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1. Inledning
Vi har under våren 2006 arbetat med ett B-projekt på 10p inom Informatikblocket. Projektet
handlar om hur, och i vilken utsträckning, den framtida läsaren av e-papperstidningar vill
kunna personalisera sin tidning. Projektet har initierats av Media IT som är en
forskningsgrupp inom Högskolan Halmstad. De arbetar i det europeiska forskningsprojektet
DigiNews.
Personalisering av e-papperstidnigar är ett nytt område där det inte finns så mycket forskning
sedan tidigare då det handlar om en ny produkt. Vi har undersökt personalisering ur ett
generellt perspektiv och inom närliggande områden som webben.Vid tidpunkten för det här
projektets initieringsfas har e-papperstidningen bara precis kommit ut som testversioner på
vissa utgivningsorter. Detta har gjort att det varit ett intressant och spännande projekt att
arbeta med.

1.1

Bakgrund

Här följer en presentation av vår beställare Media IT, DigiNews projektet samt en redogörelse
för vad en e-papperstidning är.

1.1.1 Media IT Group
Media IT Group [1] är en forskningsgrupp inom Högskolan Halmstad med inriktning mot
utveckling och design av användbar digital IT för olika media. Media IT har ett
forskningsprogram med fokus på utvecklingen av ny informationsteknologi, förändringar i
konsumtionsvanorna för media, samt den pågående konvergensen av olika mediatyper.
Inom media inträffar förändringar idag med en accelererande hastighet. Detta medför
konsekvenser för existerande medier och dess påverkan på människors dagliga liv och
samhället. Digitaliseringen av media är en aspekt av denna fortgående process vilken
påverkas av den snabba utvecklingen av informationsteknologi. Medias innehåll förändras
också allt eftersom nya kommunikationsvägar utvecklas, och skapar nya service områden och
aktörer på marknaden. Vi kan redan se att gränserna mellan digital press, radio och tv strålar
samman. Ett exempel på det är e-papper. Här har forskningen främst kommit att handla om de
tekniska aspekterna på området. Mycket har handlat om navigering i e-papperet.
Dessa förändringar medför nya intressanta framtida möjligheter för digitala media inom
nyhetstidning marknaden, dynamisk publicerad information inom organisationer eller digital
publicering med fokus på underhållning, till exempel digital tv eller olika webstjänster. Ny
teknologi som mobil it och e-papper höjer krav för nya sätt att tänka när det gäller
gränssnittsdesign, interaktion och tillämpningar. Extra värde för mediet kan skapas genom
olika möjligheter till interaktion och genom sammanstrålning av olika media
Konkurrens inom media marknaden ökar när det gäller annonsering och publik/läsare.
Dessutom ökar betydelsen av finansiell balans inom media koncernerna. Det medför krav på
nya sätt att tänka angående utvecklingen av inkomstbringande tjänster och motsvarande
affärsmodeller.
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Inom Media IT [1] studeras design av användbar IT för olika framtida media typer. Det finns
en efterfrågan på forskning inom detta område både från media marknaden och även från
akademiskt håll. Framtida användning av IT skapar behov av kunskap angående interaktionsoch gränssnitts design, men också för nya sätt att tänka angående utvecklingen av nya
värdefulla tjänster och motsvarande affärsmodeller. Sådan kunskap kommer att skapa
förutsättningar för att användare att acceptera och ta till sig dessa nya media. En annan
fokuceringspunkt är utvecklingen av ny användarcentrerad design och utvecklingsmetoder.
Media IT [1] deltar i det europeiska projektet DigiNews som syftar till att ta fram en
helhetslösning av framtidens dagstidning på e-papper, den s.k. e-papperstidningen. DigiNews
beskrivs utförligare under punkten DigiNews nedan.
Ett annat spår som löper parallellt för Media IT [1] del gäller affärsmodeller för epapperstidningen. Intressanta frågeställningar är hur själva e-pappret skall finansieras, skall
det gå att både prenumerera och köpa lösnummer, skall man kunna läsa både dags-,
kvällstidningar och böcker i samma e-papper etc. Det gäller även att hitta de mervärden och
nya tjänster som gör att läsaren är beredd att ta till sig e-papperstidningen. Skall tidningen
uppdateras frekvent över dagen? Skall det finnas editioner för speciella målgrupper? Skall jag
få min egen högst personliga utgåva av tidningen? Skall tidningshusen börja konkurrera med
lokal TV och sända live i e-papperstidningen?

1.1.2 DigiNews projektet
DigiNews projektet (ITEA 03015) är ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprojekt kring
digital distribution och konsumtion av framtidens tidning [2]. DigiNews leds av Philips
Applied Technologies i Leuven, Belgien med partners i Belgien, Holland, Spanien, Tyskand,
England, Frankrike och Sverige. Projektet är godkänt av det europeiska organet ITEA och
finansieras i Sverige av VINNOVA. Projektet består av Tidningsutgivarna, KTH och
Högskolan i Halmstad. Tidningsutgivarna representerar här sju tidningar: Aftonbladet,
Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda, Norrköpings Tidningar, Sundsvalls Tidning,
Sydsvenskan och Östgöta Correspondenten. Det praktiska arbetet bedrivs till största delen av
högskolorna med Tidningsutgivarna som stöd. Tidningarna fungerar som referens och
bollplank, men även som testbädd för de idéer och prototyper som tas fram i projektet.
Målet med DigiNewsprojektet är att ta fram en helhetslösning av framtidens dagstidning på epapper, den s.k. e-papperstidningen och att hitta affärsmässigt gångbara lösningar på hur
innehåll för en e-pappersterminal kan eller bör designas, produceras, distribueras och
konsumeras. Projektet startades formellt i februari 2004 och skall vara slutfört i juni 2006. En
stor del av det grundläggande arbetet med att undersöka befintliga lösningar och teknik har
pågått under 2004, med intervjuer och workshops på och tillsammans med tidningarna. I detta
arbete ingick också att ta fram kravspecifikationer för kommande design- och tekniklösningar. Under 2005 och 2006 har arbetet inriktats på att utveckla systemarkitekturer,
affärsmodeller, design, etc., dels för grundläggande nyhetstjänster, dels för eventuella
tilläggstjänster.
Fokus ligger på slutkonsumenten och hur han eller hon kan tänkas vilja ta emot och
konsumera nyheter i framtiden. Tekniken spelar en stor roll i projektet, men all teknik som
utvärderas och utvecklas måste ha som främsta uppgift att tillfredsställa konsumenternas
önskemål och behov. För att i slutänden kunna erbjuda en så attraktiv produkt som möjligt,
både ur ett konsument- och ett affärsperspektiv, studeras format på innehåll (både design och
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filformat), bärarens (e-papperets) egenskaper, möjliga distributions-kanaler,
produktionsteknik, arbetsflöden och affärsmodeller.
Den bärare av nyheter som undersöks i projektet är ett så kallat e-papper. Dock genomsyrar
tanken om flerkanals-publicering forskningen och utvecklingen kring teknik, arbetssätt och
affärsmodeller. En viktig del i den praktiska hanteringen av distribution och konsumtion av en
e-pappersprodukt är hur innehållet paketeras och distribueras, och hur detta kan knytas till
rättigheter (digital rights management) och affärsmodeller.
Media IT [1] del i projektet avser i första hand att medverka till att skapa affärsmodeller och
ett användargränssnitt, med en layout som ger en bra överblick av tidningens innehåll och på
samma gång skapar en känsla av en början och ett slut. Den stora utmaningen ligger i att
”krympa” tidningen till en A4 eller kanske ända till en A5 och samtidigt behålla
”tidningskänslan” med allt vad det innebär. Man förväntar sig t ex att hitta ledaren i början
och serierna i slutet av tidningen. Det skall vara enkelt och intuitivt att navigera. Ytterligare
frågor rör hur annonser skall integreras, hur läsaren skall kunna ”klippa ut” och ”spara”
annonser och artiklar.
Diginews avslutas sommaren 2006, men i december 2005 beslöt Tidningsutgivarna att göra en
treårssatsning på ett nytt projekt kring e-tidningen. Under 10 dagar i oktober kommer
Sundsvalls Tidnings e-pappersprototyp att testas skarpt på e-papper i Sundsvall.

1.1.3 E-papperstidningen
Föreställ dig ett papper som är som ett A4 eller A5, 1mm tjock och kan innehålla upp till 1
miljon sidor. Du kan ha med den överallt, rulla ihop den och stoppa den i fickan eller i
väskan. Den kan innehålla både din morgontidning, kvällstidning, dina facktidningar och
böcker. Du kan spara material på den, lösa korsord osv. Den kombinerar den tryckta
tidningens fördelar som till exempel läsbarheten med webbtidningens konstanta uppdateringar
och möjligheter till interaktion.
"Iliad" [3] som är framtaget av Irex Technologies kan liknas vid en tablet-pc, har A5-format,
väger 390 gram och är 1,6 cm tjock. I ett längre perspektiv kommer vi kanske att kunna
stoppa en böjbar papperstidning i fickan. När det gäller läsbarheten så kommer e-tidningen
inte att ha samma nackdelar som de vanliga lcd-skärmarna vilka fungerar med hjälp av
bakgrundsljus och försvårar läsningen i direkt solljus. Det går att läsa det nya e-pappret i
solljus, faktum är att läsbarheten precis som med den vanliga tidningen blir bättre ju mer ljus
det kommer på tidningen och även betraktningsvinkeln från sidan kommer att vara lika god
som med den tryckta tidningen. Men eftersom själva läsytan kommer att vara mindre än den
tradiotionella tidningen så kommer texten att kunna zoomas upp. Den kommer att i början
vara enbart i svartvit och färg spås inte nå marknaden före 2007 eller 2008.
E-papperstidningen kan liknas vid en hybrid mellan en papperstidning och en nättidning, med
de bästa egenskaperna från bägge, men med en inriktning mot papperstidningsformen.
Utseendet kommer enligt Computer Sweden [4] att likna det som den tryckta tidningen har
med rubriker, bilder och artiklar. En skillnad mot den vanliga tidningen kommer att vara
möjligheten till rörliga bilder, bildspel, ljud och e-handel. Istället för att bläddra som i den
vanliga papperstidningen kommer man i exemplet med "Iliad" [3] att orientera sig genom att
peka på tidningens gränssnitt med hjälp av tidningens touchscreen. Genom uppdatering
dygnet runt kan man leverera en produkt som alltid är aktuell, vilket underlättar när det gäller
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trafikrapporter, väder, börskurser och liknande. Det kommer också att vara möjligt att läsa sin
tidning överallt i världen.
E-papperstidningen ska inte blandas ihop med de olika nättidningar som finns. Istället ska den
ses som ytterligare en kanal för tidningarna att nå ut till sina läsare. Man tror att
papperstidningen och e-papperstidningen kommer att finnas parallellt under minst 20-30 år,
och historisk sett har det inte inträffat att ett medium ersatt något annat. De har fortsatt
existera jämte varandra [4].
Ett argument för e-papperstidningen är att den blir miljövänligare genom att den spar papper,
distributionen förenklas och det blir inget avfall i de mängder som det blir nu, även om det
säkert kommer att förekomma att även e-tidningar slängs eller skrotas. En orsak till att
branschen har ett så stort intresse är givetvis att deras produktions- och distributionskostnader
på lång sikt kan sänkas kraftigt. Detta genom att de inte behöver binda kapital i dyra pressar,
köpa papper eller distribuera tidningen fysiskt [4].

1.2

Syfte

Syftet med vårt projekt är att utreda om personalisering är något som människor vill ha och i
så fall under vilka omständigheter. Vi kommer att arbeta med att ta fram material som kan
ligga till grund för ytterligare forskning inom området, samt att ta fram ett designförslag med
tillhörande krav på hur personaliseringen skulle kunna se ut.
Personalisering kan enligt Wu, Im, Tremaine, Instone och Turoff (2002) definieras som
möjligheten att anpassa ett systems konfiguration efter användaren, samt att anpassa
användarens upplevelse av elektroniskt innehåll.

1.3

Avgränsningar

När det gäller personaliseringen av e-papperstidningar avgränsade vi oss i vårt arbete till det
som presenteras på första sidan. När man sen läser tidningen kan man med ett bra
navigeringsverktyg enkelt navigera i tidningen mellan de olika avdelningarna. Man skulle
kunna tänka sig att de olika avdelningarna i tidningen är uppbyggda på liknande sätt som
förstasidan. Det vill säga först en sida där artiklarna presenterades för att sen följas av
innehållet i respektive avdelning.
I enkätsvaren efterfrågades möjligheten att förstora upp enskilda artiklar. Vi har valt att inte
utveckla det eftersom vi anser att det handlar mer om en teknik för att läsa tidningen än om att
personalisera tidningen.
När det gäller verktyget så har vi avgränsat oss genom att inte utveckla kopplingen till en
databas. Härigenom kan vi inte styra tidningens utseende med verktyget eftersom de val man
gör i verktyget inte sparas utan det ser bara ut som att det görs när man stänger det. Efter man
valt alternativ i verktyget och stängt det har vi simulerat effekten av de val man gjort genom
att använda oss av knappar i tidningens vänstra kant vilka leder till olika versioner av
förstasidan. Detta har dock fungerat för att visa principerna med personaliseringen.
Vi har i vårt arbete utgått helt ifrån användarens perspektiv och inte tittat på vad
tidningsutgivarna skulle tycka. Detta har präglat vårt arbete eftersom vi därmed begränsat oss
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genom att inte ta med tidningens perspektiv i utformningen av vårt verktyg även om det har
varit svårt att inte ta hänsyn till tidningsperspektivet i vår design.

2. Teoretiska referensramar
Här presenterar vi den teori som ligger till grund för vårt arbete. Under punkten teoretisk
diskussion tar vi upp en del synpunkter vi har i ämnet e-papperstidning.

2.1

Systemutvecklingsmetoder

Löwgren och Stolterman (2004) menar att när valet av metod skall göras får situationen och
människorna som är inblandade avgöra. De anser vidare att metoden är ett redskap för
designern att nå fram till sitt mål och att användaren ska använda den efter dess tillämpbarhet.

2.1.1 Extreme programming
Extreme programming (XP) passar till små och medelstora projekt. XP är inte en metod som
punkt efter punkt talar om hur arbetet skall gå tillväga utan den består av principer som är till
hjälp vid snabb mjukvaruutveckling. Programmerarna skall använda enkla lösningar och
under tiden som de programmerar skall de sitta två och två, där den ena programmerar och
den andra sitter jämte, detta för att minimera fel. Den ena tänker mer strategiskt och den andra
på hur uppgiften skall lösas. Under projektet byter de tankeuppgifterna (Avison & Fitzgerald,
2003).
XP är inte en strukturerad metod och dokumentation är inte högt prioriterat. Det viktiga i XP
är att leverera mjukvara. Det finns dock fyra faser:
• Planering: vilken uppgift skall lösas, vem skall vara med i projektgruppen,
tidsplanering och kostnader skall palneras.
• Design: där enkelhet står i fokus, feedback och möjlighet till inkrementella
ändringar. Det skall ta en till tre veckor att göra klart ett inkrement.
• Utveckling: koden skall skrivas med hjälp av parvis programmering, snabb feedback
under tiden och integrera med koden som redan är tillämpad. Varje frisläppning sker
efter två till fyra iterationer.
• Produktsättning: ses som en del av utvecklingen men testerna som görs testar hela
systemet, den här fasen ingår egentligen i förvaltningen eftersom den testar att
systemet hela tiden gör som det skall (Avison & Fitzgerald, 2003).

2.1.2 The Usability Engineering Lifecycle
Gulliksen och Göransson (2002) säger att The Usability Engineering Lifecycle är en
utvecklingsprocess som fullt ut täcker användbarhet men som måste kompletteras med en
anna utvecklingsmetod. The Usability Engineering Lifecycle är en bra metod för dem som
inte har eller har lite erfarenhet av att arbeta med användbarhet i sitt projekt. Livscykeln har
består av tre viktiga delar: kravanalys, design/testning/utveckling och installation. Den
viktigaste och med många småuppgifter är design/testning/utveckling (Preece, Rogers &
Sharp, 2002).
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2.1.3 RAD
När vi letade efter en lämplig systemutvecklingsmodell tyckte vi att James Martin´s RAD
(JMRAD) var något som skulle kunna passa vårt projekt men att den inte kunde användas rakt
av. Det är en systemutvecklingsmodell som har sin grund i Rapid Application Development
(RAD). RAD utvecklades på grund av problemen med långa ledtider men även förändring av
krav under utvecklingen i den traditionella systemutvecklingen. Preece et al. (2002) säger att
RAD är ”user-centered” och precis som Avison och Fitzgerald (2003) säger minimerar
systemutvecklingsmodell risker som orsakas av ändrade krav.
Avison och Fitzgerald (2003) har i sin beskrivning av RAD åtta delar som ingår, dessa är:
inkrementell utveckling, timeboxing, ”the pareto principle”, ”MoSCoW”-regel, JAD
workshops, Prototyping, ”Sponsor and champion” och verktyg. Enligt Preece et al. (2002) är
timeboxing och JAD workshops två centrala delar i metoden.
Timeboxing
System kan delas upp i olika delar eller ”timeboxes”, där varje timebox utvecklas separat.
Jämfört med traditionell systemutveckling som anses ha två variabler, tid och resurser, har
RAD tre: tid, resurser och funktionalitet. Det här innebär att tid och resurser är fasta och det
som kan varieras är funktionalitet. En timebox är processen från utveckling till det att första
delen av systemet levereras (Avison & Fitzgerald, 2003).
JAD workshops
RAD kräver mycket användarmedverkan av intressenterna. RAD förespråkar JAD workshops
vilka går ut på att möten hålls med intressenterna hålls i början av projektet för att få fram de
första kraven (Avison & Fitzgerald, 2003).
Inkrementell utveckling
Alla krav kan inte fastställas i början på projektet utan det kommer fler krav när användaren
får se produkten. Allt eftersom projektet pågår kan kraven komma att ändras, det här kan bero
på att förhållandena förändras. När det under projektet genomförs iterationer och
användartester kan det tillkomma fler krav och de ursprungliga kan behöva ändras. RAD
börjar på en hög nivå eller med en mer opreciserad lista med krav som utvecklas och ändras
under processen. RAD identifierar lätta krav som blir en utgångspunkt för utvecklingen av
produkten i projektet. Iterationerna som görs i processen tar hand om utvecklingen av kraven
(Avison & Fitzgerald, 2003).
Prototyping
Prototyping är en viktig del i RAD, detta för att få fram användarnas krav. Prototyper hjälper
till att skynda på att hitta kraven. Användaren vet inte alltid vad den vill ha förrän den får se
systemet och här får prototyper en stor roll (Avison & Fitzgerald, 2003).
MoSCoW-rule
Den här delen, MoSCoW-rule, försäkrar att kraven granskas kritiskt och att det inte
förekommer orealistiska krav. MoSCoW-rule prioriterar kraven genom följande bokstäver:
M- ”the Must Haves”, S- ”the Should haves”, C- ”the Could Haves” och W- ”the Won’t
Haves”. Alla kraven kategoriseras för att de skall kunna prioriteras enligt MoSCoW-rule
(Avison & Fitzgerald, 2003).
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Sponsor and champion
Projektet har en sponsor och en person (champion) som är knuten till projektet och som
förstår och tror på RAD. Champion är beredd på att driva projektet framåt och övervinna viss
byråkrati och politik (Avison & Fitzgerald, 2003). I vårt fall kan vår handledare ses som
champion eftersom han även ingår i vår beställares grupp. Vår beställare som är Media It [1]
kan i det här fallet ses som projektets sponsor.
The pareto principle
Uppfattningen i RAD är att ungefär 80 procent av systemets funktionalitet kan levereras med
20 procent av de resurser som behövs för att leverera 100 procent av kraven (Avison
& Fitzgerald, 2003).
Samling av verktyg
I RAD används det ofta, men inte nödvändigtvis, en samling av verktyg till hjälp för att
snabba på processen och underlätta produktiviteten. Till exempel kan det vara att återanvända
kod som redan prövats, rutin och tidskrävande uppgifter kan vara automatiserade. (Avison
& Fitzgerald, 2003).

2.2

Prototyping

Prototyping ett sätt att visa användaren systemet innan det implementeras, vilket ger möjlighet
till förändringar enligt användarens önskemål, något användaren annars upplever som
negativt, och prototyping ökar möjligheten för systemet att bli accepterat. Prototyping är ett
sätt att finna problem så tidigt som möjligt, och dessa blir då både enklare och billigare att
rätta till. (Avison & Fitzgerald, 2003).
Molich (2002) säger att prototyping är ett bra sätt att åskådliggöra designidéer. Detta stöds
även av Preece et al. (2002) som säger att prototyper är bra att använda när idéer och tankar
om produkten och dess utförande ska diskuteras med användaren. Vidare menar författarna att
användandet av prototyper är ett bra sätt för designern att själv testa sina idéer. Prototyper kan
ge svar på många olika frågor t.ex. klargöra otydliga krav och testa tekniska lösningar. Vilken
typ av prototyp som väljs menar författarna beror på vad som skall testas. Enligt Avison och
Fitzgerald (2003) så testas normalt system mot en detaljerad kravspecifikation, men om en
sådan inte finns är prototyping en väg att gå. Molich (2002) säger att en god prototyp ska
illustrera de kritiska delarna av användargränssnittet och de delar man är osäker på.
Det finns två typer av prototyper, nämligen pappersprototyper och elektroniska prototyper. En
fördel med pappersprototyper är att de inte ger en falsk förebild om att det handlar om
någonting färdigt utan att det handlar om något som är under utveckling. Det är något som
annars är risken med alltför välutvecklade prototyper. Det finns också en annan risk med
prototyper som blir för perfekta, nämligen att de också blir kostnadskrävande. När det gäller
elektroniska prototyper är en fördel med dem att man även kan testa den fysiska
användningen och interaktionen på ett helt annat sätt än vid användningen av
pappersprototyper Molich (2002).
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2.3

Definition av personalisering

Wu, et al. (2002) har definierat personalisering som en inriktning inom systemutveckling,
och innebär system vilka kan ändra konfiguration beroende av användarens behov och
önskemål. De definierar personalisering som möjligheten att skräddarsy användarens
upplevelse av elektroniskt innehåll. Detta kan ske på olika sätt till exempel genom olika
innehåll, hur innehållet presenteras på skärmen, samt vilket verktyg som används till exempel
webbrowser, mobiltelefon, eller annat medium.
Personaliseringsmöjligheter av en webbsida kan ses som ett verktyg för att binda användaren
tätare till sajten. Ett av många verktyg för att göra det är genom cookies med vilka
informationen om användaren lagras på användarens egen dator eller på en onlinedatabas för
att vid återbesök på sajten ge information om användaren. Dock är lite känt om effekterna av
personalisering av webbsidor när det gäller främjande av återkommande besök, att hjälpa
besökaren hitta information snabbare eller att helt enkelt göra besökaren mer tillfredsställd
med sidan (Wu et al., 2002).

2.3.1 Mobile user och personalisering
Panayiotou, Andreou, Samaras och Pitsillides (2005) menar att dagens mobila användare är
mer krävande än desktop-användaren. Teknik som desktop-användaren är helt nöjd med kan
anses bristfällig av den mobila användaren. Personalisering är en sådan teknik.
Den mobila användarens lilla mobila enhet (PDA eller mobiltelefon) är mer personlig än
desktop-användarens PC eller till och med laptop, vilket betyder att den mobila användaren
bär med sig sin mobila enhet. Det här medför att den mobila användaren vill kunna få
information och service när som helst från var som helst. Det innebär att hon/han utnyttjar sin
mobila enhet för att få information och service som gäller just vid den tidpunkten och det
tillfället när sökningen sker. Personalisering är en lösning som används för att fokusera på
effektiv förmåga/duglighet för den mobila användaren att tillgå lokal och den mest relevanta
informationen. Eftersom användarens behov och intresse ändras under tiden blir därmed tiden
och tidigare upplevelse viktiga faktorer. När det gäller tiden menar författarna att beroende på
tidpunkten när användaren söker information visas det som passar bäst för den tidpunkten.
Och gällande tidigare upplevelse anser de att beroende på vad användaren upplever just då så
visas information som relaterar till den upplevelsen (Panayiotou et al., 2005).
Panayiotou et al. (2005) menar att problemen med personalisering är komplext och det är
många frågor som skall besvaras. De tar upp följande frågor:
•

Vilket innehåll skall presenteras för användaren?
Hur vi skall bestämma vad som skall visas, använda användarprofiler och använda
användarens historia att förutsäga framtida behov. När vi använder användarprofiler
måste vi definiera behoven för 1) lagra information om användaren i ett format som är
lätt att använda, uppdatera och flytta och 2) relatera information baserade på semantisk
nivå.

•

Hur skall det visas för användaren?
Många användare vill se samma sak men formen de vill ha data presenterad på kan
variera. I den trådlösa miljön relaterar det här till den mobila enheten som används och
dess specifika kännetecken.
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•

Hur skall användarens privatliv säkerställas?
Varje personaliseringssystem behöver (och registrerar) information om varje
användares vana. Det här medför frågor både angående privatliv och juridiskt. Det
leder även till brist på användarens förtroende och kan resultera i ett misslyckat system
beroende på att användning av systemet undviks.

•

Hur skall ett globalt personaliseringsschema skapas?
Användaren bryr sig inte om om ett antal sajter kan peronaliseras eller ej, utan mer om
hon/han måste repetera processen med personalisering på varje. Speciellt irriterande
och besvärligt för rörliga användare som bär på mobila enheter med dåliga resurser
(krafter).

Just tidsfaktorn är enligt författarna inget som tagits hänsyn till i tidigare satsningar på det här
problemet. Författarna summerar detta i en fras: ”När, vad, hur och för vilken som helst av
aktiviteter” där när syftar till tid och tidigare upplevelser.
Panayiotou et al. (2005) påpekar att den mobila användaren inte söker efter information under
en speciell tidsperiod utan söker när som helst dygnet runt och året om och det här medför att
användarens intresse kan variera mycket med tiden.

2.3.2 Ett konceptuellt ramverk för personalisering
Explicit och implicit personalisering
Innehåll är en av de viktigaste delarna som kan personaliseras på webben. I syfte att förse
användarna med optimerad information så kan innehåll filtreras med olika filtreringstekniker.
Om användaren aktivt och medvetet gör personaliseringen är den explicit. Om
personaliseringen uppnås genom att webbsidan samlar information om användarens
aktiviteter utan att användaren är medveten om det är den implicit (Wu et al., 2002).
Cookies är ett bra exempel på implicit personalisering. Cookies är små datafiler som
innehåller information om användaren och som lagras på användarens egen dator. De skapas
när användaren för första gången besöker och interagerar med en webbsajt. Vid nästa besök
på sidan servern identifieras användaren och sidan kan anpassa sig efter vad användaren gjort
tidigare på sajten. Många webbsajter använder cookies som en basteknologi för
personalisering (Wu et al., 2002).
Länkpersonalisering är en inriktning som försöker välja ut relevanta länkar för användaren,
modifiera det ursprungliga navigeringsutrymmet genom att reducera eller förbättra vägarna
till relaterade sidor. Personalisering av länkar kan vara explicit eller implicit. Bokmärkena
eller favoriterna är exempel på explicit länkpersonalisering medan automatiska
länkgenererings verktyg eller opportunistiska länkar är exempel på implicit
länkpersonalisering (Wu et al., 2002).
Opportunistiska länkar är automatiskt genererade genom regler vilka utlöses av användarens
aktiviteter online. Till exempel genom ett köp av en flygbiljett så kan användaren få relaterade
länkar på sin biljett, alternativt med ett e-mail, med tips om biluthyrning, hotell etcetera. En
variant är system som genom att jämföra vad användaren köper med vad andra användare
som tidigare köpt samma produkt också köpt göra rekommendationer efter det (Wu et al.,
2002).
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Profilbaserad personalisering innebär att man måste registrera sig med personlig information
(användarprofiler) med till exempel namn, personnummer, adress, telefon, kön, ålder,
intressen etcetera för att få tillgång till mer avancerade tjänster, tex handla. Webbsajten lagrar
den här informationen på webbservern och använder den för personlig service. Men
webbsajten kan också använda den här informationen för riktad reklam. Kamba, Bharat och
Albers (1996) använder sig av en Java-agent som bygger upp en personlig profil baserat på
läshistorik. Bland annat hur lång tid läsaren spenderar på respektive artikel,
interaktionsteknik, och skapar utifrån detta en personlig profil. Det som Kamba et al. (1996)
menar är styrkan med detta tillvägagångssätt är att den personliga profilen blir dynamisk.
Intressen kan ju ändras över tiden, läsaren kan ju också ha olika läsintressen på olika tider av
dygnet. En nackdel med att profilen skapas med till exempel mätning av tid per artikel är att
för att det ska fungera korrekt, så måste läsaren vara helt fokuserad på läsningen. Om till
exempel man läser en artikel och blir avbruten av ett telefonsamtal, så kan läshistoriken bli
felaktig då i sådana fall tiden läsaren spenderar på den artikeln blir alldeles för lång .
Personal tools handlar om att vissa webbsidor tillåter användaren att skapa genvägar till den
information som intresserar dem mest. Användarna kan konfigurera egna personal tools som
till exempel letar efter aktiepriser. Personal tools skiljer sig från profile-bazed personalization
eftersom det är användaren och inte systemet som skapar personaliseringen (Wu et al., 2002).
Customized Screen Design Personalization är möjligheten att modifiera och utseendet och
känslan av en webbsida. Om organiseringen och utseendet av informationen på en webbsida
är anpassade efter användarens behov är gränssnittet personaliserat (Wu et al., 2002).
Control Personalization är möjligheten att avbryta, modifiera, fortsätta eller avsluta en
process som påbörjats. Personaliseringskontroll avser graden av kontroll som användaren har
över den aktuella processen. Det är en meta-nivå av personalisering. Även om ett system har
personaliserat ett annat system för en användare så tillåter personaliseringskontroll att
användaren kan avgöra om han vill acceptera den personaliseringsnivå som systemet har
gjort. Kontroll är en viktig aspekt av användarpersonalisering och graden av kontroll som ges
till användaren starkt påverkar användarens tillfredsställelse av systemet (Wu et al., 2002).
Anthropomorphic personalisering betyder att informationssystem beter sig som människor
tex. genom att hälsa på användaren när denne loggar in (Wu et al., 2002)

2.4

Användbarhet

ISO 9241-11 Riktlinjer för användbarhet är en internationell standard som definierar
användbarhet i systemsammanhang och säger:
”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att
uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet
användningssammanhang.” [5]
Vidare definieras ändamålsenlighet som:
”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.” [5]
effektivitet definieras som:
”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken
användarna uppnår givna mål.” [5]
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och tillfredsställelse definieras som:
”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt.” [5]
Slutligen definieras användningssammanhanget som:
”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan materiel) samt
fysisk och social omgivning i vilken produkten används.” [5]

Användbarhet kan brytas ner i olika mål. De här målen innebär att systemet skall vara
effektivt och lätt att lära sig. Ingen vill sitta för länge med inlärningen utan vill komma igång
så fort som möjligt. Speciellt gäller det våra vardagliga produkter, människor är ofta mer
villiga att spendera mer tid på att lära sig ett komplicerat system i motsats till ett enklare. Det
ska ha bra användbarhet och vara lätt att komma ihåg hur det fungerar när det väl är inlärt.
Det här är viktigt om systemet inte används regelbundet av användaren utan bara sporadiskt.
Det är inte bra om användaren varje gång den skall jobba med systemet måste sätta sig in i det
igen innan arbetet kan påbörjas (Preece et al., 2002).
Ett allmänt mål är hur bra systemet utför det som förväntas av det. En viktig fråga att ställa
när det gäller bra användbarhet är om systemet ger funktionalitet som gör det möjligt för
användaren att utföra sina uppgifter på det sättet de behöver eller vill göra det på.Ett effektivt
system innebär att när användaren har lärt sig systemet skall användaren och dess
arbetsuppgifter ha blivit mer produktiva jämfört mot innan systemet introducerades för
användaren, detta går ut på att användaren skall utföra så få steg som möjligt i systemet för att
utföra sin uppgift (Preece et al., 2002).

2.5

Grafisk gränssnittsdesign

Molich (2002) menar att grafik är det område där utvecklare förstår sina användare sämst.
Hittills har man inte lyckats påvisa något samband mellan tjusig grafik och användbarhet.
Löwgren och Stolterman (2004) menar att för en grupp användare med relativt enkla behov
och utan större förkunskaper kan en sofistikerad och komplex artefakt framstå som dålig
medan en enklare lösning ter sig som bättre.
Eftersom vi i vår kultur läser från vänster till höger, uppifrån och ner så bör innehållet på en
sida placeras i den ordningen och efter vilken vikt eller betydelse de har. Det vill säga det
viktigaste i övre vänstra hörnet och det minst viktiga i det nedre högra hörnet. Men man bör
tänka på att detta skiljer sig gentemot kulturer. Där kan en annan placering vara att föredra
(Barfield, 2004).
Layout handlar inte bara om att designa enskilda sidor för sig. När användaren navigerar runt
i systemet, det kan vara en websida eller tidning, så är de viktigt att nyckelelement behåller
sin placering på skärmytan och inte flyter omkring, byter position eller dyker upp och
försvinner om vartannat. Design av layout handlar om att ha en konsistent layout genom hela
produkten. Man bör visa enbart det man vill visa och utesluta det andra. Det handlar om att
undvika att skapa ”killer websites”, vilket är sidor som är så resurskrävande och tungladdade
att de tar död på tålamodet hos användaren. Detta kan få till resultat att användaren lämnar
siten och inte återvänder. Man har därmed tagit död på sina chanser att uppnå det man ville
uppnå med siten (Barfield, 2004).
Text är enkelt och behöver inte mycket teknologi. Men det är viktigt att texten är konsistent i
sitt språk, i sin kunskapsnivå och adressering. Även om användarna börjar bli mer vana vid ett
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tekniskt språk så når man fler användare genom att hålla det på en icke teknisk nivå. Detta
stöds av Molich (2002) som säger att användarna på en svensk webbplats talar svenska .
När det gäller länkar är det viktigt att man strävar efter att ha meta-information i länkar, det
vill säga att man ger användaren en uppfattning om vad som döljer sig bakom länken innan
denne klickar på den. Det är också lämpligt att gruppera länkar som hör ihop tillsammans, och
att det är lika viktigt hur man organiserar dem inom gruppen. Det kan vara lämpligare att
använda sig av text än ikoner när det gäller att orientera sig på en sida. Text är lättare att
förstå än ikoner vilka måste tolkas, även om de är internationella till viss del, så kan de vara
beroende på vilken kultur det handlar om. Man har också en annan risk när det gäller ikoner,
nämligen att dåligt designade ikoner kan vara omöjliga att förstå (Barfield, 2004).

2.6

Undersökning

Här presenteras den teori som ligger till grund för vårt intervjuarbete.

2.6.1 Kvalitativ ansats
En undersökning med ett kvalitativt upplägg är lämpligt när man inte har en klar bild över ett
begrepp eller fenomen, eller hur en specifik situation tolkas av människor. Man kan med en
kvalitativ metod få en klarare och mer nyanserad bild av ett oklart ämne. Vid en undersökning
är det omöjligt att undersöka alla som berörs, det måste göras ett urval. Det är fenomenet och
människorna som berörs av det som avgör hur urvalet skall se ut. Det kan i en förlängning
hävdas att den kvalitativa metoden kan användas när man vill få ett samband mellan individen
och kontexten (Jacobsen, 2002).

2.6.2 Intervju
När vi vill fråga användaren vad den tycker om vår produkt, om de tycker om den, om den
fungerar som de vill och om den tilltalar rent estetiskt då kan vi använda oss av intervjuer
eller enkäter. Enligt Preece et al. (2002) bör en intervju börja med en introduktion där en
presentation av intervjuaren och produkten görs. Sedan följer lite lättare frågor om till
exempel ålder, efter det kan de frågor som egentligen rör undersökningen och svårigheten på
frågorna placeras så att de svåra kommer sist. Intervjun bör avslutas med lättare frågor för att
lätta upp stämningen om den skulle ha hårdnat under intervjun. För att markera att intervjun
är slut skall användaren tackas och anteckningsblock och tillbehör stoppas undan för att
verkligen visa att det är klart (Preece et al., 2002).
Intervjun kan vara öppen, strukturerad eller eller som en blandning av de två. Den öppna
intervjun hålls som ett vanligt samtal och intervjuaren styr inte samtalet alls. Den öppna
individuella intervjun som en metod för datainsamling har som kännetecken att undersökare
och respondent för en dialog. Intervjun hålls vanligen vid ett möte men kan även ske via
telefon. Undersökaren registrerar samtalet antingen genom att skriva eller banda. Tre
sammanhang nämns då det kan vara bra att använda den öppna individuella intervjun och de
är a) när endast ett fåtal enheter skall undersökas, b) när den enskilda individens åsikt är
intressant och c) när vi har ett särskilt fenomen som vi vill veta hur individen tolkar.
Vid en strukturerad intervju har vi redan innan bestämt vad vi skall koncentrera oss på och
eventuellt även utarbetat en intervjuguide där vi tagit upp de frågor vi vill ha svar på. En
strukturering av en intervju kan göras i olika grader, från helt sluten till helt öppen. Helt sluten
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innebär att testpersonen inte har möjlighet till fria egna svar utan de har svarsalternativ att
välja på, och vid helt öppen strukturering finns ingen intervjuguide (Jacobsen, 2002).

2.6.3 Utvärderingsmetodik
Gulliksen och Göransson (2002) anger några viktiga aspekter vad gäller utvärderingsmetoder:
• Utvärderingar är viktiga – ju senare i utvecklingsprocessen fel hittas desto dyrare blir
projektet, därför är det viktigt att utvärdera under hela processen.
• Deltagande metoder – användaren är aktiv i utvärderingen. Användardeltagande är
”alltid” möjligt - ursäkter för att inte ta med användaren är till exempel att de inte är
tillgängliga men det går alltid att hitta användare.
• Brist på konstruktiva utvärderingsresultat – utvecklaren får ofta reda på att systemet
har fel och brister men aldrig någon lösning till problemet.
Författarna delar in utvärderingsmetoderna i direkt och indirekt medverkan av användare. I
metoder med direkt medverkan av användare hittar vi frågeformulär och intervjuer. Vilken
metod som väljs beror på olika faktorer som användarens och uppgiften karaktäristik,
produkten i sig och de begränsningar som finns i projektet. Användarmedverkan låter
användaren hantera systemet och ger utvecklaren en bild om hur det arbetas med systemet.
Att dokumentera utvärderingen är viktigt eftersom det är ett stöd till varför vissa beslut tas
(Gulliksen & Göransson, 2002).

2.7

Teoretisk diskussion

Eftersom det inte skrivits så mycket om personalisering av e-papperstidningar vid tidpunkten
för vårt arbete så baserar vi våra synpunkter i ämnet på det material vi funnit som till stor del
handlar om personalisering av webben. Vi är av åsikten efter våra studier i ämnet att det finns
många likheter mellan e-papperstidning och webb. Detta eftersom båda är digitalt uppbyggda
och orienteringen sker genom ett gränssnitt som är uppbyggt på en skärm.
För att kunna arbeta med ett projekt som handlar om personalisering ansåg vi oss först
tvungna att definiera vad vi menar med personalisering, vilket är ett oerhört komplext område
skulle det visa sig. Vi fann hos Wu, et al. (2002) ett sätt att definiera personalisering som
stämde med det vi kommit fram till genom diskussioner i arbetsgruppen. De menar i korthet
att personalisering är möjligheten att skräddarsy elektroniskt innehåll till att passa
användarens personliga behov. Här måste enligt Panayiotou et al. (2005) hänsyn tas till att
dagens användare av mobil teknologi, vilka är mycket mer mobila och rörliga än den
genomsnittlige desktopanvändaren, är mer krävande. Ett exempel på detta är att tiden när
användaren söker informationen är avgörande för vilken typ av information som efterfrågas,
det är inte enbart under vissa tidpunkter som mobila användare söker efter information utan
det sker hela tiden, dygnet runt. Detta har vi försökt ta hänsyn till genom att det alltid ska vara
enkelt för användaren att skifta mellan den personaliserade versionen och originalet.
Att välja en lämplig metod att arbeta efter i ett projekt av den typ som det handlar om i vårt
fall kan vara svårt. Vi kom efter att studerat olika metoder fram till att det i vårt fall passade
bäst att ta en befintlig metod och anpassa den efter vårt projekt. Den metod som vi ansåg var
lämpligast att utgå från, och med möjlighet att anpassa till projektet, var RAD. Detta eftersom
prototyping är en väsentlig del av RAD och vi ansåg att prototyping var ett bra sätt för oss att
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kunna ta fram krav när det gäller personalisering av e-papperstidningar eftersom det rör sig
om ett helt nytt område. Det är ett arbetsätt som vi anser stöds av Löwgren och Stolterman
(2004) vilka menar att metoden är ett redskap för att nå fram till målet och att det är
situationen och de inblandade människorna som får avgöra. Vi tolkar det som att man kan inte
i varje enskilt fall tro att det finns en metod som passar perfekt för ändamålet och att det
därför kan vara aktuellt att anpassa metoden efter situationen.
Jacobsen (2002) menar att ett kvalitativt arbetsätt är lämpligt när man inte har en klar bild
över ett ämne eller hur människor tolkar en specifik situation. Vi använde oss av en kvalitativ
ansats när det gällde att ta fram kraven eftersom det i vårt fall handlade om ett nytt och oklart
ämne, och en stor målgrupp vilken först måste sättas in i vad projektet handlade om och det är
omöjligt att fråga alla. För att kunna utvärdera våra protyper använde vi oss av det som
Gulliksen och Göransson (2002) beskriver som ”Deltagande metoder”, och som innebär att
användaren är aktiv i utvärderingen. Genom detta ansåg vi att vi fick en bättre och klarare bild
av hur de presumtiva användarna uppfattar och använder systemet.
Kamba et al (1996) tar upp möjligheten att spara intressanta artiklar i en personlig mapp, och
vi har i vårt projekt också diskutterat detta. Vi ser det som att det handlar om en mapp i epapperet som sådant och inte i e-tidningen. Det vill säga en mapp där man kan spara material
inte bara från en speciell tidning utan från flera. De olika e-papperstidningarna som man
köper eller prenumererar på är ju bara en del i e-papperet.

3. Tillvägagångsätt
Här presenterar vi hur vi arbetat med vårt projekt. Vilken metod vi valt att arbeta efter,
arbetsordning, enkätens konstruktion, våra prototyper, grafisk gränssnittsdesign, samt en del
av de verktyg och programmeringsspråk vi använt oss av för tillverkningen av våra
prototyper.
Vårt arbete är av explorativ art och innebär att resultatet kommer att formas allteftersom
projektet framskrider. Vårt mål är att komma fram till en kravspecifikation och en prototyp
för hur personalisering av e-papperstidningen skulle kunna se ut.
Med den utgångspunkten har vi haft svårt att hitta en metod som stämmer in på vårt projekt
och som gick att använda rakt av. Så i stället tittade vi på olika metoder och kom sedan fram
till att för att få fram en som passade vårt projekt var vi tvungna att själva konstruera den.
Löwgren och Stolterman (2004) menar att när valet av metod skall göras får situationen och
människorna som är inblandade avgöra. De anser vidare att metoden är ett redskap för
designern att nå fram till sitt mål och att användaren ska använda den efter dess tillämpbarhet.
Det enklaste sättet att lösa vårt problem var att modifiera en befintlig metod till att passa vårt
projekt.

3.1

Utvecklingsmetod

Efter att ha studerat tre olika metoder kom vi fram till att vi skall utgå från RAD till vårt
projekt. Detta eftersom vi ansåg det vara bra att bygga en utvecklingsmetod som utgår från
kort ledtid, där kraven är på en hög nivå från början och sedan utvecklas under processen samt
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att det går att lägga till krav. Vi får själva ta reda på de initiala kraven som vi skall utgå från.
Detta gör att vi anser att RAD passar som utgångspunkt för vår utvecklingsmetod. XP, som
var en av de metoder vi tittade på, krävde att vi var två som programmerade parvis vilket inte
var möjligt i vårt projekt. Eftersom vi måste lägga mycket tid på att ta fram krav anser vi att
XP inte passar till vårt projekt. The Usability Engineering Lifecycle som var den tredje
metoden som var aktuell för oss tog enbart upp användbarhetsbiten varför den inte lämpade
sig för vårt projekt. Vi anser att vi kan utgå från RAD och tänka användbarhet när vi arbetar i
projektet.
Avison och Fitzgerald (2003) har i sin beskrivning av RAD åtta delar som ingår, dessa är:
inkrementell utveckling, timeboxing, the pareto principle, MoSCoW-rule, JAD workshops,
Prototyping, Sponsor and champion och verktyg.
Till vårt projekt valde vi att använda sex av delarna, dessa är timeboxing, JAD workshops
som i vår version av metoden bytts ut mot en enkät, inkrementell utveckling, prototyping,
MoSCoW-rule, samt Sponsor and champion.
Timeboxing
Vi har resonerat oss fram till att vårt projekt är en timebox. Vi kommer att behandla vår
produkt efter arbetet i en timebox, då vi har en del (produkt) som skall utvecklas och
levereras. Annat som stämmer överens mellan timeboxing och vårt projekt är att tid och
resurser är fasta variabler och att det är funktionalitet som får bli variabeln som kan ändras.
Enkät
JAD workshops har i vår anpassade metod bytts ut mot en enkät. Fördelar med en enkät är att
man når fler användare och når en bredare målgrupp. Detta anser vi vara en viktig fördel
eftersom vi inte har något underlag att gå på från början, och eftersom e-papperstidningen är
tänkt för en bred målgrupp. Ytterligare en fördel med enkät är att svaren lättare kan
sammanställas än i en workshop. Riskerna med en enkät kan vara att vi missar chansen att
fånga upp diskussioner och funderingar från deltagarna, samt att respondenten inte svarar
seriöst på frågorna eller inte tar sig tid för att sätta sig in i det som efterfrågas. Frågorna i
enkäten kan misstolkas och därmed inte ge ett korrekt svar.
Inkrementell utveckling
I vårt projekt utgår vi från krav på hög nivå som sedan utvecklas därför passar inkrementell
utveckling vårt projekt. Kraven kommer utvecklas när vi har haft vår första kontakt med
användarna. Det här innebär att vi kommer få ändra och lägga till krav under projektets gång.
Prototyping
Prototyping är lämpligt för vårt projekt eftersom det handlar om en ny produkt, och
användaren inte har kommit i kontakt med e-papperstidningen tidigare. De kan därför lättare
genom prototyping kan skapa sig en uppfattning om hur produkten kommer att se ut och
fungera. Detta stöds också av Avison & Fitzgerald (2003), Molich (2002) samt Preece et al.
(2002), och som vi tar upp i teoriavsnittet (2.2).
MoSCoW-rule
När vi skall analysera svaren i enkäten kommer vi göra en prioritering av de resultat som vi
får fram. Prioriteringen görs utifrån MoSCoW-rule och vi kommer arbeta vidare med de krav
vi anser var ”The must have”.
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Sponsor and champion
En champion hjälper till att övervinna en viss byråkrati och politik. Vi anser att vår
handledare och även vår kund i viss mån utgör rollen av champion i vårt projekt. Detta tycker
vi på grund av att det är dels handledaren men även vår kund som kan ta beslut om till
exempel vem som står för eventuella kostnader.

3.2

Arbetsordning

Här är arbetsordningen för projektet:
1.
2.
3.
4.
5.

Bestämma vad som ska göras
Göra en preliminär arbetsfördelning
Påbörja dokumentationen vilken fortlöper under hela projektet
Forskning, inhämtning av kunskap
Bestämma en metod att arbeta efter, antingen en färdig eller komponera en egen av
delar från andra metoder.

6. Utforma en enkät
7. Bestämma hur och i vilken form denna ska skickas ut
8. Bestämma hur svaren på enkäten ska ställas samman och analyseras
9. Göra en sammanställning av resultaten från enkäten
10. Göra en kravspecifikation baserad på dessa resultat på vilken prototyperna ska byggas
11. Design av de första prototyperna baserade på kravspecifikationen
12. Testa prototyperna och analysera resultaten
13. Iteration av punkterna 10-12
14. Göra en slutgiltig analys och en sammanställning över resultaten
15. Skapa en teknisk prototyp baserad på analysen från föregående punkt
16. Testa och utvärdera dessa
17. Analysera resultaten
18. Ta fram ett designförslag till utformningen av e-tidningen med tillhörande krav
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Som ett steg i att utveckla de initiala kraven mot slutliga krav för vårt projekt gör vi en enkät
som vi sammanställer och analyserar. Utifrån denna fastställer vi en kravspecifikation som
ligger till grund för en första low-fidelity prototyp. Prototypen utvärderas och analyseras, och
på resultatet från denna bygger vi den tekniska prototypen. Punkten identifiera krav itereras
tillsammans med punkten design i vår metod.

Kravspec för personaliseringsverktyg för e-papperstidningar
1. Handhavande
Ett generellt krav för verktyget är att det ska ha hög genomskinlighet, det vill säga
vara enkelt att lära sig, förstå och använda. Det bör ha en ren och enkel design vad
gäller funktionalitet och utseende.
2. Grafiskt utseende
Utseendet av verktyget bör anpassas till att fungera ihop med flera olika tidningar och
tidningstyper.
3. Ett verktyg för alla tidningar
Samma verktyg bör användas för alla tidningar. Detta för att undvika att komplicera
det för användaren, man har ju istället möjligheten att i verktyget välja olika
personaliseringsalternativ för olika tidningar.
4. Förinställda/egna inställningar
Verktyget ska gå att använda både med de förinställda alternativen och med de egna
personliga inställningarna på olika tidningar. Det ska gå att kombinera förinställda
alternativ med personlig profil. Man har då möjlighet att tex välja vissa inställningar
som ska gälla för alla tidningar och att även gå in och specificera inställningar för
enskilda tidningar ytterligare.
5. Läshistorik
I verktyget ska det finnas en möjlighet att välja att det anpassar sig efter läshistorik
som baseras på de ämnen eller avdelningar i tidningen som läses mest frekvent.
6. Personaliserad/original version
Det ska vara enkelt att växla mellan den personaliserade versionen och originalet av
tidningen. Läsaren vill ha tryggheten i att alltid ha tillgång till hela tidningen för att
inte riskera att missa något. Denna växling kan ske inne i verktyget men vi ser det som
ett krav att det ska finnas ett snabbval för det jämte länken till verktyget på
tidningarna.
7. Personlig profil
Den personliga profilen som man skapar med hjälp av verktyget bör lagras i e-pappret
och inte hos tidningen. Det finns en stor skillnad på intresse av personalisering
beroende på var den lagras. Skillnadsgraden ligger enligt våra enkätsvar på 50%
intresserade om den lagras på tidningen mot 80% om den lagras i e-papperet.
8. Geografiskt/lokalt baserat innehåll.
Det finns ett stort intresse hos våra respondenter för möjligheten att välja
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geografiskt/lokalt anpassat innehåll, det gäller både redaktionellt och annonsbaserat.
9. Uppdatering av inställningar
När det gäller uppdatering av inställningarna för personaliseringen är det upp till
läsaren att sköta detta. Man kan lägga in en påminnelse om det men det är ingen hög
prioritering på detta krav.

Design
Utifrån och tillsammans med punkten identifiera krav utformar vi designen av den tekniska
prototypen. Designlösningarna har utvecklats individuellt för att därefter diskuteras och
sammanställas i gruppen. Efter ett antal iterationer kom vi fram till en gemensam design av
den tekniska prototypen.

3.3

Enkäten

Innan vi påbörjade vårt arbete med att utveckla en prototyp för personalisering av E-papper
sammanställde vi en enkät, med 22 frågor. Syftet med denna enkät var att få mer klarhet i vad
användarna vill ha ut av en personalisering, och vad de anser är viktigt, för att få lite mer
tydliga riktlinjer över hur vi fortsättningsvis skulle styra upp arbetet. Enkäten besvarades av
sammanlagt 65 personer, och deras ålder var upp till 65 år. Fördelningen mellan kvinnor och
män var, 21 kvinnor och 44 män. För vårt projekt anser vi att 65 svar var tillräckligt för att vi
skall kunna gå vidare. Enkäten och svarssammanställningen finns som Bilaga 6 och 7.

3.3.1 Konstruktion
I uppförandet av enkäten började vi med att sitta ner och diskutera hur enkäten skulle se ut i
stora drag. Vi har lagt ner mycket tid på att få språket i enkäten lättförstått och att frågorna
skall vara lätta att förstå även för den som inte är tekniskt insatt, eller saknar kunskaper om Etidningar. Preece et al (2002) menar att frågor av flervalstypen ger de mest klara och specifika
svaren. Detta utgick vi ifrån när vi formulerade våra frågor. Vi beslöt oss för att först skissa på
frågorna var och en för sig för att vi inte skulle påverkas av varandra utan tänka fritt, och för
att på det sättet hitta så många infallsvinklar som möjligt. Efter det sammanställde vi våra
frågor och kompletterade med fler frågor där vi ansåg att det behövdes.
När vi tyckte att enkäten började bli klar lämnade vi den till vår handledare och hans kollegor
för en genomläsning och kommentarer. Vi fick intressanta kommentarer som vi tog under
övervägande och gjorde vissa förändringar i enkäten efter det.
För att vi skulle ha en enkät som respondenterna skulle förstå och enkelt kunna fylla i gjorde
vi en pilottest av enkäten. Vi lät ett antal personer fylla i enkäten och kommentera allt de
tyckte var otydligt och som de inte förstod. Den här testningen var av stor betydelse då vi fick
nyttiga kommentarer. De kommentarer vi fick var:
•

Det var vissa formuleringar som upplevdes krångliga och behövde förtydligas. I en del
fall valde vi att ta bort de frågorna helt, och vissa frågor omformulerade vi.

•

Det gällde till exempel frågor som innehöll termen ”något dyrare” vilken upplevdes
som oklar, och vi hade ingen bättre eftersom kostnaden ifråga inte kan specificeras i
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nuläget. Det kan ju uppfattas väldigt olika vad termen ”något dyrare” innebär. Det
gjorde att de frågorna upplevdes som svåra att besvara, och vi valde att omformulera.
•

Vissa av respondenterna saknade en förklaring över syftet med enkäten. Det var
framför allt i de fall där vi inte lämnade ut enkäten själva utan genom ombud som det
saknades. Vilket ju i efterhand var självklart att det skulle vara med. Vi lade till en
kort förklaring av syftet på framsidan.

•

På ett par frågor tog vi bort flervalsalternativen eftersom de upplevdes som onödiga av
testpersonerna. Det rörde sig om frågor som handlade om läsbeteendet. Här menade
respondenterna på att läsbeteendet inte ändras så ofta utan ligger fast.

Efter att vi tittat på och diskuterat testpersonernas åsikter så gjorde vi vissa förändringar,
omformuleringar och selektering av frågor. När enkäten var genomläst ännu en gång var den
klar för ”utskick”.

3.3.2 Frågor
Fråga 1 och 2 frågar vi efter kön och ålder, detta är intressant i bemärkelsen att se vilka
kategorier av människor som intresserar sig för e-tidningar och även hur man kan anpassa etidningen att fungera för alla olika önskemål.
Fråga 3 och 5, hur ofta vederbörande läser olika tidningar i pappersformat respektive
webbformat är intressant i den bemärkelsen att man får en bild av personens läsvanor och
nyhetsintresse i övrigt. Detta resultat kan generera en analys av hur många som kommer att
intressera sig för e-tidningar.
I fråga 4 och 6 frågar vi efter lästeknik. Detta för att för att få en bild av var i e-tidningen det
är aktuellt för användaren att personalisera, och hur läsarna kan tänkas navigera i sin etidning. Svaren ger oss riktlinjer över hur personaliseringen kan struktureras upp.
På fråga 7 och 8 frågar vi om personaliseringen bör ske genom läshistorik och/eller genom
egna inställningar. Detta för att få en bild av hur mycket jobb användaren vill lägga ner på att
personalisera, och även vilken grad av kontroll användaren vill ha över innehållet i sin etidning.
Fråga 9 berör ytterligare vad som känns viktigast för läsaren när det gäller den grundläggande
personaliseringen. Rädslan att missa viktig information kontra behovet av att göra tidningen
personligt anpassad. Här har vi valt att ge läsaren möjlighet att fylla i flera alternativ för att få
en så klar bild som möjligt.
Fråga 10 och 11 berör läsarens åsikter om att lagra personliga profiler, antingen på tidningens
webbserver eller på sitt egna e-papper. Denna fråga ger en bild av hur viktigt det är för läsaren
med integritet och säkerhet. Svaren ger oss också en vägledning till hur man kan lägga upp
personaliseringen i e-tidningen i ett senare skede.
På fråga 12 undrar vi helt enkelt om personaliseringen skall vara permanent eller bör
uppdateras med jämna mellanrum. Svaren är intressanta i den bemärkelsen att, för vissa
människor ändras intressen och informationsbehov kontinuerligt och de har därmed ett behov
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av uppdatering för att inte missa något, medan andra har ett behov av att slippa ”göra om”
inställningar av till exempel bekväma skäl.
Fråga 13, geografisk baserat innehåll, i vilken utsträckning intresserar det e-tidningens läsare?
Denna fråga är intressant då den i hög grad kan påverka hur vi kommer att bygga upp
möjligheterna till personalisering, då just geografiskt innehåll är något som kan tänkas vara ett
tillval i tidningen.
Fråga 14 och 15 berör personaliseringens innehåll kontra kostnad. Hur intresserad är läsaren
av att kategorisera sin tidning, och hur stor roll spelar kostnaden för den eventuella servicen
in? Svaret vi får ger oss en bild av hur seriöst intresset är.
På fråga 16, 17 och 18 frågar vi om vilka önskemål det finns när det gäller annonsering.
Vilket intresse finns när det gäller geografiskt baserade annonser, personligt baserade
annonser och alternativet att välja bort annonser helt. Dessa frågor ligger också till stor del
som grund för hur vi kommer att utforma själva personaliseringsalternativen i e-tidningen. Vi
tror också att annonsörerna kommer att ha mycket att vinna på att kunna rikta annonserna till
rätt läsare.
Fråga 19 om huruvida personaliseringen bör ske per e-tidning eller om samma personalisering
skall gälla för samtliga e-tidningar, ger oss en bild av hur precisa och detaljerade
personaliseringsmöjligheterna bör vara.
Fråga 20 är den fråga som ger oss mest information om hur personaliseringen bör byggas upp
och vilka olika personaliseringsalternativ som är intressanta för läsarna. Även på denna fråga
kan man välja flera olika alternativ.
Fråga 21 och 22 ger oss svar på personaliseringens vara eller inte vara och vad som skulle få
läsaren att avstå från personalisering. Denna fråga ger oss ett perspektiv på hur avancerad
personaliseringen kan vara utan att bli för svår eller detaljerad.

3.3.3 Resultat och analys av enkätundersökning
Fråga 1-2 avser kön och ålder och utfallet på de frågorna blev följande: 44 män och 21
kvinnor har svarat på enkäten och endast 7,5 % var över 35 år gamla, alltså relativt unga
personer.
På fråga 3 och 5 är det betydligt fler som läser en webbtidning flera gånger per dag (23 %) än
de som läser en papperstidning flera gånger per dag (0.5 %). Av de resultatet kan man dra
slutsatsen att interaktiva tidningar tjänar på att uppdatera sig ofta, och även för annonsörer så
borde det vara mer attraktivt att annonsera, då läsaren ofta går in och läser flera gånger per
dag till skillnad från traditionella papperstidningar. Det är dock fler som aldrig läser en
webbtidning (12 %) än de som aldrig läser en papperstidning (0.6 %). Slutsatsen vi drar är att
har man väl börjat läsa webbtidningar, blir det lätt att man gör det flera gånger per dag.
webbtidningen är lättillgänglig och har även den fördelen att uppdateras kontinuerligt under
hela dygnet till skillnad från papperstidningen.
På fråga 4 (totalt 70 svar) är det nämnvärt många som antingen skummar först (36 %) eller
som läser rubrikerna först och sedan fördjupar sig i de mest intressanta artiklarna (23 %). Och
just denna bit är en stor del som personaliseringen bygger på, det vill säga att läsaren får upp
just de rubriker som är intressanta för honom/henne, och slipper därmed all ”onödig”
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information i tidningen, vilket i sin tur leder till mer effektiv läsning och en större
tillfredställelse i tidningsläsandet. Vidare är det också tydliga svar på fråga 6 (totalt 64 svar).
De flesta utgår ifrån första sidan på tidningen (40 %), eller läser rubrikerna först (26 %). Och
det tyder på att man i personaliseringen bör lägga en del av krutet på förstasidan, vilket vi
också har tagit i beaktande. Det ligger också en skillnad i att med papperstidningen är det 2.8
% som skummar igenom och sedan läser allt, medan på webbtidningen är den siffran 0 %. Det
är alltså ingen av de tillfrågade som läser hela webbtidningen, vilket medför att den
information som läsaren väljer bort i sina personaliseringsinställningar är information som
läsaren förmodligen ändå skulle ha hoppat över. Vinningen är smidighet, enkelhet och
läsbarhet för användaren.
På fråga 8 är det betydligt fler som vill välja sina egna inställningar (70 %) framför
förinställda alternativ Det är även en klar majoritet som vill att e-tidningen baserar sitt
innehåll på läshistorik (fråga 7), och då framför allt läshistorik som baseras på de
avdelningar/ämnen som läses mest frekvent (50 %). Slutsatsen vi kan dra där är densamma
som Kamba et al. (1996) också skriver om, det vill säga, att för bästa resultat bör man
kombinera de båda sätten, både tillhandahålla manuella inställningar, samt ge läsaren ett val
att använda sig utav läshistorik.
På fråga 9 är svaren mycket jämnt fördelade, men trots att läsarna har kunnat kryssa i flera
olika alternativ (totalt 123 svar) sticker två av dem ut lite mer än de andra. Dels är det att
personaliseringen verkligen ska uppfylla läsarens önskemål (30 %), samt att personaliseringen
inte tar bort någonting i tidningen (30 %). Vi har valt att ge läsaren möjlighet att på ett enkelt
sätt ska kunna växla tillbaka tidningen till orginalutförande om det för stunden är något
han/hon inte vill missa. Vidare är de svar som har fått något mindre röster är alternativen om
att personaliseringen skall vara enkel att göra (20 %) och lätt att ändra (20 %).
Det är relativt stor skillnad på intresse av personalisering beroende på var den personliga
profilen lagras (fråga 10 och 11). Om profilen lagras på tidningen är det ungefär hälften
(52%) som är intresserade av personalisering. Lagras däremot profilen på det personliga Epapperet är så mycket som 80 % intresserade av att personalisera sin e-tidning
När det gäller om personaliseringen ska vara permanent eller om den ska uppdateras med
jämna mellanrum (fråga 12) är det 43 % som vill att inställningarna är permanenta och 57%
som vill att de ska uppdateras med jämna mellanrum. Rätt jämna siffror gör att vi avvaktar
med att göra några automatiska regler rent tekniskt. Det allra enklaste är ju att den läsare som
vill uppdatera helt sonika går in i verktyget och gör det.
På fråga 13 huruvida tidningen skall tillhandahålla geografiskt baserat innehåll, är det så
mycket som 86 % som är intresserade av den tjänsten. Vi har tänkt lösa den tjänsten genom
läsarens personliga profil (hemort), som ska genereras via en databas.
När det gäller val av innehåll i e-tidningen (fråga 14 och 15), så är det 60 % som vill ha
möjligheten att helt välja bort vissa delar av tidningen. Medan 40 % kan tänka sig att
prenumerera på utvalda delar för en högre prenumerationskostnad än normalt. Förmodligen
att vi fått tydligare svar om vi hade formulerat frågorna lite tydligare. Man kan dock ändå dra
slutsatsen att kostnaden har en betydelse för personaliseringsintresset, trots det är det relativt
många som kan tänka sig att betala för sin personalisering.
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Fråga 16, 17 och 18 berör annonsering i e-tidningen. Här kan vi se ett stort intresse för
anpassad annonsering, hela 77 % är intresserade av geografiskt baserade annonser, och vidare
är 75 % intresserande av personligt anpassade annonser. 58 % är intresserade av att välja bort
annonseringen i tidningen helt. En personaliserad annonsering tror vi är till stor fördel både
för både annonsörer och läsare. Annonsören har då möjlighet att rikta sina annonser till exakt
rätt målgrupp, samt läsaren i sin tur slipper de annonser han/hon är ointresserad av. Lösningen
är återigen läsarens personliga profil, där vi med hjälp av en databas plockar ut relevant
information.
Ytterligare en fråga som är märkbart tydlig (fråga 19) är att läsarna vill personalisera varje
tidning för sig (70 %). Detta löser vi genom att användaren får välja tidning i samband med de
personliga inställningarna. Givetvis går det ju också att på ett enkelt sätt välja bort
personaliseringen vid varje lästillfälle utan att tappa några inställningar.
När det gäller fråga 20 som berör e-tidningens design, så har vi tagit i beaktande de flesta av
de val som fått mest ”röster”. Det är bland annat att läsaren ska ha möjlighet att förstora upp
artikeln över hela skärmen (18 %), att läsaren ska kunna spara artiklar i en personlig mapp (22
%), att läsaren kan välja att se enbart rubriker på förstasidan (15 %), och vilka
ämnen/avdelningar som ska visas (15 %). De val som inte verkar vara speciellt attraktiva är
bland annat anpassning för synskadade (6 %) och rörelsehindrade (5 %). Förmodligen ligger
just de resultaten i att man själv måste vara berörd utav de problemen för att visa intresse för
handikappsanpassning. Totalt sett fick frågan 217 svar.
På frågan (21) vad som skulle kunna få vederbörande att avstå från personalisering, svarade
39 % att det var rädsla att missa något. 27 % vill inte förbinda sig till något och övriga svar är
jämnt fördelade mellan att det verkar krångligt och att de vill läsa tidningen i
ursprungsformat. Totalt sett fick frågan 98 svar. Vår lösning är återigen möjligheten för
läsaren att växla tillbaka till orginaltidning med en enkel knapp.
Slutligen så verkar intresset för personalisering relativt svagt. Det är bara ungefär hälften
(54%) som skulle välja en e-tidning med personaliseringsmöjligheter framför en utan (fråga
22). Och av detta drar vi slutsatsen att personaliseringen bör vara så enkel och funktionell som
möjligt för att användarna ska använda sig av den. Den här frågan fick 72 svar trots att det är
en tydlig Ja och Nej fråga så har flera personer valt båda alternativen. Förmodligen är man
osäker, och det borde kanske ha funnits ett alternativ ”vet ej”.

3.4

Prototyp

Här beskriver vi vad som legat till grund för konstruktionen av vår prototyp. Prototyperna
bygger på den kravspecifikation vi gjorde efter enkäten.

3.4.1 Teknisk konstruktion
Det var den logiska designen och inte den tekniska som stod i centrum för vårt arbete. Detta
gjorde att vi avstod från att arbeta med databaskopplingar eftersom vi inte hade något behov
av det i vårt arbete.
När det gäller den tekniska aspekten av tidningsprototypen så är den uppbyggd med html som
grund. Till detta har använts CSS för att styra utseendet. Vi valde att bygga prototyperna i
html eftersom vi ansåg det vara enkelt att arbeta med, trodde vi i alla fall, men det tog längre
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tid än beräknat vilket det fanns flera orsaker till. Dels att vi var orutinerade på html men också
på att det inte är helt enkelt att arbeta med nästlade tabeller och att få det att se ut som en
tidningssida.
HTML

Vi valde att arbeta med HyperText Markup Language vilket förkortas html, för att det är ett
språk som ligger tillgrund för alla typer av webbsidor oavsett vilka andra språk som används
som komplement, till exempel java eller asp. Den prototyp i form av e-papperstidning som
projektet gäller kommer ju också att ha stora likheter med en webbsida när det gäller
funktioner som bläddring, placering av innehåll etc. Eftersom vår prototyp ska vara interaktiv
till viss del så använder vi oss av DTML (Dynamic HyperText Markup Language) som
innebär en kombination av flera olika tekniker. I vårt fall har vi använt oss av Javascript, och
CSS. Dessa redogörs för nedan.
När det gällde tidningsprototypen valde vi att använda oss av nästlade tabeller för att styra
innehållets placering. Syftet var att efterlikna en tidningssida. Det visade sig inte vara helt
enkelt att arbeta med nästlade tabeller, det blev några stycken. Vi har också strävat efter att
använda oss av korrekt syntax i koden, det vill säga inga å, ä och ö utan ersatt dessa med
korrekta tecken.
CSS

Vi valde att använda oss av CSS, som står för Cascading Style Sheets och är en typ av
formatmallar för att styra utseendet när det gäller utseendet och beteendet på texter och som i
vårt fall tabeller. De finns i form av externa stylesheet vilka läggs som en separat CSS fil
vilken övriga html-sidor kan länka till, och man kan därigenom styra flera sidor genom att
ändra på innehållet i en CSS fil, eller som separat kod vilken läggs inom head-taggen på varje
sida. Vi valde att arbeta med externa stylesheets på grund av att det underlättar både
skapandet, man behöver bara göra en fil och skriva koden en gång, och det löpande arbetet
med sajten eftersom det finns ju bara en kod att modifiera. Man kan givetvis använda sig av
flera stylesheets men det ansåg vi inte vara nödvändigt på grund av projektets omfattning.
Javascript

Javascript är ett språk som körs direkt i användarens dator utan att behöva returneras till
servern. Detta sparar tid för användaren och arbete för servern. Javascript är också relativt
enkelt att arbeta med eftersom det ofta finns färdiga scripts för den funktion man är ute efter
som man kan lägga in direkt i koden. Men det krävs även här lite handpåläggning. Vi har
använt oss av Javascript för att visa vårt verktyg i form av ett pop-up fönster. Verktyget ligger
som en länk på varje sida. Vi har även ett annat javascript för att stänga fönstret med hjälp av
en knapp.
Bildhantering

För att kalibrera och dimensionera bilderna för sidan har vi använt oss av Photoshop CS2. Det
är det bildbehandlingsprogram som vi är mest bekanta med och även det mest kompetenta
enligt vår mening. Det kan arbeta i de flesta bildformat och har ett avancerat textverktyg.
Eftersom vi varit osäkra på vilken utrustning vi kommer att använda oss av för att presentera
den färdiga prototypen har vi valt att inte komprimera bilderna för hårt. Komprimering av
bilder innebär att man sänker kvaliteten på bilderna men med bibehållet utseende, för att de
ska väga mindre i förhållande till sin storlek och därigenom vara mindre tungladdade i en
browser.
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Vi har även använt oss av Photoshop CS2 för att skapa de flesta av rubrikerna och annonserna
till tidningen.
Kommunikation

Vi har använt oss av MSN, telefonmöten, och mail för vår kommunikation till stor del. Detta
eftersom vi bor på geografiskt skilda områden. Vi har även använt oss av writely.com för att
lägga upp en projektdagbok samt de första utkasten till dokumentationen. Dessa hjälpmedel
har underlättat väldigt mycket för oss i vårt projektarbete.
Övrigt

MS Project har vi använt oss av för att styra upp projektet och till vårt GANTT-schema.
Vi har även använt oss av MS Visio för de tidiga utkasten i vår design. Prototypen är
uppbyggd och anpassad för att visas i Mozilla Firefox. Vi bedömde att det var den som var
lämpligast för vårt ändamål.

3.4.2 Olika prototyper
Vi har använt oss av både pappersprototyper och elektroniska i vårt projekt. Vi valde att
använda oss av papper och penna för att skapa de första designförslagen, men övergick till att
skapa de första prototyperna i datorn eftersom vi ansåg det lättare att förmedla i gruppen och
”ligger mer i tiden” (Bilaga 1 och 2).
Vi har haft stor nytta av pappersprototyperna både inom gruppen för att klargöra designidéer
men även när det gäller att testa de första idéerna på användare. En pappersprototyp har mer
tidningskänsla än en elektronisk, vilken får mer webbkänsla. Elektroniska prototyper har
fördelen att man med dem kan testa den fysiska användningen och interaktionen på ett helt
annat sätt än vid användningen av pappersprototyper. Användarna har haft lättare att tro på
verktyget när de ser det i elektronisk form. Det är lättare att åskådliggöra kopplingen mellan
verktyg och den personaliserade versionen av tidningen.
Men det finns också rent allmänt en risk med alltför perfekta prototyper, i vårt fall den
elektroniska, nämligen att de ger en falsk uppfattning om att det handlar om en färdig produkt.
Vår tidningsprototyp består av fyra tidningssidor av egen design. De är i webbformat i
storleken 1024*768. De är uppbyggda i html med nästlade tabeller och styrda med hjälp av
externa stylesheets. Vi har lagt ett antal länkar för att styra prototypen i vänsterkant. Att lägga
länkarna i vänsterkant grundar vi på Barfields (2004) designteorier som handlar om vårt
läsbeteende vilket är beroende på vilken kultur vi lever i. Vi i väst läser från vänster till höger,
uppifrån och ner, och detta har vi tagit hänsyn till i vår prototyp.
Det viktigaste området ligger i övre vänstra hörnet, det minst viktiga i nedre högra hörnet.
Därför bör man i vår kultur placera viktigt material när det gäller media i den ordningen, alltså
i vänsterkanten eller toppen på sidan. Vi har också enligt Barfields (2004) teorier valt att låta
länkarna behålla sin position genom sajten och ej byts ut eller flyttas omkring.
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Tidningsprototypen

Tidningsprototypen (bilaga 3)består av fyra sidor:
• En första sida kallad firstSide som består av redaktionellt material i form av text och
bild, samt annonser. Den har utseende som en traditionell tidning förutom länkarna i
vänsterkant.
• En variant på förstasidan kallad firstSide_2 som enbart består av redaktionellt
material, alltså utan annonser.
• En variant på förstasidan kallad headerSide som enbart består av rubriker från de olika
avdelningarna i tidningen som kultur, inrikes, utrikes, sporten men med annonser.
• En variant på förstasidan kallad headerSide_2 som enbart består av rubriker från de
olika avdelningarna i tidningen som kultur, inrikes, utrikes, sporten men utan
annonser.
I vår tidnings-prototyp har vi valt att ge användaren möjlighet att växla mellan den
personaliserade versionen av tidningen och originalet. Detta kan ske utan att gå genom
verktyget. Det finns knappar i tidningens vänsterkant, placerade enligt tidigare presenterad
teori. Kamba et al. (1996) skriver om ett antal interaktiva funktioner, bland annat om att
läsaren ska kunna ändra antalet artiklar på skärmen under pågående läsning utan att för den
saken skull ändra något i layouten. Även att läsaren har möjligheten att ändra storlek på
artiklarna, vi har valt att ha alternativet ”visa på helskärm”, medan Kamba et al (1996) har en
mer flexibel storleksalternativ.
Verktygsprototypen

Prototypen innehåller också ett verktyg där själva inställningarna för personaliseringen sker.
Verktyget har en meny på vänster kanten (enligt tidigare nämnd teori).
•

Alternativ- Här väljer man vilken eller vilka tidningar man vill personalisera, på vilket
underlag personaliseringen ska baseras samt vilket visningsalternativ man vill ha. Här
kan även användaren välja att skapa en personlig mapp, där man kan spara artiklar
som man vill läsa igen. Vidare finns här en knapp för att komma vidare till
inställningarna för den personliga profilen. I den personliga profilen fyller användaren
i de uppgifter som sedan kommer att generera personaliseringsunderlag från en
databas för att tidningen till exempel ska kunna visa personligt anpassade annonser
eller geografiskt baserade tidningsartiklar.
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•

Kategorier- Här kryssar man helt enkelt i de kategorier i tidningen som man är
intresserad av.

•

Annonser- Här kryssar man i vilka annonseringsalternativ man är intresserad av och
givetvis kan man välja en kombination av flera.

Menyn innehåller vidare en spara knapp, som givetvis är tänkt att spara, men som i vår
prototyp endast är kopplad på det sätt att den släcker ner fönstret.

3.4.3 Gränssnittsdesign
När det gäller det grafiska gränssnittet av verktyget har vi strävat efter att utveckla ett så rent
och enkelt men ändå elegant gränssnitt för att underlätta för användaren. Designen av
gränssnittet bör också stödja verktygets funktion som ju är att stödja och möjliggöra för
användaren att personalisera sin tidning. Det anser vi främjas av ett enkelt gränssnitt.
Eftersom verktyget ska kunna fungera ihop med flera olika typer av tídningar har vi valt en
neutral färgskala.
Vi har medvetet valt en stram design av vårt verktyg då vi strävar efter att nå en bred
målgrupp. Då kan man inte använda sig av en alltför komplicerad design med flashig grafik
och detta stöds också av Molich (2002). Vi vill inte att få effekter av en killer-website för vårt
verktyg, det förlorar då sin funktion och sitt syfte (Barfield, 2004).
Logiken i verktyget är uppbyggd enligt de designteorier som stöds av Barfield (2004). Det
handlar mycket om hur vi läser en sida, vilket är kulturellt betingat till viss del. Därför har vi
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placerat navigeringslänkarna för vår prototyp till vänster, det gäller både tidningsprototypen
och verktyget.
Orsaken till att vi använder oss av text istället för ikoner i våra länkar beror på att text är
lättare att förstå, förutsatt att man använt sig av ett enkelt språk vilket vi strävat efter. Barfield
(2004) menar att ikoner måste tolkas och man har också risken med dåligt designade ikoner,
vilka kan vara direkt omöjliga att förstå.
Vi har strävat efter att tala användarnas språk i vårt verktyg genom att inte använda oss av
fackspråk eller datasvenska utan vanlig svenska. Detta på grund av att vi riktar oss mot
svenska användare. Detta är något som stöds av Molich (2002) och även av Barfield (2004) i
teoriavsninttet (2.5).

Struktur
Alternativ:

När vi klickar på länken för verktyget så kommer vi till en sida kallad för alternativ. Där har
vi möjlighet att göra de första valen för personaliseringen. Vi börjar med att välja om
personaliseringen ska gälla för alla tidningar eller om det bara ska gälla för en speciell
tidning. Verktyget fungerar ju som tidigare sagts för alla tidningar som vi prenumererar på.
Vi kan välja olika personaliseringsalternativ i rullisten:
Original dvs tidningen i sitt originalutförande utan förändringar. Detta är viktigt för att
läsaren alltid ska kunna veta att den inte riskerar att förlora någon information genom att välja
ett personaliseringsalternativ utan originalet finns alltid att tillgå. Vi anser att en länk till detta
alternativ alltid bör finnas tillsammans med länken för verktyget på tidningssidan. Det gör det
enklare för läsaren att skifta mellan den personaliserade versionen och originalet.
Valda kategorier specificeras under fliken kategorier i verktyget. Här handlar det om vilken
typ av kategori det gäller. Det kan vara lokala nyheter, nöje, sport etc. Detta kan sedan
användas i visningsalternativen för förstasidan
Personlig profil specificeras under knappen personlig profil längst ner på sidan. Detta kan
användas till exempel i riktad annonsering.
Läshistorik registrerar och minns hur vi läser en tidning och anpassar tidningen efter det. Det
handlar vilket material vi är intresserade av, i vilken ordning.
Samtliga inställningar innebär att tidningen anpassas efter en kombination av samtliga val vi
gjort.
I rullisten för visningsalternativ kan vi välja:
Original vilket innebär att tidningens förstasida visas i sitt originalutförande helt utan
personaliseringsförändringar. Detta är ett viktigt alternativ som alltid finns tillgängligt för
läsaren. Det ger en trygghet i att man inte riskerar att förlora någon information genom att
personalisrea sin tidning eftersom originalet alltid finns tillgängligt.
Original utan annonser visar förstasidan i originalutförande men utan annonser. Det är ett
alternativ vi valt att ta med eftersom alla inte gillar annonser.
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Rubriker med annonser visar endast rubriker från de olika avdelningarna i tidningen
tillsammans med annonser. Detta är till för dem som vill kunna snabbt kolla igenom
tidningens innehåll inklusive annonser för att se vad som kan vara av intresse.
Rubriker utan annonser som ovan fast utan annonser. Är till för dem som vill ha enbart de
viktigaste rubrikerna snabbt presenterade. Ger den snabbaste översikten av tidningens
innehåll.
Man kan skapa en personlig mapp för att spara artiklar eller annat material i den.
Knappen Personlig profil ger möjlighet att skapa en personlig profil baserad på civilstånd,
bostadsort, intresse, yrke etc. Denna kan sedan användas tex i riktad annonsering eller om
tidningen vill rikta material till en speciell typ av läsare.
På sidan Annonser kan vi ange vilka annonsalternativ som intresserar oss. Det kan vara viktigt
eftersom annonser också består av information och nyheter. Det kan röra sig om vi vill att
annonserna ska vara baserade på vår personliga profil, läshistorik, valda kategorier, lokala
annonser, eller inga annonser alls.

3.4.4 Utvärdering av prototyp
Vid utvärderingen av prototypen behövde vi veta hur användaren kände och reagerade inför
produkten. Vi ansåg att det var en undersökning med kvalitativ ansats eftersom det är ett
samband mellan individ och kontext som skall undersökas, vilket stöds av Jacobsen (2002).
Vi valde att utföra vår utvärdering i en form av intervju och drog paralleller till den av
Jacobsen (2002) nämnda öppna individuella intervjun som kan användas när ett särskilt
fenomen skall undersökas. Vår intervju blev en typ av strukturerad då vi gjorde frågeformulär
(bilaga 8 & 9) som vi utgick ifrån. Att ha en typ av intervjuguide/frågeformulär underlättade
utvärderingsarbetet, då vi kunde sprida intervjuerna och samtidigt få en grundstruktur att
sammanställa svaren på. För att vi skulle styra frågor åt samma riktning blev intervjuguiden
nödvändig även ur den synvinkeln att annars kunde vi ha fått tre olika inriktningar på
testresultaten beroende på vem av oss som hållit i dem.
När vi utförde våra tester startade vi varje intervju med att kort göra en redogörelse för vad epapperstidningar handlar om. Därefter förklarade vi hur det var tänkt att verktyget ska fungera
och visade de olika versionerna av tidningen. Resultaten för varje testperson noterades i
frågeformuläret. I intervjuerna har vi försökt att sprida både ålders-, köns och de geografiska
aspekterna i så stor utsträckning som möjligt för att få rättvisande svar. Vi har valt att inte
utvärdera alls på Högskolan i Halmstad då vi anser att intervjuunderlaget där är alldeles för
smalt. Detta eftersom det är mest IT-vana människor, där och vi ville att utvärderingarna
skulle spegla vad genomsnitts användaren tycker då vi tror att de i förlängningen är de som
kommer att använda personaliseringen i e-tidningen.
I utvärderingen av low-fidelity prototyperna har vi velat få fram spontana och direkta
reaktioner på designlösningar, interaktionslösningar och användbarheten, för att kunna ändra
och förbättra dessa till den kommande tekniska prototypen. Protokollet för utvärderingen av
low-fidelity prototyperna har bredare frågor av mer generell karaktär, då vi i första hand har
velat få fram spontana och ärliga reaktioner på dels prototypen men också reaktioner på

29

personaliseringen i sig. Efter utvärderingen av low-fidelity prototyperna har vi sammanställt
svaren och tagit dessa i beaktande när vi har arbetat vidare med den tekniska prototypen.
Vid utvärderingen av den tekniska prototypen har vi gått tillväga på samma sätt som med
pappersprototypen. Det som i största grad skiljer sig är protokollet (bilaga 9) där vi har mer
direkta och konkreta frågor. Vi har velat ha respons på våra detaljlösningar, och även hur
användaren utvärderar interaktionen och användbarheten när han/hon kan interagera direkt i
prototypen. Svaren på den tekniska utvärderingen är tänkta att ge en idé om hur fortsatta
iterationer i utvecklingsarbetet ska kunna styras och i vilken riktning de tekniska och
designmässiga lösningarna bör formas.
När vi utförde våra tester av low-fidelity prototyperna startade vi varje intervju med en kort
redogörelse för vad e-papperstidningar handlar om. Därefter förklarade vi hur det var tänkt att
verktyget ska fungera och visade de olika versionerna av tidningen.
Våra low-fidelity prototyper bestod av fyra skärmdumpar i pappersformat av vår
tidningsprototyp vilka vi häftat ihop för att förstärka tidningskänslan, och fyra av verktyget
vilka vi också häftat ihop för att förstärka känslan av att det gällde ett verktyg och inte flera.
Detta gjorde i sin tur att den första low-fidelity prototypen tog längre tid än beräknat, och fick
då också till följd att testningen av den kom igång senare än beräknat.

3.4.5 Resultat av prototyputvärdering
Efter att samtliga tester var slutförda sammanställde och tolkade vi resultaten och kom fram
till följande:
Pappers prototyp
Utvärderingen av pappersprototypen utfördes på 30 personer, 13 kvinnor och 17 män. Dessa
är fördelade enligt följande åldrar: 4 stycken under 20 år, 10 stycken 21-35 år, 13 stycken 3650 år och 3 stycken 51-65 år. Då våra frågor inte har varit klara ja och nej frågor utan mer av
diskussionsart är också svaren något ”spretiga”. Det har vidare varit svårt att ta ut några
procentuella satser, vi har valt att återge svaren i en mer skattad form.

På fråga 1 (Är verktyget svårt/enkelt att arbeta med/förstå?) har vi fått följande reaktioner:
När det gäller hanteringen av verktyget så uppfattar de flesta (25 stycken) det som enkelt att
hantera. Detta kan säkert till viss del bero på att det var helt nytt för dem. Efter ett tag brukar
de flesta alltid ha åtminstone vissa åsikter om en artefakt, digital eller analog. Men också på
att vi har strävat efter att göra det så enkelt som möjligt att hantera. Vissa hade uppfattningen
att det var en ren men trist design. Det hade kunnat se roligare ut. En del (4 stycken, varav 2
stycken över 51 år) blev förvirrade av navigeringslänkarna för verktyget, dom menade att
dom var otydliga och ofokuserade.
Ett par testpersoner (2 stycken under 20 och 21-35 år) har ställt frågan om det kommer att
finnas någon form av registrering av läshistorik i verktyget, det vill säga att det registrerar de
läsvanor man har, och ställer in sig efter det. Detta lade vi in i nästa version av verktyget.
10 stycken ansåg att verktyget överlag inte såg färdigt ut, att det var kalt och tomt på vissa
ställen, och den informativa biten samt alla valmöjligheter verkade vara ofullständiga.
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Det var svårt att förstå visningsalternativen tyckte en del (5 stycken). Det var rörigt och svårt
att välja rätt. Skulle vara bra med enklare, mer lättlästa val. Dessa synpunkter har vi tagit i
beaktande vid utvecklingen av den tekniska prototypen.
Det skulle ha funnits fler inställningar och val under den personliga profilen tyckte många (12
stycken). Den var alldeles för övergripande och odetaljerad i nuläget. Förslag var till exempel
intressen och yrke, vilket vi i övrigt också diskuterat inom projektgruppen och kommer att
lägga in i den tekniska prototypen tillsammans med ytterligare val.
Under kategorier och annonser såg innehållet alldeles för tunt ut (3 stycken). 7 stycken tyckte
att man kunde dra ner på verktygets yta för att göra designen snyggare, vilket vi också har
gjort i den tekniska versionen.

På fråga 2 (Är det enkelt/svårt att förstå visningsalternativen?) har vi fått följande
reaktioner:
De flesta uppfattade det som bra, en del (12 stycken) uttryckte att det var ett krav, att det
fanns valmöjligheter att på ett enkelt sätt växla mellan den personaliserade versionen och
originalet i vår prototyp. På det sättet behöver man ju inte vara rädd att missa något. Och det
kan ju också handla om vilket läshumör man är på, eller att man är stressad och bara vill
skumma igenom tidningen för att läsa den mer noggrant senare.
Det var 17 stycken som fällde någon kommentar eller hade problem med att förstå
visningsalternativen i början. Efter förklaring var i stort sett samtliga nöjda, dock med
reservationen att det inte kommer att se ut så i tidningen, utan där kommer endast att finnas en
”av och på” knapp.
Det var några (3 stycken) som hade velat se fler alternativ i prototypen, till exempel hur ett
visningsalternativ med bara sportkategorier skulle kunna se ut.

På fråga 3 (Är det något som ser direkt felplacerat eller konstigt ut?) har vi fått följande
reaktioner:
Vissa (5 stycken) såg det som att det skulle bli svårt att välja bort annonser helt. Annonser är
ju också information. Här skulle man kunna tänka sig att de samlades i ett eget annonsblock.
Många kommenterade att designen överlag var trist och knapphändig. Det är visserligen lätt
att hitta och förstå, men kunde ha varit lite roligare. Överlag tyckte många (13) att prototypen
inte såg färdig ut, särskilt då verktyget, dock tyckte de flesta (18) att tidningen gav en bra
överblick över artiklarna.

På fråga 4 (Vilka lösningar är bra/bäst?) har vi fått följande svar:
En del av testpersonerna (8 stycken) uppfattade e-papperstidningen som en klar fördel jämfört
med en webbtidning, vilka en del uppfattar som rörig. Detta berodde på att vid designen av
den tidningsprototyp vi hade gjort så strävade vi efter att den skulle vara så lik en vanlig
tidning som möjligt, och inte likna en webbtidning. Undantaget var att vi hade valt att lägga
våra länkar både för navigeringen i tidningen och för verktyget till vänster. Här har vi dock
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följt den design teori som vi redogör för under punkten grafisk gränssnittsdesign i
teoriavsnittet.
14 stycken gav positiv respons på det separata verktyget. De tyckte att det var bra att kunna
använda samma verktyg till många tidningar, och att det var bra att slippa ha inställningarna
för personaliseringen synliga, eller att behöva ”backa” i tidningen för att göra inställningarna.

På fråga 5 (Spontana åsikter) har fått följande reaktioner:
De flesta uppfattar inte ämnet personalisering som svårt att förstå. Detta kan nog till viss del
härledas till att de flesta människor idag har en ganska stor datorvana och vissa sidor på
webben redan har någon form av personalisering, till exempel i form av möjligheten att byta
skal eller utseende på en sida. E-papperstidningen kommer ju också att ha vissa likheter med
en webbtidning.
Ett par av testpersonerna (3 stycken) uppfattade hela konceptet med e-papperstidningar som
intressant men udda och bisarrt. Vilket kanske inte är så konstigt eftersom det krävs lite tid att
vänja sig vid tanken.
En del av testpersonerna (5 stycken) tyckte att det var intressant med personalisering och att
det var bra att det fanns möjlighet att välja vilka ämnen man var intresserad av och kunna göra
en ämnesinriktad personalisering.
”Det är bra att alltid kunna ha en tidning till hands”.
En del (6 stycken) undrade om man kommer att kunna spara favoriter eller liknande i sin
personliga profil. Detta har vi utarbetat i den tekniska prototypen, där man kommer att kunna
spara artiklar i sin egen personliga mapp.

Teknisk prototyp
Utvärderingen av den tekniska prototypen utfördes på 17 personer, 9 kvinnor och 8 män.
Dessa är fördelade enligt följande åldrar: 3 stycken under 20 år, 7 stycken 21-35 år, 6 stycken
36-50 år och 1 stycken 51-65 år. Vi har valt att i den här utvärderingen intervjua andra
personer än de som deltog i den första utvärderingen, detta för att undvika förutfattade
meningar, och upprepad kritik.
Även i denna utvärdering har svaren varit svåra att sammanställa rent procentuellt, då trots
mer detaljerade frågor, så har svaren varit av diskussionsart..
På fråga 1 (om verktyget) har vi fått följande reaktioner:
Kritiken för navigeringslänkarna som vi fick i utvärderingen av pappersprototypen har inte
återkommit i utvärderingen av den tekniska prototypen, trots att vi inte har gjort några större
ändringar av dem.
Personaliseringsalternativen tyckte många (10 stycken) kunde förbättras. Förslag var till
exempel att man skulle kunna välja flera olika kombinationer av personaliseringen. Även
under tidningsvalet ville många (12 stycken) kunna välja till exempel 2 olika tidningar att
personalisera samtidigt. Det var vidare (9) stycken som tyckte att visningsalternativen hade
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för få alternativ. Man hade velat se många fler olika kombinationer eller fått valmöjligheter på
ett annat sätt.
Det var 7 stycken som hade synpunkter på den personliga profilens placering. En del av dem
(5 stycken) föreslog att den skulle ligga till vänster tillsammans med de övriga länkarna
navigeringsmenyn. Även den personliga mappen fick samma kritik, den föreslogs ligga
ovanför spara knappen (9 stycken).
Inställningarna under personlig profil ansåg 8 stycken kunde vara mer detaljerade, och ha fler
alternativ och valmöjligheter. De (5 stycken av de 8) ansåg vidare att det hade varit
fördelaktigt att själv kunna skriva in text, om till exempel ens yrke eller dylikt saknades i
listan.
Även under kategorier var det en del (10 stycken) som ville ha fler alternativ, och eventuellt
mer detaljerade val. 2 stycken föreslog att man kunde ha underrubriker som till exempel golf,
fotboll, och ishockey under sportkategorin.
På fråga 2 (om tidningen) har vi fått följande reaktioner:
”Snygg grafik” och ”lättläst” är några av de kommentarer som vi fick på tidningen. Överlag
så fick vi inte många negativa omdömen av tidningen alls. De flesta tyckte att den såg bra ut.
Det enda som fick kommentarer på var visningsalternativen, vilka vi har fått förklara att det
inte kommer att se ut så i slutversionen utan där kommer det endast att finnas en ”av och på”
knapp.
På fråga 3 (om designen) har vi fått följande reaktioner:
En del (7 stycken) påpekade (återigen) visningsalternativens design och placering i tidningen.
Även designen på verktyget var det synpunkter på. Överlag så var reaktionerna att designen
var trist, intetsägande och att verktyget och tidningens design inte passade ihop. Dock var
kritiken av designen klart mycket lindrigare på den tekniska prototypen än på den tidigare
pappersprototypen.
Så som en del kritiserade designen av verktyg och tidning så kom det även en del positiv
respons på den tekniska prototypen. Bland annat så tyckte 9 stycken att verktyget kändes
”fräscht och tidlöst”, ”rena linjer som är enkla att förstå”, och ”skönt att slippa grälla färger”.
Även tidningsdesignen fick bra kritik (5 stycken), ”snygg grafik”, ”lättläst”, ”enkel och ren”
var några av kommentarerna.

På fråga 4 (vad hade kunnat göras bättre?) har vi fått följande reaktioner:
Mer valmöjligheter och möjlighet till mer detaljerade inställningar var reaktioner som i som
de flesta (15 stycken) hade rent generellt på tidningen och verktyget

4. Avslutande kommentar
Då det ämne vi valt för vårt projekt var helt nytt för alla i gruppen så fick vi börja med att läsa
in oss på ämnet. Det visade sig att det inte fanns så mycket skrivet om personalisering av epapperstidningar, vilket i och för sig är förståeligt då det är ett relativt nytt område. Men det
fanns istället mycket material om personalisering av webbsidor att läsa.
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Arbetet med att ta fram en enkät innebar väldigt mycket mer arbete än vad vi trodde det skulle
göra. Att göra vettiga frågor visade sig inte vara så lätt. Dessa fick bollas fram och tillbaka ett
antal gånger, både inom gruppen, mot handledare och mot vår beställare.
Att arbeta med projektet har varit lärorikt på ett sätt vi kanske inte egentligen tänkt på från
början. För vad gör man när det inte fungerar att arbeta som man tänkt sig och planerat för?
Ska man slaviskt följa den metod man arbetar efter eller ska man försöka anpassa sig efter
situationen? Vi valde att anpassa oss efter situationen och försöka komma framåt. Vi ansåg
att det var bättre att komma så långt fram i vårt projektarbete som möjligt, mot att varje steg i
arbetsgången uppfylldes till punkt och pricka. Detta har bland annat inneburit att vi dragit ner
på antalet iterationer vid utvecklingen av våra prototyper.
De resultat vi kom fram till i vårt arbete när det gäller personalisering av e-papperstidningar är
att det inte är något större intresse för det. Detta kan nog till en viss del bero på att det är en ny
produkt och ingen har någon större kunskap om den, och därför inte heller förstår vinsten med
personalisering. Men det kan också bero på vilken navigeringslösning man väljer. I vår
prototyp valde vi ett enkelt alternativ genom att lägga länkar i vänsterkanten. Det är något
som användarna känner igen från webben och redan kan använda. Detta snabbar upp
processen att nå den information man vill ha, och man ser kanske därför inga omedelbara
fördelar med personalisering.
Vi anser att om man ska ha personaliseringsmöjligheter med i ett e-papper så är det viktigt att
det är ett enkelt verktyg som är lätt att förstå och använda. Personalisering kan ses som ett sätt
att sätta upp villkoren för en egen löpsedel till sin e-papperstidning.
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