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Abstract
Publit is a small company with big ambitions. After only  four years in the market services now a 
majority  of the largest Swedish publishing houses (and a number of micro-publishers) with e-book 
services and print-on-demand.

The user gets Publit’s services through a web application that has three views; analysis, economics, 
and directory. The latter holds a debenture issue of physical and electronic books and lets the user 
do everything from scanning a physical book or convert a PDF to e-book, to publish their books in a 
series of channels and choose prices and business models.

Publit’s catalogue view has a number of limitations. It has been our task to fully understand and 
identify them. The process has been conducted in the form of iterative sketching combined with 
design-criticism meetings.

The result can be seen from two perspectives. For our own part, it  consists of a large number of 
sketches that illustrate our process. For Publit’s part  is the end result of a few relatively  complete 
design solutions, rather than sketches. These will largely  serve as a model in efforts to develop the 
next generation of Publit’s catalouge view, work that is expected to begin in autumn 2012 and will 
probably last at least a year.
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Sammanfattning
Publit är ett litet  företag med stora ambitioner. Efter bara fyra år på marknaden servar man nu en 
majoritet av de största svenska förlagen (och en lång rad mikroförlag) med e-boktjänster och 
behovstryck. 

Användaren får tillgång till Publits tjänster via en webbapplikation som i stora drag har tre vyer; 
analys, ekonomi och katalog. Den sistnämnda rymmer ett förlags utgivning av fysiska och 
elektroniska böcker och låter användaren göra allt från att skanna en fysisk bok eller konvertera en 
PDF till e-bok, till att publicera sina böcker i en lång rad kanaler och välja priser och 
affärsmodeller.

Publits katalogvy har en rad brister. Det har varit vår uppgift att fullt  ut förstå och kartlägga dessa. 
Den processen har bedrivits i form av iterativt skissande varvat med design-kritik-möten. 

Resultatet kan ses i två perspektiv. För vår egen del består det av ett mycket stort antal skisser som 
illustrerar vår process. För Publits del består slutresultatet av ett  fåtal relativt färdiga 
designlösningar, snarare än skisser. Dessa kommer i stor utsträckning fungera som förlaga i arbetet 
med att utveckla nästa generation av Publits katalogvy, ett arbete som beräknas påbörjas hösten 
2012 och troligtvis kommer pågå minst ett år.

Nyckelord:  Publit, interaktionsdesign, gränssnitt, skissa, webbplats
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Inledning
Gränssnitt och interaktionsdesign utgör en fin kombination när det kommer till design. I Svenska 
Akademiens ordlista beskrivs gränssnitt som en bindelselänk mellan en dator och dess utrustning; 
program som underlättar kontakten mellan dator och användare (Svenska Akademien 
2006). Gränssnittet är den del av en produkt som användaren ser och där han eller hon kommer åt 
funktioner för att interagera med produkten. Att designa gränssnittet innebär därför att göra 
funktioner synliga och att ge produkten en lämplig grafisk profil (Design after thought 2006). Det är  
dock omöjligt  att inte tänka på interaktionsdesign när man utvecklar system eller tjänster på nätet. 
Interaktionsdesign handlar 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. En designers strävan är att  designa saker rätt  men också att designa rätt saker (Design after 
thought 2006).

I och med att slutprodukten är ämnad för människan är det viktigt att i sin design utgå från den och 
dess behov. 

Vi vill med detta examensarbete bland annat  förespråka för den enklaste typen av designteknik som 
finns och som används allt för sällan numera: papper och penna. Med hjälp  av denna teknik har vi 
fått  testa så mycket idéer på rekordsnabb tid och det har gett oss chansen att få utlopp  av vår 
kreativitet och idérikedom kombinerat med våra erfarenheter. 

Något som skiljer vårt arbete åt med andra typiska arbeten inom interkationsdesigt är att vi med det 
här examensarbetet vill visa att skisstadiet är en väldigt viktig del i arbetet. Detta gör vi genom att 
ständigt påvisa att vi aldrig lämnat skisstadiet och aldrig gick över till att göra protoyper, men visar 
i våra lösningar att det inte  heller behövs.

Denna rapport är ett resultat av det praktiska examensarbetet inom IT, Medier och Design (IMD) på 
Södertörns Högskola och har utfördes under under vårterminen 2012. Arbetet har utförts på Print-
on-demand-bokförlaget Publit. Vi är två personer som har arbetat hos dem - Alba Smitterberg och 
Amna Kodzaga. Examensarbetet  är en fortsättning på det  arbete vi utförde under vår praktikperiod 
som även den utfördes under vårterminen 2012. Vi har arbetet på samma iterativa sätt för att hitta 
fler  lösningar till de existerande problem Publit har och utveckla ett nytt  och förbättrat  skal till 
deras hemsida. Lösningarna har vi gjort utefter Publits och toppanvändarnas önskemål med 
kontinuerliga statusmöten med vår handledare på företaget Hannes Eder och vid vissa tillfällen även 
övriga i teamet.
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1 Bakgrund
1.1 Uppdragsgivaren

Publit är en publiceringsplattform som gör det möjligt för bokförlag och företag att publicera och 
sälja böcker. De erbjuder ett  enklare sätt  att  publicera böcker och billigare att hålla böcker i tryck 
eftersom de trycks efter behov istället för att hållas i lager, så kallat Print-on-demand. Sedan starten 
2008 har Publit  fått ett  antal industriforskningsanslag, framför allt från Vinnova (http://vinnova.se), 
för att utveckla Publit så att de som är användare idag även kan konvertera, distribuera och sälja e-
böcker lika enkelt som pappersböcker. De samarbetar med svenska Elib (http://elib.se) samt 
internationella Kobo (http://kobobooks.com) och Overdrive (http://overdrive.com) för att hjälpa alla 
som använder Publit att  nå ut med sina e-böcker till ett så stort antal distributörer och återförsäljare 
som möjligt (Publit 2012).

1.1.2 Andra företag

Vi har utgått från hur konkurrensen ser ut för Publit först och främst inom Sverige och inte 
internationellt. Det finns många företag som erbjuder tjänsten print-on-demand precis som Publit. 
Att en ensam författare; professionell eller amatör samt ett mindre eller större bokförlag, ska kunna 
trycka och publicera sin bok, som till exempel Solentro (http://solentro.se). Fler print-on-demand 
företag som finns på marknaden är: Papertalk (http://papertalk.se), Opus Liberum https://
www.opusliberum.com/), GML (http://www.gml.se/) m.fl. Det finns många konkurrenter inom 
POD-branschen, de som erbjuder mer än POD såsom e-böcker och ljudböcker har troligen större 
chans för återkommande och nöjdare kunder eftersom de erbjuder kunden fler sätt att marknadsföra 
sitt verk. Publit är ett  utav de företagen som söker andra vägar än bara POD. Ett av de företag som 
precis som Publit vidgar sina vyer idag är Vulkan (http://www.vulkanmedia.se). 

1.1.3 Publit idag

Idag har Publit  en hemsida där användaren kan skapa ett konto för att kunna lägga upp de titlar och 
verk den vill distribuera antingen som print-on-demand (förkortat POD) och/eller e-bok, som är de 
två tillgängliga manifestationsformerna för tillfället. I dagsläget är det svårt för användaren att 
arbeta i båda manifestationerna samtidigt samt att  kunna få en översikt över den gemensamma 
metadatan för manifestationerna, såsom genre för verket, ursprungligt publicerings år, titel, 
författare och medarbetare. Om användaren har flera titlar försvårar det ytterligare att kunna hantera 
dem och få en bra översikt  i vad Publit kallar Katalogvyn. Katalogvyn är där användaren har alla 
sina titlar som denne också kan redigera och publicera verken ifrån. 

2 Projektet
Vi fick i uppdrag att skissa på nästa generation av deras hemsida www.publit.se och det gränssnitt 
som de kallar Katalogvyn. Det är där förläggarna, Publits kunder, lägger upp filer och metadata och 
hanterar vilka böcker och e-böcker som ska distribueras i vilka kanaler och till vilka priser. 
Katalogvyn har ett antal begränsningar som framför allt blir tydliga för användare som behöver 
hantera ett stort antal titlar. 
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2.1 Förkunskaper

De förkunskaper vi har haft med oss var till en början inte så användbara. Arbeten som vi utförde i 
skolan resulterade i produkter som var i prototyp-nivå och kravet för det var stort. Under 
utbildningen arbetade vi väldigt lite med papper och penna och det mesta som gjordes fanns redan 
färdigt på datorerna, skapat med koder och perfekta linjer i ett Adobe-program. Nu skulle vi ta 
lärdom av en ny teknik där datorer inte var inblandade överhuvudtaget och mönstret vi var vana vid 
var till en början svårt att bryta.

En tid in i arbetet började vi märka att en del av det vi fått lära oss i skolan kom till stor nytta. Olika 
typer av modeller som till exempel ett flödesschema, tankegångarna inom interaktiv design och all 
datorvana man har snappat upp under årens lopp  som har gett en hel del inspiration och idéer till en 
hel del i utformningen av skisserna; Att veta vilka knappar och symboler som betyder vad så att 
användaren förknippar den med rätt steg eller vilka färger som ger rätt känsla, listan kan göras lång. 
Fler förkunskaper som vi har kunnat dra nytta av de många grafiska program som vi fått göra några 
enstaka Hi-Fi prototyper i, till exempel Adobe Illustrator och Adobe Photoshop. 

2.2 Syfte & Mål

Målet med arbetet har varit  att  ta fram skisser på problemlösningar utefter de önskemål och idéer 
Publit har för sin hemsida. Några av de punkterna vi har blivit tilldelade att arbeta med och som 
varit prioriterade hos Publit är

• Gemensam metadata för manifestationerna under en titel 
• Sökfunktionen - ett avancerat sök som möjliggör bättre filtrering 
• Flera smarta lösningar till deras katalogvy  - möjligheten att tagga/sätta etiketter på böckerna, 

skapa författarpresentationer, skapa grupper, beställning av egna exemplar mm.

Genom de lösningar vi har tagit fram har målet varit att  förbereda Publit för en framtida utveckling 
där till exempel nya versioner på användarens böcker (exempelvis Pocketbok) kan appliceras utan 
vidare komplikationer.

2.3 Avgränsningar

Vi valde att avgränsa oss till den Svenska marknaden. Detta gjorde vi för att vi tror att Publit  i första 
hand vill och måste bli större och mer etablerade på hemmaplan innan de kan jämföra sig med 
företagen som gjort sig stora internationellt. 

Målet har aldrig varit att  leverera en färdig produkt vid slutdatumet och det har inte heller varit 
några krav på att lägga skisserna vid sidan av för att påbörja kodning eller programmering, utan 
detta skulle endast ske ifall skisserna behövde utvecklas eller förtydligas ytterligare för 
demonstration. Alla idéer och lösningar har inte heller varit ett krav att  uppfylla utan mer satt  som 
ett mål. Det viktigaste har varit att arbeta och skissa på lösningar för de problem Publit  har och 
försöka lösa dem på bästa sätt innan vi går vidare att arbeta med Hi-Fi prototyper.

“Sketches and prototypes are both instantiations of the design concept. Sketches dominate the early ideation stages, 
whereas prototypes are more concentrated at the later stages where things are converging within the design 
funnel.” (Buxton, 2007, s139)
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2.4 Krav

De krav företaget har haft på vårt arbete har varit att hålla en enkel och stilren design samt att följa 
företagets grafiska riktlinjer. Publit har ingen strikt färgschema, däremot går det mesta i olika blåa 
nyanser. En del andra färger så som grönt och orange finns att  hitta på andra delar av hemsidan. 
Detta har gjort att det lämnade plats för oss att komma med en del egna färgidéer till de delar vi 
skapat som inte funnits tidigare. Vi har haft en hel del fria tyglar när det kom till lösningar till 
gränssnittet, men det var viktigt att  det inte skiljde sig allt för mycket från deras gränssnitt som de 
använder sig av idag. Detta främst för att de är nöjda med det som det är och endast behöver lösa en 
del användarfunktioner.

3 Genomförande & Metod
I detta kapitel beskriver vi hur tillvägagångssättet till arbete har sett ut och vilka metoder och 
tekniker vi har använt oss av under projektarbetet.

3.1 Genomförandet

Genomförandet har, som tidigare nämnt, varit en iterativprocess där vi hela tiden varit tvungna att 
ändra i vårt arbete för att kunna förbättra det och kunna gå vidare i arbetet. Vi påbörjade 
examensarbetet där vårt praktikarbete tog slut och kunde på det sättet  snabbt komma in i samma 
arbetsprocess vi har haft under vår tidigare tid på Publit. Under projektets gång har vi hittat både 
fler problem samt lösningar vi hade innan arbetet startade som vi redovisar under detta kapitel. 

3.2 Metod

Vi har arbetat på ett iterativt sätt  genom att hela tiden ha hållit  vår handledare uppdaterad om de nya 
lösningar och idéer vi fick under skissarbetet. Det har varit viktigt att kontinuerligt få respons på 
arbete så att ändringarna kunde göras på en gång och låta nya idéer få ta form i skissblocket. Att 
arbeta på ett iterativt arbetssätt  rekommenderas i alla modeller, nämner Lars Wiktorin i sin bok 
Systemutveckling på 2000-talet (2003, s30). 

I boken Agile Software Development with Scrum tar författarna Schwaber och Beedle upp  ännu en 
iterativa metod som vi tagit fasta på under arbetet. Denna metod heter Scrum och används i 
projektledning och mycket inom systemutveckling (Schwaber & Beedle  2002, s2).

3.2.1 Problem under projektet

Under arbetets gång stötte vi på ett problem som har varit  att skissa på ett gränssnitt för Publits 
användarna utan att ha direkt kontakt med dem och utan att använda sig av datorer. Informationen 
om de problem som framförts för oss har kommit direkt av personalen och ingen kontakt  med 
användarna har gjorts och ansågs inte heller behövts. 
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3.2.2 Vattenfallsmodellen

En av de modeller vi har arbetat utifrån är Vattenfallsmodellen. Lars Wiktorin tar upp i sin bok att 
arbetet sker i olika faser där varje fas ska avslutas innan den kan gå in i nästa fas. Det förekommer i 
princip i varje arbete att man upptäcker att arbetet i en fas har blivit fel och att man behöver gå 
tillbaka för att ändra (Wiktorin 2003, s30). Detta iterativa arbetsätt som Vattenfallsmodellen är 
uppbyggd av har kommit väl till pass under vårt  projektarbete då vi har varit tvungna att gå tillbaka 
till en tidigare fas och skisser för att göra om och förbättra. Detta för att kunna gå vidare till nästa 
fas. Vi använde Vattenfallsmodellen under hela skissarbetet eftersom i de flesta skisserna vi gjorde 
behövde vi gå tillbaka till en tidigare fas för att kunna gå vidare. Till exempel under 
Manifestationer, som idag består av POD och e-bok, var vi tvungna att gå tillbaka i våra skisser och 
idéer för att inkludera manifestationen Ljudbok som Publit planerar att använda sig av i framtiden. 
Våra idéer och skisser skulle inte vara till någon nytta om vi inte hade alla manifestationer Publit 
skulle använda sig av i åtanke. Om vi inte inkluderade alla versioner skulle det bli svårt för Publits 
medarbetare att utveckla våra skisser för att kunna använda dem vid ett senare skede. 3.2.2 Scrum

3.2.3 Scrum

I Scrum finns det olika roller och moment. Ett team på några gruppmedlemmar delar upp sitt arbete 
i mindre projekt under 3 till 30 dagar där man sedan fokuserat löser ett antal detaljerade 
arbetsuppgifter. Dessa fokuserade arbetsperioder kallas Sprintar och är basen för Scrum. Teamet får 
av produktägaren, som även är beställare, en att-göra-lista som hela tiden får nya prioriteringar efter 
de kontinuerliga statusmötena de har. I teamet ingår det även en Scrum-mästare som coachar teamet 
och ser till att projektet hela tiden går framåt (Schwaber & Beedle  2002, s7). Detta sätt att hantera 
ett  projektarbete på har vi kunnat använda oss av. Under hela projektets gång har vi haft 
kontinuerliga möten med vår handledare för att få respons på det senaste arbetet vi har utfört. På det 
sättet förbättras våra idéer och skisser fortlöpande. I detta fall har vår handledare Hannes fungerat 
både som produktägare och som Scrum-mästare. Det är han som har varit vår beställare och gett oss 
de prioriterade funktionaliteten vi ska ta fram samtidigt som han har fungerat som vår coach och 
sett till att projektet hela tiden gått framåt. 

4 Målgrupp
Användningen av olika typer av scenario kan formuleras till en scenario-baserad designmetod 
(Benyon 2010, s69). Vi har allt eftersom märkt att  vi mer inriktat oss på specifika händelser  som 
personer kan hamna i snarare än en typ av person. Anledningarna till detta har varit  att det är svårt 
att  inrikta sig mot en specifik person i och med att Publit är inriktade mot förlag. Vi har ändå tagit 
personas i beaktande, dels för att göra problemlösningarna användbara för alla men också 
realistiska. Vår målgrupp består av alltifrån stora bokförlag såsom Bonniers till en ensam författare 
som sköter sin distribution själv. Det som skiljer dem åt är antalet titlar de vill publicera, detta vissar 
vi med hjälp av två olika personas; proffspersona och amatörpersona.

4.1 Personas
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Personas är konkreta representationer av olika typer av människor som systemet eller tjänsten är 
designad för (Benyon, 2010, s56). Dessa personer är imaginära men är baserade på samtalen och 
redovisningar vi utfört med personalen på Publit. Vi har i största grad inrikta oss mot en typ  av 
persona, Proffspersona, då vi anser att  problemlösningarna vi utför utefter den personen även löser 
problemen för alla andra användare, s.k. Amatörpersona. Våra personas utgör dock en väldigt liten 
del av arbetet då scenarier egentligen är en större och viktigare del i detta. Vi har arbetat på det sätt 
att  genom designen försöka gömma komplexiteten så att den inte står i vägen för den ena personan 
men samtidigt finns tillgänglig för den andra.

4.2.1 Persona 1 - Proffspersona

Denna person är en förläggare som är en av Publits toppanvändare som behöver få ut mer av Publit. 
Vi ser även att denna persona har en stor mängd titlar, allt från redaktör till korrekturläsare till 
förläggare.

4.2.2 Persona 2 - Amatörpersona

Här hittar vi den ensamme egenutgivaren som gör allt själv. Detta är en privatperson som skrivit  en 
bok den önskar kunna sälja och dela med sig av den på ett smidigt  och enkelt sätt utan större 
komplikationer. 

4.3 Scenario

Scenarier är berättelser om människor som utför aktiviteter i samband med användning av tekniken 
(Benyon 2010, s69). Scenarier ger ett effektivt sätt att utforska och representerar åtgärder som 
möjliggör designern att generera idéer, överväga lösningar och kommunicera med andra. De 
används i hela designprocessen och tillsammans med de krav och problem kan konceptuell design 
och språkets konstruktion utgör del om specifikationen av systemet (Benyon 2010, s76). 

När vi har skissat på Publits gränssnitt har det hela tiden varit viktigt att utgå ifrån alla tänkbara 
scenarion som kan ske för användaren i det vi har utformat. 

4.3.1 Scenario 1

P1 har en katalog med många böcker och behöver redigera innehållet som finns under en specifik 
titel. Innanför denna titel har P1 två versionen av boken - en POD och en e-bok. Metadatan som 
finns inskriven behöver redigeras för dem båda och måste då göras två gånger då varje 
manifestation har en enskild flik för manifestationer. Här behövs möjligheten att jobba med flera 
manifestationer samtidigt genom att göra ett smidigt och mer avancerat redigeringsverktyg som är 
lätt att använda och minskar på antalet klick. 
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5 Teknik
Vi använde oss av bläckpennor, blyerts och skissblock. Anledningen till det  var att det var ett enkelt 
sätt och ett snabbt sätt att  få komma med skisser och för att vi skulle kunna komma vidare i 
problemlösningarna. Här var det viktigt  att tänka på att det inte behövde se perfekt  ut och det var en 
teknik som sparade enormt mycket tid. Det fanns en del saker vi som var svåra att illustrera på 
pappersnivå som vi var tvungna att använda oss av datorerna för att tydliggöra, men detta hände 
ytterst sällan. Vi började förstå att  för att kunna göra saker och ting tydliga var vi bara tvungna att 
skissa mera noggrant.

5.1 Flödesmodell

När vi har behövt att kartlägga användarnas steg när de ska publicera en titel  har vi I vårt 
skissarbete jobbat utifrån en Flödesmodell. Lars Wiktorin beskriver Flödesmodell i 
Systemutveckling på 2000-talet. Han menar att födesmodellen visar hur informationen flyter mellan 
olika bearbetningspunkter. Kan användas för att beskriva administrativa rutiner som exempelvis 
ärendehantering. Arbetsflöden (work flow) är ett exempel på detta (Wiktorin 2003, s39). Det 
underlättade vårt arbete att få en tydlig bild av de steg användaren behöver göra för att kunna 
publicera en bok och det gjorde även att  vi lärde oss systemets uppbyggnad bättre med hjälp  av 
flödesmodeller. 

Figur 1                                                                      Figur 2 
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5.2 PACT-analys

En annan teknik vi har utgått ifrån under vårt skissarbete är PACT-analys som ofta används när man 
designar interaktiva system. En PACT-analys består av människor (people), aktiviteterna (activities) 
de gör, kontexten (context) de utför aktiviteterna i och de teknologier (technologies) de använder. I 
analysen ser man på alla de olika kombinationerna som kan inträffa med dessa fyra element 
(Benyon 2010, s46). 

6 Resultat
Nedan följer de delar vi har arbetat med hos Publit. Vi förklarar till att börja med vad funktionerna 
har för roll på webbplatsen innan vi tar upp problemet som uppstår. Därefter kan man läsa om de 
lösningsidéerna vi har skissat fram.

6.1 Sökfunktion

Idag har Publit en hel del begränsningar med sin sökfunktion. När man börjar skriva in ord i 
sökfältet gallrar den ut resultat som matchar med de ord/bokstäver man skriver in och visar endast 
resultaten (de andra titlarna i katalogen göms så länge man har kvar texten i sökfältet), vilket i sig 
inte är problemet. Det vi snarare valt att förbättra är mängden resultat man får vid sökning. 

Tanken är att man genom ett avancerat sök kan filtrera ytterligare. Om man utvecklar katalogvyn 
och gör det möjligt att lätta till sorteringsalternativ (till exempel Utgivningsår, Genre osv.) kunna 
dra nytta av det inom sökfunktionen för att lättare och smartare gallra ut  alternativ som man inte har 
någon nytta av (se figur 3-4 på nästa sida).

En annan sak vi tittar närmare på har varit att till exempel låta användaren spara sökningar den gjort 
tidigare. Andra idéer vi har haft är lösningar på hur man skulle kunna ändra information/data genom 
att använda sig av sökfältet, dock bara skrapat på ytan på möjlig lösning.
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Figur 3.                        Figur 4.  
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6.2 Katalogvyn

Figur 5.

Katalogvyn är där användaren har överblick över alla sina titlar. Det är en översikt som snabbt ska 
ge användaren information om vilka verk som ligger i katalogvyn. En användare kan ha allt ifrån en 
till flera hundra titlar som ligger i katalogvyn och i båda fallen måste det vara lättnavigerat och lätt 
att  hitta de titlar man vill arbeta med. Alla användare på Publit har olika behov utifrån hur deras 
katalogvy ska se ut, i dagsläget går det endast att sortera titlar utifrån titel, författare eller status på 
POD samt e-bok. Detta innebär att användare som har andra behov att  sortera och navigera sig 
under sin katalogvy inte kan göra det på bästa sätt för dem. 

6.2.1 Lösningen

Vi skissade på en funktion som gjorde det möjligt för användaren att  designa sin egen katalogvy. 
Användaren skulle här ha möjlighet att efter eget behov välja vilka rubriker titlarna skulle sorteras 
efter. Vi skapade en ny  sida som vi kallade kontrollpanel och la den som en egen flik högst upp på 
Publits hemsida (se figur 6).  Det visade sig bli ett för omständligt steg för steg för användaren och 
vi valde därför att ta fram en skiss där vi tog ner kontrollpanelen så att den inte skulle ta lika mycket 
plats. Det resulterade i en liten men smart lösning som tog form av ett kugghjul i hörnet av 
katalogvyn. Där skulle det vara möjligt för användaren att designa sin egen katalogvy på ett enkelt 
och smidigt sätt som dessutom är lättåtkomligt (se figur 6-7 på nästa sida). 
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Figur 6.                                                 Figur 7.
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6.3 Manifestationer

Manifestationerna på hemsidan består idag av POD och e-bok . I framtiden planerar Publit  att  införa 
ännu en manifestation som är Ljudbok och utöka med olika typer av format så som Hårdband och 
Pocketbok. Varje manifestation kommer i sin tur ha olika versioner som är tilldelade vardera ett 
ISBN-nummer. Idag kan endast användaren välja mellan POD och e-bok vilket  gränssnittet är 
anpassat efter. Publit vill att det nya gränssnittet ska göra det möjligt för användaren att välja och se 
alla de kommande versionerna.

6.3.1 Lösningen

Vår blev till problemet har varit att användaren under en titel ska kunna skapa en ny  specificerad 
version som sedan visas i kortvyn/översikten. Till exempel om användaren ska publicera en pocket-
version av en titel kommer detta alternativ finnas under det första alternativet som är manifestation 
POD. Därefter kommer denna pocket version ha ett  eget ISBN-nummer och ha anpassade 
redigeringssteg just för den innan publicering. Det kommer gå att skapa så många versioner man 
har behov av under varje manifestation och var och en av dem kommer skilja sig i gränssnittet  i 
form av olika illustrationer. Detta lämnar i sin tur plats för Publit att  vidareutveckla för kommande 
manifestationen såsom Ljudbok.

I början av designprocessen hade vi de två manifestationerna POD och e-bok som fasta alternativ 
som låg i kortvyn hela tiden som man kan se nedan (figur 8 och 9). 

Figur 8.
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Under arbetets gång fick vi 
respons av vår handledare att 
det fanns ett önskemål om att 
ha flera versioner av samma 
titel. Vi la då till en dropdown-
m e n y h ö g s t u p p  i 
redigeringsfönstret under 
vardera manifestation där alla 
versioner av manifestationen 
låg. Dropdown-menyn skulle 
f i n n a s t i l l g ä n g l i g n ä r 
användaren skapar en ny 
utgåva under manifestationen 
samt tilldelar den ett eget 
ISBN-nummer. Det är även här 

man kan möjliggöra för användaren att skapa böcker i andra format, till exempel Pocketbok.

6.3.1 Lösningen

Efter ett antal statusmöten med handledare och andra medarbetare på Publit kom vi fram till ven 
slutgiltig lösning där varje version skapas från grunden och inte utifrån de två fasta 
manifestationerna. När de har skapats visas de i kortvyns underkant med en individuell ikon eller 
symbol. 

Figur 10.         Figur 11.
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6.4 Metadata + Översikt

Metadatan för de befintliga manifestationerna på hemsidan har hittills legat under båda 
manifestationerna; POD och e-bok. För användaren innebär det en extra ansträngning att redigera 
metadatan två gånger istället för att bara behöva redigera den en gång.

6.4.1 Lösningen

Vår lösning till problemet har varit att bryta ut den metadatan som är gemensam för POD och e-bok 
och placera den innan man kommer in på enskild manifestation. Där kan användaren redigera 
information som bara behöver skrivas in en gång som till exempel beskrivande text för verket, 
ursprungligt publicerings år, huvudgenre, undergenre och medarbetare. Användaren behöver inte gå 
in i varje manifestation för sig för att sedan kopiera texten eller skriva om den (se figur 10).

Efter att en titel ha publicerats ersätts denna information av översiktsinformation med den 
gemensamma metadatan samt en del ekonomisk aktivitet för varje manifestation. 

Figur 12.
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6.5 Skanning & Konvertering

Skanning innebär att användaren kan skicka in den bok de vill publicera för att få den inskannad om 
de endast har ett eller få orginaltryck av verket. Detta för en kostnad de betalar via hemsidan. Boken 
skickas in till Publit för att sedan skickas vidare för skanningen som garanteras att genomföras inom 
två veckor. Konvertering sker under e-bokfiler, användaren laddar upp en pdf-fil för inlagan samt en 
jpg-fil för omslaget. Dessa konverteras sedan till e-bokfiler. 
 
Problemet med skanning och konvertering har varit att användaren måste ladda upp eller skicka 
inlaga eller omslag för att konvertera eller skanna under varje manifestation. För att  underlätta för 
användaren ville vi bryta ut dessa moment och skapa en sida där sådant kan hanteras.

Figur 13.

6.5.1 Lösningen

På våra första skisser (se figur 13 ovan) kan man se hur vi har brutit  ut dem och lagt dem under 
samma tak. Vi stötte dock på ett problem. Eftersom konvertering av filer till e-boken är beroende av 
metadatan och filerna, gick det  inte att bryta ut det ur manifestationen och visade sig att  det var bäst 
och smidigast  om det låg under varje manifestation för sig. Vi började då skissa på att endast bryta 
ut skanning i en egen flik. Eftersom skanning innebär att  användaren skickar in sitt verk för att få 
inlagan skannad tar detta olika lång tid. Det är då bra att användaren kan se status på processen och 
ha kostnader och betalning för skanning för sig. Med olika statussymboler kunde vi visa hur 
användarens status angående skanningen såg ut (se figur 14 på nästa sida).
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Figur 14.

6.6 Egna exemplar (“kundvagnen”)

När en användare lägger upp en ny titel och redigerar den 
innan publicering finns det möjlighet för denne att beställa 
egna exemplar av verket, antingen till sig själv eller att 
skicka ut som recensionsexemplar. Idag ligger den här 
funktionen som ett steg under redigering där det också 
bara går att beställa en titel till en leveransadress. 

Publits vision är att göra det möjligt för användaren att 
kunna skicka ut flera titlar till en leveransadress, till 
exempel om ett förlag har flera verk som de vill att en 
recensent ska få tillgång till. 

6.6.1 Lösningen

Vi har haft många olika lösningar på detta problem och 
alla har haft för- och nackdelar. Vi började med att bryta ut 
Egna exemplar ur redigeringsstegen och skapade en egen 
ikon för den del som vi kallade Kundvagn. Användaren 
skulle i sin tur kunna lägga in valfria titlar i sin kundvagn 
för att sedan kunna lägga en order där denne valde hur 
många exemplar av varje titel den ville skicka samt vilken 
eller vilka leveransadresser de skulle skickas till.
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Fördelarna med denna idé var att det  blev tydligt för användaren var den skulle kunna lägga sina 
ordrar och att det skulle vara möjligt inte att bara ha en leveransadress utan flera. De nackdelar som 
kom fram efter arbetets gång visade sig vara att  behovet av att kunna skicka flera titlar till flera 
leveransadresser inte var tillräckligt stort. Det ansågs inte vara en tillräckligt stor ansträngning för 
användaren att lägga fler ordrar bara det gick att skicka fler titlar till samma leveransadress.

Att vi i början hade brutit ut Egna exemplar i form av en ikon av en kundvagn kunde också 
förknippa hemsidan med att vara en webbshop. Eftersom det inte är Publits mening att erhålla en 
webbshop  där användarna kan beställa exemplar var vi tvungna att ändra vår lösning angående 
kundvagnen. Kundvagnen som symbol ändrades och vi började använda uttryck som “Lägg i order” 
istället för “Lägg i kundvagn”. För att symbolisera en order skissade vi på olika ikoner såsom; pilar, 
brev och paket. De ikonerna passade bättre på det sättet att de fick fram budskapet att man skulle 
kunna beställa exemplar utan att vara övertydligt eller missvisande.

Figur 16.

6.7 Övrigt

Vi har även arbetat med andra smarta lösningar till deras katalogvy, men som inte var så omfattande  
och inte hanns med eftersom de aldrig varit högt prioriterade.

6.7.1 Taggning/Etiketter

Det diskuterades att  det  finns önskan om att möjliggöra för användaren att kunna tilldela sökord till 
dina inlägg med etiketter. Till skillnad från kategorier, har etiketter ingen hierarki, dvs det  finns 
ingen relation mellan en etikett till en annan. Vad är skillnaden mellan kategorier och etiketter? 
Normalt är etiketter "ad-hoc" nyckelord som identifierar viktig information i ditt inlägg (namn, 
ämnen, osv.) som kan eller inte kan återkomma i andra inlägg, medan kategorier är förutbestämda 
sektioner. Om du försöker se på din webbplats som en bok så kan man säga att kategorierna är som  
innehållsförteckningen och etiketterna är som termerna i indexet (Wordpress 2012).

Publit erbjuder sina kunder en ”Widgetshop”, det är en fullfjädrad e-handelsplats som kan läggas in 
på valfritt ställe på valfri hemsida. Genom en widgetshop kan du sälja dina böcker direkt till 
slutkund utan att behöva ta hand om betalning eller frakt. Genom att infoga funktionen på sin 
hemsida och möjligheten att så kallat ”tagga” sina böcker ser vi att det underlättar för köparen att 
hitta det de söker i shoppen. 
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Den här funktionen finns nu tillgängligt på Publits sida under manifestationerna (se figur 17).

6.7.2 Grupper 

En funktion som vi utvecklade under arbetets gång var möjligheten att gruppera titlar för att sedan 
kunna göra en eller flera ändringar på alla samtidigt. Vi började med att skissa på funktionen att 
gruppera som en egen sida. Fördelarna med att göra en egen sida där användaren kunde välja titlar, 
grupper och ändra var att det blev tydligt. Nackdelen med denna idé var att det blev för omständligt 
för användaren. Om en användare inte har behovet av att  göra en förändring på flera titlar, kanske 
om det är en amatöranvändare som har väldigt få titlar i sin katalogvy tar funktionerna upp  onödigt 
mycket plats på sidan. Det visade sig efter flera skissessioner och statusmöten med handledare att 
möjligheten att gruppera titlar och ändra dem skulle innebära för många steg för användaren än vad 
som behövdes. I samband med framtagningen av gruppering skissade vi på avancerat sök (se s13).

Efter respons från handledare och egna skisser la vi in grupperingar som en funktion under 
avancerat sök. Vi valde att kalla det för ”sökningar” och därifrån skulle man ha möjlighet att göra 
de ändringar man ville över de sökningar man hade valt. Detta upplevdes enklare och smidigare än 
om vi hade lagt gruppering samt ändringar under som en separat funktion. 
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6.7.3 Författarpresentationer

I dagsläget presenteras författarna med endast  för- och efternamn och en "om författare"-text. Publit 
önskade att varje författare skulle ha som sin egen presentation som helst skulle ha möjlighet att 
redigera själv. Författarpresentationerna skulle på så sätt ge plats för annan information när den 
bryts ur varje enskild manifestation där den ligger idag. I författarpresentationen skulle det då vara 
möjligt att  lägga in mer information såsom historik om författaren, verk, fakta om författarens verk, 
kontaktuppgifter och bilder. 

Vi började med att skissa utifrån katalogvyn och gjorde då en parallell vy  fast som utgick ifrån 
författarna istället för titlarna. Gränssnittet byggdes upp och liknade den befintliga katalogvyn så att 
användaren skulle känna igen vissa funktioner. 

Figur 18.   
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Under vidare skissarbete valde vi att inte ha en parallell vy för 
författare eftersom det skulle ta för mycket plats och en en 
gång göra att användaren måste gå igenom för många steg som 
kan leda till att denne tycker sidan är för komplicerad. 
Författarpresentationerna utvecklades till att  bli en pop-up  där 
användaren skulle ha möjlighet att lägga in eller redigera 
information. Pop-up rutan blir tillgänglig efter man har skapat 
en titel och sedan skrivit in författare i kortvyn.

Figur 19.

6.7.4 Prisgrupper

Publits användare kan idag inte göra prisgrupper 
för att underlätta prissättningen av många titlar. 
Publit bad oss att  titta närmre på detta för att se 
om det fanns några lösningar som vi kunde skissa 
på. Det var inte ett prioriterat problem från Publits 
sida men vi hann ändå skissa på ett antal varianter 
som skulle kunna underlätta för användaren att 
prissätta flera titlar samtidigt. 

Amna Kodzaga & Alba Smitterberg 	 Praktiskt examensarbete
Examensarbetesrapport Institutionen för kommunikation, medier och IT
IMD09, VT2012 Södertörns Högskola

25

Figur 20.



7 Diskussioner och slutsatser
Under vår tid på Publit lämnade vi aldrig skisstadiet utan arbetade endast med papper och penna 
och i undantagsfall i programmen Adobe Illustrator och Adobe Photoshop. Att inte behöva lämna 
skissprocessen uppmuntrade till att testa många olika idéer. Eftersom en skiss ska gå snabbt att göra 
ligger vikten vid själva idéen skissen står för istället för hur genomarbetad den är. Vi kunde gå olika 
spår som vi inte hade haft möjlighet att göra om vi hade varit tvungna att lämna skisstadiet och 
leverera en Hi-Fi-prototyp. 

Nackdelen med att inte ha framställt prototyper av våra skisser har gjort så att vi inte har kunnat 
utföra användartester med Publits användare. I användartesterna skulle vi haft  möjlighet att se 
problem som användarna skulle ha stött på, hur de skulle hantera dem och förhoppningsvis lösa 
dem. Detta var något vi fick kommentarer på innan examensarbetets start under ett seminarium där 
vi redovisade för klasskamrater och lärare vad det var vi skulle göra på Publit. De rekommenderade 
att  vi skulle försöka ta kontakt med Publits användare för att få nya infallsvinklar under arbetet. 
Eftersom vårt mål på Publit inte innefattade Hi-Fi prototyper av våra lösningar skulle vi inte ha 
möjlighet att utföra användartester. Vi hade detta i åtanke men ansåg ändå att vi skulle försöka ta 
kontakt med Publits toppanvändare för att utföra intervjuer för att få veta hur de tycker fungerar för 
dem. Detta genomfördes dock inte för att behovet av resultaten inte behövdes i slutändan.

Publit är ett litet  men växande företag där alla medarbetare fortfarande fungerar som sin egen 
kundtjänst. Det har varit till vår fördel då de problem som användarna har stött på eller upplevt  går 
via alla medarbetare på Publit som vi har suttit och arbetat med under hela projektet. Vi har under 
våra statusmöten med handledare samt andra kollegor på kontoret kunnat få ta del av dessa problem 
direkt och göra ändringar utifrån dem. 

Vi fick råd av vår handledare att inte gå via toppanvändarna eftersom det skulle vara tidskrävande 
att båda ordna möten med dessa och sen sammanställa intervjuerna. Den tiden var mer värd att 
lägga på våra skisser och testa så många olika spår som möjligt.  Eftersom vi inte hade någon direkt 
kontakt med användarna var det viktigt för oss att ha mallarna i åtanke under hela arbetets gång för 
att inte tappa användarvänligheten. Genom att utgå ifrån PACT-analysen när vi skissade kunde vi 
diskutera eller skissa på alla de olika situationer som kan uppstå när en användare använder det  
system vi höll på att utveckla. 

Vi har på så sätt  blivit beroende av respons från vår handledare och medarbetare eftersom de kan 
företaget och sina användare bättre än någon annan. Detta kunde periodvis bli ett problem för oss 
under arbetsprocessen, för att kunna gå vidare med våra skisser och idéer behövde vi respons och 
klartecken från handledare. Det var svårt att fortsätta i arbetet  om vår handledare inte var på plats. 
Vi lärde oss hantera dessa situationer genom att använda tiden till att  arbeta vidare med befintliga 
skisser och försöka utveckla dem så mycket vi kunde. Vi kunde också använda dessa perioder till att 
experimentera och skissa på idéer vi i vanliga fall inte hade tid med. Några av de idéer vi 
utvecklade hittas under Övrigt (se s22) och innefattade grupper, författarpresentationer och 
taggning. Det visade sig vara positivt och resulterade i att vissa spår kunde förkastas utan att onödig 
tid hann läggas på dem. 
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Detta examensarbete har varit  en lång arbetsprocess som för vissa kan framstå enformig eftersom vi 
aldrig lämnade skisstadiet. I vissa fall har det varit enformigt att  arbeta på det här sättet men till 
största del väldigt variationsrikt. Skissarbetet har under hela processen tagit  nya riktningar och nya 
idéer och lösningar har kunnat ta form. Vi har skissat på helt nya lösningar men alltid haft de  
tekniska möjligheterna i åtanke. Eftersom vi har kunskaper inom programmering har vi både 
medvetet och omedvetet skissat efter vad som är möjligt att producera. Det har varit  till det positiva 
eftersom det blir realistiskt och lättare att utveckla ett nytt skal utifrån våra skisser. Det negativa av 
att utgå ifrån vad som är tekniskt möjligt har gjort att vi i vissa fall behövt begränsat oss.

Utifrån de mål och förutsättningar vi har haft har vi inte heller kunnat ha en detaljerad tidsplanering 
utan har fått anpassa oss vecka efter vecka. Det sättet att arbeta på har lärt oss att vara spontana, ta 
eget ansvar och ge oss själva uppgifter. 

De problem som vi stötte på under arbetet  gång lärde vi oss hantera på olika sätt. Det  som skulle 
kunnat ha underlättat vårt arbete nu i efterhand är om man hade haft mer erfarenheter i skissteknik. 
Under utbildningen har projekten oftast varit runt 5-10 veckor vilket resulterar i att skisstadiet är 
man endast i en kort period för att hinna gå vidare. Om vi hade haft mer erfarenhet  av att skissa 
skulle det hjälpt oss när vi kom i svackor som idétorka, överarbeta skisser eller ha svårt all lämna 
idéer för att  gå vidare till nya. Detta fick vi nu lära oss under arbetets gång och lyckades 
hantera problemen allt eftersom. Vi har också lärt oss att på ett  effektivt sätt nyttja de mallar och 
modeller vi lärt  oss under utbildningen såsom PACT-analys, Vattenfallsmodellen och Scrum. Det 
sättet vi använde dem på under projektet skulle kunna appliceras på vilken arbetsplats som helst 
med samma uppgifter och problem. Att kunna applicera dem under projektet utan att behöva 
reflektera har gett oss en trygghet i framtida arbeten och projekt.  

Under tiden vi arbetade för Publit fokuserade vi hela tiden på den svenska marknaden och dess 
jättar. Vi behövde se vad företagen på hemmaplan hade som Publit saknade och vad som var Publits 
styrka i jämförelse. Vi har då försökt utveckla Publits befintliga profil till samma eller högre 
standard som de liknande företagen i Sverige. Samtidigt har vi haft i åtanke att de ska kunna 
vidareutveckla sig när det försöker sig på den internationella marknaden. Vi tror att  Publit kommer 
att  titta närmare på sina internationella konkurrenter väldigt snart och jämföra sig med dessa för att 
kunna utvecklas och att det inte är långt kvar innan de lanserar sin första internationella bok!
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