulle vara med i publikationen innan valen att funktioner kunde tas. 

Navigation
Den största skillnaden med digitala publikationer är navigationen. Instället för att man bara bläddrar åt ett 
håll, från höger till vänster,  finns möjligheten att också bläddra uppifrån och ner. Det ger möjligheten att 
samla sidor som hör ihop på mer övergripande sätt.  I stället för att ha 30 sidor i en publikation kan man i 
stället ha 10 artiklar på tre sidor var som ligger under varandra i stället för parallellt (se bild på nästa sida), till 
skillnad från PDF och webbaserade tidningen där man bara kan bläddra åt den ena eller andra hållet (se bild 
på sidan 12). Därför behövde materialet struktureras om för att anpassas till den digitala navigationen. Det är 
även viktigt att inte ha för komplicerad navigation och länka för mycket fram och tillbaka i navigationen. 
Länkar till artiklar bör endast ske via innehållsförteckningen. I andra fall, som vid länkning till hemsidor bör 
de ske inbäddat i publikationen för att man inte ska behöva hoppas fram och tillbaka mellan applikationer. 
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BILD - Navigeringsöversikt i en digital publikation.

Interaktiva element
Det som ökar engagemanget, nyfikenheten och intresset att vilja fortsätta läsa interaktiva publikationer är 
främst förståelsen att det finns något mer än vad som syns. De grafiska elementen som vittnar om 
interaktiviteten väcker nyfikenheten att trycka för att se vad som händer. Om man kan se alla bilder utom en i 
fullskärm kommer en besvikelse att börja gro och en fråga om det är fel på en själv som användare eller om 
det är publikationen som inte fungerar. För att undvika det, bör alla liknande element fungera på samma sätt, 
enligt Mikael Sköld (Design after Throught, 2006). Om annat bör användaren bli informerad vilken sorts 
interaktivitet som finns. 

Som konsument vill man ha största möjliga kvalitet på produkten och att använda hög kvalitativa bilder är ett 
måste i denna typ av publikation eftersom bilder kan visas i bildspel och på helskärm bör bild med hög 
upplösning användas för maximal bildupplevelse. 

Grafiska element
För att hitta ett grafisk flöde i publikationen valde jag att göra en symbol för varje funktion som applicerade i 
samband med där funktionen äger rum. För att användaren snabbt och lätt ska förstå vad som ska göras är det 
viktigt med en kontinuitet i designen. Jag har även valt att typografisk att markera länkar med i en stark blå 
färg och i fetstil för att de ska sticka ut från texten. Precis som Hellmark (2000) påpekar är det viktigt att man 
är konsekvent med valen av typsnitt, typsnittsstorlek, radlängd och radavstånd.  För att öka läsbarheten har jag 
valt två san-serif typsnitt, ett för rurik (DINschrift, 40pt) och ett för brödtext (Apex New, 10pt).

Produktionsflödet
I InDesign skapas en INDD-fil för varje artikel.  Om artikeln innehåller fler sidor som kan bläddras emellan 
uppifrån och ner, läggs dessa efter varandra precis som vid tillverkning av en tryckt tidning.  Eftersom 
Magplus har automatiskt layout behöver elementen bara låsas fast hur de ska lägga sig i de olika vyerna, så 
kallat pinning (se gul markering på sida 1 i bilaga 1). Man kan låsa fast element till toppen, botten, höger 
eller vänster. 
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Artiklarna exporteras direkt från InDesign (se grön markering på sida 1 i bilaga 1) och kan sedan monteras 
ihop i Magplus Production Tool som är det program som exporterar publikationen(se bild 2 i bilaga 1). 
Publikationen exporteras till en så kallad MIB-fil. MIB-filen kan sedan läsas in på iPaden via Magplus 
applikationen Magplus Reviewer app som även är den apps om man använder för att förhandsgranska i.  En 
opublicerad fil läses in genom att skriva in IP-adressen som iPaden är uppkopplat på i en webbläsare och 
ladda in filen via uppladdningsfunktionen på sidan som visas (se bild 3 i bilaga 1)

BILD - Hela produktionsflödet från InDesign till App Store/Android Market (Magplus, 2011)

Funktioner i Magplus
Nedan kommer de funktioner som tillför interaktivitet till digitala publikationer att presenteras.  De funktioner 
som skiljer sig från webbaserade tidningar och tryckta tidningar är framför allt möjligheten att lägga in video, 
ljud och bildspel men även möjligheten att dela information och se informationsflöden i realtid, exempelvis 
via RSS-, Facebook- eller Twitterflöden. 

Automatisk layout 
Inställning för om iPaden känner av i vilken vinkeln iPaden hålls i och då visar en anpassad layout för den vinkeln.

Oändlig canvas 
Att sidan även kan bläddras uppifrån och ned.

Video/ljud
Livestreaming av ljud eller video via kanaler så som Youtube eller MySpace eller monterad video/ljudklipp 
som spelas upp vid klick.

Länkar
Länkning från en artikel till en annan i publikationen, exempelvis via en innehållsförteckning eller till externa 
sidor som integreras i publikationen.

Bildspel
Bilder som bläddras genom att dra med fingret över bilden.
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360° 
Bildfunktion som liknar en video som man styr med fingret. Inbäddad bildsekvens som på så sätt bildar en 
animation av rörelse. 

Popup
Informationsrutor som dyker upp vid klick på markerad område. 

RESULTAT

Slutprodukten
Första prototypen av slutprodukten innehåller fem artiklarsom tillsammans täcker de funktioner som beskrivs 
i rapporten (se alla sidor i bilaga 2). Utformningen av den digitala publikationen har skett i en successiv 
process. För varje funktion som jag har experimenterat med har det vuxit fram en idé hur text och bild skulle 
kunna kombineras med vilka funktioner för att öka intresset att vilja se vad man kan göra mer i 
publikationen. 

Publikationen inleds med en framsida som informerar användaren om vem avsändaren är. Vidare påbörjas 
publikationen av en instruktion som ska informera och förklara hur man navigerar och kan läsa i 
publikationen samt hur menyn fungerar.  Nästa sida är en innehållsförteckning som visar publikationens alla 
artiklar, samt symboler för länkning till Edringtons Facebook-sida, deras hemsida och kontaktinformation. 
Interaktionen som finns i innehållsförteckningen är att man klickar för att komma till specifik artikel. För att 
komma till första sidan i publikationen efter innehållsförteckningen, drar man med fingret från höger till 
vänster. Varje artikel innehåller grafiska element som påvisar i vilken riktning navigeringen ska ske. En svart 
eller vit pil visar att artikeln fortsätter på nästa sida under, dvs navigeringen går nedåt. En symbol med 
plustecken visar att här finns det mer information om klickning. En play-symbol visar att här finns det en 
inbäddad video man kan titta på. En symbol med snurrande pilar påpekar att bilden är interaktiv.

Innehållsförteckning
Alla artiklar kan ses i horisontel och vertikal vy, bakgrundsbilden kan isoleras genom dubbelklick på 
skärmen. Vid enkel klickning dyker navigeringsmenyn upp längst ner på sidan. 

• Framsida
Informerar om publikationens namn, upplaga och avsändare. 

• Navigeringsinstruktion
Visar hur man navigerar i publikationen och vilka symboler som påvisar vilken sorts interaktivitet

• Innehållsförteckning
Visar innehållet i upplagan och länkar till Facebook, deras hemsida och kontaktinformation 
Interaktioner: Kan hoppa direkt till en artikel via popup, logga in på Facebook eller gå in på hemsidan 
direkt i publikationen.

• The cointreaupolitan by Dita
Interaktioner: Inbäddad video från Vimeo som kan ses på hemskärm

• Italiensk krydda på tillvaron
Interaktioner: Popup med information om produkterna.
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• The Road to Macallans
Interaktioner: Artikel på sju sidor som visas på en oändlig canvas, via bläddring nedåt och popup med 
information om produkter

• Laphroaig Quarter Cask
Artikel om handlar om tillverkningen av Laphroaig.
Interaktioner: 360° bildspel

• Sommardrinkar
Interaktioner: Ruta med bildspel.

DISKUSSION
Projektets syfte var att ta reda på vilka designaspekter som man behöver ta hänsyn till vid framställning av 
digitala publikationer.  Under arbetets går har jag insett att de interaktiva funktionerna måste vara sparsmakat 
för att det inte ska kännas för mycket och att man som läsare inte kan fokusera på text och bild. Ju enklare 
interaktioner desto bättre. Fokus ska ligga på att göra publikationen användarvänlig och att istället subtilt visa  
var interaktionen ligger genom väl genomtänkta designstrukturer och symboler. 

En stor fördel med interaktiva publikationer är att upplägget på innehållet är annorlunda. Istället för att ha de 
klassiska tidningsuppslaget med 30 sidor av samma storlek som kan zoomas in och ut i,  är det i stället antal 
artiklar tillsammans bildar tidningens innehåll. Man läser flera sidor långa artiklar genom att bläddra nerifrån 
och upp för att se mer av texten och från höger till vänster för att komma till nästa artikel. Som designer av 
digitala publikationer kan man även ta ett designbeslut som ökar läsbarheten. Genom att nyttja möjligheten 
att läsa publikationen horisontel eller vertikal, kan man välja använda en större punktstorlek på texten. Det är 
ett sätt att locka den äldre publiken till att använda sig att digitala publikationer.

Det man vinner på att använda digitala publikationer är att tillgången är större, både genom mängden av 
publikationer och tillgängligheten av dem, bara ett klick bort. I längden är det billigare, det finns gott om 
gratis publikationer och möjligheten att prenumerera för en mindre summa än om man hade köpt en 
prenumeration av pappersversionen. Men det är inte interaktiviteten som lockar i dagsläget, det är snarare 
bekvämligheten att alltid ha en publikation tillhands. Vill man locka användare bör man göra det med 
kvaliteten, både på innehållet och utformningen. Som användare ska man känna att man har koll och att man 
får något ut av att läsa publikationen. Tidningsformen är förlegad som nyhetsmedia eftersom det informerar i 
efterhand. Därför lämpar sig digitala publikationer främst för vecko- eller månadsnummer med teman eller 
för specifika målgrupper. 

Att använda designregler för digitala publikationer visar att det är användaren och användareupplevelsen som 
sätts i fokus. Publikationen ska tillfredsställa ett behov, bilder ska ger intryck och texten ska stimulera 
användarens sinne. Lyckas man med det är det stor chans att användaren kommer vilja läsa mer och 
rekommendera andra att läsa just den här digitala publikationen. Eftersom man inte behöver begränsa sig till 
skärmens storlek ökar möjligheten att göra lockande layouter på artiklar som gör läsaren nyfiken till att veta 
vad som döljer sig utanför skärmen. 
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Metodkritik
I efterhand kan jag tycka att publikationen hade kunna bli ännu bättre om användartester hade utfärdats.  
Även designaspekterna hade kunnat förfinats genom intervjuer med både papperstidningsläsare och 
användare av digitala publikationer för att se hur dessa upplever hur dagens publikationer fungerar utifrån 
designaspekterna som tas upp i denna rapport. Det hade kompletterat den information som utgått från i min 
analys.  Användartesten borde ha skett i ett tidigt stadie, vilket i detta fall inte var möjligt eftersom prototypen 
då endast fanns tillgänglig som skiss. Jag hade gärna sett att en expert på området hade varit delaktig, med då 
det är ett relativt nytt sätt att skapa digitala publikationer på kan experter sakna specifika kunskaper som rör 
kodningen av prototypen utan endast påverka den grafiska uppformningen.

SLUTSATSER
Detta kapitel svarar på de frågeställningar och designaspekter som rapporten behandlat.

• Vilka faktorer är det som kan öka intresset för digitala publikationer?

De faktorer som öka intresset för digitala publikationer är det mervärdet som en papperstidning eller 
webbaserad tidning inte kan ge. Exempelvis möjligheten att se bilder av högre kvalitet i helskärm, 
valmöjligheten att få mer information om en vara, interaktionen med media så som video och bild och att 
läsbarheten inte offras för anpassning till skärmstorleken.

• Vilka sorter av interaktioner kan tillföras?

Navigering både från höger till vänster och uppifrån och ner, vertikal och horisontel vy, bildspel, 
helskärmsläge på bilder, 360° bildspel som styrs med fingret, Popup-fönster, video-, ljud- och 
hemsideinbäddning.

• Hur tillverkar man denna typ av applikationer?

Jag har använt mig av Magplus-plugin till InDesign som gör det möjligt att lägga till interaktivitet och rörliga 
delar som man kan styra med fingrarna på InDesign element. Via pluginen kan man även direkt exportera och 
sammanställa till mib-formatet som utgör den digitala publikationen. Andra program som kan användas för 
samma ändamål är bland annat Adobe DPS.

• Designaspekter

De designaspekter som jag utgått från i rapporten är interaktionsdesign, användbarhet, läsbarhet och 
navigering. Analysen visar att dessa aspekter fungerar som utgångspunkt vid tillverkning av digitala 
publikationer. Dock är det väldigt diffust vad det är som måste göras för att dessa aspekter ska tillämpas. 
Huvudsaken är att man har användaren och användareupplevelsen i åtanke och designaspekterna som 
grundstenar vid utformningen.
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Bilaga 1 Printscreen av Magplus Production Tool



Bilaga 1 Printscreen av uppladdning
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