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SAMMANFATTNING 

Detta projekt har haft som syfte att producera och grafiskt formge det kommande numret av 

tidskriftsapplikationen Scandinavian Architectural Review för förlaget It Is Media Svenska AB i 

Stockholm. Skapandet har utgått från applikationens tidigare grafiska profil och har ämnat att 

följa tidigare utseende och funktioner utan nya tillägg. Hela produktionen har skapats genom 

Adobe InDesigns tilläggstjänst Adobe Digital Publishing Suite. Efter att produktionen 

färdigställts har en analys gjorts av den färdiga applikationen enligt en heuristisk utvärdering 

ur ett människa-datorinteraktionsperspektiv, till vilken David Benyons tolv designprinciper 

har  tillämpats. Till stöd i analysarbetet har ett aktivitetsdiagram skapats för att ge en god 

överblick över hela tidskriftens disposition. Analysen har slutligen resulterat i en åtgärdslista 

med förslag på förbättringar av applikationen för att öka dess användarvänlighet, vilket 

framför allt har lyft fram behovet av tydligare grafisk design av interaktiva element, ett 

förbättrat system för att ge användaren återkoppling samt ökad konsekvens och flexibilitet. 

NYCKELORD 

It Is Media Svenska AB, It Is Media, Scandinavian Architechtural Review, SCAR, applikation, 

iPad, Adobe InDesign, Adobe Digital Publishing Suite, heuristisk utvärdering, designprinciper.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

This project has aimed to produce and design the upcoming edition of the magazine 

application Scandinavian Architectural Review for the publisher It Is Media Svenska AB in 

Stockholm. The production has been based on the application’s prior graphic profile and has 

intended to follow previous appearance and functions without new additions. The entire 

production has been created using the Adobe InDesign plugin Adobe Digital Publishing Suite. 

After the production was finished an analysis of the completed application was performed 

according to a heuristic evaluation, which was based on the twelve design principles of David 

Benyon in a perspective of human-computer interaction. To support the analytical work an 

activity diagram was created to get a comprehensive view of the entire disposition of the 

application. The analysis has resulted in a list of actions and suggestions to improve the 

application and its usability, which particularly emphasize the need of a clearer design of the 

interactive elements, an improved system to give the user feedback as well as an increased 

consistency and flexibility. 

KEY WORDS 

It Is Media Svenska AB, It Is Media, Scandinavian Architectural Review, SCAR, application, iPad, 
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FÖRORD 

Denna rapport är ett examensarbete inom ämnet medieteknik på Programmet för IT, medier 

och design, som är en del av Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns 

högskola. Rapporten är den examinerande delen på kursen Praktiskt examensarbete inom 

programmet IT, medier och design och omfattar 15 högskolepoäng.  

Först och främst vill jag tacka min handledare Arina Stoenescu vars stöd och uppmuntran gav 

startskottet till detta projekt. Jag vill även skänka ett tack till It Is Media Svenska AB:s 

dåvarande art director Therése Breisler som liksom Arina uppmuntrade mitt val av ämne och 

handledde mig från min praktik på förlaget till examensarbetets start.  

Jag vill framföra ett stort tack till Emma Tegström och Marcus Mellin som tagit sig tid att 

korrekturläsa rapporten och som har gett återkoppling till projektets upplägg, struktur och 

innehåll under arbetets gång. Ni hjälpte mig hålla tankarna i schack och möjliggjorde att 

slutresultatet blev allt det blev. 

Sist men inte minst ett varmt tack till all personal på förlaget It Is Media Svenska AB som tagit 

emot mig med öppna armar från praktikens första dag och hela vägen till examensarbetets 

slut. Ett särskilt tack till förlagets VD och ansvarige utgivare Jacop Merlini som tog emot mina 

önskemål för projektet och godkände praktikens förlängning. Tack även till säljare Pär Ove 

Andersson vars fakta om Scandinavian Architectural Review gav välbehövd information. Stort 

tack till traffic Anna Lundborg som användartestade den färdiga applikationen samt till 

vikarierande chefredaktör Lisa Marie Mannfors vars sprudlande energi uppmuntrade arbetet. 

Slutligen ett särskilt tack till min handledare Joanna Grubbström, grafisk formgivare, vars stöd 

och återkoppling varit ovärderlig. 

Jag lämnar It Is Media Svenska AB och projektet med Scandinavian Architectural Review med 

ryggsäcken full av nya erfarenheter och kunskaper. Det har varit en lärorik och rolig tid. Jag 

hoppas att projektets slutresultat möjliggör att en redan bra tidskriftsapplikationen kan växa 

och bli ännu bättre, och ta arkitekturbranschen likväl som applikationsbranchen med storm 

världen över. 

 

Alexandra Wibergh 

Stockholm, maj 2014 

 

  



 
 

DEFINITIONER 

Accelerometer En typ av mätinstrument installerad i bl.a. handhållen teknik 

vilken läser av rörelse, riktning och gravitation. Tack vare denna 

kan enheten t.ex. känna av när användaren vänder på skärmen 

från stående till liggande format och därmed ge signal att 

bilduppvisningen ändras därefter.  

Applikation  Applikationsprogramvara, tillämpningsprogram. En typ av 

datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren utöver 

enhetens basala funktioner. Den laddas ner och installeras direkt 

av användaren på dennes mobila enhet, t.ex. sin smarttelefon 

eller surfplatta. 

App Store  Apple Inc.:s digitala distributionsplattform för nedladdning av 

applikationer till digitala enheter med operativsystemet iOS. 

CMYK  Färgmodell för fyrfärgstryck med subtraktiv färgblandning där 

primärfärgerna är cyan, magenta, gul och svart. 

Digital publikation Elektroniska publikationer i form av t.ex. e-böcker, digitala 

tidningar samt digitala bibliotek och kataloger. 

indd-fil Arbetsfil i Adobe InDesign. 

iPad  En serie surfplattor från Apple Inc. 

jpg-fil Standardformat för bildfiler, främst fotografier, med destruktiv 

komprimering. 

Multitouch Manövrering av surfplatta genom att använda flera fingrar på 

skärmen samtidigt, vilket möjliggör särskilda funktioner.  

pdf-fil Digitalt dokumentformat där filen visas i samma format som om 

den vore utskriven. 

RGB  Färgmodell för additiv färgblandning av rött, gult och blått som 

används i blandning av emitterat ljus, som i t.ex. bildskärmar. 

Surfplatta  Pekplatta, datorplatta, läsplatta. Handhållen dator bestående av 

en stor pekskärm med multitouch-funktion som styrs med 

fingertopparna.  

FÖRKORTNINGAR 

It Is Media  It Is Media Svenska AB 

SCAR  Scandinavian Architectural Review 
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1 INLEDNING 
Förlagsbranschen har länge behövt hantera utmaningen med en allt mer digitaliserad värld, 

där fler och fler titlar ges ut digitalt.1 Läsarna dras inte längre på samma sätt till en tryckt 

tidning eller bok i jämförelse med en digital publikation via dator eller surfplatta. Framför allt 

har surfplattan blivit ett praktiskt alternativ med sin portabla lättviktskonstruktion och 

högupplösta skärm. Till skillnad från första generationens surfplattor och läsplattor är dessa 

numera små och lätta samt prisvärda med sitt ökade lagringsutrymme och batteritid, 

förbättrade skärmupplösning, belysning, navigation och skräddarsydda funktioner.2 Många 

förlag bemöter detta genom att kombinera sin verksamhet med utgåvor i både tryckt och 

digitalt format, ibland även med samma titel i dubbelt format.3 Det räcker dock inte att endast 

digitalisera den form som skapats för den tryckta versionen, användaren nöjer sig inte längre 

med en enkel pdf-version av den tryckta produkten.4 Förlagen behöver därmed resurser och 

kunskap om hur den digitala publikationen kan skapas som ett komplement till den tryckta 

produkten, med nya funktioner som utvecklar det tryckta ordet till något mer.5 E-boken var till 

en början i stort sett oförändrad från den tryckta boken då den lästes via den första 

generationens läsplatta, men dess industri växte stadigt mellan 2007 och 2010. I samband med 

Apple Inc.:s introduktion av iPad år 2010 började surfplattor även produceras av en mängd 

andra företag; Samsung, Blackberry, HTC och Amazon var snabba att hänga med i trenden. Med 

dessa började produktionen av mer avancerade digitala litterära verk skapas; surfplattorna 

med sin Internetuppkoppling möjliggjorde digital text i kombination med interaktiva 

funktioner som ljud- och videoklipp, tidslinjer, kartor, länkar m.fl.6  

It Is Media Svenska AB (nedan benämnt som It Is Media) är ett tidskriftsförlag i Stockholm som 

utöver sina tryckta magasin även ger ut en digital publikation för Apple Inc.:s iPad. Den digitala 

publikationen är en engelskspråkig tidskriftsapplikation vid namn Scandinavian Architectural 

Review (nedan benämnt som SCAR) under temat arkitektur och design, vilken ges ut fyra 

gånger per år. I dagens läge har It Is Media ingen avsatt anställd med det yttersta ansvaret för 

skapandet av applikationen, vilket leder till att det är olika grafiska formgivare som står för 

produktionsprocessen vid varje nummer. Detta arbetssätt har gett ett visst splittrat fokus då 

den grafiska formgivaren parallellt med SCAR även ansvarar för formgivningen av en tryckt 

tidning, vilket kan riskera ett sämre slutresultat och därmed även riskera att påverka 

användarens mottagande av produkten.  

  

                                                                 
1 Aase, S, “Print vs. Online: Can there be a cohabitation of competing media and how readers can benefit”, 
Journal of the American Dietetic Association, vol. 11, nr. 4, 2011, s. 500, hämtad 2014-05-14, Elsevier SD 
Freedom Collection. 
2 Frederiksen, L, ”eBook Readers”. Public Services Quarterly, vol. 8, nr. 3, 2012, s. 254, hämtad 2014-05-14, 
Taylor & Francus SHH Library. 
3 Aase, s. 502. 
4 Emery, J, ”Something So Right”, Journal of Electronic Resources Librarianship, vol. 22, nr. 3-4, 2010, s. 89, 
hämtad 2014-05-14, Taylor & Francis SHH Library. 
5 Aase, s. 503. 
6 James, R & L Kock, “The Digital David and the Gutenberg Goliath: The Rise of the ‘Enhanced’ e-book”, English 
Academy Review: Southern African Journal of English Studies, vol. 30, nr. 1, 2013, s. 108, hämtad 2014-05-14, 
Taylor & Francis SHH Library. 
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1.1 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH MÅL 
Syftet med detta projekt var att grafiskt formge nästkommande nummer, nr. 2 år 2014, av 

tidskriftsapplikationen SCAR. När applikationen publicerats skulle arbetet övergå till en analys 

av den digitala publikationens aktuella form och gränssnitt. Det analytiska arbetet ämnade 

svara på frågeställningen: 

 Vilka åtgärder kan göras för att öka tidskriftsapplikationen SCAR:s användarvänlighet? 

Projektet hade tre mål att uppnå, vilka behövde ske i kronologisk ordning då de byggde på 

varandras slutresultat. 

1. Den praktiska produktionen skulle resultera i en fullt fungerande produkt som var 

redo att publiceras via App Store enligt It Is Medias produktionsplan. 

2. Det analytiska arbetet skulle resultera i en åtgärdslista med förslag över tänkbara 

åtgärder som främjar SCAR:s användarvänlighet. 

3. Den färdiga rapporten över hela projektet skulle skickas i digital form till It Is Media i 

rollen som slutrapport. Deadline för färdig rapport var 5 juni 2014.  

1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Den praktiska produktionen avgränsades i och med att den grafiska formen skulle bevaras. Det 

var inte tänkt att en helt ny grafisk profil skulle tas fram till SCAR, utan hela produktionen 

skulle gå i samma anda som tidigare nummer. Detta innebar att layouten skulle se likadan ut 

som tidigare utgåvor och att de interaktiva funktioner som användes skulle ha använts i 

applikationen tidigare.  

Den praktiska produktionen avslutades i och med att SCAR:s redaktionella sidor laddats upp 

på It Is Medias konto hos det digitala publiceringsverktyget Adobe Digital Publishing Suite. Det 

arbete som därefter ledde applikationen vidare till en faktisk publicering på App Store, 

inklusive inplacering av annonser, var inte en del av detta projekt utan slutfördes av It Is 

Medias ordinarie personal.  

Det analytiska arbetet ämnade inte analysera SCAR:s innehåll i form av text och bild. Samtligt 

redaktionellt material tilldelades av redaktionen och användes enligt den form SCAR tidigare 

skapats utifrån. Analysarbetet fokuserade endast på applikationens grafiska val och gränssnitt.  

Teorier och tidigare forskning avsåg inte beröra digitala publikationer i allmänhet, som e-

böcker, e-kataloger och dylikt, utan endast se till digitala publikationer ämnade för  

plattformen surfplatta. Detta med tanke på att den digitala publikationen som skulle 

produceras i projektets första fas ämnade publiceras som en applikation till iPad. 

Den slutgiltiga åtgärdslistan som avrundar projektet skulle inte ses som en uppdragslista. De 

förslag på åtgärder som listades skulle ses som just förslag och skulle inte åtgärdas av samma 

person som utfört projektet dittills.  
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2 BAKGRUND 
Det är viktigt att ha en god förståelse för det fält som projektet berör för att ge en så god 

produktion och korrekt analys som möjligt. I detta projekt innebar det utöver självklara 

faktorer som It Is Medias verksamhet samt grundläggande information om SCAR även kunskap 

i vilka mjukvaruprogram som behövde användas. Detta var särskilt viktigt att redogöra för att 

icke branschinsatta personer ska kunna ta del av rapporten. Utöver dessa faktorer var det även 

av vikt att se vilken tidigare forskning som gjorts i området.  

2.1 IT IS MEDIA 
It Is Media är ett förlag som ger ut tidskrifter inom arkitektur, design och inredning. Förlaget 

ger ut tre tryckta tidskrifter: en facktidning vid namn Rum och två konsumenttidningar vid 

namn Nya Rum respektive Rum Hemma. I en förlängning av tidskriften Rum ges den digitala 

tidskriften Scandinavian Architecural Review ut, som är engelskt översatta utdrag ur tidigare 

nummer av Rum och ges ut för surfplatta via App Store.7 Förlaget har sina kontor i Stockholms 

innerstad och har varit aktivt sedan 2004.8 It Is Media består av cirka tjugo anställda varav tre 

är grafiska formgivare; en för varje tryckt tidning. Ansvarig utgivare är Jacop Merlini.9 

2.2 SCAR 
SCAR är en internationell tidskriftsapplikation skapad för iPad som kan laddas ner via App 

Store. Den är den första i sitt slag inom ämnet och skriver om skandinavisk arkitektur, 

inredning, belysning och design. SCAR vänder sig till professionella arkitekter och människor 

med designintresse och i skrivande stund säljs cirka 26 000 exemplar av varje nummer i över 

hundra länder runtom i världen, bl.a. Tyskland, Storbritannien, USA, Nederländerna, Frankrike, 

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Italien, Ungern, Estland, Lettland, Slovakien, Belgien, 

Österrike, Turkiet, Saudiarabien, Japan, Kina och Ryssland. SCAR gavs tidigare ut på både 

svenska och engelska i sex nummer per år men ges numera ut fyra gånger per år endast i 

engelsk version; vanligtvis i februari, april, september och november. It Is Media menar att 

SCAR frångår många andra digitala publikationer, som mer liknar pdf-versioner av redan 

tryckta tidningar, genom att utnyttja iPads plattform och tekniska funktioner. Då SCAR inte ges 

ut i tryckt format utöver applikationen kan allt material samlas och presenteras i ett direkt 

samarbete med de digitala funktionernas alla fördelar.10 

SCAR innehåller både redaktionellt material i form av olika artiklar samt annonser. Samtliga 

sidor kan tack vare iPadens accelerometer läsas i både horisontell och vertikal vy. Detta 

innebär ur en formgivares synvinkel att dubbla layouter måste göras för att kunna visas i båda 

orienteringarna. Det redaktionella materialet består av: 

  

                                                                 
7 It Is Media Svenska AB, IT’S Media – www.itsmedia.se, It Is Media Svenska AB, 2014,  hämtad 2014-04-07, 
<http://www.itsmedia.se/> 
8 Alla bolag, It is media Svenska AB Verksamhet och Status, Alla bolag, 2014, hämtad 2014-04-07,  
<http://www.allabolag.se/5566621958/verksamhet> 
9 It Is Media Svenska AB, Redaktionen, It Is Media Svenska AB, 2014, hämtad 2014-04-07, 
<http://www.tidskriftenrum.se/kontakta-oss/redaktionen/>  
10 Andersson, P, Scandinavian Architectural Review Mediaplan 2014, It Is Media Svenska AB, Stockholm, 2014, s. 
2-4 

http://www.itsmedia.se/
http://www.allabolag.se/5566621958/verksamhet
http://www.tidskriftenrum.se/kontakta-oss/redaktionen/
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 Omslag 

 Instruktionsmanual för hur applikationen används 

 Innehållsförteckning 

 Chefredaktörens ledare 

 Design (Plocksida med designprodukter och –koncept) 

 Ritbordet 1 (Tre artiklar om olika designprojekt) 

 Ritbordet 2 (Som ovan) 

 Startsida för nyheter 

 Nyheter (Sex nyhetsartiklar) 

 Startsida för projekt och feature 

 Projekt (Tre artiklar om olika arkitekturprojekt) 

 Feature (Specialartikel) 

 Slutsida inklusive lista med medverkande 

Dessa kan kategoriseras i fem huvudgrupper (nedan benämnt som kapitel) vilka är de som står 

med i innehållsförteckningen: 

 Chefredaktörens ledare 

 Design 

 Ritbordet 

 Nyheter 

 Projekt och feature 

De olika artiklarna innehåller diverse interaktiva funktioner, dels några som alltid är med på 

specifika sidor, dels andra som kan skilja sig åt från nummer till nummer. Detta beror på 

artiklarnas varierande innehåll samt på hur mycket formgivaren har tid att applicera. 

Funktionerna som används är alltid tagna ur en lista på tidigare använda funktioner: 

 Bildspel 

▫ Automatiskt uppspelade 

▫ Styrda genom att användaren sveper med fingret på skärmen 

 Knappar 

▫ Textlänk 

▫ Bildlänk 

▫ Pop-up 

 Videoklipp 

Varje funktion behöver dock inte finnas med i varje nummer av SCAR, framför allt videoklipp 

är något som läggs in i mån av tid och endast i sammanhang där material finns tillgängligt till 

en särskild artikel.  

2.3 ADOBE INDESIGN OCH DESS TILLÄGGSPROGRAM 
Adobe InDesign är ett mjukvaruprogram från Adobe System Software och är idag det 

standardiserade programmet att skapa layout i på en professionell nivå. Det är ett flexibelt 

program som ger stor kontroll över layouten hela vägen ned till pixelnivå och ger grafiska 

formgivare och designers möjligheten att skapa layout och typografi för en mängd olika 
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enheter; allt från olika typer av tryckt material, som böcker och broschyrer, till digitala 

publikationer som e-böcker och iPad-applikationer.11  

Till Adobe InDesign finns möjlighet att installera tilläggsprogram för att få tillgång till 

ytterligare funktionalitet. Ett av dessa tilläggsprogram är Adobe InCopy som används i 

redaktionella syften. Med hjälp av Adobe InCopy kan flera personer arbeta i samma fil 

samtidigt utan att skriva över varandras arbeten, exempelvis kan den grafiska formgivaren 

arbeta med layouten medan en redaktör kan korrekturläsa och ändra textens innehåll.12 Med 

hjälp av Adobe InCopy kan även samma text länkas till flera indd-dokument och därmed 

möjliggöra uppdatering av innehåll i flera layouter på samma gång.  

Ett annat tilläggsprogram är Adobe Digital Publishing Suite vilket är ett publiceringsverktyg 

som ger möjlighet att skapa interaktiva dokument för digitala publikationer direkt i Adobe 

InDesign.13 Adobe Digital Publishing Suite består av flera olika tjänster och funktioner, varav 

Folio Builder och Folio Producer bidrar med verktyg som är aktuella i skapandet av SCAR. 

Utöver dessa  behövs även tilläggstjänsten Adobe Content Viewer installerat på en surfplatta 

(alternativt en dator) för att kunna förhandsvisa tidskriften innan den ska publiceras via App 

Store.14  

2.4 TIDIGARE FORSKNING 
I och med att medieteknik och människa-datorinteraktion är så pass unga forskningsområden 

finns det begränsat med tidigare forskning inom området digitala publikationer på surfplattor. 

En relevant studie gjordes dock av Achachlouei, Hischier & Hilty som tar upp miljöaspekten i 

förlagsbranschen och jämför hur miljöpåverkan skiljer sig mellan skapandet av en tryckt 

tidning och skapandet av en digital publikation. Resultatet visar att digitala publikationer 

överlag påverkar miljön mindre i och med att tryckta tidningars bläck- och 

pappersförbrukning (och därmed även deras produktioner) påverkar miljön negativt medan 

digitala publikationers miljöpåverkan beror på tidskriftens innehållsproduktion. Författarna 

menar att produktionen av själva hårdvaran (d.v.s. surfplattan) samt förlagets elektroniska 

verksamhet är det som påverkar miljön, men att detta är relativt till hur många läsare den 

digitala publikationen har. Om en stor verksamhet producerar för en liten målgrupp blir 

miljöpåverkan större än om samma verksamhet producerar för en stor målgrupp.15 

Även om forskningsområdet digitala publikationer på surfplattor är relativt ungt finns det 

starka tendenser på att det kommer att växa; det finns en mängd studentskrivna relevanta 

                                                                 
11 Adobe System Software Ireland Ltd., Adobe InDesign – Gå hela vägen med layout, Adobe System Software 
Ireland Ltd., 2014, hämtad 2014-0407, <http://www.adobe.com/se/products/Adobe InDesign.html> 
12 Adobe System Software Ireland Ltd., Adobe InCopy CS5 Workflow Guide, Adobe System Software Ireland Ltd., 
2014, hämtad 2014-04-07,  
<http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/InCopy/pdfs/InCopycs
5_workflow_final.pdf>  
13 Adobe System Software Ireland Ltd., Digital Publishing Suite, Professional Edition, Adobe System Software 
Ireland Ltd., 2014, hämtad 2014-04-07, <http://www.adobe.com/se/products/digital-publishing-suite-
pro.html>  
14 Adobe System Software Ireland Ltd., Digital Publishing Suite, Professional Edition/Funktioner, Adobe System 
Software Ireland Ltd., 2014, hämtad 2014-04-07, <http://www.adobe.com/se/products/digital-publishing-
suite-pro/features.html>  
15 Achachlouei, M, Hischier, R & L Hilty, “Evaluating the sustainability of electronic media: Strategies for life 
cycle inventory data collection and their implications for LCA results”, Environmental Modelling and Software, 
nr. 1, 2014, s. 1-10, hämtad 2014-05-15, Elsevier SD Freedom Collection. 
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uppsatser inom ämnet, både på kandidat- och magisternivå såväl som examensarbeten. Ett 

exempel är Södertörns högskolas Josefin Lange som i sitt examensarbete 2012 skriver om 

dagens tekniska tillverkningsprocesser av applikationer för interaktiva publikationer. Hennes 

arbete fokuserar på vad det är som ger ”mervärde” till en interaktiv publikation i jämförelse 

mot tryckta tidningar. Langes studie tar upp fyra designaspekter bestående av användbarhet, 

navigering, interaktionsdesign och läsbarhet samt skapar parallellt med studien en prototyp av 

en digital publikation för att visa hur dessa designprinciper bör tillämpas. Prototypen 

skapades i programvaran Magplus med iPad som tilltänkt plattform och projektet skedde i 

samarbete med reklambyrån PS Agency.16 

Anders Berg och Mikaela Lidquist från Linköpings universitet undersöker i sitt examensarbete 

2011 vilka aspekter som bör tas i beaktning vid anpassning av en tidskrift till en digital 

publikation som ska läsas via surfplatta. Deras fokus ligger på att se över läsupplevelsen 

utefter faktorerna layout, typografi och innehållsöversikt. Berg och Lidquist skapade en 

prototyp baserad på sin hypotes om hur en digital tidskrift bör se ut. De menar i sitt resultat 

att den främsta utmaningen för skapandet av digitala tidskrifter ligger i att finna en balans 

mellan den traditionella tryckta tidskriften och den digitala versionens interaktivitet.17  

Studenterna Alexander Carlsson och Andreas Widmark vid Umeå universitet skriver i sin 

kandidatuppsats 2011 ur annonsörernas perspektiv. De menar att tidningsbranschen lyckats 

hantera sin verksamhet på webben väl men står nu inför en ny utmaning i och med 

surfplattornas intåg. Studien fokuserar på hur surfplattans färdigheter bör utnyttjas på bästa 

sätt för att få ut reklambudskap och skedde i uppdrag av tidningen Västerbottens-Kuriren. 

Projektet utgjordes av djupgående intervjuer med annonsörer och resultatet visade på att 

aspekter som kreativitet, lyhördhet och återkoppling var viktiga. Annonsörerna ville särskilt 

belysa vikten av att läsaren skulle erbjudas interaktivitet.18  

Det finns även många rapporter från studentarbeten med fokus på dagstidningens bemötande 

av digitalisering. Gohar Avagyan och Stefan Wetterstrand från Linnéuniversitetet skriver om 

vikten av typografi i tidningen Dagens Nyheters övergång från tryck till iPadapplikation,19 

Södertörns högskolas Catarina Baldo Zagadou skriver om journalistikens övergång i och med 

tidningen Svenska Dagbladets skapande av den digitala publikationen Insikt20 och Fabian Biel 

skriver tillsammans med Hanne Malmsten på Stockholms universitet om hur iPad påverkar 

                                                                 
16 Lange. J, Digitala publikationer – Nästa steg i tidningens utveckling, Södertörns högskola, 2012, s. 2-5, hämtad 

2014-02-10, <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:534216/FULLTEXT01.pdf> 
17 Berg, A & M Lidquist, Att anpassa en tidskrifts utformning till surfplattor, Linköpings universitet, 2011, 
hämtad 2014-05-13, <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:623610/FULLTEXT01.pdf 
18 Carlsson, A & A Widmark, Tryckt eller Digitalt? Annonsörernas tankar om läsplattan som framtidens 
kommunikationskanal för tidningsbranschen, Umeå universitet, 2011, hämtad 2014-05-13, <http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:431763/FULLTEXT03.pdf>  
19 Avagyan, G & S Wetterstrand, Dagens Nyheter 3.0 – En kvalitativ jämförelsestudie av dagstidningens form i 
tryckt format respektive applikationsformat, Linnéuniversitetet, 2012, hämtad 2014-05-13, <http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:534956/FULLTEXT01.pdf>  
20 Zagadou, C, Magasinets sköna, nya värld – Så förändras journalistiken i klivet från papper till surfplatta. En 
studie av Svenska Dagbladets Ipadmagasin Insikt, Södertörns högskola, 2012, hämtad 2014-05-13, 
<http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:536638/FULLTEXT01.pdf > 
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marknaden för dagstidningar ur ett helhetsperspektiv.21 Vidare skriver Pontus Persson och 

Kristoffer Wallin från Linnéuniversitetet om hur lokaltidningar påverkas av digitaliseringen.22  

Uppenbarligen finns här ett stort intresse som kan driva forskningen framåt inom 

medieteknik. Digitaliseringen av förlagsbranschen erbjuder många olika delområden att 

fördjupa sig i, vilket möjliggör ett rikt forskningsområde som i sig kan bidra till en fördjupad 

och välutvecklad bransch att arbeta i. 

  

                                                                 
21 Biel, F & H Malmsten, Svenska dagstidningar och iPad – Hur påverkar iPad tidningsbranschen?, Stockholms 
universitet, 2011, hämtad 2014-05-13, <http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:420185/FULLTEXT01.pdf> 
22 Persson, P & K Wallin, ”Men det är väl en vanesak” – En intervjustudie kring lokaltidningen i läsplattan, 
Linnéuniversitetet, 2011, hämtad 2013-05-13, <http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:484098/FULLTEXT01.pdf> 
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3 TEORI 
Forskningsområdet människa-datorinteraktion uppkom under tidigt 1980-tal23 och har sedan 

dess blivit allt viktigare för systemanalytiker och interaktionsdesigners inom medieteknik. 

Detta synsätt sätter användaren och dennes behov i fokus snarare än teknikens, som blir mer 

sekundär. Analytiker som arbetar inom människa-datorinteraktion ser till olika typer av 

mänskliga behov vid användning av interaktiva system, dessa innefattar förutom fysiska och 

ergonomiska faktorer även kognitiva faktorer; som hur behagligt, estetiskt tilltalande och 

njutbar systemet upplevs, samt även dess användbarhet.24  

3.1 HEURISTISK UTVÄRDERING 
Heuristiska utvärderingar är relativt enkla och effektiva utvärderingsmetoder där en expert 

inom människa-datorinteraktion och interaktionsdesign går igenom ett interaktivt system och 

testanvänder det. Detta bör ske tidigt i utvärderingsprocessen då det kan belysa större, enligt 

expertens erfarenhet vanligt förekommande, problem som inte skulle uppfattas vid senare 

användartester med gemene man. Till hjälp utgår experten från en lista med riktlinjer för vad 

god design bör innefatta. Denna utvärderingsmetod kan ske både snabbt och informellt såväl 

som strukturerat och noggrant dokumenterat.25  

Man bör till största möjliga mån undvika att utvärdera sina egna produkter då det är mycket 

svårt att frånse från sin egen kunskap och användarerfarenhet av systemet. Detta kan både 

leda till att man bortser från mindre skavanker då man själv vet hur dessa kan kringgås, samt 

att man lägger för stor tyngd vid fel som en ordinär användare aldrig skulle lägga märke till.26  

3.2 DESIGNPRINCIPER SOM RIKTLINJER 
Det finns en uppsjö av designprinciper, stora som små, breda som specifika, inom människa-

datorinteraktion. David Benyon menar att direktiv i form av designprinciper kan hjälpa en 

designer att utvärdera och kritiskt granska en produkt eller prototyp som en del av 

designprocessen i skapandet av interaktiva system. Han menar vidare att många goda 

designprinciper som omnämnts genom tiderna påverkar och ibland motsäger varandra och 

kan därmed bli förvirrande. Genom att dela upp tolv återkommande principer i fyra grupper 

hoppas han klargöra begreppen och därmed hjälpa designers att se viktiga designaspekter 

samt belysa vilka problem som kan stötas på.27 Benyons tolv designprinciper lyder enligt 

följande: 

Hjälp användaren få tillgång till, lära sig samt minnas systemet.  

1. Synlighet – se till att alla tillgängliga funktioner är synliga och att det framgår vad 

systemet gör i ett aktuellt skede. Det är enklare att känna igen saker än att försöka 

komma ihåg dem. Synlighet kan förstärkas med ljud och beröring.  

                                                                 
23 D Benyon, Designing interactive systems, a comprehensive guide to HCI and interaction design, andra utgåvan, 
Pearson Education Limited, Harlow, 2010, s. 14 
24 K Kendall & J Kendall, System analysis and design, åttonde upplagan, Pearson Education Limited, Harlow, 
2011, s. 37  
25 Benyon, s. 228 
26 Benyon, s. 229 
27 Benyon, s. 89 
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2. Konsekvens – både fysisk och konceptuell konsekvens är av värde; var konsekvent i 

användandet av grafiska element samt låt sammanhörande eller liknande system 

fungera på samma sätt. 

3. Kännedom – använd språk och symboler som är bekanta för användaren. Om detta ej 

är möjligt använd då metaforer som hjälper användaren att dra koppling mellan det 

nya systemet och kunskap i tidigare bekanta områden.  

4. Tillmötesgå förväntan – gör designen så att det är tydligt vad de olika elementen står 

för; knappar ska se ut som knappar så att användaren vill trycka på dem. 

Ge användaren en känsla av kontroll, ge kunskap att veta vad som ska göras och hur. 

5. Navigering – ge användaren stöd i hur denne rör sig genom systemet; kartor samt 

skyltar med direktiv och information.  

6. Kontroll – tydliggör vem eller vad som har kontrollen och låt användaren få kontroll 

genom att skapa en logisk följd av aktioner och deras följder.  

7. Återkoppling – låt systemet ge snabb återkoppling med information om vad som sker 

mellan systemet och användaren, kontinuerlig och snabb återkoppling ökar 

användarens känsla av kontroll.  

Ge användaren säkerhet, att kunna använda systemet på ett säkert sätt. 

8. Återhämtning – möjliggör snabb och effektiv återhämtning från olika aktioner, särskilt 

misstag.  

9. Begränsning – sätt gränser så att användaren inte försöker göra opassande handlingar. 

Förhindra att användaren råkar göra allvarliga eller farliga misstag.  

Enligt ett sätt som passar användaren själv. 

10. Flexibilitet – möjliggör olika tillvägagångssätt för samma aktion så att användare av 

olika erfarenhet och kunskap kan använda systemet lika framgångsrikt. Ge användaren 

möjlighet att påverka systemets utseende och beteende så att det passar denne.  

11. Stil – ge systemet en tilltalande och attraktiv design. 

12. Trivsamhet – systemet bör vara trevligt att hantera och ge behaglig återkoppling; ett 

aggressivt felmeddelande eller ett plötsligt avbrott kan få användaren att stänga ner 

systemet och inte vilja återvända.28 

Genom att tillse dessa riktlinjer kan interaktiva system skapas ur ett människa-

datorinteraktionsperspektiv, vilket kan höja användarvänligheten. 

  

                                                                 
28 Benyon, s. 90 
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4 METOD 
Detta projekt delades upp i två delprojekt där det första utgjordes av den praktiska 

produktionsprocessen av applikationen och den andra utgjordes av ett analytiskt utforskande i 

hur den färdiga applikationen kan bli mer användarvänlig. Produktionen skedde helt enligt It 

Is Medias tidigare bestämda form och dess skapandeprocess säkerställdes med hjälp av 

kontroller mot en manual och lathund skriven av en tidigare anställd grafisk formgivare. 

Analysen gjordes efter Benyons tolv designprinciper i en heuristisk utvärdering och 

utvärderingens resultat sammanställdes i en åtgärdslista.  

4.1 PRODUKTIONSPROCESSEN 
Den praktiska produktionen av SCAR var avsatt till en tidsplan om drygt två veckor. Inför 

produktionsstart skulle samtligt material vara insamlat så att layoutarbetet kunde påbörjas 

från och med startdatum. Under produktionsveckorna genomfördes allt arbete inom layout 

och funktioner, användartester samt avslutades med publicering. Efter att dessa två veckor var 

avklarade låg applikationen i Apple Inc.:s händer, som vidare publicerade den i App Store cirka 

en vecka därpå.  

4.1.1 FÖRBEREDELSE OCH PLANERING 
Då produktionen av varje nummer av SCAR sker under en begränsad tid var det viktigt att göra 

ett gediget förarbete så att layoutarbetet kunde starta enligt plan. Veckan innan produktionen 

skulle dra igång spenderades därför med att förbereda tekniskt såväl som praktiskt. Flera olika 

datorer gicks igenom på It Is Medias kontor för att säkerställa att det fanns en som hade 

tillräckligt uppdaterat operativsystem samt korrekta mjukvaruprogram installerade. De 

mjukvaruprogram som skulle komma att behövas var Adobe InDesign samt Adobe Photoshop. 

När en dator som uppfyllde dessa kriterier var funnen installerades tilläggstjänsten Adobe 

Digital Publishing Suite till Adobe InDesign, för att möjliggöra skapandet av interaktivitet. 

Tilläggsprogrammet Adobe InCopy fanns redan installerat på datorn. Det planerande arbetet 

fortsatte sedan med att strukturera upp mappar och filer enligt den standard It Is Medias 

formgivare och redaktion vanligtvis organiserar upp sina arbetsfiler.  

Samtliga arbetsfiler ligger tillgängliga på It Is Medias server vid namn Creative, se Figur 1. 

Denna server har både redaktionen och formgivarna tillgång till och kan därmed samarbeta i 

samma filer. Mappstrukturen för SCAR utgår från en grundmapp där man först väljer den 

svenska eller engelska versionen av applikationen. Går man vidare i den engelska versionen 

klickar man på SCAR ENG som leder till SCAR:s olika produktionsår. Klickar man vidare på det 

aktuella produktionsåret kommer man till de olika numren för det året. När man kommit in i 

mappen för ett visst nummer möts man av fyra mappar; 01. Arbetsdok, 02. Material, 03. Grafiskt 

LOGOs samt 04. Repro. I mappen 04. Repro läggs de bildfiler som har redigerats, i mappen 03. 

Grafiskt LOGOs ligger den återkommande logotypen från föregående nummer och i mappen 

02. Material lägger redaktionen upp de texter som ska in i nya numret efter att de översatts till 

engelska av en extern översättare. I mappen 01. Arbetsdok lägger man sina indd-filer som i sig  

placeras in i ytterligare en egen mapp för vardera artikel. För varje artikel behövs två 

arbetsfiler, en till det vertikala formatet av applikationen och en till det horisontella formatet. I 

samma mapp ligger även en mapp för InCopy-filerna. 
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Figur 1: It Is Medias server med mappstruktur över SCAR. 

Det första som gjordes var att samtliga mappar med tillhörande filer från förra numret av 

SCAR, nr. 1 år 2014, kopierades från mappen SCAR ENG 01 till en nygjord mapp vid namn SCAR 

ENG 02 för SCAR:s andra nummer år 2014. Samtliga arbetsfiler lades in i respektive artikels 

mapp i mappen 01. Arbetsdok, tillsammans med mappen med InCopy-filer. Att utgå från 

föregående nummers arbetsfiler var standard hos It Is Media för att säkerställa att 

nästkommande nummer höll samma grafiska form som tidigare nummer. Layouten och 

formen påverkades även av att samtligt material tidigare publicerats i tidskriften Rum och 

därmed redan formgivits. För att säkerställa att layouterna gick överens samlades därför, på 

eget initiativ, Rums gamla publiceringar av materialet ihop i form av pdf-filer. Dessa pdf-filer 

fungerade sedan som referenspunkt och inspirationskälla. I samband med att pdf-filerna 

samlades ihop samlades även tillhörande bildmaterial in till vardera artikel, som då i samma 

veva kunde gallras ner till de bilder som använts i Rum tidigare. Pdf-filer och bilder samlades i 

mappen 02. Material, där även redaktionen lämnade in de färdigöversatta textfilerna. I detta 

läge var allt nödvändigt material samlat och produktionen kunde starta.  

4.1.2 LAYOUT OCH FUNKTION 
Det allra första som gjordes var att skapa en ny dokumentkatalog, s.k. folio, med hjälp av Adobe 

Digital Publishing Suites arbetsyta Folio Builder Panel, se Figur 2. I detta skede döptes folion 

och ställdes in för iPad med dubbelorientering, automatiserat standardformat samt högst 

bildkvalitet. Möjligheten att ladda upp omslagets förhandsvisning fanns också tillgänglig, men 

denna skulle enligt anvisningar från It Is Media laddas upp senare. 
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Figur 2: Skapande av ny folio i Folio Builder Panel. 

Därefter öppnades varje tidskriftsartikels arbetsdokument ett efter ett. Via länkpanelen i 

Adobe InDesign länkades samtliga InCopy-filer om till den nya mappen för det aktuella 

numret, se Figur 3. Skulle dessa filer inte länkas om och ny text hade lagts in i tidigare textrutor 

hade texten ändrats även i det äldre numret av SCAR. Omlänkningen gjorde även att det 

vertikala och horisontella formatet ändrades parallellt även om förändring endast skedde i ena 

arbetsfilen. 

Figur 3: Omlänkning av InCopy-filer. 

Därefter var det dags att göra layouten för samtliga tidskriftsartiklar. Först öppnades det 

vertikala formatet av arbetsdokumentet och bild och text byttes ut till det nya materialet från 

02. Material. När det vertikala formatet var färdigt öppnades det horisontella formatet, där 
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texten redan uppdaterats med hjälp av InCopy-filerna, och endast aktuella bilder behövde 

läggas in. Utöver dessa grundläggande arbeten användes det interaktiva arbetsbordet i Adobe 

InDesign och verktygen från Adobe Digital Publishing Suite för att skapa interaktivitet i 

dokumentet. De funktioner och paneler som användes var Object States, Overlay Creator och 

Buttons, vilka möjliggjorde bildspel och knappar av olika slag.  

När samtliga dokuments layout och funktioner var färdiga gick de vidare till redaktionen som 

korrekturläste texterna och eventuellt lade in nya texter där det behövdes, exempelvis 

bildtexter och underrubriker. När redaktionen var klar med detta uppdaterades dokumentet 

igen för att se till så att de eventuella nya texterna inte påverkade layouten. När allt 

överensstämde var sidlayouterna färdiga att laddas upp mot Adobes server. 

4.1.3 PUBLICERING 
För att ladda upp arbetsdokumenten mot Adobe Digital Publishing Suite öppnades Folio 

Builder Panel igen. Den aktuella folion markerades och sidorna importerades en efter en 

genom att den gemensamma servermappen för det vertikala och horisontella formatet 

länkades till, se Figur 4. Här var det viktigt att varje importerade mapp hade samma titel som 

den haft i tidigare nummer för att uppladdningen skulle fungera. I detta skede ställdes även 

bildkvalitén in till den högsta och formatet till automatiskt. I två undantagsfall skulle det även 

vara mjuk rullning i båda riktningarna aktiverat. Skulle något dokument av någon anledning 

behöva ändras i innehåll, layout eller funktion var det i Folio Builder Panel som den aktuella 

mappen markerades och kunde uppdateras via panelmenyn.  

 
Figur 4: Importera artikel i Folio Builder Panel. 

Genom uppladdningen via Folio Builder Panel var hela numret uppladdat på Adobe Digital 

Publishing Suite online, som kunde nås via It Is Medias Adobekonto på webbplatsen 

http://digitalpublishing,acrobat.com. På den webbsidan möts man först av Digital Publishing 

Suite Folio Producer: Organizer, se Figur 5, där en översikt finns över tidigare publicerade 

nummer av tidskriften samt möjlighet att ladda upp förhandsvisningsbilder på omslaget till 

http://digitalpublishing,acrobat.com/
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kommande nummer. Förhandsvisningen bestod av jpg-filer som fungerade som skärmdumpar 

av det annars interaktiva omslaget.  

Figur 5: Digital Publishing Suite Folio Producer: Organizer. 

Webbplatsen erbjuder även en närmare kontroll över varje nummer via Digital Publishing 

Suite Folio Producer: Editor, se Figur 6, där det finns möjlighet att ändra ordning på sina 

dokument och ställa in specifikationer för varje artikel innan det är dags att publicera 

materialet. 

Figur 6: Digital Publishing Suite Folio Producer: Editor. 

När alla redaktionella sidor importerats och specificerats i Digital Publishing Suite Folio 

Producer Organizer och -Editor uppdaterades förhandsvisningen i Adobe Content Viewer för 

att möjliggöra användartester.  
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4.1.4 ANVÄNDARTEST OCH SLUTKONTROLL 
När allt material var uppladdat mot Adobe Digital Publishing Suite online skickades 

applikationen vidare till ett användartest, vilket skedde internt på administrationsavdelningen 

på It Is Media. Vid användartestet visades applikationen via Adobe Content Viewer på en av 

förlagets surfplattor och fokus låg på att samtliga inlagda funktioner fungerade som de skulle. 

Den estetiska aspekten berördes inte av användartestaren utan layouten lämnades 

okommenterad. Hela användartestet skedde under privata omständigheter där testaren 

testade applikationen själv och förde loggbok över de fel som hittades. 

När användartestet var genomfört skickades applikationen tillbaka med en kortare 

åtgärdslista över funktioner som behövde ses över. Dessa funktioner felsöktes, korrigerades 

och det fungerande arbetsdokumentet laddades upp på nytt via uppdateringsfunktionen i 

Folio Builder Panel. När hela åtgärdslistan gåtts igenom och samtliga funktioner fungerade var 

det dags för en sista kontroll av applikationen, vilket enligt rutin skedde av formgivaren. Vid 

detta läge kontrollerades layouten och hela tidningens helhet med hjälp av Adobe Content 

Viewer. När applikationen ansågs färdig meddelades den person på It Is Media vars uppgift var 

att lägga in annonserna som skulle vara med i numret samt ta applikationen vidare till App 

Store.  

4.2 ANALYSARBETET 
Efter att SCAR:s hela produktionsprocess var klar gick arbetet vidare till den analytiska delen 

av projektet. I detta skede utvärderades den färdiga versionen av SCAR no. 2 2014 med hjälp 

av modellering och en heuristisk utvärdering, följt av en sammanställning av praktiska 

åtgärdsförslag i en åtgärdslista.  

4.2.1 ÖVERBLICK AV STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD 
Modellering av olika slag kan visualisera system så att de blir lättare att diskutera, vilket 

analytiker gärna använder sig av i sin kommunikation med andra involverade personer i ett 

aktuellt projekt.29 Därför skapades i analysarbetets första fas ett aktivitetsdiagram, vilket 

ämnade klargöra SCAR:s tekniska uppbyggnad och ge en helhetsbild av vilka olika vägar som 

går att ta genom applikationen. Aktivitetsdiagram är en diagramtyp som visar en sekvens av 

aktiviteter och deras processer samt vilka olika val som kan göras, vilket ger en visualisering 

av samtliga tänkbara scenarion i ett och samma system.30  

Det skapade aktivitetsdiagrammet innefattade endast det redaktionella materialet i SCAR, det 

vill säga inga annonser involverades då dessa inte var en del av produktionsprocessen för 

formgivning. De olika artiklarna illustrerades grafiskt med den klassiska formen för enhet och 

aktivitet; en rektangel med rundade hörn31. Aktivitetsdiagrammet innefattade, enligt standard, 

kopplingar mellan samtliga redaktionella sidor, med både bläddring i form av fingersvepning 

samt olika typer av knappar med länkar. Dessa kopplingar illustrerades med pilar32 för att visa 

i vilka riktningar aktiviteterna leder. De olika typerna av tillvägagångssätt att navigera mellan 

                                                                 
29 Kendall & Kendall, s. 64 
30 Kendall & Kendall, s. 318 
31 Kendall & Kendall, s. 319 
32 Kendall & Kendall, s. 319 
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sidorna markerades med olika färger. Applikationens början och slut markerades med de 

klassiska fyllda cirklarna där slutcirkeln har en ram kring sig.33 

4.2.2 UTVÄRDERING EFTER DESIGNPRINCIPER 
När aktivitetsdiagrammet var färdigställt öppnades den färdiga versionen av SCAR på en iPad. 

Dessa två gav sedan tillsammans stöd och underlag till den heuristiska utvärderingen. 

Utvärderingen utgick från Benyons tolv designprinciper som i sig var uppdelade i fyra 

huvudgrupper. Varje designprincip analyserades var för sig och innebar en total genomgång av 

applikationens alla redaktionella sidor och menyer. Under analysens gång fördes anteckningar 

som sedan sammanställdes i löpande text. Först när hela applikationen analyserats enligt en 

specifik designprincip gick utvärderingen vidare till nästa. Denna arbetsprocess 

återupprepades sedan till dess att alla tolv principer analyserats. Parallellt med att 

anteckningarna skrevs ner återkallades reaktioner från det tillfälle då SCAR gicks igenom för 

allra första gången. Detta skedde mycket inofficiellt innan formgivningen ägde rum då det 

tidigare numret av SCAR, det första utgivna numret år 2014, bläddrades igenom. Vissa 

reaktioner som skedde under denna genomgång skrevs också ner under den heuristiska 

utvärderingen då det var med helt ”nya ögon” som applikationen togs emot vid det tillfället. 

Tillsammans gav de första reaktionerna och de mer strukturerade, analytiska reaktionerna ett 

underlag som sedan kom att leda till projektets åtgärdslista. 

4.2.3 SAMMANSTÄLLNING I ÅTGÄRDSLISTA 
Med den heuristiska utvärderingens insamlade data som grund omarbetades resultatet och 

sammanställdes sedan vidare till en konkret åtgärdslista över de mest framträdande 

faktorerna som kan förändras till det bättre för en höjd användarvänlighet. Samtliga tolv 

designprinciper gicks igenom en efter en och omvärderades till praktiska förslag. Åtgärdslistan 

presenterades sedan efter Benyons fyra huvudgrupper.   

                                                                 
33 Kendall & Kendall, s. 319 
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5 RESULTAT 
Detta projekt resulterade i en färdig applikation, en utvärdering av den färdiga applikationen 

samt en åtgärdslista över hur applikationen kan förbättras i sin användarvänlighet.  

5.1 PRODUKTION 
Årets andra nummer av SCAR producerades och levererades enligt plan. Den grafiska formen 

höll samma stil som tidigare nummer och allt tilltänkt material från redaktionen användes som 

det planerats. Användartestet resulterade i en ”ovanligt kort fellista” enligt användartestaren34 

och denna fellista kunde åtgärdas snabbt och enkelt. För bilder av slutresultat av Scandinavian 

Architectural Review no. 2, 2014, se Bilaga 1. Nedan följer en lista över antal artiklar samt vilka 

interaktiva funktioner som lagts in i vardera. 

Artikelnamn Artikelspecifikation Funktioner 

Cover Omslag. 
Automatiskt bildspel mellan två 
omslagslayouter. 

How To Use SCAR iPad Instruktionsmanual. Mjuk rullning av sidan. 

Content Innehållsförteckning. 
Bild- och textknappar som länkar vidare till 
olika artiklar varav en är ett  automatiskt 
bildspel. 

Editor’s Letter 
Chefredaktörens 
ledare. 

Brödtext i rullist, textknapp som länkar tillbaka 
till Content. 

Design 
Plocksida med 
designprodukter och  
-koncept. 

Mjuk rullning av sidan, textknapp som länkar 
tillbaka till Content, textknappar som visar 
brödtext i popup-funktion, automatiskt 
bildspel, bildspel som styrs med fingrarna. 

Drawing Board 1-2 
Två sidor med tre 
designartiklar vardera. 

Brödtext i rullist, textknappar som länkar 
tillbaka till Content, bildknappar som länkar till 
de tillhörande artiklarna, textknapp som länkar 
till artikelns första sida, bildspel som styrs med 
fingrarna, blinkande prick på geografisk karta. 

News Start 
Startsida som leder till 
sex nyhetsartiklar. 

Textknapp som länkar tillbaka till Content, bild- 
och textknappar som länkar till de tillhörande 
artiklarna. 

News 1-6 
Fristående 
nyhetsartiklar. 

Brödtext i rullist, textknapp som länkar tillbaka 
till News Start, textknapp som länkar tillbaka till 
artikelns första sida. 

Project Start 
Startsida som leder till 
tre arkitekturprojekt 
samt In Focus. 

Textknapp som länkar tillbaka till Content, bild- 
och textknappar som länkar till de olika 
artiklarna. 

Project 1-3 
Fristående 
projektartiklar. 

Brödtext i rullist, textknapp som länkar tillbaka 
till Project Start, textknapp som länkar tillbaka 
till artikelns första sida, blinkande prick på 
geografisk karta. 

In Focus 
Fristående 
specialartikel. 

Textknapp som länkar tillbaka till Project Start, 
textknapp som länkar tillbaka till artikelns 
första sida.  

End Title 
Lista över SCAR:s 
medarbetare. 

Mjuk rullning av sidan, textknapp som länkar 
tillbaka till Content, textknapp som länkar till 
SCAR:s webbplats, textknapp som länkar till 
gilla-funktion på SCAR:s facebooksida.  

 

                                                                 
34 A Lundborg, samtal på It Is Media Svenska AB:s kontor, 2014-03-28, Stockholm 
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5.2 ANALYS 
Det analytiska arbetet resulterade först i ett aktivitetsdiagram, se Figur 7. Detta 

aktivitetsdiagram visar hur SCAR läses från början till slut vid det första tillfället applikationen 

öppnas efter att den laddats ner från App Store. Därför startar applikationen vid Cover och 

avslutas vid End Title, det är dock värt att notera att applikationen kan stängas från samtliga 

sidor med hjälp av tryck på iPadens hemknapp. När applikationen öppnas på nytt återvänder 

användaren till den senaste besökta sidan. 

Aktivitetsdiagrammets svarta pilar representerar kronologiskt sidbyte via användarens 

svepning med fingret. De röda pilarna representerar användarens tryck på text- och 

bildknappar på sidan Content, som länkar vidare till olika kapitel. De orangea pilarna visar 

användarens tryck på textknappar som länkar tillbaka till Content. Blåa pilar visar 

användarens tryck på text- och bildknappar som länkar till ett specifikt kapitels undersidor. De 

Figur 7: Aktivitetsdiagram över SCAR. 
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lila pilarna visar användarens tryck på textknappar som leder tillbaka från undersidorna till 

kapitlets startsida. Gröna pilar representerar användarens tryck på sidnumreringsknapp i 

slutet av en artikel, som länkar tillbaka till den artikelns startsida. För aktivitetsdiagrammet i 

större format samt visuella exempel på pilarnas olika betydelse, se Bilaga 2. 

Med aktivitetsdiagrammet och den publicerade applikationen som visuellt stöd utvärderades 

sedan hela applikationen efter tolv designprinciper. Analysresultatet löd enligt följande: 

Hjälp användaren få tillgång till, lära sig samt minnas systemet.  

Synlighet  

Det är lättare för en användare att känna igen ett systems funktioner än att försöka 

minnas dem på egen hand. På instruktionssidan How To Use SCAR iPad presenteras en 

mängd olika ikoner och symboler samt vad dessa gör, vilket ökar synligheten för hur 

SCAR ska användas, se Figur 8.  

Figur 8: Ikonpresentation på How To Use SCAR iPad. 

Samtliga ikoner används dock inte i applikationen; pilen på den översta raden i Figur 8, 

vilken hänvisar om en aktuell artikel fortsätter neråt, används aldrig ensam utan 

endast i samband med paginering och pilarna som hänvisar om en artikel fortsätter åt 

vardera sidan används inte alls. Inga ikoner förstärks med ljud vid beröring. 

Däremot fungerar andra symboler mycket tydligt, bl.a. vid de tillfällen då text ligger i 

en rullist och användaren läser vidare genom att svepa med fingret vertikalt över 

texten bredvid ikonen Swipe. Detsamma gäller när Swipe-ikonen placeras vid bildspel, 

se Figur 9. 
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Figur 9: Swipe-ikon vid brödtext och bildspel. 

Det är av stor vikt att användaren läser igenom sidan How To Use SCAR iPad för att 

vissa funktioner ska framgå. Ett flertal olika knappar som används genom hela 

applikationen ser inte riktigt ut som knappar, och utan instruktionerna i början av 

applikationen kan dessa lätt förbises. Exempelvis ser rubrikerna inte ut som knappar 

utan mer som om de endast är dekorativt typografiskt satta. Detsamma gäller bilder 

som agerar knappar och länkar vidare till olika sidor. Dessa bilder utmärker sig inte 

mot vanliga bilder; såvida inte användaren testar sig fram framgår det inte att bilden 

går att trycka på, se Figur 10. 

Figur 10: Otydlig rubrikknapp (blå pil)  

och otydliga bildknappar (röda pilar) på Drawing Board 2. 
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Konsekvens 

Överlag håller SCAR en mycket konsekvent grafisk profil. Rubriknivåerna håller 

samma typografiska stil, liksom ingresser, brödtexter och bylines. SCAR:s olika 

knappar finns av olika sort, men vardera sort fungerar återkommande på samma sätt.  

Alla sidor som tillhör samma kapitel håller samma stil jämte varandra, på samma sätt 

som de olika kapitlen håller sina stilar lätt skilda åt, men fortfarande inom samma 

ramverk som hela applikationen. Det är därmed enkelt för användaren att förstå när 

ett nytt kapitel påbörjas.  

Vid ett tillfälle bryter SCAR sin genomtänkta konsekvens, detta är vid startsidorna för 

nyheter och projekt. På sidan News Start möts man av en bild från varje nyhetsartikel 

tillsammans med artikelns rubrik. Dessa två element bildar tillsammans en direktlänk 

till vardera artikel. Sidan binds samman med huvudrubriken News tillsammans med 

temarubriken med tillhörande ingress. Startsidan för projekten, Project Start, är 

uppbyggd på precis samma sätt med med ytterligare ett element: en lista över 

artiklarna där varje textrad är en länk till vardera artikel, se Figur 11. 

 

Figur 11: Startsidorna för News och Project skiljer sig åt. 

Sättet dessa sidor skiljer sig åt är så pass liten att känslan snarare blir att de är tänkta 

att hålla samma layout, men misslyckas. 

Konsekvensen bryts även vid textknapparna i Drawing Board i jämförelse med News 

Start och Project Start. Drawing Boards knappar stämmer överens med 

huvudrubrikerna, medan textknapparna under News Start och Project Start är av en 

annan grafisk stil, se Figur 12. Liksom skillnaden mellan Project Start och News Starts 

layout är skillnaden mellan textknapparna så liten att det lätt misstolkas för ett 

misstag i formgivningen.  
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Figur 12: Textknappar med samma funktion (omlänkning till ny sida) skiljer sig åt grafiskt. 

Vid närmare kontroll av applikationens layout överlag märks det även att de olika 

grafiska elementen inte alltid är konsekvent placerade. Ikoner som visar en och samma 

funktion på flera olika platser, till exempel Swipe-ikonen vid brödtexter i rullist, ligger 

ofta någon millimeter eller ett par pixlar fel i jämförelse med tidigare placeringar.  

Kännedom 

SCAR spelar vid flera tillfällen på användarens igenkänningsförmåga, särskilt när det 

kommer till de olika symbolerna som visar applikationens olika funktioner. Det är 

allmänt vedertaget att använda pilar för att visa i vilken riktning ett system kan ta, 

samt att uppspelning av video symboliseras av en pil placerad i en cirkel. Vidare 

använder SCAR även nya begrepp för att förklara funktioner, som till exempel Swipe-

symbolen. Ordet ”swipe” anspelar på fingrets rörelse över skärmen, och kan hjälpa 

användaren att förstå hur denna ska agera för att få funktionen att fungera som det är 

tänkt.  

Tillmötesgå_förväntan 

Om SCAR inte skulle ha med sin instruktionsmanual How To Use SCAR iPad finns en 

risk att användaren inte skulle veta hur vissa funktioner var tänkta. Vissa knappar är 

mycket tydliga, som Return To Main Content, se rad två, fjärde ikonen från vänster i  

Figur 8, där texten förtydligar knappens funktion, medan andra inte känns som 

knappar alls. Huvudrubrikerna, se rad två, tredje ikonen från vänster i Figur 8, vars 

text sitter på en färgplatta är estetiskt tilltalande, men det var först när knappen 

användes av användartestaren som det framgick att det faktiskt var en knapp. 

Plussymbolen på knappar med popup-funktion förtydligar att det finns mer bakom 

ytan, dock syns inte den symbolen i instruktionsmanualen. 

Överlag fungerar SCAR på det sätt man kan förvänta sig av en tidskrift i appversion; du 

bläddrar genom att svepa med fingret, sidorna kan fortsätta åt både sidan och vertikalt 

samt tidskriften har en tydlig början och ett tydligt slut. För en van e-bokläsare är 

systemet med största sannolikhet bekant, likaså för en insatt surfplattsanvändare.  
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Ge användaren en känsla av kontroll, ge kunskap att veta vad som ska göras och hur. 

Navigering 

Navigeringen genom SCAR är mycket tydlig och konsekvent. Användaren får hjälp 

genom samtliga sidor tack vare de olika symbolerna som presenteras i How To Use 

SCAR iPad. Navigeringen kan ske genom kronologisk sidordning via fingersvepning 

framåt och bakåt, samt direktlänkar via diverse olika knappar. Knapparna ser olika ut 

vid olika typer av navigering. 

Kontroll 

Användaren har god kontroll över hur SCAR används, det är få element som är upp till 

systemet själv att bestämma över. Ett par undantag är de automatiserade bildspelen, 

till exempel på omslaget, där användaren inte kan påverka hur snabbt bilden byts eller 

har möjlighet att backa till en bild som just visats utan får i sådant fall avvakta tills 

bildspelet gått runt från början. Användaren har vidare lättillgänglig kontroll över hela 

systemet med hjälp av den övre menyn som dyker upp med hjälp av ett fingerryck 

högst upp på skärmen, se Figur 13.  

Figur 13: Presentation av den övre menyn på How To Use SCAR iPad. 

Att denna meny existerar framgår dock inte lika tydligt då instruktionsmanualen inte 

förklarar hur den tas fram. 

Återkoppling 

SCAR ger inte snabb återkoppling till användaren. När användaren trycker på en 

knapp, oavsett om det är en knappt med text eller bara bild, finns ingen indikation på 

att knappen är tryckt och att systemet arbetar för att föra användaren vidare. Bilden är 

oförändrad medan systemet arbetar vilket kan leda till att användaren känner ett 

behov av att trycka flera gånger på samma knapp. Däremot fungerar sidbyte med 

fingersvepning snabbt och smidigt och detsamma gäller då användaren sveper fram 

mer brödtext i en rullist.  

Ge användaren säkerhet, att kunna använda systemet på ett säkert sätt. 

Återhämtning 

Då SCAR inte kräver någon inmatning av information från användaren (bortsett från 

det tillfälle då App Store kräver användarens lösenord vid nedladdning av 

applikationen) är det från början ett säkert system där inte mycket kan gå fel. Däremot 
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kan det vara frustrerande om systemet av någon anledning kraschar mitt under 

läsning av en artikel. Om detta skulle ske, antingen en krasch från systemets sida eller 

att användaren själv skulle råka avsluta applikationen av misstag, återhämtar sig 

systemet snabbt och smidigt genom att öppna applikationen på den sida som visades 

senast. På detta sätt kan användaren fortsätta sin läsning med så kort 

störningsmoment som möjligt.   

Begränsning 

Då SCAR inte hanterar känslig information krävs heller inte åtgärder för att begränsa 

användaren så att denne inte råkar göra allvarliga eller farliga misstag. Det största fel 

som kan ske är att användaren råkar stänga ner applikationen eller eventuellt kommer 

åt en knapp som denne inte menat att trycka på. Detta begränsas dock genom att den 

övre menyn som presenteras i How To Use SCAR iPad, se Figur 13, inte syns hela tiden 

utan döljs om inte användaren aktivt tar fram den genom fingertryck högst upp på 

skärmen. Övriga knappar kan dock av misstag kommas åt, vilket SCAR inte försöker 

förebygga på något sätt.  

Enligt ett sätt som passar användaren själv. 

Flexibilitet 

Den främsta flexibilitet som SCAR erbjuder är de olika tillvägagångssätten att navigera 

sig genom applikationen. För den ovane användaren kan fingersvepning från en sida 

till en annan vara fullt tillräckligt för att läsa hela tidskriften, medan den mer vane 

användaren kan använda sig av knappar för att snabbt hoppa mellan olika artiklar och 

kapitel. Däremot är SCAR inte flexibel i sin utseendeanpassning, exempelvis finns 

ingen zoomfunktion på sidorna vilket hade underlättat för personer med 

synsvårigheter, samt de med större fingrar som har svårt att komma åt de små 

ikonerna. Personer med syn- eller lässvårigheter skulle även kunna hjälpas av en 

lyssna-funktion där texterna läses upp via högtalarna.  

Stil 

SCAR håller överlag en genomtänkt och konsekvent grafisk profil med mjuka färgval 

som kommer väl överens. Typsnitten är väl anpassade för läsning på skärm och håller 

en vikt och grad som är bekvämt för ögat. De stöttande symbolerna som förtydligar 

applikationens olika funktioner hålls diskreta och tar inte över i layouten, men är 

tillräckligt tydliga för att uppfattas. Applikationen bygger mycket på stora fotografier 

och kortare brödtexter, vilket ger ett ”bläddervänligt” redaktionellt innehåll. Designen 

känns modern och enkel, lätt att ta till sig och av en minnesvärd, personlig karaktär 

som kan tilltala en bred målgrupp.  

Trivsamhet 

SCAR genererar inga felmeddelanden och kan därmed sällan uppfattas som aggressivt. 

Systemet avbryter heller inte användaren i form av återkommande kraschar eller 

plötsliga omdirektioner. En faktor som stör användarens trivsamhet är bristen på 

återkoppling, då systemet inte visar att den tagit emot ett fingertryck eller –svepning i 

de fall det är viss fördröjning innan aktionen ger resultat.  
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5.3 ÅTGÄRDSLISTA 
Med ovan nämnda analys som grund tolkades insamlad data och arbetades om till följande 

åtgärdslista, uppdelad enligt Benyons fyra huvudgrupper.  

Hjälp användaren få tillgång till, lära sig samt minnas systemet.  

 Då sidan How To Use SCAR iPad är av så hög betydelse för att användaren ska vara 

informerad om hur applikationen fungerar bör denna sida på något sätt markeras 

tydligare. I dagens skick är det lätt att bläddra förbi den på grund av den diskreta 

grafiska designen. Förslagsvis kunde fler animerade detaljer läggas in eller mer 

utmärkande färgval tillämpas.  

 Ikonerna som presenteras i How To Use SCAR iPad bör ses över och de ikoner som inte 

används i aktuellt nummer kan tas bort för att undvika förvirring hos användaren. Man 

bör även se över att samtliga ikoner som presenteras på sidan håller samma grafiska 

profil som senare i applikationen, till skillnad från t.ex. ikonen för popup-funktionen 

där instruktionsversionen saknar ett plustecken. 

 Ett flertal av knapparnas grafiska design bör ses över så att det är tydligare att 

elementet är en knapp som går att trycka på. Knapparna med text bör även hålla 

samma grafiska profil genom samtliga kapitel för att öka igenkänningsfaktorn. De 

bilder som agerar knapp och länkar vidare till en annan sida kan markeras med en 

ikon eller annan grafisk detalj så att användaren instinktivt ser att bilden går att trycka 

på.  

 Överlag bör applikationens konsekvenstänk ses över. Dels på den övergripande nivån 

att liknande funktioner håller samma grafiska profil och dels på detaljnivå. På den 

övergripande nivån kan man se över så att varje kapitel skiljer sig från de andra, 

alternativt att samtliga håller samma form. Detta är extra viktigt vid News Start och 

Project Start som påminner för mycket om varandra men ändå inte håller samma 

layout. På detaljnivå gäller det att se över marginaler och elementens placering så att 

en ikon alltid placeras på samma sätt. Detta kan med fördel åstadkommas med hjälp av 

att utgå ifrån dokumentmallar istället för föregående nummers layout. Genom att 

arbeta efter mallar kan vissa element låsas i den grafiska layouten vilket underlättar 

när det är olika grafiska formgivare som gör applikationen från nummer till nummer.  

Formgivarnas arbetsprocess kan även underlättas genom en mer bearbetad manual 

och lathund, så att de inte behöver göra egna tolkningar i hur vissa funktioner brukar 

tillämpas eller hur layouter ska utformas. 

Ge användaren en känsla av kontroll, ge kunskap att veta vad som ska göras och hur. 

 De automatiserade bildspelen kan med fördel få en start- och stoppfunktion så att 

användaren kan stanna vid en särskild bild av intresse om denne önskar studera 

bilden närmare.  

 Den övre menyn som kommer fram med hjälp av ett fingertryck högst upp på skärmen 

bör presenteras tydligare i How To Use SCAR iPad då det i nuläget inte förklaras för 

användaren hur menyn tas fram.  

 SCAR behöver förändra i vilket sätt återkoppling ges till användaren. Detta kan ske via 

en tillfällig laddningssymbol när systemet tänker och/eller att olika element tillfälligt 

markeras vid tryck, t.ex. knappar.  
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Ge användaren säkerhet, att kunna använda systemet på ett säkert sätt. 

 För att undvika att knappar trycks på av misstag bör knapparna, som ovan nämnt, 

sticka ut mer i sina grafiska design så att användaren instinktivt ser att det är en knapp 

och därmed kan undvika att trycka på den om så inte önskas.  

Enligt ett sätt som passar användaren själv. 

 SCAR:s flexibilitet i utseendeanpassning bör ses över för att applikationen ska kunna 

tas emot av en bredare målgrupp. En zoomfunktion kan tillämpas, exempelvis med 

hjälp av multitouch, så att användare med synsvårigheter kan se text och andra 

grafiska element tydligare. Detta är även viktigt för användare med större händer där 

fingrarna kan ha svårt att komma åt små knappar och ikoner. Applikationen kan även 

anpassas för användare med syn- eller lässvårigheter med hjälp av en lyssna-funktion 

där artiklarnas läses upp via surfplattans högtalare eller externa hörlurar. 

Åtgärdas dessa punkter ökar applikationens användarvänlighet och ger användaren en mer 

trivsam upplevelse, vilket motiverar fortsatt nedladdning och läsning av SCAR. 
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6 DISKUSSION 
Detta projekt hade till syfte att grafiskt formge och producera det kommande numret av 

tidskriftsapplikationen SCAR samt att analysera den färdiga applikationen för att ta fram en 

åtgärdslista med förslag på förbättringar för dess användarvänlighet. Detta tycker jag har 

uppnåtts då applikationen publicerades på App Store enligt plan och analysen lyft fram hur 

SCAR förhåller sig till klassiska designprinciper. Att arbeta utefter ett aktivitetsdiagram i den 

heuristiska utvärderingen lade en god grund för arbetet och jag anser att mina resultat bör 

kunna tillämpas i It Is Medias framtida produktion av applikationen. 

En av utmaningarna i detta projekt var att sätta sig in i en produkt som skulle skapas under 

endast två veckor utefter en redan etablerad grafisk form. Till stöd användes en manual som 

skrivits av en tidigare anställd grafisk formgivare, vilket var en god grund och fungerade som 

lathund för att säkerställa att de olika dokumenten byggdes upp på de sätt de brukar. Denna 

manual används även vanligen av de aktuella grafiska formgivarna då de ska skapa SCAR, 

vilket blir ett bra stöd även för dem då det inte alltid är samma person som gör applikationen. 

Men detta i åtanke, att det inte är en specifik person med yttersta ansvar för produktionen, 

skulle manualen behöva utvecklas och bli mer detaljerad. Det märks på det skrivna språket att 

manualen skrivits i all hast, vilket även bekräftats då det uppkom att den skrevs under den 

förra formgivarens uppsägningstid. Ett tydligt exempel på att instruktionerna brister är att det 

inte någonstans nämns att bildfilerna som används bör formateras om enligt RGB. Då bilderna 

tidigare använts i den tryckta tidningen Rum är samtliga bildfiler enligt CMYK och utan en 

poängtering av detta i manualen är det lätt att missa att färgerna behöver anpassas för visning 

på skärm istället för tryck. It Is Media skulle med fördel kunna skriva om denna lathund för att 

säkerställa konsekvens genom applikationen så att inga steg i processen behöver lösas efter 

eget huvud utan via tydliga riktlinjer så formgivarna vet exakt vad som behöver göras, hur och 

varför.  

Med den begränsade tidsplanen i åtanke var det av stor vikt att ha god förberedelse i detta 

projekt. Detta fungerade väl då jag kunde starta min planering och förbereda tekniskt en vecka 

innan produktionens startdatum. Under denna tid hade jag även goda förutsättningar att läsa 

på om SCAR, sätta mig in i tidigare nummer och få grepp om i vilken allmän anda och specifika 

grafiska profil applikationen var utformad efter. 

Att allt redaktionellt material fanns att hämta på It Is Medias server fungerade mycket bra och 

var väldigt praktiskt. På detta sätt kunde dokumenten hanteras av både mig som grafisk 

formgivare och av redaktionen som skrev klart artiklarna och korrekturläste efter att layouten 

var lagd. Däremot skulle jag se över arbetssättet att alltid utgå från föregående nummer, då det 

är väldigt lätt att dokumenten förändras från gång till gång i och med de olika artiklarnas 

varierande innehåll. Det hade eventuellt varit både enklare och mer praktiskt att skapa 

dokumentmallar att utgå från, så att varje nummer började från samma förutsättningar och på 

så sätt lättare kunde hålla ett konsekvent resultat. 

Tyvärr märks det att det har varit många olika grafiska formgivare som skapat SCAR, nummer 

för nummer. Detta framgår framför allt genom att InCopy-filerna inte används konsekvent 

genom hela applikationen. Enligt SCAR:s manual är tanken att varje textblocks InCopy-fil ska 

vara kopplade till både den horisontella och vertikala layouten så att det endast krävs att 

ändra en av dem för att få uppdatering i båda. Denna koppling har dock ramlat bort på flertalet 
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textblock, vilket gör att det enkelt missas att textkorrigering inte skett genom båda 

dokumenten. Detta bör ses över inför kommande nummer av SCAR så att allt är rätt kopplat 

för att undvika dubbelarbete eller misstag i korrekturläsningen.  

Adobe Digital Publishing Suite är ett mycket gott val av tillvägagångssätt i denna typ av 

verksamhet då det inte kräver några programmeringskunskaper av formgivaren som skapar 

applikationen. Adobe Digital Publishing Suite har ett enkelt gränssnitt och det går instinktivt 

att förstå hur funktionerna ska appliceras. Nackdelen med att arbeta från denna mjukvara är 

dock att det blir ganska begränsat i antal funktioner, genom programmering hade fler iPad-

relaterade funktioner kunnat tillämpas och applikationen fått ett större djup i upplevelse. Jag 

tolkar dock Adobe Digital Publishing Suite som passande för It Is Media, i och med att SCAR 

inte använder så många funktioner i dagsläget och är utformad därefter, vilket undviker 

känslan av att det fattas något eller alternativt skulle kunna innehålla mer interaktivitet. 

Uppladdningen av den färdiga applikationen fungerade även den mycket väl och var 

lättöverskådlig för slutkontroller inför publicering. Detta möjliggjorde även användartestning 

på ett mycket smidigt sätt.  

Användartesterna som skedde i detta projekt hade med fördel kunnat vara fler. Med detta 

menar jag inte bara av flera personer utan även flera tester iterativt genom hela 

skapandeprocessen. Detta övervägdes men valdes bort för att följa It Is Medias rutiner och den 

lagda tidsplanen. I framtiden skulle man dock kunna utöka användartesterna, och om det inte 

hinns med av flera personer skulle man åtminstone kunna byta testare vid varje nytt nummer. 

I dagsläget är det alltid samma person som testar applikationens funktioner, vilket kan ge ett 

resultat med skevhet. Denna person är väl insatt i hur SCAR brukar fungera och kan vara 

hemmablind i systemet. En ovan användare kan däremot se applikationen med nya ögon och 

därmed reagera över och påpeka element som inte fungerar eller som inte förstås instinktivt.  

Att utforma analysarbetet genom en heuristisk utvärdering har fungerat väl för projektets 

ändamål. Heuristiska utvärderingar bör genomföras av en person som står utanför produktens 

skapandeprocess, vilket delvis passade i detta fall. Jag har inte varit med och skapat SCAR från 

grunden och anser mig därför vara utomstående, men jag har även varit med och lagt layout 

efter den färdiga grafiska profilen, vilket gör mig mer insatt i produkten. Jag anser dock att 

detta var ett bra tillvägagångssätt då jag inte medverkat i den första processen då SCAR 

skapades för första gången. Något som hade förbättrat utvärderingen hade varit om jag tagit in 

fler experter som individuellt gjorde samma genomgång efter samma designprinciper som jag, 

och vars anteckningar sedan kunde jämföras och diskuteras med mina. Detta hade gett ett mer 

utförligt resultat. Benyon menar att heuristiska utvärderingar ska ses som ett första steg i en 

analysprocess och bör inte användas för att sammanfatta ett slutresultat. Med detta i åtanke 

bör detta projekt vidareutvecklas i framtiden och ytterligare analysarbete bör göras, 

förslagsvis genom analysmetoden kognitiv genomgång. En kognitiv genomgång kräver mer tid 

och utgår från mer konkreta riktlinjer till skillnad från den heuristiska utvärderingens 

subjektiva tolkningar.35  

Benyon menar även att alla heuristiska utvärderingar bör kompletteras med användartester 

från den tilltänkta målgruppen, vilket även i detta fall hade varit bra att göra. Benyon menar 

att experter som utför heuristiska utvärderingar ibland ser problem som egentligen inte 

                                                                 
35 Benyon, s. 228-231 
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existerar då användarna kan lösa dessa med hjälp av sunt förnuft och tidigare erfarenheter. 

Resultat av användartester med riktiga användare brukar i regel uppdaga faktorer av både 

överraskande och oväntade slag. Dessutom är det svårare att motivera nödvändiga 

förändringar i ett system om förändringsförslagen endast är en experts åsikt, särskilt om 

experten är ny i branschen.36 Med detta i åtanke borde jag utöver det interna användartestet 

som It Is Media alltid gör även ha skapat egna tester med väl valda kandidater från SCAR:s 

målgrupp. Detta hade gett ett säkrare resultat med mindre risk för skevhet. 

Att skapa ett aktivitetsdiagram i startskedet av analysarbetet var mycket nyttigt och gav en 

god grund för utvärderingen. Framför allt gav aktivitetsdiagrammet en klarare bild av de olika 

navigeringssätt som kan tillämpas i applikationen, varav flera som jag inte tänkt på 

uppdagades. Värt att nämna är dock att aktivitetsdiagrammet skapades mest för min egen 

skull för att ha ett gott underlag till utvärderingen, och var inte direkt bidragande till den 

slutgiltiga åtgärdslistan. Den heuristiska utvärderingen hade kunnat genomföras utan 

diagrammet, men jag anser att strukturen över arbetet förbättrades med hjälp av denna – 

särskilt de olika pilarnas färgkod underlättare överblicken av de olika navigeringssätten. 

Vidare är det värt att påpeka att aktivitetsdiagrammet inte är helt komplett; endast en väg in 

och ut ur applikationen illustreras men egentligen kan applikationen lämnas och återupptas på 

samtliga sidor. Detta skulle innebära att grafiskt markera ut svarta pilar från varje sida till 

både start- och stoppunkt, vilket medvetet valdes bort då diagrammet hade blivit svårare att 

överblicka. Utöver detta anses aktivitetsdiagrammet vara komplett. 

Den slutgiltiga åtgärdslistan delades upp enligt Benyons fyra huvudgrupper istället för 

samtliga tolv punkter. Detta beslut grundades i att flertalet av faktorerna som uppdagats i 

analysen sträckte sig över flera designprinciper. För enkelhetens och tydlighetens skull skrevs 

därför åtgärderna samman i de fyra grupperna, då jag anser att det ger ett mer hanterbart 

resultat att arbeta vidare från.  

6.1 FRAMTIDA FORSKNING 
Då denna undersökning endast berörde SCAR på en grundläggande nivå finns ett flertal 

områden som kan vara värda att fördjupa sig i ytterligare i framtida forskningssyfte. Idag 

skapas SCAR direkt i Adobe InDesign med hjälp av tilläggsprogrammet Adobe Digital 

Publishing Suite, men det vore intressant att utforska vilka andra program och 

tillvägagångssätt som skulle kunna fungera att använda i skapandeprocessen. Möjligtvis kan 

andra program erbjuda alternativa lösningar eller andra funktioner som skulle passa SCAR. 

Vidare vore det av värde att utöka analysen i en kognitiv genomgång för att bekräfta detta 

projekts resultat och ge det mer tyngd. 

Den praktiska skapandeprocessen avgränsades i detta projekt i och med att den tidigare 

grafiska formen skulle bevaras. Det vore intressant att forska vidare i hur användare tar emot 

olika typer av grafiska element, exempelvis hur en knapp bör designas så att användaren 

instinktivt vill trycka på den, för att senare kunna använda resultatet i processen att designa 

om den grafiska profilen och öka chanserna till ökad användarvänlighet.  

  

                                                                 
36 Benyon, s. 232 



En digital publikations skapandeprocess  Alexandra Wibergh 
- dagens funktioner och framtidsvisioner  Programmet för IT, medier och design 
Praktiskt examensarbete, 15 hp  Vårterminen 2014 

30 av 33 
 

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 
Södertörns högskola 

7 SLUTSATS 
SCAR är i dagläget en välfungerande tidskriftsapplikation med attraktiv design och en enkel 

och överskådlig struktur. Den kan användas av både vana och ovana användare tack vare sina 

olika navigeringsmöjligheter. För att bli ännu bättre finns dock ett par faktorer som bör ses 

över. Dessa presenteras nedan utan värderande ordning. 

 Sidan How To Use SCAR iPad bör designas om så att den sticker ut mer från resten av 

applikationen, för att säkerställa att användaren uppmärksammar den och tar del av 

dess innehåll.  

 Innehållet i How To Use SCAR iPad bör ses över så att samtliga ikoner som presenteras 

återfinns i applikationens redaktionella sidor samt att de ser likadana ut både i 

presentationen och senare i applikationen. Den övre menyns navigeringsmöjlighet bör 

presenteras och markeras tydligare. 

 De grafiska elementen som används i SCAR bör designas så att användaren instinktivt 

förstår vilken funktion de står för. Detta gäller särskilt knappar av olika slag; både de 

med text och de med bild. Vissa grafiska element kan även utformas för att ge 

användaren en högre känsla av kontroll; bildspel bör kunna startas och stoppas. 

 Hela applikationens grafiska konsekvens bör ses över, både övergripande mellan 

kapitel och på detaljnivå med ikoner och deras placeringar.  

 SCAR bör vidareutvecklas så att den kan tas emot av en bredare målgrupp, 

utseendeanpassning bör finnas tillgänglig för t.ex. synskadade och personer med 

lässvårigheter. 

 SCAR behöver ge mer och bättre återkoppling till användaren så att denne är 

informerad om att systemet arbetar eller har tagit emot fingertryck. 

Genom att åtgärda dessa punkter ökas SCAR:s användarvänlighet ur ett människa-

datorinteraktionsperspektiv. 
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Exempel på de olika pilarnas betydelse. 

 

De röda cirklarna markerar de 

grafiska element som länkar enligt 

röda pilar i aktivitetsdiagrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

Den orangea cirkeln markerar 

exempel på det grafiska elementet 

som länkar enligt orangea pilar i 

aktivitetsdiagrammet. 

 

 

 

 

 

 

De blå cirklarna markerar exempel 

på de grafiska element som länkar 

enligt blå pilar i 

aktivitetsdiagrammet. 

 

 

 

 



En digital publikations skapandeprocess  Alexandra Wibergh 
- dagens funktioner och framtidsvisioner  Programmet för IT, medier och design 
Appendix  Vårterminen 2014 

3 av 3 
 

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 
Södertörns högskola 

 

 

 

Den lila cirkeln markerar exempel 

på de grafiska element som länkar 

enligt lila pilar i 

aktivitetsdiagrammet. 

 

 

 

 

 

 

Den gröna cirkeln markerar 

exempel på det grafiska elementet 

som länkar enligt gröna pilar i 

aktivitetsdiagrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsdiagrammets svarta pilar motsvarar kronologisk läsning av tidskriften genom 

”bläddring” med fingersvepning. 


