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ABSTRACT 
 
Det sägs att äldre människor uppger sig för att vara ointresserade samt att inte vara i 

behov av internet, men frågan är om inte detta mest beror på förmodad oförmåga att ta 

till sig den nya tekniken. Vi kan fortfarande söka information och betala räkningar på 

det gamla traditionella sättet, dock anser den som upplevt skillnaden att det inte är något 

framtida alternativ. Det är just därför samhället måste engagera sig i detta. Framtiden 

visar just nu på att vi kan få en bred digital klyfta mellan de som kan och inte kan, har 

tillgång eller har inte tillgång till möjligheter i vårt nuvarande informationssamhälle. 

Det är på grund av detta jag ser anledningen av få en inblick i en sådan process. Med två 

olika generationers mediala uppväxt i minnet vill jag se hur två olika åldersintervaller 

använder och hanterar en iPad. Just de skillnader i hur man har vuxit upp med medier 

kan vara betydande i varje individs användning. 

 

Den grundläggande frågeställningen, som grundar sig på den digitala klyftan som har 

skapas i vårt nuvarande informationssamhälle, är om surfplattan är ett bra redskap för 

att skapa mer delaktighet i det digitala samhället? Tillsammans med tre underliggande 

frågor har jag undersökt hur användningen av surfplattor ser ut generellt, hur surfplattan 

iPad används i en yngre respektive äldre generation samt eventuella skillnader eller 

likheter som framgått mellan generationernas användning av iPad och vad det kan bero 

på. 

 

Tillvägagångsättet för studien är kvalitativa samtalsintervjuer med 8 + 8 personer i två 

olika åldersgrupper med semistrukturerade/strukturerade frågor som hjälpmedel. 

Teoretiska utgångspunkter är konvergens kultur, Diffusion of Innovations, Use and 

gratifications samt tidigare forskning och statistik på hur medieanvändningen ser ut i 

olika åldrar. Resultaten visade att de tillfrågade äldre människorna i urvalsgruppen 

använde iPad i större utsträckning än väntat.  

 

Keywords: iPad, generation, internet, Diffusion of Innovations, Use and gratifications 
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DEFINITIONER 
 

Applikation  Ett tillämpningsprogram som finns tillgänglig på mobila 

  enheter som exempelvis smartphones, surfplattor m.m. 

  Exempelvis finns det mobila applikationer som kan  

  användas som GPS, kalender, Facebook etc. 

 

iPad  En surfplatta som går under varumärket Apple. 

 

iPhone  En mobiltelefon som går under varumärket Apple. 

 

Smartphones  Ett nytt samlingsnamn istället för mobiltelefoner. En  

  smartphone är en avancerad mobil i gränslandet mellan 

  mobil och dator. Den har ett operativsystem där man har 

  möjligheter att installera mer avancerade program eller 

  applikationer. 

  

Spotify  En musiktjänst där man kan bläddra eller söka efter artist, 

  album, genre, spellista, eller skivbolag. Finns tillgänglig på 

  dator, surfplatta och mobil. 

 

Surfplatta  Pekplatta, datorplatta, läsplatta. Handhållen dator bestående 

  av en stor pekskärm som styrs med fingertopparna. 

 

YouTube  En webbsida som ger tillgänglighet till videoklipp, TV-klipp, 

  musikvideor och övrigt innehåll som videobloggning, korta 

  original videor m.m. På webbplatsen kan användare ladda 

  upp, visa och dela videoklipp.  
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1 INLEDNING 
I detta introduktionskapitel behandlas bakgrund, syfte, mål, avgränsning och metod för den 

studie som kommer att genomföras. 

 

1.1 Bakgrund 
Att människan bara är en passiv mottagare av media och kan påverkas åt vilket håll som helst, 

enligt Jostein Gripsrud är den tiden förbi.1 Idag tror man istället att människan själv väljer 

sina mediekanaler och utnyttjar sin medieexponering utefter sitt eget behov. iPad är ett 

exempel på en skicklig arbets- och underhållningsmaskin som uppfyller sådana behov och 

som dessutom har rusat i svensk försäljning.2 Skillnaderna mellan en iPad och en traditionell 

dator är inte stora, det vill säga att den kan uppdateras med en uppsjö av program, allt ifrån 

spel, program för videoredigering, ordbehandlare och specifikt anpassade program för olika 

utbildningar eller företag. Möjligheterna att anpassa sin iPad är i princip obegränsade. Av den 

anledningen och med två olika generationers mediala uppväxt i minnet, är det intressant att se 

hur användningen samt hanteringen av surfplattan skiljer sig. Just skillnaden i hur man har 

vuxit upp med medier kan vara betydande i varje individs användning. Den äldre 

generationen ger en bild av hur de växt upp med de mer traditionella medierna, gentemot den 

yngre generationen där internet har integrerats redan vid födseln. Problemformuleringen kan 

beskrivas kort som att den digitala klyftan kanske kan visa prov på olika mönster i 

användandet samt om surfplattan är ett lämpligt redskap för att minimera denna digitala 

klyfta. 

 

År 2010 presenterades den första iPad:en av Apples dåvarande grundare och verkställande 

direktör Steve Jobs i San Francisco. År 2014 slog försäljningen av iPad rekord då det såldes 

26 miljoner iPad-enheter under de första månaderna, jämfört med 22,9 miljoner under samma 

månader föregående år.3 I undersökningen Svenskarna och internet 2014 så visar det sig att 

tillgången av surfplattan har ökat de senaste tre åren i alla åldrar.4 Det säger en hel del om hur 

populär iPad faktiskt är. Det som gör en iPad så speciell är dess enkelhet, oavsett om man 

surfar, mejlar, tar bilder eller spelar spel kan man göra allt genom att bara svepa eller trycka 

med fingrarna. Den är både som en bok och kalender i sitt fodral, ett praktiskt 

                                                
1 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 2011, s. 72. 
2 http://www.soi2014.se/internets-spridning-har-inte-helt-stannat-upp/sverige-i-varlden-2014/ 
3 http://www.99mac.se/artikel/4781-rekordmanga-salda-iphone-och-ipad-under-apples-forsta-kvartal-2014 
4 Findahl, Olle, Svenskarna och internet 2014, s. 20. 
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vardagsföremål. Den stora skärmen gör att allt blir mer tydligt och oftast enklare än i mobilen. 

Det underlättar användandet för både den yngre, men framförallt för den äldre generationen 

som kan ha fått sämre syn eller liknande. iPad ersätter varken datorn eller mobilen, så hur kan 

då användningsområdena se ut och skilja sig mellan dessa två generationer? 

 

1.2 Syfte och mål 
Denna pilotstudie består av en grundläggande frågeställning baserad på den digitala klyftan 

som har skapats i vårt nuvarande informationssamhälle; är surfplattan ett bra verktyg för att 

jämna ut delaktigheten i det digitala samhället? För att få svar på detta så har jag valt att ha 

med tre underliggande frågor. Frågorna ska visa på hur den generella användningen av 

surfplattor ser ut, hur surfplattan iPad används i en yngre respektive äldre generation, samt 

eventuella skillnader eller likheter som framgått beroende på generationernas användning av 

iPad. Detta har undersökts i varje generation med hjälp av åtta olika användningsområden. 

Utefter teoretiska antaganden kopplat till vad iPad kan erbjuda, har jag kategoriserat dessa 

användningsområden, eller teman som de kommer att kallas för i fortsättningen är; bakgrund, 

kommunicera och internettjänster, bild- och filmanvändning, musik, applikationer, spel, 

litteratur och nyheter samt television. Den yngre generationen har representerats utav åldrar 

mellan 20 och 30 år, samt den äldre för åldrar mellan 50 och 60 år. Arbetet syftar alltså inte 

bara till att se hur användningen av iPad ser ut i två olika generationer, utan också till att 

försöka få svar på om iPad är ett exempel på ett bra redskap för att skapa mer delaktighet i det 

digitala samhället. Förhoppningsvis kommer denna pilotstudie att kunna ligga till grund för en 

fortsatt forskning om hur människors kunskaper och medieanvändning utvecklas och hur man 

eventuellt kan minimera den digitala klyftan.  

 

Grundläggande frågeställning: 

Är surfplattan ett bra redskap för att skapa mer delaktighet i det digitala samhället? 

 

Underliggande frågeställningar: 
 

• Hur ser den generella användningen ut av surfplattor i Sverige idag? 

• Hur används iPad mellan två generationer; yngre respektive den äldre generationen? 

• Finns det några skillnader eller likheter? Vad kan det bero på? 
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1.3 Material och avgränsning 
Utifrån frågeställningarna genomfördes en kombination av både strukturerade och 

semistrukturerade samtalsintervjuer. Med hänsyn till den tidsbegränsning som fanns för 

genomförandet av studien gjordes sammanlagt 16 stycken. Utifrån resultaten av de olika 

intervjuerna gjordes en analys av två målgrupper som representerar två olika generationer. 

Anledningen till att jag valde att ha med dessa två generationer, var för att förhoppningsvis 

kunna se olikheter i svaren vid intervjuerna. Förväntningarna var att se ett mönster och få en 

förståelse kring ämnet, men också att kunna se om det överensstämde med de teoretiska 

påståendena samt med tidigare forskning. Litteraturstudien innefattar tryckt litteratur om 

människors behov, medieanvändningens historia och hur olika medier tillämpats, mestadels 

som teoretiska ståndpunkter vilket stärker studiens resultat. De böcker som ligger till grund är 

viktiga för att kunna förstå hur de två målgrupperna hanterar olika typer av medier som ett 

resultat utifrån vilken medial uppväxt man har haft. 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Val av datainsamlingsmetod 

Kvalitativa forskningsintervjuer fungerar som den huvudsakliga metoden i undersökningen. 

Utifrån frågeställningen har ett intervjuformulär skapats där tematiseringen faller naturligt 

under varje fråga.5 Intervjuerna av de två urvalsgrupperna är baserade på litteraturstudien och 

den framtagna kategoriseringen av användningsområdena. Intervjuerna belyser hur varje 

informant använder iPad; både i det vardagliga livet som ett verktyg för studenter eller i 

jobbrelaterade sammanhang. Tematiseringen av studiens grundläggande frågeställning och 

tillhörande delfrågor har brutits ner till åtta användningsområden som visar upp surfplattans 

olika funktioner. Som jag tidigare nämnt kommer dessa användningsområden att kallas för 

teman.  

1.4.2 Förberedelser 

Målet med den här undersökningen är att få en bild av hur det skiljer sig i användandet av 

iPad mellan en yngre samt en äldre generation, där man kan förvänta sig att grupperna 

kommer att svara olika. Detta är inom forskningsprocessen en viktig aspekt då det intressanta 

är att testa en hypotes. I en undersökning av skillnader mellan grupper är det lämpligast att 

standardisera frågorna i formuläret samt att ha frågornas ordningsföljd i åtanke. För studiens 
                                                
5 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2010, s. 59 
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syfte passar det bäst att man i förväg förväntar sig skillnader i de olika användningsmönstren. 

Detta innebär att eftersom ämnet och syftet styr valet av metod, har det därför varit 

nödvändigt att välja en forskningsteknik som låter yngre och äldre människor vara objekt i 

studien. Där får dem själva berätta hur de använder surfplattan, uttalandena formas kring ett 

par generella frågor och deras teman.6 

 

Den kvalitativa metoden är baserad på semistruktuerade och strukturerade samtalsintervjuer. 

Intervjuerna bestod av en avslappnad dialog med informanterna, samtidigt som deras svar inte 

fick sväva iväg för mycket. Informanterna styrdes i samtalen dock inte till bestämda 

uppfattningar om varje tema. Semistrukturerade samtalsintervjuer är även lämpliga när man 

vill få grepp om människors enskilda uppfattningar och erfarenheter. Den kombinerade 

intervjuformen utfördes genom att jag ställde ett antal frågor efter en standardiserad manual. 

Strukturen kunde likna en enkätundersökning men skillnaden var att jag eftersträvade öppna 

svar.7 Detta innebar intervjuer med breda frågor och konkreta informationsrika svar. Mötet 

med informanterna hade ett syfte att nå kunskap, där dessa samtal kom att eftersträva 

information om varje informants bakgrund samt deras upplevelser i användandet av 

surfplattan.8 

 

1.4.3 Urval 

Studiens urval av informanter grundades på ett okontrollerat slumpmässigt urval. 

Okontrollerat slumpmässigt urval innebar i detta fall att jag fångade frivilliga informanter via 

en egen annonsering på Facebook, samt fyra frivilliga närstående släkt och vänner. Dessa 

närstående blev praktiskt valda kontakter och tre stycken av dem ingick i den yngre 

generationen och den fjärde i den äldre generationen. Annonseringen via Facebook kan 

beskrivas som att jag sökte kandidater där kravet var att de först och främst använde sig av 

surfplattan, kände sig manade att ställa upp på en samtalsintervju och att de ingick i åldrarna 

mellan 20 till 30 år eller 50 till 60 år. I urvalet av informanter var det en fördel om personen i 

fråga använde iPad flitigt, exempelvis för studier eller i jobbrelaterade sammanhang, i 

förhoppning om att ge ett intressantare användningsmönster. En gemensam nämnare i urvalet 

var att samtliga informanter skulle vara svenska medborgare.  

                                                
6 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2010, s. 54 
7 ibid., s. 53 
8 ibid., s. 57 
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1.4.4 Intervjumanual 

Semistrukturerade samtalsintervjuer är uppbyggda kring ett begränsat antal teman. Ett tema 

syftar huvudsakligen på att fungera som en bred och öppnande fråga. Exempelvis om en fråga 

gäller hur man tar till kommunikation och internettjänster så finns ett tema som heter 

”Kommunicera och internettjänster” då det finns semistrukturerade underliggande frågor om 

detta tema.9 Först och främst ville jag veta varje deltagares bakgrund då det spelade stor roll i 

min teori. Det var för mig ett enkelt sätt att skapa en konkret bild kring varje informant och 

som i sin tur gjorde det enklare att hitta olika samband. 

 

Följt av bakgrund kommer: Kommunicera och internettjänster innebär att söka svar på hur 

användaren kommunicerar via sin iPad. Man kan nämligen synkronisera sina SMS via 

mobilen eller genom ett tillhörande abonnemang. Surfa på internet är också ett exempel på 

hur man kan kommunicera på en iPad. Antingen via safari eller olika applikationer.I Bild- och 

filmanvändning beskrivs det mesta redan i benämningen. Målet är att söka svar på om 

användaren använder kameran och i vilka sammanhang i sådana fall. Musik inleds först med 

en öppnande fråga om hur användaren helst lyssnar på musik. I detta fall riktar sig inte frågan 

enbart till musikanvändandet på iPad, utan mot mobil och radio med mera. Lyssna på musik 

på iPad kan man antingen göra genom surfplattans inbyggda MP3-spelare eller genom 

applikation och safari. Applikationer förklarar mycket i hur användaren har valt att forma sitt 

användande. Exempelvis ställs frågan om hur många applikationer varje användare totalt har 

på surfplattan. Spel är ett tema där det också kan avslöjas mer om exempelvis hur mycket en 

användare kan tillbringa tid vid surfplattans skärm. Att spela spel på iPad med en större 

skärm, tillfredsställer människor och gör det unikt, antingen i safari eller via applikation. 

Litteratur och nyheter är ett tema där jag ville ha svar på om de brukade läsa böcker eller 

tidningar på iPad. I och med att surfplattan marknadsförs så som att den är funktionell till att 

förtydliga text och bild genom sin enkla pekskärm, så kan till exempel att läsa tidningen vara 

en attraktiv fördel att göra på iPad:en. Sist men inte minst har vi temat Television som innebär 

att se om informanterna använder surfplattan för att se på TV-kanaler direkt, alternativt 

missade programavsnitt. De kan också vara medlem på exempelvis Netflix som erbjuder en 

tjänst där man kan kolla på TV, serier och filmer närsomhelst.  

 
                                                
9 ibid., s. 64 
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När man undersöker användandet av ett fenomen kan det skapas praktiska frågor, sådana 

förekom i varje intervju. Om svaret på någon fråga inte är tillräcklig, så fungerade 

uppföljningsfrågorna bra för att nå ett förtydligande.10 I samtalsintervjuerna är samtliga teman 

och frågor väldigt kontrollerande men däremot hölls samtalen öppna för ett bredare 

perspektiv. Konsten är att styra en intervju så att undersökningens syfte förverkligas men 

samtidigt ger intervjuobjektet friheten att prata om vad han eller hon vill inom ämnet. 

Frågeformulärets uppbyggnad kräver formuleringar av frågor som kan gräva fram 

tendensskillnader samt praktiska frågor som också svarar på vad detta beror på, vilket gör att 

man kan ta reda på sociala samt yrkes- och utbildningsmässiga relationer som kan vara 

viktiga orsaker till både skillnader och likheter i användandet. Exempelvis kan det visa sig att 

den yngre generationen använder sig mer av musikfunktionen på sin iPad än vad den äldre 

gör, det kan då vara lönsamt att ställa frågor som på något sätt ger en förklaring till detta. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara ”Hur lyssnar du oftast på musik?”. Då finns det en chans 

till att svaren kan visa på att den äldre generationen kanske bara lyssnar på musik via stereo 

eller radio, medan den yngre generationen möjligtvis är en mer frekvent lyssnare av alla sina 

musiktillgångar på surfplattan. 

1.4.5 Transkribering och analys 

När materialet var insamlat bearbetades det för att sedan kunna analyseras, detta genom en så 

kallad transkribering. Trots att kombinationen mellan semistruktuerade och strukturerade 

intervjuer kunde variera intensivt mellan varje intervju i en generation, så hölls intervjuerna 

inom ramen för intervjumanualen. Vid transkriberingen fördes de inspelade intervjuerna ner 

på papper, en överföring från ljud till text. Dock hände det att intervjuerna inte bestod av 

ordagranna intervjuuttalanden eller beskrivningar som exempel på pauser och känslomässiga 

uttryck. 

 

När ljud hade blivit text var det klart för analys. På förhand behövdes en viss förståelse för att 

kunna veta vad det var man skulle uppmärksamma, för att sedan kunna tolka och förstå 

samtalsintervjuerna.11 Anledningen till att jag valde att studera ämnet, var också på grund av 

att jag är ung och ansåg mig ha tillräckligt goda kunskaper om detta verktyg. En av mina 

förkunskaper i det här sammanhanget var att de yngre var mer frekventa internetanvändare än 

de äldre, men inte minst använde jag mig själv utav surfplattan. Att vara insatt i kontexten för 
                                                
10 ibid., s. 67 
11 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2010, s. 14 
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att förstå informanterna i förhållande till det sammanhang som omgav påståendena skapade 

en effektiv intervjuprocess som gjorde det lättare att sedan analysera materialet. 

 

2 MEDIEANVÄNDNING IDAG 
I detta kapitel framförs de teoretiska delarna som utgör litteraturstudien samt tidigare 

genomförd forskning om medieanvändning. 

 

2.1 Teorier om konvergens och internetanvändning 
Det sägs att olikheterna i internetanvändandet hos äldre jämfört med yngre människor inte är 

lika stora. Konvergenskultur är ett begrepp som innebär att olika medieformer börjar närma 

sig varandra och skiljaktigheterna blir mer otydliga eller försvinner helt.12 Detta kan 

exempelvis uppstå i sammanhang då tekniska förändringar inträffar. I dagens 

informationssamhälle talar man om mediekonvergens, en kommande integrering av de 

befintliga och separata medier som finns idag. För oss människor innebär detta att medierna 

flyter samman och att det digitala fördelas över samma kanaler. Det digitala samhället som vi 

har idag, innebär att yngre och äldre medier både möts och minskar i omfattning tills att 

de konvergerar både i innehållet och dess gestaltning. Enligt Henry Jenkins så medför ny 

teknik mindre produktionskostnader, utökad kapacitet för de tillgängliga leveranskanalerna 

samt att det gör det möjligt för konsumenterna att lättare ta det till sig. Alltså spara, 

kommentera och vidarebefordra medieinnehållet på nya effektiva sätt. Man kan inte sätta 

finger på om medievärlden inte längre går att kontrollera, eller om den är kontrollerad.13 

Jenkins menar också att ordet konvergens till exempel kan beskriva tekniska och kulturella 

förändringar, såsom användning av en iPad. 

 

Under de senaste 50 åren har det svenska samhället alltmer blivit ett informationssamhälle. 

Mellan människor blir olika typer av kommunikation och information nästan obegränsade. 

Internet ger storartade möjligheter, det är enkelt att söka och hitta information och det går 

snabbt att få kontakt med andra människor. Man kan säga att globaliseringen är en utveckling 

som medför en ökad tillgång till information, underhållning och olika produkter. Håkan 

Hvifelt beskriver i sin bok På väg mot medievärlden 2020 att mediet har egna styrkor och 

                                                
12 Jenkins, Henry, Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar, Daidalos, Göteborg, 2008, s. 29 
13 ibid., s. 28 
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svagheter vad gäller innehåll och hur de ska utformas för att passa mediet. För att skapa 

framgångsrika produkter för internet, nyheter eller annat innehåll måste internet användas 

efter den speciella karaktär den har som medium.14 Hadenius och Weibull beskriver i sin tur 

medielogik i fyra kategorier: mediedramaturgi, medieformat, mediearbetsrutiner och mediets 

arbetsmetoder. Mediedramaturgi kan känneteckna det som Gunilla Kindstrand (kulturchef på 

Mittmedia, som tidigare varit verksam i teaterns värld) en gång beskrev för mig ”ordet 

dramaturgi kan beskrivas som en klocka när vilken eller vilka nyheter ska publiceras”. 

Samma sak beskriver Hadenius och Weibull, att man i första hand avser beslutsregler och 

överväganden som förekommer för att sedan fånga och hålla kvar publikens uppmärksamhet. 

På nätet, där både tidningar, radio och TV nu konvergerar, gäller alltså specifika beslutsregler 

och överväganden för att intressera och behålla publiken via internet som kanal. Internet 

fungerar som en plattform för både de traditionella medierna samt den digitala 

kommunikationen. 

 

2.2 Teorier om medieanvändning och generationer 
Vi lever i ett samhälle där ny teknik ger oss tillgång till i princip vad vi vill. En stor och 

avgörande faktor i det är människors olika behov, samt vilka funktioner som media uppfyller 

för publiken, som i sin tur avgör människors medieval.15 

 

2.2.1 Diffusion of Innovations 
Diffusion of innovations är en teori som har utvecklats av Everett M. Rogers. Denna teori 

innebär att bedöma spridningen av ny teknik. För att se hur detta ter sig klarläggs nyheter och 

observationer i hur det förmedlas under en viss tid i olika kanaler, samt hur olika sociala 

grupper förhåller sig till detta. Teorin används då man vill studera hur dessa sociala grupper 

accepterar ett medium och för att se spridningsprocessen. När exempelvis iPad uppkom eller 

när någon annan ny teknik introduceras på marknaden så blir inte fördelningen av blivande 

användare jämn. Denna teori vill säga att samhället är indelat i olika sociala grupper där man 

väljer innovationer olika snabbt. I Rogers bok ”Diffusion of Innovations” från år 1995 

klarlägger Rogers sin modell om hur olika grupper av människor i samhället är mer eller 

mindre benägna att ta till sig en innovation. Modellen kallas för ”Adopter Categorization on 

Basis of Innovativeness” och påvisar fem olika kategorier av adoptering av en ny uppfinning. 
                                                
14 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad Stockholm: 
Studentlitteratur, 2008, s. 34 
15 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 6. ed., Sage, London, 2010, s. 396 
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Kategorierna, anser Rogers är idealtyper som har växt fram genom empiriska 

undersökningar.16 

 

Den klassificering som fått störst spridning och som kommer att användas i denna 

undersökning, är den som presenterades av Everett Rogers i den första upplagan av The 

Diffusion of Innovations från år 1995. Rogers delar in individer som börjat använda en ny 

innovation (Adopters) i fem kategorier beroende på innovativitet, det vill säga hur snabbt de 

tar till sig den nya tekniken i förhållande till de övriga.  

 

 

 
Figur 1: Adopter Categorization on the Basis of Innovativeness 
 

Figuren beskriver Rogers indelning av befolkningen i kategorier efter hur snabbt individerna 

adopterar en innovation. Kategorierna är följande:  

 

Innovatörerna (Innovators) är de första som tar till sig innovationen och brukar utmärkas som 

äventyrliga. De är nyfikna och redo att satsa på nya uppfinningar, trots att det kan innebära en 

viss risk med detta. De har också ett högt tekniskt kunnande vilket gör att de kan förstå hur ny 

teknik fungerar. De utgör en viktig position då de tar in ny teknik utifrån och introducerar den 

i det sociala systemet. Tidiga användare (Early adopters) får hög status och respekt inom det 

större och sociala systemet. Andra ser dessa som vägledare för nyheten och om en dessa 

användare väljer att använda en ny innovation finns det stora möjligheter att andra snart tar 

efter. Det är denna grupp som står för informationsupplysning och handledning av mediet. 

Den tidiga majoriteten (Early Majority) är de som tar till sig nya innovationer just före eller 

                                                
16 Rogers, Everett M., Diffusion of innovations, New York: Free Press, 1995, s. 252-267 
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under tiden som alla andra gör det. Gruppen är stor och tar därför längre tid på sig att ta till 

sig nyheten. Dock är denna grupp en viktig del i spridningsprocessen då den följer upp under 

hela processens gång. Den sena majoriteten (Late Majority) är gruppen som är mer tveksam 

och inte vill ta till sig innovationen förrän de flesta andra redan gått före. Att de väl börjar 

använda tekniken kan bero på grupptryck eller ekonomisk nödvändighet. Det krävs också att 

den största osäkerheten om den nya tekniken har lagt sig för att de ska ta steget. 

Eftersläntrarna (Laggards) är gruppen som är mest skeptisk och som är de sista som tar till 

sig ny teknik. De är traditionella och låter erfarenheter vara det som avgör när de tar sina 

beslut. De är misstänksamma mot innovationer, har begränsade ekonomiska resurser och 

måste därför vara säkra på att tekniska nyheten är bra.17 

 

2.2.2 Uses and gratifications 
Denis McQuails teori uses and gratifications, som på svenska kallas användarteorin, beskriver 

just detta om att medieanvändning till stor del sker utefter våra medvetna val kring vad man 

vill uppnå med användandet.18 Inom konsumtionens alla ramar menar man att det är behoven 

som styr konsumtionen, vilket då också betyder att behoven styr konsumtionen av medier och 

medieinnehåll.19 Vilka behov som publiken vill tillfredsställa kan därför styra vilket innehåll 

publiken intresserar sig för i de olika medierna. Tillgången till media är obegränsad och i 

samband med det ständigt ökade utbudet finns det möjlighet för oss som mottagare att 

anpassa vår medieanvändning efter vad som passar just oss. 

 

Teorin uses and gratifications har största fokus på att medvetna val ligger bakom 

medieanvändningen. Vi som mottagare ses som effektiv och ofta medveten om våra behov.20 

Teorin har haft stort inflytande och i flera fall utgår man från behovens betydelse, dock har 

perspektivet förnyats och flera forskare menar att teorin behöver kompletteras med ytterligare 

faktorer som styr medieval. Faktorer som tar hänsyn till det sociala och kulturella 

sammanhanget.21 Medievalet handlar med andra ord inte enbart om medvetna behov och 

logiska beslut, utan också om erfarenheter i vilket sammanhang varje mottagare finns i. 

 

                                                
17 Rogers, Everett M., Diffusion of innovations, New York: Free Press, 1995, s. 313 
18 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 6. ed., Sage, London, 2010, s. 425 
19 Solomon, Michael R., Consumer behavior: buying, having, and being, 8. ed., Pearson Prentice Hall, Upper 
Saddle River, N.J., 2009, s. 130 
20 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 6. ed., Sage, London, 2010, s. 424 
21 ibid., s. 424 
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I boken McQuails mass communication theory beskriver McQuail den allmänna synen på 

dagens publikkoncept som “en uppmärksam, mottaglig men relativt passiv grupp lyssnare 

eller åskådare samlade i en mer eller mindre offentlig miljö”.22 Han menar att detta är en 

beskrivning som inte passar in i dagens ständigt föränderliga medieklimat. I och med att ny 

media uppstår byts den tidigare passiva publiken ut mot en publik som uppmanas att 

involvera, engagera och reagera. McQuail anser att vi människor inte bara har en möjlighet att 

påverka och tolka mediematerialet som vi får ta del av utifrån våra egna förtjänster, utan vi 

har också en roll i att aktivt söka oss till mediekanaler som uppfyller våra egna behov. 

Människors behov av ett medium startar en slags förväntan då vi genom erfarenhet vet vad vi 

brukar uppnå genom att konsumera en viss mediekanal. Just detta är vad jag söker i mitt 

uppsatsämne, där personer aktivt väljer sin tid vid iPad:en eftersom den ofta kan fylla ut tiden, 

vara i ett underhållande syfte eller i informationssyfte. 

 

Teorin uses and gratifications kategoriserar behoven i fyra olika grupper: behov av 

information, behov som kan styrka den personliga identiteten, behov av underhållning och 

avkoppling samt behov av gemenskap och sociala relationer.23 Ett informationsbehov innebär 

att mottagarna får nyheter och kunskap och därigenom en känsla av säkerhet och något som 

kan hjälpa till när det handlar om att välja åsikt och ta beslut. Dessutom tillfredsställer 

informationsfunktionen mottagarnas nyfikenhet och deras allmänna intresse. Med personlig 

identitet menas att mottagarna får stöd i sina personliga värderingar, att de kan identifiera sig 

med andra i medierna som de värderar högt, att mottagarna får insikt om vem de är samt hur 

de kan bete sig. Underhållningsfunktionen kan ge avkoppling och en möjlighet att fly från 

tankar och problem. Det kan också vara ett tidsfördriv och ge någon form av kulturell 

stimulans. Den sista kategorin, gemenskap och social interaktion innebär att mottagarna får 

insikt om andra människors sociala förhållande, ger en grund för samtal och social 

interaktion, men även förståelse för andra människor och få en känsla av tillhörighet.24 

 

Hur gammal man är och vilken generation man tillhör kan därmed ha betydelse för vilka 

medier man har tillgång till och hur man använder dessa. Undersökningar har visat att olika 

generationer använder media på olika sätt trots att de har tillgång till samma utbud. I 

Wadbring och Bergströms artikel Mediers värde för olika generationer beskriver de att de 

                                                
22 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 6. ed., Sage, London, 2010, s. 398. 
23 McQuail, Denis, Masskommunikationsteori: en introduktion, 1. uppl., LiberFörlag, Malmö, 1984, s. 78-79 
24 McQuail, Denis, Masskommunikationsteori: en introduktion, 1. uppl., LiberFörlag, Malmö, 1984, s. 78-79 
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viktigaste faktorerna som förklarar innehav och användning av medier är ålder. Det gäller inte 

bara i avseendet vilken fas man befinner sig i, utan också vilka förutsättningar man vuxit upp 

under och som präglar de vanor man etablerar senare i livet. Forskarna förklarar detta med att 

vilka medier man använder beror på vilka medier man är uppväxt med och vilka medier man 

har för vana att använda. Jag, som tillhör den yngre generationen, har under min uppväxt 

präglats i en medievardag och det blir en naturlig del av ens rutiner.25 Vad gäller betydelsen 

för ålder och andra faktorer som påverkar människors medieval har blivit allt större vad gäller 

nya medier. Nya medier kännetecknas främst som en interaktivitet där kommunikationen är 

ömsesidig och publiken kan vara mer deltagande. Publiken får mer kontroll och väljer själva 

sin medieanvändning utefter deras behov. Dessutom innebär nya medier att sändare och 

mottagare kan kommunicera när det passar och inte är bundna till en viss tid. 

 

Den tekniska utvecklingen gör medieanvändningen alltmer rums- och tidsberoende.26 Det 

som utgör medieanvändningen mest är framförallt hur mycket tid vi lägger ner på att surfa på 

internet. På senare tid har många undersökningar gjorts då det har visat sig att den 

genomsnittliga tiden som vi ägnar åt internet i hemmet har under de senaste fyra åren varit 

ungefär 11,5 timmar i veckan, med andra ord 1,5 timme om dagen.27 Just denna undersökning 

är från år 2014, där den visar att bara året innan har det skett en ökning med en timme i 

veckan. Ökningen av användandet beror på den ökande användningen av bland annat 

surfplattor. Men en annan anledning kan också vara att fler använder internet dagligen. De 

senaste sju åren har det nämligen den dagliga användningen ökat från 52 till 76 procent, vilket 

innebär att många fler har börjat använt internet i hemmet. År 2007 var det få som använde 

internet i hemmet flera gånger om dagen, men om man ser på år 2014, så var procenten på 40. 

Mellan år 2013 och 2014 skedde det en ökning från 33 procent användare flera gånger om 

dagen till 40 procent 2014. Detta innebär att utvecklingen blir allt vanligare användning av 

internet som till stor del räknas till exempelvis surfplattan. Säkerligen pekar allt på att 

framtiden alls inte kommer kräva några kablar för att kommunicera. Var vi än är kan vi 

kommunicera men samtidigt innebär oberoendet av tid, och som jag nämnt tidigare att vi 

redan idag med hjälp av till exempel surfplattan, kan avgöra själva vilket konsumtionsmönster 

                                                
25 Wadbring, Ingela & Bergström, Annika, Mediers värde för olika generationer i Sören Holmberg & Lennart 
Weibull (red) Nordiskt ljus., Göteborgs Universitet, 2010, s. 407. 
26 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad Stockholm: 
Studentlitteratur, 2008, s. 46 
27 http://www.soi2014.se/internets-spridning-har-inte-helt-stannat-upp/sverige-i-varlden-2014/ 
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vi är i behov av. På grund av att vi blir helt oberoende av tid och rum för medieanvändningen, 

kommer gamla inlärda mönster för detta att ändras.28 

 

2.3 Tidigare forskning om generationer och ökad tillämpning av media 
I Ulrika Anderssons avhandling Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad 

medievärld visar hon att i en studie av människors generella medieanvändning urskiljs 

exempelvis de som är födda mellan 1924 och 1929 kallas för tidnings- och radiogenerationen, 

svartvit-tv-generationen för de som är födda mellan 1954 och 1959 och internetgenerationen 

som är född mellan 1979 och 1984. Samtidigt som en studie av mobiltelefonanvändning lyfter 

fram radio- och tidningsgenerationen de som är födda på 1930-talet, tv-generationen som är 

född på 1950-talet samt mobilteknologigenerationen som är född på 1980-talet. 

Mediegenerationer har i takt med medielandskapet omvandlats och på så sätt har också 

mediestrukturen och medieinnehållet förändrats. Detta har sedan påverkat förutsättningarna 

för hur olika generationer för håller sig till medier. Andersson beskriver att forskningen visar 

stora skillnader i medievanor mellan generationer som vuxit upp innan respektive under 

expansionen av kommersiell tv och mellan generationer som vuxit upp innan respektive efter 

datorers genomslag.29  

 

Andersson menar också att det finns studier som utefter generationsperspektivet analyserar 

människors medievanor. Dessa studier grundar sig på antagandet då fortfarande människor 

kan delas in i generationer grundat på när de är födda, och att den medieteknik som 

dominerade uppväxten spelar roll för generationens medieanvändning, men också att faktorer 

såsom vilken fas man är i livet och samhällskontext är av betydelse för att förklara skillnader 

såväl inom som mellan olika generationer. Exempelvis har samhällsförändringar såsom 

utökad utbildningstid och ökad mobilitet bidragit till att vissa liv har dragits ut i tid eller 

senarelagts, vilket också har fått konsekvenser för hur medieanvändningen ser ut i olika 

åldersgrupper. En del av den kritik som har förts fram mot generationsperspektivet har 

handlat om att forskare ger medietekniken en orimligt stor betydelse, i synnerhet när det 

gäller digitala mediers påverkan på de yngre generationerna och den så kallade digitala klyfta 

                                                
28 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad Stockholm: 
Studentlitteratur, 2008, s. 46 
29 Andersson, Ulrika, Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad medievärld: en forskningsöversikt, 
Mittuniversitetet, Sundsvall, 2014, s. 30 
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mellan olika generationer.30 Andersson menar att den teoretiska beskrivningen av de yngre 

mediegenerationerna som internetgenerationen ger en alltför ensidig och vilseledande bild av 

unga människors medieanvändning. Studier pekar mot att det i verkligheten inte finns någon 

sådan likartad internetgeneration, dock finns det betydande skillnader i enheten av intensitet i 

unga människors användning av digitala medier, vilket huvudsakligen förklaras av att 

sociokulturell bakgrund och individuella preferenser påverkar medieanvändningen. 

Andersson nämner också att det finns brittiska studier som visar att exempelvis en tredjedel 

av den så kallade internetgenerationen ägnar sig åt en högst begränsad användning av digitala 

medier medan en allt större del den vuxna befolkningen i sin tur består av högfrekventa 

internetanvändare. Den digitala klyftan mellan olika generationer förefaller således bli allt 

mindre, vilket forskare bland annat menar beror på att äldre och medelålders medieanvändare 

har blivit mer motiverade att använda digitala medier i vardagen, inte minst då dessa upplevs 

förenkla kommunikationen och bidra till känslor av samhörighet med yngre generationer. 

Fortfarande är det dock gruppen av unga vuxna och yngre medelålders som står för den 

största användningen av digitala medier och som i högst utsträckning också betonar 

fördelarna med ny medieteknologi.31 

 

2.3.2 WIP – World Internet Project 
World Internet Projekt är ett projekt som innebär att varje år får människor över hela världen 

svara på frågor om hur de använder internet. Genom WIP kan man följa internets utveckling 

både globalt och lokalt. Detta globala samverkansprojekt och en studie som syftar till att 

kartlägga och förstå samhällsutvecklingen relaterad till internets utveckling. Projektet 

startades 1999 och granskar hela 30 länder runt om i världen. Syftet med projektet är att med 

en ”öppen attityd och en ansträngning efter att insamlade data och genomförda analyser skall 

komma näringsliv och beslutsfattare tillgodo, fungera som ett relevant och trovärdigt 

beslutsunderlag”.32 Svenskarna och internet 2014 är rapporten som baseras på intressanta 

aspekter om just Sveriges internetanvändning där totalt 3 000 personer intervjuas från 12 år. 

 

Rapporten presenterar synnerligen att tillgången och användningen av internet i Sverige 

utökas, främst bland de äldre och absolut yngsta då de inte har blivit internetanvändare ännu. I 

                                                
30 Andersson, Ulrika, Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad medievärld: en forskningsöversikt, 
Mittuniversitetet, Sundsvall, 2014, s. 32 
31 Ibid., s. 32 
32 https://www.iis.se/blogg/ett-varldsomspannande-projekt/ 
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många åldersgrupper har man redan nått taket där nästan alla redan använder internet. 

Författaren till rapporten är Olle Findahl och han skriver bland annat att ”det är nästan hälften 

av alla inblandade i studien använder internet flera gånger om dagen”.33 I åldrarna 6 till 65 år 

använder minst 90 procent internet tidvis, och bland de äldsta av dessa använder cirka 30 

procent. Denna expansion kan vara en följd av surfplattans ökande popularitet. Surfplattans 

smarta innehåll presenteras på ett annorlunda och ett lättsamt sätt, vilket kan öppna för att fler 

använder internet. Mobiltelefonen kan man ha med sig överallt i fickan medan surfplattan har 

en betydligt större skärm. Undersökningen visar att i det dagliga användandet av dessa två 

prylar, så är skillnaderna få när det gäller att kolla exempelvis de senaste nyheterna, skicka 

mejl och läsa tidningar. Findahl upplyser om att ”det är till och med något vanligare att läsa 

dagstidningen på surfplattan än i mobilen”. Det framgår att 25 procent av pensionärerna 

använder surfplatta någon gång, och mellan 36 och 45 års ålder används den av hela 66 

procent någon gång ibland.34 

 

 

  

                                                
33 Olle, Findahl, Svenskarna och internet, 2014, s. 19 
34 Olle, Findahl, Svenskarna och internet, 2014, s. 20 
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3 EMPIRI OCH ANALYS 
 

I följande kapitel kommer tolkningar och tankegångar presenteras utefter de kvalitativa 

intervjuer samt reflektioner och diskussion till det teoretiska avsnittet. 

 

I min undersökning fanns ett övergripande syfte nämligen att beskriva och analysera hur iPad 

kan användas i två generationer. Bakgrunden till frågeställningen var att ge ett perspektiv på 

hur människors användning av en populär innovation ser ut och förväntningarna var att i 

undersökningen skulle jag se tydliga skillnaderna. Tre frågeställningar utkristalliserade sig 

under vägen; Hur ser den generella användningen ut av surfplattor i Sverige idag? Hur ser 

användningen ut av innovationen iPad mellan två generationer; yngre respektive den äldre 

generationen? Finns det några skillnader eller likheter? Vad kan det bero på? Härnedan 

kommer en jämförande presentation av de användningsområden som varje informant har 

svarat på.  

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 1: BAKGRUND 

Den första frågan vill ha reda på när de skaffade sin iPad. I den äldre generationen visar 

medelvärdet att det var 36-40 månaders sedan, medan den yngre generationen handlar det 

bara om ungefär ett år tillbaka, det vill säga ett medelvärde på 15 månader. Den äldre 

generationen visar sig vara de som skaffat sig en iPad tidigare än de yngre, vilket känns 

ologiskt då ungdomar är de som tar till sig nya medier snabbast. Men i det här fallet, då det 

gäller en surfplatta, som är en dyrare vara än en mobil på marknaden. På frågan om varför 

valet just blev en iPad så skilde det sig bland de yngre personerna då tre av dem har fått sin 

iPad i present eller julklapp. Jämfört med Ulrika Andersson och Ingela Wadbrings säger att 

mediebudget kan prioriteras på olika sätt när den ekonomiska situationen förändras just när 

det gäller internet och teknik hos yngre, medan prioriteringarna ser annat ut hos äldre. I och 

med att surfplattan är lika dyr som en dator så är det oftast en innovation som blir större 

påfrestning på de yngres ekonomi, inte minst om de studerar. Enligt Andersson och Wadbring 

står främst de yngre människorna för ökningen och omflyttningen då de oftast kopplas till 

studier eller nytt arbete.35 De andra var skälet att en iPad passar bra ihop med de övriga 

Apple-produkterna de ägde sen tidigare. Svaren ser inte annorlunda ut för den äldre 

                                                
35 Ulrika Andersson och Ingela Wadbring; Användningen av medier i förändringens tidsarv; I På väg mot 
medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad; Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren, 4., [omarb.] uppl., 
Studentlitteratur, Stockholm, 2008, s. 97-98 
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generationen och man kan dra en slutsats även här att det kan vara vanligt att den yngre 

generationen i många fall inte betalar för sin iPad, just för att det är en dyr produkt. Men de 

övriga svarade att valet berodde på att andra talade gott om produkten, att det var på grund av 

grupptrycket, eller för att den helt enkelt var bra. Dessa svar kan likväl kategoriseras i grupp 

som säger att man har valt surfplattan på grund av att den ingår i en rådande trend. Just 

grupptrycket och de Henry Jenkins menar i och med att konvergens omfattar inte bara 

producerade produkter som följer ett förutsägbart mönster, utan konvergens uppstår när vi 

människor tar medierna i egna händer. Jenkins menar vidare att vi äter middag med hela 

familjen hemma vid köksbordet, men samtidigt delar detta på internet genom att publicera ett 

foto. Att våra liv, relationer, minnen och drömmar rör sig på samma sätt, fast på en 

medieplattform36. Vi riktar den mänskliga uppmärksamheten mot det mobila och föränderliga 

när något nytt händer så väcks nyfikenheten och vi är välvilliga att följa teknikens utveckling. 

Denna nyfikenhet har, som har bevisats i undersökningen, visar sig vara större hos de äldre.  

 

På frågan om vad som är det bästa med iPad så är de vanligaste svaren bland de yngre att den 

är enkel och lättillgänglig, enkel att ta med sig, både i väskan samt på föreläsningar i skolan. 

Två av de yngre svarade att de gillar att utseende är likadant som iPhone. Surfplattan är också 

enkel i för hanteringen av mejl, skola och i allmänt är den ingen svårhanterlig pryl varken för 

yngre eller äldre. Men det som är allra bäst med iPad som de yngre varit väldigt eniga om, är 

alla de möjligheter som Apple över huvud taget har skapat när det gäller synkroniseringen till 

både mobil och dator. Om man således har iPhone eller Mac dator. Detta ger användaren 

chans att ständigt vara uppkopplad till kontakter, delning av dokument och samtidigt 

uppkoppling mot Internet vilket sätter globaliseringens roll i ett betydande rum. Att man kan 

ha hela sitt liv i en och samma pryl är något som yngre värderar högt på iPad, men i sin helhet 

att Apple sätter fart på sitt samspel mellan produkterna. Enligt Henrik Jenkins så kan detta 

bidra till att medieutbudet kan vara bidra till att människor tvingas välja bland olika medier 

efter personliga behov. Detta kan kopplas till användningsmodellens förklaringar att publiken 

är en aktiv massa som tar sig friheten att använda medier på olika sätt.37 Yngre visar således 

på att de använder surfplattan på ett varierat sätt och att den tillfredsställer vissa behov som att 

få lyssna på musik, vara aktiv på sociala medier och samtidigt hantera studierna på ett smidigt 

och komfortabelt sätt. 

 

                                                
36 Jenkins, Henry, Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar, Daidalos, Göteborg, 2008, s. 27 
37 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 6. ed., Sage, London, 2010, s. 424 
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Nu till vad användarna tycker är sämst med iPad och för de yngre uppkommer tre synpunkter. 

Dessa synpunkter är främst att den inte kan lagra så mycket minne och därför inte kan hållas 

som en lagringsplats i samma utsträckning som en dator samt extern hårddisk. Skulle man 

vilja komplettera minne i en iPad med en extern hårddisk är det också ganska komplicerat 

utan att behöva inkludera en dator och därigenom skapas ytterligare en komponent. Behovet 

av lagring av minne är vanligt, mer eller mindre beroende på vad man har för sysselsättning 

och intressen. Wadbring menar att som jag nämnde ovan att man kan förvänta sig att 

bedömningarna skiljer sig åt också beroende på om hur man använder mediet. Denna 

informant kan man följaktligen vidare se i undersökningen att den är en aktiv användare av 

surfplattan. En annan av de yngre informanterna tycker att det är många gånger synd att iPad 

inte har kapaciteten att öppna program som Office-paketet eller att installera andra program 

som endast en dator kan. Bakslaget skulle i sådana fall bli att försäljningen av datorer skulle 

sjunka drastiskt. I den äldre generationen dominerar svaren i att de inte kan säga något dåligt 

om iPad. Endast två stycken hade synpunkter på att ibland bör en möjlighet finnas till att 

koppla in en extraantenn då mottagningen är sämre. Den andres synpunkt var att skrivare bör 

kunna kopplas in smidigare. På frågan om användningen av iPad är större än att använda 

dator hemma visar majoriteten att i varje generation använder nästan alla helst surfplattan. Sju 

av de yngre använder oftast iPad före dator samt de äldre använder alla iPad före dator 

hemma.  

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2: KOMMUNICERA OCH INTERNETTJÄNSTER 

I många fall jämförs användningen av en iPad mot användningen av mobilen. Inte minst 

gällande detta användningsområde då kommunikation är en bred utsträckning i hantering av 

ett medium. Enligt Olle Findahl så besöker 7 av 10 internetanvändare idag någon gång sociala 

nätverk och utslaget på̊ hela befolkningen38. Med en iPad finns möjligheten att synkronisera 

och sammankoppla sms ihop med iPhone och trots den funktionen var inte det populärt bland 

samtliga informanter. På frågan om hur man kommunicerar mest på iPad så är svaren relativt 

jämna. Internettjänster generellt på en surfplatta är den största utsträckningen gentemot en 

mobil, då däremot samtal och sms dominerar. Men att kommunicera via iPad gör man 

vanligaste genom Internet, förutom en av de yngre, då den har synkroniserat sms via sin 

iPhone, iPad och Mac dator. Samtliga informanter förutom en ur den äldre generationen 

aktiva användare av både applikationer och Safari. Bland de äldre handlar denna 

                                                
38 Findahl, Olle. Svenskarna och Internet 2014, s. 29. 
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Internetanvändning främst om att kolla Facebook, nyheter och att göra informationssökningar. 

För de yngre dominerade dessa användningsområden också men här finns ett också ett 

frekvent mejlande och tillgång till studier. Följdfrågan om hur ofta man kommunicerar via 

iPad på en dag är lika i båda generationerna då antal gånger var två till tre gånger om dagen. 

Vidare till mängden av internetanvändningen på iPad var skillnaderna betydligt större, inte 

minst gränsen mellan generationerna. Varje informants svar på frågan låg inom tio timmar, 

men att inom den yngre generationen la två stycken ner 3-4 timmar på en vecka och resten 5-

6 timmar på en vecka. Medan den äldre generationen befann sig fem stycken upp mot 7-8 

timmar samt de resterande informanterna vid 9-10 timmar på en vecka. Behovet och 

informationssökning är dock något som många äldre också gör med surfplattans internet 

vilket gör att påståendet vad gäller Findahls rapport från om att 46 till 55 åringar ägnar 10,4 

timmar under en vecka gällande år 2014 stämmer. Därutöver 56 till 65 åringar ägnade samma 

år 8,5 timmar under en vecka.39 Resultatet av denna studie varierade också mellan åldrarna i 

den äldre generationen. För yngre är internettjänster en instans där mängder av tjänster och 

tusentals möjligheter finns att utnyttja. 

 

Tidigare forskning visar att ju yngre man är desto mer aktiv är man att kommunicera och 

besöka sociala nätverk. I undersökningen Svenskarna och Internet från 2014, så framförs det 

att äldre ungdomar mellan 16 och 25 år är mest aktiva när det gäller; direktmeddelande, 

besöka Facebook, publicera uppdateringar på̊ sociala nätverk, dela och skicka vidare. Men 

upp mot åldrarna 45 år och 55 år skiljer sig aktiviteten något, dock är det fortfarande aktuellt 

att publicera uppdateringar, besöka Facebook, videosamtal, telefonsamtal samt dela och 

skicka vidare. En pilotstudie som denna stödjer sig endast på ett fåtal personer men trots det 

så är det intressanta att den visar inblick hur användningen faktiskt kan se ut. I rapporten 

framgår det en jämförelse i hur mycket tid man ägnar åt internet i olika åldrar mellan åren 

2011, 2013 och 201440. Där visar det att åldrarna mellan 16 till 25 år är starkare mot övriga. 

Antal timmar i veckan är 20 stycken men däremot, om man jämför denna studies resultat så 

har den äldre generationen påvisat en betydligt fler timmar än vad Findahl presenterar i 

undersökningen. 

 

 

 

                                                
39 Findahl, Olle. Svenskarna och internet 2014, s. 13. 
40 Findahl, Olle. Svenskarna och Internet 2014, s. 13 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3: BILD- OCH FILMANVÄNDNING 

I och med att iPad liknar en iPhone, så fortsätter man omedvetet jämföra användningen 

sinsemellan. Vidare i undersökningen då ämnet kring bild och film hantering ser ut att av de 

äldre informanterna så var det endast två stycken som använde surfplattans kamera ofta varje 

vecka och resten använde den aldrig. Av de som använde kameran ofta så förekom det i alla 

sammanhang av vardagsförhållanden där de ofta delade med sig av bilder genom att dela på 

sociala medier eller mms:a eller mejla dessa till andra. De yngre informanterna använde aldrig 

sin kamera och bild samt filmanvändningen blev därefter utesluten. Orsaken till att äldre fotar 

minst med nya medier kan vara för att denna grupp fortfarande låter digitalkameran utgöra 

den betydelsefulla kameran. De sex stycken av de äldre som inte förespråkar surfplattans 

kamera menade att övriga kameror fungerar endast som komplement i spontana sammanhang 

eller om inte digitalkameran är tillgänglig. Som jag nämnde tidigare så är surfplattans en pryl 

som liknar mobiltelefonen och därför var de eniga om att behoven av att ha fler funktioner i 

samma pryl mer påtaglig. Endast en av de yngre informanterna använde systemkamera, som 

sedan också samlade sina foton direkt i iPad. Men de resterande sju yngre informanterna ägde 

eller föredrar inte digitalkameran, just för att de blir en besvärlig och osmidig extra pryl att ta 

med sig. Om vi återkopplar detta med begreppet konvergens som kan ses som en förlängning 

för den tekniska utvecklingen, då nya mobila digitala produkter som kan komma att ge 

grunder till nya mediala former som således konkurrerar eller kompletterar de traditionella 

medierna.41 Men att däremot använda iPad genom att strömma filmer, se serier samt se 

kortare filmer på exempelvis webbsidor som ”Youtube”, var en högre grad av användning i 

båda generationerna. Vanlig anledning var surfplattans storlek till skärm, att man på ett 

lättillgängligt sätt får en tillfredsställande upplevelse, istället för att plocka fram en dator.  

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4: MUSIK 

För att kunna guida mig rätt och förstå lättare i hur varje informant enklast lyssnar på musik, 

så inleddes detta område med en bred fråga om i vilka sammanhang de lyssnar oftast på 

musik. Alternativen var fritt; radio, iPad, dator eller mobil och så vidare. De yngres samtliga 

svar blev antingen mobilen, iPad eller dator. Dock var mobilen de mest attraktiv att lyssna på 

musik. Men tre stycken svarade att de lyssnade på iPad och då via ”Spotify” men de lyssnade 

de inte särskilt ofta. Bland de äldre fanns en användare som aktivt spelar musik genom iPad 

                                                
41 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 
Studentlitteratur, Stockholm, 2008, s. 21. 
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och ”Spotify” när hon tränade, annars var det aldrig. De resterande äldre informanterna höll 

sig till traditionella musikformer såsom radio, antingen hemma eller i bilen. Det mest 

förekommande musikprogrammet för de yngre är Spotify med sju användare, ett program 

som bara två av de äldre använde. Detta bekräftar att generationerna inte bara lyssnar på 

musik mer ofta utan även att de lyssnar på musik genom olika program. Utöver Spotify 

används också applikationer såsom You Tube och iPad:s inbyggda mp3-spelare. Om Spotify 

inte är tillfredställande använder yngre något annat program vilket kan höra ihop med vanan 

att just kunna välja bland flera alternativ. Äldre är inte vana vid detta och ”nöjer” sig hellre 

med en stabil väg än flera osäkra. Generationsskillnaden blir att de äldre som mest lyssnar på 

radio är och kanske vill vara mer begränsade i sitt musiklyssnande än de yngre. Spotify 

innebär nämligen inte bara ett stort utbud av musik utan också bärbar musik som kan spelas 

upp på alla slags surfplattor och smartphones varsomhelst. Kanske att detta då hör ihop med 

antagandet att yngre är de som eftersträvar rörlighet mer än äldre eftersom att den flytande 

moderniteten. Som McQuail beskriver att behoven utgör varje individs användning av ett 

medium. Han menar att vi människor inte bara har en möjlighet att tolka användning av 

mediet som vi får ta del av utifrån våra egna förtjänster, utan vi har också en roll i att aktivt 

söka oss till mediekanaler som uppfyller våra egna behov.42  

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5: APPLIKATIONER 

Den yngre generationens i antal applikationer i sin iPad kan redovisas med ett medelvärde på 

drygt 30 stycken, medan den äldre generationens medelvärde hamnade på hela 72 stycken. 

Detta visar en markant skillnad att de äldre har i snitt fler applikationer på sin iPad än de 

yngre. Som jag tidigare har nämnt så kan detta bero på att de yngre använder surfplattan på 

fler sätt, att detta har lett till ett mer varierat och utbrett användande av Internet både via 

Safari och applikationer. Inom varje generation finns en spridd utsträckning av 

favoritapplikationer. De yngre visar majoriteten att sociala medier som till exempel Facebook 

och Instagram är de favoritapplikationer, men därefter fanns det favoriter som Swedbanks 

applikation, Goodnotes som används för studier och hantering av dokument samt kanal 5 TV-

applikation och TV3 play. Facebook har i lång tid varit en populär mötesplats på internet och 

enligt Findahl är det över en längre period nästan lika många som någon gång skriver och gör 

uppdateringar som det är som besöker. De flesta är således aktiva någon gång. Men i ett 

dagligt perspektiv är det tre gånger fler som besöker än som dagligen skriver. De flesta är 

                                                
42 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 6. ed., Sage, London, 2010, s. 399. 
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således mer aktiva att läsa vad andra skriver än att skriva själva.43 I den äldre generationen var 

också en spridd utsträckning. Två stycken använde flitigt kalenderapplikationen ”Month 

Calender” men de resterande blev svaren varierade emellan applikationer som ”Blue Reader”, 

”SM Teknik”, ”Klart.se”, ”Mail”, ”Hemnet” och ”Facebook”. Man får inte glömma att detta 

bara är en fallstudie och i den kan majoriteten av de yngre visa att de flitig på att både 

använda underhållande medier, men även använder iPad till att utföra seriösa ärenden som att 

uppdatera bankinformation och utnyttjar surfplattan mycket av uppdrag i skolan. Hedenius, 

Weibull och Wadbrings antagande om att ungdomar söker sig främst till underhållande 

medier stämmer inte till i det här fallet till hundra procent, utan hur användningen ser ut med 

en iPad visar sig vara bredare och stabilare till att göra olika sysslor. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 6: SPEL 

Det här temat inleddes det med en fråga om informanterna har några spelapplikationer eller 

om de spelar spel via Safari på iPad. Avsiktligt har det funnits en fördom om att yngre spelar 

mer spel än vad de äldre gör. Men, samtliga åtta i den äldre generationen har 

spelapplikationer nedladdad på sin iPad, fem av dessa åtta spelar ofta samt någon gång ibland. 

Däremot spelar de yngre väldigt sällan spel på iPad. En av de yngre spelar Candy Crush en 

gång om dagen och två stycken svarade att deras spelapplikationer är endast nedladdad för 

underhållning av barn.  Även här faller Hvitfelt och Nygrens resonemang om att främst de 

yngre dominerar att söka sig till mer underhållande medier. Denna fallstudie bevisar 

ytterligare att de äldre har blivit alltmer bekväm att använda mediet, både i antal och tid. 

Tidsmässigt visar resultaten att återigen kan kopplas ihop med att människor tvingas välja 

bland olika medier efter deras enskilda behov. Yngre människor kanske föredrar att disponera 

tiden till att effektivt plocka fram mobilen, än vad äldre kanske föredrar, då många av de äldre 

informanterna i de flesta sammanhang använder iPad hemma i soffan eller vid köksbordet.  

 

Tillbaka till Henry Jenkins begrepp konvergens, då han menar att konvergensen utgör en risk 

eftersom de flesta medierna fruktar att deras marknader ska fragmenteras eller erodera. Alltså 

att varje gå en tittare från TV förflyttar sig till Internet, så löper det stor risk att den inte 

kommer tillbaka.44 Jag tror att samma har hänt den äldre generationen när de i början varit 

skeptiska men så med tiden har de övertygats och i många fall har en helt ny värld öppnats för 

                                                
43 Findahl, Olle. Svenskarna och internet 2014, s. 27. 
44 Jenkins, Henry, Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar, Daidalos, Göteborg, 2008, s. 29 
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dem. Som tidigare nämnt har de äldre upplevt en annan uppväxt och under åren har de 

upplevt en drastisk förändring i den mediala och internetvärlden.  

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 7: LITTERATUR OCH NYHETER 

I detta användningsområde är syftet att se hur användaren utnyttjar kapaciteten av att läsa på 

en iPad. Att läsa litteratur på iPad var inte populärt i den äldre generationen, endast två 

stycken läser på surfplattan och då på en e-tjänst vid namn E-pub. Avsiktligt fanns det både 

en fördom om att det skulle vara ett vanligt användningsområde hos äldre användare då de 

oftast gillar att läsa men samtidigt förvånar det inte i och med att traditionell läsning är vad de 

gillar. De två studenter i den yngre generationen använder litteraturanvändningen ambitiöst då 

iPad har kapaciteten att ladda ner kurslitteratur. Surfplattan blir funktionell i en kombination 

att ta med på föreläsningar och lektioner samtidigt som att prylen har en lättillgänglighet och 

design som är behaglig. Den snabba spridningen av surfplattor det senaste året har faktiskt 

påverkat läsningen av e-böckar. Fram till under år 2014 var det vanligast att man använde sin 

dator för att läsa en e- bok. Enligt undersökningen Svenskarna och Internet så dominerar 

surfplattan i läsningen av e-böcker på hela 46 %. Men gällande nyheter var det ingen i den 

yngre generationen som prenumererar på en tidning. I den äldre generationen var det 

vanligare då det fanns två prenumeranter. Ena prenumererade på ”Readly”, en applikation där 

hela familjen kan läsa så mycket de vill med ett och samma abonnemang. Den andra 

prenumererade på sin morgontidning direkt till mailen. Dessa tidningstjänster går även att läsa 

när som helst på iPad vilket innebär att specialiserade informationskanaler gjort att de yngre, 

tillsammans med att viljan att betala för en tidning har minskat, tar del av nyheter på sätt som 

att guida sig via sociala medier eller gratistidningar. Orsaken till att yngre men också alltmer 

människor i allmänhet inte helst betalar för exempelvis en morgontidning kan bero på de som 

nämns i det teoretiska avsnittet gällande att yngre i större utsträckning anförtror sig åt mediet 

och Internet för information dagligen. Just för att yngre genererar gruppen ”Innovators” som 

tar till sig både ett medium och informationskanalen Internet på ett helt annat sätt än de äldre 

användarna, som i det här fallet faller under ”Early Majority” och ”Late Majority”. Dessutom 

har detta också att göra med vad personer i fråga har för sysselsättning, ekonomiska 

möjligheter samt prioriteringar.  

 

På frågan om de yngre användarna läser nyheter på iPad svarade nästan samtliga att de läser 

nyheter på iPad. Dessa läser då via safari men två läser också på applikationer som Expressen 

och Aftonbladet. Statistiskt sätt när det gäller nyheter har internet via dator, mobil eller 
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surfplatta fått en särskild position. Nästan alla som använder internet har sökt efter nyheter 

åtminstone någon gång. Mer än hälften i åldrarna 26 till 55 år gör det dagligen. Vanligast är 

att gå̊ till olika mediekällor, men idag utgör även Facebook, genom delningar, en viktig 

nyhetskälla för många yngre.45 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 8: TELEVISION 

Endast en av de äldre brukade använda hushållets tv-abonnemangs applikation för att se 

missade avsnitt samt serier. Vidare visar motsatsen i inom detta område att de yngre strömmar 

filmer, medan de äldre inte alls utnyttjar den kapaciteten. Bland de yngre så var det fyra 

stycken som är ansluten till avtal som ”Netflix” eller slutit avtal med TV4:s applikation 

”TV4-play”, som vidare kräver prenumeration. Trots möjligheterna som har skapats inom 

hela området television så har televisionen i sin traditionella form hållit ställningarna bra mot 

den television, film och video som erbjuds på internet idag. Allt fler har dock upptäckt 

möjligheten att själv bestämma när man vill se ett program och bekvämligheten har ytterligare 

tagits till en nivå då surfplattan expanderades. Enligt samtliga informanter så används tv-play 

således i huvudsak som ett komplement. I den äldre generationen visar majoriteten helt och 

hållet att de ser helst på traditionell tv och enligt Findahl så är de flesta program tv-play 

publiken liten men i några enstaka fall har den varit nära hälften så stor som publiken som såg 

den ordinarie tv-sändningen på tv.  

 
4 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

Den här delen av uppsatsen är en sammanställning av den empiri och de teorier jag har att 

tillgå̊ för en jämförande studie. Samt eftertankar som har vuxit fram under undersökningen. 

Så hur ser användningen ut av iPad mellan yngre och äldre människor? Genom det empiriska 

materialet och den relaterade forskningen kan vi nu diskutera resultaten vad gäller surfplattans 

möjligheter som ett verktyg för att skapa delaktighet i den digitala världen. I min uppsats har 

syftet varit att beskriva och analysera hur iPad används i en yngre samt en äldre generation. 

Med frågeställningarna i åtanke, det teoretiska ramverket och en parallell jämförelse av 

aktuella rapporter om svenska befolkningens användning av iPad, så kan jag presentera 

följande avsnitt. 

                                                
45 Findahl, Olle. Svenskarna och Internet 2014, s. 66. 
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Vid millenniumskiftet hade halva svenska befolkningen tillgång till internet i hemmet. 20 år 

senare tillkommer det fortfarande nya internetanvändare (omkring 100 000 nya användare 

senaste året). I rapporten Svenskarna och internet 2014 framgår det att det kvarstår en miljon 

svenskar som inte använder internet. Olle Findahl redogör för hur surfplattans popularitet 

ökade bland internetanvändarna redan vid år 2012. I samma rapport framgick det också att 45 

procentandelar av befolkningen använder en surfplatta och 25 procent gör det dagligen.46 

 

I och med att medierna har konvergerat och digitaliserats under senare år, så har det blivit allt 

svårare att prata om en mediepublik. Den breda valfriheten och individualiseringen har istället 

gynnat allmänheten. I den här undersökningen har det visat sig att valfriheten varit i en väldigt 

bred utsträckning där man själv har valt vilket typ av verktyg surfplattan skulle fungera som. 

Nyhetssändningarna behövde exempelvis inte ses framför tv:n vid angivna tider, utan de gick 

att se i iPad:en varsomhelst och närsomhelst via någon av kanalernas play-tjänster. Det 

vanligaste som många gjorde med sin iPad var att spela spel, läsa nyheter eller använde den 

som ett hjälpmedel när de studerade. Hur man utformade sin individuella användning av 

iPad:en grundade sig på olika applikationer. Flest antal applikationer stod de äldsta 

användarna av iPad för. Den yngre generationen var däremot flitigare på att ladda ner nya 

applikationer då det gällde mobiler. Den andra frågan handlade om vilka applikationer man 

använde sig mest utav? Nuförtiden är utbudet av applikationer nästan obegränsat och några av 

dem kan bedömas som mer värdefulla men som man däremot inte använder sig utav lika ofta. 

Frågan gällde dock inte de värdefullaste eller de bästa utan de som man använde mest.  

Vanligast för den äldre generationen visade sig vara att använda surfplattan för att söka 

information, surfa runt på internet och att läsa, då handlade det framförallt om 

tidningen(nyheter). Efter det kom att titta på tv, film, eller video samt att spela spel. Nästan 

lika vanligt var att man uppgav att det huvudsakliga användandet inträffade på sociala nätverk 

eller att man läste eller skickade e-post. För den yngre generationen var det att surfa runt, läsa, 

spela spel, se på film och video som var de dominerande aktiviteterna inom användandet av 

surfplattan. Dock hade sociala nätverk som Facebook, Instagram, musik, bankärenden, 

nyheter samt väder blivit mer vanliga sysselsättningar i surfplattan. Bland de yngre så var 

nästan hälften studenter och använde internet för skolarbete. Internet spelade således en stor 

roll och det gällde speciellt för de vuxenstuderande. Som tidigare nämnt så var skillnaderna 

mellan den yngre och äldre generationen i hur man använde internet för att skaffa sig 
                                                
46 Findahl, Olle. Svenskarna och internet 2014, s. 14 
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information, inte lika stora som när det handlade om underhållning och att delta i sociala 

nätverk. Det fanns skillnader men det visade sig att åldern inte hade så stor betydelse, 

samtliga i den äldre generationen visade sig också vara aktiva med att söka information och 

fakta på internet.  

En allt större del av mediekonsumtionen hade sakta flyttats över till internet, framförallt bland 

de yngre. De traditionella medierna dominerade ännu men med ett undantag: 

kvällstidningarna. Största delen av bokläsningen inträffade fortfarande i traditionella böcker, 

men genom införandet av surfplattan fortsatte en långsam förskjutning mot att en ökande del 

av vår totala mediekonsumtion fortsättningsvis kommer att ske på̊ internet. Fortfarande 

dominerade dock medierna i sina traditionella former: man lyssnade på radio, tittade på tv:n 

och läste böcker i bokform, tidningsläsandet med kvällstidningarna som undantag. 

Jag vill också i denna studie understryka de medierande redskapens betydelse för ökad 

kunskap och utveckling i anknytning till att fler använder internet, men inte minst surfplattor 

för att underlätta vår vardag. Man ser att iPad kan om den används på ett medvetet sätt, bli ett 

vettigt redskap för att kommunicera, skapa integritet, ge olika typer av färdigheter samt 

användas som ett eget verktyg. Ett verktyg vilket man kan utforma själv. Med detta vill jag 

inte ha sagt att medieutvecklingen bara innebär utmaningar och problem. På många sätt är 

utvecklingen i riktning mot ökad valfrihet, mångfald och möjligheterna att uttrycka sig själv 

oerhört positiv. Ett intressant perspektiv som jag upptäckte var att många lagt märke till att 

allt färre är negativt inställda till den pågående medieutvecklingen, samtidigt som att denna 

utveckling är något mycket större än bara en branchfråga. Eftersom medierna och vår 

användning av dem påverkar hela samhällslivet är medieutvecklingen en fråga som förtjänar 

betydligt större uppmärksamhet och tyngd i diskussionen än den hittills har fått. 

 

Det går inte att komma ifrån att internet ger oanade möjligheter för de båda generationerna att 

skapa ett eget innehåll samt att leta efter information. Teorin Diffusion of Innovations visade 

sig i det här fallet vara helt tvärtom i hur den tagits i bruk av de två generationerna. Den äldre 

generationen var den mest framträdande när det handlade om att skaffa sig en iPad tidigt i 

jämförelse med den yngre, vilket inte överensstämde med vad Everett M. Rogers sade då han 

menade på att de yngre människorna skulle vara dem som tog till sig nya medier snabbast. 

Den globala klyftan är kanske trots allt på väg att minska vid de kommande innovationerna. 

Människors användning av digitala medier ligger fullkomligt i forskningens mittpunkt. Vad 
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publiken egentligen gör på internet, vilka funktioner och vilka behov som den nya 

medietekniken tillfredsställer är några av de centrala frågeställningarna som har dominerat 

den internationella publikforskningen under de senaste åren. Surfplattorna har medfört stora 

förändringar och tillsammans med alla applikationer har det resulterat i att tillgången till 

internet blivit mycket bättre men också att innehållet presenterats på ett annorlunda sätt.  

 

4.1 Metoddiskussion 
Anledningen till att jag valde en kvalitativ fallstudie som metod, var för att jag ansåg att 

datainsamlingen skulle få ett så sanningsenligt svar som möjligt. Dock i det här fallet blev 

mitt urval till ett okontrollerat slumpmässigt urval, som kunnat uppfattas som ett ogenomtänkt 

och ostadigt upplägg. Till exempel om det gjorts större undersökning av samma ämne, så 

hade möjligheten funnits att utöka urvalet ytterligare och en tydligare plan hade kunnat 

genomföras. I och med att jag valde att lägga största fokus på enbart kvalitativa intervjuer 

med urvalsgrupperna, så blev valet av informanter svårare. Att hitta människor som var iPad-

användare, hade åldern inne samt att få tid till att träffas för en intervju, detta var en svår 

uppgift i mitt fall. Hade chansen funnits att jag kunnat valt mellan en miljon informanter, så 

hade urvalet varken blivit okontrollerat eller slumpmässigt. Då hade en stor fördel alltså varit 

att ha haft en större mängd intressanta aspekter att sett över. Man hade kunnat dragit generella 

slutsatser samt att det hade varit optimalt att genomfört en intressantare datainsamling på 

olika sätt. 

 

Informanterna har bidragit med information som till viss del även tidigare forskning har visat 

och anses därför kunna bidra till att besvara studiens övergripande syfte. Studiens analys som 

genomfördes gjordes genom en kategorisering som innebar en tolkning av informanternas 

uttalanden. Tillsammans med mina förkunskaper, tolkning av tidigare forskning och egen 

erfarenhet av iPad, så har det skapat gynnsammare förutsättningar för vad som har lyfts fram 

och inte. Den här analysmetoden har dock ansetts varit den passande metoden för intervjuerna 

så att jag på ett enklare sätt kunnat identifiera sannolikheter samt svårigheter och genom det 

se gemensamma nämnare bland informanterna. 

 

4.2 Förslag till fortsatt forskning 
Surfplattan och iPad är just nu under utveckling och är ett verktyg som bidrar till att skaffa 

digital kompetens, som ger grund för en framåtskridande färdighet. Med större tidsram, större 
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grupp informanter över ett större område, kan denna undersökning vara ett bidrag till att 

faktiskt studera detta perspektiv närmre. Det hade gett möjlighet till att se tydligare skillnader 

beroende på vart informanter kommer ifrån. Kanske undersöka likheter och skillnader mellan 

Sverige gentemot de skandinaviska länderna. Men för att hålla sig inom landet så skulle en 

väldigt intressant fortsatt forskning vara att kartlägga den yngre generationens vilja att skapa 

ny teknik i arbetslivet. Se hur surfplattan kan etableras på till exempel en arbetsplats eller på 

andra verksamheter. Den yngre generationen tros ändå ha ännu mer kunskap inom teknik och 

sociala medier.  
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BILAGA 1 
Intervjuformulär 

 

Namn (räcker med förnamn): 

Ålder: 

Stad: 

Sysselsättning: 

 

Tema 1: Bakgrund 
När skaffade du dig din iPad? 

Svar: 

Varför blev valet en iPad? 

Svar: 

Vad är det bästa med en iPad? 

Svar: 

Vad är det sämsta med en iPad? 

Svar: 

Använder du iPad istället för datorn hemma? 

Svar: 

Använder du iPad istället för datorn på jobbet? 

Svar: 

 

Tema 2: Kommunicera och internettjänster 
Hur kommunicerar du mest med din Ipad, via Internet, SMS eller andra funktioner? 

Svar: 

Hur ofta, ungefär, kommunicerar du via din iPad per dag? 

Svar: 

Surfar du på internet?  

Svar:  

Hur ofta, ungefär, surfar du på internet per dag? 

Svar: 

Hur mycket tid lägger du på att använda dessa internettjänster på en vecka? 

Svar: 
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Tema 3: Bild- och filmanvändning 
Beroende på vilken iPad-modell så finns det kamera eller inte, har du det? 

Svar: 

Om ja, hur ofta tar du bilder med iPad per vecka? 

Svar: 

Hur ofta filmar du med iPad per vecka? 

Svar: 

I vilka sammanhang fotar du mest? 

Svar: 

I vilka sammanhang filmar du mest? 

Svar: 

Fotar/filmar du oftare med någon annan kamera? 

Svar: 

Ser du på filmer genom iPad? 

Svar: 

När ser du på filmer i sådana fall? 

Svar: 

Samlar du och ser på foton på iPad? 

Svar: 

 

Tema 4: Musik 
I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, mobilen, ipad)? 

Svar: 

Har du något musikprogram som du lyssnar på genom iPad? (Applikation, mp3, etc.) 

Svar: 

I vilka sammanhang lyssnar du på musik via iPad? 

Svar: 

Hur ofta lyssnar du på musik via Ipad per vecka? 

Svar: 

 

Tema 5: Applikationer 
Hur många applikationer har du på iPad? 

Svar: 
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Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? Varför? 

Svar: 

Hur ofta använder du din favoritapplikation? 

Svar: 

Finns det någon applikation som du har minst användning för? 

Svar: 

 

Tema 6: Spel 
Har du några spelapplikationer eller spelar spel via internet på iPad? 

Svar: 

Om ja, hur ofta använder du den/dessa i sådana fall? (om aldrig, ingen fortsättning) 

Svar: 

I vilka sammanhang spelar du spel? 

Svar: 

Varför spelar du spel via iPad? 

Svar: 

Vilken är din favorit? 

Svar: 

Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPad? 

Svar: 

 

Tema 7: Litteratur och nyheter 
Läser du böcker eller annan litteratur med din iPad? Vilka i sådana fall? 

Svar: 

När läser du litteratur på iPad? 

Svar: 

Hur ofta läser du litteratur på iPad per vecka? 

Svar: 

Prenumererar du på någon tidning via din iPad? 

Svar: 

Brukar du läsa nyheter på iPad? I sådana fall hur? Safari eller applikation? 

Svar: 

Hur ofta läser du nyheter på iPad? 

Svar: 
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Tema 8: Television 
Tittar du på TV genom din iPad? I sådana fall hur? Safari eller applikation? 

Svar:  

Prenumererar du på TV genom iPad? (Premium avtal, netflix, osv.?) 

Svar:  

Hur ofta tittar du på TV genom din iPad per vecka? 

Svar: 


