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Sammanfattning	  

Denna rapport redovisar utvecklingen av en interaktiv e-bok med Apples program 

iBooks Author. E-boken, omnämnd som Retail Tour iBook, är avsedd för användande 

på Apples iPads och har skapats på uppdrag av företaget River Cresco AB för deras 

kund Nike. Den interaktiva e-boken beställdes av Nike för att användas vid ett 

återkommande internt möte som behandlar återförsäljningen av Nike-produkter i 

Stockholm. Utöver programmet iBooks Author har programmen Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator samt Apple iMovie använts i designprocessen för att skapa Retail 

Tour iBook. Resultatet av denna rapport är en färdig produkt, en interaktiv e-bok som 

användes av Nike för första gången i april 2014. 

 

Nyckelord	  

Apple iBooks Author, interaktiv e-bok, Nike, grafisk design, presentationsdesign, 

iPad. 
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Abstract	  

This report describes the process of creating an interactive e-book with Apple’s 

program “iBooks Author”. The e-book, referenced here as Retail Tour iBook, is 

intended for use on Apple’s iPad. The Retail Tour iBook was created in service of 

River Cresco AB for their client Nike. The Retail Tour iBook is intended for use at 

recurring internal meetings at Nike Sweden, which are attended by international 

representatives from Nike and concern the retail situation of Nike in Stockholm. In 

addition to iBooks Author; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and Apple iMovie 

were used in the design process of the Retail Tour iBook. The result of this report is 

the end product, an interactive e-book, which was utilized for the first time by Nike 

Sweden in April 2014. 

 

Keywords	  

Apple iBooks Author, interactive e-book, Nike, graphic design, presentation design, 

iPad. 
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Begreppsdefinition	  

Läsplatta	  

En läsplatta är en form av handhållen dator som framförallt är avsedd för läsning av 

digitala böcker, tidningar eller annan digital text. Läsplattor kan ha stöd för både bild 

och text och är ofta utformade i en storlek som ska spegla känslan av en bok (ne.se; 

”läsplatta”, 2014). 

Surfplatta	  

En surfplatta är, liknande ovan nämna läsplatta, en handhållen dator med pekskärm 

(se definition nedan). En surfplatta kan vara uppkopplad mot internet och användas 

till såväl läsning av digitala texter som administrering av e-post, för att lyssna på 

musik, se på film, med mera (ne.se; ”surfplatta”, 2014).  

Elektronisk	  bok	  (e-‐bok)	  

En elektronisk bok, även kallad e-bok, är en digital version av en tryckt bok. Den kan 

läsas på dator och är ofta utformad med syfte att läsas på så kallade läsplattor (ne.se; 

”elektronisk bok”, 2014). 

iBooks	  	  

iBooks är ett program från företaget Apple. Med iBooks kan användare samla och 

läsa elektroniska böcker, tidskrifter och PDF:er. Programmet kan installeras på Mac-

dator, iPad, iPod touch eller iPhone (iTunes preview; iBooks by Apple, n.d). 

iBooks	  Author	  

iBooks Author är ett program för iPad och Mac från Apple som lanserades år 2012. 

iBooks Author är ett redigeringsprogram för att interaktiva e-böcker. Programmet har 

en rad tillägg så som gallerier, diagram, video och 3D objekt som kan infogas i de e-

böcker som skapas i programmet (Apple.com; iBooks Author). 

Touchpad	  /	  pekskärm	  /	  styrplatta	  

En touchpad, pekskärm eller styrplatta är en digital skärm som navigeras med hjälp av 

tryck eller gester med fingrarna. Ovan nämnda läsplatta och surfplatta är båda 

exempel på artefakter som är byggda med denna typ av digitala skärm som kan 

registrera beröring (ne.se; ”styrplatta”, 2014). 
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Swipe	  

Swipe är en gest som kan registreras av bland annat läsplattor och surfplattor. En 

swipe-gest innebär att användaren drar med fingrarna över den digitala skärmen för 

att navigera sig vidare i läs- eller surfplattan.  
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1.	  Inledning	  

Teknologins ständiga utveckling har skapat nya levnadsvanor och beteenden hos 

människor. Att läsa en bok i dess traditionella form, med texten tryckt på papper från 

ena sidan till den andra från start till slut, är inte längre en självklarhet. Teknologin 

har erbjudit oss nya sätt att uppleva en bok, via så kallade läsplattor. En läsplatta är 

en form av handdator som används för att läsa till exempel böcker eller tidskrifter i 

digital utformning, dessa kan innehålla såväl bilder som ljud (NE.se, 2014). 

 

Våren 2010 lanserade Apple deras iPad (Jung et al. 2011), en handhållen dator som 

även kan användas som läsplatta för exempelvis e-böcker. En e-bok, eller elektronisk 

bok, är en digital utformning av en tryckt bok som är avsedd för just läsplattor. E-

böcker kan också läsas på vanliga datorer, eller exempelvis mobiltelefoner. (NE.se, 

2014). 

 

Läsplattorna och e-böckernas utveckling har skapat nya sätt för oss att uppleva 

litteratur. Förutom Apples iPad, som inte nödvändigtvis används av alla som läsplatta 

i första hand, finns bland annat Amazon Kindle som lanserades 2008. Kindle är 

avsedd enbart för att läsa e-böcker och bidrog till det ökade intresset för e-böcker. År 

2009 lanserade Barnes and Noble deras läsplatta, The Nook, och samma år lanserades 

Ditto book (Jung et al. 2011). Läsplattorna har alltså möjliggjort för oss att bära med 

oss hundratals böcker i en och samma nätta hårdvara, som till storleken ungefär 

motsvarar en kortare roman. 

 

I början av år 2012 tog Apple utvecklingen ett steg längre i samband med lanseringen 

av deras program för design av e-böcker. Apple iBooks Author har som syfte att göra 

det möjligt för gemene man att skapa en e-bok (Solomon, 2012). Med iBooks Author 

kan e-böcker skapas utan någon tidigare erfarenhet av programmering. Gränssnittet är 

utformat så att användaren enkelt kan dra och släppa interaktivt innehåll så som 

video, 3D objekt, bilder och enkäter eller frågesport till sidorna i sin e-bok (Kevan, 

2013).  

 

Både iBooks Author och iPad har i synnerhet varit intressanta för detta examensarbete 

som behandlar utvecklandet av en interaktiv e-bok genom iBooks Author. Idag finns 
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dock en brist på litteratur och tydliga riktlinjer för skapandet av e-böcker genom 

iBooks Author (Kevan 2013), vilket inneburit att en stor del av arbetsprocessen som 

beskrivs i denna rapport behandlar sökandet efter lösningar eller så kallade ”work 

arounds”. Med ”work arounds” menas, i detta fall, att finna alternativa sätt för att få 

den design eller funktionalitet som önskas att fungera trots de begränsningar som 

råder i programmet iBooks Author. 

 

Arbetet som beskrivs i denna rapport är utfört på uppdrag av den digitala 

fullservicebyrån River Cresco AB som har sportföretaget Nike som en av sina största 

kunder. E-boken är skapad för kunden Nike. Tidigare har Nike producerat en liknande 

bok i tryckt format, denna har används vid ett återkommande möte för att informera 

internationella representanter från Nike om den aktuella försäljningen av Nike-

produkter i Stockholm. Boken används som ett komplement till mötet och presenterar 

Stockholm som stad, ger en bild av de återförsäljare av Nike som finns i Stockholm, 

samt listar statistik över försäljningen av Nike-produkter hos de olika återförsäljarna i 

Stockholm.  
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2.	  Bakgrund	  

Nike är ett internationellt sportföretag som har funnits sedan 70-talet (nike.com; 

History & Heritage, n.d.). Företaget marknadsför sig som världsledande innovatör av 

kläder, skor, utrustning och accessoarer avsedda för träning och sport (nike.com; 

About Nike, n.d.). 

 

Nikes Svenska huvudkontor anordnar årligen möten med internationella 

representanter från företaget för att diskutera och presentera försäljningen av Nike-

produkter i Stockholm. Under dessa möten visas deltagarna runt till de olika butikerna 

som är återförsäljare av Nike i Stockholm. I samband med dessa möten har en tryckt 

bok med information om respektive återförsäljare samt statistik som berör butiken 

eller företaget i fråga delats ut till deltagarna. Denna bok är avsedd som ett 

komplement till mötet samt som en sammanfattning för deltagarna efter mötet. 

 

Nike ville erbjuda sina besökare en ny och modern upplevelse av boken och vände sig 

till företaget River Cresco AB med en förfrågan om detta, vilket ledde till en idé om 

att skapa en interaktiv e-bok som deltagarna på mötet får ta del av via iPads. River 

Cresco AB är en digital fullservicebyrå med en bred kundportfölj, däribland Nike som 

är en av företagets största kunder.  

 

För företaget River Cresco AB har jag skapat en digital version av 

återförsäljningsboken, i denna rapport omnämnd som Retail Tour iBook, för Nike. 

Arbetet med Retail Tour iBook är mitt examensarbete på programmet IT, medier och 

design vid Södertörns Högskola.  

2.1	  Syfte	  och	  mål	  

Syftet med detta examensarbete har varit att skapa en interaktiv e-bok för ett 

återkommande möte hos det Svenska huvudkontoret för sportföretaget Nike. Mötet 

behandlar försäljningen av Nike-produkter i Stockholm och deltagare vid mötet är 

internationella representanter från företaget Nike. Syftet med boken är att ge 

deltagarna vid mötet en överblick av de butiker som är återförsäljare av Nike i 

Stockholm, samt redovisa statistik över försäljningen i respektive butik.    
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Målet med detta arbete har varit att skapa ett digitalt komplement till mötet som ger 

deltagarna information på ett interaktivt sätt som känns modernt och nytänkande i 

förhållande till den tryckta boken som tidigare distribuerats till deltagarna på mötet. 

Vidare har målet varit att uppdatera den existerande utformningen av boken och skapa 

den digitalt för att underlätta för uppdaterandet av statistiken i boken.  

 

En övergripande frågeställning har fungerat som utgångspunkt för detta arbete. Den 

lyder: 

Hur kan man skapa en digital, interaktiv och engagerande utformning av 

en tryckt bok? 

 

Syftet med denna rapport är att beskriva arbets- och designprocessen i att skapa en 

elektronisk bok via Apples iBooks Author.  

2.2	  Disposition	  

Inledningsvis presenteras projektet, företagen som är involverade i projektet samt 

bakgrunden till projektet, dess syfte och mål. Därefter görs en fördjupning av tidigare 

forskning inklusive tidigare studentarbeten som har berört liknande ämnen och 

designprinciper som har legat till grund för detta arbete. I nästföljande kapitel 

beskrivs designprocessen genom planeringsfasen av arbetet, följt av den 

genomförande fasen av arbetet. Till sist presenteras resultatet av arbetet följt av en 

diskussion med reflektioner kring arbetet. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning och framtida utveckling inom ämnesområdet. 

2.3	  Avgränsning	  

Den elektroniska boken som beskrivs i denna rapport har skapats med hjälp av Apples 

program iBooks Author med syftet att visas på iPads. Grafiska element för boken har 

skapats med hjälp av Adobe Photoshop och Adobe Illustrator, videomaterial har 

redigerats i iMovie. Denna examensrapport behandlar således inte utvecklandet av 

elektroniska böcker via andra program än ovan nämnda. Vidare behandlar inte detta 

arbete elektroniska böcker som är tänkta att användas på andra läs- eller surfplattor 

utöver iPads. 
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Företaget Nike har efterfrågat ytterligare versioner av Retail Tour iBook, bland annat 

är de intresserade av en mer omfattande version av e-boken, som innefattar deras 

återförsäljare i Europa. Någon version av Retail Tour iBook utöver en 

Stockholmversion omfattas däremot inte av detta examensarbete och rapporten för 

denna. 
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3.	  Tidigare	  studentarbeten	  	  

På de svenska universiteten har viss forskning kring e-böcker gjorts på kandidatnivå. 

Inom denna grupp forskare saknas däremot någon utförlig studie specifikt om Apple 

iBooks eller iBooks Author. I detta avsnitt presenteras ett urval av 

forskningsrapporter på kandidatnivå som behandlar e-böcker, vilka varit intressanta 

för detta arbete.  

3.1	  Magasins	  läsbarhet	  på	  iPad	  respektive	  i	  tryckt	  format	  

Miyabi Holm och Marie Nilsson (2011) skrev sitt examensarbete om läsbarhet på 

iPad respektive i tryckt format vid Kungliga Tekniska Högskolan, Datavetenskap och 

kommunikation. Holm och Nilsson (2011) undersökte om lästid och 

informationsupptag i magasin ter sig olika beroende på hur användaren tar del av 

informationen, det vill säga i tryckt format respektive digitalt format. De sökte också 

finna svaret på om fokus läggs vid olika delar av informationen i magasinen - bilder 

respektive text - beroende på om den är digital eller analog (Holm & Nilsson 2011). 

 

Studiens fokus låg i att undersöka användarens upplevelse av att finna information i 

ett magasin, samt om denne lägger märke till text och bilder i magasinet. Holm och 

Nilsson (2011) använde sig av användartester och en enkätundersökning i sin studie.  

 

Resultatet av studien visade att testpersonerna kunde finna information i artiklarna i 

magasinen om den efterfrågades på förhand, innan själva användartesterna utfördes. 

Däremot var det svårare för användare att minnas information om den inte 

efterfrågades på förhand. Vidare visade användartesterna att kvinnorna lättare mindes 

bilderna i magasinet i tryckt format medan männen lättare mindes bilderna i det 

digitala magasinet i iPad. Studien är dock bristande i det sistnämnda avseendet då 

magasinet som testades i tryckt format var riktat till kvinnor (med mode som ämne), 

medan magasinet som testades i digitalt format i iPad var riktat till män (med 

motorfordon som ämne) (Holm & Nilsson 2011).  

 

Enkätundersökningen utförd av Holm och Nilsson (2011) visade att majoriteten av de 

svarande föredrog att läsa en lång artikel i tryckt format. De flesta testpersonerna 

ansåg också att det var enklare att läsa artiklar i tryckt format med argumentet att de 

upplevde det som bättre för ögonen (Holm & Nilsson 2011). Holm och Nilsson 
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(2011) drar slutsatsen: ”Testpersonerna upplevde inte att iPaden hade tillräcklig 

många fördelar för att ersätta ett magasins tryckta format…” (Holm & Nilsson 2011).  

3.2	  iPad	  i	  arbetet	  

SkandiaMäklarna är ett mäklarföretag som har gett sina anställda möjligheten att 

använda sig av iPads i sitt arbete (Murad & Weiger 2011). Truska Murad och Martin 

Weiger (2011) utförde, som examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, 

Datavetenskap och kommunikation, en undersökning om hur iPad fungerar som 

arbetsverktyg. 

 

Undersökningen syftade till att identifiera hur anställda på SkandiaMäklarna ställer 

sig till användandet av iPads i arbetet. Detta undersökte de genom att intervjua de 

anställda på företaget (Murad & Weiger 2011).   

 

SkandiaMäklarna använder sig av ett internt program för iPad, en applikation kallad 

SKM Intag. Denna applikation är skapad för att hjälpa de anställda på företaget i 

säljprocessen. Applikationen ska fungera som ett visuellt och engagerande verktyg för 

presentationer. SKM Intag uppdateras centralt vilket ses som en fördel i jämförelse 

med att exempelvis trycka upp broschyrer för att presentera säljobjekt (Murad & 

Weiger 2011). 

 

Resultatet av studien visar att införandet av iPads i arbetsmiljön på företaget 

SkandiaMäklarna har möjliggjort för de anställda på företaget att ge en presentation 

av företaget och dess tjänster vid kundmöten. Vidare visar studien att responsen från 

kunderna vid dessa möten mestadels varit positiv, däremot menar respondenterna att 

de anpassar sig efter situationen och ibland väljer att inte använda sig av iPad vid 

kundmöten, beroende på kundens ålder samt vad mäklaren själv anser att kunden har 

för behov (Murad & Weiger 2011).  

 

Studien visar också att de anställda till viss del känner en rädsla för den nya tekniken. 

Däremot har de som har valt att använda sig av iPad i sitt arbete på SkandiaMäklarna 

uttryckt att de är nöjda med detta arbetssätt. Det är framförallt iPadens storlek som 

gör den fördelaktig, respondenterna uttrycker sig positivt om att iPaden är liten och 

lätt att ta med sig (Murad & Weiger 2011). 
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I förhållande till det examensarbete som beskrivs i denna rapport är Murad och 

Weigers (2011) rapport intressant då den ger en inblick i vilka attityder som kan 

komma att råda vid införandet av ny teknik och i synnerhet iPads. Retail Tour iBook 

som har skapats för Nike i detta arbete används bland personer som har varierande 

grad av erfarenhet av iPadanvändande. Det kan därför komma att råda delade 

meningar om huruvida denna digitalisering av boken är en positiv eller negativ 

utveckling.   

3.3	  Barnböcker	  i	  pappersformat	  respektive	  som	  e-‐böcker	  

Shanthini Paramanathan (2011) skrev om användbarhet i digitala böcker som sin C-

uppsats i Informatik vid Linnéuniversitetet. Paramanathan (2011) undersökte specifikt 

barnböcker i pappersformat respektive på iPad. Småbarnsföräldrar intervjuades för att 

få fram information om hur upplevelsen av en barnbok är i pappersformat respektive 

som e-bok i iPad (Paramanathan 2011).  

 

Resultatet av studien visade dels att de tillfrågade föräldrarna inte hade tidigare 

erfarenhet av e-barnböcker, däremot var hälften av de tillfrågade intresserade av 

digitaliserade barnböcker. Vidare visade studien att det huvudsakliga intresset för e-

barnböcker låg i att det skulle göra det enklare för respondenterna att ta med sig 

böckerna i digitalt format på exempelvis resor (Paramanathan 2011).  

 

Paramanathan (2011) fann också att respondenterna till viss del var motstridiga till att 

använda e-böcker då de upplevdes som mer ansträngande att läsa än en tryckt bok. 

Bland annat upplevde respondenterna att de var tvungna att anstränga ögonen mer när 

de läste en digital e-bok, i jämförelse med en tryckt bok. Tekniken upplevdes också 

till viss del som krånglig beroende på vilket gränssnitt som e-boken lästes i. 

Paramanathan (2011) föreslår att e-böcker bör ha navigeringsmöjligheter för 

användaren att välja bland, exempelvis swipe-funktion respektive pilar för att komma 

till nästa sida (Paramanathan 2011).  
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4.	  Tidigare	  forskning	  

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som har legat till grund för arbetet med 

Retail Tour iBook. 

4.1	  Textens	  utformning	  i	  e-‐böcker	  

Att omforma en tryckt bok till en digital bok kräver noga planering och hänsyn till 

användaren. En digitalisering av en bok innebär bland annat att användaren måste lära 

sig nya sätt att bläddra mellan sidor. Att fysiskt ta tag i en sida i en bok och vända 

blad ersätts nu med att dra ett finger över skärmen eller peka med ett finger på en 

digital knapp på en skärm för att nå nästa sida. Digitaliseringen av böcker har gjort 

det aktuellt att forska kring design av e-böcker och hur man på bästa sätt anpassar 

exempelvis bilder, knappar, text och interaktion för att underlätta för användaren att ta 

till sig innehållet i boken. 

 

Wooyong Yi et al. (2011) undersökte hur utformningen av texten i e-böcker påverkar 

läsarens förståelse, läsbarhet och tillfredsställelse. Studien fokuserade på antal 

textkolumner samt radavstånd och utfördes på tolv studenter vid Sungkyunkwan 

Universitetet i Korea. Testpersonerna fick dels läsa olika texter som skilde sig i antal 

kolumner och radavstånd, samt besvara frågeformulär både före och efter lästesterna. 

Frågeformuläret som utfördes före testpersonen fick läsa en text var avsedd för att få 

en bild av hur mycket personen redan visste om ämnet de skulle läsa om. Efter 

läsningen besvarade testpersonen ytterligare ett frågeformulär om ämnet de precis läst 

om. Dessa tester gav forskarna en bild av hur mycket information testpersonen hade 

tagit in via den text de precis hade läst samt visade dem om olika textutformning 

gjorde att testpersonerna tog in mer eller mindre information (Wooyong et al. 2011). 

 

Resultatet av undersökningen visade att de flesta deltagarna i undersökningen 

föredrog att läsa text som var i en kolumn. Deltagarna visade sig också kunna läsa 

texter i en kolumn snabbare än text i flera kolumner. Vidare visade resultaten av 

undersökningen att text i en enkel kolumn, med 1,5 punkters radavstånd, var den 

utformning som gav användarna bäst läsbarhet, tillfredsställelse och förståelse för 

texten (Wooyong et al. 2011).  
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Undersökningen gjord av Wooyong et al. (2011) är intressant i detta sammanhang då 

den visar på att särskild hänsyn till utformningen av text kan påverka användarens 

upplevelse av en e-bok.  

4.2	  Knappar	  i	  e-‐böcker:	  storlek	  och	  positionering	  

År 2012 utfördes en studie om knappstorlek i e-böcker av Mary E. Sesto, Curtis B. 

Irwin, Karen B. Chen, Amrish O. Chourasia och Douglas A. Wiegmann (2012) vid 

universitetet i Wisconsin-Madison. Sesto et al. (2012) rekryterade 52 deltagare för att 

testa digital knappstorlek genom en serie sifferinmatningar.  

 

För studien skapades digitala knappar utformade i varierade storlek, mellan 10 mm 

upp till 30 mm. Avståndet mellan knapparna varierades också och sattes till antingen 

1 mm eller 3 mm (Sesto et al. 2012). Studien inkluderade bland annat deltagare med 

funktionshinder så som Cerebral pares, Huntingtons sjukdom samt 

darrningssjukdomar så som Parkinsons sjukdom och multipel skleros (Sesto et al. 

2012).  

 

Resultatet av studien visade att deltagarna påverkades av de digitala knapparnas 

storlek. Användarna tryckte hårdare på knapparna ju större de var, mindre knappar 

gjorde att användarna tvekade eller pausade längre än vid större knappar. Studien 

visade också att avståndet mellan knapparna inte hade någon större påverkan på 

användarnas kraft i sin knapptryckning. Vidare visade studien att användarna i 

genomsnitt använde 4,7 gånger mer kraft än nödvändigt för att aktivera knapparna på 

skärmen (Sesto et al. 2012).  

 

Christian Holz och Patrick Baudisch (2011) utförde en studie för att undersöka hur 

användare resonerar vid användandet av pekskärmar. Studien fokuserar på hur 

användare skapar sin måltavla när de trycker på pekskärmar (Holz & Baudisch 2011).  

Holz och Baudisch (2011) frågade sig hur användare avgör om de har styrt in sig rätt 

eller om de kommer att behöva justera sitt finger för att nå sin måltavla.  

 

I sin rapport föreslår Holz och Baudisch (2011) en ny modell för touch, svensk 

översättning; vidröring, som de kallar projected center model. Modellen beskriver hur 

användare utnyttjar visuella egenskaper för att rikta in sig rätt på sin måltavla. Holz 
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och Baudisch (2011) menar att exempelvis den horisontella dispositionen av ett finger 

samt den vertikala dispositionen av nageln på fingret är det som användaren linjerar 

med måltavlan, det vill säga den punkt de vill trycka på (Holz & Baudisch 2011). 

   

Holz och Baudischs (2011) projected center model visar att användare skapar sin 

måltavla utifrån den övre delen av fingret, medan många pekskärmar är utformade för 

att förnimma beröring från den nedre delen av ett finger (Holz & Baudisch 2011). 

Syftet med Holz och Baudischs (2011) studie är således att påvisa hur den aktuella 

tekniken är felaktig och skapar svårigheter för användaren att trycka rätt (Holz & 

Baudisch 2011).  

 

Holz och Baudisch (2011) utförde flera olika tester med olika användargrupper för att 

testa sin projected center model. För att lära sig mer om hur användare mentalt 

resonerar vid knapptryckningar rekryterades 50 testpersoner som ombads peka på en 

måltavla i form av ett svart kors tryckt på en vit bakgrund. Deltagarna ombads att 

peka på måltavlan på så sätt att de skulle kunna pricka en liten knapp i mitten på 

måltavlan. Efter detta användartest utfördes intervjuer med deltagarna (Holz & 

Baudisch 2011).  

 

Resultatet av studien visar att sex av deltagarna ansåg att deras erfarenhet och tidigare 

användning av pekskärmar hade lärt dem hur de skulle peka på måltavlan. Vidare 

berättade 24 av deltagarna att de positionerade sitt finger så att det skulle vara 

centrerat över måltavlan, detta gjorde de genom att föreställa sig var målpunkten var, 

då de inte kunde se den under sitt finger (Holz & Baudisch 2011).  

 

Rapporten Porting Game User Interfaces to Windows 8 Touch Devices från River 

Cresco AB (Oliva & Belloni, 2013) beskriver riktlinjer för anpassningen av spel för 

pekskärmar. I rapporten rekommenderas bland annat att måltavlor, det vill säga 

knappar eller andra interaktionselement på pekskärmen, ska ha en minimumstorlek på 

23 x 23 pixlar, motsvarande 5 mm, samt ett minimumavstånd på 2 mm mellan 

knapparna (Oliva & Belloni, 2013).  

 

Vidare påpekar rapporten skillnaden mellan knappar på en datorskärm respektive på 

pekskärm. Knappar på en datorskärm, som klickas på med mus, ger ofta användaren 
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feedback i form av exempelvis färgändring när användaren rör muspekaren över en 

knapp. Pekskärmar har däremot inte samma funktionalitet, det vill säga en knapp eller 

länk ändar inte färg när användaren håller sitt finger över knappen (Oliva & Belloni, 

2013).  

 

Ytterligare en intressant rekommendation i rapporten från River Cresco AB (Oliva & 

Belloni, 2013) är att ha användarens position i åtanke vid design av spel för 

pekskärmar. Håller användaren händerna på den nedre delen av skärmen eller den 

övre? Pekar användaren med en hand eller båda? Sitter användaren ned med skärmen 

lutad på ett bord? Med detta i åtanke bör interaktiva komponenter, så som knappar, 

positioneras på så sätt att de inte skyms av användarens fingrar (Oliva & Belloni, 

2013). 

 

Holtz och Baudisch (2011) studie, studien av Sesto et al. (2012) samt rapporten från 

River Cresco AB (Oliva & Belloni, 2013) visar alla på hur angeläget det är att ha 

knappars storlek och position i åtanke vid design av såväl e-böcker som annan 

information som ska visas på pekskärmar. Detta gör att samtliga studier och rapporter 

har fungerat som ett bra stöd och utgångspunkt för designen av e-boken Retail Tour 

iBook som innefattas av examensarbetet som beskrivs i denna rapport.  

4.3	  Design	  av	  e-‐böcker	  med	  iBooks	  Author	  

Jonathan Mark Kevan (2013) utförde en fallstudie om utvecklandet av e-böcker med 

hjälp av Apples iBooks Author. Kevans (2013) studie är utförd vid Universitetet av 

Kalifornien, vid Irvine’s medical school. Skolan har överfört sina instruktioner i 

undervisningen till iPads. Lanseringen av Apple iBooks Author år 2012 har gjort det 

möjligt för instruktörerna vid skolan att själva, utan någon tidigare 

programmeringserfarenhet, skapa interaktiva e-böcker med instruktioner till 

studenterna vid skolan. Vid tiden för studien, och än idag, råder dock en brist på 

litteratur kring riktlinjer för design av e-böcker med iBooks Author (Kevan 2013).  

 

Med den begränsade litteraturen i ämnet vände sig Kevan (2013) till de generella 

designprinciperna från Apple. Eftersom iBooks Author är ett program skapat av 

Apple ansåg Kevan (2013) att det bästa vore att utgå från Apples iOS Design 

Guidelines (Apple, 2014) 
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Kevan (2013) designade, utvecklade och utvärderade en prototyp av en iBook i sin 

fallstudie. iBooken syftade till att ge instruktörer vid skolan, som själva designar 

iBooks, riktlinjer för skapandet av e-böcker i programmet iBooks Authors (Kevan 

2013). En av de riktlinjer som Apple förespråkar för utvecklandet av applikationer – 

och i detta fall e-böcker – är consistency, svensk översättning; överensstämmelse. 

Med detta menar de att ”en app ska utvecklas utifrån de standarder och tankesystem 

som användare är vana vid” (Apple 2012, citerat i Kevan 2013).  Kevan (2013) valde 

därför att utgå från en av de fördefinierade mallarna som ingår i programmet iBooks 

Author i utformandet av den prototyp som han skapade för sin fallstudie (Kevan 

2013).  

 

Resultatet av Kevans (2013) fallstudie visar att 16 av de tillfrågade respondenterna, 

som fick testa iBook prototypen som han skapade, inte upplevde några svårigheter 

med användandet av den. Fyra respondenter upplevde däremot problem i användandet 

på grund av kvalitet och färg på bilderna i boken samt för att navigeringen i boken 

förvirrade dem (Kevan 2013). Kevan (2013) påpekar att det behövs mer teoretiska 

riktlinjer för design och utveckling av e-böcker med iBooks Author, samt mer 

litteratur om e-böcker i stort. 

4.4	  Motivation	  till	  att	  använda	  e-‐böcker	  	  

Rapporten Factors affecting e-book reader awareness, interest, and intention to use 

(Jung et al. 2011) beskriver en enkätundersökning som utfördes med syfte att samla in 

information om personers motivation till att använda e-böcker.  

 

Enkätundersökningen distribuerades mellan september och oktober 2009 i Sydkorea 

till personer 20 år och äldre. Varje respondent fick information om läsplattor och fick 

se bilder på dessa innan de svarade på enkäten. Totalt samlades 500 svar in (Jung et 

al. 2011) 

 

Resultatet av undersökningen visade att yngre, välutbildade personer med en högre 

inkomst visade större intresse, engagemang och motivation till användandet av e-

böcker. Denna grupp visade sig också vara mer uppmärksammade på läsplattornas 

existens (Jung et al. 2011). 
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Undersökningen utförd av Jung et al. (2011) är framförallt intressant för detta 

examensarbete då det ger en bild av vilka faktorer som kan påverka huruvida en 

användare vill ta del av information via en e-bok eller inte. Undersökningen tyder på 

att viss teknisk kompetens kan påverka huruvida en person känner sig motiverad till 

att använda en läsplatta för att ta del av en e-bok eller inte (Jung et al. 2011).  
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5.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  

I detta kapitel presenteras Apples iOS Human Interface Guidelines som är de 

designprinciper som har legat till grund för arbetet med Retail Tour iBook. 

5.1	  iOS	  Human	  Interface	  Guidelines	  

Apples iOS Human Interface Guidelines (2014) innehåller riktlinjer för design av 

gränssnitt utformade för att köras i Apples operativsystem, iOS. Riktlinjerna är tänkta 

att fungera som ett stöd för designers av applikationer och program som körs i iOS. 

Riktlinjerna i iOS Human Interface Guidelines (2014) gäller alltså för applikationer 

på såväl iPhones som iPads och iPod touch.  

 

iOS Human Interface Guidelines (2014) bedömdes som ett bra stöd och som en god 

utgångspunkt i detta arbete eftersom Retail Tour iBook har skapats med det specifika 

syftet att den ska användas och upplevas på iPads, Apples surfplatta. Det är 

framförallt kapitlet om Design Principles, svensk översättning; designprinciper, som 

har varit av särskilt intresse för detta arbete.  

 

Apple beskriver sex designprinciper för design för iOS 7. De är; Aesthetic Integrity, 

Consistency, Direct Manipulation, Feedback, Metaphors och User Control (iOS 

Human Interface Guidelines, 2014). 

5.1.1	  Aesthetic	  Integrity	  

Apple menar att en applikations utseende inte nödvändigtvis behöver vara det som 

definierar eller utmärker den. Aesthetic Integrity, svensk översättning; estetisk 

integritet, mäter hur väl en applikations utseende överensstämmer med det 

applikationen försöker förmedla till användaren. Med detta menar Apple att grafiska 

element ska integreras på ett subtilt sätt som inte stör användaren i den uppgift de vill 

utföra i applikationen (iOS Human Interface Guidelines, 2014). 

5.1.2	  Consistency	  

Consistency, svensk översättning; överensstämmelse, syftar till att designa 

applikationer så att dess gränssnitt följer samma stil som andra applikationer som 

drivs i iOS. Detta för att underlätta för användaren att enkelt kunna tillämpa den 

kunskap de har från användandet av andra applikationer till den nya applikationen. 
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Denna designprincip syftar alltså till att kontrollera om applikationen genomgående 

överensstämmer med sin egen design, det vill säga att samma vokabulär och stil 

används genomgående i applikationen och att denna överensstämmer med den typ av 

terminologi och stil (exempelvis knappar och ikoner) som används i andra liknande 

applikationer (iOS Human Interface Guidelines, 2014). 

5.1.3	  Direct	  Manipulation	  

Direct Manipulation, svensk översättning; direkt styrning, handlar om användarens 

direkta hanterande av applikationen genom pekskärm. Apple menar att eftersom 

hårdvaran tillåter användaren att direkt manipulera eller styra innehållet i 

applikationen med hjälp av pekskärmen, blir användaren mer involverad i det de 

håller på med och förstår bättre resultatet av den interaktion de engagerar sig i. 

Således uppmuntrar Apple till design som tillåter användaren att påverka innehållet 

med hjälp av gester (iOS Human Interface Guidelines, 2014).  

5.1.4	  Feedback	  

En användares handlingar ska bemötas med feedback, svensk översättning; 

återkoppling. Med feedback menar Apple att användaren genomgående ska ges 

återkoppling på de handlingar de utför i applikationen. Detta ger användaren 

bekräftelse på sina handlingar samt ger dem en förståelse för sin utveckling och 

resultatet av de handlingar de utför i applikationen. Exempel på denna typ av 

återkoppling är ljud (iOS Human Interface Guidelines, 2014). 

5.1.5	  Metaphors	  

Metaphors, svensk översättning; metaforer, syftar till liknelser eller bildliga uttryck 

för exempelvis funktioner i en applikation. Apple menar att dessa metaforer kan 

användas för att hjälpa användaren att snabbt förstå hur de ska använda applikationen 

(iOS Human Interface Guidelines, 2014).     

5.1.6	  User	  Control	  

Med User Control, svensk översättning; användarkontroll, syftar Apple till att alltid 

tillåta användaren, och inte applikationen, att vara den som har handlingskontrollen i 

applikationen. Apple menar däremot att en applikation kan föreslå en handlingsplan 

eller varna användaren för skadliga konsekvenser till följd av en viss handling men att 

själva beslutsfattandet ska ligga hos användaren och inte i applikationen i sig. 
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Exempel på User Control är att tillfråga användaren om de vill öppna Google Maps 

när de klickar på en adresslänk i en applikation (iOS Human Interface Guidelines, 

2014).   

 

 

 

 

 

  



Christina Eriksson “Nike Retail Tour iBook - Interaktiv e-boksdesign med Apple iBooks Author” 

25 
	  

6.	  Planering	  

I detta kapitel redogörs för uppstarten av projektet, fokus läggs vid hur planerandet 

inför arbetet har gått till.  

6.1	  Briefing	  och	  brainstorming	  

Efter en kort briefing, det vill säga ett möte där en kort förklaring och presentation av 

vad som efterfrågades lades fram, kunde planeringen för projektet sättas igång. Jag 

började med att göra en noga granskning av den existerande Nike Retail Tour, som är 

en inbunden tryckt bok. Jag strukturerade upp innehållet i boken och delade upp det i 

rubriker för att få en överblick av vilka olika sidor som skulle ingå i den digitala 

versionen av boken, samt för att få en första idé av hur den digitala navigeringen av 

boken skulle kunna se ut. Figur 1 visar en skiss av innehållet i Nike Retail Tour. 

  

 
Fig. 1 En skiss över innehållet i Nike Retail Booklet.  
 

Texterna i det tryckta formatet av boken skulle föras över till det digitala formatet, 

frånsett statistiken över försäljning som skulle uppdateras med nya siffror för det 

aktuella året. Layout, bilder och navigering skulle alltså göras i en helt ny tappning 

för det digitala formatet av boken. 
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När jag hade fått en uppfattning om innehållet i boken kunde jag gå vidare i arbetet 

genom att göra pappersskisser och brainstorming av idéer för layout, upplägg av 

information, navigering samt bildspråk, se figur 2.  

 

 
Fig. 2 Strukturering av innehåll, brainstorming och skisser gjordes på papper. 
 

Jag använde mig bland annat av inspirationsforumet Pinterest (pinterest.com) för att 

söka inspiration och idéer till hur e-boken skulle kunna utformas. Jag samlade bilder 

på bokomslag, tidningslayout, färger, butiksfotografering med mera, som jag senare 

skulle använda i mina mood boards. 

 

I sin bok Designing Interactive Systems påpekar David Benyon (2010) fördelarna med 

att i ett tidigt skede ta hjälp av experter inom exempelvis interaktionsdesign eller 

användbarhet för att upptäcka eventuella brister i sin design (Benyon, 2010, s.228). I 

denna inledande fas bollade jag därför idéer med mina kollegor som har mångårig 

erfarenhet av bland annat interaktionsdesign och grafisk design. Detta för att få 

erfarna tips och råd kring vad jag bör tänka på utifrån ett design- och 

användbarhetsperspektiv.  
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När jag hade samlat tillräckligt mycket inspiration, bildat mig en uppfattning av 

innehållet i boken och strukturerat upp det, kunde jag börja lägga ihop mood boards 

och ett dokument med övergripande planering för materialinsamling och starten av 

den genomförande fasen. 

 

I detta skede gjordes också en tidsplanering. Deadline för det praktiska arbetet var 

väldigt snävt. En övergripande version av tidsplanen illustreras i tabell 1 nedan. 

	  

Vecka	  &	  datum	   Praktiskt	  arbete	   Dokumentation	   Användartester	  
v.1	  (10-‐14/3)	   Brief/brainstorm	   Loggbok	   	  
v.2	  (17-‐21/3)	   Brainstorm	   Loggbok	   	  
v.3	  (24-‐28/3)	   Design,	  

materialinsamling	  
Loggbok	   	  

v.4	  (31/3-‐4/4)	   Design	   Loggbok	   	  
v.5	  (7-‐11/4)	   Deadline	  	   	   Användartester	  	  
v.6	  (14-‐18/4)	   Ev.	  justeringar	   	   Feedback	  
v.7	  (21-‐25/4)	   	   	   Feedback	  
v.8	  (28/4-‐2/5)	   	   	   	  
v.9	  (5-‐9/5)	   	   	   	  
v.10	  (12-‐16/5)	   	   	   	  
v.11	  (19-‐23/5)	   	   	   	  
v.12	  (26-‐30/5)	   	   Inlämning	   	  
v.13	  (2-‐6/6)	   	   Redovisning	   	  
	  

 Tabell 1 Tidsplan för arbetet.   

6.2	  Research	  och	  val	  av	  metod	  

I planeringsfasen av arbetet gjorde jag även research kring olika metoder för 

skapandet av interaktiva e-böcker. Detta för att kunna avgränsa mig och till slut 

bestämma vilken metod som var bäst lämpad för detta projekt.  

 

De alternativa metoder till iBooks Author som jag lyckades finna, och således 

övervägde för genomförandet av detta projekt, är bland annat att använda Adobe 

InDesign för att skapa ett dokument med animationer och video som sedan exporteras 

och visas på iPads som en interaktiv e-bok (blogs.adobe.com, 2013). Det andra 

alternativet var att skapa e-böcker med en rad olika program, bland annat Photoshop, 

Kwik 2 Photoshop Plugin, Audacity, TexturePacker och CoronaSDK (Pugh, 2012). 

Dessa två metoder bedömdes dock som betydligt mer omständliga och tidskrävande 

än att använda iBooks Author, med Photoshop och Illustrator som komplement för 
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den grafiska formgivningen av e-boken. Efter diskussioner med mina kollegor på 

River Cresco AB föll således valet av metod på just iBooks Author.  

 

Ytterligare alternativ till att skapa en interaktiv e-bok skulle vara att utforma den som 

en hemsida eller applikation. Dessa alternativ diskuterades också under 

planeringsfasen av arbetet med valdes bort på grund av den mobila utformningen av 

återförsäljningsmötet. Mötet sker på resande fot då deltagarna reser runt i Stockholm 

för att besöka de olika återförsäljarna, av denna anledning kunde vi inte säkerställa att 

internetuppkoppling skulle finnas tillgänglig för deltagarna på mötet. Intern 

distribuering av en iBooks-fil bedömdes som en säkrare och lämpligare lösning. 

 

Vidare ansågs skapandet av en iBook för intern distribuering vara en bra lösning med 

syftan till de säkerhetsaspekter vi var tvungna att ha i åtanke. Informationen i boken 

är avsedd enbart för internt bruk, informationen ska alltså enbart finnas tillgänglig för 

personer direkt involverade och deltagande i det aktuella mötet. Av den anledningen 

sågs iBooks som en bra lösning eftersom e-böcker skapade med iBooks Author kan 

publiceras både inofficiellt och officiellt. Vi kunde således skapa en e-bok som kunde 

läggas in i iBooks-biblioteket, utan att behöva publicera den officiellt och lägga ut 

den i iTunes store. 

6.3	  Materialplanering,	  wireframes	  och	  mood	  boards	  

Genom att noga granska den tryckta versionen av Nike Retail Tour kunde jag bilda 

mig en uppfattning om innehållet i den och på så sätt identifiera vilket material jag 

skulle behöva skapa för den digitala versionen av boken, det vill säga det som skulle 

bli Retail Tour iBook. 

 

Med de inspirationsbilder jag samlat ihop från bland annat Pinterest kunde jag göra 

mood boards för bland annat layout samt den grafiska formgivningen av exempelvis 

kartor och omslag. 

 

Ett dokument för internt bruk togs fram, vilken gav en överblick av vilket material 

som skulle behövas för att genomföra projektet. Detta dokument innehöll också mina 

mood boards samt wireframes som gav exempel på hur några av sidorna i boken 

skulle kunna utformas, se figur 3.  
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Fig. 3 Wireframe som illustrerar hur kartan markerad med återförsäljare skulle kunna fungera i den 
digitala utformningen av boken. Prickarna visar var återförsäljarna finns, de är klickbara för att visa så 
kallade ”pop-overs” (en funktionalitet som är möjlig med iBooks Author) med mer information. 

6.4	  Pitchpresentation	  

Den sista delen i planeringsfasen innebar en pitchpresentation av idén för Nike. 

Presentationen skapades med utgångspunkt från det planeringsdokument som jag 

hade lagt ihop och utformades som en iBook, skapad i programmet iBooks Author. 

Pitchen presenterades alltså för Nike på iPads. 

 

Valet att presentera visionen med projektet i form av en iBook på iPads grundar sig i 

att jag och mina kollegor på projektet ville kunna visa vilken interaktivitet som är 

möjlig med en digital version av boken Nike Retail Tour. Genom att presentera våra 

idéer och vår vision som en iBook gav vi kunden en bild av hur slutprodukten skulle 

kunna se ut. Presentationen innehöll exempelvis så kallade ”pop-overs”, illustrerade i 

fig. 3 ovan, som är möjliga att skapa i iBooks Author. Eftersom de två personer från 

Nike som var närvarande på mötet båda fick uppleva presentationen på varsin iPad 

under mötet kunde de alltså själva peka och swipe:a sig igenom presentationen och på 

så sätt uppleva hur interaktiviteten i en iBook fungerar. 
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6.4.1	  Varför	  en	  digital	  e-‐bok?	  

En av huvudfrågorna som besvarades vid pitchpresentationen, och som också är en 

övergripande intressant fråga i detta arbete är varför det överhuvudtaget skulle vara 

intressant att göra Nike Retail Tour i en digital utgåva? 

 

Argumenten för en digital version av Nike Retail Tour är många, men en av de 

huvudsakliga och högst relevanta anledningarna till att frångå en tryckt utgåva i detta 

sammanhang är det faktum att Nikes försäljningsstatistik förändras kontinuerligt. 

Detta innebär att en ny bok måste tryckas inför varje återförsäljningsmöte, för att 

kunna presentera den aktuella statistiken. Den inbundna boken som tryckts upp inför 

varje möte har höga produktionskostnader. En digital version av Nike Retail Tour 

skulle innebära att de siffror som behöver uppdateras skulle kunna justeras utan att 

behöva lägga kostnader på att trycka nya exemplar av boken vid varje förändring i 

statistiken. 

 

Vidare innebär en digital utformning av boken att deltagare vid återförsäljningsmötet 

som Nike håller i, där Retail Tour iBook är tänkt att användas, har möjlighet att ladda 

ned e-boken till sin egen iPad. Detta förebygger således att de behöver bära omkring 

på en tryckt bok vid dessa möten då de befinner sig på resande fot. 

 

Pitchpresentationen var mycket framgångsrik, kunden var positivt inställd och 

förväntansfull inför idén och vår vision. Vi fick således klartecken att påbörja den 

genomförande fasen av arbetet.  
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7.	  Genomförande 
I detta kapitel beskrivs den genomförande fasen av projektet Retail Tour iBook. Ett 

första utkast skapades och presenterades för kunden, efter feedback kunde detta utkast 

revideras inför deadline av slutprodukten. Här presenteras också svårigheter i arbetet 

och lösningar på dessa. 

7.1	  Inlärning	  av	  iBooks	  Author	  

I början av designarbetet var programmet iBooks Author för mig helt nytt. Som 

nämnt i de inledande kapitlen till denna rapport finns i dagsläget väldigt lite litteratur 

att tillgå i ämnet. Jag använde mig därför av Apple Support Communities för iBooks 

Author (Apple Support Communities: iBooks Author, 2014) för att lära mig mer om 

programmet, där kunde jag ta del av andra användares tips och råd, samt ställa mina 

egna frågor.  

 

Jag vände mig också till Apples hjälpcenter för iBooks Author (iBooks Author Help, 

2014) där jag kunde ta del av dokumentation och guider över hur programmet ska 

användas. I övrigt testade jag mig fram för att hitta olika lösningar för att skapa den 

design och funktionalitet jag önskade. De svårigheter och motgångar jag stötte på i 

mitt arbete beskrivs närmare nedan (se 7.7 Svårigheter och hinder i arbetet).  

7.2	  Första	  utkast	  

Den noggranna planeringen och förstudien till genomförandefasen gjorde det möjligt 

att påbörja arbetet med ett första utkast av Retail Tour iBook direkt efter 

pitchpresentationen med kunden, Nike. 

 

Till att börja med skapades två kapitel i boken, ett kapitel för den generella 

informationen om Stockholm som stad, följt av ett kapitel som presenterade samtliga 

återförsäljare av Nike i Stockholm. Jag skapade en layout för respektive kapitel i 

boken, så att sidorna i kapitlet skulle kännas sammanhängande och tala om för 

användaren att de tillhörde samma kapitel.  

 

Jag skapade skräddarsydda grafiska kartor över Stockholm där jag markerade de 

områden på kartan som var relevanta, det vill säga där Nike har återförsäljare. Med 

hjälp av Google Maps API Styled Maps wizard (http://gmaps-samples-
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v3.googlecode.com/svn/trunk/styledmaps/wizard/index.html) kunde jag skapa en 

karta med endast de geografiska element jag önskade visa på kartan, jag valde 

exempelvis att dölja alla byggnader på kartan. Därefter använde jag mig av Photoshop 

för att skapa en specialdesign för den avskalade kartan. Jag lade kartan i gråskala, 

ökade kontrasten, markerade områden av relevans på kartan och maskade ur 

bokstäver ur dessa markeringar för att namnge de olika områdena på kartan. Separat 

skapade jag också en kartmarkör som jag lade in som en pop-over widget i iBooks 

Author för att markera respektive återförsäljare på kartan. Att dessa är pop-overs 

innebär att mer information dyker upp i en pop-over när användaren pekar på en av 

markörerna, se exempel i figur 4. 

 

 
Fig. 4 En sida ur det första utkastet av Retail Tour iBook. Denna sida innehåller en specialdesignad 
grafisk karta med områden där återförsäljare av Nike finns markerade på kartan. Varje markör på 
kartan är en så kallad pop-over, vilket tillåter användaren att peka på markören för att få upp mer 
information. 
 

I skapandet av det första utkastet av boken ägnades även en hel dag till att fotografera 

de olika återförsäljarna. Tillsammans med min kollega åkte jag ut till varje 

återförsäljare och fotograferade butikernas fasader. Dessa bilder användes som 

bakgrundsbild på respektive återförsäljares sida i Retail Tour iBook, se figur 5. 
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Fig. 5 Exempelsida ur det första utkastet av Retail Tour iBook. Respektive butik fotograferades och 
bilderna användes som bakgrundsbild i svartvitt på sidorna i boken.  
 

Bakgrundsbilderna gjordes i svartvitt för att skapa en genomgående sammanhängande 

stil på bilderna. Vidare var detta ett designbeslut som grundade sig i att texten på 

sidorna skulle få en tydlig kontrast till bakgrundsbilden, för att uppmärksamma 

användaren på informationen. 	  

7.3	  Presentation	  av	  utkast	  

Det första utkastet av boken presenterades för Nike vid ett uppföljningsmöte fyra 

dagar innan slutdeadline för arbetet. Vid detta möte saknades fortfarande texter och 

statistik som skulle presenteras i boken, detta var information som kunden ännu inte 

tillhandahållit oss. Kunden var mycket positiv till utkastet och kunde genom denna ge 

konstruktiv återkoppling om ändringar de ville göra i Retail Tour iBook inför 

färdigställandet av boken.  

7.4	  Förbättringar	  inför	  ny	  version	  

De förändringar och förbättringar som gjordes efter återkoppling från kunden var 

bland annat att återförsäljarna delades upp i olika kategorier. Vidare lades text och 

statistik till på sidorna allteftersom denna information levererades från kunden.  



Christina Eriksson “Nike Retail Tour iBook - Interaktiv e-boksdesign med Apple iBooks Author” 

34 
	  

Ytterligare en karta skapades, vilken visade en närbild på Stockholms innerstad, där 

de allra flesta återförsäljarna av Nike finns. Informationen delades också upp i fler 

kapitel eftersom vi nu hade en kategoriuppdelning från kunden över hur de olika 

återförsäljarna skulle delas upp. I slutet av boken lades en sida till med 

sammanfattning och överblick av alla återförsäljare. I takt med att den statistiska 

informationen om respektive återförsäljare som skulle ingå i boken tillkom från Nike 

kunde så kallade pop-overs med denna statistik även adderas till respektive 

återförsäljningssida i boken, se figur 6. 

 

 
Fig. 6 Exempelsida ur Retail Tour iBook. Knappar med så kallade pop-overs lades till med statistisk 
information om respektive återförsäljare. Användaren pekar på knappen för att få upp denna pop-over 
med information.  
 
I enlighet med Apples Design Guidelines (iOS Human Interface Guidelines, 2014) 

används en och samma ikon genomgående för pop-overs med statistisk information i 

Retail Tour iBook, för att undvika att användaren ska bli förvirrad över vad denna 

ikon fyller för syfte.   

7.5	  Feedback	  från	  användare	  

Den nya versionen av Retail Tour iBook testades av mina kollegor på River Cresco 

AB. Tre experience designers och en grafisk designer gick igenom boken och gav 
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feedback. David Benyon (2010) menar i sin bok Designing Interactive Systems att om 

tidsramen för ett projekt är snävt så kan användartester av erfarna 

interaktionsdesigners ge snabb och värdefull feedback (Benyon, 2010, s.229). Med 

den korta deadlinen för detta projekt, samt med anledning av den fördel jag hade av 

att jobba med flera erfarna personer inom interaktionsdesign, valde jag därför att låta 

mina kollegor testa Retail Tour iBook för att upptäcka eventuella brister i e-boken. 

Vidare menar Benyon (2010) att tester inte bör utföras av den person som designar 

systemet eftersom hon eller han har svårt för att ignorera den kunskap de redan har 

om hur systemet fungerar (Benyon, 2010, s.229), vilket var ytterligare en anledning 

till att jag överlät tester av e-boken till mina kollegor. 

 

Den feedback som kom av dessa granskningar gällde bland annat knapp- och 

textstorlek. Vid genomgång av Retail Tour iBook på iPads upptäcktes vid ett tidigt 

skede att markörerna på kartan samt knapparna för pop-overs var för små, vilket ledde 

till att användaren var tvungen att trycka flera gånger på knapparna innan de prickade 

rätt. Som nämnt i de inledande kapitlen till denna rapport ska knappar ha en 

minimumstorlek på 23 x 23 pixlar (Oliva & Belloni, 2013). Även texten upplevdes 

som för liten, vilket gjorde informationen svårläst. Textstorleken ökades för att 

åtgärda detta. 

 

Förutom problem med knapp- och textstorlekar, berörde majoriteten av 

återkopplingen från användargranskningar hinder som beror på gränssnittet i sig, det 

vill säga Apples program iBooks. Navigeringen av boken var ett i synnerhet 

utmärkande problem. Användarna var inte bekanta med iBooks sedan tidigare och 

hade därför inte kunskap om hur iBooks innehållsförteckning fungerar och att det 

finns alternativa sätt att navigera sig mellan sidorna förutom enbart genom att swipe:a 

mellan sidorna. 

 

Flera av testanvändarna gav också förslag om att länka element på sidorna till andra 

sidor, eller skapa zoom-effekter. Dessa typer av förslag var sådant som redan hade 

tagits i åtanke vid design av det första utkastet av Retail Tour iBook, men som 

dessvärre inte var möjliga att skapa på grund av den begränsning som råder i 

programmet iBooks Author. 
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7.6	  Revideringar	  efter	  användarfeedback	  

Användartesterna ledde till ytterligare revideringar av e-boken. Bland annat lades 

”tillbaka”-knappar till i övre vänstra hörnet på varje sida, för att ge användaren ett sätt 

att snabbt ta sig tillbaka till en sida med överblick över innehållet i Retail Tour iBook. 

Valet att placera dessa länkar i det övre vänstra hörnet på sidorna beror dels på att 

detta följer Apples Design Guidelines (iOS Human Interface Guidelines, 2014) om 

consistency, det vill säga att applikationer ska följa den designstil som råder i Apples 

applikationer och även inom den egna applikationen. Detta beslut grundar sig också 

på de riktlinjer som beskrivs i Porting Game User Interfaces to Windows 8 Touch 

Devices från River Cresco AB (Oliva & Belloni, 2013), där det påpekas att designers 

ska ha hänsyn till var användaren håller sina händer och fingrar, så att dessa inte 

skymmer knappar eller andra viktiga element på skärmen. 

 

En kort introduktionsvideo till Retail Tour iBook spelades också in och redigerades i 

iMovie. Videon ger användaren en kort introduktion till hur bokens innehåll är 

organiserat samt hur interaktiviteten fungerar i e-boken, se figur 7. Denna korta 

introduktionsvideo visar också användaren hur iBooks inbyggda innehållsförteckning 

fungerar och vilka olika navigeringsvägar som är möjliga i Retail Tour iBook.  

 

 
Fig. 7 Introduktionsvideo till Retail Tour iBook som ger användaren en överblick av hur boken 
fungerar, hur innehållet är organiserat samt hur interaktiviteten i boken fungerar. 
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7.7	  Svårigheter	  och	  hinder	  i	  arbetet	  

Programmet iBooks Author är, som tidigare nämnt, relativt nytt och i behov av 

ytterligare utveckling. Detta medförde att bokens design och funktionalitet 

begränsades av vad som var möjligt att skapa i programmet. 

 

Det främsta hindret gällde länkning mellan sidorna i boken. Med den 

kategoriuppdelning som gjordes av de olika återförsäljarna var det viktigt att 

användaren på ett snabbt och enkelt sätt skulle kunna navigera mellan de olika 

kategorierna samt till återförsäljarna inom respektive kategori. Vidare var det 

önskvärt att länka markörerna på översiktskartan direkt till respektive återförsäljare. 

Det är däremot inte möjligt att skapa länkar mellan sidor i iBooks Author.  

 

Vidare förekommer inget sätt att länka från en bild till en annan eftersom bilder i sig 

inte kan definieras som länkar i iBooks Author. Pop-over element i iBooks Author 

kan inte heller länkas till andra delar av boken, likaså kan text i pop-over element i 

iBooks Author inte länkas från till andra delar av boken. Detta upptäcktes under 

användartester då vi fann att ord länkade i en pop-over widget gjorde att iBooks, 

genomgående i alla tester, kraschade. Detta förhindrade skapandet av länkar från 

markörerna på kartan. 

7.7.1	  Lösningar	  

Efter omständlig och tidskrävande research, bland annat via Apple Support 

Communities för iBooks Author (Apple Support Communities: iBooks Author, 2014) 

lyckades jag finna ett sätt för att lösa länkningen mellan sidorna i Retail Tour iBook. 

Genom att definiera respektive bakgrundsbild på sidorna som en figur kunde jag 

länka från ett ord eller en mening i boken till bakgrundsbilden på en annan sida. Detta 

fungerade dock enbart om den text som länkades till figuren placerades i en 

”sidebar”-widget.  

 

En lösning för att länka rubrikerna i de pop-over widgets som är markerade på kartan 

till respektive sida som sammanfaller med informationen i pop-overn lyckades jag 

inte finna. Vi valde därför att frångå länkning från dessa pop-overs och lät dem istället 

visa information om den plats som markerades på kartan, som illustrerat i figur 4 på 

sidan 30. 	  
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Ytterligare en önskvärd funktionalitet var som nämnt att ha ”tillbaka”-knappar på 

respektive sida. Detta för att ge användaren ett enkelt och synligt sätt att snabbt 

navigera sig tillbaka till översiktssidor i Retail Tour iBook. Eftersom bilder och ikoner 

inte kan definieras som länkar med iBooks Author användes istället textlänkar för 

denna funktionalitet, med ikonbaserade typsnitt som Wingdings kunde dessa 

textlänkar även kompletteras med en ”bakåt-pil”. 

 

En alternativ lösning för att skapa länkar utav bilder, som i sig inte är möjligt med 

iBooks Author, är att lägga en textlänk över en bild med 100 procent opacitet på 

texten, det vill säga så att texten är osynlig för användaren. Länken fungerar trots att 

den inte är synlig, och i och med att den är placerad direkt över en bild eller ikon 

inger det en upplevelse av att det är ikonen eller bilden som är länkad. 

 

 
Fig. 8 Till vänster: redigeringsläge av Retail Tour iBook, här syns textlänkarna över ikonerna. Till 
höger: den publicerade Retail tour iBook, här är textlänkarna osynliga för användaren eftersom texten 
är i 100 procent opacitet. 
 

I figur 8 ovan visas en lösning för hur en bild eller ikon kan länkas. I redigeringsläge 

syns textlänkar skrivna med Wingdings över pil-ikonerna. I det publicerade läget syns 

däremot inte textlänkarna för användaren eftersom de är i 100 procent opacitet. 

Användaren inges således en känsla av att hon eller han klickar på bilderna, i själva 

verket är det de ”osynliga” textlänkarna som klickas på. Samma lösning skulle kunna 

användas för att exempelvis skapa thumbnails av bilder som länkas till en annan sida i 

boken. Detta är som nämnt en så kallad ”workaround”, en alternativ lösning, eftersom 

funktionaliteten som krävs för att skapa länkar av bilder inte stöds av iBooks Author.	    
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8.	  Resultat	  

I detta kapitel presenteras resultatet, det vill säga slutprodukten av den arbetsprocess 

som beskrivs i denna rapport, samt återkoppling från användarna av slutprodukten. 

8.1	  Retail	  Tour	  iBook	  

Resultatet av det arbete som beskrivs i denna rapport är en färdig iBook, omnämnd i 

denna rapport som Retail Tour iBook. E-boken är lämplig för läsande på iPads med 

Apples e-boksbibliotek iBooks. E-boken kan också läsas på Mac-datorer med iBooks. 

 

Slutversionen av boken överlämnades till Nike på fyra av River Cresco AB hyrda 

iPads den 8:e april 2014 till det återförsäljningsmöte som skulle äga rum med 

internationella representanter från Nike. Dessa iPads fördelades mellan deltagarna på 

mötet och användes under dagen då gruppen besökte de olika återförsäljarna i 

Stockholm.  

 

Retail Tour iBook öppnar med en kort video som visar användaren hur e-bokens 

innehåll är organiserat, vad gränssnittets funktioner tillåter samt hur interaktiviteten i 

boken fungerar. Det inledande kapitlet i Retail Tour iBook består av sju sidor och ger 

en presentation av Stockholm som stad och information om det Svenska 

huvudkontoret för Nike.  

 

Kapitel två är inledningen till själva Retail Tour, här presenteras två kartor. Den första 

visar både Stockholms innerstad och förorterna, med markörer för samtliga av Nikes 

återförsäljare. Nästa sida visar enbart en innerstadskarta med markörer för samtliga av 

Nikes återförsäljare som finns i Stockholms innerstad, se exempel i figur 9.  
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Fig. 9 Kartor över Nikes återförsäljare i Stockholm; första kartan är en översikt över Stockholm 
inklusive dess förorter, den andra kartan har fokus på återförsäljarna av Nike i Stockholms innerstad.  
 

Nästföljande fyra kapitel är kategorikapitel; Running, Sportswear, Football och 

Women’s Training. Respektive kapitel innehåller återförsäljarna inom kategorin i 

fråga. I dessa kapitel innehåller varje sida en presentation av en av återförsäljarna, 

med ett fotografi av butiken som bakgrundsbild samt en pop-over med statistisk 

information om butikens försäljning av Nike-produkter, se exempel i figur 9.  

 

 
Fig. 10 Exempel på en av återförsäljningssidorna. Sidan består av ett fotografi av butiken, som 
fungerar som bakgrundsbild, information om återförsäljaren samt statistisk information om 
återförsäljningen, i en pop-over.  
 

Kapitel sju innehåller en sida med en tabell som är en sammanfattning och överblick 

av den statistiska informationen för samtliga återförsäljare av Nike i Stockholm. Det 

sista kapitlet i Retail Tour iBook är ett avslutande kort citat av Nike, samt deras 

logotyp.  
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8.2	  Återkoppling	  från	  mötesdeltagarna	  

Efter mötet den 8:e april 2014 återkom Nike Sverige med kommentarer kring hur 

mötesdeltagarna hade mottagit Retail Tour iBook. Enligt utsago från ansvarig hos 

Nike Sverige var reaktionerna hos mötesdeltagarna övervägande positivt. De 

uppskattade det nya och moderniserade digitala formatet av boken och använde sig av 

den på de inhyrda iPadsen under dagen för att ta del av mer information om de olika 

återförsäljarna de besökte.  

 

Den enda återkopplingen från Nike Sverige som kan anses något negativ var att de 

meddelade att några av mötesdeltagarna lade undan iPaden i väskan efter ett tag. De 

använde sig alltså inte av Retal Tour iBook under hela mötet och vid varje 

återförsäljare som besöktes. 
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9.	  Diskussion	  och	  Slutsats	  

Denna rapport har beskrivit skapandet av en interaktiv e-bok med programmet iBooks 

Author, från planering till genomförande och färdig produkt. E-boken, Retail Tour 

iBook, är avsedd för användning vid ett återkommande internt möte som hålls av Nike 

i Sverige. Mötet behandlar försäljningen av Nike-produkter i Stockholm och e-boken 

skapades för att användas som ett kompletterande presentationsmaterial till mötet, 

Retail Tour iBook presenterar återförsäljarna av Nike i Stockholm.  

 

Slutprodukten, som blev Retail Tour iBook, användes för första gången av Nike vid 

ett av dessa möten som ägde rum den 8:e april 2014. Återkopplingen från Nike 

Sverige, samt de internationella representanterna från Nike som deltog vid mötet, var 

övervägande positivt. Deltagarna var imponerade av det nya digitala formatet av 

boken, som tidigare delats ut till mötesdeltagarna i tryckt format. Likaså 

kommenterade Nike Sverige att de var mycket nöjda med slutprodukten, att den varit 

ett givande komplement till mötet och att de kände att den digitaliserade versionen av 

boken speglade den moderna känslan de ville förmedla med den nya digitala 

versionen av boken. Nike har även uttryckt önskemål om att göra fler versioner av 

Retail Tour iBook, för sina övriga marknader i Europa, vilket anses vara ytterligare en 

antydan om att de är nöjda med slutprodukten.  

 

Att göra Nike Retail Tour i en digital utgåva har flera fördelar i just det sammanhang 

som denna bok är avsedd att användas. Bland annat förespråkar den mobila 

utformningen av mötet en digital version av boken. Under mötet besöker deltagarna 

de olika återförsäljarna av Nike i Stockholm. De är alltså på resande fot under mötet 

och sitter därför inte i ett konferensrum där en presentation av återförsäljarna kan 

visas på overheadskärm eller liknande. Således är en presentation av informationen på 

iPads, utformat som en e-bok, en lösning som tillåter mötesdeltagarna att ta del av 

presentationen oavsett var de befinner sig. 

 

Ytterligare en fördel med en digital utformning av Nike Retail Tour, till skillnad från 

det tryckta formatet, är att många av mötesdeltagarna som reser till Stockholm för att 

delta vid mötet har med sig iPads eller bärbara datorer som arbetsverktyg. Av den 

anledningen finns alltså möjlighet att erbjuda dem Retail Tour iBook för nedladdning 
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direkt till deras egna iPad. En lösning som gör att de slipper bära med sig ytterligare 

en iPad eller tryckt bok vid mötet. 

 

Som tidigare nämnt är en av de främsta fördelarna med att använda en digital bok som 

presentationsmaterial att statistisk information snabbt kan uppdateras, utan att en ny 

bok behöver tryckas. Det är både tids- och kostnadseffektivt. Den typ av information 

som presenteras i Retail Tour iBook är väldigt statistiktungt, dessa siffror kommer 

alltså att uppdateras inför varje återkommande möte. Således måste denna 

uppdatering kunna göras snabbt och effektivt. 

 

Att använda iBooks Author för skapandet av Retail Tour iBook har genom arbetets 

gång visat sig medföra en del hinder. Programmet iBooks Author har skapat 

begränsningar vilket har inneburit att viss funktionalitet och design inte har kunnat 

utformas som först tänkt eller på det sätt som hade lämpat sig bäst för användandet av 

slutprodukten. Framförallt är det navigationen som visat sig bli ett problem. iBooks 

Author förhindrar till stor del skapandet av en skräddarsydd navigation. I det fall som 

beskrivs i etta arbete önskades en specifik typ av länkning mellan olika kategorier och 

sidor i e-boken. I vissa fall kunde så kallade ”workarounds” skapa en fungerande, 

men inte perfekt, lösning. Viss funktionalitet som inte var möjlig att skapa alls med 

iBooks Author fick däremot väljas bort, exempel på denna typ av funktionalitet är 

länkning från en pop-over widget till en annan sida i e-boken.  

 

Med facit i hand kan det betraktas som lämpligt att skapa Retail Tour iBook med 

andra program än iBooks Author. Exempelvis hade en hemsida kunnat utformas för 

att visas på iPads, liknande en applikation eller e-bok. Detta alternativ diskuterades i 

uppstarten för projektet men valdes bort på grund av den mobila utformningen av 

mötet, vilket gjorde att vi inte kunde säkerställa att en ständig internetuppkoppling 

skulle vara möjlig under mötet. Ett annat alternativ hade varit att skapa en webbsida 

och tillåta mötesdeltagarna att ladda ned de nödvändiga filerna för webbsidan och 

köra den lokalt på sin iPad. Denna lösning valdes dock också bort då vi ville skapa 

något som användaren så enkelt som möjligt skulle kunna öppna och använda på sin 

iPad eller dator. En iBook sågs därför som den bästa lösningen, då denna typ av fil 

öppnas automatiskt i programmet iBooks på Applehårdvara.    
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Slutsatsen av detta arbete blir således att det mål som varit tänkt med arbetet har 

uppnåtts, en digital bok har utformats och kunden, Nike, är nöjda med produkten. 

Vissa motgångar har stötts på under arbetets gång, i huvudsak på grund av de 

begränsningar som råder i programmet iBooks Author. Därför hade en alternativ 

designmetod eventuellt varit att föredra, vilket föreslås i följande kapitel (se kapitel 10 

Framtida utveckling). 
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10.	  Framtida	  utveckling	  

Arbetet med Retail Tour iBook har lett till många insikter, framförallt gällande för- 

och nackdelar med att skapa e-böcker med iBooks Author. Nedan föreslås vidare 

utveckling av en liknande produkt samt alternativa metoder för att skapa ett liknande 

presentationsmaterial.  

10.1	  HTML5-‐widgets	  

Implementering av HTML5-widgets skulle kunna vara aktuellt för en vidare 

utveckling av Retail Tour iBook med programmet iBooks Author. HTML5-widgets är 

en av flera widgets som kan infogas i en e-bok skapad med iBooks Author. Dessa 

widgets kan placeras som miniatyrbilder på en sida i e-boken. När användaren klickar 

på miniatyrbilden på bokens sida öppnas widgeten i helskärm. HTML5-widgets byggs 

som vanliga HTML5-sidor som sedan exporteras och paketeras för att kunna infogas 

som widgets i iBooks Author. I framtida versioner av Retail Tour iBook skulle en 

HTML5-widget exempelvis kunna användas för att visa aktuell och uppdaterad 

statistik i realtid, detta förutsatt att internetuppkoppling är tillgänglig för användaren.  

10.2	  Alternativ	  till	  iBooks	  Author	  

På grund av de begränsningar som råder i programmet iBooks Author skulle det vara 

intressant att skapa ett liknande presentationsmaterial med andra verktyg än iBooks 

Author i framtiden. 

 

Ett alternativ till att använda iBooks Author skulle vara att skapa en applikation eller 

hemsida som presenteras på iPads eller annan surfplatta. En sådan lösning skulle 

tillåta en digitalisering av en tryckt bok, men med mycket större möjligheter till att 

utforma boken och dess navigation än vad som är möjligt med iBooks Author. I det 

fall som beskrivs i denna rapport hade en hemsida eller applikation, istället för en 

iBook, exempelvis gjort det möjligt att utforma navigationen i e-boken på ett bättre 

och mer användarvänligt sätt. Med iBooks Author är Retail Tour iBook till stor del 

begränsad till den inbyggda navigationen iBooks, det vill säga iBooks 

innehållsförteckning. 

 

Att skapa en hemsida eller applikation skulle också möjliggöra för snabb uppdatering 

av statistisk information i boken. Genom att exempelvis bygga formulär för 
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uppdatering av statistisk information skulle kunden få möjlighet att på egen hand, 

snabbt och enkelt, kunna logga in och uppdatera informationen i boken inför ett 

kommande möte. 

10.3	  Säkerhetsåtgärder	  för	  intern	  information	  	  

Eftersom informationen i Retail Tour iBook enbart är avsedd för internt bruk bör vissa 

säkerhetsåtgärder has i åtanke. Att skapa boken med iBooks Author gjorde det möjligt 

att skapa en fil som enbart distribuerades internt, eftersom böcker skapade med 

iBooks Author och som visas i iBooks inte måste vara officiellt publicerade i iTunes 

Store.  

 

Vid utformandet av en hemsida eller applikation för ett liknande syfte måste denna 

fråga tas i beaktning. En hemsida eller applikation bör exempelvis vara 

lösenordsskyddad för att förhindra att utomstående inte når hemsidan eller 

applikationen och ser den interna informationen på sidan.  

 

Alla föreslagna metoder ovan har både för- och nackdelar. Vilken metod som lämpar 

sig bäst beror till mångt och mycket på vilken typ av information som ska presenteras, 

om den är konfidentiell eller ej, samt hur användaren kommer att ta del av den – på 

distans, lokalt under ett konferensmöte, eller som i detta fall, mobilt. Oavsett vilket är 

en jämförelse av olika metoder för skapandet av e-böcker ett intressant ämne för 

framtida utveckling.  
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Bilaga	  1:	  Skärmdumpar	  av	  Retail	  Tour	  iBook	  
	  

	  
	  
	  

Introduktionsvideo och skräddarsydd innehållsförteckning. 

Kapitel 1: Stockholm 
Presentation av Stockholm och det 
Svenska Nike kontoret. 

Kapitel 2: Kartor 
Översiktskartor av Stockholm, med 
markörer för de olika återförsäljarna. 
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Kapitel 3: Running 
Presentation av återförsäljarna inom 
Running-kategorin. 
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Kapitel 4: Sportswear 
Presentation av återförsäljarna inom 
Sportswear-kategorin. 

Kapitel 5: Football 
Presentation av återförsäljarna inom 
Football-kategorin. 

Kapitel 6: Women’s Training 
Presentation av återförsäljarna inom 
Women’s Training-kategorin. 

De avslutande tre sidorna i Retail Tour iBook. En 
översikt av all statistik för alla återförsäljare. Ett 
avslutande citat och slutbild. 

Nike äger rättigheterna till bilderna i dessa bilagor. Skärmdumparna används 
med tillstånd från River Cresco AB. 


