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Sammanfattning
I dagens samhälle har vi det mesta digitalt. Vi kommunicerar, använder oss av tjänster
och läser nyheterna på nätet. Ändå har digitala magasin har inte fått något stort
genomslag och pappersmagasinen är fortfarande på en stark marknad. Vanan av hur
man ska läsa magasin gör att digitala magasin ofta efterliknar traditionella magasin och
innehåller för lite interaktivitet för att användaren ska uppnå en tillräcklig hög grad av
upplevelse. För att de digitala magasinen ska kunna få ett genomslag krävs det att man
designar de digitala magasinen mot en digital plattform och sätter användaren i fokus.
Tillsammans med de digitala tillgångar som finns och fantasi är det möjligt att skapa
interaktiva och innovativa digitala magasin som ger läsaren en ny upplevelse.
Jag har gjort en kvalitativ studie där jag med hjälp av testpersoner undersökte
upplevelsen mellan att läsa pappersmagasin respektive digitala magasin. Samt gjorde en
litteraturstudie som grundade en idé om en interaktiv prototyp för ett digitalt magasin.
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Abstract
In today's society, we use the most of our things digitally. We communicate, use
services and read the news online. Digital magazines have not received a great impact
and the paper magazines are still in a strong market. The habit of reading magazines
makes digital magazines often emulate traditional magazines and contains too little
interactivity for the user to achieve a sufficient high degree of experience. If the digital
magazines are going to have impact, they need to be created from scratch to a digital
platform and with the usability in focus. Together with the digital resources and fantasy
it is possible to create interactivity and innovative digital magazines that give the reader
a new form of experience.
I have done a qualitative study and with help of test persons analyze the experience
between reading paper magazines versus digital magazines. I did a literature review that
founded an idea for an interactive prototype of a digital magazine.
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1. INTRODUKTION
I dagens samhälle används mobiltelefoner till mycket och mobiltelefonen är inte längre bara
en telefon, med våra smartphones är vi ständigt närvarande och uppkopplade på internet
(Zahariadis, Papadimitriou, Tschofenig, Haller, Daras, Stamoulis, & Hauswirth, 2011). I en
smartphone finns människors sociala kontaktnät och mycket tyder även på att utvecklingen
kommer fortsätta i samma riktning (Zahariadis et al. 2011). Den yngre generationen vet redan
att det mesta finns digitalt och har utvecklat en vana till att alltid bära det med sig (Andersen,
2008). Det borde då vara rätt uppenbart att även magasin ska följa med överallt – digitalt.
Alexander Bard är en tv-profil och en visionär som länge varit med i debatten om internet
(Nyteknik, 2012).
I ett reportage från Nyhetsmorgon den 21 februari 2015 med Alexander Bard i TV4 så
diskuteras det om internet år 1995 och idag. Tittaren får se en tillbakablick från en tidigare
intervju år 1995 där de pratar om internet. I tillbakablicken säger Alexander Bard att vi snart
inte längre kommer behöva ha böcker hemma för att hitta information och att allt kommer
finnas på internet. Bredvid Alexander Bard sitter en annan man, som inte får någon
presentation i klippet, som däremot säger att vi aldrig kommer i modern tid till att läsa
tidningar på nätet, han menar att det är en myt som är grovt överskattad och att vi kommer
fortsätta läsa tidningar på papper vid sidan av datorn. Efter tillbakablicken så pratar
programledaren med Alexander Bard om internets framtid från och med nu idag och han
menar att utvecklingen inom nätet inte bara är positiv, den digitala världen fortsätter vara
spännande och tillfredställande att människorna kommer i framtiden ha svårt att slita sig ifrån
den. Han säger också att den yngre generationen idag lever hela sitt liv på internet, det är där
de skapar sin identitet, för dem är den digitala världen den riktiga världen. Det som då är det
intressanta är vad den yngre generationen kommer till att göra med den fysiska världen (Så
rätt hade Alexander Bard – för 20 år sedan, 2015).
Det är alltså en framtidsfråga för både det tryckta magasinet och även för det digitala
magasinet. Med informatik fokuserar man på att skapa nya system med goda egenskaper för
människor och dess utnyttjande för informationstekniken (Goldkuhl, 1996). Under aspekten
förändring handlar informatik även om design och formen av ett skapande resultat (Goldkuhl,
1996). Med hjälp av de digitala funktioner som finns idag kan de digitala magasinen
utvecklas. Med utvecklingen förändras samhället, vilket påverkar individen på ett nytt och
spännande sätt.

1.1 Problembakgrund
Vi går mot en mer och mer digitaliserad värld och många diskuterar om det papperslösa
kontoret, de flesta läser idag mer ord på en skärm än vad de gör på papper (Andersen, 2008).
Fler läser nyheterna på nätet, vi kommunicerar med våra nära elektroniskt och vi hittar nya
produkter och tjänster på nätet (Andersen, 2008). Ändå är pappersmagasinet fortfarande på en
stark marknad och upplevelsen av att hålla i själva pappersmagasinet är något som många
fortfarande föredrar, även om det spenderas mycket mer tid framför digitala skärmar i våra
vardagliga liv (Andersen, 2008). Samtidigt inbjuder de digitala magasinen in till mer
interaktivitet hos läsaren och är både billigare och vänligare mot miljön (Turn-page, 2015).
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Det tryckta mediet har fortfarande mycket att lära om det digitala samhället. Det digitala
samhället är här för att stanna men det tryckta mediet är fortfarande viktigt i våra liv. Även
om det tryckta mediet inte längre tjänar lika mycket pengar så är det fortfarande någonting
som människor är trygga i. Då det finns ett ständigt växande sätt att nå ut med nyheter och
underhållning så är det krävande att ha ett unikt innehåll, vilket leder till mer jobb för
redaktörer eftersom förväntningarna ökar. Men då sociala medier växer allt mer så kan
publicister ta vara på det och då kunna få sitt innehåll så delat som möjligt. Människor gillar
att dela saker och väcka känslor, i bästa fall kan innehållet spridas igenom hela världen
(Lucia, 2015).
De flesta pappersmagasin finns idag online på ett eller annat sätt. Dock är den, i flesta fall,
inte skapad för digitala plattformar och istället bara är en sparad PDF-fil upplagd på en
hemsida eller enstaka artiklar från pappersmagasinen. För att de digitala magasinen ska kunna
skapa interaktivitet och en upplevelse för användaren så krävs det att skaparen av magasinen
fokuserar på att skapa ett magasin anpassad för de digitala enheterna direkt istället för att
skapa dem mot det tryckta pappersmagasinet (Silva, 2011).

1.2 Specifika frågeställningar
Pappersmagasin respektive digitala magasin – hur skiljer sig upplevelsen för användaren?
Vilka faktorer påverkar digitala magasins utformning som gör att de efterliknar traditionella
magasin?

1.3 Syfte
Syftet med studien är att ta reda på skillnaden i upplevelse för användaren med att läsa
pappersmagasin respektive digitala magasin. Men även att ta reda på vilka kvaliteter som de
digitala magasinen innehåller kontra de traditionella pappersmagasinen.

1.4 Avgränsning
Många läser sina nyheter digitalt idag och det är en ständig diskussion om nyheternas framtid
och hur dessa nyhetstidningar utvecklas. Jag har valt att inte gå in på den diskussionen utan
istället fokusera på magasin och upplevelsen mellan det trycka mediet och det digitala. Då
magasin är ett media där du ofta läser från pärm till pärm och inte enstaka intressanta artiklar
så är det där en skillnad som är värd att uppmärksamma. Nyhetstidningar som är digitala är
artiklar uppstaplade efter varandra i en mer blogg-liknande digital miljö medan digitala
magasin har en helt annan navigering.

1.5 Definitioner
I följande kapitel kommer jag att förklara olika begrepp som används i uppsatsen.
1.5.1 Digital plattform
I denna uppsats kommer jag använda mig av uttrycket digital plattform som en generaliserad
term. Med det syftar jag till allt ifrån hemsidor, publiceringsverktyg, sociala medier och
applikationer.
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1.5.2 Pappersmagasin
Magasin är en benämning av tidskrifter. Pappersmagasin är ofta tjocka, har en limbunden
rygg och kommer ut månadsvis. Tonvikten på ämnen ligger på mode, hälsa och skönhet,
heminredning, personporträtt och mat. Pappersmagasin har mycket bilder och glansiga
omslag (Jais-Nielsen, 2004, s.12).
Ett karaktärsdrag av magasin är att publikationerna vänder sig till särskilda grupper av läsare.
Magasin vänder sig till kvinnor eller män, både yngre och äldre, till människor med en viss
hobby eller till medlemmar i en viss organisation. På senare tid har en ny typ av dam- och
herrmagasin höjt prestigen och har genom formspråk en betydande annonsering (Hadenius &
Weibull, 2003, s.135, 143)
1.5.3 Digitala magasin
Ett digitalt magasin är ett magasin som är elektroniskt. Precis som det tryckta magasinet så
kännetecknas ett digitalt magasin av några viktiga funktioner (Silva, 2011). Magasinet har en
början, ett mitt och ett slut och redigeras och justeras av en redaktion, har en uppdelning av
sektioner och en estetisk behandling (Silva, 2011). Digitala magasin kan även kallas för
webzines eller e-zine (Turn-page, 2015). Ett digitalt magasin kan dela funktioner med en
blogg men skapas och kontrolleras av en redaktion (Turn-page, 2015).
Det finns många olika plattformar som magasin kan använda sig av när de publicerar sina
magasin digitalt. Bonnier Publications digitala magasin, som exempelvis magasinen
Illustrerad Vetenskap och iForm, använder sig av verktyget Visiolink för sina digitala
utgåvor. På Visiolinks hemsida presenterar Visiolink det som att magasinen får interaktiva
funktioner som sätter nya standarder för det tryckta magasinet i en ny digital framtid
(Visiolink, 2015).
1.5.4 Upplevelse
En upplevelse handlar mycket om att få njuta och ha roligt och en positiv upplevelse skapas
beroende på vad personen i fråga har sett, hört, smakat eller känt (Mossberg, 2003 s.11-13).
Upplevelse innefattar tankar om möjligheter, rimlighet och konsekvenser på åtgärder
(McCarthy & Wright, 2004). Känslorna som vi får när vi upplever något tenderar till att vi
minns upplevelsen, miljön och den estetiska kvalitén påverkar oss, upplevelsen blir olika
beroende på hur vi känner och hur trivsam miljön är omkring oss (McCarthy & Wright,
2004). Upplevelser påverkas mer av våra sinnen än av användbarhet. En upplevelse innebär
ofta att kunden lämnar det vardagliga för en temporär utflykt till något icke-ordinärt och
förflyttas i tid och rum (Mossberg, 2003 s. 185-186).
1.5.5 Nischade magasin
Att nischa någonting betyder att specialisera sig inom något ämne, område eller tema (SAOL,
2006). Magasin som är nischade fokuserar på ett speciellt tema, exempelvis kan det vara mat,
mode, inredning eller hälsa.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG
Inom tidigare forskning på området så är många forskare överens om att pappersmagasinet
har en framtid och att upplevelsen som läsarna får av pappersmagasin väger över upplevelsen
som en får av att läsa digitala magasin. Ett pappersmagasin är lätt att läsa, det är enkelt att
bläddra i det och har en journalistik som värderas högt. Däremot leder digitala magasin in oss
på en större nisch-marknad med större innovationer där effektiviteten ökar, det finns alltid nya
ämnen att skriva om och olika sätt att utvecklas (Terry, 2006). Internet har grundat till att nya
typer av magasin och nätpubliceringen kan vara ett sätt att effektivt sprida magasin av olika
varianter (Hadenius & Weibull, 2003). Internet och dess växande popularitet har även lett till
förändringar i användningen av traditionella medier (Dimmick, Chen and Li, 2004). Internet
ger oss fördelar som låga distributionskostnader, en global räckvidd och interaktivitet
(Dimmick, et al. 2004).

2.1 Upplevelsen mellan pappersmagasin respektive digitala magasin
Ytre-Arne (2011) har gjort en kvalitativ undersökning där hon jämför ett pappersmagasin med
ett digitalt magasin. I hennes undersökning var många av testpersonerna överens, även de som
använde internet dagligen, om att upplevelsen av att läsa i ett pappersmagasin har en högre
grad än upplevelsen av att läsa på en skärm. Testpersonerna i undersökningen säger att det är
mer som att de ”tittar på” skärmen medan de ”läser” ett magasin. Många av testpersonerna
läste även magasinet på ställen där det var svårt att få plats med en dator så som sängen,
soffan och matbordet. Även gränssnittet för pappersmagasinet tog över gränssnittet för det
digitala. Vi upplever media genom våra sinnen och upplevelsen av former och estetik är en
viktig del av den allmänna mediaupplevelsen. En anledning till att testpersonerna i
undersökningen föredrog pappersmagasinet kan vara utseendet, då det är en viktig del för
magasinet, som inte kommer fram på samma sätt digitalt. ”High quality photos on high
quality paper might offer an aesthetic experience which most computer screens cannot
compete with” (Ytre-Arne, 2011 s.6).
Koons, O'Dell, Frishberg, & Laff (1992) gjorde en studie på en översättning av ett
pappersmagasin till ett digitalt magasin. Det digitala magasinet innehöll artiklar med rörliga
bilder, interaktiva knappar och visuella- och ljudåterkopplingar mot användaren. Studien visar
att användarna baserade sina förväntningar från dess tidigare erfarenheter av pappersmagasin
och visuell media, vilket ledde till ett stort gap mellan dess förväntan och vad de fick uppleva.
Ju närmare användarna var bekväma med gränssnittet, ju mer ökade användbarheten i detta
fall (Koons, O'Dell, Frishberg, & Laff, 1992).
Marshall & Bly (2005) gjorde en djupgående observationsstudie om navigeringen med att läsa
på papper jämfört med att läsa på en skärm där tre testpersoner fick prova på att läsa ett
magasin. Det handlade mycket om hur testpersonen höll i magasinet, skiftande av ställning
och andra aktiviteter som att sträcka sig efter att ta något och dricka. De gjorde en kvalitativ
bedömning om hur mycket tid läsare spenderar med att faktiskt läsa i motsats till att bara titta
igenom materialet, hur läsaren interagerade med magasinet genom att vika sidorna eller klicka
på länkar och även hur det är att bli distraherad när personen sitter och läser. När personerna
läste på papper kunde man observera att en läsares uppmärksamhet lockades till utstickande
element i en artikel som en del av den grundläggande upplevelsen av att läsa magasin. Utan
att tänka på det så ser läsare ofta framåt i pappersmagasin genom att bläddra fram för att se
hur mycket av en artikel som finns kvar att läsa och om det är värt att fortsätta, läsaren
skummar framåt och återgår sedan ibland tillbaka för en snabbåterläsning. Jämförelsen mellan
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att vända en fysisk sida med att vända en digital sida är hårfin. Att vända en digital sida är
effektiv, men läsaren förlorar kontakten med texten och förlorar möjligheten med att kunna
ögna kort på ett tvåsidigt uppslag utan att begränsa sitt fokus, man missar också funktionen
med att ”titta framåt”. Läsaren kan bläddra väldigt snabbt i ett digitalt magasin men upplever
inte då känslan av att öppna ett nytt magasin direkt till en artikel. Den viktigaste typen av
navigering i pappersmagasin handlar om att slumpartat möta ny information genom att
bläddra slumpartat. Slutligen menar författarna att man måste ge en uppmärksamhet åt
navigering i digitalt material. Det är viktigt att inse att visionen om enheterna inte bara fångar
upp fördelarna med papper utan också överskåda papperets begränsningar. (Marshall & Bly,
2005)
Englund, Hjalmarsson & Guldbrand (2009) diskuterar skillnader mellan design för tryck och
webbdesign. Författarna menar att användaren i tryckt format är visuell då läsarens aktivitet är
att vända blad. Webbsidor och applikationer är däremot dynamiska och kan bli hur långa som
helst. Användarens aktivitet blir då att scrolla och klicka på sidan. Tryckta sidors navigering
är att vända blad, denna navigering är snabb och ger läsaren full kontroll. I digitala medier är
det ett nytt sätt att navigera på. Här får användaren möjligheten att flytta runt istället för bara
framåt och bakåt. Det digitala mediet tillåter också interaktivitet och att få göra saker och inte
bara se på dem. Användarna får lov att engagera sig vad de vill göra och var de vill gå härnäst
(Englund, Hjalmarsson & Guldbrand, 2009).

2.2 Utvecklingen av digitala magasin
Silva (2011) diskuterar om framtiden för digitala magasin. Det kan vara så att magasinen
ligger lite efter i utveckling i den digitaliserade världen som vi lever i och det finns många
möjligheter för att digitala magasin ska fungera. De flesta pappersmagasinen har en onlinenärvaro på något sätt, som till exempel en hemsida, men bara för att magasinet finns på
internet så behöver inte det betyda att magasinet är digitalt. Ett digitalt magasin bör inte bara
vara en kopia av magasinet i PDF-format utan istället vara huvudsakligen interaktivt och
skapad från grunden till en digital plattform. Författaren listar upp tre stycken egenskaper som
skiljer interaktiva digitala magasin från enkla PDF-filer. För det första så är interaktiva
digitala magasin utformade för att konkurrera om uppmärksamheten av läsare som läser
online och inte med läsaren som läser pappersmagasinen, därför ska man fokusera på att
utforma sidorna för att de ska kunna visas på en dator genom att använda innehåll så som
animationer, videos med mera. En andra egenskap är att interaktiva digitala magasin är
konstruerade för en enkel interaktion mellan läsaren och magasinet. Läsarna kan kommentera,
klicka, registrera sig och dela magasinet på sociala medier. En sista egenskap är att de
interaktiva digitala magasinen innehåller klickbara annonser som läsarna kan integrera med.
Magasin kräver en estetisk behandling som skapar uppmärksamhet. Pappersmagasin har en
skönhet och en estetisk njutning som känns vilket är en upplevelse i sig som är svår att nå upp
till digitalt. Därför måste användbarheten och estetiken gå hand i hand tillsammans för att ett
interaktivt digitalt magasin ska fungera väl. Silva (2011) tar även upp fler möjligheter med
framtidens digitala magasin. Han nämner bland annat att digitala magasin har en enorm
sändningspotential där magasin i stort sätt kan nå alla som har internetuppkoppling, det är
även lättare att hitta digitala magasin genom sökmotorer, kataloger och sociala medier. Det
går snabbare att få sitt digitala magasin till sin surfplatta eller dator och det bidrar till en lägre
produktionskostnad (Silva, 2011).
Guenther (2011) diskuterar möjligheter och utmaningar om magasinindustrin. Författaren
anser att med ett unikt innehåll och varumärkeskapital så kan magasinindustrin uppnå stora
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avkastningar inom den digitala sfären som sedan kan utvecklas i sin traditionella verksamhet.
För att magasinindustrin ska utvecklas i den digitaliserade tidsåldern så måste
magasinredaktioner helt enkelt styra sina uppgifter rätt. Design och kreativitet är två stycken
kännetecken på magasinindustrin. Eftersom den växande digitala världen, där färger
exploderar och ett bildspråk som bländar på nya medier med hög upplösning, är
magasinredaktörer endast begränsade av sin egen fantasi för att kunna skapa digitala utgåvor
av sina tryckta motsvarigheter. Nackdelar är att det är både dyrt och tidskrävande att starta
digitala magasin som är optimerade mot digitala medier. Ändå skulle interaktiva digitala
magasin löna sig i längden ekonomiskt och därför bör publicister omfamna utmaningen då det
kommer att hjälpa magasinen särskilja resurserna och energin på arbetsflödet i motsats till
layouter och produktionsprocesserna som omger det (Guenther, 2011).
Adler, Gujar, Harrison, O'Hara, & Sellen (1998) gjorde en studie där de studerade människors
läsning i det dagliga arbetslivet. Resultatet blev ett flertal designkonsekvenser av
utformningen av ny teknik av läsning. För försökspersonerna i studien som involverade
läsning involverade samtidigt användning av flera visningsytor samtidigt. Det pekar på
behovet hur enskilda bildskärmsenheter kan stödja de olika dokumenten som människor utför.
Vikten av att utforma konstruktioner som är baserade för användningen av flera digitala
displayer samtidigt framhävs också. Studien skulle kunna leda till mycket framgångsrika
designlösningar för arbetare som läser i en rad olika former och på många olika sätt. Viktiga
frågor som vilka designern designar för och vad som är dess arbetsmetoder går att utveckla
till det bättre (Adler et al. 1998).
Bergström, Jutelius, Karlsson & Parmenvik (2003) skriver om webbdesign och att internet är
ett media med möjligheter och det gäller att få besökaren att navigera sig vidare. För att
besökaren ska kunna navigera sig krävs det att navigationselementen är tydliga och lätta att
förstå. Texter i tryckt format utgår från läsaren så att läsaren lätt ska kunna ögna igenom
materialet. Texterna i digitalt format bör därför också utgå från läsaren. Läsaren ska inte
behöva scrolla och klicka sig fram för mycket då det kan upplevas som störande. I magasin
där texter skrivs mot tryckt media bör inte materialet läggas ut digitalt. Det är svårt att få en
överblick och texterna blir för långa. Texterna i ett digitalt format bör anpassas och kortas
ned. Olika textbitar som länkas till varandra är ett sätt som får läsaren att skapa en egen väg
och gränserna för läsaren försvinner. Att sedan lägga till bilder, ljud och film gör att allt blir
gränslöst med många möjligheter. Att använda sig av ljud i digitala medier skapar nya
effekter som lyfter upp budskapet. Lika som med ljud så skapar rörliga bilder och animeringar
illusioner som gör att vi förflyttas i tid och rum. Ljud, video och animeringar förstärker
intrycken och ger maximal information. Medierna måste samspela och med hjälp av designen
i formatet kan besökaren nå en helhet med innehållet, idén och budskapet. På det sättet blir
besökaren delaktig (Bergström et al. 2003).
Hagen & Golombisky (2013) diskuterar om multimedia design och menar att det inte är
någonting nytt med att kunna kombinera medieformer så som bilder, ljud och video.
Multimedia skapar interaktivitet och ger användarna en kontroll som ger information och en
möjlighet att navigera sig hur denne själv vill. Detta leder till en högre grad av digital
upplevelse. Med ljudeffekter och en berättande röd tråd kan den digitala upplevelsen öka. När
man designar mot en interaktiv medieform bör det tankas på att man har ett intressant och
mångbottnad ämne att arbeta med och att det bara används de bästa multimedia elementen
som passar materialet. Man bör även välja ett mediaelement som huvudsak och sedan låta
resten av elementen spela med och designa knappar som ser ut som knappar och länkar som
länkar, gränssnittet ska vara tydligt så att användaren omedelbart förstår. Designen för digitala
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medier är liknande mot att designa för tryck. Designen behöver, precis som för tryckt format,
en visuell hierarki, balans, flöde och rytm. De största skillnaderna är däremot att det inte går
att styra hur layouten blir att se ut på olika skärmar och att det digitala mediet inte är linjärt.
Istället för att bläddra sida från sida så kan läsarna hoppa dit den vill, det är då viktigt att
allting stämmer när besökaren går fram och tillbaka. Navigationen är en viktig del. Besökaren
bör kunna navigera sig runt hela skärmen utan att behöva scrolla och även lätt kunna hitta
tillbaka till första sidan. Det går hand i hand med sidornas hierarki (Hagen & Golombisky,
2013)

2.3 Upplevelse och utveckling inom informatik
Söderström (2010 s.136) skriver att IT-projekt oftast riktar in sig på att skapa produkter med
ett antal funktioner. Användaren sätts då i bakgrunden och grundtanken om att nyttan av
produkter uppstår bara om det används av människor försvinner. Fler funktioner behöver
inte betyda att det blir bättre utan det man vill uppnå är effekterna av designen och
upplevelsen. Det viktiga är att designern utgår från vad användarna behöver och vilken positiv
effekt som man vill uppnå (Söderström, 2010).
Nazrul Islam & Tétard (2014) har gjort en empirisk studie om användarcentrerad webbdesign.
Av egenskaper som uppmärksamhet, tid, lycka, effektivitet och tillfredsställelse är det
viktigaste användbarhet. Användbarhet är effektivitet och tillfredsställelse tillsammans med
användare som uppnår specificerade mål. Vid brist på användbarhet så kan användaren
uppleva missnöje och frustration. Användbarhet är därför som en nyckel för kvalité på
webbapplikationer. Utformningen av gränssnittet i en webbapplikation bör fokusera på
känslan av produktion och tolkning så att användarna enkelt kan förstå innebörden av
gränssnittet (Nazrul Islam & Tétard, 2014).
Butler (2012) är en författare och skriver om webbdesign som menar att allt vi gör idag
kommer att ändras. Sen årtiondet då webben föddes har vi skapat världens bibliotek i
elektroniskt format. Uppfinningen av webben går att jämföra mot uppfinningen av
tryckpressen. Båda två har en stor och radikal effekt på människan och dess civilisation. Med
tryckpress fick människan en helt ny läsförståelse och därför är tryckpress en
grundförutsättning för webbens utveckling. Webben är fortfarande någonting nytt jämfört
med tryckpressen som är ungefär 550 år äldre. Då vi kommit såhär långt med vad internet
skapar och ger oss människor så är möjligheterna oändliga för webbens framtid. Teknologin
blir bättre, billigare, snabbare, lättare och mer kraftfull med tiden. Vi använder webben
dagligen och vem som helst kan publicera vad den vill, när den vill – precis som med
tryckpressen (Butler, 2012 s.140-145).

2.4 Sammanfattning
Litteraturen tar upp att upplevelsen av att läsa pappersmagasin är svår att återfå i läsning av
digitala magasin. Det handlar om känslan av att hålla i ett pappersmagasin och hur läsaren
använder pappersmagasinet. Att navigera i ett pappersmagasin ger en ökad graf av upplevelse
än navigationen i ett digitalt magasin. I ett pappersmagasin kan du interagera med en enkel
bläddring fram och tillbaka, vika sidor och klippa ut favoritartiklar. Denna form av upplevelse
kommer inte upp i digitalt format, därför bör de digitala magasinen ta ett steg framåt i
utvecklingen och undvika att lägga upp pappersmagasinets PDF-fil online. Den digitala
världen erbjuder stora möjligheter för att skapa magasin med en rad olika funktioner som blir
till någonting innovativt och ett nytt sätt att läsa och uppleva magasin på. Magasinen måste
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skapas mot digitala medier och inte efterlikna pappersmagasinet. Publicister borde satsa på
digitala magasin för att inte tappa de unga läsarna, då de unga läsarna idag har de mesta annat
på digitala plattformar. Efter att ha läst dessa artiklar kom jag fram till varför jag bör göra en
magasinprototyp och hur den bör agera mot läsaren. Prototypen är tänkt att samspela med
läsaren och det är läsaren som ska vara i fokus vid designprocessen. Läsaren ska snabbt och
enkelt förstå hur denne ska göra för att komma dit den vill och uppnå en tillfredställelse och
glädje i att läsa det digitala magasinet.

3 METOD
Till den här studien har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod, då det är viktigt att ta
reda på hur användandet av pappersmagasin och digitala magasin fungerar i olika situationer.
Syftet i min kvalitativa metodform är att kunna tolka och förstå innebörden som uppstår när
testpersoner läser pappersmagasin respektive digitala magasin och kunna beskriva dess
uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). Jag har använt metoderna observation, intervju,
litteraturstudie samt prototyputveckling. Eftersom jag vill hämta in så mycket kunskap som
möjligt om problemområdet så valde jag att göra en explorativ studie där jag i en
undersökning ställde frågor till testpersoner och observerar dem när de läser i magasin, både i
pappersformat och i digitalt format. Med en explorativ undersökning syftar jag till att nå en
kunskap som lägger en grund till vidare studier och att undersökningen kommer till att vara
utforskande (Patel & Davidson, 2011 s.12).
Eftersom jag var intresserad av att ta reda på vad människor gör så valde jag att använda mig
av metoden observation (Patel & Davidson, 2011). Jag valde att filma undersökningarna då
det var viktigt för mig att jag även tog till mig testpersonernas gester och kroppsspråk och inte
bara lyssnar på vad de säger (Tjora, 2012 s.57). På så sätt kunde jag se icke-språkliga element
så som ansiktsuttryck och annat beteende, jag får en korrekt återgivning av situationen och det
blir lättare att analysera dess händelser och dess handlingar i min text (Tjora, 2012 s.57). För
att få ut ytterligare med information så använde jag mig även av en mindre intervju där jag
studerade vad testpersonerna sa att de gjorde (Tjora, 2012 s.35).
Patel & Davidson (2011, s.120) skriver att kvalitativa undersökningar är både tidskrävande
och arbetskrävande då undersökningarna leder till en stor mängd textmaterial (Patel &
Davidson, 2011), vilket jag håller med om då det tog lång tid att gå igenom allt som
testpersonerna sa och agerade under mina observationer. Men fast det tog lång tid att gå
igenom allt material och analysera vad testpersonerna sa och hur deras reaktioner var så var
det en viktig del i min studie som behövdes genomföras för att nå bästa möjliga resultat. Jag
kunde titta på materialet flera gånger efteråt vilket gjorde det lättare för mig att analysera och
förstå hur de upplevde att läsa de olika magasinen.
Magasinet som användes i undersökningen var Plaza Kvinna (Se figur 1). Plaza Kvinna ägs
av Plaza Publishing Group AB, grundades 1994 och är ett modemagasin som bjuder läsarna
på det senaste inom mode, skönhet och trender (Sveriges Tidskrifter, 2015). Plaza Kvinna är
ett magasin som guidar läsaren till smarta köp, till det hetaste inom inredning, mat och resor
(Sveriges Tidskrifter, 2015).
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Figur 1 Plaza Kvinna nr 10 2014

För att kunna läsa magasinet digitalt köpte jag magasinet på hemsidan Qiozk (Se figur 2).
Qiozk är en plattform där du kan köpa tidningar till ett billigare pris och läsa digitalt på
webben, mobil eller surfplatta. Qiozk är även en plattform för fristående tidningsapplikationer där tidningar kan publiceras snabbt och billigt. Skillnaden i pris mellan det
tryckta magasinet och det digitala var 20 kronor då det tryckta hade ett pris på 59 kronor och
det digitala på 39 kronor (Qiozk, 2015). För att få ut så mycket information om vad
användarna i mitt fall tycker och tänker kommer jag gå ytterligare ett steg för att låta dem
testa läsa ett magasin som är ett interaktivt magasin och se vad de känner och tycker efter att
ha läst det.

Figur 2. Magasinet Plaza Kvinna i digitalt format på plattformen Qiozk.

Som en del i undersökningen användes det digitala magasinet iFly Magazine i en uppföljande
undersökning (Se figur 3). iFly är ett resemagasin från flygbolaget KLM. Företagets vision är
att ge läsaren en upplevelse. Det är ett prisbelönat digital magasin som ger KLM’s
passagerare inspiration mellan flygresorna. Magasinet når ut till 8 miljoner människor i 20
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olika länder och är ett verktyg som skapar en relation mellan företaget och dess passagerare
som ger de en anledning till att resa mer (Born05, 2015).

Figur 3. Första sidan i iFly Magazine.

Till uppsatsen så har det även gjorts en litteraturstudie som handlar om vilka kvaliteter de
digitala magasinen innehåller för att efterlikna pappersmagasin. Patel & Davidson (2011)
skriver att ”de vanligaste källorna där vi hämtar kunskap är böcker, artiklar publicerade i
vetenskapliga tidskrifter eller rapporter. Dessa källor finns ofta i tryckt form men publicering i
digital form är numera mycket vanligt och ökar hela tiden, främst vad gäller artiklar och
rapporter men även vad gäller böcker.” (Patel & Davidson, 2011, s.42). En av de kvalitativa
metoderna som jag använder mig utav är i stor del en litteraturstudie där jag analyserar vilka
kvaliteter som de digitala magasinen innehåller för att efterlikna pappersmagasinen. Detta gör
jag för att utöka min förståelse om de digitala magasinen och dess framtid och även för att
lära mig hur man skulle kunna designa de digitala magasinen för att uppnå en bredare
interaktivitet och inte bara vara som pappersmagasin i PDF-format.
I litteraturstudien hade jag en sökstrategi där jag sökte i informatiksrika databaser som ACM
Digital Library, Academic Search Elite och SpringerLINK efter artiklar. Jag använde mig av
sökord så som experience, e-magazine, informatics, electronic publishings, digital magazine,
paper magazine, magazine future och online presence. Sökorden magazine och experience
använde jag först då det är två av huvudorden i min uppsats och därför relevanta för min
studie. För att kunna gå djupare i min sökning kollade jag sedan i artiklar jag redan funnit och
kollade nyckelord samt deras referenser. Att leta efter andra referenser och nyckelord var
viktigt, då det hjälpte mig att hitta artiklar som jag annars inte hade funnit. För att göra min
litteraturstudie ännu starkare och informationsrik så letade jag även mer litteratur om
webbdesign, medieanvändning och användbarhet. En del av litteraturen jag läst på var en
något äldre litteratur. Exempelvis studerade jag en studie från år 1992. Det som jag fann
intressant för i den studien var att en studie som liknar studien som jag gör gjordes redan år
1992 och hur resultatet såg ut för så många år sedan. Studier om navigation och om hur vi
upplever pappersmagasin har inte ändrats något markant över åren och därför fungerar det att
göra en litteraturstudie som har några år på sig som dem jag valde. Lika så kan man inte se
någon tydlig utveckling inom det digitala magasinet då många magasinförlag fortsätter sen
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många år tillbaka med att publicera sina magasin i PDF-format eller lägger upp artiklar på
egna webbsidor.
Jag valde en kvalitativ studie att genomföra eftersom det i första hand handlar om att ta reda
på upplevelsen för användaren. Med en kvantitativ studie hade det varit svårare att tolka och
förstå användaren och dess upplevelse av att läsa magasinen, då frågorna i en kvantitativ
studie hade varit mer slutna och inte varit likna öppna för olika svar för testpersonerna. Istället
för att beskriva, bearbeta och analysera statistik av resultatet är jag intresserad av att tolka och
skaffa mig en djupare kunskap inom området.

3.1 Undersökning
Undersökningen gjordes med totalt sju personer varav sex kvinnor och en man. Personerna
var i åldrarna mellan 19-67 år. Jag valde att ha en bred åldersindelning då mycket handlar om
vanorna av hur läsaren navigerar och interagerar med pappersmagasin respektive digitala
magasin. Jag ville se om detta hade någon påverkan på resultatet eller om upplevelsen var
detsamma som både gammal och ung. I undersökningen fick testpersonerna läsa magasinet
Plaza Kvinna i pappersformat och i digitalt format, både på dator och på en surfplatta. Plaza
Kvinna har målgruppen kvinnor i åldern 25-45 år och då mina testpersoner till viss del går
utanför den här målgruppen så kan det ha en betydelse på resultatet. Men då jag fokuserade på
upplevelsen genom hur testpersonerna interagerade och navigerade genom magasinen så
spelade inte innehållet i magasinet någon större roll. Att även ha en man med i
undersökningen gav mig en bredare syn på upplevelsen. För att få ut mer information av vilka
testpersonerna var och hur relevanta de var för min undersökning fick de även svara på ett par
enkla frågor (Se bilaga 1). I min undersökning ska jag ta reda på hur testpersonerna upplever,
och framför allt hur publicister kan utveckla det digitala formatet för att få in fler unga läsare
och ta det digitala magasinet till en ny nivå.
Jag ville ta reda på hur läsarna upplever interaktiva digitala magasin som är skapande för en
digital plattform. I en uppföljande undersökning fick testpersonerna läsa det interaktiva
magasinet iFly Magazine. På samma sätt som när de läste Plaza Kvinna så användes även då
metoden observation.

3.2 Prototyputveckling
Prototypen är resultatet som kom fram till efter min litteraturstudie och en första
undersökning. Jag ville skapa en prototyp som var ett interaktivt digitalt magasin som hjälpte
mig besvara mina frågeställningar. Prototypens tanke var att genom den kunna se om och på
vilket sätt som upplevelsen skulle skilja sig jämfört med andra digitala magasin samt för att
kunna få en tydligare förståelse för vilka faktorer som gör att de digitala magasinen efterliknar
pappersmagasin och som då inte är skapade mot en digital plattform. Jag utgick från att skapa
ett interaktivt digitalt magasin som handlade om matlagning och bakning. Jag valde att nischa
magasinet på detta sätt för att jag tycker det är ett intressant ämne att läsa om och ett ämne
som det går att göra mycket interaktivt med, som till exempel att visa videos på recept och hur
du skapar i köket. På det sättet blir magasinet även lite som ett matlagningsprogram som
användaren kan känna igen från TV. Med hjälp av den nya teknologin kan magasinet även
använda sig utav en luktgenerator för att ge läsarna ökad interaktivitet och mer upplevelse
(Shih & Blignaut, 2011). Ett digitalt magasin som handlar om matlagning passar en bred
målgrupp och kan ge recepttips och en smakrik inspiration. Med hjälp av litteraturstudien så
visste jag hur jag skulle designa min prototyp för att bli så bra som möjligt. Utifrån
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litteraturstudien kunde jag följa riktlinjer som att göra läsaren delaktig genom klickbara
annonser att interagera med, använda ljud och animeringar som förstärker läsarens intryck
samt att inte ha för långa texter så att läsaren slipper scrolla och klicka sig fram för mycket.

4 RESULTAT
För att komma fram till ett resultat så har jag använt mig av en kvalitativ metodansats. Jag
utgått från Patel & Davidsons beskrivning av att föra video- och ljudinspelning (Patel &
Davidson, 2011 s.120). Att spela in mina undersökningar har gjort det lättare att analysera och
bearbeta mitt material. Resultatet består av citat från mina undersökningar och mina egna
tolkningar och kommentarer. Det är relationen mellan de delar från materialets tolkning som
skapar helheten i resultatet.

4.1 Första undersökningen
Då jag ville få så varierande svar som möjligt så delade jag upp gruppen. Först träffade jag tre
av testpersonerna hemma hos mig. De resterande fyra intervjuades via
kommunikationsverktyget Skype vid ett senare tillfälle. För att få en bredd på svaren och för
att kunna få upp diskussioner lät jag testpersonerna alltid vara två eller flera i en grupp, där
den ena gruppen testpersoner fick testa läsa pappersmagasinet först och sedan gå över till det
digitala och tvärt om till de andra två personerna. Nedan följer citat från testpersonerna och de
sju olika personerna har fått bemärkelsen P som i person och en efterföljande siffra.
Överlag så fick jag liknande svar av alla testpersoner då de var överens om att
pappersmagasinet uppfyllde en upplevelse som inte gick att uppnå digitalt, många av
testpersonernas åsikter var positiva och de pratade om att pappersmagasinet gav en känsla av
lyx och exklusivitet, ”Pappersmagasinet har en glansig framsida” - P3. De pratade också om
att det vad avkopplande och att det är lätt att navigera sig i ett pappersmagasin, ”Jag tycker
om att kunna gå framåt och sen bakåt igen, jag får bättre överblick” - P6. Nackdelar med
pappersmagasinet nämndes också, ”Det som är dåligt med papperstidningen är att det går åt
så mycket papper, ”Det är sämre för miljön, det är dyrare och tar längre tid att producera” P7, ”Pappersmagasinet går ju ganska lätt sönder också” - P5. I just magasinet Plaza Kvinna
förekommer det mycket reklam som störde testpersonerna men det var mycket lättare att
bläddra förbi reklamen i pappersmagasinet än vad de var i de digitala formaten, ”Jag upplever
att det är lättare att ’stänga av’ reklamen när jag läser i pappersmagasinet” – P1.
Nackdelarna med att läsa magasinet på datorn vägde över och ingen av testpersonerna sa
något direkt positivt om detta sätt att läsa magasin på. Användarna behövde zooma in mycket
för att kunna se vad som stod i texten och det var jobbigt att bläddra eftersom det inte
fungerade att navigera med hjälp av tangentbordet, vilket var besvärligt för testpersonerna,
”Det är jobbigt att bläddra på datorn och det tar lång tid att behöva zooma in överallt” – P5,
”Man kan inte heller bara ramla över en intressant artikel, utan man måste zooma för att ens
kunna börja läsa” – P6. Som tidigare nämnt är det mycket reklam i just magasinet som
användes under undersökningen vilket också störde i läsningen för testpersonerna, ”Reklamen
blir tydligare. Den tar mer plats, poppar ut på helt annat sätt jämfört med pappersmagasinet.”
– P1. Testpersonerna medgav sig också att det digitala formatet inte hade tillräckligt med
närvaro för att det skulle gå att uppnå en tillfredställelse, ”Magasinet på datorn känns inte lika
närvarande som när jag håller i pappersmagasinet, jag har ingen kontakt med det digitala.” –
P6, ”Det finns inget djup, allting känns platt.” – P2.
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Även fast det inte var något alternativ att läsa magasinet på datorn så gav det en ökad
upplevelse av att läsa magasinet på surfplattan. Testpersonernas åsikter om att läsa på
surfplatta var att surfplattan är lättare att bära med sig, lättare att navigera sig i och gav en
bättre skärpa. ”Jag föredrar surfplattan för då slipper jag bära på tunga magasin, jag kan läsa
fler magasin åt gången och jag slipper gå till affären” – P7, ”Surfplattan kan man ju ha med
sig, hade jag pendlat mycket hade jag föredragit att ha en surfplatta att läsa på istället för att
bära runt på en hög magasin” – P4 och ”Jag får ungefär samma känsla som jag får när jag
läser pappersmagasinet” – P1.

4.2 Uppföljande undersökning
I en uppföljande del av undersökningen fick testpersonerna läsa ett interaktivt digitalt
magasin. Även här observerade jag testpersonerna och de fick uttrycka sina känslor på samma
sätt som tidigare. Detta magasin blev valt då det ansågs vara ett magasin som går utanför
ramarna för digitala magasin. Precis som magasinets vision så ger magasinet läsarna en
upplevelse som inte uppnås i digitala magasin som bara är enkla PDF-filer. Med dess
navigation och interaktion till läsaren så blir upplevelsen annorlunda.
Testpersonernas första reaktion på magasinet var att det var avancerat och svårt att förstå.
”Jag har svårt att kunna förstå vad det handlar om, det är för avancerat för mig” – P6. Många
av testpersonerna gillade dock idén med magasinet, ”Man får en bra överblick, utan att
behöva zooma för att se vad det handlar om” – P4, ”Det är snyggt upplagt” – P4, ”Jag gillar
musiken och animationerna” – P1. ”Det skulle fungera bra med att läsa resemagasin eller
modemagasin där man kan fördjupa sig i det man är intresserad av.” – P4, ”Jag kan tänka mig
att läsa nischade magasin på detta sätt, det är roligare” – P5. Tanken på att detta magasin var
ett nytt sätt för olika företag att marknadsföra sig på kom också på tal, ”Smart och nytt sätt att
tänka och marknadsföra sig på som företag” – P1. Dock var inte alla lika övertygande att läsa
magasin på detta interaktiva sätt, ”Jag tycker det blir rörigt. Jag hade hellre velat läsa som
ungefär en blogg genom att bläddra upp och ner” – P7, ”Det är lite svårt att ta det med sig och
jag tycker att det är för mycket klick för att kunna ta sig fram” – P1.

4.3 Uppföljande prototyputveckling
Prototypen skapade jag i programmen Adobe Illustrator och Adobe Photoshop som jag senare
förde över till onlineverktyget Invison (se Bilaga 2). Jag ville skapa en prototyp av ett
magasin som var interaktivt och som gav läsaren en upplevelse. Ämnet för magasinet kom
fram genom diskussioner med personer som hjälpt mig bolla idéer och tankar. Ämnet
matlagning är ett ämne som är spännande att göra interaktivt med just videotutorials och enkla
klick för att hitta information om ingredienser på andra delar på nätet. Magasinet innehåller
flera videoklipp som interagerar med läsaren som både visar videos som förklarar hur läsaren
kan göra själv i sitt egna kök och även andra klipp så som exempelvis bakom kulisserna i
redaktionen (se Figur 4).
Målet med magasinet var att det skulle ha en lätt navigering för att användaren ska slippa sitta
och klicka förbi sidor som den inte är intresserad av. För att göra navigeringen lätt har jag
skapat prototypen så att användaren kan klicka sig in i magasinet direkt från bilder som syns
på omslaget. Det finns även pilar som låter läsaren bläddra framåt eller bakåt genom hela
materialet. På varje sida finns även en popupmeny som har innehållsförteckning där
användaren också kan navigera sig genom och klicka på de artiklar som denne finner läsvärda
(se Figur 5).
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Figur 4. En video på första sidan i magasinet.

Figur 5. Innehållsförteckning finns på varje sida och är lätt för användaren att använda.

Prototypen har en enkel grafisk design. Det är en prototyp som ger möjligheter till utveckling,
och som ger utrymme att skapa ännu mer interaktivitet med animationer och att magasinets
delar ska kunna vara klickbara till köpställen och dylikt. Ett viktigt särdrag som skiljer sig
mot andra digitala magasinen är just de visuella återkopplingarna som användaren får.
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Prototypen kom till användning i en andra undersökning där fem personer från den tidigare
undersökningen ställde upp. Undersökningen genomfördes på samma sätt som tidigare där
testpersonerna fick använda min prototyp och svara på frågor medan jag observerade dem.

4.4 Andra undersökningen
I min andra undersökning fick fem stycken testpersoner från den tidigare undersökningen
prova på min prototyp. Jag ville främst ta reda på vad de kände för att läsa ett magasin på
detta sätt och om detta magasin kändes bättre att läsa än vad Plaza Kvinna gjorde digitalt. För
att få reda på hur de upplevde att läsa magasinet gav jag dem länken till min prototyp och bad
dem berätta vad de kände, vad de gillade och inte gillade och även vad som skulle kunna
förbättras till senare versioner. Då alla mina testpersoner varit med i min förra undersökning
så förstod de vad som förväntades av dem och hur de skulle gå tillväga, vilket gjorde
undersökningen lätt att genomföra. Även här skriver jag ut citat som testpersonerna sagt och
markerar citaten med beteckningen P som i person och efterföljande samma siffra som i
tidigare undersökningar.
Inför min andra undersökning så kontaktade jag några av de testpersoner som deltog i den
första undersökningen. Totalt ställde fem testpersoner upp och testade min prototyp. Denna
gång var testpersonerna i åldrarna 19-47 år vilket fortfarande gav mig en bred ålderskrets.
Testpersonerna bestod av en man och fyra kvinnor. Prototypen fick mestadels positiva besked
och testpersonerna uppgav att de skulle kunna tänka sig läsa magasin på det här sättet. Det
som uppskattades mest var att användaren kan klicka sig vidare direkt från start till en annan
sida och läsa artiklar som denne är intresserad av, utan att behöva bläddra igenom hela
magasinet, ”Jag gillar att man kan trycka på artiklarna på framsidan för att komma direkt till
dem, skulle vara skönt om man kunde det i riktiga magasin.” – P5, ”Jag gillade framför allt att
det fanns en innehållsförteckning så att man lätt kunde hoppa i tidningen utan att behöva
bläddra sig igenom hela tidningen för att hitta det man vill läsa igen.” – P4. 	
  
Många av testpersonerna tror på denna typ av digitalt magasin ”Jag tror på att man enkelt kan
skapa ett mervärde av att läsa den här typen av magasin på nätet och att det skulle locka fler
att köpa digitala magasin framför pappersmagasin.” – P4. Även tutorials verkar vara ett
koncept som går hem hos testpersonerna. ”Jag gillar just en sådan här typ av tidning när det är
mycket tips på hur man ska göra. Kan tänka mig att det är bra i alla former av
hantverksmagasin och även musikmagasin när man kan få höra en del av en låt exempelvis.”
– P4, ”Det är kul med tutorials. Det gör att det inte känns som en vanlig tidning.” – P2, ”Det
känns kul och annorlunda. Jag är inte van att läsa magasin på detta sätt men det är något som
jag skulle kunna tänka mig vänja mig vid.” – P1, ”Jag kan absolut tänka mig att läsa magasin
på detta vis! Fräsch layout, bra typsnitt. Känns genomtänkt!” – P7.
Nackdelarna med prototypen var att testpersonerna hade velat se mer av själva magasinet för
att kunna få en tydlig helhetsbild. Testpersonerna ville gå vidare sida för sida genom att klicka
sig fram med hjälp av framåt- och bakåtpilarna ”Det går inte heller att bläddra framåt, men jag
antar att det är för att sidorna är utspridda.” – P7. Eftersom sidorna i prototypen delvis var
utspridda fungerade inte detta i alla lägen. Jag tror att anledningen till detta var mycket på
grund av att vi människor är vana med att läsa magasin på det sättet. ”Eftersom man inte
navigerar sig på samma sätt som i ett vanligt magasin kan det hända att man missar
någonting, men det gör inte så mycket eftersom det finns en innehållsförteckning som läsaren
kan hitta mer saker som en anser är intressanta. Då missar man ju ingenting i alla fall.” – P2.
Testpersonerna pratade även om nackdelar tillhörande prototypens design, ”Texten som är lite
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mindre blir otydlig, och även bilderna är trubbiga i kanterna” – P5. ”Det känns lätt att tappa
bort sig i magasinet, att skriva ut sidnummer hade underlättat. Tydligare bildtexter på
framsidan hade också varit bra så man vet vad det är man klickar sig till.” – P1.

4.5 Analys
Resultatet i undersökningarna visar på att upplevelsen skiljer sig mellan det tryckta magasinet
jämfört med det digitala. Även fast många av testpersonerna var unga med datorvana så vann
pappersmagasinet i upplevelse. Att få hålla i ett fysiskt magasin i händerna när personen läste
var en viktig faktor. Testpersonerna uttryckte att de fick en bättre överblick över
pappersmagasinet jämfört med det digitala där det krävdes många klick för att komma till de
sidor som de fann intressanta. Att kunna spara magasinet i efterhand och klippa ut intressanta
artiklar och vika hörnen förstärkte också̊ upplevelsen som inte uppnåddes i de digitala
magasinen samt att kunna möta ny information slumpartat i ett pappersmagasin ger en effekt
som är svår att nå̊ i ett digitalt magasin.
Undersökningen med min prototyp var viktig för att se vilka faktorer som påverkar det
digitala magasinets utformning. Min prototyp har fördelar som visar på hur redaktörer kan
utveckla det digitala magasinet. Genom att inte lägga fokus på vanan av hur det är att läsa ett
pappersmagasin så går det att skapa nya interaktiva medier.

4.6 Resultatsammanfattning
I undersökningarna kom det fram till att PDF-filer av det traditionella pappersmagasinet inte
når upp till en tillräcklig hög grad av upplevelse som användaren förväntar sig. Mycket av
detta berodde på vanan av att läsa pappersmagasin och att navigationen och interaktionen var
bristande i de digitala formaten. I den uppföljande undersökningen av det digitala magasinet
iFly Magazine var navigationen och interaktionen bättre men upplevdes ändå som något rörig
och svår att förstå. Testpersonernas reaktion på prototypen var generellt positiv då den var
annorlunda och ett nytt sätt att läsa magasin på. Dock upptäcktes det att prototypen var i ett
tidigt stadie och hade en del brister för att nå en fulländad upplevelse.

5 DISKUSSION
Området som jag undersökt har varit intressant och lärorikt. Svårigheter i undersökningarna
var att få fram hur testpersonerna kände då många inte riktigt visste hur de skulle uttrycka och
reflektera över sina känslor när de sitter och läser. I undersökningen diskuterade
testpersonerna mycket om vanan av att läsa i tryckta magasin och att dess upplevelse av
navigation inte kommer fram på digitala plattformar. Både testpersonerna som var äldre och
de som var yngre uttryckte sig om att det var lättare att få en bra överblick i pappersmagasin
och att det digitala magasinet kändes platt. ”Det finns inget djup, allting känns platt.” – P2.
Närvaron av att läsa digitala magasin på en dator är svår att känna. Hur läsaren trivs i
situationen när den läser är också en avgörande faktor för upplevelsen. När läsaren sitter i
soffan är det skönare att hålla i ett pappersmagasin än ha en dator i knät. Att bläddra igenom
ett magasin digitalt ger en annan känsla mot att bläddra i ett pappersmagasin och någonting
som tar tid att vänja sig vid, ”Jag är inte van att läsa magasin på detta sätt men det är något
som jag skulle kunna tänka mig vänja mig vid.” – P1.
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Inom tidigare forskning om ämnet så har det diskuterats om användarupplevelsen och hur
man bör designa för att göra designen mer användarvänlig (Nazrul Islam & Tétard, 2014). I
och med att jag i min studie använde mig av två olika typer av digitala magasin och även
skapade en prototyp som ett digitalt magasin så går forskningen ner mer på djupet om varför
upplevelsen är starkare i pappersmagasin och att det är svårt att skapa digitala magasin som
uppfyller kraven på en liknande upplevelse. Upplevelsen av att läsa pappersmagasin handlar
mycket om att en håller i någonting fysiskt och känner en närvaro med produkten. Då digitala
magasin oftast är sparade PDF-filer så ger användaren varken känslan av närvaro eller en
tillräcklig hög grad av interaktivitet som gör tjänsten upplevelserik. Tanken med min prototyp
var att skapa en annan typ av upplevelse genom en enklare navigation och mer interaktivitet.
Det har tidigare forskats om användarcentrerad webbdesign och jag har med hjälp av den
forskningen skapat en prototyp med enkla navigeringselement där läsaren lätt förstår vart den
ska men samtidigt kan skapa sin egen väg utan bestämda riktlinjer. Det är inte heller för
mycket text som gör att läsaren måste zooma för att kunna se utan texten är kort och koncis så
att läsaren snabbt får en överblick. Tillsammans med korta texter, videos och bilder får
läsaren mer interaktivitet och en högre grad upplevelse. Att använda prototypen i studien gav
en förståelse för hur magasin kan dra nytta av möjligheterna som finns för digitala medier.
Med hjälp av undersökningen med prototypen gav det även en förståelse för prototypens
utveckling. Utformningen av ett gränssnitt bör produceras så att användarna enkelt kan förstå
gränssnittet och skulle användbarheten brista så kan användaren uppleva missnöje och
frustration (Nazrul Islam & Tétard, 2014). Det är därför viktigt att en prototyp testas av
användare som är intresserade av den färdiga produkten. På så sätt skapas det ett digitalt
magasin som ger en hög grad av upplevelse.
Jens Henneberg, Vice VD på Bonnier Publications, gör ett uttalande om digitala magasin på
hemsidan Visiolink (2015). Visiolink (2015) är ett verktyg för att göra pappersmagasin
digitala och han säger såhär:
"I believe that it's easier to get people to use and read a magazine on a tablet if it reminds
them of the actual physical magazine readers are used to. Quite simply, there is a lower
access threshold when you don't have to familiarise yourself with something new. I see this as
a strength. It comes down to the fact that the consumer can choose and will reach for his or
her magazine in the way that is most convenient; sometimes it'll be in print, sometimes on a
tablet – whichever fits the situation best."

Det han menar med citatet är att det är lättare att få folk att läsa de digitala magasinen om de
påminner om det tryckta magasinet som människor är vana vid, det är en lägre tröskel att
kliva över om den som läser slipper bekanta sig med någonting nytt. Det handlar om att ge
läsaren en valfri möjlighet att läsa magasinen som den vill, ibland i tryckt format och ibland
digitalt, beroende på vad som passar bäst för läsaren. Därför är en stor anledning till att de
digitala magasinen efterliknar det tryckta magasinet för att det är någonting som människor är
vana och bekanta med (Visiolink, 2015).
Men vad händer om vanan ändras? Andersen (2008) talar om detta och om att den yngre
generationen idag lever digitalt. De har gett upp pappersmetaforen och istället kommunicerar
de, delar länkar och använder sig av snabba meddelande-funktioner så som Twitter och olika
chattar. De skapar sin identitet digitalt (Andersen, 2008).
Skulle samma studie göras igen om 10-20 år så kommer antagligen resultatet se annorlunda
ut, i och med att samhället förändras. Tryckta magasin är däremot älskade av många och
sparas en längre tid för att läsas vid ett senare tillfälle. Digitala magasin har svårt att komma
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upp i samma estetiska upplevelse och därför är det viktigt att den estetiska behandlingen får
tillräckligt med uppmärksamhet för att sedan kunna gå hand i hand med användbarheten vid
skapandet av digitala magasin (Silva, 2011).
Enligt Silva (2011) så är produktionskostnaderna lägre för digitala magasin. Däremot menar
Guenther (2011) att digitala magasin är dyrt och tidskrävande att skapa. Båda forskarna har på
ett sätt rätt i sina påståenden och Guenther (2011) fortsätter med att säga att det lönar sig i
längden för digitala magasin (Guenther 2011). Produktionen är billigare men precis som
Lucia (2015) menar är det krävande för redaktionen att få ut ett nytt unikt innehåll digitalt
(Lucia, 2015). Med samma resurser som tidigare blir det dyrt och tidskrävande att skapa både
pappersmagasin och digitala magasin från samma redaktion (Lucia, 2015). Det tar tid och
pengar för att skapa välplanerade digitala magasin men i längden blir det billigare med tanke
på att man slipper tryckkostnaderna och magasinet går snabbare att sprida. Plaza Kvinna var
20 kronor billigare att läsa i digitalt format än i tryckt format. Det lägre priset på Plaza Kvinna
kan vara en följd utav att kostnaderna för att producera digitala magasin är lägre än för
pappersmagasinet då kostnader för tryck och distribution minskas (Dimmick et al. 2004).

5.1 Metoddiskussion
Jag valde metoderna observation och intervju där jag genomförde tre olika undersökningar.
Jag använde mig även av metoden litteraturstudie som följdes upp med en prototyputveckling.
Med undersökningarna ville jag få fram hur upplevelsen skiljde sig mellan att läsa
pappersmagasin respektive digitala magasin. Ytterligare valde jag metoden litteraturstudie för
att kunna ta fram en prototyp av ett digitalt magasin. Med hjälp av dessa metoder kunde jag
sedan besvara mina frågeställningar. Den första undersökningen genomfördes på två olika
sätt. Jag började med att bestämma möte med tre stycken testpersoner. Andra studien gjorde
jag digitalt, då personer som jag visste kunde vara till en stor hjälp befann sig på andra ställen
än där jag var. Jag intervjuade testpersonerna via Skype. Att göra undersökningen via Skype
fungerade lika bra som att göra undersökningen personligen. Den första gruppen filmades och
gruppen via Skype spelades in. Då båda undersökningarna blev inspelade hjälpte det mig
genom att jag kunde titta på dem igen på ett mer djupgående plan och sen analysera
testpersonernas tankar och rörelser. I undersökningarna lät jag testpersonerna dela upp sig och
där den ena gruppen började med pappersmagasinet för att sedan övergå till det digitala och
tvärtom för den andra gruppen. Jag valde att dela upp gruppen för att få en spridning av
svaren och få ut så mycket information som möjligt. Dock gav inte detta någon tydlig skillnad
att dela upp personerna där ena gruppen började med pappersmagasinet och den andra med
det digitala. Det var viktigt att dela upp gruppen för att få en diskussion så att testpersonerna
fick fram sina känslor och tankar tydligt men utifrån vad jag såg i undersökningen hade det
inte spelat någon roll för resultatet om vilken ordning testpersonerna läste de olika formaten
av magasinen.
Jag hade kunnat förstärka undersökningarna genom att låta testpersonerna välja mellan att
läsa fler olika magasin och även observera dem i olika ställningar när de läste både
pappersmagasin och det digitala magasinet. På så sätt hade undersökningen kunnat bli mer
djupgående men också mer tidskrävande för både mig och testpersonerna då
undersökningarna hade tagit längre tid och jag har behövt förbereda mig mer. Att använda sig
av flera olika magasin hade också varit en nackdel i och med att svaren hade kunnat se olika
ut beroende av val av magasin, vilket kunde gjort det svårare för mig i tolkningsprocessen.
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Med litteraturstudien kom jag fram till hur jag bör skapa min prototyp för ett interaktivt och
innovativt digitalt magasin. Då dagens digitala magasin ligger efter i den digitala
utvecklingen som sker i världen så finns det många möjligheter för att skapa digitala magasin
på nya och spännande sätt. Mycket handlar om att bryta vanan av hur läsarna ska läsa digitala
magasin. Det finns en möjlighet att resultatet hade sett lite annorlunda ut om prototypen varit
mer välutvecklad än vad den var. Däremot var navigeringen i min prototyp omtyckt och
någonting som testpersonerna hade önskat sig när de läste Plaza Kvinna digitalt.
Navigeringen i de digitala magasinen är en viktig faktor för att kunna höja upplevelsen av
läsningen. Att jag valde att designa en prototyp med inriktning matlagning har ingenting med
att göra att testpersonerna innan fick läsa ett magasin som Plaza Kvinna. Jag hade kunnat
skapa en prototyp som en förbättring av den digitala utgåvan av Plaza Kvinna. Anledningen
till att prototypen blev att handla om matlagning var för att även det är ett spännande tema att
utveckla fram ett digitalt magasin från. Att nischa min prototyp på matlagning gav
möjligheter som att skriva ut recept och göra tutorials som gör läsaren engagerad och nyfiken.
Även iFly Magazine hade en påverkan på min prototyp då den gav mig riktlinjer och
inspiration till hur jag skulle skapa min prototyp. iFly Magazine har stora bilder och mindre
delar med text vilket gör magasinet lättläst och har även ljudåterkopplingar och videos.
Läsaren kan dela varje artikel och reportage i magasinet på sociala medier och då magasinet
utkommer från ett resebolag så kan läsaren hitta resan som artiklarna handlar om snabbt och
enkelt med ett litet knapptryck. Att skapa magasin på detta sätt är utvecklande och det var
även så mina riktlinjer och tankegångar gick när jag skapade min prototyp. Skapa en
upplevelse för läsaren där den får engagera och interagera sig och även göra det enkelt för den
att hitta det den söker. Det finns många möjligheter för ett digitalt magasin som nischar in sig
på matlagning. Läsaren kan lära sig mycket om hur den ska tillaga mat, baka goda bakverk
och blir länkad till var ingredienserna finns och direkt till sin inköpslista. Det skapar en
interaktion mellan läsaren och det digitala magasinet och gör det även enkelt för läsaren att
lära sig och utvecklas.

5.2 Resultatdiskussion
Resultatet i studien säger att upplevelsen av att läsa digitala magasin inte kommer upp i
samma nivå som upplevelsen av att läsa pappersmagasin. Det är även en skillnad beroende på
vilken digital enhet användaren läser de digitala magasinen på. En surfplatta är lätt att bära
med sig och har snäppet bättre navigation jämfört med att läsa digitala magasin på en dator.
Interaktionen i ett pappersmagasin och navigeringen hade en stor betydelse på hur
upplevelsen skiljde sig. Då Plaza Kvinna är ett magasin med väldigt mycket annonser i sig
blev detta ett störningsmoment, speciellt i det digitala magasinet då läsaren behövde klicka
dig förbi sidorna en efter en. I pappersmagasinet var annonserna lättare att bläddra förbi. En
av testpersonerna uttryckte sig om navigationen i pappersmagasin, ”Jag tycker om att kunna
gå framåt och sen bakåt igen, jag får bättre överblick” - P6. Marshall & Bly (2005) menar att
läsaren kan bläddra väldigt snabbt i ett digitalt magasin men kan lätt missa upplevelsen av att
öppna en ny artikel (Marshall & Bly, 2005). För att läsaren inte ska missa några spännande
artiklar i min prototyp valde jag att lägga fokus på omslaget. Magasinets omslag har bilder
och text som länkar läsaren direkt samt en innehållsförteckning som läsaren kommer åt
oavsett vilken sida den står på.
Resultatet påverkades också genom litteraturstudien där tidigare forskning studeras om
upplevelse mellan tryckta och digitala medier tillsammans med dess navigation och
interaktion. Så som Ytre-Arnes (2011) förklaring om att det är olika egenskaper och
kapaciteter hos de olika medierna som är den viktigaste orsaken till varför läsarna i hennes
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undersökning föredrog pappersmagasinet jämfört med det digitala (Ytre-Arne, 2011). En
viktig del för magasinet är utseendet, som inte kommer fram på samma sätt digitalt som i
pappersmagasin (Ytre-Arne, 2011). De viktigaste särdragen i de digitala formaten kommer
istället upp med ljud, video och animeringar som förstärker läsarens intryck (Bergström et al.
2003). Men för att få en helhet måste medierna samspela med hjälp av designen (Bergström et
al. 2003). Detta bekräftades i mina undersökningar då upplevelsen skiljde sig mellan
pappersmagasin och digitala magasin inte bara för saken av att hålla i en fysisk produkt utan
även av intrycken som testpersonerna fick utav det digitala magasinet och prototypen.
Resultatet och svaren på mina frågeställningar passar inom forskningsområdet informatik då
det handlar om en utveckling för läsaren av magasin, både det traditionella pappersmagasinet
och även skapandet av digitala magasin. Att min prototyp inte liknade det traditionella
magasinet verkar inte varit till någon nackdel. Istället är prototypen någonting som skiljer sig
på det sättet att den var som en blandning mellan en blogg och ett magasin. Att skapa de
digitala magasinen på det här sättet ger läsaren en möjlighet att läsa det som den är intresserad
av. Svårigheter är att magasinet samtidigt måste erbjuda en spännande läsning som läsaren
ändå kan ”komma över” som de kan göra i ett traditionellt magasin. Det uppstår andra
designfrågor och designproblem när en designer designar interaktiva medier jämfört med att
designa icke-interaktiva medier. Koons, et al. (1992) jämför detta med en bok. I en bok vet
alltid läsaren var denne befinner sig – i början, mitten eller i slutet (Koons, et al. 1992). En
bok är avsedd för att läsas linjärt medan interaktiva medier är tänkt att ses i en valfri ordning
som betraktaren bestämmer själv (Koons et al. 1992). Läsarna behöver visuella ledtrådar för
att veta var de är, och hur man kan leda dem dit de vill gå (Koons, et al. 1992). Det finns
tydliga riktlinjer inom användarcentrerad webbdesign om hur en designer bör designa.
Bergström et al. (2003) menar att för att läsaren ska kunna navigera sig i digitala medier så
krävs det att navigationselementen är tydliga och lätta att förstå. Hagen & Golombisky (2013)
påstår att det finns likheter med att designa för webben som till tryckt material. De digitala
medierna behöver, precis som i tryck, en visuell hierarki och balans (Hagen & Golombisky,
2013). Besökaren bör kunna navigera sig och lätt kunna hitta dit den vill (Hagen &
Golombisky, 2013). Navigationen går hand i hand med hierarkin (Hagen & Golombisky,
2013). Med dessa tydliga riktlinjer var det lätt för mig att skapa en välplanerad navigation i
min prototyp. Att ha tydliga ikoner och riktlinjer på hur läsaren kunde navigera runt sig var en
viktig del i min designprocess. Pilarna på sidorna hjälper läsaren att bläddra framåt eller
bakåt. Med den rosa färgen passar navigationselementen in på ett grafiskt plan och skapar en
helhet tillsammans med interaktionen (Bergström et al. 2003).
Enligt Koons, et al. (1992) så ökade användbarheten när användarna av deras prototyp var
bekväma med gränssnittet (Koons et al. 1992). Även då kunde man konstatera att vanan av att
läsa magasin påverkade resultatet. Men då internet idag har vuxit så är vi människor även
vana av att läsa på digitala medier. Testpersonerna i mina undersökningar är både vana över
att läsa pappersmagasin och att använda internet och webbsidor med multimedia element. Det
visar på att digitala magasin inte behöver handla om att efterlikna pappersmagasinet för vanan
över hur magasin ska läsas på utan istället kan det byggas på vanan som användarna har
skapat utifrån användandet av internet. I och med att människor har byggt upp en vana med
digitala enheter och internet så blir även kraven på interaktion, navigation och webbdesign
större.
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5.3 Fortsatt forskning
Pappersmagasinet ger användaren en upplevelse som inte går att uppnå i digitalt format. Ofta
beror detta på att läsaren har en vana vid att läsa magasin på det traditionella viset och inte
läsa magasin digitalt. Då vi fortsätter med att leva mer digitaliserat så är det mycket möjligt
att vanan ändras och att läsa digitala magasin är mer utvecklade än vad de är idag. Skapas det
digitala magasinet utifrån digitala plattformar och vanan av att läsa magasin ändras så
kommer resultatet av samma studie se annorlunda ut om 10-20 år framåt i tiden. Att använda
flera multimedia element i den digitala designen bidrar till utveckling.

6 SLUTSATS
Pappersmagasin respektive digitala magasin – hur skiljer sig upplevelsen för användaren?
Vilka faktorer påverkar digitala magasins utformning som gör att de efterliknar traditionella
magasin?
För att kunna besvara mina två frågeställningar har jag gjort observationer, intervjuer, en
litteraturstudie och prototyputveckling. Genom observationer och intervjuer undersökte jag
individer och dess reaktioner på olika sätt att navigera sig genom magasin. Med en
litteraturstudie fick jag information om tidigare och liknande forskning med navigation och
interaktion på en digital plattform jämfört mot ett tryckt format. I och med litteraturstudien
fick jag även inspiration och stöd till min prototyputveckling. Min prototyp bevisar att digitala
magasin går att skapa på andra, utvecklande sätt än vad det tryckta pappersmagasinet gör som
i en kopia mot en digital enhet. Min prototyp har fördelar som går att jobba vidare med och
som öppnar upp för utveckling för framtiden.
Resultatet av studien visar på att det fortfarande finns en framtid för mediet magasin. Så som
de digitala magasinen är utformande idag så kommer inte de digitala magasinen ersätta
pappersmagasinet. Pappersmagasinet sitter på en hög grad av upplevelse som gör att
pappersmagasinet fortfarande lever kvar och även kommer fortsätta med det. Interaktionen
och estetiken i pappersmagasinet är svår att uppnå i ett digitalt format, därför blir upplevelsen
oftast optimal av att läsa i pappersmagasin.
Att de digitala magasinen ser ut som traditionella magasin och är sparade PDF-filer online
beror mycket på vanan av att läsa magasin och hur det ska se ut. Läsaren känner igen sig och
förstår utformningen. Pengar och tid har också en påverkan då produktionskostnaderna blir
lägre men det ställs mer krav på redaktionen att få ut ett nytt unikt innehåll. Även fast
människor kommer fortsätta läsa pappersmagasin och digitala magasin så måste det vara lika
lätt att navigera sig igenom det digitala magasinet. Den digitala miljön är rik på möjligheter
och det går att skapa nya spännande digitala magasin som inte efterliknar pappersmagasinet.
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BILAGA 1
Ålder:
Kön:
Hur ofta läser du
pappersmagasin?
Har du någonsin
läst ett digitalt
magasin?
Hur ofta läser du
digitala magasin?

22 år
Kvinna
1-5
gånger/
månad
Ja

21 år
Kvinna
6-10
gånger/
år
Ja

19 år
Kvinna
6-10
gånger/
år
Ja

20 år
Kvinna
6-10
gånger/
år
Ja

47 år
Kvinna
1-5
gånger/
månad
Ja

19 år
Man
1-5
gånger/
månad
Ja

1-5
1-5
6-10
1-5
1-5
1-5
gånger/ gånger/ gånger/ gånger/ gånger/ gånger/
år
år
år
år
år
år

67 år
Kvinna
1-5
gånger/
månad
Nej
Aldrig
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