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Skillnaden i läsupplevelsen mellan ett PDF-baserat magasin 
och ett specialformgivet magasin på iPad 
 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på skillnader i läsupplevelsen mellan en PDF-baserad 
tidning på iPad och en specialformgiven tidning på iPad. 

Det som har undersökts är huruvida lästiden och informationsupptagningen skiljer sig mellan de två 
magasinen med olika format samt om fokus läggs på produktens läsvänlighet, navigation, 
betalningsvilja, produktaspekter som längd, antal bilder, textstorlek och så vidare. 

Undersökningen består av två delar. Dels har vi gjort användartest med olika personer där vi jämfört 
de olika medierna med efterföljande semistrukturerad parintervju i form av en öppen diskussion; 
dels har vi skickat ut en enkät till Alltommac.com, Daniel Erktsam som bloggar om iPad, de två 
förstnämnda skrev en artikel om enkätundersökningen samt länkade till frågeformuläret. Den 
skickades till alla kontakter via Facebook, 99.se, e-post och Flashback forum. 

Kontakten med några deltagare till intervjun skedde genom att dela ut ett brev vid IKEA där jag 
berättade om syftet med examensarbete och intervjun. Största svårigheten med detta arbete var att 
hitta intervjupersoner. 

 
Resultatet av denna studie visar att intresset för det specialformgivna magasinet (Digital Publishing 
Suite) är större än PDF-baserad magasin på iPad. Som det visas på figur 16 är 95 % av deltagarna 
föredrar den specialformgivna magasin, några av dem väljer DPS-baserat magasin om det är samma 
pris som det PDF-baserade magasinet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The difference in the reading experience of a PDF-based 
magazine and a specially designed magazine on iPad 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis was to find differences in the reading experience of a PDF-based 
magazine on the iPad and a specially designed magazine on iPad. 

That which has been investigated is whether the read time and information uptake differs between 
the two trays with different formats and on focus on product accessibility, navigation, WTP, 
product aspects such as length, number of images, text size, etc. 

The study consists of two parts. First, we have used a test with different people where we compared 
the different media with subsequent semi-structured parintervju in the form of an open discussion, 
and we sent out a survey to Alltommac.com, Daniel Erktsam who blogs about the iPad, the first two 
wrote an article the survey as well as linking to the questionnaire. It was sent to all contacts through 
Facebook, 99.se, email and Flashback forums. 

The contact with some participants to the interview was done by distributing a letter to IKEA where 
I talked about the purpose of the project and interview. 

 

The results of this study show that interest in the specially designed magazine (Digital Publishing 
Suite) is larger than the PDF-based magazine on the iPad. As shown in figure 16 is 95 % of the 
participants prefer the specially designed paper, some of them choose DPS-based magazine if it’s 
the same price as a PDF-based magazine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
Uppsatsen är skriven vid Kungliga Tekniska Högskolan på högskoleingenjörsprogrammet i 
Medieteknik, våren 2012. 

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta examensarbete kunnat genomförs. 

Först och främst vill jag tacka till Ann Lantz som hjälpte mig att hitta intervjupersoner och alla på 
MDI-gruppen(Människa-datorinteraktion) på KTH som har varit med på intervjun. 

Tack till mina handledare Christer Lie på CSC för en utmärkt handledning under sin sjukskrivning 
tid och John Severinson på Egmont Tidskrifter som har varit generös med sina tider, gett utmärkt 
handledning och svarat på mina frågor i en ändlös rad av mail och möten. 

Jag vill även rikta ett tack till iPadnytt.se, Alltommac.se och Daniel Ersktams personliga blogg för 
spridningen av enkätundersökningen. 

Stockholm, oktober 2012 
Havva Mercan(Sahin) 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till avhandlingen, som problemformulering, syftet med arbetet 
samt undersökningens avgränsningar. 

 

1.2 Bakgrund 

”Vi har letat efter ett sätt att göra det bättre, och den goda nyheten är att jag tror att vi hittat det”, 
sa Wireds chefredaktör Chris Anderson (2010) och har sett tidskrifternas framtid när han har 
arbetat med att skapa en läsplattaversion av sin tidskrift. 

2010 lanserade det amerikanska IT-bolaget Apple sin iPad. Någonstans mellan en mobiltelefon 
och en bärbar dator både storleksmässigt och funktionsmässigt skapade den ett helt nytt segment 
för mobila enheter. Läsplattan har snabbt blivit populär i USA, där Amozon Kindle var först på 
säljlistan. iPad blev även känd i Sverige när den lanserades den 30:e november 2010 och företaget 
Mediavision(2011) uppskattades att ca 60 000 svenskar redan ägde en iPad (Mediavision 2011). 

Ett extra intressant användningsområde för iPad är naturligtvis böcker och tidningar. Aldrig 
tidigare har det funnits en produkt som verkligen skulle kunna ersätta papperstidningar och 
pappersböcker. För att läsupplevelsen i grunden på de första iPads tidskrifterna skulle vara 
densamma som i pappersupplagan var de PDF-baserade och var inte iPad-anpassade tidningar, 
utan blädderbara pdf-tidningar. 
 
 En vanlig fråga som PDF-baserade digitala tidningar fick att vissa artiklar var svårt att läsa utan 
att zooma, på grund av teckensnitt-storlekar och stilar som ursprungligen inte optimerats för 
digitala skärmar, och hastigheten. Detta har varit en av de frågor förlag har haft med PDF-baserad 
publicering. 
 
Syftet med detta arbete som utförs för Egmont Tidskrifter är därför att undersöka läsarnas 
läsupplevelse. Adobe Digital Publishing Suite är en programvara för att skapa en digital tidning, 
speciellt utformad för publicering på läsplattan. 
 

1.2 Problemformulering 

För att skapa iPad-anpassade digitala tidskrifter, utvecklade Egmont Tidskrifter ett format för 
iPad-tidningar med Adobe Digital Publishing Suite (DPS) som är integrerat i InDesign och som 
möjliggör att skapa interaktiva digitaltidskrifter, företagspublikationer och reklam med 
multimedia, för läsplattor som Apple iPad. Undersökning ska utgå från följande frågeställning. 

1.2.1 – Huvudfrågeställning 
 

• Vad är skillnaden i en läsupplevelse mellan DPS(Adobe Digital Publishing Suite) iPad-
tidningar som är specifikt formgivna för iPad jämfört med iPad-tidningar som är baserade 
med PDF-format. 
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1.2.2‐Delfrågor 

Syftet med examensarbetet är att samla kunskap om vad läsaren tycker om det nya iPad-tidningar 
som är specifikt iPad-formgivna. Det ska göras en utvärdering och jämförelse mellan PDFs-
baserade iPad-tidningar och tidningar som är specifikt iPad-formgivna. 

Viktiga aspekter som kommer undersökas: 

 

• Läsvänlighet 
• Betalningsvilja 
• Produktaspekter som längd, antal bilder, och textstorlek 
• Navigation 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Den här uppsatsen undersöker endast skillnaden i läsupplevelse mellan DPS-baserade iPad 
tidningar och PDF-baserade tidningar. 

Uppsatsen granskar inte hur företag, föreningar eller andra större grupper har arbetat med iPad i 
sin organisation, utan fokuserar på individens läsupplevelse i DPS(Adobe Digital Publishing 
Suite) baserade tidningar. 
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2. Bakgrund 

2.1 Introduktion 

Detta kapitel behandlar första tidskrifters historia, första magasin på iPad och publiceringssystem 
på iPad. 

2.1.1 Tidskrifter i världen 

I början av 1600-talet utgavs de första tidskrifterna i Tyskland och Frankrike. Men det var under 
1800-talet som den stora utvecklingen av tidskrifter satte fart. Varje tidskrift vanligen inriktad på 
ett ämnesområde(Allt om Vetenskap, 2009). 

Erbauliche Monaths-Unterredungen anses vara den första tidskriften och publicerades i Tyskland. 
Den startades år 1663 av Johann Rist, en teolog och poet i Hamburg(Allt om Vetenskap, 2009). 

2.1.2 Tidskrifter i Sverige 

Också i Sverige framträdde tidigt en modern populärpress. På 1850-talet utkom Illustrerad 
Tidning. På 1870- och 1880-talen introducerades de första moderna populärtidningarna: Hvar 8 
Dag, Allers, Familje-Journal och Idun. 

Några av de stora svenska förlagen inom tidskriftsområdet är Egmont, Bonnier, Aller och Forma 
Publishing Group (f.d. ICA-förlaget). 

Vid en undersökning tillfrågades svenskar mellan 9 och 69 år om vilka massmedier de främst 
använder sig av under en genomsnittlig vecka. 97 % av de tillfrågade svarade television, 92 % 
radio, 64 % tidskrifter, 57 % bok och lägst värde fick bio på 9 % (Sveriges tidskrifter, 2010). 

I samma undersökning så efterfrågades hur många som läser minst en tidskrift per dag fördelat på 
utbildningsnivå. 42 % har förgymnasial utbildning på 9 år och 42 % har högskola/universitetets 
utbildning >3 år. Den minsta andelen som var 29 % var de som har gymnasial utbildning > 2 år 
(Sveriges tidskrifter, 2010). 

När det gäller andelen av Sveriges befolkning som läste en tidskrift 2009 så visade det sig att det 
var flest kvinnor (18-79 år), där 42 % läste en tidskrift, jämfört med män (18-79 år) där det var 22 
%. Majoriteten av dem som läste magasin i Sverige under en genomsnittlig dag 2009 var mellan 
65-79 år och de som läste magasin minst var personer mellan 15-19 år (Sveriges tidskrifter, 2010). 

2.1.3 iPad 

Ipad som även brukar skrivas iPad är en läsplatta d.v.s. handhållen platta från Apple. iPad 
presenterades för fösta gången 27 januari 2010 av Apples VD Steve Jobs på en presskonferens i 
San Francisco (Apple 2011). iPad som är tryckkänslig i skärmen består av en 9,7-tums multi-touch 
LCD-skärm. Den är även LED-bakgrundsbelyst. Ipad har en 1 GHz Apple A4-processor med 16, 
32 eller 64 GB internt SSD flashminne. 
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Ipad som har ett väldigt hållbart batteri, kan följa med överallt. Med iPad har man även tillgång till 
bilder och videoklipp vart man än är, och man har även tillgång till ett bibliotek med mer böcker 
än vad man kan läsa under sin livstid (omiphone 2011). 

 

Nio av tio av undersökningens iPad-användare anger att när de använder iPad så använder de den 
ofta eller alltid till att ta del av nyheter. Dessutom menar nästan hälften att deras konsumtion av 
tryckta dagstidningar minskat eller helt upphört sedan de skaffade iPad. Motsvarande siffra är 39 
% för kvällstidningar (Jardenberg, 2011). 

 

2.1.4 Första magasin på iPad 

Popular Science lanserades av Bonnier som det första iPad magasinet i världen, det hände 
samtidigt som iPad kom ut på marknaden. Det digitala magasinet Popular Science baseras på 
konceptet Mag + som Bonnier R & D utvecklat och går att köpa i amerikanska App Store. En rad 
med olika unika funktioner följer med. Mag+ handlar mycket om att använda ett naturligt och 
intuitivt användargränssnitt (Öhrvall, 2011). 

”Appen Popular Science+ har minst sagt gjort succé och är till och med magasin-apparnas ”king 
of the hill” ”enligt Apples vd Steve Jobs (Bonnier, 2010). 

Sveriges fösta magasin för läsplattor Mama+ publicerade från Bonnier Tidskrifter den 28:e 
september 2010 för läsplattor. Publiceringssystem var Bonniers egna Mag+ som var framtagen för 
just digitala magasin. 

”Det är en tidning som har allt. Och med allt menar jag både alla företräden och alla svårigheter. 
Den riktar sig dessutom till en modern och nyfiken målgrupp. När vi tittar på mama + så har vi en 
tidning som är oerhört väl – och mycket – formgiven, vilket ger oss en bra utmaning”(Bonnier 
2010). 
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2.2 Publiceringssystem 

2.2.1 PDF 

Den största fördelen med PDF-baserade tidningar är att de är enkla att skapa och man får hela 
pappersmaterialet. Man bläddrar helt enkelt mellan sidorna i en PDF-version av tidningen. Det går 
att zooma texten, men då upptäcker man att bilderna är lågt upplösta (Mac World, 2010). 

Den PDF-baserade tidningen har dessutom många nackdelar. Om man vrider på läsplattan följer 
inte texten med. Det går inte klicka i innehållsförteckningen och komma vidare. Man kan säga att 
tidningen med PDF-form är helt låst. Klickar man på en text kommer man till ett alternativt 
läsläge där alla artiklar listas i en spalt till vänster och texten till höger. Här kan man ändra 
textstorlek, men nu har plötsligt bilderna försvunnit. Svenska Dagbladet och Aftonbladet 
Sportblad använder PDF-versioner på iPad (Mac World, 2010). 
 

 

2.2.2 DPS (Adobe Digital Publishing Suite) 

Digital Publishing Suite (DPS) fungerar endast med Indesign CS5 som skapar ett interaktivt 
innehåll för tidskriften. Designen av dokumenten som skapas kan göras i både stående och 
liggande format så att formen blir korrekt vare sig användaren läser med läsplattan stående eller 
liggande. Texten följer med när man vrider läsplattan. 

I Indesign finns panelen Folio Builder där man lägger till sidor i publikationen. Adobe Digital 
Publishing Suite är en molntjänst, vilket gör det enkelt att förhandsvisa din publikation. Det finns 
Content Viewers för bruk på både dator och på en läsplatta (Cap & Design, 2011). 
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Bild 2. Screenshot av Adobe Digital Publishing Suite 

 

 

Exempel på publikationer: Dagens Nyheter, Martha Stewart Living, Reader’s Digest, Wired 
(Cap & Design, 2011). 
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Bild 3. Screenshot av Adobe Digital Publishing Suite 

 
 
 
Kostnad: Två versioner: Enterprise och Professional. En plattformsavgift på 4 260 euro, cirka 39 
000 kronor (Professional) per år. Dessutom en nedladdningsbaserad avgift men första året ingår 5 
000 nedladdningar. Extra nedladdningspaket kan köpas, till exempel kostar 10 000 nedladdningar 
cirka 20 000 kronor i engångsavgift. Ger även tillgång till analysverktyg. Professional-versionen 
kan även användas av byråer som kan erbjuda sina tjänster till ett obegränsat antal kunder (Cap & 
Design 2011). 

 

2.2.3 Mag+ 
 
I början av april publicerade Bonnier AB tidskriften Popular Science. Magasinet byggdes med 
Mag+ som publiceringssystem för att möjliggöra en läsupplevelse. Över 300 Appar, bland andra 
British Journal of Photography, Mac World, The Next Web, Marie Claire Maison, C Mode, Sköna 
Hem, Ernst & Young Executive Magazine med flera, är idag utgivna på Mag+. 

Mag+ som går använda i CS4 eller CS5 i Mac, OS eller Windows, erbjuder många roliga 
funktioner, texten kan vara fri rullning eller flyta i block och kan även stängas av för att få större 



  8 

bilder på någon layout. Det går att göra egna knappar, dessutom får man välja själv om videor och 
ljud ska rulla med texten eller undertexten. Även med Mag+ följer texten med när man vrider 
läsplattan 

Producering av tidningar i Mag+ sker i Indesign, både för stående och liggande format enligt 
mallar. Därefter publiceras det via ett webbaserat system som kallat Mag+ Publish. 

Kostnad: Mag+ har flera paket. Instegsmodellen innebär en app och en utgåva för 1 500 kronor, 
med möjlighet att lägga till fler operativsystem eller språk för samma utgåva för 1 500 kronor 
styck (Cap & Design 2011). 

2.2.4 Woodwing 

Företaget Woodwing grundades år 2000 av Erik Schut och Hans Jenssen. WoodWing var det 
första företaget att erbjuda en systemlösning med verktyg som möjliggör publikationer för att 
skapa och publicera innehåll för e-läsnings enheter. 

WoodWings Digital Magazine Tools, är en mjukvara som publicerar produkter över flera olika 
plattformar och således medier. Denna mjukvara bygger på Adobe InDesign CS4 eller CS5 för att 
bygga det digitala innehållet.(WoodWing, 2010) 
 

Woodwing erbjuder publiceringssystemet Enterprise för trycksaksproduktion. Läsplatta 
publicering är en del av systemet, som också kan köpas fristående. 

 

Exempel på publikationer: Aftonbladet Klick, Levande Historia, Project, T3. 
 
Kostnad: Att prenumerera på produktionssystemet kostar 165 euro per användare och månad i 
minst sex månader. Installation samt utbildning tillkommer. Systemet skapar appar som 
distribuerar via Adobes Digital Publishing Suite(Cap & Design 2011). 

 

2.3 Tidigare forskningar om användar- och läsupplevelse på iPad 

Läsupplevelse är en individuell upplevelse av det man känner när man läser, lyssnar, ser och 
upplever det som förmedlas i boken. iPad ger bäst läsupplevelse enligt en användarstudie Bokens 
framtid: Läsplatta eller iPad som Inuse har gjort år 2010. Han tog upp hur olika läsplattor har 
olika typer av kontroller och knappar för att bläddra, öppna digitala magasin och böcker, söka. Det 
bidrog till att respondenterna i undersökning hade svårt att använda sig av dessa funktioner.(Inuse 
2010) 

iPad har en modern LED-färgskärm med hög upplösning. Kontrasten mellan svart och vitt, liksom 
bokstävernas skärpa är därför som en vanlig bok. Färgbilder och illustrationer har en ännu starkare 
lyskraft än i tryck, något som uppenbarligen förstärkte det positiva intrycket. På iPad byts sidorna 
snabbt, man kan även tjuvtitta på en del av nästa sida genom att ”lyfta” på ett hörn av sidan. 
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Läsplattan är fortfarande en relativt ny teknik som har utvecklats snabbt under de senaste tio åren. 
Det har de senaste åren gjorts en del forskning som berör användarupplevelse med läsplattor. 

Raluca Budiu är användarupplevelse forskare inom mobil hemsidedesign, iPhone app design. 
Jacob Nielse är ett stort namn inom användarbarhetsfältet. År 2010 har Jacob Nielsen och Raluca 
Budiu gjort en användarstudie om användarupplevelse i en iPad. Resultatet av Budiu & Nielsen 
om iPads användarupplevelse visade att respondenterna hade svårt att använda sina förkunskaper 
från en app till en annan app. Detta beror på att varje applikation hade olika användargränssnittet 
för liknande funktioner. (Budiu & Nielsen 2010) 
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver valda metoder och hur vi gått tillväga i våra undersökningar. Vi kommer 
att gå igenom enkätundersökningen och användarundersökning samt deras respektive styrkor och 
svagheter. De inledande frågorna som läsvänlighet och betalningsvilja besvarades med en 
enkätundersökning, produktaspekter som längd, antal bilder, textstorlek och navigation 
besvarades med användarundersökning. 

 

3.1 Enkät 

3.1.1 Syfte 

I tidigare kapitel har förklarats vad en iPad är och publiceringssystem för iPad. För att besvara 
frågeställningen användes en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ undersökning med 
en testgrupp. Vi ville få svar på vid vilka tillfälle läsaren vill läsa magasin via iPad och vad de har 
för betalningsvilja. Metoderna riktades mot iPad-användare och icke-iPad-användare för att se hur 
de använder sig utav den. Frågorna som skulle besvaras på enkätundersökningen handlade om 
både iPad, digitalt magasin för att se vad användaren föredrog mest på ett digitalt magasin och var 
de skulle vilja använda iPad. 

3.1.2 Målgrupp 

Målgruppen för enkäten och respondenter har varit alla iPad-användare respektive icke-iPad-
användare i Sverige. 

3.1.3 Tillvägagångssätt 

För att hitta respondenter till enkätundersökningen som har iPad och ofta läser digitalt magasin, 
togs kontakt med Alltommac.com, Daniel Erktsam som bloggar om iPad. För att de flesta 
kontakter på Facebook inte hade iPad. Ansvariga för båda sociala nätverk (Alltommac.com, 
Daniel Erktsams blogg) skrev en artikel om enkätundersökningen samt länkade till 
frågeformuläret. Den spreds sedan medvetet på Facebook, 99.se, e-post och Flashbacks forum. 
Den initierande kontakten med deltagarna till intervjun skedde genom att dela ut ett brev vid 
IKEA där jag berättade om syftet med examensarbete och intervjun. 

E-post skickades till alla som jobbar på medieteknik och interaktionsdesign. 
Onlineundersökningen gjorde det även möjligt att effektivt samla in och sammanställa 
informationen, genom exportering till kalkylprogram. Enkäten spreds sedan via tidigare nämnda 
forum. 

3.1.4 Utformning 

Formuläret skapades i Google Docs, som är en webbaserad gratistjänst. Syftet med utformningen 
var att på alla tänkbara sätt underlätta för den som ska fylla i enkäten och att göra enkäten snygg 
och lätt att följa. 



  11 

Formuläret bestod av 16 slutna frågor och den sista fråga som var en öppen fråga gavs till 
respondenterna till egna kommentarer. Formuläret innehöll bakgrundsfrågor (namn, kön, ålder 
etc.) som ligger till grund för personbeskrivningarna, se bilaga. 

3.1.5 Metodkritik 

En svaghet var att det är svårt att veta hur noggrant och ärligt respondenterna svarat på enkäten 
vilket i sin tur bidrar till en osäkerhet kring undersökningen. Det var också viktigt att enkäten inte 
var för lång och därmed inte tog för lång tid att svara på eller ställde allt för komplicerade frågor, 
då detta kan påverka svarsfrekvensen negativt.  

Enkäten var lätt att distribuera till ett stor antal respondenter, tar lite i anspråk jämfört med 
intervju. 

 

 

3.2 Användarundersökning 

3.2.1 Syfte 

Användartestets huvudsyfte var att ta reda på om det var någon skillnad i läsningen av ett magasin 
med PDF- och DPS-format. Följande frågor besvarades på användarundersökning: 

• Hur har du upplevt skillnader mellan tidning/format A och B? 
• Vilka likheter fanns mellan tidning/format A och B? 
• Hur mycket skulle du betala för ett digitalt magasin, dvs. den som du tittade på? 
• Vilka funktioner vill du att det ska finnas i ett digitalt magasin? 
• Hur var interaktiviteten i de två magasinen? 
• Hur var det att navigera genom tidningarna. 
• Vad var det totala intrycket av att läsa på de olika formaten? 
• Om du skulle köpa ett digitalt magasin vilken typ du skulle föredra? Varför valde du 

format A eller format B? 

 

3.2.2 Målgrupp 

Testgruppen bestod av 20 personer, forskargruppen från MDI(Media Interaktion Design), 
studenter från KTH och Södertörn Högskola, två barnskötare, egenföretagare i åldrarna 21-75 med 
fördelning om 12 kvinnor och 8 män. 55 % av deltagarna har aldrig använt iPad tidigare medan 
andra hade iPad och brukade läsa digitalt magasin. 

 

3.2.3 Tillvägagångssätt 

För att få en så rättvis jämförelse av magasin i de olika plattformsformaten som möjligt efterlystes 
20 intervjupersoner. Alla fick delta i intervjun dvs. de som har en iPad och inte har en iPad. 
Intervjupersoner delades in i 5 grupper och parades ihop två och två för intervjun. 
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För att hitta intervjupersoner skickades en e-post iväg till gruppen som jobbar med MDI 
(Medieteknik och Integration design), studenter via medieteknik sektionen, kontakter på Facebook 
och ett brev delades till alla IKEA kunder där det stod syftet med examensarbete. Därefter 
skickades ut en bekräftelse via e-post med tid och plats till de som ville delta i intervjun. Bara 
några intervjuer skedde i skolan resten av intervjuerna gjordes där deltagarna ville träffas. 

Materialet som används är PDF- och DPS-baserad version av tidningen Vagabond: Mat, två iPad, 
diktafon, en bärbar dator och ett anteckningsblock. 

Före intervjuns början har testpersonerna fått en kort muntlig information om hur testet skulle gå 
tillväga samt om enkäten. 

Vid intervjutillfälle informerades alla deltagarna om att de ställer upp frivilligt och när som helst 
kunde avbryta aktiviteten. De blev även informerade om att de när som helst efter aktivitetens slut 
kunde be att få sina uppgifter raderade och bortplockade ur rapporten, samt att alla citat hölls 
anonyma i rapporten. 

 

Genomförande: 

 

• Ett grupprum bokades i skolan. 
• Bara en grupp med fyra personer intervjuades på ett intervjutillfälle. Bara två personer togs 

in i grupprummet för intervjun medan resten av gruppen väntade utanför rummet. 
• De blev informerade om hur intervjun skulle gå till. 
• Två personer i gruppen satt mitt emot varandra i rummet, varav den ena tillhandahölls 

tidningen Vagabond: Mat med PDF-baserade på en iPad och den andra samma tidningen 
med DPS-format. Men de skulle inte veta namnet på formaten för att en del känner kanske 
till PDF-format sedan tidigare. 

• De bläddrade först igenom magasinet, sen en artikel som valts ut av mig från tidningen 
Vagabond: Mat som deltagarna skulle läsa och testa olika funktioner, artikeln var samma 
karaktär och längd. En kort instruktion gavs till de som läste DPS-baserade Vagabond: Mat 
tidningen för att vissa av dem inte visste vilka funktioner man kunde använda på en DPS-
baserad tidning.  

Följande frågor ställdes efter de läst den första tidningen men innan de skulle läsa den 
andra: 

o Har du en iPad? Hur länge har du haft den? 
o Hur mycket tidningar läser du? 
o Har du något favoritmagasin? 
o Vilka funktioner vill du att det ska finnas i ett digitalt magasin? Vad vill du mer 

kunna göra när du läser ett magasin från iPad? 
o Hur mycket kan du tänka dig att betala för digital magasinen du har läst nu? 

• Efter att de läst klart och svarat på frågorna fick de byta iPad med varandra. Instruktionen 
om DPS-format gavs igen. 
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• När artiklarna lästes klart svarade testpersonerna på följande frågeformulär så gott de 
kunde. De diskuterade om tidningen med båda format och ett omdöme samt styrkor och 
svagheter. 

o Hur har du upplevt skillnader mellan tidning/format A och B? 
o Vilka likheter fanns mellan tidning/format A och B? 
o Hur mycket skulle du betala för ett digitalt magasin, dvs. den som du tittade på? 
o Vilka funktioner vill du att det ska finnas i ett digitalt magasin? 
o Hur var interaktiviteten i de två magasinen? 
o Hur var det att navigera genom tidningarna? 
o Vad var det totala intrycket av att läsa på de olika formaten? 
o Om du skulle köpa ett digitalt magasin vilken typ skulle du föredra? Varför valde 

du format A eller format B? 

 

Frågeformuläret bestod av öppna frågor som krävde att intervjupersoner förklarar och utvecklar 
och började ofta med frågeorden: Hur? Varför? Diskussionerna spelades in med diktafon och en 
mobiltelefon. Diskussionerna kompletterades med enkäten och skickades en länk om enkäten till 
alla deltagarna för att sätta igång deltagarnas kritiska tankeverksamhet och låta dem uttrycka sig 
enskilt då de kanske inte är bekväma att prata inför gruppen. Diskussionen dokumenterades med 
hjälp av inspelningar samt anteckningar under diskussionens gång. Intervjuerna tog mellan 45 och 
75 minuter. 

 

3.2.4 Metodkritik 

För att det var en parintervju, kunde de lätt påverka varandra med sina åsikter vilket som var en 
svaghet för användartest. Nackdelar med den intervjutekniken är att ett mindre antal kan tillfrågas 
och att varje intervju tar mer tid i anspråk. 

Styrkan var att respondenterna kunde jämföra de olika formaten även de inte använde iPad 
tidigare. 

 

3.3 Öppen diskussion 

3.3.1 Syfte 

Intervjun omvandlades till en öppen diskussion. Syftet med detta var att få höra mer hur ett 
magasin ska utformas på iPad, vilka funktioner som frågas efter. 

3.3.2 Målgrupp 

Målgruppen för öppendiskussion var forskargruppen från MDI(Människa-datorinteraktion)samt 
Medieteknik och grafisk produktion, studenter från KTH och Södertörn Högskola, två 
barnskötare, egenföretagare med fördelning 12 kvinnor och 8 män i åldrarna 21-75. 
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3.3.3 Tillvägagångssätt 

Efter att respondenterna läst klart tidningen med två olika format och svarat på frågeformuläret, 
diskuterades följande punkter om formatens: 

 

• Läsvänlighet 
• Betalningsvilja 
• Produktaspekter som längd, antal bilder, textstorlek, och så vidare 
• Navigation 

 

3.3.4 Metodkritik 

En öppen diskussion vilket gav möjlighet att under pågående intervju ställa fördjupningsfrågor för 
att skapa en större förståelse kring frågan. 

För att det var en parintervju, kunde de lätt påverka varandra med sina åsikter vilket som var en 
svaghet för öppen diskussion. Nackdelar med den intervjutekniken är att ett mindre antal kan 
tillfrågas och att varje intervju tar mer tid i anspråk. 

Styrkan med öppen diskussion var att respondenterna kunde jämföra de olika formaten även de 
inte använde iPad tidigare. 
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4. Resultat 

Detta kapitel presenterar resultatet av enkäten samt användarstudien. Det gjordes totalt tio par 
intervjuer samt en enkät med 125 svarande. 

4.1 Enkäten 

4.1.1 Svarsfrekvens 

Formuläret skapades med Google Docs och spreds bland annat via Facebook, medietekniker, 
ipadnytt.se och ipad-bloggen.se. Enkäten bestod av 16 frågor varav 15 ar obligatoriska. 

De som svarade på enkäten var 65 % män och 35 % kvinnor(se figur 1) 

 

Figur 1. Könsfördelning enkät 

 

Den största delen av enkäten besvarades av de yngsta i åldersgruppen 18-23 år vilket var 23.3% i 
enkäten.17.5% var mellan 30-35 år och 24-29. 14.2% var mellan 42-50 år och 10.8% 36-41 och 
51-60 år (se figur 2). 
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Figur 2. Åldersfördelning enkät 

 

För de som svarade på enkäten var mest högskoleutbildade i 59.2 %, gymnasium 29.2% och 7.5 % 
eftergymnasialt utbildade(se figur 3). 

 

 

Figur 3. Utbildningsinstans 

De som hade iPhone var nästan lika många som hade iPad. 7.3 % hade iPad och 65.8% hade 
iPhone. Utöver dessa resultat visar att respondenterna var teknikintresserade och iPad-användare 
(se figur 4 och figur 5). 

 

23% 

17% 

18% 

11% 

14% 

11%  6% 

Åldersfördelning enkät 

18‐23 år 

24‐29 år 

30‐35 år 

36‐41 år 

42‐50 år 

51‐60 år 

61‐70 år 

59% 

8% 

29% 

4% 

Utbildningsinstans 

Högskola 

Eftergymnasial utbildning 

Gymnasium 

Annat 



  17 

 

Figur 4. Äger du en iPhone?                                                       Figur 5. Har du använt iPad 

 

Vid frågan om man har läst digitalt magasin och hur ofta man har läst digitalt magasin så visade 
det sig att väldigt många har läst digitalt magasin (se figur 6), de flesta respondenterna har läst ett 
digitalt magasin via sina vänner, grannar, kollegor, föräldrar och brukar läsa digitalt magasin 
några gånger om året med 26 % medan 22 % brukar läsa magasin några gånger i månaden (se 
figur 7). 

 

Figur 6. Har du läst ett digitalt magasin? 

Figur 7 visar hur ofta respondenterna läser magasin digitalt. De fick välja om de läser 
”varje dag, några gånger i veckan, några gånger i månad, några gånger om året och aldrig”. 
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Man ser från figur 7 att 26 % av enkätdeltagarna läser digitalt magasin några gånger om året, 22 % 
läser digitalt magasin några gånger i månad, 21 % aldrig har läst digitalt magasin, 17 % läser 
några gånger i veckan och 15 % läser varje dag. 
 

  

Figur 7. Hur ofta läser du magasin digitalt? 

 

Vid frågan hur ofta respondenterna vill ha en digital tidskrift/magasin, svarade 32 % att de inte 
visste hur ofta de ville ha en digital tidskrift medan 26 % ville ha en digital tidskrift varje månad. 
19 % ville ha en digital tidskrift varje vecka (se figur 8). 
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Figur 8. Hur ofta vill du ha en digital tidskrift? 

 

Respondenterna blev tillfrågade om de föredrar att köpa digitala tidskrifter styckvis eller 
prenumerera. Då svarade 49 % att de vill köpa digitala tidskrifter styckvis (se figur 9). 

71.7% som svarade på enkäten tänker inte skaffa sig en iPad enbart för att läsa magasin digitalt. 
När de frågades varför de inte skulle tänka sig att skaffa en iPad enbart för att läsa magasin 
digitalt, kom följande kommentar fån respondenterna. 

”Har aldrig hört talas om magasin digitalt! “Kvinna 18-23år. 

”Föredrar Android ” Man 24-29 år. 

”Aldrig köpa en Apple-produkt kanske en läs-platta med Android” Man 30-35 år. 
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Figur 9. Skulle du kunna tänka dig att skaffa en iPad enbart för att läsa magasin digitalt? Föredrar du 
att köpa digitala tidskrifter styckvis eller som prenumeration? 

 

”Går fint att läsa på iPhone om det är lite skvaller eller nyheter, är det mer så föredrar jag att ha 
tidningen i handen. I skolan sitter vi vid datorn hela dagen i princip och när jag kommer hem 
fortsätter jag, det är skönt för ögonen att "vila" på vanlig text, det är skillnad ” Kvinna 18-23år. 

 

”Tror det går rätt bra även på t.ex. en dator. Gillar papperstidningar, känns lyxigt. Digitalt känns 
det mer som ett måste, typ som en överfull inkorg. “Kvinna 18-23,iPad-användare. 

 

”Om jag köper en iPad kommer jag delvis att läsa digitala magasin men den kommer också att 
användas till mycket annat.” Man 30-35 år, planerar köpa en Ipad. 

 

”Blir lite begränsning av potentialen...” Man 36-41 år, iPad-användare. 

 

”Blank skärm som ger reflexer när man sitter utomhus eller där man inte kan reglera ljuset. 
“Kvinna 51-60 år, iPad-användare. 

 

”För dyr investering om den enbart skulle användas för ett ändamål ” Man 51-60 år, iPad-
användare. 

 

28% 

72% 

Skulle du kunna tänka dig 
att skaffa en iPad enbart 
för att läsa magasin 

digitalt? 

Ja 

Nej 

49% 

28% 

23% 

Föredrar du att köpa digitala 
tidskrifter styckvis eller som 

prenumeration? 

Styckvis 

Prenumeration 

Vet ej 



  21 

”Varför använda en digitalskärm med en processor och gyron för att endast läsa? 
För endast läsning finns det enklare hårdvara.” Man 24-29,iPad-användare. 

”Äger en iPad och använder den till det mesta, bl.a. läser jag SvD dagligen i PDF-format. 
Använder den också för att läsa böcker, surfa, betala räkningar, maila, som GPS.” Man 61-70år, 
iPad-användare. 

”Kostnaden. Trots en superb läsupplevelse, så känner jag inte att jag ekonomiskt skulle kunna 
motivera ett sådant inköp.” Man 18-23,iPad-användare. 

”De är dyra och känns fortfarande klumpiga. Det går lättare och smidigare att navigera i en 
vanlig tidskrift, t.ex. Metro, då man inte blir presenterad det som står utan istället själv snabbt 
kan sålla och välja det man vill läsa. En digital tidskrift bör fungera mer som ett RSS-feed och en 
RSS-läsare. Uppdatera sig själv och radera sig själv samt snabbt och lätt att överblicka.” Man 
30-35 år, iPad-användare. 

Under denna kategori blev respondenterna tillfrågade om hur viktigt dessa innehållstyper är i ett 
digitalt magasin som formgivning anpassad till läs-platta, rörlig bild, ljud/musik, bildspel, 
användarvänlighet, möjlighet att söka efter vissa ord i innehållet, reklam/annonser och lågt pris. 
Som svarsalternativ fick respondenterna ”inte alls viktigt, inte så viktigt, varken eller, rätt så 
viktigt och mycket viktigt” (se figur10). 

 

 

Figur 10. Hur viktigt är dessa innehållstyper i ett digitalt magasin? 

Resultatet från figur 10 visar att ca 80 % av respondenterna väljer användarvänlighet på ett digitalt 
magasin vilket var förutsägbar. Dessutom var det väldigt överraskande att det bara är 40 % som 
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väljer lågt pris för att det var nästan hälften av respondenterna på användarundersökningen som 
inte var villiga att betala mycket för ett digitalt magasin. 

Vid frågan om hur lång en digital tidskrift på läsplatta bör vara svarade 64 % att en digital tidskrift bör 
vara som en vanlig tidskrift, 17 % tycker att en digital tidskrift bör vara kortare än vanlig tidskrift. 

10 % av enkätdeltagarna tycker att en digital tidskrift bör vara längre än vanlig tidskrift och 9 % vet inte 
hur lång en tidskrift bör vara (se figur11). 

 

Figur 11. Hur lång bör en digital tidskrift på läs-platta vara? 

44 % av enkätdeltagarna vill helst betala mindre än 20 kr/utgåva medan 28 % är villig att betala 
20-40 kr/utgåva och få vill betala 41-50kr/utgåva och mer än 50 kr/utgåva (se figur 12). 

 

Figur 12. Hur mycket är du villig att betala för en digital tidskrift? 
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Vid frågan om vilket det största belopp på iPad som respondenterna har genomfört ett enskilt köp 
för, svarade 36 % att de har genomfört ett enskilt köp för 100-999kr, 28 % ett enskilt köp för 10-
99 kr och 25 % har aldrig köpt något medan 10 % har ett enskilt köp för 1 000 -9 999 kr (se figur 
13). 

 

Figur 13. Vilket är det största belopp som du har på iPad genomfört ett enskilt köp för 

63 % använder eller skulle vilja använda iPad hemma när de blev tillfrågade om var de 
använder/skulle vilja helst använda iPad. 

”Ett av användningsområde för iPad är hemmet där vi inte längre blir beroende av att sitta 
framför tv:n för att titta på tv eller vid datorn för att spela spel. Du kan slå dig ner var du vill för 
att konsumera media.” säger Björn Alberts (Alberts 2011). 

 

Figur 14. Var använder du/skulle vilja helst använda iPad? 
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22 % av enkätdeltagarna använder/skulle vilja helst använda iPad på resan, 13 % övriga 
användningsområden, 8 % i skolan, på semester 5 % och på jobbet 4 % använder/skulle vilja helst 
använda iPad (se figur 14). 

”Vi har alltid burit med oss en dagstidning på bussen eller tåget. Tidigare hade vi med oss stora 
almanackor och i dag släpar många av oss på en bärbar dator. Jag tror att vi gärna istället bär 
med oss en iPad eller liknande när vi reser till och från jobbet.” säger Björn Alberts, Senior 
Partner på Hallvarsson & Halvarsson, Telenor 2011. 

 

4.2 Användartester 

4.2.1 Svarsfrekvens 

 

Inbjudan till användartestet skickades ut via e-mail till forskargruppen från MDI(Människa-
datorinteraktion)samt Medieteknik och grafisk produktion, studenter på Medieteknikprogrammet 
på KTH och via Facebook. Ett brev delades ut till IKEA-kunder där jag berättade om syftet med 
examensarbetet och intervjun. Ett par anmälde sitt intresse för intervjun dagen efter. Och samma 
brev hängdes på alla anslagstavlor på KTH och brevet delades ut även i Skärholmen Centrum. 

Inbjudan skickades och delades ut till totalt ca 200 personer, 20 personer deltog varav 11 var 
kvinnor och 9 var män (se figur 15). 

 

 

 

Figur 15. Könsfördelning användartest 
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De respondenterna som deltog i användartestet var i åldersgruppen 22-30 år, 35-50år, 50-70 år. 
Med en fördelning, 60 % var mellan 23-35år, 30 % var mellan 37-50 år och 10 % var 52-70 år (se 
figur 16). 

 

 

Figur 16. Åldersfördelning användartest 

 

 

Respondenterna i användartestet var bl.a. Professorer och doktorander, ekonomistudenter och 
lärarstudenter från Södertörn Högskola, egenföretagare, barnskötare, hemmafruar, studenter från 
Bioteknikprogrammet på KTH och en affärsutvecklare. 

Av de här deltagarna hade bara några personer iPad medan andra har testat några gånger eller har 
aldrig använt iPad tidigare. Respondenter som iPad-användare brukar läsa digitala tidskrifter. 

 

 

Hur har du upplevt skillnader mellan tidning/format A och B? 

Den största skillnaden som respondenterna upplevde var att PDF-baserade tidning saknade 
innehållsförteckning. Den DPS-baserade tidningen hade innehållsförteckning så man kunde gå 
direkt till den artikel man ville läsa. En annan skillnad var att det inte gick att länka på den PDF-
baserade tidningen. Dessutom saknade den PDF-baserade tidningen bildspel, scrollning. 
Respondenterna tyckte även om att det fanns för mycket reklam/annonser i den PDF-baserade 
tidningen. 

60% 

30% 

10% 

Åldersfördelning användartest 

23‐35 

37‐50 

52‐70 
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En av respondenterna som första gången använde en iPad ansåg att den PDF-baserade tidningen 
var enklare än den DPS-baserade tidningen för de som är nybörjare. De flesta märkte inte alls att 
det inte gick att zooma texten på en DPS-baserad tidning eftersom textstorleken var lagom så att 
de inte behövde zooma texten. Några av deltagarna i användartestet tyckte att det har lagts för 
mycket material på den DPS-baserade tidningen, detta gjorde att man inte kunde åka fritt när man 
läste en text. 

 

Vilka likheter fanns mellan tidning/format A och B? 

Respondenterna tyckte att det inte fanns mycket likheter mellan tidningar förutom att det gick att 
bläddra på båda tidningar. 

Hur mycket skulle du betala för ett digitalt magasin, dvs. den som du tittade på? 

Icke-iPad-användare tycke att en DPS-baserade tidning är lite för avancerade men har användbara 
funktioner därför skulle de tänka sig betala mer för den DPS-baserade tidningen. Samma fråga 
ställdes till iPad-användare, 60 % av de som har iPad och brukar läsa digitala tidningar skulle inte 
betala mer än 20 kronor/utgåva för tidningen. Men de sa att de skulle betala mer än en PDF-
baserade tidning. 

 

Vilka funktioner vill du att det ska finnas i ett digitalt magasin? 

95 % av respondenterna ville att det skulle finnas en sökfunktion för att kunna söka ett ord i texten 
som det finns i en PDF-tidning. De ville anteckna och ville kunna spara sina anteckningar. 

Några av respondenterna ville kunna spara bilder från artikeln som de har läst och skicka dem till 
sina vänner. En kvinnlig deltagare tyckte att det skulle vara möjligt att kunna spara matrecept som 
det fanns på tidningen. 

 

Hur var interaktiviteten i de två magasinen? 

DPS-tidning: 85 % av deltagarna tyckte att man kunde göra flera saker, innehållsförteckning var 
utmärkt, dra upp och ned när en artikel läses, dra åt vänster och höger för att byta till en annan 
artikel(eller en annan sida i en separerad artikel), rotera 360-bilder. 

De flesta iPad-användare ville helst läsa bara texten i stället för att lyssna på video som det fanns i 
DPS-baserad tidning. Därför tyckte de att det inte var avgörande med bildspel och video. Med 
scrollning tyckte de att texten på tidningen blev kortare jämfört med en PDF-baserad tidning, 
vilket tycktes bra. Hyperlänk, vilket deltagarna tyckte var en bra interaktivitet, möjliggjorde att gå 
direkt från en artikel till butikssidan. Texten i båda liggande och stående läge fick mycket 
uppmärksamhet av respondenterna. 

”Det fanns inget interaktivitet på PDF-tidningen, det är som en papperstidning“ sa en ekonomi 
student när han läste tidningen. 
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Hur var det att navigera genom tidningarna? 

Respondenterna som var icke-iPad-användare tyckte att DPS-tidningen var lite avancerad att 
navigera, PDF-tidningen var mycket lättare att navigera. 

”Det var ganska lätt med det interaktiva DPS-formatet, men väldigt omständligt i PDF-formatet” 
tyckte en kvinnlig professor som är en iPad-användare. 

De flesta klagade över att det inte funkade riktigt när de läste en artikel och ville byta till en annan 
artikel. Alltså när de läste klart hela artikeln, ville de gå direkt till första artikeln (början av texten) 
på nästa sida. Då hamnade de i mitten av artikeln. 

Positiva kommentarer som DPS-tidningen har fått av deltagarna gällande navigering: 

A. Hemikonen för att gå till biblioteket i en app för flera utgåvor. 

B. Bakåtknapp 

C. Ikonen för innehållsförteckning. 

D. Bläddringsikonen i det övre högra hörnet för att få fågelperspektiv över folion. 

E. Navigeringslist. 
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Vad var det totala intrycket av att läsa på de olika formaten? 

De flesta ansåg att det var användbara funktioner på den DPS-baserade tidningen och lite svårt att 
navigera i början. Dessutom tyckte några av respondenterna att båda de DPS- och PDF-baserade 
tidningar är likvärdiga. En testperson tyckte att PDF-tidningen är meningslös och för enkel. En av 
respondenterna påpekade att DPS-tidningen påminde henne om DN+ som hon brukade läsa 
hemma rätt ofta och PDF-tidningen har hon fått sämre intryck av. Därför tyckte hon att hon inte 
skulle använda PDF:en regelbundet. 

 
 Icke-iPad-användare ansåg att det var mycket lättare att läsa och navigera på PDF-tidningen och 
det inte fanns något interaktivitet. Därför tyckte de även att det inte fanns mycket att göra med den 
PDF-baserade tidningen förutom nypa och zooma texten. 

 
Om du skulle köpa ett digitalt magasin vilken typ skulle du föredra? Varför valde du format 
A eller format B? 

Flera personer skulle föredra ett digitalt magasin med DPS-format om det kostade lika mycket. 
Fyra av deltagarna brydde inte om priset och tyckte att det var viktigt att texten var tydlig och 
läslig samt att man lätt kunde komma tillbaka till innehållsförteckningen och välja ett avsnitt man 
ville läsa. Alltså föredrog de den DPS-baserade tidningen (se figur 17). 

Den PDF-baserade tidningen med dålig interaktivitet ville de helst inte föredra. De som inte har 
läst digitala tidskrifter tidigare påpekade att PDF: en är lättare att använda för dem, men de 
föredrog också DPS-tidningen. 

 

  

Figur 17. Om du skulle köpa ett digitalt magasin vilken typ du skulle föredra? Varför valde du 
format A eller format. 

95% 

5% 

Om du skulle köpa ett digital magasin vilken typ 
skulle du föredra? 

 

DPS‐baserat magasin 

PDF‐baserat magasin 
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5. Diskussion 

I detta kapitel reflekterar och tolkar vi den insamlade datan för att se vilka mönster och trender 
som kan ha uppkommit. En diskussion och analys av resultatet samt potentiella skillnader mellan 
våra resultat och tidigare undersökningar. 

 

5.1 Läsvänlighet 

De resultat som framgick under användartesterna visade att den DPS-baserade tidningen är mer 
läsvänlig jämfört med den PDF-baserade tidningen. Skillnaden var att det gick snabbare för de 
som läste PDF: en. Detta beror på att respondenterna inte hade läst den DPS-baserade tidningen 
tidigare. DPS-tidningen kräver lite tid för att lära sig alla funktioner som formaten erbjuder. 

Det som klagades över var att det inte gick lika snabbt på DPS-tidningen när man skulle bläddra 
för att läsa andra sidan av tidningen. Som jag tidigare har nämnt att man hamnar på mitten av 
texten när en sida lästes klart och vill komma till nästa artikels början eller rubrik. Detta var något 
negativt från tidningen. 

Jag märkte även att några respondenter som läste DPS-tidningen märkte inte att det inte gick att 
zooma texten eftersom texten var lagom storlek så att de inte behövde zooma. Att texten fungerar 
både liggande och stående läge fick positiva kommentarer av respondenterna. 

Att det inte fanns lika många annonser på DPS-tidningen som PDF: en har varit ett stort plus för 
tidningen. 

 

5.2 Betalningsvilja 

Resultat från enkäten visar att respondenterna är villig att betala mindre än 20 kronor/utgåva och 
vill ha ett magasin styckvis. 

Resultatet av användartestet om betalningsvilja visade lite olika. Studenter som intervjuades hade 
betalningsvilja mellan 40-50kr/utgåva. För att en DPS-tidning har en innehållsförteckning, 
bildspel och spela video, tyckte studenterna att det är värd att betala lite mer för den DPS-baserade 
tidningen. 

För forskargruppen från MDI som intervjuades var bara själva innehållet i texten viktigt. DPS-
tidningen hade mer interaktivitet men de flesta ville ha ett digitalt magasin med bara text. Bildspel, 
scrollning, spela video var inte så viktigt för dem. Därför ville flera av medlemmar i 
forskargruppen inte betala mer än 20kr/utgåva medan några inte ville betala någonting alls för 
tidningen. 
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5.3 Produktaspekter som längd, antal bilder, textstorlek och så vidare 

De flesta respondenterna inte märkte att det inte gick att zooma texten på DPS-tidningen, detta 
tolkas som att texten var lagom storlek så de inte behövde zooma. 

60 % av respondenterna orkade inte titta på alla bilder, på grund av att det var för många bilder på 
den DPS-baserade tidningen. 

 

5.4 Navigation 

Den DPS-baserade tidningen var lite svår att navigera i början. Även fast en instruktion gavs till 
respondenterna på användartestet, tog det lång tid för dem att hitta alla funktioner och använda 
dem. 

Innehållsförteckningen och klickbara länkar fick väldigt mycket positiva kommentarer från 
respondenterna i användartestet. Den sökta artikeln hittades snabbt med hjälp av 
innehållsförteckningen. 

Att bläddra texten på en DPS-baserad tidning, tycktes inte så bra av respondenterna. Varje steg till 
höger ville de komma till rubriken av den nya artikeln. 

 

6. Slutsats 

I enkäten svarade 95 % att de hade iPad och 99 % har läst ett digitalt magasin tidigare genom 
kompisar, familjen och kollegor men de flesta läser digitala magasin några gånger om året. Detta 
tyder på att intresset för digitala magasin bland de tillfrågade inte är så stort. 

99 % har läst digitala magasin men läser inte ofta, anledningen till detta kan bero på 
användarvänligheten i de digitala magasinen. 77 % har svarat på enkäten att det viktigaste för dem 
är användarvänlighet dvs. läsning och navigering som innehålls typ i ett digitalt magasin. 

Funktionerna bidrar till att göra magasinen livfulla och relevanta för användarna. Som nämndes 
tidigare i avsnittet är det viktigt att användarnas nyfikenhet initialt tas tillvara för att kanalen ska 
spridas till andra grupper och skapa en större marknad. Med de olika interaktiva funktioner man 
kan använda sig av bl.a. video, ljud, panoramavyer, 360-graders rotering av objekt, panorering och 
zoomning upplevde respondenterna riktigt att den DPS-baserade tidningen hade tillräckligt många 
fördelar än den PDF-baserade tidningen. 

Resultatet av användartestet visade att ungdomarna i åldersgrupp mellan 19-26 år är väldigt 
intresserade av att läsa digitalt magasin med DPS-format. Detta märktes när de ville läsa tidningen 
änge och testa alla funktioner som tidningens format erbjuder. 
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För att få mer positiva kommentarer om DPS-baserad tidningen ska jobbas lite mer med formaten 
genom att minska antal bilder, ett sökfält, klickbar omslag och att man kommer till nästa artikels 
rubrik när man läst klart en text och bläddrar till nästa text. 
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Bilaga 1 

 
Enkätundersökning av läsupplevelse på iPad 
Jag genomför just nu mitt examensarbete på KTH som går ut på att jämföra läsupplevelsen 
mellan en PDF‐baserad tidning på iPad och en specialformgiven tidning på iPad. Jag 
uppskattar verkligen att du tar dig tid att svara på alla frågor. Enkäten är anonym och tar 
cirka 10 minuter att fylla i. Har du några frågor, maila havva@kth.se Tack för din 
medverkan! Havva Mercan(Sahin) Medieteknik ‐ KTH 

 
*Obligatorisk 
 
1. Kön * 

•  Kvinna 
•  Man 

 
2. Ålder * 

•  18‐23 
•  24‐29 
•  30‐35 
•  36‐41 
•  42‐50 
•  51‐60 
•  61‐70 

 
3. Vilken är den högsta utbildningsinstans du studerat på? * 

•  Högskola 
•  Eftergymnasial utbildning 
•  Gymnasium 
•  Annat 

4. Äger du en iPhone? * 

•  Ja 
•  Nej 
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5. Har du använt iPad? * Skriv gärna på övrigt om du tänker köpa en iPad. 

•  Ja 
•  Nej 

•  Övrigt:   

 
6. Har du läst ett digitalt magasin? * 

•  Ja 
•  Nej 

 
7. Hur ofta läser du magasin digitalt? * 

•  Varje dag 
•  Några gånger i veckan 
•  Några gånger i månaden 
•  Några gånger om året 
•  Aldrig 

 
8. Hur ofta vill du ha en digital tidskrift? * 

•  Kvartalsvis 
•  Månadsvis 
•  Veckovis 
•  Dagvis 
•  Vet ej 

 
9. Skulle du kunna tänka dig att skaffa en iPad enbart för att läsa magasin digitalt? * 

•  Ja 
•  Nej 

 
Om nej, Varför inte? 
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10. Hur viktigt är dessa innehållstyper i ett digitalt magasin? * 

  
Inte alls 
viktigt 

Inte så 
viktigt 

Varken 
eller 

Rätt så 
viktigt 

Mycket 
viktigt  

Formgivning anpassad till 
läsplatta        

Rörlig bild        
Ljud/musik        
Bildspel        
Användarvänlighet(läsning, 
navigering)        

Möjlighet att söka efter 
vissa ord i innehållet        

Reklam/annonser        
Lågt pris        
 
11. Hur lång bör en digital tidskrift på läsplatta vara? * 

•  Kortare än vanlig tidskrift 
•  Som vanlig tidskrift 
•  Längre än vanlig tidskrift 
•  Vet ej 

 
12. Hur mycket är du villig att betala för en digital tidskrift? * 

•  Ingenting 
•  Mindre än 20 kr/utgåva 
•  20‐40 kr/utgåva 
•  41‐50 kr/utgåva 
•  Mer än 50 kr/utgåva 
•  Vet ej 

13. Föredrar du att köpa digitala tidskrifter styckvis eller som prenumeration? * 

•  Styckvis 
•  Prenumeration 
•  Vet ej 
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14. Vilket är det största belopp som du på iPad har genomfört ett enskilt köp för? * 

•  Över 10 000 kr 
•  1 000‐9 999 kr 
•  100‐999 kr 
•  10‐99 kr 
•  0‐9 kr 
•  Aldrig köpt något 

 
15. Var använder du/skulle vilja helst använda iPad? * 

•  Hemmet 
•  Jobbet 
•  Skolan 
•  På resan(Tunnelbana, tåg, buss, bil etc.) 
•  På semester 

•  Övrigt:   

 
16. Har du några övriga tankar som du vill delge dig av så gör gärna det nedan! 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 
Beskriv intervjuns syfte. 

1. Hur har du upplevt skillnader mellan tidning/format A och B? 

2. Vilka likheter fanns mellan tidning/format A och B? 

3. Hur mycket skulle du betala för ett digitalt magasin, d.v.s. den som du tittade på? 

4. Vilka funktioner vill du att det ska finnas i ett digitalt magasin? 

5. Hur var interaktiviteten i de två magasinen? 

6. Hur var det att navigera genom tidningarna. 

7. Vad var det totala intrycket av att läsa på de olika formaten? 

8. Om du skulle köpa ett digitalt magasin vilken typ du skulle föredra? Varför valde du 

format A eller format B? 

Kompletterande intervjufrågor 

9. Har du en iPad? Hur länge har du haft den? 

10. Hur mycket tidningar läser du? 

11. Har du något favoritmagasin? 

12. Vilka funktioner vill du att det ska finnas i ett digitalt magasin? Vad vill du mer kunna 

göra när du läser ett magasin från iPad? 
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