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Projektsamarbejdet
Det nyskabende og spændende samarbejde primært mellem Nordjy-
ske, AAU, InViO og 3dk, og sekundært Apple, der blev indledt i sidste 
halvdel af 2010, har ført prisværdige erfaringer, diskussioner og vi-
den med sig. Det har man kunnet erhverve sig, fordi Nordjyske valgte 
at tage chancer og eksperimentere og forsøge sig med at lave et 
creme de la creme oplevelses- og vidensprodukt. Nordjyske forsøger 
at rykke ved den traditionelle forståelse af nationale, regionale og 
ORNDOH�PHGLHU�RJ�ÀQGH�VYDU�Sn��KYDG�EUXJHUQH�HIWHUVS¡UJHU��QnU�GHW�
kommer til digitalt indhold. AAU og InViO har afholdt en række velbe-
søgte seminarer og konferencer, hvor deltagerne har tilkendegivet, at 
de har fået et stort udbytte. Her kan nævnes den årlige Media-on-the-
PRYH�NRQIHUHQFH��KYRU�GHU�EOHY�LY UNVDW�HW�VSHFLHOW�PRELO�VSRU��ÁHUH�
løbende åbne seminarer og et iPad-læringsseminar i samarbejde 
med NOEL-netværket, som også er forankret ved Aalborg Universi-
tet. I takt med at Nordjyske prøver nye veje (se bl.a. www.anr.dk - et 
ungdomsunivers), iværksættes nye tiltag fra AAU og InViO i jagten 
på de innovative produkter og services samt forretningsmodeller. 
6HQHVW�PHG�ZRUNVKRSV�RPNULQJ�¶GHVLJQ�DI�IRUUHWQLQJVPRGHOOHU·�RJ�
et seminar med forskellige perspektiver på, hvordan man kan se for-
retningsmodeludvikling som en systematisk og vedvarende innovati-
onsproces på linje med udviklingen af produkter og services. 

Med uddeling af omtrent 400 iPads i to omgange – dels i slutnin-
gen af 2010 og dels i starten af 2011 – har forskere og studerende 
på Aalborg Universitet fået et kendskab til iPad-mediet, som har kva-
OLÀFHUHW�GHEDWWHU��GLVNXVVLRQHU�RJ�VSHFLHOW�YLGHQ�RJ�IRUVNQLQJ��VDPW�WLO�
tider udfordret måden at anvende medier på i læringssituationer og i 
forbindelse med applikationsudvikling. Studerende på forskellige se-
mestre har skrevet projekt om mediet med forskellige fokusområder.

De studerende har udfyldt små 100 dagbøger over en længere pe-
riode og svaret på diverse kvantitative surveys, som har givet Nord-
jyske konkret feedback undervejs. Denne udgivelse dækker en stor 
andel af de samlende resultater og er gratis til rådighed som et led i 
ønsket om, at alle involverende parter skal kunne tilgå resultaterne 
og anvende dem, hvor det giver mening.

AAU og InViO har været og er taknemmelige for samarbejdet med 
Nordjyske. Nordjyske agerer, mens andre reagerer. Det kan man kun 
have respekt for.





Introduktion
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Introduktion
Indenfor menneske-maskine forskningen (HCI – Human-Computer 
Interaction) har der været et stigende antal undersøgelser af mobile 
medier, og hvad der karakteriserer brugeroplevelsesbegrebet lige net-
op i forhold til de medier.1 Da brugen af mobile medier i hverdagssam-
menhænge bliver mere og mere almindelig, som en del af aktiviteter 
og ritualer, giver det ydermere mening at undersøge, hvordan det æn-
drer hele forståelsen af HCI-området. Mobile medier er i høj grad syn-
lige medier, hvor alle tilstedeværende ved, hvornår de bliver brugt, 
og dermed er det ikke medier, der er integreret i miljøet eller rummet 
og dermed til en vis grad usynlige. Alene i titlen HCI er der en markant 
VHSDUDWLRQ�PHOOHP�¶PHQQHVNHW·�Sn�GHQ�HQH�VLGH�RJ�¶PDVNLQHQ·�Sn�GHQ�
anden side, hvor de mobile medier allerede nu og formentlig endnu 
W\GHOLJHUH�L�IUHPWLGHQ�XGJ¡U�HQ�VDPPHQVPHOWQLQJ�DI�GH�WR�¶HQKHGHU·��
Det bliver formentlig endnu mere markant med tiltag som Googles 
QHWRS�ODQFHUHGH�VDWVQLQJ�¶3URMHFW�*ODVV·��KYRU�GHU�JHQQHP�JDQVNH�
almindeligt udseende briller kan være et integreret digitalt lag.2 Den-
ne undersøgelse har eksklusivt fokuseret på tablet-mediet og mere 
VSHFLÀNW�L3DG·HQ�SJD��$SSOHV�RJ�DQGUHV�IUHPVWLOOLQJ�DI�GHQ�VRP�HQ�
mellemting mellem en bærbar computer og en smartphone, hvilket 
gør den interessant at undersøge i forhold til forståelsen af begrebet 
¶EUXJHURSOHYHOVH·�RJ�JHQHUHOW�+&,�VRP�IRUVNQLQJVIHOW��

Ser vi på den teknologiske tablet-udvikling indenfor de sidste par 
nU��Vn�HU�GHW�¶VPn�WUH�nU·�QX�VLGHQ�L3DG�²�GHQ�I¡UVWH�JHQHUDWLRQ�²�NRP�
på gaden. Igen i en kraftigt iscenesat lanceringsseance, som kende-
WHJQHU�$SSOH�RJ�SHUVRQLÀFHUHW�JHQQHP�6WHYH�-REV�LQGWLO�IRU�JDQVNH�
Q\OLJW��2PNULQJ�pW�nU�HIWHU�I¡UVWHJHQHUDWLRQV�L3DG·HQ�XGNRP��·HUHQ�
(foråret 2011). En opdateret, lidt tyndere udgave og med nogle få nye 
IHDWXUHV�RJ�RSJUDGHUHGH�VSHFLÀNDWLRQHU��KYRU�GHW�LQWHJUHUHGH�NDPHUD�
Pn�VLJHV�DW�Y UH�GHW�PHVW�Q YQHY UGLJH��(Q��·HU�HU�L�IRUnUHW������
kommet til det danske marked, som igen har en klarere skærm, et par 
HNVWUD�IHDWXUHV�RJ�ÁHUH�KHVWHNU IWHU��RJ�GHW�YLUNHU�JHQHUHOW�WLO��DW�GHW�HU�
Apples strategi ikke at levere alle funktioner på én gang. Eksempelvis 
kunne kameradelen formentlig også have været integreret i den første 
XGJDYH��)UD��·HUHQ�WLO��·HUHQ�HU�GHU�GHUPHG�VNHW�PLQGUH�IXQNWLRQHOOH�
og æstetiske ændringer, som dog ikke kan siges at ændre brugerop-
levelsen markant, om end inkarnerende Apple fans stadig står i kø i 
lange baner på lanceringsdagen. Andre virksomheder har tidligere 
IRUV¡JW�VLJ�PHG�VnNDOGW�¶WDEOHW·�OLJQHQGH�SURGXNWHU�HOOHU�SODWIRUPH��
bl.a. Microsoft med deres Microsoft tablet PC fra 2001,3 dog uden 
succes. Her må man  erkende – også selvom man skulle være ind-
 GW�PRGVWDQGHU�DI�$SSOH�RJ�GHUHV�PnGH�DW�RSHUHUH�Sn�²�DW�L3DG·HQ�
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har været en gigantisk succes for Apple, og først med iPad-boomet 
er det for alvor blevet muligt for menigmand at komme i besiddelse 
af en tablet-lignende platform og ikke mindst at kunne benytte den i 
forbindelse med hverdagslignende aktiviteter. Tablet-mediet er blevet 
mainstream. 

Flere andre virksomheder forsøger at udbrede deres tablet-vari-
anter og med andre styresystemer, eksempelvis Samsung Galaxy 
10,1, Motorola Xoom, HTC Flyer, Asus Eee Pad Transformer og Le-
novo Thinkpad X2020t. Flere proklamerede, at tablets med android-
styresystemer ville begynde at dominere markedet sidst i 2011, og 
det vil være det billede, vi kommer til at se i 2012.4 Det er dog endnu 
ikke sket, hvad enten produkterne ikke har levet op til forventninger-
ne, og/eller de bliver forsinket pga. retssager, forbud eller copyright-
relaterede problematikker (naturligvis med tanke på de verserende 
kontroverser Apple og Samsung imellem).

Mange har kaldt det en mellemting mellem en computer og en 
smartphone, og som Steve Jobs selv udtrykte det i forbindelse med 
lanceringen:5 “Is there room for a third category of device in the 
middle?”��6DPWLGLJ�SRLQWHUHGH�KDQ�RJVn��DW�L3DG·HQ�VNXOOH�Y UH��
“[...]far better at doing some key things”. Den bedste udlægning og 
interessante sammenligning, jeg er stødt på, er kommet fra Mat-
thew Guay, blogger og teknologiekspert, i et blogindlæg fra marts 
2011.6�+HU�VDPPHQOLJQHU�KDQ�L3DG·HQ�PHG��GD�PLNURRYQHQ�L�VLQ�WLG�
kom frem. Det var ikke sådan, at der var et behov for mikroovnen 
før, den kom frem. Ovnen var der jo og kunne lave maden bedre, og 
ellers havde man andre køkkenredskaber såsom vaffeljern, toast-
maskine mv. Som mange, der ikke kunne se, hvad de skulle bruge 
L3DG·HQ�WLO��VDJGH�L�VWDUWHQ��´'HQ�NDQ�LNNH�XGI¡UH�RSJDYHUQH�EHGUH�
end min bærbare computer og kan slet ikke det samme; så hvad 
VNDO�MHJ�EUXJH�GHQ�WLO"µ�´'HQ�HU�LNNH�Q U�Vn�PRELO��KDQG\�HOOHU�QHP�
at have med som en smartphone; så hvad skal jeg bruge den til” 

´,Q�WKH�VWRUH��D�PLFURZDYH�GLGQ·W�VHHP�OLNH�D�PXVW�KDYH�
item to many, but once you incorporated it into your daily 
life, it was irreplaceable. How in the World did we used to 
heat up leftovers? Sure, people tried out the crazy, com-
plicated recipes, but for the most part, they found new 
XVHV�IRU�PLFURZDYHV��7KH�PLFURZDYH�GLGQ·W�KDYH�WR�EH�
a regular oven or stove; it was a wholely new category of 
cooking device that made cooking accessible to even the 
least talented guy on earth. Who would have ever put an 
oven in a hotel room, but it makes perfect sense to put a 
microwave in one.
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7KH�PLFURZDYH�LVQ·W�HDVLHU�IRU�HYHU\�FRRNLQJ�WDVN��DQG�
perhaps it takes longer to prepare a complicated meal in 
a microwave. Perhaps no award winning meal will be cre-
DWHG�LQ�RQH��XQOHVV�LW·V�D�VSHFLDO�FRQWHVW�IRU�PLFURZDYH�
FRRNLQJ��%XW�LW�VLPSOLÀHG�VLPSOH�FRRNLQJ��DQG�FRQVXPHUV�
around the world saw it as a necessary piece of equip-
ment within in years of it becoming popular.”

(Guay marts 2011 TechInch)

Dertil kommer applikations-delen, som kan sammenlignes med det 
at lave pop-corn specielt til mikroovnen, dvs. applikationer, der dels 
udnytter platformens muligheder og gør noget simpelt, og dels pas-
VHU�LQG�L�IRUKROG�WLO�KYHUGDJVOLYHW��,QWHQWLRQHQ�KDU�IUD�RIÀFLHO�$SSOH�VLGH�
DOGULJ�Y UHW��DW�L3DG·HQ�VNXOOH�HUVWDWWH�GHQ�E UEDUH�FRPSXWHU�HO-
ler mobiltelefonen. Det er en udpræget misforståelse. I forbindelse 
PHG�ODQFHULQJHQ�DI�L3DG·HQ�Q YQWH�6WHYH�-REV�V\Y�NDWHJRULHU��VRP�
VDPPHQ�PHG�PRELOLWHWHQ�HU�L3DG·HQV�VW\UNHRPUnGHU�L�GHW�PLQGVWH�MI��
designintentionen. Det er browsing, email, foto, video, musik, spil og 
e-bøger��(U�GHW�Vn�UHHOW�RJVn�GHW��L3DG·HQ�EUXJHV�WLO"�2J�KYDG�DQYHQ-
des mest hyppigt og i hvilke sammenhænge?

Apple har med tiden formået at skabe produkter, brugerne er gla-
de for, ja til tider fanatiske omkring, og samtidig et image på baggrund 
af deres sans for æstetiske udtryk og detaljer og en naturaligt  udse-
HQGH�EUXJHUJU QVHÁDGH��GHU�IDYRULVHUHU�GHQ�DOPHQH�EUXJHU��RJ�KYRU�
der er tænkt over det intuitive og dermed også det effektive i relation 
WLO�EUXJHUQHV�DNWLYLWHWHU��,3DG·HQ�JLYHU�YHG�I¡UVWH�EUXJ�HW�OLJQHQGH�LQG-
tryk, men er brugerne i lige så høj grad villige til at tage dette medie til 
sig? Og hvis ja, hvorfor? Er der forskel på forventninger og reel brug? 
Dette er spørgsmål, der relaterer sig til tablet-mediet og dermed har 
HQ�NRUWVLJWHW� IRUVNQLQJVUHOHYDQV�Sn�ÀUH�IHP�nU��PHQ�WLO�JHQJ OG� L�
høj grad er relevant som en indledende medieforståelse for industri, 
studerende og til igangsætning eller grundlag for nye tablet-relatere-
de forskningsundersøgelser. 

De andre typer af spørgsmål – som jeg indledningsvist berørte – 
har langsigtet forskningsrelevans i forhold til forståelsen af bruger-
oplevelsesbegrebet, og hvad det indeholder i en teknologisk og mo-
bil sammenhæng, og er ligeledes også noget, der på sigt kan ændre 
tilgangen til udviklingen af nye produkter og services i industrien. 

I forhold til brugeroplevelsen af medier er det interessant at under-
søge, hvad der motiverer brugen af mediet hen over tid, og hvad det 
gør ved mediet. I HCI-,relateret forskning er der opstået forsknings-
retninger, der enten prioriterer usability eller æstetik, og hver især 
DUJXPHQWHUHU�IRU��DW�GHW�HQH�HU�YLJWLJHUH�HQG�GHW�DQGHW��'H�ÁHVWH�
undersøgelser både akademiske og industrielle tager udgangspunkt 
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i det første møde med mediet eller brugen af det indenfor et par dage. 
Ved at tage udgangspunkt i det temporale giver denne undersøgelse 
et bedre indblik i, hvornår hvilke faktorer i adoptionsforløbet eller til-
egnelsesprocessen af mediet har betydning eller dominerer brugs-
beslutninger. Denne undersøgelse adskiller sig derfor markant fra 
hovedparten af forskningen indenfor HCI ved at tage udgangspunkt i 
forskellige nedslag i en tidsperiode på over ét år med den hypotese, 
at det er forskellige motivationsfaktorer på forskellige tidspunkter i 
mediebrugen, der gør, at brugerne enten fortsætter med at anvende 
eller optrapper brugen af mediet eller gradvist nedtrapper eller op-
giver brugen af mediet. Ydermere sættes der specielt fokus på de 
sociale aspekter eller interaktioner, der har betydning for brugerop-
levelsen, og hvor mediet kan være med til at initiere nye former for 
anvendelse i sociale sammenhænge. En markant effekt af nye medi-
ers, men især også de mobile mediers indtræden og integrering i vo-
res hverdagsaktiviteter, er, at vores kommunikation ændres, hvilket 
de mobile medier giver en ekstra dimension til. Denne del af under-
søgelsen må forventes at have en langtidsholdbar effekt og bidra-
ger med et væsentligt bidrag til HCI og den fremadrettede forskning 
og kan også bidrage til et ændret eller ekstra perspektiv på tilgangen 
i industrien til produkt og serviceudvikling. 

To caseområder er blevet udvalgt til også at indgå i denne bog 
pga. deres relevans i forhold til tablet-mediet og mobile medier ge-
nerelt samt pga. tendenser, der peger på langvarig mediebrug. Det 
ene område er avis- eller magasinområdet og digitalisering af disse, 
som umiddelbart er et af tablet-mediets forcer. I en periode på et 
KDOYW�nU�HU�HW�GLJLWDOW�PDJDVLQ�XGJLYHW�HNVNOXVLYW�WLO�L3DG·HQ�DI�1RUG-
jyske medier, hvor brugeroplevelsen af dette magasin på samme 
måde som iPad-mediet har været genstand for undersøgelse af bru-
geroplevelsen med den forskel, at magasinet løbende har udviklet 
sig bl.a. pga. tilbagemeldinger fra brugerne. Det andet område er 
VnNDOGW�¶FDVXDO�JDPLQJ·��KYRU�GHQQH�XQGHUV¡JHOVH�JnU�G\EHUH�LQG�
i forståelsen af, hvilke elementer der udgør denne spiltype, hvorfor 
Vn�PHJHQ�WLG�DQYHQGHV�Sn�GHW��RJ�KYDG�GHU�InU�WLOV\QHODGHQGH�¶QRQ�
JDPHUV·�WLO�DW�EOLYH�PHUH�HOOHU�PLQGUH�DIK QJLJH�DI�FDVXDO�JDPLQJ��

Siden dette projekt startede, er en lang række andre tablet-projekter 
(stadig hovedsageligt iPad) i udlandet og i Danmark påbegyndt. Ek-
sempelvis Odder Kommune, der – på trods af markante besparelser 
på andre områder i kommunen – har valgt at uddele iPads til alle kom-
munens lærere og elever med henblik på nye læringsformer, ressour-
cebesparelser og effektivitet. Diverse folkeskoler og gymnasier har 
OLJHOHGHV�N¡UW�SU¡YHSHULRGHU�PHG�L3DG·HQ�IRU�DW�VH��RP�GHW�JLYHU�¡JHW�
interaktion, motivation eller læringslyst. Flere kommuner har forsøgt 
at anvende iPads som et led i en digitaliseringsstrategi. Kulturinstitu-



DEL 1 - HCI-relaterede spørgsmål '(/�����7DEOHWVSHFLÀNNH�VS¡UJVPnO

Hvilke motivationsfaktorer afgør eller er domine-
rende i brugeroplevelsen af et medie over tid?

Hvad er forholdet mellem usability, æstetik, so-
ciale aspekter og brugskonteksten i de forskel-
lige tidsnedslag? 

Hvilke usability-problemstillinger er domineren-
de på kort og lang sigt? Hvad betyder usability- 
relaterede brugerfrustrationer for den samlede 
oplevelse?

Hvordan påvirker eller ændrer mediet vores 
sociale interaktioner, og hvilken rolle spille det i 
GLVVH�VLWXDWLRQHU"�3n�KYLONHQ�PnGH�LQÁXHUHU�VR-
FLDOH�DVSHNWHU�Sn�IRUVWnHOVHQ�DI�EHJUHEHW�¶EUX-
JHURSOHYHOVH·�RJ�¶FR�H[SHULHQFH·"

Hvordan ændres vores hverdagskommunikatio-
QHQ�YHG�EUXJHQ�DI�PRELOH�PHGLHU"�+YLONHW�¶UXP·�
udfylder tablet-mediet?

+YLONH�IRUYHQWQLQJHU�KDU�EUXJHUQH�WLO�L3DG·HQ��
og hvad er den efterfølgende reelle brug?

+YLONH�HPQHNDWHJRULHU�EUXJHV�L3DG·HQ�WLO�RJ�
hvorfor? I hvilke sammenhænge og situatio-
ner anvendes den?

Hvordan kan forholdet mellem såkaldte de-
dikerende apps og mobile websites på tab-
lets karakteriseres? Hvilke typer af applika-
tioner anvendes på tablets og hvorfor?

Hvilke karakteristika har hyppigt anvendte 
applikationer til iPad? 

Hvilke applikationer har derudover værdi for 
brugeren i enkelte situationer?

Case: Nordjyske Inside magasinet

Case: Casual gaming på tablets

15

tioner, herunder museer og biblioteker, overvejer eller er i gang med at 
undersøge, hvordan man kan formidle via tablets eller gøre arbejdet 
bag linjerne nemmere. Tablet-mediet har også fundet frem til super-
markeder såsom Bilka, om end i en lidt mere statisk display-opstillet 
IRUP�RJ�YLO�IRUPHQWOLJ�ÀQGH�ÁHUH�DQYHQGHOVHVVWHGHU�L�GLYHUVH�GHWDLO-
forretninger. Fælles for eksemplerne er, at anvendelsesperspektivet 
af tablet-mediet både kan være internt eller organisationsorienteret i 
forhold til arbejdsprocesser og eksternt i forhold til (kunde)formidling. 

Opdeling: Undersøgelsens bestanddele
Undersøgelsen er opdelt i to hoveddele, hvor den første del hand-
ler om brugeroplevelse og de langsigtede HCI-relaterede spørgsmål, 
mens anden del fokuserer på medieforståelse og de kortsigtede forsk-
ningsspørgsmål, men højrelevante industriemner.

Denne bog kan dermed bruges som et grundlæggende forsknings-
LQGEOLN�L�PRELOH�PHGLHUV�LQGÁ\GHOVH�Sn�+&,�RJ�EUXJHURSOHYHOVHVEH-
grebet og samtidig give en medieforståelse af lige netop tablet-me-
diet, herunder brugsmuligheder og -problemstillinger.

Målgrupper
Industri
Bogen kan i første omgang bidrage til, at virksomheder har et mere 
oplyst grundlag at handle ud fra, når det kommer til tablet-medier. Den 
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er derfor rettet mod virksomheder som et udgangspunkt for produkt-, 
service- eller oplevelsesudvikling og indeholder baseret på forsk-
ningsresultaterne generelle anbefalinger. Undersøgelsen kan der-
for bruges til i første omgang at undersøge, om tablet-mediet er den 
rigtige medieplatform til det ønskede formål, retningslinjer i forhold til 
udvikling af gode brugeroplevelser, en guide, der indeholder analyse 
af, hvilke applikationer, der har succes og hvorfor, samt et generelt 
indblik i tablet-mediets styrker og svagheder.

Forskning
Bogen bidrager markant til HCI-forskningen indenfor brugerople-
velse. I første omgang et væsentligt bidrag til forståelsen af hvornår 
forskellige motivationsfaktorer spiller ind i produkt-, service- eller op-
levelsesbrug og herigennem en yderligere forståelse af brugerople-
velsen over tid og med en opfordring til at undersøge et sted, en 
situation, et produkt eller en service over længere tid. Ligeledes hvor-
dan man i forhold til brugeroplevelse kan forstå den sociale kontekst, 
sociabilitet og sociale interaktioner, og hvilken betydning det har for 
den samlede brugeroplevelse. Undersøgelsen bidrager ligeledes til 
den medieteoretiske forskning omhandlende specielt mobile medier, 
mobil kommunikation og ubiquitous computing samt casual games 
og udviklingen indenfor spildesign til mobile medier. Generelt også 
en forskningsmetodisk ny måde at kombinere kvalitative dagbøger 
med kvantitative surveys og en indsigt i, hvordan det kan føre til væ-
sentlige forskningsresultater.

Undersøgelsen
Et opsigtsvækkende samarbejde mellem Aalborg Universitet, Nordjy-
ske Medier og teleselskabet 3.dk, samt Apple som sekundær partner, 
tog fart i slutningen af 2010. Hensigten var dels at undersøge tablet-
mediets oplevelsesformer i en hverdags- og arbejdslivssetting, her-
under muligheder og problemstillinger. Dels at levere tilbagemeldin-
ger på brugeroplevelsen af iPad-mediet og Nordjyskes iPad-magasin 
Nordjyske Inside i løbende seminarer. I efteråret 2010 blev der lavet 
HQ�IRUXQGHUV¡JHOVH��KYRU�L�RPHJQHQ�DI����VWXGHUHQGH�ÀN�XGOHYHUHW�
iPads. På dette tidspunkt var der dog kun mulighed for at få WiFimo-
dellen og altså ikke mobilt internet f.eks. under transport. Det gav nog-
le væsensforskellige resultater i forhold til den senere og noget større 
undersøgelse i foråret 2011. Der er ingen tvivl om, at netop dét at have 
internetadgang, hvor end man er, er en særdeles afgørende faktor i 
brugen af iPads. Det viste hurtige surveys klart fra denne periode, når 
de blev sammenstillet med resultaterne fra den senere undersøgelse. 
Uden det mobile internet var en hel del af de studerende i denne un-
GHUV¡JHOVH�WLOE¡MHOLJH�WLO�DW�ODGH�L3DG·HQ�EOLYH�KMHPPH�L�VNDEHW�
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Hovedundersøgelsen og den, som resultaterne baserer sig på, er  
et intensivt empiriindhentningsforløb over 10 uger i foråret 2011. Der-
efter er der fortaget tidsmæssige nedslagspunkter i en samlet periode 
Sn�pW�nU�IUD�EUXJHUQH�ÀN�GHQ�XGOHYHUHW�L�PDUWV������WLO�VLGVWH�VXUYH\�
i marts 2012. Brugerne var bachelorstuderende på Humanistisk In-
formatik ved Aalborg Universitet. Af den grund udgjorde 2/3 dele af 
brugerne kvinder og kun 1/3 mænd. Frank Bass, en af foregangs-
mændene bag teorier omkring adoptions- og diffusionsteori, dvs. til-
HJQHOVHQ�DI�SURGXNWHU��LQGGHOWH�DOOHUHGH�WLOEDJH�L�����·HUQH�IRUEUXJHUH�
i fem kategorier: (1) Innovators, (2) Early adopters, (3) Early majority, 
(4) Late majority og (5) Laggards.7 Hvis man f.eks. tager facebook 
som eksempel, så skiftede det fra at være et universitetsområde til 
DW�VSUHGH�VLJ�WLO�ÁHUH�GHOH�DI�86$�RJ�YHUGHQ��IRU�GHUHIWHU�DW�In�ÁHUH�
ODQGH�PHG�RJ�ÁHUH�JHQHUDWLRQHU��EnGH�XQJH��XQJGRPVXGGDQQHOVHU��
teenagere) og ældre. 

I denne undersøgelse blev brugerne valgt ud fra og betragtet som 
early adopters, dvs. ikke de første til at reagere på mediets lancering 
og indvinding, men rimelig hurtigt derefter. 

Metodisk bygger undersøgelsen generelt på en hensigt om at 
indfange og dokumentere så meget af brugeroplevelsen over tid 
som muligt. Der er tale om en mixed-method tilgang, da jeg i under-
søgelsen af brugeroplevelsen over længere tid ikke fandt, at det 
er nok kun at fokusere på et enkelt nedslagspunkt og en metode-
fremgang, og det skal ses i forlængelse af de senere afsnits fokus 
på brugeroplevelse som indeholdende også de rumlige, miljørela-
terede og sociale interaktioner i forbindelse med oplevelsen af et 
mediesystem. Mixed-method er blevet kaldt den tredje bevægelse, 
bølge eller paradigme. Første bevægelse var den kvantitative og 
anden bevægelse den kvalitative, og nu er der fokus på en blanding 
med det hovedargument, at de to tilgange giver forskellige brugbare 
data, som sagtens kan forenes eller sættes op mod hinanden. Sam-
WLGLJ�HU�SUDJPDWLVPHQ�RIWH�GHW�ÀORVRÀVNH�XGJDQJVSXQNW�IRU�GHQQH�
tankegang med et fokus på at forene eller se på forholdet mellem 
teori og praksis, hvilket også er tilfældet her.  

Dagbøger
Brugerne skulle udfylde dagbøger én gang i ugen i hele forløbet. Dag-
bogsskabelonen var bygget op ud fra dels registrering af alle ugens 
DNWLYLWHWHU�PHG�L3DG·HQ�RJ�GHOV�XGG\EHQGH�EHVNULYHOVHU�DI�WUH�SR-
VLWLYH�HOOHU�WUH�QHJDWLYH�RSOHYHOVHU�PHG�L3DG·HQ�L�XJHQV�O¡E��VH�HN-
sempel på udfyldt dagbog i bilag). Dvs. dagbogen både indeholdt en 
kvalitativ og kvantitativ del. Inspiration til opbygning af dagbogen er 
hentet fra psykologen Daniel Kahnemans Day reconstruction met-
hod 8. Ved at opliste og fortælle om iPad-aktiviteter løbende huskes 
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oplevelsesepisoder ud fra tidligere oplevelser, såkaldt episodisk hu-
NRPPHOVH��QnU�GHU�UHÁHNWHUHV��%UXJHUQH�NRPPHU�GHUPHG�PHG�GHUHV�
UHÁHNVLRQHU�XPLGGHOEDUW�HIWHU�RSOHYHOVHQ��KYRU�KXNRPPHOVHQ�RJ�GHQ�
JHQWDJHQGH�UHÁHNVLRQ�YHG�GHQ�HQNHOWH�EUXJHU�HU�DIJ¡UHQGH�IRU�GH�
fortællinger, som i sidste ende gives videre. Det betyder dermed ikke, 
at hele oplevelsen er gengivet, da man aldrig husker alle elemen-
WHU�DI�GHQ��.DKQHPDQ�P�Á��EHQ YQHU�GHWWH�the memory-experience 
gap, hvor det er essensen eller hovedpunkterne i brugeroplevelsen, 
der gengives.9 Dagbogsformen har desuden relation til narrative in-
quiry, som er studiet af, hvordan mennesker oplever verden. Con-
nelly og Clandinin distingverer desuden mellem dét, at det narrative 
både er et fænomen og en metode, på følgende måde:10

´7R�SUHVHUYH�WKLV�GLVWLQFWLRQ�ZH�XVH�WKH�UHDVRQDEO\�ZHOO�
HVWDEOLVKHG�GHYLFH�RI�FDOOLQJ�WKH�SKHQRPHQRQ�¶VWRU\·�DQG�
WKH�LQTXLU\�¶QDUUDWLYH·��7KXV��ZH�VD\�WKDW�SHRSOH�E\�QDWXUH�
lead storied lives and tell stories of those lives, whereas 
narrative researchers describe such lives, collect and tell 
stories of them, and write narratives of experience.”

I dagbøgerne beskriver brugerne i første omgang selv oplevelserne, 
og derfor er relationen til narrative inquiry her kun i denne sammen-
hæng, at historierne er blevet indsamlet, bearbejdet, systematiseret 
RJ�IRUWDOW�YLGHUH��'HW�NDQ�GHUIRU�NDOGHV�IRU�EUXJHUQHV�DXWRELRJUDÀHU��
VRP�HU�HQ�XG�DI�ÁHUH�QDUUDWLYH�LQTXLU\�WLOJDQJH�11 93 brugbare dag-
bøger er blevet gransket og brugt i undersøgelsen. Med brugbare 
mener jeg tilstrækkeligt udfyldte, dvs. dagbøger, der indeholder data 
fra mere end to uger. I gennemgangen af resultaterne inddrages 
brugernes oplevelser, som de er beskrevet i dagbøgerne og ikke 
som løsrevne citater eller halve historier.

Surveys
Udover dagbøgerne skulle brugerne undervejs udfylde surveys. Dels 
HQ�L�IRUELQGHOVH�PHG�HUKYHUYHOVHQ�DI�L3DG·HQ�RPNULQJ�forventninger 
LQGHQ�LEUXJWDJQLQJHQ�RJ�OLGW�RPNULQJ�GHW�GHPRJUDÀVNH��RJ�GHOV�HQ�L�
slutningen af 10-ugersforløbet omkring reel brug. Yderligere blev en 
survey med åbne spørgsmål og i dagbogsstil besvaret efter et års 
brug. Disse surveys blev brugt i kombination med dagbøgerne for 
dels ud fra statistikkerne at se på, hvor det kunne være interessant at 
undersøge nærmere, dels at bekræfte og kunne generalisere nogle af 
resultaterne fra dagbøgerne for at sikre validitet og sikkerhed omkring 
resultaterne. 
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Observationer og aktionsforskning
To udvalgte områder er blevet genstand for yderligere undersøgel-
VH��'HOV�PHGLHRPUnGHW��KYRU�HW�PDJDVLQ�NXQ�XGJLYHW�WLO�L3DG·HQ�DI�
medievirksomheden Nordjyske Medier er blevet udgivet to gange 
gratis om ugen til brugerne. Her har der udover tilbagemeldinger i 
dagbøger og surveys været afholdt to aktionsforskningsworkshops, 
hvor undertegnede som forsker har deltaget, observeret og facili-
teret disse. Dels Casual gaming med udgangspunkt i dagbøgerne 
og surveys, hvor den seneste litteratur indenfor casual gaming bru-
ges som afsæt til afdækning af, hvad der får brugere til at spille spil 
på iPad.

Afgrænsninger
Denne undersøgelse beskæftiger sig primært med HCI-relaterede 
problemstillinger, dvs. brugeroplevelsen set i forhold til produkter, 
services eller systemer, som kernefelt. Det hører dog med, at adskil-
OHVHQ�PHOOHP�¶RSOHYHOVH·�RJ�¶EUXJHURSOHYHOVH·�IRUHNRPPHU�NXQVWLJ��
hvilket er endnu mere udpræget i forhold til mobile medier. Holistisk 
VHW�LQÁXHUHU�PHGLHEUXJHQ�Sn�GHQ�VDPOHGH�RSOHYHOVH�DI�HW�VWHG�HOOHU�
HQ�VLWXDWLRQ��RJ�PHGLHEUXJHQ�LQÁXHUHV�DI�WLGOLJHUH�HSLVRGHU�Sn�VWHGHW�
eller i situationen. Undersøgelsen er bygget op med et sociologisk 
perspektiv for øje, hvor brugeroplevelser og mediebrugen under-
søges med de kontekster, der spiller ind, hvad enten det er den fy-
siske/rumlige, den sociale kontekst eller det individuelpsykologiske 
perspektiv. Sidstnævnte vil dog ikke fremstå eksplicit i undersøgel-
sen, da der hovedsageligt udtrækkes og generaliseres i forhold til 
tendenser. Den mediesociologiske forskning kan inddeles i et ma-
kro- og mikroperspektiv, hvor makroperspektivet omhandler sam-
fundsmæssige og udviklingsorienterede diagnoser på et overordnet 
plan, mens mikrospektivet mere omhandler de sociale praksisser i 
konsumptionen af medier eller medieindhold. Denne undersøgelse 
EHÀQGHU�VLJ�KRYHGVDJHOLJW�L�PLNURSHUVSHNWLYHW��PHQ�WU NNHU�DI�RJ�WLO�
linjer til makroperspektivet, bl.a. i den måde kommunikationen æn-
dres på, når medier indtræder i hverdagssituationer. 

Der kunne med fordel være blevet uddelt iPads til andre målgrup-
SHU�VRP�HNVHPSHOYLV�L�GH�DQGUH�DI�%DVV·�NDWHJRULHU��VRP�HYW��NXQQH�
have givet et endnu mere variereret billede, men målgruppen og 
antallet var valgt ud fra at sikre, at nok datamateriale kunne blive 
indsamlet til dels at kunne måle de samme variabler over længere 
tid og dels også at kunne have et stærkt statistisk belæg for resul-
taterne. Desuden spillede det også ind, at det skulle være nemt at 
komme i kontakt med målgruppen igen og at kunne inddrage dem i 
interviews og workshops undervejs. Dermed omhandler denne un-
dersøgelse alene early adopters og siger ikke noget om, hvordan 
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brugere, der på et senere tidspunkt kunne vælge at erhverve sig en 
iPad, oplever og anvender den.

Samtidig hører det med til historien, at brugerne ikke selv har be-
WDOW�IRU�L3DG·HQ�RJ�GHUPHG�LNNH�VHOY�KDU�HUKYHUYHW�GHQ��1nU�PDQ�LNNH�
selv har betalt for et produkt, må man formode, at brugeren kan være 
tilbøjelig til at miste brugsmotivationen hurtigere, ligesom det kan 
spille ind i forhold til identitetsskabelse.

Der er alene tale om en undersøgelse i forhold til hverdagsaktivi-
WHWHU�RJ�GHUPHG�LNNH�VSHFLÀNNH�HOOHU�LVFHQHVDWWH�IRUO¡E�HOOHU�DIJU Q-
set i forhold til brancher. 

Endelig skal det igen nævnes, at det hele baserer sig på iPad før-
stegeneration med mobil netadgang, men altså ikke iPad 2 eller iPad 
3 og de nye aktivitetsmuligheder, der ligger i dem. Her er det specielt 
på kamerasiden, at det kommer til udtryk, viser foreløbige kommen-
WDUHU��'HU�UHÁHNWHUHV�DIVOXWQLQJVYLVW�RYHU�KYLONH�PXOLJKHGHU��GHU�NDQ�
ligge i de tilføjelser, som mediet har fået sidenhen. 
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Metodisk tidslinje

Februar 2011 Påbegyndelse af undersøgelse

Marts 2011 Survey 1 – forventninger
Udlevering af iPads til brugergruppe
Brugerne fører dagbog

April 2011 Survey 2 – Brug
Brugerne fører dagbog
Workshops med studerende 

Maj 2011 Indhentning af dagbøger
Seminar med de første statistiske re-
sultater og tilbagemeldinger om Nord-
jyske Inside

Juni 2011 Behandling af indhentede dagbøger

Juli 2011 Behandling af indhentede dagbøger

August 2011 Seminar med udvidede resultater 
Løbende indhentning af empiri i for-
hold til cases

September 2011 Løbende indhentning af empiri i for-
hold til cases

Oktober 2011 Større seminar/konference om iPad

November 2011 Behandle undersøgelse og empiri

December 2011 Behandle undersøgelse og empiri

Januar 2012 Behandle undersøgelse og empiri

Februar 2012 Survey 3 med åbne spørgsmål

Marts 2012 Færdiggørelse af undersøgelse og bog





Bruger   oplevelser

Brugeroplevelser
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IPad-brugeroplevelsen
over tid
Brugeroplevelsesbegrebet har gennemgået en rivende udvikling. I 
I¡UVWH�RPJDQJ�KDQGOHGH�GHW�KRYHGVDJHOLJW�RP�XVDELOLW\�SHUVRQLÀFHUHW�
ved Jakob Nielsen og Donald Norman og populariseret af sidstnævn-
te.12 Her var der fokus på at undgå brugerfrustrationer ved at gøre 
produkter, specielt websider, nemme at navigere rundt i. Desunden 
var fokus også på at sikre klarhed og simpelhed, som dermed kunne 
føre til et effektivt besøg eller en effektiv brug af produktet og dermed 
anvende den behaviouristiske psykologi i forhold til eksempelvis usa-
bilitytests, som nu også omfatter eye-tracking, dvs. måling af øjets re-
aktioner, når et produkt afprøves, og neuropsykologi i forhold til hvilke 
zoner, der aktiveres i hjernen, når produktet bruges. Efter årtusindskif-
tet begyndte den æstetiske retning og den hedonistiske psykologi at 
RSWU GH�RIWHUH�L�IRUVNQLQJVOLWWHUDWXUHQ��RJ�GpW�PHG�EHJUHEHU�VRP�¶GHW�
VN¡QQH·��¶GHW�VPXNNH·�HOOHU�¶VPDJVIXOGH·��RJ�KYDG�GHU�Sn�GHQ�YLVXHOOH�
side tiltaler brugeren.13 Dermed var der nu to faktorer at forholde sig 
til: usability og æstetik, og ikke altid i smuk symbiose forskningsmæs-
VLJW��(Q�WUHGMH�IDNWRU�NRPPHU�WLO�RPWUHQW�VDPWLGLJ��KYRU�GHW�UHÁHNVLYH�
niveau med Normans ord har en vigtig betydning: Hvad siger det her 
produkt, medie eller brand om mig som person og min identitet ud ad 
til i det sociale rum, samt hvilket signal sender det? Dermed altså en 
form for selvrealisering. Derudover øges fokus på produktets effekter 
såsom, at det skal være forførende, underholdende m.m., men også 
værdier, følelser og præferencer. Ofte kaldes de uhåndgribelige fak-
torer (eng. intangible). I Normans 2004-bog inddeler han faktorerne i 
netop de tre beskrevne:14 

�� Visceral – indeholder fysiske elementer som eksempelvis ud-
VHHQGH��XGWU\N��O\G�RJ�UHIHUHUHU�WLO�SU VHQWDWLRQ��I�HNV��JUDÀN�RJ�
JUDÀVN�XGWU\N��'HW�HU�GH�YLVXHOOH�RJ�DQGUH�VHQVRULVNH�DVSHNWHU�
YHG�HW�SURGXNW��VRP�YL�NDQ�RSIDWWH�LQGHQ�VLJQLÀNDQW�LQWHUDNWLRQ�
ÀQGHU�VWHG�

�� Behavioral – refererer til usability eller funktionalitet, og Norman 
Q YQHU�I¡OJHQGH�ÀUH�NRPSRQHQWHU��GHU�K¡UHU�XQGHU�GHWWH�QLYHDX��
funktionalitet, usability, navigering og den fysiske fornemmelse.15 

�� 5HÁHFWLYH�²�kan sidestilles med de uhåndgribelige elementer og 
er en bred kategori indeholdende alt, hvad der har med budskab, 
kultur, værdier og mening at gøre.16 Specielt meningen med pro-
duktet og dets brug. Desuden selvrealisering eller selvopfattelse, 
og hvilket signal det sender til andre.17 Det er kun muligt at tilgå 
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dette niveau via hukommelsen, ikke via direkte interaktion eller 
perception.

1RUPDQV�RSGHOLQJ�RJ�VSHFLHOW�KDQV�LQNOXGHULQJ�DI�GHW�UHÁHNVLYH�QL-
veau har haft skelsættende betydning i dag. En retning, som har fore-
gået parallelt med de andre, er forskere, der har valgt at fokusere 
PHUH�JHQHUHOW�Sn�RSOHYHOVHVEHJUHEHW�RIWH�PHG�HW�XGJDQJVSXQNW�L�À-
ORVRIIHQ�-RKQ�'HZH\V�PDUNDQWH�ELGUDJ�KHUWLO�L�����·HUQH��+HU�HU�PDQ�
udelukkende interesseret i den individuelle, psykologiske oplevelses-
proces, dvs. de faser, man går igennem, når en oplevelse indtræffer 
og bearbejdes.18 Eksempelvis Wright & McCarthy, der beskriver, at 
processen går gennem en række stadier:19 (1) forventning, (2) tilslut-
QLQJ������IRUWRONQLQJ������UHÁHNVLRQ������WLOHJQHOVH�RJ�����EHUHWQLQJ�

Vi kan ikke undvære denne forståelse af oplevelsesprocessen, 
men der er også mangler i denne opdeling, da de kontekstuelle ele-
menter ikke er eksplicit beskrevet og viser manglen eller det ufuld-
stændige i en kognitiv, psykologisk tilgang, hvor fokus er på indivi-
GXHOOH�RSOHYHOVHU�RJ�LNNH�\GUH�SnYLUNQLQJHU��KHUXQGHU�GHQ�VSHFLÀNNH�
rumlige kontekst, den sociale kontekst og tidsdimensionen.

I lyset af denne udvikling, hvor brugeroplevelse kommer til at in-
GHKROGH�ÁHUH�RJ�ÁHUH�HOHPHQWHU��KDU�HQ�U NNH�IRUVNHUH�VDW�VLJ�IRU�
DW�GHÀQHUH�RJ�NDUDNWHULVHUH��KYDG�EUXJHURSOHYHOVH�HU��RJ�KYDG�GHW�
LNNH�HU��,�HQ�VW¡UUH�VXUYH\�LQGVDPOLQJ�GHÀQHUHU�/DZ�P�Á��EUXJHU�
oplevelse til at være brugerens oplevelse af en interaktion med et 
produkt, et system, et objekt eller en service gennem et user inter-
face.20�+HU�HU�GHW�VSHFLHOW�¶XVHU�LQWHUIDFH·��PHQQHVNH�PDVNLQH���GHU�
er afgørende IRU��DW�Q UY UHQGH�GHÀQLWLRQ�DI�EUXJHURSOHYHOVH�J¡U�
GHQ�WLO�HW�XQGHUHOHPHQW�RJ�PHUH�VSHFLÀNW�HQG�RSOHYHOVHVEHJUHEHW�
generelt. Dvs. brugeroplevelse ikke omhandler events eller face-to-
face-interaktioner. Denne adskillelse giver ikke altid mening. Specielt 
ikke i forhold til mobile medier eller hvis medier er integreret i miljøet 
såsom sofaer eller borde, men gør dog at fokus bliver på produktet 
eller servicen og ikke oplevelsen over et kognitivt processerings-
forløb, som ikke relaterer sig til produktet. Et såkaldt white paper 
IUD�5RWR�P�Á��IUD�HW�VW¡UUH�VHPLQDU�PHG�I¡UHQGH�IRUVNHUH�LQGHQIRU�
HCI-brugeroplevelse påpeger, at brugeroplevelse ikke kun handler 
om et individ, der bruger et system i isolation, men at det adskiller 
sig fra bredere begreber som brand-, kunde- og forbrugeroplevelse, 
VHOYRP�GH�LQÁXHUHU�Sn�KLQDQGHQ�21 Herefter opstår et fokus på de 
kontekster, mediebrugen foregår i, og det er dette denne undersø-
gelse lægger sig i forlængelse af. Det er henholdsvis den rumlige/
fysiske kontekst, den tidsmæssige dimension og den sociale kon-
tekst. Den forskningsmæssige udvikling indenfor den sociale kon-
tekst vender jeg tilbage til i næste afsnit. 
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Rum & tid
Wright og McCarthy peger udover Normans tre niveauer på et fjerde 
element, som de kalder the spatio-temporal thread, dvs. rum- og tids-
aspekter.22 Brugeroplevelsen folder sig altid ud i et bestemt rum eller 
miljø og i en bestemt tidsperiode. Relaterer man det til udprægede 
teorier indenfor marketing såsom diffusionsteori og adoptionsteori, 
har man der typisk kigget på forskellige brugergrupper og med for-
skellige variabler. I denne undersøgelse fokuseres der udelukkende 
på early adopters og de samme variabler over den et-årige periode. 
Endnu færre undersøgelser er foretaget, som er såkaldte longitudinal 
studier, dvs. gentagende observationer af de samme variabler over 
længere tid, og dermed tager højde for brugen af mediet i forskellige 
WLGVSHULRGHU��2IWH�ODYHV�GHU�VnNDOGWH�TXLFN·Q·GLUW\�XQGHUV¡JHOVHU��HN-
sempelvis kvantitative surveys eller korte observationer, som udgør 
et mangelfuldt oplysnings- og beslutningsgrundlag. Det hænger na-
turligvis sammen med tidsressourcer, og at tid er penge. Det betyder 
også, at resultaterne af disse undersøgelser som regel fører til kon-
klusioner, der enten gør usability eller æstetik eller en kombination af 
de to til de mest betydningsfulde faktorer for et succesrigt produkt. 
Er det også tilfældet, når brugerne har brugt produktet eller mediet 
i længere tid? Det er vigtigt at have overblik over, i hvilken tidspe-
ULRGH�PDQ�XQGHUV¡JHU�EUXJHUQH��RJ�DW�GHU�HU�ÁHUH�PXOLJKHGHU��VRP�
JLYHU�IRUVNHOOLJH�SHUVSHNWLYHU��5RWR�P�Á��RSGHOHU�GHW�L�WUH�RYHURUGQHGH�
brugeroplevelses(UX)tidsperioder, hvor denne undersøgelse har 
beskæftiget sig med dem alle:23

 
����0RPHQWDU\�8;�²�GYV��HW�VSHFLÀNW��NRUWHUH�WLGVSXQNW�PHG�IRNXV�Sn�

forandring.
 Både med surveys og i dagbøgerne er forventningerne op til bru-

JHQ�DI�L3DG·HQ��GHQ�DOOHUI¡UVWH�EUXJ�DI�GHQ�RJ�GH�HIWHUI¡OJHQGH�
dages brug afdækket.

(2) Episodic UX – fokus på brugeroplevelsen over en længere pe-
riode.

 Brugerne er blevet fulgt via dagbøgerne og observationer over en 
intens 10-ugers periode. 

(3) Cumulative UX – brugen af et system efter et godt stykke tid.

Retninger indenfor HCI og området omkring brugeroplevelser
Usability Æstetik 5HÁHNVLYH Individuelle Kontekstuelle

Behaviourisme Hedonisme Fænomenologiske
Sociologiske

Det kognitive/
fænomenologiske

Sociologiske
(WQRJUDÀVNH
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 I en opfølgende survey med åbne spørgsmål efter ét års brug er 
der spurgt ind til nogle af de samme parametre med henblik på at 
få indsigt i, hvad der har ændret sig.

Ved at undersøge brugeroplevelsen i alle tre nævnte tidsperioder kan 
det beskrives mere detaljeret, hvordan iPad-mediet bruges over tid 
og igennem forskellige faser. 

I en tidligere på nogle områder lignende undersøgelse med iPhone 
VRP�PHGLH�FDVH�EHVNULYHU�.DUDSDQRV�P�Á��XG�IUD�UHVXOWDWHUQH�DI�XQ-
dersøgelserne et indledende framework.24 Denne undersøgelse er en 
grundlæggende og vigtig del af forskningen indenfor dette område i 
og med, at fokus netop er på produktbrugen over længere tid. IPad-
undersøgelsen har ikke bare metodisk, men også resultatmæssigt 
mange sammenligneligheder. Der kan også i iPad-undersøgelsen 
LGHQWLÀFHUHV�RJ�DUWLNXOHUHV�WUH�IDVHU������2ULHQWDWLRQ�²�VRP�HU�NHQGH-
tegnet ved det at lære et produkt at kende, (2) Inkorporering – ken-
GHWHJQHW�YHG�IXQNWLRQHO�RJ�NRQWHNVWXHO�DIK QJLJKHG��RJ�����,GHQWLÀ-
cering – en del af det emotionelle, sociale og såkaldt uhåndgribelige. 
Framework ser således ud.25

Modellen er et udtryk for, hvornår de enkelte motivationsfaktorer 
KDU�LQGÁ\GHOVH�Sn�EUXJHURSOHYHOVHQ��RJ�KYDG�GHU�NHQGHWHJQHU�GHP��
Det betyder ikke, at f.eks. usefullness ikke er en markant motivati-
onsfaktor i fase 3. Det vender jeg tilbage til i opsummeringen. Under 
disse tre faser er der forskellige kategorier (hvilket også kan ses i 
modellen), som jeg kommer nærmere ind på i det følgende, men 
det er også samtidig – på enkelte punkter – i disse kategorier, at 
denne undersøgelse adskiller sig fra den ovennævnte, specielt om-
NULQJ�LGHQWLÀFHULQJVIDVHQ��6DPWLGLJ�PHGWDJHU�GHQQH�XQGHUV¡JHOVH�
RJVn�GHW�¶FXPXODWLYH·�WLGVDVSHNW��GYV��EUXJHQ�DI�PHGLHW�HIWHU�HW�nU��
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De spørgsmål, som dette afsnit derfor besvarer, er:
�� +YLONH�W\SHU�DI�PRWLYDWLRQVIDNWRUHU�KDU�EHW\GQLQJ�L�IRUVNHOOLJH�ID-

ser af iPad-mediebrugen? 
�� +YDG�NDQ�In�EUXJHUQH�WLO�DW�RSWUDSSH�HOOHU�QHGWUDSSH�EUXJHQ�DI�

produktet?
�� +YLONHW�IRUKROG�HU�GHU�PHOOHP�GH�VRFLDOH�DVSHNWHU�RJ�SHUVRQDOLVH-
ULQJVDVSHNWHU�L�LGHQWLÀFHULQJVIDVHQ"

Forventninger
,�I¡UVWH�RPJDQJ�KDU�EUXJHUQH��LQGHQ�GH�InU�L3DG·HQ�L�KnQGHQ��HQ�U N-
ke forventninger baseret på tidligere medieerfaringer og -oplevelser 
VRP�WLGOLJHUH�Q YQW��RJ�L�IRUKROG�WLO�L3DG·HQ�YDU�GHU�\GHUVW�K¡MH�IRU-
ventninger til, at den kunne bruges til en lang række aktiviteter, både i 
forhold til konsumering og til skabelse af indhold. Generelt er der kun 
et område, hvor brugerne havde et større reelt brug, end de havde 
IRUYHQWHW��'HW�HU�Sn�VSLORPUnGHW��6H�Q UPHUH�RP�GHWWH�L�´L3DG�	�FD-
sual gaming”-afsnittet.

Fase 1 – Orientation
I den første fase er der to kategorier, dels stimulation og dels learn-
ability. Fasen er kendetegnet ved dels en spænding, glæde og fas-
cination af mediets muligheder på et generelt niveau, dels modsat 
frustrationer over manglende funktionelle understøttelser eller dét at 
Y QQH�VLJ�WLO�DW�EUXJH�PHGLHW�Sn�HW�PHUH�VSHFLÀNW�QLYHDX�PHG�IRNXV�
Sn�HQNHOWH�PDQJOHQGH�IXQNWLRQHU�HOOHU�VSHFLÀNDWLRQHU��

´0LW�XPLGGHOEDUH�LQGWU\N�DI�L3DG·HQ�HU�XGHOXNNHQGH�SRVL-
tivt. At kunne læse nyheder, tjekke emails og lave multi-
mediearbejde, hvor end du er, er forbløffende. Jeg har 
aldrig selv været indehaver af en iPhone eller anden 
smartphone, og dette er derfor med til at gøre min for-
bløffelse tilsvarende større. Dette gik for alvor op for mig, 
da jeg en grå formiddag sad i bussen på vej fra Aalborg til 
Hals – en tur på godt en time. At kunne hive sin iPad frem 
og faktisk bruge den til computer har i den grad medvirket 
til, at jeg allerede er blevet godt og grundigt afhængig af 
min iPad. En af de andre positive ting er den lette tilgæn-
gelighed. At gå til en iPad uden at vide, hvad den egentlig 
var for en størrelse, var for mig en lettere skræmmende 
oplevelse. Kan jeg overhovedet få noget ud af den? Det 
har jeg så erfaret, at jeg kan, og dette grundet den over-
VNXHOLJH�RJ�OHW�WLOJ QJHOLJH�EUXJHUÁDGH�µ
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'HU�HU�VDPWLGLJ�KHU�GH�I¡UVWH�RYHUUDVNHOVHU�RJ�VNXIIHOVHU�ÀQGHU�VWHG��
og helt naturligt sættes det op imod forventninger, man har haft inden.

´-HJ�Pn�VW UNW�LQGU¡PPH��DW�GHW�MHJ�Vn�DOOHUPHVW�IUHP�WLO��
QnU�YL�ÀN�L3DG·HQ��YDU��DW�MHJ�VNXOOH�VH�ÀOP�VHULHU�Sn�GHQ�
under dynen, inden jeg skulle sove eller under transport, 
PHQ�PHQ�PHQ�L3DG�RJ�ÁDVK�VSLOOHU�nEHQEDUW�LNNH�Sn�VDP-
me hold, hvilket har bragt STOR frustration, netop dette 
gør, at jeg aldrig ville investere i en iPad selv. Så kan den 
Y UH�QRN�Vn�ÁRW��PHQ�Vn�O QJH�GHQ�LNNH�NDQ�DIVSLOOH�ÀOP�
serier fra nettet, som jo er oplagt, at den skulle kunne, når 
den netop ikke er større, at man har den med de steder, 
hvor man ikke kan have et fjernsyn med.”

Stimulation
'HQQH�GHO�YLVWH�VLJ�EO�D��L�IRUKROG�WLO�´YLVXHO� VWHWLNµ��KYDG�HQWHQ�GHW�
var direkte i forhold til mediet eller selve indpakningen:

´*HQHUHOW�HU� MHJ�RYHUUDVNHW�RYHU��KYRU�S QW�XVHU� LQWHU-
face er.” 

´'HQ�PHVW�WLOIUHGVVWLOOHQGH�RSOHYHOVH�YDU�DEVROXW�PLW�I¡UVWH�
P¡GH�PHG�L3DG·HQ��'HVLJQHW�RJ�EUXJHUYHQOLJKHGHQ�YDU�
et kæmpe plus for mig, og 10 min. efter den var pakket 
ud af kassen, kørte det hele for mig. Den bedste følelse 
YDU�GRJ�I¡OHOVHQ�DI�GH�´XDQHGH�PXOLJKHGHUµ��PDQ�VHOY�KDU�
IRU�DW�VDPPHQV WWH�RJ�GHVLJQH�VLQ�HJHQ�SHUVRQOLJH�´DOW�
mulig-gadget”. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg her havde en 
maskine, der var lækker, let og som havde apps, der mu-
liggjorde, at jeg kunne forberede mig til studiet, læse ny-
heder, lave musik, være på facebook og meget mere på 
samme tid. Selvfølgelig var det ikke noget, man ikke kunne 
på sin PC, men her var det brugervenligt, nemt og meget 
VPDUWHUH�HQG�Sn�3&·HQ�µ

´)¡UVWH�GDJ�PHG�L3DG�RJ�XGSDNQLQJHQ�VDPW�RSV WQLQ-
gen af den. Har iPhone, så kender lidt til Apples perfek-
WLRQ��RJ�GHQ�UHÁHNWHUHV�RJVn�LJHQQHP�L3DG��VRP�EDUH�
virker og er ekstremt nem at gå til.”

'HUXGRYHU�RJVn�L�IRUKROG�WLO�´ VWHWLN�L�LQWHUDNWLRQHQµ��

´-HJ�VDG�KMHPPH�RJ�YDU�L�I UG�PHG�DW�O JJH�ELOOHGHU�LQG�
Sn�L3DG·HQ��GD�MHJ�KDYGH�K¡UW��DW�GHQ�VNXOOH�KDYH�QRJOH�
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fede touch features i Fotos. Da jeg havde lagt billederne 
over, gik jeg ellers i gang med at bladre i billederne. Jeg 
var dybt fascineret af brugervenligheden og de funktioner, 
som var i fotoapplikationen, så fascineret, at jeg bladrede 
GH�ÁHVWH�DI�PLQH�ELOOHGHU�LJHQQHP��LNNH�Vn�PHJHW�IRU�DW�
se billederne, men mere for at have en grund til at bruge 
programmet.”

´'HW��MHJ�V\QWHV��YDU�O NUHVW�YHG�L3DG·HQ��YDU�GHQ�PnGH��
den fulgte alle de bevægelser, jeg ville have den til.”

Her har det ikke så meget at gøre med det visuelle udtryk, men 
mere relateret til den følelse, det giver at interagere med tabletten. 
3n�L3DG·HQ�HU�GHW�LV U�EODGULQJ�RJ�QDYLJHULQJ��

Learnability
I denne kategori er der både tilfredse og utilfredse historier fra bru-
gerne. På den tilfredse side kom det til udtryk gennem, hvor nemt 
det var at komme i gang:

´6RP�3&�EUXJHU�HU�MHJ�YDQW�WLO��DW�GHU�VNDO�IRUHWDJHV�WRQV-
vis af indstillinger (ikke nødvendigvis, men for at optimere 
ting til mine egne behov, såvel som smag), før et program 
eller operativsystem er anvendeligt. Unødigt at skrive, 
YDU�GHW�LNNH�WLOI OGHW�PHG�L3DG·HQ�µ

På den utilfredse side mere i forhold til visse funktioner med to helt 
markante områder – den manglende ÁDVK-integrering og touch-tasta-
turet ofte også i forbindelse med det tilhørende notesprogram. 

´-HJ�SU¡YHGH�DW�VNULYH�Sn�GHQ��PHQ�IRUHWU NNHU�HW�ULJWLJW�
tastatur, så jeg vil nok hellere bruge computeren til at 
skrive noter.”

I denne første fase er der ikke nogen af brugerne, der direkte skriver, 
at de på baggrund af de første indledende learnability-problemer 
ikke ønsker at bruge produktet mere, men det er stadig for nogle 
store frustrationsemner, som på et senere tidspunkt ender med at 
være udslagsgivende. 

Fase 2 – Incorporation
+HU�KDU�EUXJHUQH�W\SLVN�KDIW�L3DG·HQ�����GDJH��HQ�XJH�HOOHU�WR��DOW�
efter, hvor meget tid de har haft til rådighed til at udforske mediet, 
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RJ�IDVHVNLIWHW�HU�NHQGHWHJQHW�YHG��DW�L3DG·HQ�KHU�EHJ\QGHU�DW�EOLYH�
mere meningsfuld for nogle og mindre for andre i forhold til for-
skellige brugssituationer. Igen to kategorier: Dels usefullness og 
dels long-term usability. +HU�ÀQGHU�MHJ�GRJ�RJVn��DW�GHU�HU�HQ�RS-
deling i dels usefullness i forhold til kontekstafhængige situationer 
og dels relateret til hovedsageligt funktionelt afhængige situatio-
ner. Et bedre samlende ord for denne fase vil jeg derfor benævne 
context dependency. Et væsentligt element, som ikke fremhæves 
YHG�=LPPHUPDQ�P�Á�

Usefullness
Her begynder produktet at blive udforsket i hverdagssituationer og 
relateret til forskellige brugskontekster, hvilket kommer til udtryk i 
både tilfredse og utilfredse historier fra brugerne, dog med en klar 
overvægt i tilfredshedskategorien i forhold til brug i forskellige kontek-
ster. Her i forhold til det kontekstafhængige:

´-HJ�VNXOOH�L�GHQQH�XJH�KROGH�VXUSULVH�SDUW\�IRU�PLQ�PRU��
og da jeg stod ude hos min mormor og skulle lave Tza-
tziki, havde jeg glemt opskriften derhjemme. Der var det 
VXSHU�IHGW�DW�KD·�PLQ�L3DG��GD�MHJ�Vn�KXUWLJW�NXQQH�ÀQGH�
RSVNULIWHQ�RJ�VWn�PHG�L3DG·HQ�L�N¡NNHQHW��LPHQV�MHJ�OD-
vede Tzatziki.”

´'D�L3DG·HQ�HU�Q\�IRU�PLJ��ÀN�MHJ�IRU�DOYRU�HQ�´ZDXZµ�RSOH-
velse som bruger, da jeg sad på universitetet lige inden en 
IRUHO VQLQJ�VOXWWHGH�RJ�EUXJWH�´YLV�YHMµ�IXQNWLRQHQ�L�´.RUWµ�
fra min aktuelle lokalitet til min hjemmeadresse. Så fandt 
programmet selv ud af, hvilke busser der gik, hvornår og 
hvordan jeg skulle skifte.”

Desuden i forhold til det funktionelle: 

´-HJ�HU�NRPPHW�IUHP�WLO��DW�GHQ�KDU�VLQH�EHJU QVQLQJHU��
Der er visse sider – fx sider, hvor man skal udfylde diverse 
(fx indkøb på nettet) – hvor den ikke fungerer optimalt og 
VLGHQ�RIWH�´FUDVKHUµ��+HU�EUXJHU�MHJ�RIWHVW�PLQ�FRPSXWHU�µ

På utilfredshedssiden begynder der at være fokus på det ergono-
miske:

´-HJ�ÀQGHU�PLJ�VHOY�EOLYH�HQ�VPXOH�LUULWHUHW��QnU�MHJ�OLJJHU�
ned i sengen med min iPad – den er for tung til at holde 
over hovedet, når man ligger på ryggen, og man får ondt 
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i ryggen/armene, hvis man ligger for længe på maven og 
manøvrerer med den – samtidig kan den til tider være lige 
hurtig nok til at dreje billedet rundt på skærmen, når man 
lige får hældt lidt til den ene side.”

Long-term usability
Her er der stadig fokus på designaspekter på tilfredshedskategorien 
eller diverse apps og deres brugspotentialer og vedvarende usabili-
ty-problemer på utilfredshedsdelen. 

´-HJ�KDU�LQVWDOOHUHW�)OLSERDUG��GHU�HU�HW�IUHPUDJHQGH�VW\NNH�
legetøj. Nu er legetøj måske et forkert ord, for jeg er lidt af 
en nyhedsjunkie og læser en masse nyheder fra forskel-
lige kilder. Flipboard er uden tvivl den smarteste RSS-
læser, jeg længe er stødt på, og det er nemt og oversku-
eligt at bruge. Det er helt sikkert en ting, jeg vil komme til 
at benytte i stor stil – og så er skærmen utrolig lækker at 
læse på.”

Det er også i fase 2 – inkorporering – at brugerne begynder at drage 
de første overordnede konklusioner. Her er der f.eks. en bruger, der 
NXQ�ÀQGHU�GHQ�EUXJEDU�WLO�EHVWHPWH�DNWLYLWHWHU��

´-HJ�Pn�QRN�HIWHUKnQGHQ�LQGVH��DW�HQ�L3DG�LNNH�NRPPHU�WLO�
at erstatte min bærbare computer som skriveredskab. Det 
havde jeg nu heller ikke regnet med, men når man sidder 
i længere tid og forsøger at lave en sammenhængende 
tekst, bliver det irriterende i længden. Tastaturet passer 
simpelthen bedre til notater end at skrive en hel tekst – det 
er i hvert fald mit indtryk. Jeg regner dog fortsat med, at 
den kan bruges til gruppemøder og lignende – bare ikke 
til at skrive tekster til rapporten.”

De konklusioner, der drages i denne fase, kan også for en, i dette 
tilfælde, mindre del af brugerne føre til, at man helt overvejer ikke at 
EUXJH�L3DG·HQ�PHUH��HOOHU�DW�PDQ�PLVWHU�PRWLYDWLRQHQ�IRU�DW�EUXJH�
den udover i nogle enkelte kortvarige omgange. Konteksten, vil jeg 
endnu engang påpege, er vigtig i den sammenhæng og relaterer 
sig både til den helt konkrete brugssituation, og hvordan det funktio-
nelt virker i lige netop den situation.
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-HZL���¶�0KLU[PÄJH[PVU
$OOHUHGH�HQ�WUH�ÀUH�XJHU�KHQQH�L�IRUO¡EHW�EHJ\QGHU�GHU�DW�NRPPH�IR-
kus på motivationsfaktorer, som ikke i udpræget grad indgår i produ-
centers designkriterier. Her er der ligeledes to kategorier: Social og 
personal. Til forskel fra den tidligere undersøgelse med iPhones, så 
HU�GHU�GRJ�PDUNDQW�ÁHUH�KLVWRULHU�UHODWHUHW�WLO�socialkategorien og til 
gengæld mindre det personlige. Det fortæller generelt en del om den 
IRUVNHO��GHU�HU�Sn�L3KRQH�RJ�L3DG��KYRU�L3DG·HQ�L�K¡M�JUDG�HU�HW�multi-
user device, hvor det ikke nødvendigvis er den person, som erhver-
vede den i første omgang, som bruger den mest.

Social
¶6RFLDOW·�VNDO�IRUVWnV�Sn�WR�PnGHU��3n�GHQ�HQH�VLGH�VRP�HQ�PnGH�DW�
udtrykke noget om sig selv i sociale fora på og på den anden side, 
KYRU�L3DG·HQ�EOLYHU�EUXJW�L�VRFLDOH�VDPPHQK QJH��(W�HNVHPSHO�Sn�
førstnævnte:

´'HW�VDPPH�VRP�WLGOLJHUH�²�L3DG·HQ�HU�QHP�DW�EHQ\WWH�RJ�
utrolig handy at have med sig, specielt behagelig når man 
enten ligger i sengen eller på sofaen. Plus man føler sig 
smart, når man hiver den frem.”

/LJHVRP�PHG�GH�ÁHVWH�DQGUH�Q\H�SURGXNWHU�HOOHU�Q\H�WHNQRORJLHU�HU�
man stolt af at vise dem frem, hvis ellers de har en brandværdi og 
symboliserer noget, brugeren kan stå inde for. Hos denne bruger 
EOLYHU�L3DG·HQ�EUXJW�WLO�DW�YLVH�RPYHUGHQHQ��KYHP�PDQ�HU��RJ�GHU-
med bruges mediet som en del af ens selvrealisering, eller det påvir-
ker identitetsskabelsen hos den enkelte bruger. Det stod hurtigt klart 
L�GHQQH�L3DG�XQGHUV¡JHOVH��DW�GD�L3DG·HQ�HU�HW�XGSU JHW�PXOWL�XVHU�
device, opstår en række forskellige sociale situationer. Den bliver lånt 
ud til familie og venner, og i mange tilfælde er det ikke den, der har 
erhvervet sig den, som bruger den mest. I undersøgelsesperioden 
kommer specielt fem forskellige sociale situationer til udtryk, hvilket er 
behandlet i et længere separat afsnit, da det er en speciel egenskab 
IRU�OLJH�QHWRS�L3DG·HQ��(W�HNVHPSHO�Sn�multi-user-delen:

,3DG·HQ�NDQ�OLJHOHGHV�IUHPHOVNH�HQ�VRFLDO�VDPOLQJVHIIHNW��RJ�GHW�
i forbindelse med en aktivitet, som forekommer triviel i denne mo-
derne teknologiverden. 

´0LQ�ODQJGLVWDQFH�N UHVWH�YDU�Sn�EHV¡J�L�ZHHNHQGHQ�RJ�
efter at have introduceret ham for nogle af de smarte ting, 
iPad kan, fandt han 7-kabale. Hvilket jeg fandt ud af, er 
meget mere end kedeligt tidsfordriv. Med iPad sidder vi 
tæt sammen i sofaen og kan samarbejde om at lægge 
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kabalen, meget nemt, fordi vi begge kan styre skærmen. 
Jeg er ikke særlig ked af at sige, at jeg har brugt en bety-
delig del af vores weekend på at spille 7-kabale.”

Personal
Her er der fra den tidligere undersøgelse med iPhones to kate-
gorier, dels personalisering af produktet og dels personalisering i 
forhold til daglige ritualer. Her adskiller iPad-undersøgelsen sig fra 
L3KRQH�XQGHUV¡JHOVHQ��GD�EUXJHUQH�L�IRUELQGHOVH�PHG�L3DG·HQ�NXQ�
kommer med få fortællinger omkring, hvordan de har personaliseret 
produktet. Det er ikke noget, brugerne går højt op i, når det kom-
PHU�WLO�L3DG·HQ��RJ�K QJHU�IRUPHQWOLJ�RJVn�VDPPHQ�PHG��DW�GHW�HU�
et multi-user device. I forhold til daglige ritualer er der dog mange 
eksempler:

´'HQ�HU�VRP�WLGOLJHUH�Q YQW�Q\WWLJ��QnU�GHW�NRPPHU�WLO�KXUWL-
ge informationer og små væddemål. Jeg spiller uhygge-
ligt meget på den og kan begynde at føle mig helt rast løs, 
hvis jeg ikke sidder med den, når jeg ser tv om aftenen.”

Hvad enten det er i forbindelse med tv-afslapning, lige inden man 
VNDO�VRYH�HOOHU�QRJHW�WUHGMH��Vn�ÀQGHU�GHQ�KXUWLJW�HQ�SODGV�L�EUXJHU-
QHV�KYHUGDJ��(Q�GHO�EUXJHUH�Q YQHU�VSHFLÀNW��DW�QRJHW�DI�GHW�VLG-
VWH��GH�J¡U�LQGHQ�GH�VRYHU��HU�DW�KLYH�L3DG·HQ�IUHP�RJ�OLJH�RULHQWHUH�
sig på favorit-websiderne eller på de sociale netværkssider.

´(U�RYHUUDVNHW�RYHU��KYRUGDQ�PLQH�YDQHU�HU�EOHYHW� Q-
GUHW�LQGHQIRU�GHQ�WLGVSHULRGH��KYRU�MHJ�KDU�KDIW�L3DG·HQ��
Jeg troede, at jeg fra start af ville have en fase, hvor den 
var ny, spændende og sjov. Jeg regnede med, at interes-
sen for den ville dale i løbet af de næste par måneder, 
men jeg kan mærke, at interessen kun er vedligeholdt, 
hvis ikke forøget. Jeg er begyndt at have min iPad med 
PLJ�RYHUDOW��VRP�HQ�IDVW�¶DFFHVVRULH·�L�PLQ�WDVNH��7DJHU�
stort set aldrig af sted uden den. Er der gruppemøde, kan 
MHJ�JRGW� ODGH�0DF·HQ�EOLYH�KMHPPH�RJ�NXQ�PHGEULQJH�
min iPad. Skal jeg besøge venner og familie, kommer den 
også med mig. Den ligger faktisk ved siden af sengen, 
når jeg sover, og det er noget af det sidste, jeg fedter 
med, inden jeg går til ro, og noget af det første, jeg bruger, 
når jeg vågner. Føles, uhyggeligt nok, lidt som en besæt-
telse, men en god en af slagsen! Kan slet ikke forstå, jeg 
kun har haft den i 2 måneders tid.” 
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,�EUXJHUXGVDJQHW�HU�GHW�KHOW�W\GHOLJW��DW�L3DG·HQ�LQGJnU�VRP�HQ�IDVW�
del af hverdagens ritualer. Ydermere ændrer den betydeligt vanerne 
og specielt i forbindelse med konsumeringsaktiviteter på farten. 

Der viser sig at være en markant sammenhæng mellem det so-
ciale og det personlige. Hvis man har et produkt, man har brugt tid 
på at personalisere og gøre helt til sit eget, og som man fra starten 
har opfattet som et personligt værktøj, er man i mindre grad tilbøjelig 
WLO�DW�OnQH�GHW�XG��1nU�L3DG·HQ�DQYHQGHV�DI�KHOH�IDPLOLHQ�RJ�OnQHV�XG�
til venner, er det også et udtryk for, at det er et medie, man i mindre 
grad opfatter som personligt. Det er dog personligt på den måde, at 
mediet er en del af ens vaner, måske nye vaner, og at man føler sig 
afhængig og rastløs, hvis man af den ene eller anden grund ikke kan 
anvende det i de situationer, man normalt gør. 

-HZL���¶�*SHYPÄJH[PVU
På dette tidspunkt i brugen af iPad-mediet er brugerne generelt afkla-
UHW�PHG��KYRUGDQ�RJ�KYRUOHGHV�L3DG·HQ�VNDO�LQGJn�L�GHUHV�KYHUGDJ��
RJ�KYRUQnU�RJ�KYRU�GHQ�DQYHQGHV�RJ�LNNH�DQYHQGHV��,3DG·HQ�HU�QX�
kørt i stilling i forhold til udvalgte vaner eller habits, som brugerne 
KDU�HOOHU�KDU�InHW�SJD��L3DG·HQ��VDPW�KYRU�GH�KDU�IXQGHW�L�3DG·HQ�
anvendelig. Samtidig opstilles der også løbende regler eller rules 
for, hvornår den må bruges, hvor den må bruges og af hvem. Med 
L3DG·HQV�LQGWU GHQ�L�KMHPPHW��RSVWLOOHV�GHU�Q\H�UHJOHU�IRU�NRPPX-
nikationen. 

Habits
,3DG·HQV�DQYHQGHOVH�L�IRUELQGHOVH�PHG�YDQHU�YDULHUHU�PHJHW�IUD�EUX-
ger til bruger. Nogle går igen, såsom en hurtig update på udvalgte 
hjemmesider eller sociale netværkssider lige før, man skal sove. Føl-
gende brugerudsagn viser de mange forskellige situationer og vaner, 
L3DG·HQ�EHQ\WWHV�L�

´,3DG·HQ�EHQ\WWHV� L� ULJWLJ�PDQJH� IRUVNHOOLJH� VDPPHQ-
hænge. Vi er to i husstanden, der benytter den dagligt. 
Den er super, når man bager, da der ikke er et tastatur, 
hvor fx mel kan komme ned i. Ligeledes er den genial, 
når jeg reparerer min bil, da jeg har reparationshåndbog 
på iPad, og selvom skærmen bliver beskidt, lider den in-
gen skade og kan blot tørres af. En alm. computer ville 
MHJ�DOGULJ�EUXJH�PHG�Y UNVWHGV�EHVNLGWH�ÀQJUH��5HS��
håndbog har jeg liggende i Dropbox, hvorfra jeg tilgår 
GHQ�Sn�L3DG·HQ��1nU�PLQ�EHGUH�KDOYGHO�DPPHU��HU�L3DG·HQ�
også praktisk og benyttes dagligt, da man ikke så let kan 
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sidde med en alminelig computer samtidig. Her benytter 
hun wordfeud, elektroniske tilbudsaviser fra div. vare-
huse, facebook, Gmail.”

´'HQ�KDU�Y UHW�DI�VWRU�EHW\GQLQJ�IRU�PLQ�KYHUGDJ��KYLONHW�
MHJ�VOHW�LNNH�WURHGH��GHQ�YLOOH�In��'HQ�EUXJHV�L�GH�ÁHVWH�
rum i min lejlighed; i køkkenet, når jeg skal bruge opskrif-
ter, på badeværelset, når jeg er i bad som musikafspiller, 
og hver gang jeg sætter mig i sofaen (kan næsten ikke 
lade være med at surfe på nettet, når den ligger ved si-
den af mig).”

'HW�LOOXVWUHUHU�RJVn�VDPWLGLJ��DW�L3DG·HQ�GHOV�EHQ\WWHV�L�IRUELQGHOVH�
med vaner, man har haft før, som f.eks. det at bage eller reparere bil, 
RJ�KHU�DQYHQGHV�GLUHNWH�UHODWHUHW�WLO�GHQQH�VLWXDWLRQ��0HQV�L3DG·HQ�
også kan bruges mere som en sekundær aktivitet, når man ammer, 
viser, at den er med til at opbygge nye vaner. 

1HWRS�GHW��DW�L3DG·HQ�HU�PHG�WLO�DW�RSE\JJH�Q\H�YDQHU��HU�IRU�EUX-
JHUQH��QnU�GH�UHÁHNWHUHU�RYHU�GHW��LNNH�DOWLG�SRVLWLYW�

´'HQ�KDU�JMRUW�PLW�EUXJ�DI�LQWHUQHW�K\SSLJHUH��'HQ�KDU�
hævet mængden af meningsløs tid på facebook.”

´,3DG·HQ�KDU�SnYLUNHW�PLW�PHGLHIRUEUXJ�Sn�GHQ�PnGH��DW�
den har skabt forudsætningen for, at mit TV-forbrug er 
 QGUHW��IRUGL�MHJ�KDU�LQYHVWHUHW�L�1HWÁL[��6DPWLGLJ�KDU�GHQ�
forårsaget, at jeg får væsentligt mindre nattesøvn, da det 
næsten er blevet en vane for mig, at ligge med den, før 
jeg skal sove.” 

Nogle af brugerne er kommet frem til, at den slet ikke passer ind i 
forhold til dagligdagen og vanerne:

´-HJ�KDU�LNNH�InHW�HW�V UOLJW�JRGW�IRUKROG�WLO�PLQ�L3DG�²�
jeg er ikke så teknisk anlagt og heller ikke specielt pjat-
WHW�PHG�GHQ�VODJV�¶OHJHW¡M·��.DQ�GRJ�JRGW�VH�GHW�VPDUWH�
i at have en iPad – desværre har jeg bare et bedre bånd 
til min computer, som jeg bruger rigtig meget, og som 
jeg synes, opfylder alle de ting, jeg ellers ville bruge 
L3DG·HQ�WLO�µ

%UXJHUHQ�RYHQIRU�IRUKROGHU�VLJ�WLO��DW�KXQ�JRGW�NDQ�VH�L3DG·HQV�SR-
tentiale, men at den ganske enkelt bare ikke passer ind i forhold til 
hendes vaner eller gøremål. Det hænger ofte sammen med, at bru-
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JHUQH�ÀQGHU��DW�DQGUH�PHGLHU�DOOHUHGH�G NNHU�EHKRYHW�L�GH�IRUVNHO-
lige situationer:

´,3DG�KDU�LNNH�SnYLUNHW�PLQ�KYHUGDJ�V\QGHUOLJW��'HQ�KDU�
f.eks. gjort det nemmere at benytte netbank, men da jeg 
ikke særlig tit er på netbank, er påvirkningen naturligvis 
PLQLPDO��(Q�DQGHQ�JUXQG�WLO�DW�L3DG·HQ�LNNH�KDU�KDIW�GHQ�
store påvirkning er, at jeg meget af tiden har min com-
puter tændt, og den kan opfylde de krav, jeg har til opga-
veløsning og tidsfordriv på en måde, der tiltaler mig mere 
end hos iPad.”

En væsentlig grund til at undersøge brugeroplevelsen over tid er 
også, at man når udover de første indledende faser, og her bl.a. fas-
cinationen af et nyt medie, og i stedet for anskuer brugen af mediet i 
forhold til vaner:

´,�VWDUWHQ�YDU�GHW�PHJHW�VS QGHQGH�DW�EHQ\WWH�L3DG·HQ��
Nu bruger jeg den ikke rigtig. Det er ikke et godt nok al-
ternativ til computeren ift., at jeg bruger computeren hver 
dag i forbindelse med studiet.”

Rules
1nU�L3DG·HQ�LQGJnU�VRP�HQ�GHO�DI�EUXJHUQHV�YDQHU��RSVWnU�GHU�HW�EH-
KRY�IRU�Q\H�¶VRFLDOH·�RJ�HWLVNH�UHJOHU��'HW�HU�EnGH��QnU�PDQ�HU�DOHQH�
i brugssituationen, dvs. regler i forhold til ens eget værdisæt:

´-HJ�EUXJHU�GHQ�LNNH��QnU�MHJ�VSLVHU��-HJ�V\QHV��GHW�HU�
uhygiejnisk at have den i nærheden af mad – både fordi 
der kan komme mad på skærmen, og fordi at skærmen 
hurtig bliver beskidt, og jeg har ikke lyst til at røre ved 
PDG�PHG�EHVNLGWH�ÀQJUH�µ

´-HJ�EHQ\WWHU�GHQ�LNNH�XQGHU�PDGODYQLQJ�RJ�Sn�EDGH-
værelse – mest af hensyn til, at maden kan brænde på, 
HOOHU�WHNQLNNHQ�L�L3DG·HQ�NDQ�WDJH�VNDGH�µ

Og når man i brugssituationen er sammen med andre:

´'HW�NDQ�JRGW�Y UH�OLGW�XK¡ÁLJW��KYLV�GHU�HU�HQ��GHU�KDU�
brugt lang tid på at lave mad….”

´%UXJHU�GHQ�LNNH��KYLV�MHJ�VSLVHU�HW�PnOWLG�PHG�HQ�HOOHU�
ÁHUH�DQGUH��IRUGL�GHW�YLUNHU�DVRFLDOW�RJ�IRUVW\UUHQGH�µ
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1RJOH�DI�EUXJHUQH�KDU�HQ�UHJHO�RP�HOOHU�ÀQGHU�GHW�RND\�DW�EHQ\WWH�
L3DG·HQ�XQGHU�IRUW ULQJ��RJ�QnU�DQGUH�HU�WLOVWHGH�IUD�KXVVWDQGHQ��
men det kan forholde sig anderledes, når der er gæster på besøg:

´$QYHQGHV�LNNH��KYLV�YL�KDU�J VWHU�WLO�PLGGDJ��KYRU�GHW�
ikke er okay.”

Der er stor forskel på regler og etik for brugerne. Nogle mener, den 
ikke bør anvendes i visse rum, eksempelvis soveværelse og bade-
værelse. Eller i udvalgte situationer f.eks. under spisning, eller når 
der er gæster til stede. Andre mener, at det er helt okay at benytte 
L3DG·HQ�L�DOOH�VLWXDWLRQHU�RJ�VDPPHQK QJH��

'HQQH�HIIHNW��L3DG·HQ�KDU�Sn�UXPPHW��VLWXDWLRQHQ��VDPPHQK Q-
JHQ�RJ�GHQ�VRFLDOH�NRQWHNVW��EHKDQGOHV�\GHUOLJHUH�L�DIVQLWWHW�´L3DG�
& rummet”. Her kan det konkluderes, at brugeroplevelsen over læn-
gere tid determineres fuldt ud af brugernes vaner og regler i hverda-
gen. Vaner og regler hænger naturligt sammen således, at jo mere 
L3DG·HQ�LQGJnU�L�KYHUGDJHQ�RJ�VRP�HQ�GHO�DI�HQV�YDQHU��GHVWR�PHUH�
opstår der et behov for at lave nye regler.

Opsamling
�� 3URGXNW��HOOHU�VHUYLFHEUXJHQ�DI�L3DG·HQ�JnU�RYHU�ÀUH�IDVHU��Ori-

HQWDWLRQ��LQFRUSRUDWLRQ��LGHQWLÀFDWLRQ og FODULÀFDWLRQ. De kan for-
mentlig generaliseres til mange andre produkter eller services 
med de varianter, der måtte være under de enkelte faser, om end 
det vil kræve yderligere undersøgelser at fastlægge brugerople-
velser, der ikke relaterer sig til HCI og brugen af et system.

�� ,�VWDUWHQ�DI�EUXJHQ�DI�L3DG·HQ�HU�IDNWRUHU�VRP�stimulation i forhold 
til visuel æstetik og æstetik i interaktioner markante. Ligeledes i 
forhold til learnability, hvor det handler om nem brug, opsætning 
og hurtigt at komme i gang. Stimulation og learnability falder dog 
ret hurtigt og er ikke dominerende efter den første uge, med-
mindre det er i forhold til konkrete apps og deres anvendelighed. 
'HW�EHW\GHU�LNNH�Q¡GYHQGLJYLV��DW�GH�LNNH�KDU�LQGÁ\GHOVH�HIWHU�GH�
første to uger, men brugerne lægger kun mærke til det, hvis der 
er irritationsmomenter. 

�� Til gengæld begynder det for alvor efter en uges tid og resten af 
tiden at være yderst vigtigt med det kontekstafhængige, dvs., at 
kan vi ikke bruge produktet i forhold til vores hverdag, arbejdsliv 
RJ�NRQNUHWH�VLWXDWLRQHU��YL�EHÀQGHU�RV�L��Vn�EOLYHU�SURGXNWHW�OLJH-
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gyldigt. Usefullness, herunder det kontekstafhængige, er klart 
den  mest dominerende faktor over de ti uger med jævn stigning 
fra uge 3 til uge 10. 

�� Endelig bliver to faktorer mere afgørende fra uge 4 og til uge 10. 
Det sociale i forhold til, hvordan man kan udtrykke eller signalere 
noget omkring sin identitet gennem produktet i sociale rum og 
IRUVNHOOLJH�W\SHU�DI�VRFLDOH�VLWXDWLRQHU��KYRU�L3DG·HQ�LQGJnU��'HU-
udover personalisering�L�IRUKROG�WLO��KYRUGDQ�L3DG·HQ�LQGJnU�L�EUX-
gernes daglige ritualer. Det sociale og personaliseringen er på 
højde med usability-delen fra uge 4 og er derfor mindst ligeså 
vigtige for fortsat motivation i forhold til produktet. Der er det for-
KROG�PHOOHP�GHW�VRFLDOH�RJ�SHUVRQOLJH��DW�GpW��DW�L3DG·HQ�HU�HW�
multi-user device, samtidig betyder, at brugerne sjældent perso-
QDOLVHUHU�L3DG·HQ�

�� Kort sagt: Mens kontekst-usefullness er den altdominerende fak-
tor, er det forskellige andre faktorer, der er med til at sikre denne 
fortsatte usefullness. I starten er det stimulering og learnability, 
lidt senere long-term usability, og efter bare 4 uger i lige så høj 
grad sociale faktorer og personaliseringsfaktorer, samt i sidste 
ende også dagligdagsvanerne. 

�� Resultaterne viser med al tydelighed, at et fokus på brugerens 
oplevelse generelt i det lange løb ikke alene er bestemt af den 
første oplevelse med iPad-mediet. De forskellige faktorer spiller 
også ind i forskellige perioder i adoptionsprocessen af mediet. 

�� Undersøgelsen bekræfter, styrker og udvider Karapanos med 
ÁHUHV�PRGHO�IRU�IRUVWnHOVHQ�DI�EUXJHURSOHYHOVHQ�RYHU�WLG�
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IPad og Usability
Usability, dvs. hvor nemt eller gnidningsfrit og effektivt det er at be-
nytte et system, har længe været et større ,undersøgelsesområde 
indenfor human-computer interaction (HCI), som beskrevet i det 
indledende brugeroplevelsesafsnit. Ofte anvendes testmetoder, der 
detaljeret kan fortælle, hvad der kan forbedres, hvor både kvalita-
tive og kvantitative tilgange benyttes. Et eksempel på en ny, men 
endnu økonomisk tung metode, er Eyetracking, hvor det præcist 
registreres, hvor brugeren af en website kigger på skærmen, og 
ud fra det udarbejdes der retningslinjer eller forslag til forbedringer. 
Norman-Nielsen Group har specialiseret sig i netop denne metode 
og beskrevet tilgangen i bogen Eyetracking web usability fra 2010. 
Ligeledes har man indenfor neuromarketing med Martin Lindstrom, 
Paco Underhill og Malcolm Gladwell i spidsen monitoreret hjerne-
aktiviteter, som efterfølges af konklusioner omkring, hvordan og 
hvorfor vi forbruger i forskellige sammenhænge.26 Denne under-
søgelse har ikke haft viden om detail-usability problemstillinger, og 
det er derfor begrænset, hvad der foreligger af resultater på det 
område. En laboratorieundersøgelse kan være mere egnet til det. 
Der fokuseres her mere på de overordnede frustrationer, brugerne 
har over iPad-mediet, og hvad der ligger bag fordelt på de 10 inten-
sive undersøgelsesuger, mens der til sidst i afsnittet refereres til et 
par større iPad detail-usability undersøgelser fra Norman-Nielsen 
Group, og her suppleres der med brugerudsagn fra dagbøgerne. 
Der spørges derfor til:

�� +YLONH�XVDELOLW\�EUXJHUIUXVWUDWLRQHU�JLYHU�EUXJHUQH�XGWU\N�IRU�Sn�
kort og lang sigt?

�� +YLONH�JUXQGO JJHQGH�GHWDLO�XVDELOLW\�SUREOHPVWLOOLQJHU�N PSHU�
iPad-mediet med? Og hvorfor? 

�� +YLONHQ�EHW\GQLQJ�KDU�XVDELOLW\�IRU�GHQ�VDPOHGH�RSOHYHOVH��RJ�KYLO-
ke paralleller kan drages til brugeroplevelsen over tid?

Usability-problemstillinger fordelt på uger
Det er interessant at undersøge, hvilke usability-problemstillinger der 
fører til gentagne frustrationer hos brugerne for dermed også at se 
nærmere på, hvad der kan gøre, at man på usability-siden gradvist 
mister motivationen til at bruge mediet. Her gennemgås usability-pro-
blemstillinger fordelt på de 10 uger via statistikker, der er konstrueret 
på baggrund af brugernes utilfredshedsfortællinger i dagbøgerne. 
Det vil dermed sige, at det er problemstillinger, brugerne husker og 
har været frustreret over i en sådan grad, at der berettes om dem. 
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Generelt er der et markant fald i historier fra brugerne omkring usabi-
OLW\�IUXVWUDWLRQHU��VRP�XJHUQH�VNULGHU�IUHP��'HUWLO�HU�GHU�ÁHUH�JUXQGH��
(1) Der er et generelt fald i antallet af fortællinger i den sidste del af 
perioden, (2) Brugerne gentager kun historier om usability, hvis det 
er vedvarende frustrerende, og (3) Usability er som behandlet i det 
tidligere afsnit ikke den eneste faktor i fortsat brug af produktet.

Gennem alle ugerne er der tre kategorier, som giver markant stør-
re udslag end andre usability-problemstillinger: (1) Touchtastatur & 
notesprogram, (2) Mangel på ÁDVK-understøttelse og (3) Netværks-
forbindelse.

Touch/tastatur/notesprogram
En på nogle punkter bred kategori, men det skyldes, at delelemen-
terne er relaterede direkte til hinanden. Mange brugere tilkendegi-
ver, at de har svært ved at vænne sig til touch-tastaturet.

´-HJ�V\QHV��GHQ�YDU�ÀQ�DW�VNULYH�QRWHU�Sn��GRJ�NXQQH�MHJ�
godt mærke, at det i længden godt kunne blive irriterende, 
da der er stor forskel på at skrive noter på en iPad og så 
på en computer.”

Apples eget notes-program bliver kritiseret af en hel del brugere for 
de begrænsede muligheder og noget tyder på, at programmet inde-
holder for få tekstbehandlings- eller dokumentsorteringsfunktioner. 

´8QGHU�IRUHO VQLQJHQ�EUXJWH�MHJ�L3DG·HQ�WLO�DW�WDJH�QRWD-
WHU��,�VWDUWHQ�YLUNHGH�DOW�ÀQW��PHQ�PDQ�EOHY�PHUH�RJ�PHUH�
irriteret over, at der ikke ligger et ordentligt skriveprogram 
på den. Men den er umiddelbart god at skrive på.”

Det er altså dels tilvænning til touchskærm-tastaturet og dels App-
les integrerede notesprogram, som brugerne giver udtryk for, volder 
dem problemer. 

Flash
'HW�HU�HQ�JDPPHO�Q\KHG��DW�L3DG·HQ�LNNH�XQGHUVW¡WWHU�ÁDVK. Hvad 
der ligger bag af forhandlinger, beslutninger eller big businessem-
ner omkring dette mellem Apple og Adobe, skal ikke kunne siges. 
Det forholder sig sådan, at det for en større gruppe af brugerne er 
en problemstilling, de gentagne gange peger på som et udpræget 
frustrationselement.

´,3DG� �QR�ÁDVK�SOD\HU� �.$7$6752)(µ
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´-HJ�Pn�VW UNW�LQGU¡PPH��DW�GHW��MHJ�Vn�DOOHUPHVW�IUHP�
WLO��QnU�YL�ÀN�L3DG·HQ��YDU��DW�MHJ�VNXOOH�VH�ÀOP�VHULHU�Sn�GHQ�
under dynen, inden jeg skulle sove eller under transport, 
hvilket har bragt stor STOR frustration, netop dette gør, 
at jeg aldrig ville investere i en iPad selv.” 

Netværksforbindelse
(Q�W\SLVN�SUREOHPVWLOOLQJ�PHG�GH�ÁHVWH�PRELOH�PHGLHU�HU�QHWY UNV-
forbindelse, når man opholder sig udenfor de byer eller arealer, hvor 
3s net har kørt med nedsat hastighed. 

Synkronisering via iTunes
Alle Apple-produkter skal tilsluttes iTunes i forbindelse med trans-
aktioner og synkronisering, hvilket ofte fører til ophedede debatter 
omkring lukkethed og open-source eller den lukkede forretningsmo-
del versus eksempelvis Googles reklamemodel. Flere af brugerne 
har erfaringer og holdninger til dette emne på generelt niveau, hvor 
L�3DG·HQ�LNNH� QGUHU�Sn�GHQ�JUXQGO JJHQGH�KROGQLQJ�WLO�GHWWH�RJ�
bringes med over i dagbogsfortællingerne.

´'HW�HU�L�GHW�KHOH�WDJHW�LNNH�PLQ�RSOHYHOVH�DW�PDQ�KDU�QR-
JHQ�VRP�KHOVW�IULKHG�WLO�DW�PRGLÀFHUH�RSV WWH�VLQ�FRPSXWHU�
som man ønsker, hvis man har valgt Apple. Dem, der væl-
ger at købe Apple Notebooks, gør det, og fordi de ikke selv 
gider rode med ting som sikkerhed, opsætning osv. og jeg 
YDU�RYHUEHYLVW�RP��DW�GHW�VDPPH�YDU�WLOI OGHW�PHG�L3DG·HQ��

'HUXGRYHU�HU�GHU�RJVn�KROGQLQJHU�PHUH�VSHFLÀNW�WLO� L7XQHV�EUXJHU-
JU QVHÁDGHQ��KYRU�VHOYH�SURJUDPPHW�L�EUXJHUQHV�¡MQH�I�HNV��L�IRU-
bindelse med musikafspilning kun af nødvendighed er den valgte 
musikafspiller.

´6HOYRP�MHJ�VWDGLJ�JUXQGO JJHQGH�HU�RYHQXG�EHJHMVWUHW�
IRU� L3DG·HQ��HU� MHJ�RJVn�Q¡GW�WLO�DW�\WUH�PLQ�XWLOIUHGVKHG�
med iTunes. Min utilfredshed består i, at iTunes funge-
rer umådeligt langsomt, og at det i Danmark er meget 
begrænset, hvad man kan få ud af programmet. Det ir-
riterer mig også, at jeg konstant oplever, at jeg ledes hen 
til ting, der koster noget i f.eks. iTunes Store.”

Ergonomi
6HOYRP�GHW�HUJRQRPLVNH�YHG�EUXJ�DI�L3DG·HQ�L�IRUVNHOOLJH�VLWXDWLRQHU�
ikke er en kategori, der scorer et højt antal frustrationspoint, så er 
GHW�HQ�WLOEDJHYHQGHQGH�IUXVWUDWLRQ�L�DOOH�XJHUQH��´+YRUGDQ�VNDO�MHJ�
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VLGGH�PHG�GHQ��KYLV�MHJ�YLO�VNULYH"µ�´+YRUGDQ�VNDO�MHJ�KROGH�GHQ��HO-
OHU�KYRU�VNDO�MHJ�VWLOOH�GHQ��QnU�MHJ�YLO�VH�ÀOP"µ�+HU�UHQGHU�PDQ�LQG�L�
GHQ�SUREOHPVWLOOLQJ��DW�L3DG·HQ�VRP�Q YQW�L�LQWURGXNWLRQHQ�EnGH�HU�
RJ�LNNH�HU�HW�PRELOW�PHGLH��'HW�QHPPH�YHG�DW�NXQQH�EUXJH�L3DG·HQ�
alle steder og i alle situationer fører også til, at ergonomien i de en-
kelte situationer ikke altid er optimal. 

´-HJ�ÀQGHU�PLJ�VHOY�EOLYH�HQ�VPXOH�LUULWHUHW��QnU�MHJ�OLJJHU�
ned i sengen med min iPad – den er for tung til at holde 
over hovedet, når man ligger på ryggen, og man får ondt 
i ryggen/armene, hvis man ligger for længe på maven og 
manøvrerer med den – samtidig kan den til tider være lige 
KXUWLJ�QRN�WLO�DW�¶GUHMH·�ELOOHGHW�UXQGW�Sn�VN UPHQ��QnU�PDQ�
lige får hældt den lidt til den ene side.”

´-HJ�KDU�L�GHQQH�XJH�LNNH�EUXJW�PLQ�L3DG�Vn�PHJHW��VRP�
jeg plejer. Jeg er begyndt at få ondt i nakken, fordi jeg sid-
der foroverbøjet, når jeg bruger den.”

Optimering af websites
,�EHWUDJWQLQJ�DI�DW�L3DG·HQ�RIWH�IUHPVWLOOHV�VRP�HQ�$SS�SODWIRUP��HU�GHW�
bemærkelsesværdigt at se, hvor lidt brugerne frustreres over mang-
lende optimering af websites til iPad-platformen. Det er tydeligt, at 
GH�KXUWLJW�Y QQHU�VLJ�WLO�DW�EHQ\WWH�ZHEVLGHU�L�L3DG·HQV�LQWHUIDFH�RJ�
ikke anser den manglende optimering til platformen eller de usability-
mangler, der måtte være, for at være et problem, der er markant nok 
til at nævne i dagbøgerne. En af de problemstillinger, iPad-platfor-
men kæmper med, er den såkaldte read-tap asymmetry,27 hvor det 
IXQJHUHU�JRGW�DW�O VH�Sn�L3DG·HQ��PHQ�LNNH�DOWLG�HU�QHPW�DW�NOLNNH�Sn�
de rigtige menupunkter, links eller lignende, fordi det står for småt:

´-HJ�V\QHV��GHW�HU�XQGHUOLJW��DW�PDQ�LNNH�Sn�HQ�PnGH�NDQ�
sørge for, at normale internetsider kan tilpasse sig sin 
iPad, så man ikke skal sidde og hive frem og tilbage i siden 
for at se det hele eller zoome ud for, at hele siden kommer 
til syne. Det ville helt klart være at foretrække; men det er 
jo nok også, fordi man er forvænnet, hvad dette angår, da 
VLGHUQH�DOWLG�¶WLOSDVVHU·�VLJ�Sn�HQV�FRPSXWHUVN UP�µ

Nedenstående statistikker viser fordelingen af frustrationer opdelt i 
uger. Det samlede antal falder løbende, da brugerne selvom de må-
ske stadig frustreres over f.eks. ÁDVK ikke nødvendigvis bruger tid på 
at gentage udtalelser.
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Detail-usability
Læs-tryk asymmetri ved websites
En væsentlig problemstilling, som fremhæves i Norman Nielsen 
Group-rapporten, er en form for read-tap asymmetri, hvilket bety-
GHU��DW�PDQ�HQWHQ�NDQ�O VH�DOW�W\GHOLJW�Sn�L3DG·HQ��PHQ�WLO�JHQJ OG�
er links eller widgets for små til at ramme. Hvis man så forstørrer 
teksten, bliver det vanskeligt at læse, mens links eller widgets deri-
PRG�HU�QHPPHUH�DW�UDPPH�PHG�ÀQJHUHQ��.RUW�VDJW�HQ�PDQJOHQGH�
optimering af websites til iPad-platformen.  

´6DIDUL�EURZVHUHQ�HU�EHJ\QGW�DW� LUULWHUH�PLJ�HQ�VPXOH��
Mange hjemmesider er slet ikke optimeret til Safari (sådan 
oplever jeg det i hvert fald), og jeg synes tit, at jeg har be-
KRY�IRU�DW�NOLNNH�ÁHUH�JDQJH�Sn�QRJHW��I¡U�GHU�VNHU�QRJHW�
som helst.” 

´-HJ�V\QHV��GHW�HU�XQGHUOLJW��DW�PDQ�LNNH�Sn�HQ�HOOHU�DQ-
den måde kan sørge for, at normale internetsider kan til-
passe sig sin iPad, så man ikke skal sidde og hive frem 
og tilbage i siden for at se det hele eller zoome ud for, at 
hele siden kommer til syne.”

1RJOH�ZHEVLGHU�DUEHMGHU�GHUIRU�PHG�DW�ODYH�PRELO�ZHEVLWHV�VSHFLÀNW�
WLO�L3DG·HQ��KYRU�OLQNV�RJ�ZLGJHWV�HU�PDUNDQW�VW¡UUH�IRU�DW�O¡VH�GHQQH�
problemstilling. 

Færre options i apps & mangel på indhold
$SSV�WLO� L3DG·HQ�UDPPHU�KXUWLJW�GHQ�SUREOHPVWLOOLQJ��DW�GHU� LNNH�HU�
plads til nær så mange valgmuligheder for brugerne. Eksempelvis 
YouTube, hvor en meget brugt funktion som at sortere efter antal 
hits ikke eksisterer. Ligeledes med andre apps og sorteringsmulig-
heder, hvilket gør, at man får søgeresultater, der ikke svarer til ens 
IRUYHQWQLQJHU��'HUIRU�IRUODGHU�PDQ�DSS·HQ�WLO�IRUGHO�IRU�ZHEVLWHW��6n-
dan forholder det sig også med indhold. Hvis ikke man tilbydes det 
VDPPH��Y OJHU�PDQ�QDWXUOLJW�QRN�ZHEVLGHQ��RJ�WLOPHG�VNDO�DSS·HQ�
tilbyde noget ekstra også, hvad angår usability.

Touch-tastatur
Mange brugere angiver i dagbøgerne, at de har svært ved at vende 
VLJ�WLO�DW�VNULYH�Sn�L3DG·HQ��'HW�HU�LNNH�GHW�VDPPH�VRP�VPV�EHVNH-
der. Som på en bærbar er der både dét at skulle taste og så læse, 
hvad der tastes, med mindre man kan blindskrift. Forskellen på den 
E UEDUH�RJ�L3DG·HQ�HU��DW�PDQ�PHG�VLGVWQ YQWH�LQJHQ�WDNWLO�UHVSRQV�
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får,28 dvs. at man ikke kan føle, at man taster i samme omfang som 
på en bærbar:

´+DU�IRUV¡JW�PLJ�PHG�DW�EHQ\WWH�GHQ�WLO�DW�VNULYH�QRWDWHU�
ude på uni. Dette gav mig ikke nogen god oplevelse. Det 
går langsommere at skrive, og det er nemt at taste forkert.”

Det, sammenholdt med at brugerne giver udtryk for, at der mangler 
HW�¶RUGHQWOLJW·�VNULYHSURJUDP��JLYHU�PDQJH�IUXVWUDWLRQHU��$SSOHV�MDJW�
på simplicity virker også her til at afføde en negativ effekt, fordi bru-
gerne efterspørger et par ekstra funktioner, også selvom det kun er 
noter.

Usability er en væsentlig del af oplevelsen. Dét, at der løbende i 
denne bog opfordres til at udvide brugeroplevelsesfokusset til også 
at inddrage udvikling over tid, og hvordan sociale interaktioner spiller 
ind, gør ikke, at usability, og hvad dertil hører, bør glemmes. Usabi-
lity og æstetik er udgangspunktet for, at vi ved førstegangsbrugen af 
mediet forundres og glædes, og desuden, at vi på sigt ikke frustre-
res over manglende platform-optimering eller manglende funktioner. 
Samtidig viser denne undersøgelse dog også, at brugerne kan leve 
med en vis usability-mangel – eksempelvis det at skulle zoome ind 
RJ�XG�Sn�ZHEVLWHV�²�KYLV�L3DG·HQ�OHYHUHU�HQ�JRG�EUXJHURSOHYHOVH�Sn�
andre fronter. 
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IPad – sociale situationer
& socialt rum
Wright & McCarthy taler om oplevelsens sociale natur og udfolder to 
måder eller steder, hvor sociale aspekter indgår i oplevelsen.29 For det 
I¡UVWH�Sn�GHW�UHÁHNVLYH�QLYHDX��QnU�YL�EHDUEHMGHU�HQ�RSOHYHOVH��VNHU�
det dels i forhold til tidligere oplevelser, men også ud fra, hvad andre 
mener, eller hvad man tror, andre vil mene. Vi bedømmer oplevelsen 
XG�IUD�GHQ�VRFLDO�VI UH��YL�NHQGHU�WLO�HOOHU�EHÀQGHU�RV�L��)RU�GHW�DQGHW�
den måde vi løbende fortæller og genfortæller oplevelsen som en til ti-
der uendelig historiefortælling. Hver gang historien fortælles til andre, 
justeres og ændres den, hvilket både skyldes den svigtende hukom-
melse, når oplevelsen kommer på tidsmæssig afstand, og dem vi for-
tæller historien til. I forhold til den individuelle psykologiske retning 
indenfor HCI, som blev nævnt i forrige afsnit, argumenteres der her 
for, at oplevelsen i lige så høj grad er social som individuel, og at de to 
perspektiver ikke kan undvære hinanden, hvis man ønsker den fulde 
forståelse af brugeroplevelsesprocessen. Når der argumenteres for, 
at det at få en oplevelse via et medie også er social, kan man ikke 
komme uden om Blumer og symbolsk interaktionisme. Tre grundlæg-
gende principper i symbolsk interaktionisme er at:30 

�� Mennesker handler i forhold til ting baseret på den mening, som 
de giver den.

�� Meningen kommer fra de sociale interaktioner, man har med 
andre eller samfundet.

�� 0HQLQJHQ� QGUHU�RJ�PRGLÀFHUHU�VLJ�JHQQHP�GHQ�IRUWRONQLQJV-
proces, man bruger, når man forholder sig til de ting, man stø-
der på, ligeledes i relation til den sociale kontekst.

I 2004 pegede Battarbee & Forlizzi – udover de to Wright & McCar-
thy er inde på – på en tredje form for sociale oplevelser og med det 
samme argument, at der i user experience-begrebet ikke kun bør 
være fokus på den individuelle, kognitive oplevelsesbearbejdning, 
men i høj grad også det sociale aspekt. De bruger termen co-expe-
rience  (da. fællesoplevelser) til at beskrive det element af oplevel-
sen, som handler om interaktioner, og de pointerer i konklusionen, 
at brugeroplevelse skabes sammen:31

´3HRSOH�HQMR\�WKH�FRPSDQ\�RI�HDFK�RWKHU�PRUH�WKDQ�WKHLU�
products. It remains vital to design attractive, functional and 
usable products, but it is even more important to provide 
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the opportunity for the users to create the relevant experi-
ences together with their family and friends near and far.”

I dette afsnit kigges der nærmere på følgende spørgsmål:

�� +YLONH�W\SHU�DI�GHOHRSOHYHOVHU��HQJ��&R�H[SHULHQFHV��ÀQGHV�GHU"
�� +YLONHQ�UROOH�VSLOOHU�PHGLHW� L�GHP��RJ�KYRUGDQ�LQÁXHUHU�GHW�Sn�

brugeroplevelsen?

Baseret på dagbogsfortællingerne er der fem hovedkategorier af de-
OHRSOHYHOVHU��KYRU�L3DG·HQ�VSLOOHU�HQ�Y VHQVIRUVNHOOLJ�UROOH��

Multi-user (og reservecomputer)
(Q�PDUNDQW�IRUVNHO�Sn�L3DG·HQ�RJ�VPDUWSKRQHV�HU��DW�HQ�VWRU�GHO�DI�
EUXJHUQH�JHUQH�OnQHU�L3DG·HQ�XG�WLO�L�V UGHOHVKHG�IDPLOLHPHGOHPPHU��
men også venner og bekendte, hvilket ikke er tilfældet med smartpho-
nes, som anses for at være et meget personligt redskab:

´1nU�MHJ�HU�KMHPPH�YHG�PLQ�IDPLOLH��EUXJHU�PLQH�V¡VNHQ-
de den gerne. Mine forældre ser den som et stykke lege-
tøj og har, som jeg husker, ikke benyttet sig af den. Mine 
venner er meget begejstrede ved den.”

´'HW�HU�SULP UW�PLJ�VHOY��GHU�EHQ\WWHU�L3DG·HQ��PHQ�IDPLOLH�
og venner bruger den også i stor grad.”

Dette er også blevet bekræftet på uvidenskabelig facon på diverse 
seminarer, hvor jeg har spurgt, hvor mange, der er villige til at låne 
henholdsvis smartphone og iPad ud, og kan desuden læses ud af 
denne statistik. 

I hvor høj grad benytter familiemedlemmer din iPad?

Respondenter Procent
Meget ofte 16 13,1%
Ofte 29 23,8%
Til tider 37 30,3%
Sjældent 25 20,5%
Aldrig 15 12,3%
I alt 122 100,0%
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6WDWLVWLNNHQ�RJ�DOPLQGHOLJ�KnQGVRSU NQLQJ�KDU�W\GHOLJW�YLVW��DW�L3DG·HQ�
ikke fremstår som et specielt personligt medie. Af den grund kan man 
RJVn�NDUDNWHULVHUH�L3DG·HQ�VRP�HW�multi-user device i den forstand, 
at virksomheder eksempelvis ikke kan vide sig sikre på, at det i sid-
VWH�HQGH�HU�GHQ��GHU�KDU�HUKYHUYHW�VLJ�L3DG·HQ��VRP�IDNWLVN�EUXJHU�
den mest i familiestanden. Det giver til tider nogle mindre problem-
stillinger, såsom log-in på diverse websites, email-konto, facebook 
o.l., som for mange er mere eller mindre automatiseret på f.eks. den 
bærbare computer. Her er det nødvendigt at logge ud for, at andre fa-
miliemedlemmer kan logge ind, eller til tider løses det ved at installere 
HQ�HNVWUD�DSS�EURZVHU�HNVHPSHOYLV�DSS·HQ�6N\ÀUH��

´-HJ�ERU�PHG�PLQ�N UHVWH��VRP�Q VWHQ�EUXJHU�GHQ�OLJH�
så meget som mig derhjemme. Hvis jeg er sammen med 
venner, vil de gerne bruge den til diverse ting som spil, 
læse nyheder, høre musik osv.”

´+DU�LNNH�QRJHQ�GnUOLJH�RSOHYHOVHU�PHG�L3DG·HQ��PHQ�GHQ�
kan bare ikke slå min Mac af banen. Min kæreste deri-
mod gør en del brug af den. Det er nemmere for hende at 
EUXJH�L3DG·HQ�L�VWHGHW�IRU�GHQ�JDPOH�FRPSXWHU��KXQ�KDU��
Hun tjekker modesider, spiller 7 kabale og tjekker mails. 
+XQ�EUXJHU�Q VWHQ�L3DG·HQ�VRP�VLQ�FRPSXWHU��KYRU�MHJ�
bruger den som reservecomputer.”

Brugerudsagnet ovenfor berører et andet markant punkt, nemlig hvor 
L3DG·HQ�LQGWDJHU�HQ�UHVHUYHFRPSXWHU�HOOHU�EDFN�XS�UROOH��QnU�GHQ�
bærbare computer ikke er tilgængelig eller ledig. 

´-HJ�KDU�VOHW�LNNH�EUXJW�L3DG·HQ�VHOY�L�GHQQH�XJH��PHQ�GHW�
har min kæreste og lillesøster. Min lillesøster var inde på 
blackmarket.dk, en hjemmeside for alternative punkere, el-
OHU�KYDG�GHW�QX�HU��+XQ�EUXJWH�L3DG·HQ��GD�KXQ�VHOY�YDU�Sn�
besøg og tjekkede også facebook, fordi jeg selv sad med 
min egen computer.” 

Bottom line: ,3DG·HQ�KDU�GHUIRU�GHOV�HQ�UROOH�VRP�HW�PHGLH��GHU�VHQ-
des rundt blandt alle familiemedlemmerne i husstanden og til venner, 
når de er på besøg. Dels en rolle som reservecomputer og back-up 
device, hvis den bærbare computer er ude af drift, eller et andet fami-
liemedlem bruger den. 
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Nyhedsværdi (og identitetsskabelse)
Den anden type af sociale situationer har eksplicit noget med ny-
hedsværdi at gøre og implicit en del med identitetsskabelse at gøre. 
1\KHGVY UGL�HU�L�GHQ�IRUVWDQG��DW�EUXJHUQH�RIWH�OnQHU�L3DG·HQ�XG�WLO�
familie og venner, som afprøver den, fordi det er ny teknologi eller et 
nyt medie, de ikke før har afprøvet. 

´'H�ÁHVWH�JDQJH��GHQ�EOLYHU�EUXJW��HU��KYLV�IRON�LNNH�KDU�VHW�
en iPad eller prøvet en, og de så vil tjekke den ud…el-
lers er det mere, hvis man lige hurtigt skal tjekke noget på 
Google eller en bus osv., så er den hurtigere at tage frem, 
end når man skal tænde computeren.”

´+DU�PLQ�PLQGUH�V¡VWHU��MHJ�VM OGHQW�VHU�²�KXQ�KDU�VSLOOHW�
OLGW�Sn�L3DG·HQ��QnU�MHJ�KDU�Y UHW�KMHPPH��0LQH�YHQQHU�
har kun vist interesse, fordi det er ny teknologi.”

Identitetsskabende, fordi brugerne har nemt ved at indføre andre i 
mediets virkemåde. 

´'HW�HU�PnVNH�HQ�OLGW�SXGVLJ�KLVWRULH��PHQ�PLQ�IDU�VRP�
efterhånden er fyldt 70 år, var virkelig imponeret over 
L3DG·HQ��+DQ�HU�WLGOLJHUH�IRWRJUDÁ UHU��RJ�KDU�L�RYHU����nU�
brugt Mac på sit arbejde. Jeg gav ham naturligvis en gen-
QHPJDQJ��KYRUHIWHU�KDQ�VHOY�ÀN�ORY�DW�OHJH��'HU�EOHY�EUXJW�
et tegneprogram, læst et magasin og lidt af en bog – men 
topscoreren var uden tvivl Angry Birds. Han kunne næ-
sten ikke lægge den fra sig, og det er tydeligt, at han var 
glad for både design og brugervenlighed. Så iPad er ikke 
kun for den såkaldte yngre generation. Både min far – og i 
mindre grad min mor – faldt på halen over den.”

,3DG·HQ�HU�²�L�GH�ÁHVWH�WLOI OGH�²�QHP�DW�RSHUHUH�IRU�DOOH�JHQHUDWLRQHU��
0DQJH�DI�EHGVWHIRU OGUHQH�KDYGH�I�HNV��QHPW�YHG�DW�EUXJH�L3DG·HQ��
fordi der var få barrierer, der skulle forceres for at kunne bruge mediet. 

´-HJ�YLGVWH��MHJ�LNNH�KDYGH�WLG�L�FLUND�WR�XJHU�WLO�DW�EHQ\WWH�
min iPad særlig meget, så jeg udlånte den i to uger til min 
morfar. Dette var helt sikkert et hit hos ham, da han synes, 
det var super smart, man kunne sidde med den overalt, 
den var ikke tung, og brugervenligheden var forholdsvis 
let for ham at overskue. Min morfar benyttede den især til 
at læse avis på, men dette var mest via internettet, f.eks. 
JP, Randers Amtsavis m.m.” 
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Brugeren eller i dette tilfælde barnebarnet får til tider et nyt tilhørsfor-
hold til bedsteforældrene i form af en emnemæssig fællesinteresse. 
Det skaber en social situation, hvor mediet er den samlende kraft og 
spiller en central rolle ikke bare i oplevelsen af mediet, men også i 
oplevelsen mellem generationerne via mediet.

´-HJ�YLVWH�PLQ�PRUIDU�PLQ�L3DG��KDQ�YDU�PHJHW�LPSRQH-
ret. Han har ikke rigtig kunnet komme i gang med den 
computer, der står inde på hans arbejdsværelse, kun til 
lidt regnskab m.m. Men da jeg viste ham min iPad, var 
han solgt med det samme. Han synes, den var nem at 
navigere rundt med, han synes, det var smart, man kunne 
sidde i sofaen med den, så han kunne sidde sammen med 
min mormor samtidig. Jeg forklarede ham kort om, hvor-
dan internettet fungerede, og vi begyndte at søge på noget 
slægtsforskning, som han er meget interesseret i. En rigtig 
god oplevelse sammen med min morfar.”

Bottom line: Der er stadig en del hype, virak og nyhedsværdi for-
EXQGHW�PHG�L3DG·HQ��PHQ�PDQ�Pn�IRUYHQWH��DW�GHW�DIWDJHU�PHG�WLGHQ��
Det kan dog have langtidseffekt, netop fordi det også er et medie, de 
ældre generationer kan beherske på kort tid. For den, der viser mediet 
frem, giver det en glæde og påvirker identitetsskabelsen positivt, fordi 
man uden de store egenskaber kan vise andre, hvordan mediet hånd-
WHUHV��,�GHQQH�VRFLDOH�VLWXDWLRQ�VSLOOHU�L3DG·HQ�HQ�UROOH�VRP�VDPOHQGH�
instans, og der skabes oplevelser via mediet på tværs af generationer. 

Multiplayer-spil
6SHFLHOW�L�GH�I¡UVWH�XJHU�EHQ\WWHGH�EUXJHUQH�L3DG·HQ�WLO�DW�DISU¡YH�
spil på et enkelt iPad-device, dvs. multibruger-touch spil. Selve det at 
VSLOOH�ÁHUH�Sn�GHQ�VDPPH�L3DG�NDQ�GRJ�LNNH�EHWHJQHV�VRP�HQ�XGSU -
get aktivitet, hvilket kan hænge sammen med, at studiekammeraterne 
også er i besiddelse af en iPad eller også, at størrelsen på skærmen 
trods alt ikke indbyder til alt for mange brugere på én gang. 

´-HJ�KDYGH�EHV¡J�DI�PLQH�YHQLQGHU�IUD�6¡QGHUM\OODQG��RJ�
to af dem blev og overnattede. Disse to har en del erfaring 
med spil på mobil, og vi brugte en del af aftenen på at 
K\JJH�PHG�PRELOHU�RJ�KHQWH�VSLO�WLO�L3DG·HQ��'HW�YDU�HQ�IHG�
RSOHYHOVH�DW�In�OLGW�ÁHUH�DI�GH�JRGH�VSLO��PDQ�NDQ�EUXJH�QR-
get tid med, og vi hentede en del. F.eks. Fruit Ninja, som 
kan spilles af to på én gang, på den samme iPad. Sådan 
QRJOH�VSLO�YLO�MHJ�JHUQH�KD·�ÁHUH�DI��PHQ�KYRU�RIWH�NRPPHU�
jeg til at bruge dem? Ikke særlig ofte vil jeg tro.”
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Two-player brætspil med udvidede interaktive muligheder, kunne man 
forestille sig, vil komme mere frem. Forestil jer en køretur, hvor børne-
ne ikke skal tænke på at stille brikker op, der alligevel konstant vælter, 
PHQ�KDU�GHW�KHOH�Sn�L3DG·HQ��,�HQNHOWH�DQGUH�NDWHJRULHU�YDU�GHU�RJVn�
nogle, der afprøvede multibruger-touch funktioner.

´'HW�YDU�PHJHW�VMRYW�DW�WHJQH�VDPPHQ�PHG�PLQ�V¡Q��GHW�
at tegne og det at være sammen.”

Hen ad vejen var det dog mere netværksspil eller via GameCenter 
DSS·HQ�Sn�L3DG��DW�EUXJHUQH�VSLOOHGH�VDPPHQ��(OOHU�RJVn�Sn�VNLIW�L�
familien med konkurrenceaspekter involveret. 

´9L�KDU�DIKROGW�VPn�NRQNXUUHQFHU�LPRG�KLQDQGHQ�IUD�VWXGLHW�
i diverse spil fra appstore, og her fungerer gamecenter på 
L3DG·HQ�ULJWLJ�JRGW��'HQ�NREOHU�VLJ�KXUWLJW�Sn�RJ�ÀQGHU�GH�
venner, man har i sin venneliste.”

´6SLOOHU�VWDGLJY N�XWUROLJ�PHJHW���NDEDOH��(U�Q UPHVW�EOH-
vet en konkurrence mellem min kæreste og mig, om hvem 
der kan få den til at gå op.”

Bottom line: Der spilles sjældent på den samme iPad, om end der er 
ULJ�PXOLJKHG�IRU�DW�EHQ\WWH�L3DG·HQV�PXOWL�EUXJHUtouch-muligheder. De 
ÁHVWH�VSLODNWLYLWHWHU�IRUHJnU�HQWHQ�YHG��DW�PDQ�VSLOOHU�DOHQH��VHQGHU�
L3DG·HQ�UXQGW��HOOHU�ÀQGHU�KLQDQGHQ�YLD�JDPH�FHQWHU�DSSHQ�RJ�VSLOOHU�
RYHU�QHWY UNHW��+HU�VSLOOHU�L3DG·HQ�GHOV�HQ�UROOH�VRP�HW�HQJDJHUHQGH��
IRUG\EHQGH��ÁRZ�SRWHQWLHOW�PHGLH og dels en rolle som konkurren-
ceigangsætter og dermed statusindikator på den mere sociale side. 

Bærbart medie center 
,3DG·HQ�EOHY�RJVn�L�HQ�GHO�WLOI OGH�EUXJW�VRP�HW�PHGLHFHQWHU��RJVn�
under transport eller til diverse enheder pga. det praktiske og nemme 
L�DW�WDJH�GHQ�PHG��+YDG��GHU�RJVn�HU�LQWHUHVVDQW�KHU��HU��DW�L3DG·HQ�
fungerer godt i disse situationer, fordi alle tilstedeværende havde 
nemt ved at bruge den.

´/nQW�XG�WLO�IHVW��KYRU�PLQ�EURU�NXQQH�NREOH�GHQ�WLO�VLQ�PDF�
RJ�VW\UH�PXVLN�IUD�LSDG·HQ�L�VWHGHW�IRU�µ

´-HJ�KDYGH�GHQ�PHG�L�ELOHQ��GD�YL�L�JUXSSHQ�VNXOOH�WLO�5DQ-
GHUV�RJ�ÀOPH�WLO�YRUHV�SURMHNW��+HU�YDU�GHQ�JRG��IRUGL�YL�
ikke havde anlæg i bilen og derfor hørte musik via den. Vi 
EUXJWH�GHQ�HQGYLGHUH�WLO�DW�ÀQGH�IUHP�WLO�GHW�VWHG��YL�VNXOOH�
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frem til. Dette var super fedt, idet den var meget nem at 
have med i tasken i forhold til en computer. Og vores mo-
biler kan ikke spille højt nok musik. Dette var super dejligt 
for os alle, der var med i bilen.”

,3DG·HQ�IXQJHUHU�KHU�VRP�HW�RSHUDWLYW�PHGLH��VRP�HQWHQ�NDQ�Y UH�HQ�
mere eller mindre passiv baggrundsenhed eller bruges aktivt, når der 
navigeres i musikudvalget eller ses videoer på YouTube. 

´9DU�HQ�WXU�L�cUKXV�WLO�QRJHW�IHVW�IUD�O¡UGDJ�WLO�V¡QGDJ��'HM-
ligt at have den med om søndagen, da alle havde tøm-
mermænd. Vi blev samlet omkring den lille skærm, hvor 
vi så sjove videoer på Youtube.”

+HU�VSLOOHU�L3DG·HQ�HQ�UROOH�PHG�OLJQHQGH�VDPOLQJVHIIHNW��VRP�GHW�YDU�
tilfældet i den anden sociale situation – Nyhedsværdi.

´9L�YDU�KMHPPH�YHG�PLQ�YHQLQGH�IRU�DW�K\JJH��JRG�PDG�
m.m., og så bestemte vi os for at høre lidt musik, mens 
vi ryddede af bordet m.m., og så endte vi med at bruge 
L3DG·HQ�VRP�PXVLNDIVSLOOHU��PLQ�YHQLQGH�V\QWHV��GHQ�YDU�
smart og handy. Det var en dejlig nem aften, og så brugte 
den næsten ingen strøm.”

Bottom line: ,3DG·HQ�InU�KHU�HQ�UROOH�VRP�GHW�PHGLH��DOOH�NDQ�KnQG-
WHUH�XGHQ�SUREOHPHU��RJ�GHW�¶QDWXUOLJH·�L�VN UPHQ�RJ�ÀQJHUEHY JHO-
serne sikrer en håndterbarhed på tværs af grupper og generationer. 
,3DG·HQ�VSLOOHU�HQ�UROOH�VRP�VDPOHQGH�RJ�QHP�RSHUDWLY�HQKHG��

Præsentationsværktøj
'HW�NDQ�Y UH�PLVYLVHQGH�DW�NDOGH�L3DG·HQ�HW�SU VHQWDWLRQVY UNW¡M��
da man ofte her tænker på powerpoint-præsentationer, eller at den 
bliver brugt i større foredragssammenhænge. Det er dog ikke denne 
type præsentationer, der her tænkes på. Her er det i mindre sam-
menhænge såsom i forbindelse med møder, i gruppeaktiviteter, eller 
når man bare er to sammen. Det ses både på generelle brugerud-
VDJQ�RJ�L�KHOW�VSHFLÀNNH�EUXJVNRQWHNVWHU�

´2IWH�HU�L3DG·HQ�IUHPPH��QnU�GHU�VNDO�V¡JHV�KXUWLJ�LQIR�
L�KMHPPHW��RJ�PDF·HQ�LNNH�HU�LQGHQIRU�U NNHYLGGH��HOOHU�
KYLV�GHU�LNNH�HU�SODGV��L3DG·HQ�HU�L�K¡M�JUDG�PHUH�HJQHW�
WLO�DW�´VHQGH�UXQGWµ�EODQGW�GH�WLOVWHGHY UHQGH��KYLV�PDQ�
søger info sammen eller skal vise et eller andet.”
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)¡OJHQGH�EUXJHU�JLYHU�XGWU\N�IRU�HQ�VSHFLÀN�VLWXDWLRQ��KYRU�KXQ�KXU-
WLJW�YLD�L3DG·HQ�NDQ�YLVH�PRUPRUHQ��KYDG�KXQ�VNDO�J¡UH�

´0LQ�PRUPRU�YDU�L�WYLYO�RP��KYRUGDQ�KXQ�VNXOOH�In�EXJW�PHG�
uvelkomne mosegrise i haven. Her var det let at søge på 
Google med iPad og række hende artiklen, så hun kunne 
læse, hvad hun skulle gøre.”

0HQV�GHQQH�EUXJHU�KM OSHU�HQ�DQGHQ�PHG�DW�ÀQGH�YHM�YLD�L3DG·HQ�

´)RU�VMRY�VN\OG�EUXJWH�MHJ�*36�L�EXVVHQ�WLO�8QLYHUVLWHWHW�L�
GDJ��'HW�YLUNHGH�JDQVNH�ÀQW��RJ�Vn�YDU�GHW�RJVn�GHW�²�WUR-
ede jeg i hvert fald. Da jeg steg af bussen spurgte en med-
passager mig om vej til et bestemt sted. Jeg vidste ikke, 
hvor det var henne – men fandt det hurtigt via Google 
maps på iPad. Hun var glad for hjælpen og kunne – trods 
VN UPHQ�LNNH�YDU�Vn�NODU�L�GLUHNWH�VROO\V�²�KHUHIWHU�ÀQGH�
hen til det ønskede sted. Så den oplevelse kan man vel 
RSVXPPHUH�PHG�¶L3DG�WR�WKH�UHVFXH·�µ

,3DG·HQ�IXQJHUHU�RJVn�L�QRJOH�WLOI OGH�VRP�KM OSHY UNW¡M�L�IRUELQ-
delse med præsentationer eller som hurtig redigeringsenhed i for-
bindelse med f.eks. navneopråb til en fodboldtræning. 

´0LQ�N UHVWH�KDU��VRP�WLGOLJHUH�Q YQW��InHW�HQ�L3DG���RJ�
benyttede den her i weekenden til at afholde en tale for sin 
bror til dennes bryllup. Det virkede smart og handy, at han 
stod med denne her lækre iPad i hånden i stedet for halv-
krøllede stykker papirer, der kan virke forstyrrende. Den 
larmede ikke, og det var nemt at se, hvad der stod skrevet 
på skærmen til talen. En god (og uventet) egenskab i en 
iPad. Her kan det også nævnes, at den blev benyttet af 
toastmasteren til at holde styr på diverse indslag hele af-
tenen igennem. Så undgik man igen det krøllede papir og 
larmen herfra – kan også gå hen og se lidt sjusket ud med 
en lille stak papir ved siden af tallerkener og glas – der 
fylder en iPad altså ikke så meget.”

Bottom line: ,3DG·HQ�IXQJHUHU�JRGW�L�PLQGUH�VDPPHQK QJH�VRP�
præsentationsværktøj. Den kan hurtigt vendes eller sendes rundt 
så, andre kan se displayet. Andre gange fungerer den også som 
hjælperedskab i forbindelse med præsentationer, bl.a. fordi den er 
god til de hurtige redigeringer. 
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Opsamling
'HQQH�XQGHUV¡JHOVH�YLVHU��DW�GHU�HU�ÁHUH�EHW\GQLQJHU�RJ�ÁHUH�IRUPHU�
for deleoplevelser. Dels den måde, vi bruger mediet som en del af vo-
res identitetsskabelse ud af til i det sociale rum eller i forbindelse med 
socialt relaterede aktiviteter og i hverdagskommunikationen. Den del 
var tydeligt repræsenteret i det seneste afsnit, hvor brugerne følte sig 
smarte eller brugte mediet til enten at vise et tilhørsforhold til en grup-
pe eller det modsatte. Her signalerer vi noget i det sociale rum. Dels 
den måde, man deler oplevelser, hvor mediet indgår som en væsent-
lig del. Her var der fem markante typer af deleoplevelser med hver 
deres særkendetegn. Det kan være nødvendigt at udfolde begrebet 
¶FR�H[SHULHQFH·�\GHUOLJHUH��GD�GHW�LV U�PHG�GH�PRELOH�PHGLHU�XGJ¡U�
et komplekst felt, hvor det sociale spiller ind på mange måder. I mo-
dellen er gjort et første forsøg på at beskrive de sociale aspekter, hvor 
mediet på den ene eller anden måde ændrer de hverdagssituationer, 
vi ville have haft, hvis ikke det havde været til stede.

-
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IPad – Tomrummet 
& refleksionsrummet
7LGOLJHUH�HU�GHW�Q YQW��DW�L3DG·HQ�SRWHQWLHOW�VHW�NDQ�Y UH�RJ�RIWH�HU�
med i alle rum, hvad enten det er soveværelse, toilet, café, restau-
rant etc. Netop derfor udvides medieforbruget også markant på kon-
VXPHULQJVVLGHQ��0 QJGHQ�DI�WLG��PDQ�EUXJHU�Sn�DW�Y UH�´RQ�OLQHµ��
¡JHV�EHW\GHOLJW��1nU�PHGLHW�Sn�GHQQH�PnGH�LQÁXHUHU�RJ�EOLYHU�PDU-
kant i vores hverdagsaktiviteter og ritualer, sker der en forandring i 
vores kommunikation med hinanden. Spørgsmålet er derfor:

�� +YDG�HU�GHW�IRU�HW�´UXPµ��PHGLHW�XGI\OGHU�HOOHU�IMHUQHU"�
�� 3n�KYLONHQ�PnGH� QGUHU�PHGLHW�KYHUGDJVNRPPXQLNDWLRQHQ"

Udfylder tomrum
På den ene side er der de brugere – og det er langt hovedparten – 
GHU�JLYHU�XGWU\N�IRU��DW�L3DG·HQ�XGI\OGHU�HW�tomrum. I den forstand at 
ventetider, transporttider m.m. udnyttes, og dermed undgås spildtid. 

´(Q�JRG�WLQJ�HU�GRJ�I¡OHOVHQ�DI�DW�KDYH�DOOH�PXOLJKHGHU�
YHG�KnQGHQ��YLD�HW�HQNHOW�NOLN��,3DG·HQ�VWDUWHU�O\QKXUWLJW�RS��
og på ingen tid er man i kontakt med venner og bekendte, 
hvad enten det er via Facebook, twitter eller noget helt 
tredje. Denne følelse har man ikke på samme måde med 
den bærbare computer, da denne bærer associationer 
med skolearbejde, og samtidig er langsom til at starte op.”

Det skaber en atmosfære af always on, og at man dermed ikke går 
glip af noget, og at hvert et sekund i døgnet bruges effektivt i travle 
perioder. 

´3n�VDPPH�PnGH�VRP�MHJ�EUXJWH�GURSER[�WLO�DW�O VH�WHN-
ster ved vejledermødet, har jeg også brugt det i bussen. 
Der blev lagt en del nye tekster op i den hektiske uge, og 
det var meget praktisk at kunne læse dem, mens jeg var 
på vej til Uni eller hjem igen. Det hjalp på arbejdsbyrden, 
at man havde et lille mobilt kontor, og især i denne uge 
synes jeg, det rykkede en del. Når tingene virkelig er ved 
at spidse til, er der ingen tid at spilde – og her er iPad en 
god ven i nøden.”



62

'HW�WDJHU�´LGOH�WLPHµ�²�OHGLJ�WLG�²�Y N�IUD�NDOHQGHUHQ��6RP�QHGHQ-
stående brugerudsagn indikerer, giver det mindre stress, fordi man 
lige kan nå de første opgaver i toget, eller sådan føler man det. An-
dre gange kan det dog også starte arbejdsdagen tidligere og dermed 
bare øge arbejdsbyrden eller antallet af arbejdsopgaver.

´-HJ�VDG�L�WRJHW�Sn�YHM�PRG�Sn�6NDQGHUERUJ�RJ�ÀN�RUGQHW�
en masse af de ting, jeg manglede. Det var en rigtig god 
følelse at kunne bruge ventetiden til noget konstruktivt. 
-HJ�ÀN�I¡OHOVHQ�DI��DW�MHJ�YLUNHOLJ�ÀN�VW\U�Sn�QRJOH�WLQJ�RJ�
var mindre stresset bagefter.”

(W�HNVHPSHO�Sn��DW�L3DG·HQ�LQGWDJHU�DOOH�UXP��NRPPHU�IUD�GHQQH�
bruger, som dog også beklager sig over load-tiden på iPad-magasi-
net fra Nordjyske Inside.

´,JHQ�EUXJWH�MHJ�GRJ�GHW�PHVWH�DI�WLGHQ�Sn�L3DG·HQ�L�VHQ-
gen, eller når jeg var et smut på toilettet. Der er det utro-
ligt dejligt at have Inside med ind og læse. Kunne dog 
godt ønske mig, at den ikke brugte så lang tid på at loade. 
Er virkelig irriterende, når man lige har sat sig, og så loa-
der den i, hvad der føles lang tid”

Afbrækket
Andre brugere nævner, at det giver et afbræk og en afslapningsmu-
OLJKHG�OLJH�DW�KLYH�L3DG·HQ�IUHP�

´-HJ�KDU�L�GHQQH�XJH�RSOHYHW��DW�PLQ�L3DG�InU�PLJ�WLO�DW�
slappe af. Dette skal forstås på den måde, at jeg reelt al-
drig bruger den til fagrelateret arbejde, hvorfor jeg tit lig-
ger med den i min sofa og er på YouTube eller laver mu-
sik. Den formår altså, i en hurtig projektskrivningstid, at få 
mine tanker ledt væk fra netop studiearbejdet.”

+HU�EUXJHV�L3DG·HQ�LNNH�L�DUEHMGVUHODWHUHGH�VLWXDWLRQHU��PHQ�GHULPRG�
OLJH�GHW�PRGVDWWH��(Q�HVNDSLVWLVN�ÁXJW�IUD�DUEHMGHW�RJ�HQ�IRU�EUXJHUQH�
XQGHUKROGHQGH�HQ�DI�VODJVHQ��,3DG·HQ�EUXJHV�GRJ�VWDGLJ�L�SDXVHU�
eller til at udfylde et tomrum. Den har altså en positiv funktion og en 
plads i hverdagen. 

´'HW�KDU�Y UHW�VXSHU�GHMOLJW�DW�KDYH�L3DG·HQ�YHG�VLGHQ�DI�
sig, når man har arbejdet på projekt, da jeg har kunnet 
tage den frem nogle gange og skrive med nogen på face-
book for at få et lille afbræk fra projektet. Meget dejligt.”
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,3DG·HQV�VW¡UUHOVH�J¡U�GHQ�LI¡OJH�QRJOH�EUXJHUH�WLO�HW�WLOSDV�GLVNUHW�PH-
die til, at den kan anvendes i andre situationer end en bærbar com-
puter. I nedenstående brugerudsagn er det både brugeren selv og 
DUEHMGVJLYHUHQ��GHU�ÀQGHU�L3DG�WLOSDV�QHXWUDO�

´3n�DUEHMGHW�YDU�GHU�LNNH�V UOLJ�PHJHW�DW�ODYH��RJ�IRUGL�
L3DG�HU�Vn�OLOOH�RJ�QHXWUDO��VRP�GHQ�HU��Vn�ÀN�MHJ�ORY�WLO�DW�
VWn�PHG�GHQ�XGH�L�EXWLNNHQ��-HJ�ÀN�ODYHW�HQ�PDVVH�WLQJ��
jeg skulle, og jeg følte mig bagefter ikke så stresset mere.”

Det er altså en antagelse fra bruger og arbejdsgiver, at kunderne 
LNNH�ÀQGHU�L3DG·HQ�IRUVW\UUHQGH��,�OLJQHQGH�VLWXDWLRQHU�I�HNV��XQGHU�
restaurant- og cafébesøg giver andre brugere ligeledes udtryk for, 
DW�GH�WLOODGHU�VLJ�DW�KLYH�L3DG·HQ�IUHP��RP�HQG�DQGUH�YHG�ERUGHW�HO-
OHU�L�UHVWDXUDQWHQ�LNNH�Q¡GYHQGLJYLV�ÀQGHU�GHQ�GLVNUHW�

-QLYULY�YLÅLRZY\T
På den anden side er der de brugere – og de er klart i mindretal indtil 
videre – der specielt i sidste del af forløbet giver udtryk for, at det 
IMHUQHU�UHÁHNVWLGHQ��6RP�0DWW�.DW]�IUD�Philadelphia Inquirer beskriver 
det generelt om teknologi i dag:

“Idle time is dead. We no longer have any reason to just 
be, to let our minds wander and our bodies still. Technol-
ogy has begot a constant state of distraction, with distrac-
WLRQV�IURP�GLVWUDFWLRQV��DG�LQÀQLWXP��,Q�WKH�QHZ�ZRUOG�RU-
der, we never again have to do nothing.”

0DWW�.DW]�²�2ELW�PDJ�FRP

(QNHOWH�EUXJHUH�Q YQWH��DW�L3DG·HQ�YDU�EHJ\QGW�DW�I\OGH�IRU�PHJHW�
og optager for meget af deres tid. En bruger giver f.eks. udtryk for, at 
den ikke længere skulle med i toget, fordi det ikke længere var muligt 
at tænke, observere og bearbejde dagens aktiviteter og indtryk. 

´-HJ�WRJ�KMHP�Sn�SnVNHIHULH��RJ�GHQQH�JDQJ�KDYGH�MHJ�PLQ�
iPad med i toget. Jeg var online og kunne lave en masse 
på vores projekt, vi er i gang med på Uni, og kunne læse 
op på en del ting. Rigtig være produktiv! Og hold op hvor 
var det træls. Den første halve time, hvor jeg surfede på 
nettet, var super tidsfordriv, hvilket var dejligt. Og resten af 
togturen tog den bare den tid, jeg i toget plejer at bruge til 
at kigge ud i luften og tænke mig om. Normalt er det tid, jeg 
ikke KAN bruge anderledes, og nu kan jeg være produktiv. 
Hvilket jeg ikke synes er positivt! Jeg sad og ønskede, at 
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den løb tør for strøm, så jeg havde en undskyldning for at 
lægge den fra mig. I denne uge oplevede jeg således glæ-
den, men også forpligtigelsen og irritationen over at være 
¶RQOLQH·�RJ�¶Sn·�KHOH�WLGHQ��-HJ�NDQ�LNNH�OLGH�GHW��RJ�Q VWH�
WRJWXU�YLO�MHJ�¶JOHPPH·�PLQ�L3DG�GHUKMHPPH�µ�

Her i er der samtidig ambivalente følelser omkring at vende tilbage 
WLO�WLOVWDQGHQ�IUD�I¡U��PHGLHW�ÀN�LQGÁ\GHOVH�Sn�EUXJHUHQV�KYHUGDJ�

Udvalgte rum
)RU�DW�XQGJn�L3DG·HQ�LQGWDJHU�IRU�PDQJH�UXP�HOOHU�IRU�PHJHW�DI�KYHU-
dagen, ser nogle brugere sig nødsaget til at etablere nye husreg-
OHU�RPNULQJ�EUXJHQ�DI� L3DG·HQ��'HW�HU�EnGH�L�IRUKROG�WLO�EHVWHPWH�
tidspunkter, seancer i løbet af dagen og i forhold til udelukkelse fra 
enkelte. Her er der en bruger, der ser sig nødsaget til at bandlyse 
L3DG·HQ�IUD�VRYHY UHOVHW��

´. UHVWHQ�EHJ\QGWH�IRU�QRJOH�XJHU�VLGHQ�DW�WDJH�L3DG·HQ�
med i seng for at spille på den inden lyset slukkes. Dette, 
har jeg i nogen tid syntes, var okay, da jeg tager den med 
i seng og læser på den, inden jeg sover i hverdagen, hvor 
han ikke er her. Det irriterer mig dog, at den får mere op-
mærksomhed end mig om aftenen, og jeg har prøvet at 
acceptere det, men denne weekend besluttede jeg mig 
til, at jeg ikke gad mere. For hver weekend blev jeg mere 
irriteret over det, og efterhånden gik det op for mig, at jeg 
er misundelig på min iPad. Så fra nu af er den bandlyst 
fra soveværelset, når vi begge er der. Hårdt og kontant, 
RJ�MHJ�HU�JODG��'RJ�HU�MHJ�RYHUUDVNHW�RYHU��DW�GHQ�ÀN�Vn�
stor betydning.”

0RGVDW�GH�EUXJHUH��VRP�ÀQGHU�L3DG·HQ�GLVNUHW��HU�GHU�DQGUH�EUXJHUH��
der på et begyndende stadie overvejer, om det nu også er tilfældet.

´'HW�NDQ�EOLYH�¶IRU�QHPW·�OLJH�DW�WDJH�L3DG·HQ�IUHP��QnU�MHJ�
fx sidder og spiser. Jeg prøver at minde mig selv om, at 
GHP�MHJ�VLGGHU�RYHUIRU��PnVNH�ÀQGHU�GHW�IRUVW\UUHQGH�RJ�
får en følelse af, at jeg ikke er til stede.”

Det kan sammenlignes med togturen fra før, bærbare og mobile me-
dier blev en naturlig del af vores hverdag. Her var turen en anledning 
for mange til at snakke med mennesker, de ikke normalt havde no-
get med at gøre i det daglige. Nu sker kommunikationen mere og 
mere gennem mediet og med de mennesker, man i forvejen har i 
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netværket. Man kan tale om, at iPad-mediets indtræden kan føre til 
Q\H�DFFHSWHUHGH�¶VRFLDO�IDFWV·�VHW�IUD�'XUNKHLPV�SHUVSHNWLY��QnU�KR-
YHGSDUWHQ�ÀQGHU�GHW�DFFHSWHUHW�DW�DQYHQGH�PHGLHW�YHG�VSLVHERUGHW�L�
selskab i med andre.

Udnytte tiden eller et afbræk Regler og etik

Fjerner
UHÁHNVUXP

Indtager alle rum 7DJHU�¶LGOH·�WLPH�Y N
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IPad – Forventninger vs. brug
Studiet af ny teknologi med fokus på mediet og ikke indholdet er re-
levant også i denne sammenhæng. Som McLuhan allerede prokla-
me rede det i 1964: Mediet i sig selv skulle være fokusset og ikke 
indholdet.32 I indledningen blev det allerede antydet, at tablet eller 
iPad-mediet er væsensforskelligt fra eksempelvis smartphones, bær-
EDUH�FRPSXWHUH�RJ�H�ERJVO VHUH��(U�L3DG·HQ�mobil? Eller hvad med 
bærbar"�'HU�HU�PDQJH�KROGQLQJHU�WLO��RP�L3DG·HQ�HU�HQ�PRELO�HQKHG��
eller om den nærmere hører hjemme ved de bærbare enheder. Face-
book-stifter Mark Zuckerberg udtalte i slutningen af 2010 følgende:33 

´,�GRQ·W�ZDQW�WR�EH�UXGH�WR�$SSOH�³�ZH�DOO�ORYH�$SSOH�SUR-
GXFWV�³�EXW�WKLV�LV�D�PRELOH�HYHQW�DQG�ZH�ZDQW�WR�VWD\�
IRFXVHG�RQ�WKDW��7KH�L3DG�LVQ·W�PRELOH�LQ�WKH�VDPH�ZD\�µ

En tvetydig udtalelse, hvor den sidste del ofte er blevet misfortolket 
WLO��DW�=XFNHUEHUJ�GHUPHG�LNNH�PHQHU��L3DG·HQ�HU�PRELO�RYHUKRYHGHW��
'HW��KDQ�VNULYHU��HU�GRJ��DW�L3DG·HQ�LNNH�HU�PRELO�Sn�VDPPH�PnGH�
som smartphones. I nogle situationer eller brugskontekster er den 
mobil og i andre, er den ikke. 

Den kan tages med rundt i tasken og kan i princippet bruges i alle 
situationer og alle rum. Det er altså nemt at medbringe den, og den 
er ikke i nærheden af at være nær så stor og tung som en bærbar 
computer. Desuden kan der ringes fra den eksempelvis via Skype, 
PHQV�PDQ�HU�Sn�IDUWHQ�� ,�GHQ�IRUVWDQG�HU� L3DG·HQ�mobil. Flere af 
brugerne i denne undersøgelse rapporterer, at man ofte har brugt 
L3DG·HQ�WLO�DW�ÀQGH�UXQGW��GYV��*36�NRUW�IXQNWLRQHQ��+HU�KDU�PDQ�KDIW�
den i hænderne eller under armen, mens man har fulgt kort eller ru-
tebeskrivelse. Så selvom den er mindre handy end en smartphone, 
giver det til gengæld et større overblik i lige netop dette tilfælde pga. 
VN UPVW¡UUHOVHQ��,�GH�ÁHVWH�DQGUH�EUXJVNRQWHNVWHU�HU�PDQ�LNNH�L�EH-
Y JHOVH��QnU�L3DG·HQ�EUXJHV��'HUWLO�HU�GHQ�IRU�VWRU��RJ�PDQ�HU�Q¡GVD-
get til at bruge begge hænder samt enten at stå stille eller sætte sig 
for at operere med mediet. Mobiliteten og muligheden for at bevæge 
sig rundt med mediet uden at gøre ophold er derfor mindre, end det 
er tilfældet med smartphones. Der kan ringes fra den, ja, men den er 
svær at holde op til øret. Med de remedier, der kan købes ved siden 
af til iPad eksempelvis bluetooth-tastatur, kan den fremstå mere bær-
bar eller rettere omdannes til en bærbar i forskellige situationer. I den 
IRUVWDQG�HU�L3DG·HQ�LNNH�mobil, men rettere bærbar. Den tidligere mar-
kante demarkationslinje mellem mobil og bærbar udviskes dermed. 
2P�L3DG·HQ�HU�PRELO�HOOHU�E UEDU��NDQ�UHHOW�NXQ�VLJHV�PHG�HQ�YLGHQ�
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RP��KYLONHQ�EUXJVNRQWHNVW�PDQ�UHIHUHUHU�WLO��6W\UNHQ�YHG�L3DG·HQ�HU�
den større skærm, der gør det nemmere at få overblik over informa-
tioner, når man er på farten, men det er samtidig også en svaghed, at 
denne størrelse ikke gør det muligt at operere mediet med én hånd, 
med mindre man stopper op og sætter sig. Budiu & Nielsen peger 
netop på, at iPad og iPhone er to meget forskellige ting:34

´0RVW�L3DG�XVHUV�GR�QRW�XVH�WKH�L3DG�LQ�WUXO\�PRELOH�VLWX-
DWLRQV��\RX�GRQ·W�VHH�PDQ\�SHRSOH�ZDONLQJ�LQ�WKH�VWRUH�
ZLWK�WKHLU�L3DGV�LQ�WKHLU�KDQGV��WU\LQJ�WR�ÀJXUH�RXW�ZKHWKHU�
LW·V�ZRUWK�EX\LQJ�D�GLVKZDVKHU�DW�+RPH�'HSRW�RU�WKH\·UH�
better off going to Sears. Even users who take their iPad 
away from home use them in relatively relaxed situations, 
when they are waiting, or in between activities, or killing 
time. That kind of condensed, space-saving presentation 
of information that we often recommend for mobile-phone 
design does not apply to the iPad.”

6n�KYLV�L3DG·HQ�HU�HQ�mobil enhed, er mobilitets mulighederne i bru-
gen af den sjældent optimale. Hvis man kalder den bærbar, må det 
siges, at den er langt mere håndterbar end andre typer af bærbare 
computere. Man kan vælge at kalde det en tablet med mobile egen-
skaber og bærbare muligheder. 

Ubiquitous, pervasive & mobile computing
Ubiquitous computing er et begreb, som kom frem i starten af 
����·HUQH�JHQQHP�0DUN�:HLVHUV�YLVLRQ�HOOHU�IRUXGVLJHOVH�RPNULQJ��
DW�YL�GHOV�YLOOH�NRPPH�WLO�DW�EUXJH�ÁHUH�PHGLHU�L�VDPPHQVSLO�PHG�
hinanden og som en naturlig del af vores hverdag, og dels at de 
digitale lag ville indgå i miljøet såsom facader, sofaer, borde mv. 
Ubiquitous betyder alle steder og på samme tid og har dermed 
denne dobbelte betydning.35 Overordnet set er det en betegnelse 
for den måde, hvorpå medier eller devices kan indgå som en inte-
greret del af vores hverdag og i den ultimative form på en sådan 
måde, at vi ikke engang opdager eller er opmærksomme på, at vi 
anvender dem. Weiser udlagde fundamentet for ubiquitous compu-
ting-forskningsagendaen tilbage i 1991 med en vision om, at hver 
HQNHOW�EUXJHU�DQYHQGHU�ÁHUH�GHYLFHV�VRPPHWLGHU�VDPPHQ��HU�PHUH�
eller mindre blevet til en realitet. Senere hen er der kommet nye be-
greber ind såsom pervasive computing og mobile computing med 
lidt forskellige betydninger. En del af visionen og forudsigelserne 
bag ubiquitous computing var, at det ville være devices, der var 
mere eller mindre usynlige og diskrete, men lige det modsatte er 
VNHW��GD�GH�ÁHVWH�PHGLHU��YL�DQYHQGHU�L�GDJ��L�GHQ�JUDG�HU�V\QOLJH�RJ�



71

tilstedeværende og langt fra diskrete.36 Bell & Dourish argumente-
rer for, at det stadig er tale om ubiquitous computing, fordi brugen 
af mobile medier er så integreret, at vi ikke længere er opmærk-
somme på, når de bruges, og derfor er ubiquitous computing en 
realitet bare i en anden form,  end vi først troede.37 Lyytinen & Yoo 
argumenterer for, at forskellen på de  tre begreber er følgende: Per-
vasive computing handler om digitale lag, der er integreret i miljøet, 
men som ikke er mobile. Eksempelvis intelligent lys i hjemmet, hvor 
klap henholdsvis slukker og tænder det. Der er en høj grad af inte-
grering i miljøet (eng. embeddedness), men det er ikke noget, der 
NDQ�Á\WWHV�UXQGW�Sn�RJ�GHUPHG�LNNH�PRELOW��Mobile computing er 
det modsatte. Her er der en høj grad af mobilitet, men medierne er 
ikke integreret i miljøet. Her hører tablets og smartphones hjemme. 
Ubiquitous computing er en høj grad af begge dele, både noget der 
er usynligt eller ikke fremgår som et medie, og noget mobilt som 
kan tages med rundt. Her er der ikke så mange eksempler endnu, 
men Google Projects Glass er et eksempel på det. I nedenstående 
matrix fra Lyytinen & Yoo er de forskellige eksempler indplaceret, 
og den giver et godt indtryk af, hvor de mobile medier hører hjemme 
i denne sammenhæng.38 

Gennem medierne, venner og familie eller andre kanaler har man 
typisk dannet sig nogle forventninger til et produkt, inden man kom-
mer i besiddelse af det. Forventningerne stemmer ikke altid over-
ens med den reelle brug af produktet. Det kan føre til både overra-
VNHOVHV��RJ�IUXVWUDWLRQVHOHPHQWHU��+HU�JHQQHPJnV�SU GHÀQHUHQGH�
aktiviteter ud fra brugernes forventninger kontra den reelle brug 
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HIWHU�ÀUH�XJHU��6WDWLVWLNNHU�IRU�GH�HQNHOWH�DNWLYLWHWHU�EHQ\WWHV�WLO�DW�
indikere eventuelle forskelle, mens brugerudsagn og -fortællinger 
fra dagbøgerne bruges til at give bud på årsagerne bag forskel-
lene. Nedenstående spørgsmål danner udgangspunkt for afsnittet 
og denne del af undersøgelsen. Endelig skal det påpeges, at dét at 
HWDEOHUH�HQ�SU GHÀQHUHW�NDWHJRUL�RJVn�PHGI¡UHU��DW�EUXJHUQH��RJ�
dem står bag undersøgelsen, ikke altid har den samme fortolkning 
af kategorierne, hvilket gør dagbogsfortællingerne centrale i de ge-
nerelle konklusioner. 

�� +YLONH�IRUYHQWQLQJHU�WLO�EUXJ�DI�EHVWHPWH�DNWLYLWHWHU�YLD�L3DG�PH-
diet havde brugerne, og hvad er den reelle brug? 

�� +YLONH�DNWLYLWHWHU�RYHUWDJHU�L3DG·HQ�IUD�DQGUH�PHGLHSODWIRUPH��KYLV�
nogen)?

,�XGJDQJVSXQNWHW�KDYGH�EUXJHUQH�HQ�K¡M�IRUYHQWQLQJ�WLO��DW�L3DG·HQ�
var velegnet til at søge og konsumere indhold med 33,5 % helt enige 
og 49,1 delvist enige.  Ligeledes var der en nogenlunde høj forvent-
ning om, at den i en eller anden udstrækning også kunne bruges til 
at skabe og påvirke indhold med 16,2 % helt enige og 40,7 % delvist 
enige. Den højeste forventning havde man dog til dét at læse nyhe-
der, hvor 70,7 % var helt enige og 26,3 delvist enige. Derudover var 
GHU�JHQHUHOW�K¡MH�HOOHU�PHOOHPK¡MH�IRUYHQWQLQJHU�WLO�L3DG·HQ�LQGHQ�IRU�
følgende kategorier som en arbejdsplatform, velegnet til underhold-
ning, velegnet platform til brug af sociale medier og velegnet platform 
til brug i lærings- og undervisningssammenhænge. Desuden blev der 
VSXUJW�WLO��RP�PDQ�KDYGH�IRUYHQWQLQJHU�RP��DW�L3DG·HQ�kun er et tek-
nologifænomen uden reel brugsværdi. Her var der en jævn fordeling,  
dog med en lille overvægt til uenig i udsagnet, hvor nogle på forhånd 
DQVn�GHW�IRU�NXQ�DW�Y UH�HQ�´JDGJHWµ��PHQV�DQGUH�YDU�XHQLJH�RP�
dette. Generelt var der ingen af kategorierne, der var decideret lave 
IRUYHQWQLQJHU�WLO��'HW�HU�L�VLJ�VHOY�EHP UNHOVHVY UGLJW��GD�L3DG·HQ�L�
GHW�I¡UVWH�nUV�WLG�KXUWLJW�ÀN�HW�U\�IRU�DW�Y UH�XGHOXNNHQGH�HW�NRQVXPH-
rings- og fritidsmedie. 

Konsumere indhold
(IWHU�DW�KDYH�Y UHW�L�EHVLGGHOVH�DI�L3DG·HQ�L�WUH�PnQHGHU�YDU�SUR-
centfordelingen på udsagnet velegnet til at søge og konsumere ind-
hold nogenlunde tilsvarende forventningen med 30,3 % helt enige 
og 49,2 % delvist enige. Den høje procentdel i delvist enige viser 
RJVn��DW�GH�LNNH�DQVHU�L3DG·HQ�VRP�GHQ�KHOW�LGHHOOH�SODWIRUP�WLO�GHWWH��
men at den i mange tilfælde kan bruges til det. 
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Forventninger

Respondenter Procent
Helt enig 56 33,5%
Delvist enig 82 49,1%
Neutral/ved ikke 24 14,4%

Delvist uenig 4 2,4%

Helt uenig 1 0,6%

I alt 167 100,0%

Brug

Respondenter Procent
Helt enig 37 30,3%
Delvist enig 60 49,2%
Neutral/ved ikke 19 15,6%
Delvist uenig 6 4,9%
Helt uenig 0 0,0%
I alt 122 100,0%

.RPPHQWDUHU�L�GDJE¡JHUQH�XQGHUE\JJHU�L3DG·HQV�HJQHWKHG�L�IRU-
hold til konsumering eksempelvis: 

´VXUÀQJ�HU�QHPW��GD�GHQ�VWDUWHU�KXUWLJW�RJ�IXQJHUHU�ÀQWµ��
´MHJ�KDU�ÁHUH�JDQJH�WDJHW�GHQ�IUHP�L�IRUELQGHOVH�PHG�KXU-
WLJW�LQWHUQHWEHV¡J��'HW�HU�GHQ�VXSHU�YHOHJQHW��ÀNV�RJ�KXU-
WLJ�WLOµ�RJ�´LQIRUPDWLRQVV¡JQLQJ���GHW�HU�ODQJW�QHPPHUH�DW�
bruge min iPad end min computer, når jeg lige hurtig skal 
ÀQGH�QRJHW�LQIRUPDWLRQ�Sn�QHWWHW��WYWLG��O VH�HQ�Q\KHG��
ÀQGH�HQ�RSVNULIW�²�DOOH�PXOLJH�GDJOLJGDJVRSO\VQLQJHU�VRP�
jeg før i tiden brugte min bærbar til.”  

0DQ�NDQ� LNNH�Q¡GYHQGLJYLV�NRQNOXGHUH��DW� L3DG·HQV� LQWHUIDFH�RJ�
VW¡UUHOVH�P�Y��HU�GHW��GHU�HU�JUXQGHQ�WLO��DW�PDQ�ÀQGHU�GHQ�YHOHJQHW�WLO�
NRQVXPHULQJ�DI�LQIRUPDWLRQ��'HW�HU�NRPELQDWLRQHQ�DI�L3DG·HQV�KXU-
WLJH�RSVWDUW�RJ�PRELOLWHW��GHU�J¡U�GHW�QHPPHUH�DW�JULEH�IDW�L�L3DG·HQ��
når der søges efter de hurtige og simple informationer. Det skal så i 
øvrigt understøttes af en internetforbindelse med en rimelig hastig-
hed og som ikke volder problemer: 
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´�*�QHWWHW�KDU�LNNH�Y UHW�GHW�EHGVWH��QnU�PDQ�WDJHU�WRJHW�
fra Aalborg til Randers, og her havde jeg håbet på bedre 
G NQLQJ�SJD���L3DG·HQ�HU�RSODJW�DW�VLGGH�PHG�L�WRJHW�RJ�
surfe rundt på nettet eller spille nogle spil.” 

Det, der også i udpræget grad kommer til udtryk i dagbøgerne som 
en tilbagevendende frustration, er den manglende understøttelse af 
ÁDVK�L�RJ�PHG��DW�GH�ÁHVWH�KMHPPHVLGHU�KDU�ÁDVK-elementer:

´PDQJOHU�MDYD��GHWWH�HU�YLUNHOLJ�LUULWHUHQGH�²�NDQ�PnVNH�
løses med anden browser, men det koster penge.” 

Alligevel udtrykker hovedparten stor glæde over den hurtige internet-
VXUÀQJ�PXOLJKHG�

'HW�HU�LNNH�Q\H�NRQVXPHULQJVDNWLYLWHWHU��L3DG·HQ�EUXJHV�WLO��GHW�HU�
de sædvanlige ting. I den forstand er det ikke et revolutionerende 
medie, men for en del af brugerne er det nemmere og hurtigt at 
NRQVXPHUH�LQIRUPDWLRQ�YLD�L3DG·HQ�HQG�YLD�GHQ�E UEDUH�FRPSXWHU��

´GHW�HU�GHMOLJW��DW�PDQ�OLJH�NDQ�WDJH�GHQ�RS�RJ�ÀQGH�GH�
informationer, man står og mangler f.eks. busplanen el-
ler tilbudsavisen.”

Tidselementet fremstår markant, og det handler om, at det skal gå 
Vn�KXUWLJW�VRP�PXOLJW�DW�ÀQGH�GH�VLPSOH�LQIRUPDWLRQHU��6n�VHOYRP�
en website ikke er optimeret til iPad-platformen, og selvom internet-
VXUÀQJ�HU�HQ�DNWLYLWHW��PDQ�O QJH�KDU�NXQQHW�XGI¡UH�Sn�HQ��LQGWLO�YL-
GHUH��EHGUH�PnGH�Sn�GHQ�E UEDUH�FRPSXWHU��Vn�YLQGHU�L3DG·HQ�Sn�
KXUWLJKHGHQ�RJ�VLPSHOKHGHQ��0DQ�NDQ�GHUIRU�VH�LJHQQHP�ÀQJUH�PHG�
HQ�YLV�XVDELOLW\�PDQJHO��'HW�HU�LOOXVWUHUHW�ÀQW�L�GHQQH�NRPPHQWDU��

´+YDG�DQJnU�LQWHUQHWV¡JQLQJ��HU�GHQ�KHOW� L�WRS��'HW�HU�
VN¡QW��DW�PDQ�LNNH�VNDO�W QGH�PDF·HQ�KYHU�HQHVWH�JDQJ��
man skal undersøge noget på nettet eller tjekke diverse 
IRUDHU��,3DG·HQ�OLJJHU�OLJH�YHG�KnQGHQ��RJ�GHU�VNDO�NXQ�
trykkes på en enkel knap, og så er den oppe at køre – 
det er fantastisk.”

Aktiviteter som emails og informationssøgning på internettet scorer 
højt i benyttelsesprocent. 44,3 % angiver ved emails i meget høj 
grad, 22,1 % i høj grad og 19,7 % i middel grad. Ved informations-
søgning er det 57,4 % meget høj grad, 26,2 % høj grad og 10,7 % i 
middel grad. Nogle af brugerne nævner problemer med de forskel-
OLJH�HPDLO�LQGJDQJH�HOOHU�SURGXFHQWHU�RJ�GHUHV�SURGXNW�Sn�L3DG·HQ�
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eksempelvis Hotmail, og andre nævner problemer omkring synkro-
nisering fra en platform til en anden. Enkelte udtrykte utilfredshed 
med Safari-browseren, og at hjemmesiderne ikke var optimeret til 
iPad-platformen: 

´6DIDUL�EURZVHUHQ�HU�EHJ\QGW�DW� LUULWHUH�PLJ�HQ�VPXOH��
Mange hjemmesider er slet ikke optimeret til Safari, og jeg 
V\QHV�WLW��DW�MHJ�KDU�EHKRY�IRU�DW�NOLNNH�ÁHUH�JDQJH�Sn�QR-
get, før der sker noget som helst. Hele irritiationen falder 
GRJ�QRN�SULP UW�WLOEDJH�Sn�GHW��MHJ�NDOGHU�´DSSOH·V�MHUQ-
greb”, idet jeg ikke føler, at jeg har andre reelle muligheder 
end Safari-browseren.” 

Det var dog relativt få bemærkninger gennem alle dagbøgerne, hvor 
Safari-browseren og den manglende optimering af hjemmesider blev 
påpeget som en udpræget negativ del.

Det er hurtigheden, det simple, mobilitet og user interfacet, der i 
I¡OJH�EUXJHUQH�J¡U�L3DG·HQ�YHOHJQHW�WLO�NRQVXPHULQJ�

Skabe indhold
I udsagnet velegnet til at skabe og påvirke indhold var der høje for-
YHQWQLQJHU�WLO��DW�GHW�YDU�QRJHW�L3DG·HQ�JHQHUHOW�NXQQH�Y UH�JRG�WLO��
men efter tre måneder var der et drastisk fald i enigheden af udsagnet. 

Forventninger

Respondenter Procent
Helt enig 27 16,2%
Delvist enig 68 40,7%
Neutral/ved ikke 56 33,5%

Delvist uenig 11 6,6%

Helt uenig 5 3,0%

I alt 167 100,0%
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Brug

Respondenter Procent
Helt enig 11 9,0%
Delvist enig 34 27,9%
Neutral/ved ikke 52 42,6%
Delvist uenig 23 18,9%
Helt uenig 2 1,6%
I alt 122 100,0%

Der var nu få, der var helt enige (9 %), 27,9 % delvist enige, en del 
neutrale 42,6 % og også en højere procentandel i delvist uenig 18,9 
%. Aktiviteter som facebook eller emails ansås for at være forholds-
vis nemme at gå til. Flere valgte at afprøve facebook-applikationer, 
såsom Facebook friendly. Det er dog svært at sige, hvor meget tid, 
man har brugt på at tjekke opdateringer, emails o.l., og hvor meget tid, 
man har brugt på selv at skrive opdateringer og emails. Af andre mere 
avancerede tjenester til at skabe indhold nævnes bl.a. foto-applika-
WLRQHU��DSS·HQ�*DUDJH%DQG��PXOLJKHG�IRU�DW�NRQVWUXHUH�HJHQ�PXVLN��
og i særdeleshed noteskrivning (det vender jeg tilbage til senere). Det 
UDSSRUWHUHV�RIWH�WLOEDJH��DW�L3DG·HQ�HU�YHOHJQHW�WLO�GH�KXUWLJH�KDQGOLQ-
JHU�DNWLYLWHWHU��PHQ�QnU�GHU�VNDO�VNDEHV�LQGKROG��Vn�EHQ\WWHV�L3DG·HQ�
sjældent: 

´MHJ�SU¡YHGH�DW�VNULYH�Sn�GHQ��PHQ�IRUHWU NNHU�HW�ULJWLJW�WD-
statur, så jeg vil nok hellere bruge computeren til at skrive 
QRWHUµ�RJ�´MHJ�NDQ�P UNH��DW�EUXJHQ�DI�PLQ�L3DG�HU�PHJHW�
faldende. Denne har ikke overtaget min sædvanlige com-
puter. Grunden til dette skyldes nok notesprogrammerne.” 

0HJHW�In�SURFHQWGHOH�DQYHQGHU�L3DG·HQ�WLO�WHNVWEHKDQGOLQJ���������
i mindre grad og 36,9 % slet ikke��(QGQX�I UUH�EUXJHU�GHQ�WLO�JUDÀN-
behandling: 23,8 % i mindre grad og 63,9 % slet ikke. Ligeledes med 
foto og videoredigering: 17,2 %  i mindre grad og 75,4 % slet ikke. 
(IWHU�WUH�PnQHGHU�KDU�VW¡UVWHGHOHQ�DI�EUXJHUQH�LNNH�IXQGHW�L3DG·HQ�
hverken velegnet eller egnet til behandling af forskellige medietyper 
og til skabelse af avanceret indhold, som rækker udover emails, ind-
hold på sociale medier og noteskrivning. 

Forbrug af nyheder
En meget høj andel af brugerne angiver, at de ser iPad-platformen 
som velegnet til at læse nyheder på. 65,6 % er helt enige og 27,9 % 
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er delvist enige. Det svarer nogenlunde til brugernes forventninger 
inden.

Forventninger

Respondenter Procent
Helt enig 118 70,7%
Delvist enig 44 26,3%
Neutral/ved ikke 5 3,0%
Delvist uenig 0 0,0%
Helt uenig 0 0,0%
I alt 167 100,0%

Brug

Respondenter Procent
Helt enig 80 65,6%
Delvist enig 34 27,9%
Neutral/ved ikke 6 4,9%
Delvist uenig 2 1,6%
Helt uenig 0 0,0%
I alt 122 100,0%

Ser man på selve benyttelsen, angives det, at 38,5 %  i meget høj 
grad, 28,7 % i høj grad og 18,0 % i middel grad�EHQ\WWHU�L3DG·HQ�
til læsning af nyheder. Samlet set en stor procentandel, men det 
NXQQH�RJVn�W\GH�Sn��DW�L3DG·HQ�DOOLJHYHO�LNNH�DOWLG�HU�GHW�IRUHWUXNQH�
medie til at læse nyheder på på trods af, at den er velegnet til det, 
eller også fylder de andre aktiviteter mere i billedet. Danske ny-
hedssites indenfor både mere bredt orienteret emner og nicheem-
ner er populære: 

´1\KHGVDSSV�IUD�EO�D��(NVWUD�%ODGHW��2QVLGH�P�P��YDU�ULJWLJ�
JRGH��RJ�L3DG·HQ�IXQJHUHU�ULJWLJ�JRGW�XQGHU�WUDQVSRUW�L�EXV�
P�P�µ�RJ�´-HJ�VDG�L�WRJHW�RJ�NHGHGH�PLJ�JHYDOGLJW��Vn�
tænkte at jeg kunne få tiden til at gå med at læse nyheder.” 

Det hænger også sammen med hurtigheden, konformiteten og et user 
interface, der fremstår intuitivt for brugerne: 
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´/ VQLQJ�DI�Q\KHGHU�KDU�XGHQ�WYLYO�Y UHW�XJHQV�SRVLWLYH�
oplevelse. Skærmen er utrolig behagelig at læse op, og 
synes man teksten står for småt, forstørrer man blot den 
ønskede tekst.”

/ VQLQJ�DI�EORJV�HU�IRU�PDQJH�RJVn�HQ�JRG�RSOHYHOVH�DI�L3DG·HQ��
og det gør incitamentet for at lave feedsamling større: 

´1\KHGVO VQLQJ�EORJO VQLQJ�� O VW�Q\KHGHU�RJ�RSGDWHV�
på diverse modeblogs og nedhentet apps.” 

,JHQ�K QJHU�Q\KHGVO VQLQJHQ�RJVn�VDPPHQ�PHG�L3DG·HQV�PRELOL-
tets muligheder, f.eks. udtrykker en bruger her, hvorledes det også har 
I¡UW�WLO��DW�GHQQH�W\SH�DNWLYLWHWHU�HU�Á\WWHW�IUD�GHQ�E UEDUH�WLO�L3DG·HQ��

´-HJ�HU�Q\KHGVMXQNLH��0HQ�GHW�HU�LNNH�QRJHW�Q\W��IRUVNHOOHQ�
HU�EDUH��DW�DNWLYLWHWHQ�HU�EOHYHW�Á\WWHW�IXOGVW QGLJ�Y N�IUD�
fangenskabet på mit skrivebord og det 1,5 kg tunge bæst 
Sn�PLW�VN¡G��$OWVn�KDU�L3DG·HQ�RYHUWDJHW�Q\KHGVO VQLQJV-
rollen fra min bærbare og stationære, hvilket naturligvis 
HU�SJD��GHQ�PRELOLWHW��VRP�L3DG·HQ�WLOE\GHU��-HJ�EOLYHU�LUUL-
WHUHW�DI�DW�O VH�Sn�GH�ÁHVWH�WHOHIRQVN UPH��RJ�E UEDUHQ�
er for stor og bøvlet, men tilbyder til gengæld en større 
VN UP��,3DG·HQ�HU�IRU�PLJ�GHW�SHUIHNWH�NRPSURPLV�PHOOHP�
de to. Busturen ud til uni er ligefrem blevet en fornøjelse.”

Hvor dét at læse nyheder er en udpræget aktivitet, forholder det sig 
anderledes med at se og høre nyheder. Nogle har fundet frem til at 
se nyheder, men generelt ikke noget hovedparten har taget til sig 
HQGQX��0HJHW�In�K¡UHU�Q\KHGHU�RYHU�L3DG·HQ�PHG�������� i mindre 
grad og 49,2 % slet ikke. Det er ganske givet også pga. det mang-
lende udbud indenfor dette område, specielt på dette tidspunkt. 

Arbejds- og studieredskab
Brugerne er studerende, og det er derfor hovedsageligt i forbindelse 
PHG�GHWWH�´DUEHMGHµ��DW�GHU�IRUHOLJJHU�GDWD��PHQ�GHU�HU�HQNHOWH��GHU�
KDU�VWXGLHMREV�YHG�VLGHQ�DI�RJ�RJVn�KDU�EUXJW�L3DG·HQ�L�IRUELQGHOVH�
PHG�GHW��1RJOH�KDU�I�HNV��WMHNNHW�YDJWSODQHU�HOOHU�EUXJW�L3DG·HQ�Sn�
arbejdet i rolige perioder, og det angives desuden, at dette er ok for 
DUEHMGVJLYHUHQ�SJD���DW�PHGLHW�HU�GLVNUHW��$QGUH�KDU�EUXJW�L3DG·HQ�
som præsentationsværktøj: 

´7LO�HW�IRGEROGP¡GH�LOOXVWUHUHGH�MHJ�HQ�IRGEROGRSVWLOOLQJ�
overfor en anden træner, hvorved han hurtigt forstod prin-
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FLSSHUQH��+DQ�YDU�PHJHW�LPSRQHUHW�RYHU�L3DG·HQV�SRWHQ-
WLDOH�VRP�IUHPYLVQLQJVVN UP�µ�RJ�´3n�HQ�IRGEROGVNROH�
EUXJWH�MHJ�L3DG·HQ�WLO�DW�O VH�VSLOOHUQHV�QDYQH�RS��'HW�YDU�
meget tilfredsstillende, da man kunne opdatere dokumen-
tet direkte på fodboldbanen.” 

Som studieredskab er brugerne splittet i deres holdning til specielt 
noteskrivning. Et par enkelte kommentarer var der til det ergonomi-
ske i forbindelse med dét at skrive: 

´KDU�LNNH�IXQGHW�HQ�PnGH��MHJ�V\QHV�L3DG·HQ�HU�EHKDJHOLJ�
at sidde med, hvis man skal skrive samtidig. Det er lidt, 
som om den er lavet til at ligge på et bord.”

Forventninger

Respondenter Procent
Helt enig 75 44,9%
Delvist enig 58 34,7%
Neutral/ved ikke 26 16,6%
Delvist uenig 7 4,2%
Helt uenig 1 0,6%
I alt 167 100,0%

Brug

Respondenter Procent
Helt enig 30 24,6%
Delvist enig 47 38,5%
Neutral/ved ikke 27 22,1%
Delvist uenig 13 10,7%
Helt uenig 5 4,1%
I alt 167 100,0%

Noteskrivning har både givet anledning til positive og negative op-
levelsesfortællinger. På den positive side er det nemt tilgængeligt 
ved touchskærmen: 

´-HJ�KDU�WDJHW�QRWDWHU�L�XQGHUYLVQLQJHQ��KYLONHW�IXQJHUHGH�
JDQVNH�ÀQWµ���´-HJ�EOHY�RYHUUDVNHW�RYHU��KYRU�QHPW�GHW�HU�
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at skrive på touchskærmen. Jeg synes, det var lækkert 
DW�VNULYH�QRWDWHU�WLO�HQ�IRUHO VQLQJ�Sn�L3DG·HQ�µ�RJ�´-HJ�
YLOOH�VNULYH�QRWHU�Sn�L3DG·HQ��'HQ�HU�QHP�DW�KDYH�PHG�RJ�
nogenlunde hurtig, men sjov at skrive på. Jeg manglede 
nogle funktioner, som et typisk skriveprogram har, men til 
VLPSOH�QRWHU�IXQJHUHGH�GHQ�ÀQW��-HJ�EOHY�GHUIRU�JODG��V\-
nes at touchskærmen var sjov, men ikke lige så optimal, 
som et rigtigt tastatur.” 

Heri ligger også et af de negative aspekter omkring tastaturet. De 
ÁHVWH�IUXVWUDWLRQHU�JnU�HQWHQ�Sn��DW�GHW�HU�GHFLGHUHW�EHODVWHQGH�DW�
VNULYH�QRWHU�Sn�L3DG·HQ��PHQV�DQGUH�Q YQHU��DW�GHW�NU YHU�WLOY Q-
ning med touchtastning: 

´-HJ�VDYQHU�HW�I\VLVN�WDVWDWXU��QnU�MHJ�VNDO�VNULYH�QRWHU�²�
man skal i hvert fald lige vende sig til at skrive på iPad 
samtidig med, at man følger med.” 

De resterende frustrationer relaterer sig til det noteprogram, der føl-
JHU�PHG�L3DG·HQ��VRP�PDQJH�DQVHU�IRU�DW�Y UH�GLUHNWH�GnUOLJW�HOOHU�
mangler nødvendige funktioner: 

´,NNH�HW�RUGHQWOLJW�QRWHSURJUDP�PHG�PDSSHU��+YLV�PDQ�
skal skrive noter i forelæsningen, skal man købe en app 
IRU����NU��VRP�NDQ�JHPPH�ÀOHU�L�ZRUG�IRUPDW�µ�

Mange har derfor forsøgt sig med andre apps såsom EverNote, der 
er den mest populære: 

´-HJ�IRUV¡JWH�DW�VNULYH�OLGW�QRWHU�WLO�HQ�ERJ��MHJ�O VWH��PHQ�
notesprogrammet var ikke specielt godt, og jeg kunne godt 
bruge en bedre version. Jeg tror, det bliver klart bedre, hvis 
MHJ�NDQ�ÀQGH�HW�EHGUH�QRWHVSURJUDP�L�DSSVWRUH�µ�

Pga. noteprogrammets manglende funktioner og en usability-del, der 
ikke lever op til forventningerne, er der ligefrem nogle, der angiver, 
DW�GH�LNNH�NRPPHU�WLO�DW�EUXJH�L3DG·HQ�WLO�GHWWH�IUHPRYHU��'HU�YDU�HQ�
markant stigning af aktiviteter vedrørende noteskrivning, når de 
studerende nærmede sig projektskrivningen, hvor det specielt blev 
brugt i forbindelse med gruppemøder og vejledningsmøder. Sam-
WLGLJ�YDU�WHQGHQVHQ�GRJ�RJVn��DW�L3DG·HQ�IRU�KRYHGSDUWHQ�LNNH�EOHY�
brugt, når selve projektskrivningen indtraf. Mange angiver ganske 
enkelt, at den har ligget hjemme eller har været gemt væk, fordi ti-
GHQ�KDU�Y UHW�NQDS��RJ�EHKRYHW�IRU�GHQ�LNNH�KDU�Y UHW�GHU��,3DG·HQ�
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er ikke blevet brugt i forbindelse med projektskrivningen, da man 
har manglet en hel del funktioner i arbejdet med tekstbehandlingen, 
og derudover har der også været problemer med formatering. 

´'D�GHW�KDU�Y UHW�RS�RYHU�PHG�SURMHNWHW��HU�L3DG·HQ�NXQ�
blevet brugt lidt til spil i pauserne. Derfor ikke så mange 
RSOHYHOVHU�L�GHQQH�XJH�µ��´+DU�GHVY UUH�LNNH�EUXJW�L3D-
den så meget i denne uge, da jeg har haft travlt med 
projektet, og at jeg derfor har haft mindre tid til at an-
YHQGH�L3DG·HQ�µ�RJ�´9L�HU�JnHW�LQG�L�HQ�LQWHQVLY�SURMHNW-
VNULYQLQJ��Vn�GHU�HU�LNNH�Vn�PHJHW�WLG�WLO�DW�EUXJH�L3DG·HQ��
da den ikke kan erstatte min computer, når det drejer sig 
om at skrive.”

De få, der dog har brugt den i forbindelse med projektskrivning, an-
giver, at det har været relateret til gennemlæsning. Bemærkelses-
Y UGLJW�HU�GHW��DW�PDQJH�VNULYHU��DW�GH�LNNH�KDU�EUXJW�L3DG·HQ��PHQ�
samtidig stadig nævner, at den er blevet brugt til at tjekke de hurtige 
informationer. Det er et udtryk for, at aktiviteter såsom internet-sur-
ÀQJ�HOOHU�RSGDWHULQJHU�Sn�IDFHERRN�HU�EOHYHW�VWDQGDUG�DNWLYLWHWHU��VRP�
man ikke længere lægger mærke til. Man kan derfor ikke konkludere, 
at den ikke bliver brugt i projektskrivningsperioden. Der er bare ikke 
tid til at udforske mediet eller apps yderligere. I denne periode anså 
PDQJH�EUXJHUH�L3DG·HQ�IRU�DW�Y UH�JRG�XQGHUKROGQLQJ�L�SDXVHU��

´6SLO�HU�MR�DOWLG�JRGH�DW�In�HW�OLOOH�DIEU N�L�SURMHNWVNULYQLQ-
gen med.” 

+RYHGVDJHOLJW�KDU�DNWLYLWHWHUQH�Sn�L3DG·HQ�LNNH�Y UHW�SURMHNWUHOD-
teret, men i mild grad har der fundet undervisningsrelaterede akti-
viteter sted.

Underholdning
(Q�VWRU�GHO�DI�EUXJHUQH�RSIDWWHU�L3DG·HQ�VRP�HW�XGSU JHW�XQGHU-
KROGQLQJVPHGLH��,�IRUKROG�WLO�XGVDJQHW�´,3DG·HQ�HU�HQ�YHOHJQHW�SODW-
form til underholdning” er der en stigning af dem, der er helt enige i 
forhold til forventningerne. 62,3 % er helt enige og 27,9 % er delvist 
enige, mens meget få procent dermed er uenige.
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Forventninger

Respondenter Procent
Helt enig 72 43,1%
Delvist enig 60 35,9%
Neutral/ved ikke 24 14,4%
Delvist uenig 9 5,4%
Helt uenig 2 1,2%
I alt 167 100,0%

Brug

Respondenter Procent
Helt enig 76 62,3%
Delvist enig 34 27,9%
Neutral/ved ikke 5 4,1%
Delvist uenig 4 3,3%
Helt uenig 3 2,5%
I alt 122 100,0%

6HU�YL�Sn�EHQ\WWHOVHVSURFHQWHU�Sn�79��ÀOP��PXVLN�RJ�VSLO��Vn�HU�GHU�L�
UHHO�EUXJ�VWRUH�IRUVNHOOH��)RUYHQWQLQJHUQH�WLO�EHQ\WWHOVH�DI�L3DG·HQ�VRP�
TV-medie var middelhøje, men i reel brug er det faldet drastisk, da kun 
3,3 % angiver i meget høj grad og 4,1 % i høj grad. Det stemmer også 
meget godt overens med det at se nyheder, som ligeledes sjældent 
YDU�HQ�DNWLYLWHW��EUXJHUQH�EHQ\WWHGH�GHQ�WLO��,�IRUKROG�WLO�ÀOP�RJ�VHULHU�
KDU�OLGW�ÁHUH�EHQ\WWHW�L3DG·HQ�WLO�GHW�PHG�������i meget høj grad og 
12,3 % delvist enige. Stadig er hovedparten dog i mindre grad med 
23,8 % og slet ikke med 49,2 %. Pga. at den manglende understøttel-
se af ÁDVK�Sn�L3DG·HQ��PHG�PLQGUH�PDQ�I�HNV��EUXJHU�6N\ÀUH�EURZVH-
ren, som i øvrigt heller ikke fungerer alle steder) er det hovedsageligt 
JHQQHP�VSHFLÀNNH�DSSV��DW�EUXJHUQH�KDU�VHW�79��ÀOP�RJ�VHULHU��

´(Q�PHJHW� WLOIUHGVVWLOOHQGH�RSOHYHOVH� L� GHQQH�XJH�YDU�
DSS·HQ�1HWÁL[��1HWÁL[�JLYHU�PLJ�PXOLJKHG�IRU�DW�VWUHDPH�
�W W�Sn�+'�NYDOLWHW���DOOH�GH�VHULHU�RJ�ÀOP��MHJ�YLO��SU FLV�
KYRUQnU�MHJ�YLO��$SS·HQ�NRVWHU���86'�RP�PnQHGHQ��Vn�MHJ�
VHU�GHW�VRP�HW�U¡YHUN¡E��)DNWLVN�YLO�MHJ�VLJH��DW�L3DG·HQ�
fra nu af potentielt er i skarp konkurrence med mit fjern-
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syn, når jeg har tid til at se sådan noget. Dette havde jeg 
bestemt ikke forventet, men igen er det mulighederne, der 
OLJJHU�L�1HWÁL[�DSS·HQ�L�IRUKROG�WLO��DW�MHJ�VHOY�NDQ�NRQVWUX-
ere min tv-tid, som jeg vil.”

1HWÁL[�IUHPVWnU�PHJHW�SRVLWLYW�L�EUXJHUQHV�XGPHOGLQJHU�RJ�GHP��GHU�
benytter sig af servicen, bruger den intensivt.

(Q�DQGHQ�DSSOLNDWLRQ��GHU�RIWH�EOLYHU�EUXJW�WLO�ÀOP�RJ�VHULHU��HU�
VLC Media Player: 

´9HG�EUXJ�DI�DSSOLNDWLRQHQ�NDQ�MHJ�QX�VH�ÀOP�ODJW�RYHU�IUD�
min computer, stort set uanset hvilket format de er i. Dette 
EOHY�MHJ�XWUROLJ�JODG�IRU��GD�MHJ�QX�NDQ�VH�ÀOP��PHQV�MHJ�
kører i tog.”

1RJOH�Q YQHU�RJVn�7('�IRUHGUDJ�Sn�L3DG·HQ�VRP�HQ�JRG�RSOHYHO-
VH��IRUGL�GH�ÀQGHU�O\GHQ�RJ�ELOOHGHW�JRGW�RJ�WLO�WLGHU�EHGUH�HQG�DW�VH�
GHW�Sn�FRPSXWHU��/LJHOHGHV�PHG�ÀOP�DSS·HQ�,0'%��KYRU�QRJOH�VHU�
ÀOP�WUDLOHUV�LJHQQHP��

´%UXJWH�L3DG·HQ�WLO�DW�VH�ÀOPWUDLOHUV��'HW�IXQJHUHGH�ULJ-
tig godt, og 3 netværket var hurtigt nok til en god load 
hastighed.” 

Andre applikationer har skuffet brugerne eksempelvis Air Video, fordi 
det kræver, at computeren er tændt, og Voodler, da forbindelsen ofte 
U¡J��0HJHW�In�SURFHQW�DQJLYHU��DW�L3DG·HQ�har overtaget udvalgte akti-
viteter fra mit nuværende brug af TV med kun 1,6 % i meget høj grad, 
0,8 % i høj grad og 7,4 % i middel grad.

%UXJHUQH�DQJLYHU��DW�GH�EHQ\WWHU�L3DG·HQ�WLO�RIWH�DW�K¡UH�PXVLN��RJ�
GHQ�UHHOOH�EUXJ�HU�K¡MHUH�HQG�IRUYHQWQLQJHUQH��GD�HQ�GHO�ÁHUH�KDU�
bevæget sig op i meget høj grad med 18,9 %. Det er dog stadig et 
billede af, at brugerne fordeler sig jævnt over kategorierne. Brugen 
DI�L3DG·HQ�VRP�PXVLNDIVSLOOHU�K QJHU�LJHQ�RIWH�VDPPHQ�PHG�GHW�
KXUWLJH�RJ�GHW�QHPPH�VDPW�L3DG·HQV�O\GNYDOLWHW��

´-HJ�KDU� L�K¡MHUH�JUDG�EUXJW� L3DG·HQ�WLO�DW� O\WWH�WLO�PXVLN�
med end fx bærbar og stationær computer. Faktisk er lyd-
NYDOLWHWHQ�Sn�L3DG·HQ�PHJHW�PHJHW�EHGUH�HQG�GHQ�Sn�PLQ�
bærbare, og man kan også skrue ret højt op. Jeg kan 
JRGW�IRUHVWLOOH�PLJ�DW�EUXJH�L3DG·HQ�XGHQIRU��I[�Sn�VWUDQ-
GHQ�HOOHU�Sn�HQ�VNRYWXU�VRP�UDGLRµ�RJ�´MHJ�KDYGH�GHQ�
PHG�L�ELOHQ��GD�YL�L�JUXSSHQ�VNXOOH�WLO�5DQGHUV�RJ�ÀOPH�WLO�
vores projekt. Her var den god, fordi vi ikke havde anlæg i 
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bilen og derfor hørte musik via den. Og vores mobiler kan 
ikke spille højt nok musik. Dette var super dejligt for alle 
os, der var med i bilen.”

6HOYRP�GH�ÁHVWH�DQJLYHU��DW�L3DG·HQ�LNNH har overtaget udvalgte ak-
tiviteter fra min nuværende brug musikanlæg med 45,1 % i slet ikke 
og 16,4 % i mindre grad, så har det for nogle fungeret som en er-
statning. Det samme gælder for overtagelse af udvalgte aktiviteter 
fra medieafspillere.

6SLO�EHKDQGOHV�XGG\EHQGH�L�DIVQLWWHW�¶L3DG�	�FDVXDO�JDPLQJ·��PHQ�
er den eneste aktivitet, hvor den reelle brug overstiger forventnin-
gerne og er i udpræget grad en aktivitet, der bruges tid på.

Social networking
%UXJ�DI�VRFLDOH�PHGLHU�Sn�L3DG·HQ�HU�RJVn�HQ�XGSU JHW�DNWLYLWHW��
sjældent gennem applikationer, men derimod via Safari-browseren. 
Forventninger og brug er tæt på at være identiske i procentfordeling.

Forventninger

Respondenter Procent
Helt enig 99 59,3%
Delvist enig 55 32,9%
Neutral/ved ikke 10 6,0%
Delvist uenig 3 1,8%
Helt uenig 0 0,0%
I alt 167 100,0%

Brug

Respondenter Procent
Helt enig 70 57,4%
Delvist enig 37 30,3%
Neutral/ved ikke 11 9,0%
Delvist uenig 4 3,3%
Helt uenig 0 0,0%
I alt 122 100,0%
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I de første uger var mange begejstret for at kunne tjekke facebook-
opdateringer, hvor end man befandt sig: 

´'HW��MHJ�KHOW�NODUW�KDU�EUXJW�L3DG·HQ�PHVW�WLO�L�GHQQH�XJH��
er Facebook. Alt i alt syntes jeg, at det er utrolig fedt, at 
XDQVHW��KYRU�MHJ�EHÀQGHU�PLJ��NDQ�MHJ�WMHNNH�GHW�Sn�LQWHU-
QHWWHW��VRP�MHJ�O\VWHU�´

'HVXGHQ�GLYHUVH�LQWHUHVVHVSHFLÀNNH�IRUXPV��KYRU�L3DG·HQ�GHOV�EOHY�
brugt til at læse indlæg og kommentarer og dels til korte kommen-
tarer. Ellers anvendes de sociale medier på samme måde, som det 
er tilfældet via andre medieplatforme, dog med den forskel, at de 
for nogle af brugerne oftere tjekkes og på alle tidspunkter af døgnet 
SJD���DW�L3DG·HQ�PHGEULQJHV�L�DOOH�UXP�

Overtagelse af aktiviteter fra andre platforme
Der udvælges her et par statistikker, der i mere eller mindre grad in-
GLNHUHU��DW�DNWLYLWHWHU�Á\WWHU�VLJ�IUD�HW�PHGLH�WLO�HW�DQGHW��PHQ�VDPWLGLJ�
skal det nævnes, at der også kan være tale om nye aktiviteter, som 
man ikke tidligere har beskæftiget sig med gennem et andet medie.

Der er i undersøgelsen en del indikationer på, at nogle brugere, 
som er i besiddelse af en smartphone (herunder iPhone) med net-
Y UNVIRUELQGHOVH�RJ�VRP�HU�YDQW�WLO�DW�EUXJH�DSSV�Sn�GHQ��LNNH�ÀQGHU�
L3DG·HQ�XGSU JHW�DQYHQGHOLJ��)RU�GHP�HU�GHW�VY UHUH�DW�VH��KYRUIRU�
man skal benytte sig af en iPad, når man kan udføre de samme hur-
tige aktiviteter på en smartphone. De brugere, der enten ikke har en 
smartphone eller kun har brugt den til telefonopkald, har derimod stor 
JO GH�DI�L3DG·HQ�RJ�DQYHQGHOVHVSURFHQWHQ�HU�PDUNDQW�K¡MHUH�

´-HJ�KDU�SU¡YHW�LNNH�DW�EUXJH�GHQ�L�HQ�XJH�IRU�DW�XQGHU-
søge, om jeg ville komme til at savne den og for at være 
lidt mere kritisk over for den, nu hvor det ikke længere er 
¶Q\W�OHJHW¡M·�L�K QGHUQH��'HW�J¡U�MHJ�LNNH��-HJ�WURU��GHW�KDU�
noget at gøre med, at den ikke bidrager med noget nyt 
– alt hvad jeg kan på iPad, kan jeg også på min iPhone 
eller Macbook. Måske har det også noget at gøre med, 
DW�¶JDGJHW�Y UGLHQ·�HOOHU�¶JDGJHW�Q\KHGHQ·�IDOPHU�OLGW�HI-
ter to uger.”

´6RP�Q YQW�WLGOLJHUH�Vn�HU�GHQ�EHJHMVWULQJ��MHJ�KDYGH�IRU�
L3DG·HQ�WLO�DW�VWDUWH�PHG��IRUVYXQGHW�OLGW��-HJ�DQVHU�GHQ�
meget for en luksusvare, som man nemt kunne leve uden 
– i hvert fald hvis man har en smartphone.”
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´-HJ�HU�EHJ\QGW�DW�I¡OH��DW�L3DG·HQ�EOLYHU�PHUH�RJ�PHUH�
RYHUÁ¡GLJ��-HJ�EUXJHU�GHQ�LNNH�Vn�PHJHW�O QJHUH��GD�PLQ�
L3KRQH�VWDGLJ�KDU�PDQJH�DI�GH�IXQNWLRQHU��L3DG·HQ�KDU�²�
og min iPhone har jeg altid på mig.”

1HGHQVWnHQGH�VWDWLVWLN�W\GHU�Sn��DW�HQ�GHO�DNWLYLWHWHU�JHQHUHOW�Á\WWHV�
IUD�VPDUWSKRQH�WLO�L3DG��'HW�VN\OGHV�IRUPHQWOLJ�RYHUEOLNNHW�Sn�L3DG·HQ��
RJ�DW�VSHFLHOW�VXUÀQJ�GHOHQ�YLD�6DIDUL�EURZVHUHQ�IRUHNRPPHU�PHUH�
gnidningsfri. 

Internet & email - telefon

Respondenter Procent
Helt enig 24 19,7%
Delvist enig 34 27,9%
Neutral/ved ikke 28 23,0%
Delvist uenig 12 9,8%
Helt uenig 24 9,8%
I alt 122 100,0%

'HU�Á\WWHV�In�DNWLYLWHWHU�IUD�E UEDU�FRPSXWHU�WLO�L3DG��%UXJHUQH�Y O-
ger stadigvæk computeren, når det handler om mere avancerede 
DNWLYLWHWHU��PHQV�L3DG·HQ�WLO�JHQJ OG�DI�RJ�WLO�RYHUWDJHU�QRJOH�DI�GH�
hurtige informationssøgninger og nyhedsorienteringer fra compute-
ren eller andre gange udvider medieforbruget. Specielt denne bru-
JHUJUXSSH�Y OJHU�L3DG·HQ�IUD��QnU�GHW�NRPPHU�WLO�SURMHNWVNULYQLQJ��
dvs. tekst- og billedbehandling, og vælger man alligevel at med-
EULQJH�FRPSXWHU��ÀQGHU�PDQ�LNNH�VDPPH�LQFLWDPHQW�WLO�RJVn�DW�PHG-
EULQJH�L3DG·HQ��

Bærbar computer

Respondenter Procent
Helt enig 7 5,7%
Delvist enig 16 13,1%
Neutral/ved ikke 32 26,2%
Delvist uenig 26 21,3%
Helt uenig 41 33,6%
I alt 122 100,0%



87

Brugerne har dels pga. manglende funktioner og dels som tidligere 
Q YQW�L�XVDELOLW\�DIVQLWWHW�VY UW�YHG�DW�DQYHQGH�L3DG·HQ�WLO�DYDQFH-
ret tekstbehandling.

´-HJ�KDU�VOHW�LNNH�EUXJW�L3DG·HQ�VHOY�L�GHQQH�XJH��)UD�PLQ�
egen computer hørte jeg musik fra YouTube og gjorde alle 
GH�WLQJ��MHJ�HOOHUV�SOHMHU�PHG�L3DG·HQ��'HVXGHQ�VNUHY�MHJ�
SURMHNW�Sn�PLQ�FRPSXWHU��GD�L3DG·HQ�LNNH�HU�LGHHO�WLO�DW�VNUL-
ve projekter i, da man ellers kommer til at sidde ubehage-
ligt med det lille tastatur på skærmen, og man ofte rammer 
forbi tasterne, når man skriver hurtigt.”

Når et medie ikke kan forenes med de gøremål eller vaner, man 
ofte har i hverdagen, ender det med at blive fravalgt til fordel for et 
medie, der kan.

Hvis man her afslutningsvis sammenligner med de kategorier 
6WHYH�-REV�SURNODPHUHGH�L3DG·HQ�YLOOH�Y UH�JRG�WLO�²�browsing, email, 
foto, video, musik, spil og e-bøger�²�Vn�DQYHQGHV�L3DG·HQ�GD�RJVn�WLO�
størstedelen af dem, om end e-bøger (dog ikke pdf-versioner) lader 
vente lidt på sig. Det er samtidig også med stor overvægt konsume-
ring og ikke skabelse af indhold, den primært benyttes til.

I hele undersøgelsen har der på baggrund af både surveys og 
GDJE¡JHU�Y UHW�NODUH�WHQGHQVHU��GHU�SHJHU�Sn��DW�L3DG·HQ�JHQHUHOW�
er mere anvendelig for dem, der ikke i forvejen har iPhone og bær-
bar computer. Få anvender alle tre medier i udpræget grad. Skal man 
derfor svare på Steve Jobs spørgsmål, om der er plads til et tredje 
device i midten, så må svaret være tvetydigt og være opdelt i, om 
man snakker om marked eller brugere. Det er tydeligt, at med salgs-
tal og et kig på markedet og også anvendelse her i undersøgelsen, 
DW�GHU�HU�SODGV�WLO� L3DG·HQ�KRV�GH�ÁHVWH�EUXJHUH��PHQ�GHW�VN\OGHV�
også for en del af dem, at de ikke i forvejen ejer en iPhone eller 
en bærbar computer. For nogle af de brugere, som i forvejen an-
vendte iPhone og bærbar computer hyppigt, er der ikke behov eller 
SODGV�WLO�L3DG·HQ��,3DG·HQ�HU��VRP�DOOHUHGH�Q YQW�L�IRUELQGHOVH�PHG�
brugeroplevelsen over tid, blevet en integreret del af brugernes va-
QHU�L�GHUHV�KYHUGDJ��IRU�GHP�GHU�ÀQGHU�GHQ�DQYHQGHOLJ�L�XGSU JHW�
JUDG���7LO�WLGHU�W QNHU�EUXJHUQH�LNNH�RYHU��DW�GH�DQYHQGHU�L3DG·HQ��
HOOHU�KYRU�PHJHW�GHQ�KDU�LQÁXHUHW�GHUHV�KYHUGDJ��3n�GHQQH�PnGH�
bidrager den til ubiquitous computingteorierne og er endnu et skridt 
på vejen til, at brugerne bliver endnu mere afhængige af forskellige 
medier og dét på en sådan måde, at de ikke længere tænker over 
EUXJHQ�DI�GHP��,3DG·HQ�HU�GRJ�VWDGLJ�V\QOLJ�RJ�HQ�PDUNDQW�SODWIRUP��
som man ikke kan undgå at se, så det er mest i hverdagskommuni-
NDWLRQHQ��DW�PDQ�NDQ�VH��DW��L3DG·HQ�KDU�KDIW�HQ�EHW\GQLQJ�Sn�GHWWH�



område, da den ikke integreres i møbler eller miljø, men kun i de 
daglige ritualer. 

Opsamling

Kategorier: I meget høj grad, I middel grad, I mindre grad, Slet ikke
*Her foreligger der ikke resultater

Velegnethed Benyttelse

Overtagelse
af udvalgte
aktiviteter cUVDJHU

Internet 
browsing

I meget høj 
grad

I meget høj 
grad

I middel grad 
(fra mobil)

+XUWLJ�RSVWDUW�RJ�PRELO�VXUÀQJ�SODWIRUP�

Spil I meget høj 
grad

I meget høj 
grad

I middel grad 
(fra mobil)

Hurtig opstart og afslutning. Casual games 
på farten eller i pauser. Bruges som tidsfor-
driv eller et afbræk i dagligdagen. En del af 
brugerne bliver new gamers.

Læse
nyheder

I meget høj 
grad

I meget høj 
grad

I middel grad 
(fra fysiske 
aviser)

Hurtig opstart, korte nyheder, opdateringer. 
Der er samtidig en forventning om, at det 
er gratis, ellers benytter brugerne et andet 
website.

Emails I meget høj 
grad

I meget høj 
grad

I mindre grad Læse emails, orientere sig i indbakke. Sen-
de korte emails, men ikke lange.

Sociale 
medier

I meget høj 
grad

I meget høj 
grad

- Hurtig opstart, se og læse opdateringer. Al-
WLG�´RQOLQHµ��'HW�YDULHUHU��RP�GHW�HU�YLD�DSS�
eller website, hvilket kan skyldes, at Face-
book apps endnu ikke har en høj standard.

Høre musik I middel grad I mindre grad I mindre grad IPod foretrækkes stadig ofte på farten eller 
anlægget derhjemme, men bruges af og til 
som afspiller i de samme situationer.

Skreven 
kommuni-
kation

I middel grad I middel grad I mindre grad Der tjekkes op på nye forumindlæg m.m., og 
de besvares evt. kort. Har man glemt lokale 
eller lignende, kan det hurtigt tjekkes.

Kalender I mindre grad I mindre grad * Kalender-delen er mod forventning ikke en 
markant aktivitet. Enten har brugerne ikke 
EHKRY�IRU�NDOHQGHU��HOOHU�RJVn�ÀQGHU�GH�LNNH�
app-udvalget optimalt inkl. Apples egen ka-
lenderfunktion.

Projekt-
styring

Slet ikke Slet ikke * Selvom brugerne ofte arbejder projekt-orien-
WHUHW��KDU�GH�LNNH�IXQGHW�L3DG·HQ�DQYHQGHOLJ�
til dette formål. Det skyldes både medie og 
tilgængelige apps.

Se & høre 
nyheder

Slet ikke I mindre grad/
slet ikke

Slet ikke Udbuddet er på dette område i Danmark 
endnu begrænset. Få benytter sig af uden-
landske nyhedstjenester.

6H�79��ÀOP��
og serier

I mindre grad/
slet ikke

I mindre grad/
slet ikke

Slet ikke Udbuddet er på dette område endnu be-
JU QVHW��1RJOH�ÀQGHU�GRJ�HQ�DSS�VRP�1HW-
ÁL[�DQYHQGHOLJ�RJ�EUXJEDU�WLO�GHWWH�IRUPnO�
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IPad og Applikationer
,3DG·HQ�EOLYHU�RIWH�EHVNUHYHW�VRP�HQ�DSS�SODWIRUP��PHQ�L�GHQQH�XQ-
dersøgelse er det hovedsageligt én app, der er blevet brugt langt 
PHUH�HQG�GHQ�Q VWH��RJ�GHW�HU�6DIDUL�EURZVHU�DSS·HQ��'D�XVDELOLW\�
GHOHQ�Sn�L3DG·HQ�L�IRUKROG�WLO�ZHEVLGHU�HU�RN��NU YHU�GHW�HNVWUD�LQFLWD-
menter at benytte en app og i særdeleshed at købe en app. Applika-
tioner på iPad er altså ikke kun i konkurrence med andre apps, men 
derudover også egen webside og andres websider. En app skal der-
med tilbyde noget, en webside ikke gør, hvad enten det er i forhold 
til hurtighed, funktionalitet, eksklusivitet eller noget fjerde. Det første 
spørgsmål, man som virksomhed bør stille sig, er derfor ikke: hvilken 
slags app skal vi tilbyde? Men derimod nærmere: Hvad er det, vi 
gerne vil tilbyde kunderne? Hvilken platform vil være den optimale til 
lige netop det? Og hvis iPad: er det så bedst med en optimeret mobil-
website og/eller en app?

Denne statistik fra den sidste survey afslører, at der er en klar 
overvægt til, at man bruger Safari-browser fremfor apps. 

Hvor ofte anvender du Safari-browser fremfor apps?

Respondenter Procent
Stort set altid 19 27,5%
Tit 32 46,4%
Ligeligt 12 17,4%
Sjældent 3 4,3%
Næsten aldrig 3 4,3%
I alt 122 100,0%

Det kan yderligere dokumenteres i denne statistik, som viser, at 
langt størstedelen af denne brugergruppe ikke har downloadet mere 
end 20 apps, se næste side. 
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Tæl dine apps; hvor mange har du downloadet?

Apps Respondenter Procent
0-4 2 2,9%
5-9 18 25,7%
10-14 17 24,3%
15-19 10 14,3%
20-29 10 14,3%
30-39 3 4,3%
40-49 2 2,6%
50-74 4 5,7%
75-99 3 4,3%
100+ 1 1,4%
I alt 70 100,0%

Denne bruger funderer netop over, hvorfor han skal blive ved med 
at bruge apps, når han får mere via websites. 

´,�GHW��MHJ�VNUHY�L�PLQ�GDJERJ�IRU�GHQQH�XJH��JLN�GHW�RS�
for mig, hvor lidt jeg har brugt mange af mine apps. Der 
er tale om de apps, som har tilsvarende hjemmesider 
såsom Ekstra Bladet, Onside, samt alle mine mange ny-
heds-apps som CNN, Flipboard osv. Det hele bunder for-
PHQWOLJ�L��DW�MHJ�G\EHVW�VHW�JRGW�NDQ�VH��DW�DOOH�DSS·VHQH�
er smarte og funktionelle, men blot ikke bruger dem, fordi 
de ikke er en del af mine vaner. Det er bare nemmere at 
gå ind på siden på nettet, hvis man alligevel er inde på 
facebook – det er jo i virkeligheden begrænset, hvor me-
JHW�PHUH�DSS·VHQH�NDQ�HQG�KMHPPHVLGHUQH�²�GH�HU�EDUH�
smartere. Det er svært at angive en tilfredshed-grad for 
denne oplevelse, men vil kategorisere den som utilfreds-
VWLOOHQGH��GD�GHW�OLJHVRP�L3DG·HQV�VWRUH�SOXV��DW�PDQ�NDQ�
downloade apps – som jeg så ikke har brugt ret meget i 
ugens løb.”

Når det er kraftigt pointeret, at Safari-browseren er dominerende, 
Vn�HU�GHU�DSSV��GHU�KDU�VXFFHV�RJVn�Sn�L3DG·HQ��RJ�KHU�¡QVNHV�LQG-
sigt i, hvad der kendetegner dem.
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�� +YLONH�NDUDNWHULVWLND�KDU�K\SSLJW�DQYHQGWH�DSSOLNDWLRQHU�WLO�L3DG"�
�� +YLONH�DSSOLNDWLRQHU�KDU�GHUXGRYHU�Y UGL�IRU�EUXJHUHQ�L�HQNHOWH�

situationer?

Hyppigt anvendte apps
Kategori 1: Casual games – engagement
I et senere afsnit behandles casual gaming mere i dybden, men 
kendetegn ved et succesrigt casual game hænger sammen med en 
spilprogression, der passer til henholdsvis udfordringer og kapacitet 
på bestemte tidspunkter i spillet. Derudover nemme spilleregler og 
´HDV\�WR�VWDUWµ�VDPW�KXUWLJH�VHVVLRQHU��KYRU�VSLOOHW�KXUWLJW�NDQ�WDJHV�
frem, men også hurtigt lægges væk igen. Sidst men ikke mindst et 
belønningssystem, der ikke bare kommer til udtryk i gennemførte 
EDQHU�VHNYHQVHU��PHQ�RJVn�L� LQGVDWVHU�RJ�´WU¡VWHSU PLHµ��%HO¡Q-
ningerne skal i casual games komme hurtigt og blive ved med at 
komme for at skabe incitamenter, der gør, at man fortsætter med at 
spille. Casual games på iPad hænger ofte sammen med en UD]RU�
blade�IRUUHWQLQJVPRGHO��KYRU�PDQ�EHWDOHU�In�SHQJH�IRU�DSS·HQ��PHQ�
derimod kan ende med at komme af med mange penge hen ad 
YHMHQ��QnU�PDQ�HU�´KRRNHGµ��3n�L3DG·HQ�EUXJHV�VSLO�W\SLVN�VRP�HW�
afbræk eller en afslappende stund, og netop fordi man sjældent 
bevæger sig rundt, når der spilles, er der andre undersøgelser, der 
indikerer, at der bruges længere tid på spillene, end hvad man tidli-
gere har troet.39 Når først man har sat sig i en afslappende position, 
går der længere tid før, man slipper mediet. 

Kategori 2: Customized services – samlende effekt og oversigt
Meget hyppigt anvendte apps på iPad relaterer sig til såkaldte custo-
PL]HG�VHUYLFHV, hvor man samler information fra forskellige steder 
og tilgængeliggør det i en nem oversigtsform, der passer til iPad-
user interfacet. Flipboard er et eksempel på det enten i forhold til 
blogs eller sociale netværksaktiviteter. E-tilbudsavisen er en anden, 
hvor man slipper for at besøge hvert eneste websted eksempelvis 
Føtex og i stedet for ser alle reklamerne i en samlet oversigt, hvor 
PDQ�WLOOLJH�NDQ�VDPPHQOLJQH�SULVHU��$SS·HQ�WLOE\GHU�QRJHW�HNVNOXVLYW��
som ikke tilbydes på samme på måde på websiderne. Det er samti-
GLJ�LNNH�LQGKROGVSURGXFHQWHU��GHU�InU��GLUHNWH��SURÀW�XG�DI�GHW��$YLVHU�
IRUYHQWHV�DI�GH�ÁHVWH�DW�Y UH�JUDWLV��IRUGL�HOOHUV�EHV¡JHU�PDQ�ZHE-
siderne og de hurtigt opdaterede nyheder. Apple lancerede tilbage i 
efteråret 2011 med deres iOS 5 den såkaldte Newsstand, hvilket gør 
det nemt at få overblik over magasiner og derudover hurtig betaling 
og download. Det vil utvivlsomt generere massive indtægter til Apple 
først og fremmest.
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Kategori 3: Niche-nyheder/magasiner tilbudt nationalt/globalt 
De mediehuse, der kan få succes med at levere indhold, er mere ni-
cheorienteret i emne og nationalt/globalt orienteret. Dog ikke nationalt 
i forhold til Danmark. Dertil er landet i forhold til antal indbyggere for 
OLOOH�PHG�WDQNH�Sn�L3DG·HQV�XGEUHGHOVH�LQGWLO�YLGHUH�RJ�LQGHQIRU�GH�
næste par år, men mere med tanke på f.eks. USA. Nuvel, virksom-
heder kan få en overskudsforretning ud af det, men der vil formentlig 
LNNH�Y UH�PHJHQ�SURÀW�DW�KHQWH�Sn�VLJW��'HW�DPHULNDQVNH�PDJDVLQ�
Sports Illustrated er et eksempel på, at det kan lade sig gøre med 
GLUHNWH�SURÀW��KYRU�VSRUW�PnVNH�NDQ�EHWHJQHV�VRP�GHW�VW¡UVWH�́ QLFKHµ�
emne, hvor selvmodsigende det end måtte være. Et andet eksempel 
HU�ÀOPVLGHQ�,0'E��KYRU�ÀOPWUDLOHUV�RJ�KXUWLJH�RSO\VQLQJHU�UHODWHUHW�WLO�
ÀOP�J¡UHV�QHPW�WLOJ QJHOLJW�L�DSS·HQ��(OOHU�:LUHG��VRP�NDQ�In�VWRU�SUR-
ÀW�XG�DI�GHUHV�L3DG�YHUVLRQHU�Sn�VLJW��%nGH�L�NDWHJRUL���RJ���K QJHU�
GHW�RJVn�VDPPHQ�PHG�L3DG·HQV�IRUFH�VRP�reader-device. Avisen The 
Daily til iPad rapporterer, at de et år efter lanceringen nu har 100.000 
betalende abonnementer, hvilket er et stykke fra deres break-even 

Hyppigt anvendte apps
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Casual games Customized services Niche news (globalt) Utilities

Motiverende
Underholdende
Kan afbrydes
Hurtige spilfærdigheder
Konstant feedback

Samler information
Interessebaseret
Giver overblik
Sammenligner forskellige 
kilder
Customized

State-of-the-art på nicher
Førende nationalt/globalt
Stor masse
Eksklusivt indhold

Effektivitet
Nemt og overkommeligt
Udnytter mediets mulig-
heder
Deling
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�GYV��QnU�LQYHVWHULQJHQ�E UHU�IUXJW���PHQ�GRJ�DOOLJHYHO�ÁRW��8GRYHU�DW�
The Daily netop er globalt tænkt og har en langt større brugergruppe 
med iPads, så er indholdet også eksklusivt og udkommer kun til 
L3DG·HQ�40 Apples Newsstand medførte, at salget af digitale magasiner 
i en periode steg kraftigt, men her vil konkurrencen være stor og 
globalorienteret, og på sigt vil brugerne vælge nichemagasiner, der 
lige netop passer ind i deres interesseområder.

Kategori 4: Værktøjer eller hjælpeprogrammer – nemt,   
hurtigt og effektivt
Den sidste kategori er apps, der gør en opgave lettere at løse. Dvs. 
HNVHPSHOYLV�ÀOGHOLQJ�YLD�'URS%R[�DSS��+XUWLJW�RJ�QHPW�PHG�WLOK¡-
rende oversigt og kan deles med alle relevante personer. Forskellige 
såkaldte utility-apps, der gør det nemt for os at udføre en bestemt op-
gave. Det er dog samtidig også et udfordrende marked med mange 
NRQNXUUHQWHU��'HP�PHG�VW¡UVW�VXFFHV�IRUPnU�DW�J¡UH�DSS·HQ�VLPSHO�
og stadig afhjælpe formateringer og tilbyder desuden synkronisering 
i forhold til andre platforme. Derudover er det også de hurtige bestil-
OLQJHU��KYLV�HOOHUV�GHW�NDQ�J¡UHV�QHPPHUH�RYHU�DSS·HQ�HQG�Sn�HQ�
webside. Det kan være bestilling af biograf-billetter, rejser mv. 

Endelig har apps, der udnytter touchskærmen, eksempelvis in-
denfor musikkens verden med keyboard, guitarstrenge, trommesæt 
eller lignende, også potentiale til større og mere hyppig anvendelse. 
Disse er ligeledes eksempler på noget, der udnytter mediets forcer 
og samtidig tilbyder noget, man ikke normalt kan via bærbar compu-
ter og website.

Værdifulde apps 
Kategori 1: Orientering
De færreste i denne brugergruppe tager på tur i ind- og udland dagligt 
eller ugentligt, men når de gør, bruger de ofte f.eks. Rejsenplanens 
app til at tjekke togtider, rejsetid, stationer m.v. Desuden kort-apps og 
KHUXQGHU�*36�DQYHQGHOVH��RP�HQG�L3DG·HQ�NDQ�Y UH�NORGVHW�DW�Jn�
med, mens man følger en bestemt rute, så man stopper ofte op. Det 
er sjældent disse apps anvendes, men når det sker, er de værdifulde 
og brugbare for brugerne og fungerer ofte som yderligere incitament 
IRU�DW�PHGEULQJH�L3DG·HQ�Sn�UHMVHUQH��$QGUH�HNVHPSOHU�LQGHQIRU�GHQ�
kategori er DMI, når vejret lige skal tjekkes, inden man begiver sig af 
sted, eller apps, der har direkte tilknytning til en attraktion, og anven-
des enkelte gange, når man besøger denne.

Kategori 2: Eksklusive funktioner via app
YouTube bruges mere eller mindre af alle, men det varierer, om 
PDQ�HU�WLO�ZHEVLWH�HOOHU�DSS��KYLONHW�VN\OGHV�ÁHUH�WLQJ��,�I¡UVWH�RP-
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gang den manglende ÁDVK�XQGHUVW¡WWHOVH�Sn�GH�ÁHVWH�YLGHRHU�YLD�
ZHEVLWH��HOOHU�DW�DSS·HQ�HU�PHUH�VLPSHO�DW�EUXJH�RJ�KXUWLJW�ÀQGH�
frem til gemte videoer samt se dem i høj opløsning. Søgefunktioner-
QH�Sn�<RXWXEH�DSS·HQ�HU�GRJ�LNNH�RSWLPHUHW�RJ�Q U�Vn�EUXJEDUH�
VRP�YLD�ZHEVLWH��'HUIRU�DQYHQGHV�<RX7XEH�DSS·HQ�VM OGHQW��PHQ�
QnU�DSS·HQ�EUXJHV��RJ�PDQ�VDPWLGLJ�NDQ�YLVH�IDPLOLH�HOOHU�YHQQHU�
videoerne, så bliver den værdifuld. På samme måde med mange 
andre apps, som har nogle enkelte funktioner, som gør dem inte-
ressante i enkelte sammenhænge. 

Kategori 3: Rationalisering-apps
Denne kategori er taget med, om end den ikke via de nævnte under-
søgelser kan generaliseres, da få af de adspurgte studerende har 
et arbejde, der anvender en specialiseret app til formålet. Nogle 
Q YQHU�GRJ�KHOW�VSHFLÀNNH�DSSV��GH�EUXJHU�L�IRUELQGHOVH�PHG�HQ�
interesse, de har, og som derfor bliver værdifuld for lige netop dem. 
%\UnGVPHGOHPPHU�KDU�W\SLVN�EUXJW�HW�¶UDWLRQDOLVHULQJVDUJXPHQW·��
som grunden til at indkøbe iPads til byrådet, med den ekstra grund 
at dette skulle føre til større effektivitet. Det skal jeg ikke kunne sige, 
om det har. Der, hvor denne kategori kommer bedst til udtryk, er 
L�VSHFLDOLVHUHGH�DUEHMGVVLWXDWLRQHU�VnVRP�N¡UH��HOOHU�Á\PDQXDOHU��
som typisk består af mange siders papir og tager lang tid at slå op 
i. Et andet eksempel er på sygehuse eller på plejehjem, hvor lægen 

Værdifulde apps i enkelte situationer

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3
Orientering Eksklusive funktioner Rationalisering (arbejdsrelateret)

Overblik på tur
Informationer, når der er 
brug for dem
Bestilling, når det passer

Vise noget i høj opløsning
Udnytte specialfunktioner
(OHPHQWHU��GHU�LNNH�HU�DW�ÀQGH�
på websites

Effektivitet
Tidsbesparende
Nemt operativt
Specialdesignet



95

i stedet for at medtage en bunke journaler kan have det hele med 
Sn�L3DG·HQ��(W�VLGVWH�HNVHPSHO�HU�2GHQVH�&HQWUDOELEOLRWHN��GHU�KDU�
DISU¡YHW�L3DGV�LQWHUQW�L�RUJDQLVDWLRQHQ�L�IRUELQGHOVH�PHG�IUHPÀQGLQJ�
af biblioteksmaterialer, hvor der spares på utallige udskrivninger af 
bestillingslister. De påstår selv, at de allerede nu har reduceret tids-
IRUEUXJHW�L�IUHPÀQGLQJVSURFHVVHQ�PHG������41





97

IPad & Casual gaming
Såvel iPhone- og iPad-spil er big business for de succesrige. Det er 
vanvittige summer, der ryger ind på virksomhedernes kontoer. Det 
er sjældent, at spillet er den store åbenbaring, men de spil, der er 
underholdende, udnytter platformens styrker bl.a. omkring mobilitet 
og generelt kan karakteriseres som casual, er populære. Der kigges 
derfor nærmere på følgende spørgsmål:

�� +YDG�NHQGHWHJQHU�casual gaming? 
�� +YLONH�VSLOPHNDQLVPHU�OLJJHU�EDJ�casual gaming? 
�� +YDG�NHQGHWHJQHU�HQ�casual game player�Sn�L3DG·HQ"�

Nu er casual gaming ikke forbeholdt iPad-mediet, men kan foregå 
på mange platforme. Det er dog de mobile platforme, der har størst 
succes med casual gaming-stilen, netop fordi dét er noget, man hur-
tigt kan hive frem og afprøve, men samtidig afbryde uden, at det går 
udover spilforløbet. Det er anytime, anywhere. 

Det er interessant, hvordan en række gamle spiludgivelser får nyt 
liv på de mobile platforme, hvilket f.eks. også er tilfældet med Ninten-
do DS, hvor spil fra den stationære konsol Nintendo 64 (i skrivende 
stund to konsolgenerationer tilbage), nu teknologisk er i stand til at 
indgå på mobile platforme. Man kan også – hvis man er såkaldt hard-
core gamer – være yderst træt af den tendens, der går mod mindre 
avancerede spilformater og mere casual. 

/DG�RV�VH�Sn�EHJUHEHW�´casual”, der både bliver brugt i forhold til 
casual game, casual gaming og casual playing. 

Casual game – spiltype
Typisk associeret med interessant indhold, simple kontrolmeka-
QLVPHU��¶OHW�DW�O UH·�VSLOGHVLJQ��KXUWLJH�EHO¡QQLQJHU�HOOHU�JHQHUHOW�
bygget op som korte sessioner. Målet med denne spiltype er at 
levere en spiloplevelse, som giver et hurtigt kick og er sjove, både 
i kort tid, da man skal have mulighed for hurtigt at afbryde spillet 
efter 10 min., og derudover engagerende i længere tid, så det af-
brudte spil genoptages, eller dét, der af brugeren var tænkt som 
et hurtigt spil, forlænges.

Gregory Trefry opsummerer casual games til at være kendeteg-
QHQGH�YHG�I¡OJHQGH�ÀUH�SXQNWHU�42

�� Regler og mål må være enkle og let forståelige
�� Spillere skal hurtigt kunne opnå spilfærdigheder
�� Casual gameplay tilpasser sig spillerens liv og kalender
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�� Spilkoncepter henter genkendelige indhold, elementer eller te-
maer fra spillernes liv

Solitaire (7-kabale) kan betegnes som et af de første casual gamespil, 
da Microsoft udgav det med deres Windowsudgave tilbage i 1990, og 
InU�PHG�L3DG·HQ�HQ�JHQI¡GVHO�GHOV�SJD��touch-interfacet og dels pga. 
mobiliteten:

´-HJ�HU�YDQW�WLO�DW�VSLOOH�6ROLWDWLUH����NDEDOH��PHG�I\VLVNH�
kort eller på computer, og det er en ny og sjov oplevelse at 
kunne kombinere det at røre kortene med skærmbilleder.”

Casual gaming – spilattitude
Her er det ikke selve spillet, der nødvendigvis er casual, men deri-
mod den måde eller attitude spilleren anvender, når der spilles. F.eks. 
hvis man ligger henslængt i sofaen eller gennemfører en bane på en 
nonchalant måde. Eller at man i frokostpausen på studiet kan spille 
uden at gå højt op i gennemførsel af lange spilsekvenser. 

Casual game player – brugertype
Ofte bruges casual gaming begrebet til at differentiere mellem ca-
sual gamers og hardcore gamers. Dvs. en casual game player er 
en, der ikke er hardcore game player. Hvad vil det så sige? Det er 
brugere, der spiller spil, som kan kategoriseres under casual game-
spiltypen. Her gør nogle forskere dog opmærksomme på, at casual 
game players ikke nødvendigvis har en casual�VSLODWWLWXGH��GD�ÁHUH�
surveys indikerer, at casual gamers spiller oftere og i længere tid 
end tidligere antaget.43 En casual game player kan også være en, 
der i spiløjeblikket ikke anser det som den primære aktivitet. Kul-
tima nævner, at et kendetegn ved både casual games og casual 
game players er en sekundær aktivitet,44 der sker, mens vi tænker, 
spiser, ser TV, snakker i telefon, mens vi venter på nogen m.v. Som 
casual game player ønsker man at have mulighed for at afbryde et 
spil lynhurtigt, uden at det har konsekvenser for den videre spilop-
levelse, når det genoptages. 

Casual game spilmekanismer
En interessant sammenligning er belønninger, som man kender det 
fra slotsmaskiner eller enarmede tyveknægte, hvilket et par forske-
UH�KDU�JMRUW��+DUULJDQ�P�Á��EHVNULYHU�IRUVNHOOLJH�IRUPHU�IRU�EHO¡QQLQJ�
og feedback:45

�� Gennem point, lydmæssige eller visuelle belønninger, for at hjæl-
pe med at øge selvtilliden. I iPad-spillene typisk ved, at man får 
nye karakterer at spille med, nye baner eller noget tredje.
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�� Såkaldte non-rewards bruges også for, at vi bliver frustrerede, 
hvorved spillet bliver interessant i længere tid.

�� Illusoriske belønninger i den forstand, at selvom vi ikke gen-
nemfører en bane, så kan der stadig være trøstepræmier for 
indsatsen og forsøget, eller efter man har prøvet et par gange 
uden succes.

�� Tæt-på-forsøg. Vi kender de gange, hvor man er tæt på at 
vinde, hvilket ofte fører til, at man lige skal prøve en eller to 
gange mere.

Belønninger hænger i app-spil også sammen med forretningsmo-
deller, typisk den såkaldte razor/blade-model, hvor man køber spil-
let gennem app-store for billige penge – såkaldte micro-payments 
– men hen ad vejen, når man er blevet hooked, tilbydes nye spilele-
menter, som så også koster.

IPad & casual gaming
6HU�YL�VSHFLÀNW�Sn�L3DG�RJ�casual game players, så viser statistik-
ken over dagbøger og surveys i første omgang, at spilkategorien 
Sn�L3DG·HQ�HU�GHQ�HQHVWH�NDWHJRUL��KYRU�GHQ�UHHOOH�EUXJ�RYHUVWLJHU�
forventningerne før erhvervelse. 

Jeg forventer at benytte iPad til at spille spil 

Respondenter Procent
I meget høj grad 24 14,4%
I høj grad 47 28,1%
I middel grad 44 26,3%
I mindre grad 35 21,0%
Slet ikke 17 10,2%
I alt 167 100,0%

Flere af brugerne har bevæget sig op i topkategorierne, og i dagbø-
gerne er det tydeligt, at spil er noget, der ofte bruges tid på. 
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Jeg benytter at benytte iPad til at spille spil 

Respondenter Procent
I meget høj grad 38 31,1%
I høj grad 40 32,2%
I middel grad 24 19,7%
I mindre grad 13 10,7%
Slet ikke 7 5,7%
I alt 122 100,0%

Det siges ofte, at casual gaming WLOWU NNHU�ÁHUH�NYLQGHU�RJ�RIWH�NYLQ-
GHU�Sn�¶GHQ�JRGH�VLGH·�DI�YRNVHQDOGHUHQ��,�GDJE¡JHUQH�Q YQHU�ÁHUH�
af de kvindelige brugere, at de sjældent har spillet spil før, men at de 
QX�HU�EHJ\QGW�Sn�GHW�PHG�L3DG·HQ��2SGHOHU�PDQ�EUXJHUQH�L�P QG�
og kvinder, viser det sig, at de mandlige deltageres reelle brug af spil 
er faldet i forhold til forventningerne, mens kvindernes tværtimod er 
steget betydeligt. 

Det betyder dog ikke, at casual gaming kun ses hos kvinder, men 
det tiltrækker udover de sædvanlige en ny type brugere, tidligere 
non-digital game players. 

Jeg forventer at bruge iPad til at spille spil – kvinder 

Respondenter Procent
I meget høj grad 15 14,6%
I høj grad 22 21,4%
I middel grad 30 29,1%
I mindre grad 24 23,3%
Slet ikke 12 11,7%
I alt 103 100,0%
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Jeg benytter iPad til at spille spil – kvinder 

Respondenter Procent
I meget høj grad 30 37,0%
I høj grad 28 34,6%
I middel grad 11 13,6%
I mindre grad 7 8,6%
Slet ikke 5 6,2%
I alt 103 100,0%

)OHUH�EUXJHUH�²�ÁHVW�NYLQGHU��PHQ�RJVn�P QG�²�Q YQHU��DW�GH�VSLO-
ler meget mere, nu hvor de har en iPad:

´,3DG�VSLO�HU�VMRYH�RJ�JRGH��6HOY�MHJ��VRP�QRUPDOW�DOGULJ�
gider virtuelle spil, er jeg blevet lidt bidt af den fede spil-
RSOHYHOVH�L3DG·HQ�JLYHU�µ

´-HJ�HU�EHJ\QGW�DW�VSLOOH�PHJHW��,QGHQ�MHJ�ÀN�L3DG·HQ�VSLO-
lede jeg aldrig spil på computeren, men nu er det blevet 
et hyggeligt tidsfordriv og god underholdning!”

Et casual game�Sn�L3DG·HQ�KDU�XGRYHU�WUDGLWLRQHOW�VSLOGHVLJQ�ÁHUH�HOH-
menter, som skal integreres for, at det bliver en god oplevelse. Flek-
sibilitet i forhold til, at det kan spilles på så mange steder, i så mange 
tidsperioder og i så mange sammenhænge, som overhovedet muligt. 
Som tidligere nævnt er det afgørende for brugen af spillet i længere 
tid, at man som spiller hurtigt opnår spilfærdigheder og -kompetencer.
Det skal derudover jf. Kultima undgå at inddrage ikke bredt accep-
terede temaer eller elementer, eksempelvis udpræget vold, for der-
med at ramme en større målgruppe. Angry Birds er i den tilforladelige 
ende, hvad angår vold. Det skal sammenholdes med den interakti-
vitet, touch-interfacet muliggør. Spillene kan udnytte det og dermed 
overraske brugerne:

´'HW�MHJ�ÀQGHU�VMRYHVW��HU�QRN�%ORZÀVK��VRP�HU�HW�VSLO��
KYRU�PDQ�VNDO�U¡UH�VN UPHQ��Vn�ÀVNHQ�XGYLGHU�VLJ��RJ�Vn�
Pn�PDQ�LNNH�U¡UH�ÀVNHQ�Sn�VDPPH�WLG�VRP�GH�VPn�NXJOHU��
der er i spillet. Meget sjovt, og minimal udfordring, så ren 
tidsfordriv.”

0HG�PRELOLWHWHQ�RJ�GpW��DW�L3DG·HQ�HU�PHG�L�PDQJH�IRUVNHOOLJDUWHGH�
sammenhænge, plus den anderledes interaktivitet gennem touch-
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interfacet og casual game-spilmekanismerne og -ingredienserne, 
J¡U�VSLORSOHYHOVHQ�Sn�L3DG·HQ�WLO�HQ�JRG�RSOHYHOVH�IRU�EUXJHUQH��HO-
ler som de ofte selv angiver – det er godt tidsfordriv. Man kunne 
forestille sig, at læringsspil, der formår at integrere casual games-
spilmekanismer, vil have stor succes, dvs. mikro-læringselementer, 
der langsomt opbygges. 
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IPad & digitale magasiner 
(Nordjyske Inside Case)
Nordjyske Medier startede med at udvikle et iPad-magasin, Nordjy-
ske Inside, allerede over efteråret 2010. Uden at kende alle bevæg-
grundene bag projektets afsæt var der dog tale om en fascination af 
teknologien eller mediet og herigennem de muligheder, det stillede og 
stiller til rådighed, bl.a. i forhold til interaktivitet i forhold til en papiravis. 
De var de første i Danmark til at kaste sig ud i det ukendte iPad-terri-
torium og generelt tage nogle chancer, for dels at få viden og erfaring 
VRP�YLUNVRPKHG�RJ�GHOV�IRU�DW�VH��RP�GHW�YDU�PXOLJW�DW�VNDEH�SURÀW�
Sn�GLJLWDOW�LQGKROG�Sn�L3DG·HQ��0HG�XGJDQJHQ�DI������EOHY�GH�I¡UVWH�
udgaver lanceret. Det blev besluttet, at det skulle udkomme to gange 
i ugen, mandag og fredag. Jeg fulgte Nordjyske Inside i det halve år, 
GHW�ÀN�ORY�DW�OHYH��RJ�KDYGH�IRNXV�Sn�I¡OJHQGH�VS¡UJVPnO�

�� +YDG�XGJ¡U�HQ�JRG�PDJDVLQRSOHYHOVH�Sn� L3DG·HQ��RJ�KYDG�HU�
brugernes behov?

�� +YRUOHGHV�SDVVHU�PDJDVLQHW�LQG�L�IRUKROG�WLO�EUXJHUQHV�KYHUGDJV��
og studieliv?

De første statistikker viste, at brugerne sjældent læste magasinet i 
forhold til udgivelsesfrekvensen.

To gange i ugen udkommer Nordjyske Inside.
Hvor mange gange i måneden orienterer du dig i Nordjyske 
Inside? 

Respondenter Procent
Ingen 63 51,6%
1-2 gange 50 41,0%
3-4 gange 3 2,5%
5-6 gange 5 4,1%
7 og derover 1 0,8%
I alt 122 100,0%

Brugernes kommentarer, tilbagemeldinger og det, der kom frem un-
der workshops, samt mine observationer og bearbejdninger kan ind-
deles i fem emner: (1) Indhold, (2) Usability & æstetik, (3) Interaktivi-
tet, (4) Marked og (5) Forretningsmodel. 
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Indhold
Det skulle først og fremmest være eksklusivt, og noget man ikke kun-
QH�ÀQGH�JUDWLV�DQGUH�VWHGHU��'HUXGRYHU�QLFKHRULHQWHUHW�RJ�VRP�LNNH�
er baseret på den traditionelle avis-model, som er bygget op over 
HQ�SROLWLVN�RJ�VDPIXQGVP VVLJ�SURÀO�RJ�GHUXGIUD�UXPPHU�HW�EUHGW�
sortiment af emner.  

´1HZV��VRP�PDQ�LNNH�NDQ�ÀQGH�DQGUH�VWHGHUµ

´'HU�Pn�JHUQH�Y UH�PXOLJKHG�IRU�DW�O VH�QRJHW�DQGHW��HQG�
det man ellers kan læse på andre avisers hjemmeside.”

Samtidig også mere fokus på målgrupper. Nordjyske havde fra star-
ten fokus på to målgrupper: studerende og erhvervsaktive. Problem-
stillingen her var, at indholdet ikke var målrettet nogen af dem, og 
hvis det endelig var, så var to så uensartede målgrupper svære at 
tilfredsstille i det samme magasin. 

´'H�VNDO�KDYH�PHUH�VW\U�Sn�KYLONH�PnOJUXSSHU��GH�KHQYHQ-
der sig til. Artiklerne er lavet til 50+.”

Ser man på lige netop disse brugeres foretrukne indholdskategorier, 
fordeler de sig således:

Foretrukne indholdskategorier i Nordjyske Inside

Brugerne skulle her rangordne indholdskategorier i forhold til, hvad 
de er mindst og mest interesseret i. Her er det bl.a. interessant at se, 
DW�HQ�NDWHJRUL�VRP�6SRUW�EnGH�HU�DW�ÀQGH�VRP�HQ�DI�GH�PHVW�O VWH�RJ�
mindst læste, og er et udtryk for, at sport enten er et passioneret og 
stærkt engageret emne, eller også er det totalt ligegyldigt.  

Allerede ved det første seminar, som jeg var en del af, og hvor jeg 
formidlede de første tilbagemeldinger, problematiserede jeg det for-
KROG��DW�PDQ�LNNH�LQGKROGVP VVLJW�¶UDPWH·�GH�VWXGHUHQGH�RJ�KHOOHU�
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ikke kendte til de studerendes typiske behov i løbet af et semester. Til 
lejligheden konstruerede jeg følgende model, der i grove træk viser 
de perioder, studerende ved Aalborg Universitet gennemgår årligt:

cUVKMXOHW�IRU�VWXGHUHQGH

cUHW�HU�W\SLVN�E\JJHW�RS�L�PnQHGVYLVH�PRGXOHU�²�XQGHUYLVQLQJ��SUR-
jektskrivning, eksamen og ferie. Alene ud fra det kan man overveje, 
om en udgivelse to gange i ugen er det rigtige, og som brugerople-
velsen over længere tid og afsnittet herom også fortæller, er det et 
spørgsmål om at tilpasse produkt eller service til brugerens hverdags- 
og arbejdsliv, de daglige vaner og gøremål. Denne statistik viser, at 
de færreste brugere læste Nordjyske Inside, lige når det udkom eller 
på den dag, det udkom:

Hvornår læser du Nordjyske Inside? (igen rangordning)

Indholdet skal altså ikke bare være eksklusivt og nicheorienteret, men 
også tilpasse sig brugerens hverdag. En svær opgave. Her kan man 
med fordel hente inspiration fra de grundlæggende elementer i ca-
sual games, ikke i forhold til at det skal være et spil, men mere pga. 
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casual games evne til at tilpasse sig brugerens liv. Samtidig var der 
ÁHUH�EUXJHUH�RJVn�L�IRUELQGHOVH�PHG�GH�DIKROGWH�ZRUNVKRSV��GHU�HNV-
perimenterede med modeller for delvis eller fuldt ud brugergenereret 
indhold eller skabe community-elementer, hvor brugeren kan få ind-
Á\GHOVH��'HW�NU YHU�PHJHW�IRU�HQ�YLUNVRPKHG�RJ�HU�HQ�VY U�RPVWLO-
OLQJ�Sn�GHQQH�PnGH�DW�¶VOLSSH�NRQWUROOHQ·��1RUGM\VNH�YDU�IUD�VWDUWHQ�
imod netop denne del, og her er der da heller ikke tegn på, at det er 
afgørende for brugen, men det kan være en interessant vej at gå. 
)DNWXP�HU��DW�PDQ�YDU�ODQJW�IUD�DW�¶UDPPH·�GH�VWXGHUHQGH�Sn�LQGKROGV-
siden, og at det kan dokumenteres, at det hovedsageligt skyldes det 
manglende fokus på det eksklusive og nicheorienterede indhold. Der 
ligger også potentialer i at designe til sociale interaktioner i forhold til 
GH�I\VLVNH�RPJLYHOVHU�RJ�HNVHPSHOYLV�DW�XGQ\WWH�GpW��DW�L3DG·HQ�HU�HW�
multi-user device og et glimrende præsentationsværktøj i gruppesam-
menhænge. Hvordan kan det udnyttes i en digital avisudgave?  

Usability & æstetik
,�GH�I¡UVWH�XGJDYHU�YDU�GHU�QDWXUOLJW�QRN�ÁHUH�XVDELOLW\�SUREOHPVWLO-
linger, som der dog fornemt blev rettet op på undervejs:

´VNDEH�HQ�RSOHYHOVH�XGHQ�LUULWDWLRQ��VRP�I�HNV��HQ�Á\GHQGH�
navigation”

´J¡U�GHW�PHUH�EUXJHUYHQOLJW�DW�]RRPH�PHG�multitouch dvs. 
PHG�WR�ÀQJUHµ

'HU�YDU�KHOOHU�LNNH�HQ�VWDQGDUG�IRU�O VQLQJ�Sn�L3DG·HQ��,�GDJ�VHU�GHW�XG�
WLO��DW�QDYLJDWLRQ�L�GH�ÁHVWH�GLJLWDOH�XGJLYHOVHU�IRUHJnU�YHG��DW�EODGULQJ�
gennem emner sker horisontalt, og læsning (hvis mere end én side) 
sker ved vertikal bladring. Nordjyske var med til at sætte standarden 
Sn�GHWWH�RPUnGH��(W�DQGHW�HOHPHQW��PDQ�L�PLQGUH�JUDG�ÀN�EXJW�PHG�
undervejs, var downloadhastighed på de enkelte magasinudgivelser:

´,QGKROGHW�RJ�LV U�ELOOHGHUQH�HU�VRP�VnGDQ�ÀQW��PHQ�EOL-
ver ødelagt af loadtider.”

´-HJ�HU�JODG�IRU�DW�PHGEULQJH�L3DG�RJ�1RUGM\VNH�,QVLGH�
på badeværelset, men er frustreret over, at jeg ikke når 
at hente magasinet ned, før jeg er færdig.”  

Generelt var de brugere, der læste magasinet efter den løbende op-
timering af usability-delen, glade for den tekniske side og navigatio-
nen, men også den visuelle side, og Nordjyske Inside endte med at 
være tilfredsstillende på disse punkter. 
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Interaktivitet
Løbende blev Nordjyske Inside beriget med interaktionsmuligheder 
i form af videoer og tests. Generelt var der da også en del brugere, 
der mente, at man burde udnytte de muligheder:

´'H�DUWLNOHU�VRP�KDU�HQ�¡JHW�LQWHUDNWLRQ�PHOOHP�PDJDVL-
net og brugerne rigtig godt.”

´'HU�HU�PDQJH�PXOLJKHGHU�PHG�L3DG�L�IRUP�DI�DQLPDWLRQ�
JUDÀN��DFFHOHURPHWHU��JSV�HWF��VRP�1RUGM\VNH�LNNH�KDU�
taget til sig.”

´'HU�PDQJOHU�QRJHW�LQWHUDNWLYLWHW��KYRU�EUXJHUQH�HQJD-
geres.”

Fra begyndelsen havde Nordjyske fokus på interaktion gennem 
touch-interfacet, og en af deres egne konklusioner fra det afsluttende 
evalueringsmagasin46 var, at hvis der skulle være interaktivitetsmu-
ligheder (udover navigering) i magasinet, så skulle det give mening 
i forhold til indholdet. En af de artikler, der for brugerne gav mening, 
var f.eks. visningen af Musikkens Hus og tankene bag dette foreta-
gende. En problemstilling i forhold til det interaktive er, at Nordjyske 
fra mit perspektiv hovedsageligt har beskæftiget sig med interaktion 
i snæver forstand og udelukkende ud fra touch-interfacets�ÀQJHUED-
serede navigering. Her kan man med fordel overveje de muligheder, 
der ligger i andre former for interaktioner, f.eks. mere brugerinvolve-
ULQJ�RJ�GH�VRFLDOH�LQWHUDNWLRQHU��L3DG·HQ�NDQ�Y UH�FHQWUDO�L�RJ�LQLWL-
erende af, jf. den forståelse af brugeroplevelse, der rækker udover 
usability og æstetik. Det kunne være interessant at se et produkt 
eller en service, der udnytter kombinationen af de interaktivitetsmu-
ligheder, touch-interfacet tilbyder, og de sociale interaktioner, mediet 
initierer og påvirker.

Marked
Der tegner sig et billede af, at alt imens Nordjyske leverede et glim-
rende teknisk og visuelt magasin, glemte eller nedprioriterede man 
helt basale elementer. Man forsøgte at henvende sig til mange mål-
grupper, også foranlediget af, at der endnu ikke var nok, der havde 
en iPad, hvis man skulle fokusere på nicher. Derudover kunne man 
have gjort sig nogle overvejelser over, hvilket marked man gerne vil-
le ud på, og hvordan man kunne anvende kernekompetencer på det 
nye område. Digitale udgivelser konkurrerer globalt, dvs. hvis man 
ÀQGHU�HW�PDJDVLQ��GHU�OLJH�QHWRS�IRUW OOHU�PLJ�DOW�RP�WHNQRORJL�RJ�HU�
førende på dette område, så er det dét, jeg vælger, hvad enten det 
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er engelsk eller dansk. Så vil man som bruger hellere betale for det, 
end et magasin, der leverer lidt af det og en helt masse andre emner, 
VRP�PDQ�LNNH�ÀQGHU�LQWHUHVVDQWH��1RUGM\VNH�YDU�IUD�VWDUWHQ�XVLNUH�
Sn��RP�PDQ�YLOOH�EHY JH�VLJ�LQGRYHU�Q\H�PDUNHGHU�HOOHU�JHRJUDÀVNH�
områder, eksempelvis et nationalt foretagende. Det hænger også 
sammen med usikkerheden omkring målgrupperne. En af de forcer, 
Nordjyske har, er det regionale eller lokale område, og det er også 
et marked, hvor de er i førende. Hvis man vælger at udvide til et 
andet marked end dette, må man afdække, hvilke konkurrenter, der 
DOOHUHGH�ÀQGHV��1RJHW��GHU�LPSOLFLW�RJVn�KDU�PHG�PDUNHG�DW�J¡UH��HU�
den problemstilling, der er mellem, om man skal vælge en app eller 
en mobilwebsite, og det faktum, at brugerne kan tilgå mange gratis 
nyhedssites. Nordjyske kommer sågar – når de udgiver en maga-
sinapp – i konkurrence med deres hjemmeside, og det der tilbydes 
GHULJHQQHP��3n�ÁHUH�SODQHU�HU�PDQ�GHUPHG�L�NRQNXUUHQFH�PHG�KHOW�
andre aktører end tidligere. 

Forretningsmodeller
Relativt sent i forløbet med udviklingen af Nordjyske Inside begyndte 
man at fokusere på systematisk innovationsudvikling af en tilhørende 
forretningsmodel til magasinet. I forbindelse med forskellige projekter, 
jeg har været involveret i og med forskellige virksomheder, tegner der 
sig et mønster af, at man tager udgangspunkt i enten oplevelsesde-
signet, i dette tilfælde Nordjyske Inside-magasinet, eller i forretnings-
modellen. Det er udmærket til en start – et sted skal man begynde. 
Det, der undrer mig, er, hvor sent f.eks. forretningsmodelperspektivet 
er blevet til en egentlig proces sideløbende med oplevelsesdesignet. 
,�ÁHUH�RPJDQJH�KDU�PDQ�W QNW��DW�Vn�O QJH�RSOHYHOVHVGHVLJQHW�OH-
YHU�RS�WLO�EUXJHUQHV�IRUYHQWQLQJHU��Vn�YLO�PDQ�DXWRPDWLVN�In�SURÀW��
men problemstillingen er, at i en verden, hvor konkurrencen bliver 
større og større, produkter og services bliver mere komplekse, og 
GHW�HU�VY UW�DW�ÀQGH�Q\H�PDUNHGHU��HU�PDQ�Q¡GVDJHW�WLO�DW�W QNH�
på forretningsmodellen som noget, der systematisk skal udvikles på 
linje med oplevelsesdesignet. Det er let at være bagklog, og det er 
ikke formålet her. Fra AAU og InViOs side har vi også, selvom jeg har 
nævnt det fra starten, ikke været markante nok med gentagne gange 
at bringe forretningsmodelperspektivet på banen. 

Erfaringer
Fra de bedste udgaver til de sidste var der en enorm forskel. Nord-
jyske og folkene bag Inside har knoklet for at lave et magasin, der 
udnyttede medieplatformens styrker. I sidste ende et på mange 
måder hæderligt magasin med glimtvis genialitet. Både æstetik og 
usability blev i sidste ende henholdsvis en nydelse og en leg, mens 
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LQWHUDNWLYH�HOHPHQWHU�VnVRP�TXL]��WHVWV��ÀOP��RJ�VSLOWUDLOHUV�RJVn�
fungerede optimalt.

I Nordjyskes ihærdige jagt på at lære mediet at kende og levere 
et magasin, der udnyttede medieplatformens styrker, blev det langt 
hen ad vejen kontekst- og mediedrevent med hovedvægt på mediet. 
Hvorimod dét at kende sin mål- eller interessegruppe, deres behov, 
daglige rutiner og hverdagsliv, samt dét at overveje marked, hvem 
man kommer i konkurrence med på den digitale platform, og hvilke 
kernekompetencer, der udgør organisationen, på ingen måde har 
været nær så synlige i processen. Det bevirkede, at indholdssiden i 
magasinet fremstod særdeles bredt orienteret og dermed uinteres-
sant for hovedparten, og det til trods for, at magasinet var gratis 
for de studerende i hele forløbet. Her kan AAU og InViO også blive 
bedre til at levere foreløbige resultater hurtigere og tilbyde perspek-
tiver på udviklingssiden. 

Samtidig har processen båret præg af, at al fokus i det første lange 
stykke tid har været på selve produktet, og man har først sent indset, 
at det ikke kun er design af et produkt eller en service, der skal til, 
men i lige så høj grad design eller systematisk innovationsudvikling 
af forretningsmodeller og ydermere design af organisationen sidelø-
bende med, og ikke efterfølgende.

Fortsættelse
Nordjyske Inside er i den form, det tog sig ud i 2011, skrinlagt, men 
GHW�EHW\GHU�LNNH��DW�GHW�KDU�Y UHW�HQ�ÀDVNR��GHVY UUH�NDQ�GHW�NXQ�
endeligt tilbagevises for omverdenen, hvis man på et tidspunkt op-
QnU�VXFFHV��0DQ�EOLYHU�VRP�EHNHQGW�EHG¡PW�Sn�VXFFHV·HU��1RUGM\VNH�
har fået uvurderlige erfaringer og ligeså har AAU og de involverede 
studerende. Med nye tiltag i støbeskeen med mere fokus på niche-
produktudgivelser, der er interessante for en mindre målgruppe, men 
så til gengæld er relevant for lige netop dem, er en spændende vej 
at gå. Det regionale/lokale område og kernekompetencerne er man 
også vendt tilbage til, mens forretningsmodelperspektivet generelt får 
større opmærksomhed nu, specielt i forhold til samarbejdspartnere. 
Nordjyske, AAU og InViO fortsætter samarbejdet med erfaringerne in 
mente og bestræber sig på konstant at forbedre dialogen og tilbud-
dene til hinanden. Forudsætningerne er der for succes, hvor lang 
vejen så end måtte være. 
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Konklusion
Brugeroplevelse
Resultaterne af denne undersøgelse viser med al tydelighed, at bru-
geroplevelse er mere end bare usability, æstetik og den psykologiske 
og kognitive oplevelsesproces i forbindelse med brugen af et system 
på et bestemt tidspunkt. Et længerevarende studie som dette viser 
de markante og vigtige forskelle, der er i brugen af et system, i dette 
WLOI OGH�L3DG·HQ�RYHU�O QJHUH�WLG��)UD�GHW�I¡UVWH�P¡GH�WLO�HW�nU�HIWHU�HU�
der nye elementer eller motivationsfaktorer, der spiller ind. Vigtighe-
den af og relationen mellem de enkelte motivationsfaktorer varierer 
kraftigt i hele perioden, dog med den tendens, at brugeroplevelsen 
determineres i højere grad af uhåndgribelige faktorer, desto længere, 
man har brugt systemet eller mediet. Den kontekst, man bruger me-
diet i, og de vaner, man har, spiller betydeligt ind i bedømmelsen af 
mediet og af brugen eller afhængigheden af det. Yderligere undersø-
gelser kan vise, om det giver mening at designe med udgangspunkt 
i brugernes vaner. 

'HQ�VRFLDOH�NRQWHNVW��QnU�L3DG·HQ�EHQ\WWHV��HU�EHW\GQLQJVIXOG�Sn�
ÁHUH�PnGHU��,GHQWLWHWVVNDEHOVHQ�HU�HQ�WLQJ��KYRU�PDQ�VRP�LQGLYLG�YL-
VHU�RPYHUGHQHQ��DW�PDQ�HU�L�EHVLGGHOVH�DI�L3DG·HQ��PHQ�PHUH�LQWH-
UHVVDQW�L�GHQQH�XQGHUV¡JHOVH�KDU�GHW�Y UHW��KYRUGDQ�L3DG·HQV�UROOH�
er i forskellige sociale interaktioner, og hvilke ændrede eller nye so-
ciale interaktioner, der opstår pga. mediet, samt hvordan den ændrer 
NRPPXQLNDWLRQHQ�L�KMHPPHW�RJ�Sn�DUEHMGHW�HOOHU�VWXGLHW��,3DG·HQ�
som multi-user device og som velfungerede præsentationsværktøj i 
mindre gruppesammenhænge åbner op for muligheder i at designe 
til disse typer af sociale situationer. Her kan man lade sig inspirere af 
såkaldt co-operative gameplay, som det er kendt fra spildesign, dvs. 
KYRU�ÁHUH�NDQ�VDPDUEHMGH�RP�GHW�VDPPH�PnO��

,3DG·HQ�KDU� QGUHW�KYHUGDJVNRPPXQLNDWLRQHQ�IRU�PDQJH�EUX-
gere specielt i hjemmet, og der er i forlængelse af det opstået regler 
RJ�HWLVNH�IRUKROGVUHJOHU�RPNULQJ�EUXJHQ�DI�PHGLHW��,3DG·HQ�HU�RIWH�
PHG�L�DOOH�UXP�L�KMHPPHW�RJ�EUXJHV�L�GH�ÁHVWH�VLWXDWLRQHU��6QDNNHQ�
omkring spisebordet er til tider initieret af eksempelvis en nyhed 
O VW�Sn�L3DG·HQ�HOOHU�HQ�NRQNXUUHQFH�PHOOHP�GH�WLOVWHGHY UHQGH��
VRP�KXUWLJW�VNDO�DINODUHV�YHG�DW�EHQ\WWH�L3DG·HQ��'HQ�IRUDQGULQJ��
der sker i kommunikationen pga. mediet, kan yderligere artikule-
res, og det vil være gavnligt generelt at forstå, hvordan nye mobile 
medier påvirker vores hverdag. Nye kommunikationsformer opstår 
i brugen af teknologier, og det er en undersøgelse værd, om andre 
er ved at forsvinde og hvilke. 
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Medieforståelse
Denne undersøgelse bekræfter, at der hovedsageligt er tale om et 
GHYLFH��KYRU�GH�ÁHVWH�DNWLYLWHWHU�NDQ�EHVNULYHV�VRP�NRQVXPHUHQGH��
dog med nogle simple indholdsskabende aktiviteter såsom at besvare 
emails eller korte indlæg i diverse fora. Ser man på forventninger og 
reel brug i forhold til hinanden, så tager brugerne generelt casual ga-
ming�WLO�VLJ�Sn�L3DG·HQ��RJ�GHW�IDQJHU�RJVn�GHP��VRP�LNNH�WLGOLJHUH�KDU�
brugt tid på digitale spil. Ellers er der kategorier, hvor forventningerne 
til brugen var markant højere end den reelle brug, hvilket hovedsa-
geligt skyldes enten, at den af brugerne fremstår som mest egnet til 
konsumering, eller at der endnu ikke er velfungerende apps på områ-
GHW��HNVHPSHOYLV�79�XGEXG�Sn�L3DG·HQ���.DOHQGHU��SURMHNWVW\ULQJ�RJ�
lignende er ikke en udpræget aktivitet, hvilket overrasker en del, men 
kan skyldes, at denne brugergruppe ikke har haft behov for disse sty-
ringsredskaber qua stadig at være bachelor- og kandidatstuderende.

Samtidig afkræfter undersøgelsen, at der ikke er tale om en deci-
GHUHW�DSS�SODWIRUP��GD�EUXJHUQH�ÀQGHU�GHW�OLJH�Vn�QHPW�RJ�HIIHNWLYW�DW�
benytte Safari-browseren med undtagelse af de nævnte app-katego-
rier, som alle har det tilfælles, at de giver brugeren eksklusivitet eller 
effektivitet i forhold til indhold. Det bliver og er for så vidt allerede en 
problemstilling for virksomheder, om de skal vælge at udvikle apps 
(nogle kalder det for dedikerede apps) eller mobile websites med ud-
gangspunkt i HTML 5. Et argument for sidstnævnte er, at det by-
pass·HU�$SSOHV�OXNNHGH�¡NRV\VWHP�RJ�VDPWLGLJ�J¡U�YLUNVRPKHGHQ�
mere eller mindre platformuafhængig, samt indholdet kan læses på 
både iPhone og Android. 

9LUNVRPKHGHU�NDQ�PHG�IRUGHO�W QNH�L�DW�XGQ\WWH�L3DG·HQV�VW\UNH�
som multi-user device og præsentationsværktøj i mindre gruppesam-
menhænge. Der er potentialer i at tænke direkte i dette evt. med et-
QRJUDÀVNH�IRUXQGHUV¡JHOVHU�DI��KYLONH�SU VHQWDWLRQVUHGVNDEHU�²�YLD�
apps eller mobile websites – der kan være behjælpelige i lige netop 
disse situationer. 

Fremtidige muligheder
0HG�GH�VWDWLVWLNNHU��VRP�YLVHU��DW�L3DG·HQ�RIWH�DQYHQGHV�VRP�HQ�VH-
kundær aktivitet ved siden af et andet medieforbrug, åbner det op 
for cross media som relevant teoretisk tilgangsvinkel eller tankegang. 
Et nyt fænomen indenfor TV- og computerspilssektorerne kaldes for 
KHQKROGVYLV�¶VHFRQG�VFUHHQ�79·�RJ�¶&RPSDQLRQ�GHYLFHV·��Second 
screens har Disney f.eks. eksperimenteret med, hvor de har udviklet 
HQ�DSS��GHU�PHQV�PDQ�VHU�HQ�GLVQH\�ÀOP��JLYHU�EUXJHUHQ�\GHUOLJHUH�
LQWHUDNWLRQVPXOLJKHGHU��EDJJUXQGVVWRI�RJ�JUDÀVNH�IUHPVWLOOLQJHU�YLD�
L3DG�DSS·HQ��'H�PXOLJKHGHU�KDU�W\SLVN�Y UHW�Sn�HQ�PHGI¡OJHQGH�HNV-
tra DVD i passiv form. Det rækker dog udover det, og man kan fore-
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stille sig reality TV-genren, hvor man kan stemme på deltagere og 
LQWHUDJHUH�L�WLONQ\WWHGH�IRUXPV�YLD�L3DG·HQ�XGHQ�DW�Jn�JOLS�DI�DIVQLWWHW��
+YLV�EUXJHUQH�VDPWLGLJ�NDQ�In�LQGÁ\GHOVH�PHOOHP�SURJUDPDIVQLW�YLO�GHW�
skabe yderligere involveringsmuligheder. Dette kræver dog radikale 
ændringer i den måde, man hidtil har anskuet produktionsplanlæg-
ningen og -processen. Den helt store forskel på interaktivt TV, som 
tidligere er blevet behandlet i vid udstrækning i forskningen, er, at 
GHW�KDU�YLVW�VLJ��DW�EUXJHUQH�RYHU�HQ�EUHG�NDP�¡QVNHU�HQ�SDVVLY�ÁDG-
skærmsoplevelse i en komfortabel sofa, hvilket Second screens be-
YDUHU��GD�DO�LQWHUDNWLYLWHWHQ�IRUHJnU�YLD�L3DG·HQ��,QGHQIRU�FRPSXWHUVSLO�
eksperimenterer man med noget lignende, hvor forumsnak, når der 
VSLOOHV�UROOHVSLO�I�HNV���NDQ�Á\WWHV�RYHU�Sn�L3DG·HQ��Vn�PDQ�NDQ�I¡OJH�
med i begge dele. 

0HG�NDPHUDHW�L�L3DG��·HUHQ�RJ�HW�EHGUH�HW�L��·HUHQ�KDU�augmented 
reality fået en renæssance. Det er endnu for tidligt at sige, om det for 
DOYRU�YLO�VOn�LJHQQHP��PHQ�ÁHUH�YLUNVRPKHGHU�DUEHMGHU�Sn�DW�XGYLNOH�
standarder, der kan benyttes af andre virksomheder, som derefter 
¶EDUH·�VNDO�WLOSDVVH�LQGKROG�RJ�VWLO�WLO�DSSOLNDWLRQHQ��'HU�HU�ÁHUH�HNVHP-
pler på og eksperimenter med en blanding af det virtuelle og fysiske, 
eksempelvis med fysiske spillebrikker og et interaktivt brætspil. 

1 UY UHQGH�XQGHUV¡JHOVH�KDU�YLVW��DW�L3DG·HQ�KDU� QGUHW�HQ�KHO�
del af brugernes kommunikation med hinanden og dermed også den 
NXOWXUHOOH�SUDNVLV��'HUIRU�HU�HW�EHJUHE�VRP�¶PHGLDWL]DWLRQ·�Y VHQWOLJW�
at undersøge nærmere i forhold til mobile medier, dvs. i dette tilfælde, 
KYRUGDQ�L3DG·HQ�VNDEHU�NXOWXUHO�RJ�VRFLDO�IRUDQGULQJ��'HU�HU�GHUPHG�
JUREXQG�IRU�DW�IRUWV WWH�XQGHUV¡JHOVHU�Sn�KHOW�VSHFLÀNNH�RPUnGHU��
som har et endnu ukendt potentiale, og efter min bedste overbevis-
ning er det second screens/companion devices, Mobile augmented 
reality�RJ�L3DG·HQ�L�IRUKROG�WLO�NXOWXUHO�IRUDQGULQJ�RJ�NRPPXQLNDWLRQ�





Noter
1 Se f.eks. Roto (2006) eller Nakhimovsky et al. (2009)
2 Se bl.a. præsentationsvideo her: http://www.youtube.com/

ZDWFK"Y �F�:�&&8�0�
3 Windows Tablet PC blev udviklet og lanceret i 2001-2002, men blev 

DOGULJ�HQ�VXFFHV��1RJOH�DI�GH�VSHFLÀNDWLRQHU��PDQ�RYHUYHMHGH��YDU�
pen-baserede inputs, stemmegenkendelse og håndskriftmuligheder.

4 Bl.a. Jack Petersen, Innovation Manager ved teleselskabet 3.dk, 
under Media-on-the-move konferencen i 2011

5 Lanceringsseancen kan (gen)ses via dette link: http://www.youtube.
FRP�ZDWFK"Y 2%K<[M�6Y5,
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ve-oven-of-computing/
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InDiMedia – Center for Interaktive Digitale Medier
 
InDiMedia – Center for Interaktive Digitale Medier – er et 
forskningscenter på Aalborg Universitet, der beskæftiger 
sig med interaktive digitale medier og IT-baserede oplevel-
ser. Interessen hos InDiMedias forskere er fokuseret på, 
hvordan man kan forstå og skabe bedre interaktive digitale 
medier, og hvordan man kan forstå og designe bedre IT-
baserede oplevelser.
  InDiMedias forskere har fokus på følgende 6 forsknings-
områder:

1 Interaktivitet og interaktive medier.
2 Sociale medier, co-creation og brugergenereret indhold.
3 Usability og user experience.
4 Oplevelsesdesign / experience design / user experience 

design.
5 Mobile medier.
6 Design, innovation, organisation, ledelser.


