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ABSTRACT  
The computer today is an essential worktool for students. It is           
used during lectures, exercises and private studying. Notifications        
from the computer are very relevant as the area of use is            
expanding and developed constantly. Students are easily       
distracted during studies and procrastination is a recurring theme.         
Social media on both mobiles and tablets has proved to be a cause             
of distraction and stress during education. The aim of the study is            
to answer the question "How do notifications from the computer          
affect the concentration of the students when studying?". 

To answer this question, the students have received notifications         
from two social media, Facebook and Slack, for a week. They           
have then used an application called "RescueTime" to log how          
much time they have spent on Facebook and Slack. The week           
after, the same group of students has been studying without          
having any notifications. They have then submitted the time they          
have spent on Facebook and Slack with "RescueTime". After each          
week, students have answered questions. The questions were        
partly about the time they spent on Facebook and Slack during           
their study work and, secondly, how productive or distracted they          
felt during the week. 

The result showed that more time was spent on Facebook and           
Slack during lectures the week with notifications. The        
notifications had an impact on how often the participants were on           
Facebook and Slack during lectures. According to the answers         
from the questions, the perceived feeling of the test subjects was           
that they were most disturbed by the notifications during their          
private studying. The participants, on the other hand, felt that the           
week without notifications felt less distracting as notifications did         
not interfere with their concentration. 

This shows that notifications and distraction have a connection.         
Although the participants in the survey did not enter the social           
media when they received notifications, the participants became        
distracted. This was also true when the participants received         
notifications they felt were irrelevant. This caused several short         
breaks and the participants thus had no continuity at work. 

 
 
 
 
 

SAMMANFATTNING 
Datorn idag är ett essentiellt arbetsverktyg för studenter. Den         
används under föreläsningar, övningar och under eget arbete.        
Notifikationer från datorn är mycket aktuella då notifikationers        
användningsområde utvidgas och utvecklas konstant. Studenter      
blir lätt distraherade under studier och prokrastinering är ett         
återkommande tema. Sociala medier på både mobiler och        
surfplattor har visat sig vara anledning för distraktion och stress          
under undervisning. Undersökningen har därför som syfte att        
besvara frågan “Hur påverkar notifikationer från datorn studenters        
koncentration när de studerar?”.  

För att besvara denna fråga har studenter haft påslagna         
notifikationer från två sociala medier, Facebook och Slack, under         
en vecka. De har då använt en applikation som heter          
“RescueTime” för att logga hur mycket tid de har varit inne på            
Facebook och Slack. Veckan efter har samma grupp studenter fått          
studera utan att ha några notifikationer påslagna och loggat tiden          
inne på Facebook och Slack med “RescueTime”. Efter varje vecka          
har studenterna fått besvara frågor. Frågorna handlade dels om         
tiden de varit inne på Facebook och Slack under deras          
studiearbete och dels om hur produktiva eller distraherade de känt          
sig under veckan som gått.  

Resultatet visade att mer tid spenderades på Facebook och Slack          
under föreläsningar veckan med notifikationer. Notifikationerna      
hade en påverkan på hur ofta deltagarna var inne på Facebook och            
Slack under föreläsningar. Enligt svaren på frågorna var den         
upplevda känslan hos testpersonerna att de var mest störda av          
notifikationerna under eget arbete. Deltagarna upplevde däremot       
att veckan utan notifikationer kändes mindre distraherande då        
notifikationerna inte störde deras koncentration. 

Detta visar att notifikationer och distraktion har ett samband.         
Även om deltagarna i undersökningen inte gick in på de sociala           
medierna när de fick notifikationer så blev deltagarna        
distraherade. Detta gällde även när deltagarna fick notifikationer        
de kände var irrelevanta. Detta orsakade flera korta pauser och          
deltagarna fick därmed ingen kontinuitet i arbetet. 

Nyckelord 
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1. INLEDNING 
 

Ett problem som många studenter har är prokrastinering och         
svårigheten att att hålla koncentrationen under studietid. I dagens         
samhälle kan distraktion lätt uppstå av exempelvis sociala medier.         
Att konstant få notifikationer och bli distraherad eller försöka         
multitaska kan leda till så kallad technostress [5]. Technostress         1

beskriver effekterna av att bli distraherad av bl. a. e-post och           
mobiler. En effekt kan vara illamående känslor av att ha “tappat”           
många arbetstimmar [7]. Notifikationer från webbläsare skulle       
kunna utlösa sådan technostress vilket är problematisk då datorn         
är så essentiell i studenters arbeten.  

Notifikationer från datorn innebär notifikationer som fås av olika         
internetsidor och datorapplikationer. Internetsidan, såsom     
Facebook i denna studie, behöver inte vara öppen i en flik för att             
få notifikationerna. På vissa datorer finns det “do not disturb”-läge          
vilket stänger av alla notifikationer. Problematiken med detta läge         
är när personen vill kunna bli kontaktad eller måste ha kontakt för            
grupparbeten då alla typer av notifikationer stängs av vid detta          
läge.  

Frågeställningen i denna studie syftar till att jämföra hur         
koncentrationen påverkas av notifikationerna specifikt för      
föreläsning, eget arbete, övning och den totala sammanlagda tiden         
spenderad. Hur kommer notifikationerna att störa deltagarens       
koncentration vid studiearbete och kommer deltagarna att gå in på          
dessa notifikationer istället för att fortsätta sitt arbete? 

Detta skulle kunna variera från person till person beroende på om           
“do not disturb”-läget brukar vara på eller inte. Personer som är           
vana att alltid få notifikationer kanske inte blir lika störda jämfört           
med personer som inte brukar få många notifikationer. Det tar mer           
tid att utföra uppgiften om en person blivit störd eller avbruten på            
grund av notifikationer men det blir även dubbelt så många fel.           
Detta medför att personerna upplever betydligt mer irritation och         
ångest. [1]  

Många studenter hävdar att de lätt blir distraherade och känner sig           
stressade. [6] Därför är syftet med denna studie är att utreda hur            
stor roll notifikationerna från datorn har i detta då datorn är ett av             
de mest använda verktygen. För många studenter är datorn ett          
essentiellt verktyg för att kunna utföra sitt arbete och inte ett           
alternativ att lägga ifrån sig till skillnad från mobiltelefonen när          
hen känner sig störd. Studien är avgränsad till studenter men          
resultatet kommer att kunna appliceras och utvecklas vidare för         
gymnasieelever eller personer som jobbar.  

Studien kommer alltså att visa om studenter upplever något av alla           
effekter notifikationer kan ge och i vilka sammanhang. Kommer         
de känna technostress, stress, irritation, ångest och distraktion som         
ovan nämnt? 

 

 

 

 

1 Hantera flera saker samtidigt. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/multita
sking 

2. BAKGRUND 
 

I detta avsnitt tar vi upp centrala begrepp för studien, relaterad           
forskning för att ge en bra bakgrund till ämnet samt syfte och            
forskningsfråga för studien.  

 

2.1 Centrala begrepp 

Studera 

Att studera syftar på att ta till sig information och kunskap samt            
lära sig använda den, d.v.s. att läsa in sig i ett ämne och använda              
sig av det. I sitt deltagande i studien fick deltagarna studera med            2

och utan notifikationer, se metod nedan. Deltagarna kunde studera         
under föreläsning, övning och under eget arbete vilket kunde vara          
hemma eller på universitetet. 

Koncentration 

Att vara koncentrerad innebär i denna studie att inte bli          
distraherad av varken notifikationer, andra möjliga sysslor eller        
människor kring en. Koncentration innebär att personen i fråga är          
fokuserad, har en skärpt uppmärksamhet på sin uppgift. Denna         
uppgift är i denna undersökning studentens studier. Denna studie         3 4

har avgränsats till att endast undersöka hur notifikationer från         
datorn påverkar studenternas koncentration när de studerar. 

Prokrastinering 

Prokrastinera innebär att skjuta upp sina egentliga arbetsuppgifter.       
Det betyder att senarelägga eller undvika handlingar och         5

arbetsuppgifter medvetet med vetskapen att det kan innebära        
negativa konsekvenser. Prokrastinering kan till exempel vara       
dagdrömmande eller datorsurfande vid arbete eller studier. [12]        
Flera aktiviteter kan räknas som prokrastinering. I den här studien          
kommer prokrastinering att innebär spenderad tid på Facebook        
och Slack under studietid. 

Notifikationer 

Notifikationer från datorn innebär att en avisering fås från en          
webbplats eller från en applikation som är designad att skapa          
medvetenhet kring den informationen som sänds ut medan        
användaren arbetar med annat. [10] Notifikationer från Facebook        
genom webbläsaren Chrome innebär att en avisering fås, ett         
meddelande om något som hänt på Facebook. Detta meddelande         
syns på datorskärmen även om Facebook inte är öppen i          
webbläsaren.  

Notifikation från applikationen Slack fungerar på liknande sätt;        
användaren får ett meddelande när något händer i appen även när           
en jobbar med något annat på datorn. 

Notifikationerna måste inte innebära något ljud i denna studie.         
Fokuset ligger på att få upp en avisering som är klickbar och leder             
antingen till Facebook eller Slack. 

Arbetet, den huvudsakliga uppgiften som personen arbetar med        
kan därmed lätt avbrytas på grund av distraktion vid medvetenhet          

2 https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/studera 
3https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konce
ntration 
4 https://www.synonymer.se/sv-syn/fokusering 
5https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/prokr
astinera 

https://www.synonymer.se/sv-syn/fokusering


 

av notifikationer. Den medvetenhet som skapas hos användaren        
på grund av notifikationer har tidigare setts som ett effektivt sätt           
att hålla sig uppdaterad med information. Däremot har        
notifikationer också visat sig vara en anledning till distraktion från          
den huvudsakliga uppgiften. [10] 

Sociala Medier 

Sociala medier är kommunikationskanaler som används på       
internet. Kommunikationen sker direkt och kan bestå av text, ljud          
eller bild. I denna studie kommer två sociala medier, Slack och           
Facebook, att användas. Slacks huvudsakliga uppgift är att        6

fungera som en chatt. Facebook har ett större användningsområde         
och kan därmed notifiera om flera olika saker. På Facebook kan           
du få information om till exempel evenemang, bilder som lagts          
upp, födelsedagar, meddelanden etc.  

2.2 Relaterad forskning 

Dagens digitala värld är gjord så att vi konstant får och är            
tillgängliga för information. Vi har många möjligheter vilket leder         
till att vi konstant har vår uppmärksamhet på olika saker och           
därmed oundvikligen multitaskar med flera jobb, arbeten och        
sysslor som måste göras i konstant rörelse. Mark har visat i sin            
studie att det bl. a. påverkar vårt fokus när vi avbryts i            
arbetssysslorna. Det konstanta avbrytandet gör att vi tappar        
koncentrationen. Detta påverkar användarens effektivitet, humör      
samt ger en ökning av stress och deras arbetsinsats kan därmed           
påverkas. [5]  

Westin och Whittaker har också undersökt hur notifikationer        
påverkar användaren. Deras undersökningsområde var däremot      
hur mobilen påverkar stress och fokus. Slutsatsen från denna         
undersökning var att notifikationerna inte påverkade stressnivån       
men att de bidrog till förlorad koncentration från studiemiljön. [9]  

I vår studie kommer det undersökas hur notifikationer påverkar         
studenters fokus i studiemiljön. Notifikationerna kommer dock       
från datorn då det är ett primärt arbetsverktyg i studierna. Det är            
intressant för denna studie att fokusera på datorn då den enligt           
Findahls studie används mer för arbetsskäl än för sociala medier.          
[3] Det anses problematisk om notifikationer från datorn påverkar         
studenters koncentration i deras studiemiljö då studenter har        
datorn som arbetsverktyg. Påverkas studenter av detta skulle        
hypotesen samt resultatet kunna appliceras på både skolbarn,        
gymnasieelever och vuxna som jobbar. Törngren har i synnerhet         
visat i sin studie att surfplattor inom undervisning på högstadiet          
lett till distraktion särskilt när eleverna hade tillgång till flera          
sociala medier, till exempel Snapchat. [8]  

I en annan tidigare forskning om mobilnotifikationer har Sahami         
Shirazi undersökt hur lång tid det tagit för användaren att öppna           
notifikationer från att de syntes. 50% av notifikationerna        
öppnades inom 30 sekunder medan 17% av notifikationer        
öppnades inom 5 minuter. [11] 

Cutrell och Czerwinski undersökte att notifikationer från direkt        
kommunikation som ger direkt kontakt med kompisar, familj eller         
annan information har många positiva aspekter men även en stor          
negativ aspekt. Denna aspekt är att notifikationerna kan upplevas         
som störande och frustrerande och därmed minska effektiviteten        
vid utförande av uppgifter.[2] Problematiken med att bli störd         
eller avbruten på grund av notifikationer är att det tar 3-27% mer            
tid att utföra sin uppgift, men också att det blir dubbelt så många             

6https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social
a-medier 

fel. Detta medför att personerna upplever betydligt mer irritation         
och ångest, enligt en undersökning Baileys och Konstans gjort. [1] 

Distraktion på grund av notifikationer på datorn som är relaterat          
till när användaren är på jobbet har undersökts många gånger          
tidigare. Mark et al. har undersökt distraktion i form av e-post och            
mänsklig interaktion och kopplingen till produktivitet. Ju fler        
skärmbyten mellan e-post inkorgen och den huvudsakliga       
uppgiften, samt ju mer mänsklig interaktion under dagen, desto         
mindre produktiv kände sig personen i slutet av dagen. [4]          
Liknande forskning vid universitetsstudier har påvisats. Mark,       
Wang och Niiya har visat att universitetsstudenter påverkas av         
stress när de multitaskar men även när de använder sociala medier           
som Facebook. Studenternas stress och deras tid spenderad på         
datorn är starkt kopplade menar författarna. [6] 

Studie angående e-post och dess distraktion vid arbete har Iqbal          
och Horvitz också undersökt. Studien pågick i två veckor.         
Resultatet visade att notifikationers användningsområde handlade      
mer om att skapa en medvetenhet om händelsen än att få           
användaren att avbryta pågående uppgift. Vid avstängning av        
e-post notifikationerna på datorn kunde ett nytt beteende märkas         
hos vissa av användarna som var att de självmant gick in på e-post             
inkorgen och kollade efter nya e-post. Andra deltagare fick en          
bättre koncentration på den huvudsakliga uppgiften.      
Notifikationerna gav användaren en medvetenhet och ett dolt        
beroende.  [10] 

2.3. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka hur notifikationer från datorn          
påverkar studenters produktivitet och effektivitet när de studerar.        
Forskningsfrågan är därför: Hur påverkar notifikationer från       
datorn studenters koncentration när de studerar? 

3. METOD 
 
13 stycken studenter från Kungliga Tekniska Högskolan valdes ut         
till studien genom kursen “Programintegrerande kurs i       
medieteknik” som ges på Medieteknikprogrammet. Deltagarna      
bestod av studenter från årskurs 1 och 2. För att bli utvald som             
deltagare fick studenterna svara på en enkät med frågor detta för           
att se till att deltagarna uppfyllde kraven för att delta i studien.            
[Bilaga 4] Studiens huvudkrav var att deltagarna är studenter och          
använder Facebook och Slack. De skulle ha dator och även          
använda denna under föreläsningar, övningar och eget arbete. Mer         
detaljerade krav finns beskrivna i frågor i bilaga 4a.  

Under en arbetsvecka, måndag till fredag, fick deltagarna studera         
med notifikationer från Facebook och Slack påslagna och använde         
applikationen “RescueTime” för att logga tiden de var inne på          7

Facebook och Slack. RescueTime är en applikation som loggar         
hur länge en person varit inne på olika hemsidor och          
applikationer. Med Rescue Time ges möjligheten att se den totala          
tiden spenderad på olika hemsidor och applikationer, exakt när         
personen var inne på en specifik sida och hur ofta personen varit            
inne på hemsidan eller applikationen.  

Efter varje dag fick deltagarna besvara frågor via ett         
Google-formulär om hur länge de varit på föreläsning, övning och          
hur länge de haft eget arbete. Sedan fick deltagarna skriva in hur            
länge de varit inne på Facebook under dagens föreläsningar,         
övningar och eget arbete. Samma sak fick skickas in för Slack. De            

7 Ett program som mäter din aktivitet på webbsidor och appar till            
exempel i form av tid. https://www.rescuetime.com 



 

två sociala medierna Facebook och Slack valdes ut som plattform          
då de ofta används av studenter på KTH. Se bilaga 1 för            
formuläret deltagarna fick fylla i varje dag. [Bilaga 1]  

I slutet av vecka 1 fick deltagarna fylla i en längre enkät. Enkäten             
innehöll likadana frågor som skickats ut tidigare i veckan och          
avslutades med fyra övergripande frågor som behandlade veckan        
som gått med notifikationer påslagna. Frågorna behandlade deras        
produktivitet, vilket socialt medium som gav mest notifikationer        
och om de kände sig störda pågrund av notifikationerna. Se bilaga           
2 för formuläret deltagarna fick fylla i fredagen vecka 1. [Bilaga           
2]  

Vecka 2 fick studenterna studera utan påslagna notifikationer från         
Slack och Facebook. Måndag till torsdag fick deltagarna besvara         
samma frågor som i vecka 1 genom Google-formulär och samma          
applikation “RescueTime” användes för att se den spenderade        
tiden inne på Facebook och Slack. [Bilaga 1] 

Slutligen, på fredagen sista veckan, fick studenterna svara på en          
längre enkät. Där fick deltagarna ange hur länge de varit inne på            
respektive plattform precis som tidigare i veckan samt svara på          
frågor angående veckan som gått utan notifikationer påslagna        
samt övergripande hur de upplevde dessa två veckor. Se bilaga 3           
för formuläret deltagarna fick fylla i fredagen vecka 2. [Bilaga 3]  

Frågor som ställdes i den sista enkäten handlade om hur          
produktiva de känt sig veckan utan notifikationer. Har deltagaren         
känt ett större behov att gå in på Facebook och Slack då hen inte              
fått några notifikationer från dem? Enkäten avslutades med att         
deltagarna fick skriva en längre text där de svarade på frågan om            
de kände någon skillnad mellan dessa två veckor med och utan           
notifikationer påslagna. Vad tyckte de om veckan med respektive         
utan notifikationer? Deltagarna fick därmed reflektera över       
skillnaden mellan dessa två veckor med och utan notifikationer.         
Detta bidrog till en bättre förståelse för vad studenterna tyckte i           
allmänhet.  Alla avslutande frågor går att läsa i bilaga 3.  

De två veckorna valdes strategisk ut då det var känt att deltagarna            
hade föreläsningar och övningar schemalagt. Det var inget krav att          
gå på exakt alla föreläsningar och övningar därav ställdes frågor          
om hur länge deltagarna varit på föreläsning och övning varje dag.  

För att analysera den kvantitativa datan användes Google Sheets.         
Eftersom varje dags data var i olika Google Sheets har tiden           
räknas ihop manuellt med räknare. Procentsatser, statistiska       
metoder samt tabeller har gjorts direkt i Google Sheets. Den          
kvalitativa datan, svaren på frågorna med längre text lästes alla          
noggrant igenom. Där hittades flera liknande svar, av dessa togs          
några ut beroende på relevans för studiens diskussion. Längre         
texterna som deltagarna skrev steg aldrig över några meningar,         
kort och koncist. Detta underlättade analysen och gjorde att hela          
svaret kunde citeras i resultat delen. 

 

3. RESULTAT 
 
4.1. Underlag 

Resultatet har tagits fram med hjälp av enkäter som skickats ut till            
deltagarna varje dag i totalt 10 dagar. En vecka är i denna studie             
en arbetsvecka, 5 dagar. Alla 13 deltagare är anonyma i          
undersökningen och har namngetts med en bokstav från A till M.           
De har alla samtyckt till att de ge ut denna information under            

dessa dagar och att den analyseras i syfte för detta          
kandidatexamensarbete. 

Från början var det 14 deltagare i studien, en deltagare var           
tvungen att avsluta sin medverkan i studien då deltagarens dator          
gick sönder. Då detta skedde första dagen hann aldrig data samlas           
in från den deltagaren och påverkade därmed inte studiens         
resultat. 

 

4.2 Totala skillnaden vecka för vecka 

Varje dag fick deltagarna fylla i en enkät med hur länge de varit             
på föreläsning, övning, eget arbete och hur länge de varit inne på            
Facebook eller Slack på datorn under dessa tillfällen. [Bilaga         
1,2,3]. I figur 1 finns en sammanställning av tiden som          
spenderades på Facebook och Slack beroende på hur länge         
deltagarna jobbat med skolarbete. Figur 1 illustrerar resultatet        
utifrån hur länge varje person varit inne på de två sociala           
medierna med och utan notifikationer påslagna. Nära hälften av         
deltagarna, 6 av 13, har minskat sin tid på sociala medier när            
notifikationerna var avstängda. De flesta som har minskat, 5 av 6,           
har gjort en drastisk minskning, till hälften av tiden eller till och            
med mer. Andra hälften, 7 av 13, har ökat sin tid på sociala             
medier utan notifikationer varav 3 av dessa 7 har dubblerat sin tid            
på de utvalda sociala medierna. Av denna anledning har alla blivit           
frågade om de känt ett större behov att gå in på Facebook eller             
Slack vecka 2 efter att ha fått notifikationer första veckan i           
studien. Resultatet om denna del redovisas i avsnitt 4.3.  

Med ett tvåsvansat t-test kan det inte säkerställas på en 95%           
säkerhetsgrad att notifikationerna hade en påverkan på hur länge         
deltagarna var inne på Facebook och Slack. Det var ingen          
signifikant skillnad veckan utan notifikationer (M=2.85, SD=2.58)       
än den med notifikationer (M=3.55, SD=2.49), t=0.82, p=0.43,        
Cohen’s d=0.48. Denna statistik redovisas i tabell 1 och 2. Tabell           
1 nedan redovisar siffrorna för veckan med och utan notifikationer          
vad gäller antal deltagare, medelvärde, standardfel,      
standardavvikelse samt median. I tabell 2 redovisas skillnaden för         
dessa två veckor. 
 

 

Tabell 1. Antal deltagare, medelvärde, standardfel, 
standardavvikelse samt median för veckan med och veckan utan 

notifikationer. 

 

Tabell 2. Beräknade värden för ett tvåsvansat parat t-test samt 
effektstorlek för skillnader mellan veckan med och veckan utan 

notifikationer. 



 

 

Figur 1. Totala skillnaden för en vecka med och utan 
notifikationer för varje deltagare. 

Slutligen beräknades en procentsats som representerade den totala        
tiden deltagarna spenderat på Facebook och Slack under        
skolarbete. Av alla deltagare har 3,66% av tiden lagts på          
Facebook och Slack under skolarbete veckan med notiser. Under         
veckan utan notiser har 3,33% av den totala tiden spenderats på de            
två olika sociala medierna under deltagarnas skolarbete. 

 

4.3 Skillnaden vid föreläsning, övning och eget arbete 
 
Under föreläsningarna har alla deltagarnas procentuella andel tid        
på sociala medierna minskat drastiskt under veckan utan        
notifikationer med ett undantag. Detta visar att studenter går in på           
sociala medier under föreläsning nästan endast när de blir         
distraherade av notifikationer. Se tabell kolumn föreläsning i        
tabell 9. 

Med ett tvåsvansat t-test kan det säkerställas på en 95%          
säkerhetsgrad att notifikationerna hade en påverkan på hur länge         
deltagarna var inne på Facebook och Slack under föreläsning. Det          
var en signifikant skillnad veckan utan notifikationer (M=1.2,        
SD=2.72) än den med notifikationer (M=2.98, SD=2.97), t=2.94,        
p=0.012, Cohen’s d=1.7. Denna statistik redovisas i tabell 3 och 4.           
Tabell 3 nedan redovisar siffrorna för veckan med och utan          
notifikationer vad gäller antal deltagare, medelvärde, standardfel,       
standardavvikelse samt median. I tabell 4 redovisas skillnaden för         
dessa två veckor. 
 
Notifikationerna hade alltså en påverkan på hur ofta deltagarna         
var inne på Facebook och Slack när de befann sig på föreläsning.            
Tiden spenderad på dessa sociala medier minskade markant under         
veckan utan notifikationer. 
 
Under övningarna har 6 av 13 deltagare minskat sin procentuella          
andel tid inne på Facebook och Slack från vecka 1 till vecka 2. 4              
av dessa 6 deltagare har minskat sin spenderade tid på Facebook           
och Slack med 100%, 1 minskade sin loggade tid med mer än            
100% och 1 minskade sin tid med 50%. För 5 deltagare blev det             
ingen skillnad mellan veckan med och utan notifikationer. Deras         
procentuella andel tid på sociala medier var 0 under båda          
veckorna. För 2 deltagare ökade tiden på sociala medier mellan          
vecka 1 och 2. Se kolumn Övning  i tabell 9.  

Med ett tvåsvansat t-test kan det inte säkerställas på en 95%           
säkerhetsgrad att notifikationerna hade en påverkan på hur länge         
deltagarna var inne på Facebook och Slack under övning. Det var           
ingen signifikant skillnad veckan utan notifikationer (M=1.19,       
SD=2.68) än den med notifikationer (M=2.45, SD=3.16), t=1.73,        
p=0.1, Cohen’s d=0.99. Denna statistik redovisas i tabell 5 och 6.           
Tabell 5 nedan redovisar siffrorna för veckan med och utan          
notifikationer vad gäller antal deltagare, medelvärde, standardfel,       
standardavvikelse samt median. I tabell 6 redovisas skillnaden för         
dessa två veckor. 

Det är inte statistiskt säkerställt att notifikationerna hade någon         
påverkan på hur ofta deltagarna var inne på Facebook och Slack           
när de befann sig på övning. 

Under eget arbete minskade den procentuella andelen tid på         
Facebook och Slack endast för 4 av 13 deltagare mellan vecka 1            
och 2. För 2 av dessa 4 deltagare har tiden minskat med 100%. 8              
av 13 deltagare ökade sin procentuella andel tid på Facebook och           
Slack mellan veckan med och utan notifikationer. Det skedde         
ingen förändring hos deltagare K. Se kolumn Eget arbete i tabell           
9. 

Med ett tvåsvansat t-test kan det inte säkerställas på en 95%           
säkerhetsgrad att notifikationerna hade en påverkan på hur länge         
deltagarna var inne på Facebook och Slack under eget arbete. Det           
var ingen signifikant skillnad veckan utan notifikationer (M=4.63,        
SD=4.85) än den med notifikationer (M=5.87, SD=6.09), t=0.54,        
p=0.6, Cohen’s d=0.31. Denna statistik redovisas i tabell 7 och 8.           
Tabell 7 nedan redovisar siffrorna för veckan med och utan          
notifikationer vad gäller antal deltagare, medelvärde, standardfel,       
standardavvikelse samt median. I tabell 8 redovisas skillnaden för         
dessa två veckor. 

Det är inte statistiskt säkerställt att notifikationerna hade någon         
påverkan på hur ofta deltagarna var inne på Facebook och Slack           
när de hade eget arbete. 

Resultatet visar att studenterna var som mest påverkade av         
notifikationerna under föreläsning. Det är ett tydligt resultat att         
tiden på Facebook och Slack minskade veckan utan notifikationer         
när studenterna befann sig på föreläsning. För övningar och eget          
arbete varierar resultatet beroende på varje enskild individ. Se         
tabell 9. 

 

 

Tabell 3. Antal deltagare, medelvärde, standardfel, 
standardavvikelse samt median för veckan med och veckan utan 

notifikationer under föreläsning. 

 

Tabell 4. Beräknade värden för ett tvåsvansat parat t-test samt 
effektstorlek för skillnader mellan veckan med och veckan utan 

notifikationer under föreläsning. 



 

 

Tabell 5. Antal deltagare, medelvärde, standardfel, 
standardavvikelse samt median för veckan med och veckan utan 

notifikationer under övning. 

 

Tabell 6. Beräknade värden för ett tvåsvansat parat t-test samt 
effektstorlek för skillnader mellan veckan med och veckan utan 

notifikationer under övning. 

 

Tabell 7. Antal deltagare, medelvärde, standardfel, 
standardavvikelse samt median för veckan med och veckan utan 

notifikationer under eget arbete. 

 

Tabell 8. Beräknade värden för ett tvåsvansat parat t-test samt 
effektstorlek för skillnader mellan veckan med och veckan utan 

notifikationer under eget arbete. 

 

Tabell 9. värdena=%tid av tiden på Slack/Facebook delat med 
tiden på föreläsning/övning/eget arbete. Skillnaden vid 

föreläsning, övning och eget arbete för en vecka med och utan 
notifikationer. 

4.4 Resultat av Del 2 vecka 1  

Början av vecka 1, måndag till torsdag, fick deltagarna svara på           
en kortare enkät som redovisats i avsnitt 4.3[Bilaga1]. Sista dagen          
vecka 1 fick deltagarna svara på en längre enkät med mer           
ingående frågor som behandlade veckan som varit. [Bilaga 2] I          
detta avsnitt redovisas Del 2 ur Bilaga 2.  

Första veckan i studien fick deltagarna ha notifikationer från         
Facebook och Slack påslagna. I enkäten för sista dagen fick          
deltagarna svara på frågan “Tyckte du notifikationer denna vecka         

var störande?”. 11 personer svarade Ja och 2 personer svarade Nej           
på denna fråga.  

Vid frågan “Vilket program kände du att du fick mest          
notifikationer från ?” svarade alla 13 deltagare att de fick mest           
notifikationer från Facebook.  

Då studien har undersökt hur notifikationerna påverkat deltagaren        
under föreläsning, övning och vid eget arbete fick deltagarna         
uppskatta när det känt sig som mest störda av notifikationerna.          
Majoriteten av deltagarna, 11 av 13, har svarat att det störde sig            
mest av notifikationerna vid eget arbete. 2 av 13 deltagare störde           
sig mest vid föreläsning och 1 av 13 vid övning. 

I den sista frågan i enkäten för vecka 1 med notifikationer fick            
deltagaren uppskatta hur produktiv den känt sig under veckan som          
gått. Deltagaren skulle mer specifikt på en skala 1 till 5 uppskatta            
hur produktiv den varit under skoltid och skolarbete. Där 1 = inte            
alls produktiv och 5 = mycket produktiv. Ingen av deltagarna          
angav siffran 1. 6 av 13 deltagare har svarat 4 på           
produktivitetsskalan, 3 av 13 svarade skala 3, ytterligare 3 av 13           
svarade skala 2 och 1 av 13 svarade skala 5.  

 

4.5 Resultat av Del 2 vecka 2 

Den andra veckan i undersökningen togs alla notifikationer på         
datorn bort från Facebook och Slack. Måndag till torsdag fick          
deltagarna en enkät precis som i vecka 1[Bilaga 1]. Resultaten          
från dessa dagar har sammanställts med hjälp av tabell i avsnitt           
4.3. 

Sista dagen vecka 2 fick deltagarna svara på en längre enkät           
[Bilaga 3]. Deltagarna fick svara på frågor som behandlade         
veckan utan notifikationer men även frågor som behandlade        
studiens båda två veckor. I detta avsnitt redovisas resultatet från          
Del 2 i Bilaga 3.  

I den första frågan i Del 2 för vecka 2 utan notifikationer fick             
deltagaren uppskatta hur produktiv den känt sig under veckan som          
gått. Deltagaren fick på en skala 1 till 5 uppskatta hur produktiv            
den varit under skoltid och skolarbete,där 1 = inte alls produktiv           
och 5 = mycket produktiv. Ingen av deltagarna angav siffran 1.           
Av 13 deltagare svarade 2 skala 5, 3 skala 4, 4 skala 3 och 4 skala                
2. Jämfört med vecka 1 hade vecka 2 en mer deltagare som valde             
skala 5 på produktivitet vilket är en ökning på 50% . Däremot            
svarade 3 av 13 deltagare skala 4 under veckan utan och 6 av 13              
svarade skala 4 under veckan med notifikationer.       
Produktivitetskänslan kan bero av andra faktorer än notifikationer        
därav dessa resultat, mer om detta i diskussionen.  

Då samma deltagare utsattes för notifikationer vecka 1 men inte          
vecka 2 undersöktes det om deltagarna känt ett behov av att gå in             
på Slack och Facebook vecka 2. Det kan även vara så att            
deltagarna fick notifikationer men valde att inte gå in på dem.           
Frågorna som ställdes med koppling till detta var: “Kände du          
något beroende av att gå in på Slack?” och “Kände du något            
beroende av att gå in på Facebook?”. Svaren på dessa två frågor            
presenteras i Figur 2 och 3 nedan. 8 av 13 deltagare svarade att de              
aldrig kände något beroende av att gå in på Slack. 3 av 13 svarade              
att de kände ett beroende när de fick notifikationer och 2 av 13             
kände ett beroende både med och utan notifikationer. För         
Facebook svarade 7 av 13 deltagare att de kände sig beroende av            
att gå in där när de fick notifikationer. 4 av 13 kände ett beroende              
att gå in på Facebook både med och utan notifikationer påslagna.           



 

2 av 13 kände inget behov att gå in på Facebook varken med eller              
utan notifikationer.  

Figur 2 visar att de flesta deltagarna inte kände något beroende av            
att gå in på Slack överhuvudtaget. Däremot kände de flesta          
deltagare behov av att gå in på Facebook särskilt när de fick            
notifikationer. Jämfört till Facebook har Facebooks notifikationer       
haft en större påverkan. Sedan visas också med hjälp av resultatet           
i följande stycke 4.5.2 att Facebooks notifikationer är mer         
frekventa. I den sista enkäten på vecka 1 med notifikationer fick           
deltagarna frågan: “Vilken program kände du att du fick mest          
notifikationer från ?”. Alla 13 deltagare svarade Facebook. 

 

Figur 2. Fördelning på hur beroendet att gå in på Slack kändes 
bland deltagarna. 

 

Figur 3. Fördelning på hur beroendet att gå in på Facebook 
kändes bland deltagarna. 

Då deltagarna själva varje dag fick fylla i sin spenderade tid på            
Facebook och Slack i enkäten fick de även en vetskap om hur ofta             
och länge de varit inne på Facebook och Slack. För att få en klar              
bild om deltagarna blivit påverkade och därmed ändrat sitt         
beteende kring notifikationerna på grund av att de såg sitt          
användande ställdes frågan “Kände du dig påverkad av att se hur           
mycket tid du var inne på Facebook/Slack. Ändrade det hur          
mycket du gick in på dessa sociala medier?”. Deltagarna kunde          
välja mellan fyra alternativ som presenteras i Figur 4. Av 13           
deltagare var det endast 1 person, deltagare M, som hade känt sig            
påverkad av att se sitt resultat och därmed ändrat sitt beteende.           
Deltagare M hade ändrat sitt beteende gällande Facebook och         
därmed gått in mindre på Facebook när notifikationerna visats.         

Resterande 12 deltagare angav att de inte känt sig påverkade av att            
se hur ofta och länge de varit inne på Slack och Facebook. 

 

Figur 4. Fördelning på deltagarna om de kände sig påverkade av 
att se sin loggade tid varje dag.  

4.5.2 Resultat av Del 3 ur sista enkäten 

I den sista delen i den avslutande enkäten fick deltagarna svara på            
två längre mer övergripande frågor angående de två veckorna som          
gått samt om Facebook och Slack.  

Den första frågan i del 3 var “Skriv en längre text om du kände              
eller inte kände någon skillnad mellan dessa två veckor under          
skolarbete. Vad tyckte du om veckan med notiser vs. den utan?” 

Av de 13 deltagarna beskrev 10 av dem att de upplevt en skillnad             
mellan veckorna.  

“Veckan med notiser var mycket mer distraherande än veckan 
utan. Även om jag inte klickade på notiserna så drog dem ändå åt 
sig uppmärksamhet vilket fick mig att tänka på annat. Jag kände 

att jag kunde fokusera bättre andra veckan då jag inte hade annat i 
bakhuvudet hela tiden. “ 

-Deltagare M 

Majoriteten av deltagarna upplevde sig mer distraherade under        
veckan med notifikationer påslagna. Som Deltagare M och andra         
deltagare beskrev i sina svar behövde informationen som        
notifikationer publicerade inte vara betydande för användaren för        
att avbryta koncentrationen. Notifikationerna drog åt sig       
uppmärksamheten från användaren oavsett innehållet hos      
notifikationerna.  

“Första veckan upplevde jag mer att jag ofta avbröt ett arbete 
under en kortare tid för att kolla facebook och Slack. Andra 

veckan var den mindre korta uppehåll i arbetet och istället längre 
pauser där jag kollade facebook mm.” 

-Deltagare L 

En tappad koncentration från skolarbetet på grund av många och          
korta pauser ger en avsaknad kontinuitet genom arbetet. Deltagare         
L beskriver här ovan sina två veckor och skillnaden i längden och            
mängden pauser som utförs på grund av notifikationers        
avbrytande. Att få en notifikation och därför gå in på          
Facebook/Slack är ett oplanerat besök och därför kortare. Ett         
besök på Facebook/Slack utan notifikationer är längre som        
deltagare L beskriver då pausen och besöket var planerat.  

 



 

“Jag tyckte att det var väldigt irriterande att ha notiser på datorn, 
eftersom de inte går att ignorera på samma sätt som på mobilen 

när en arbetar.” 
-Deltagare H 

Studien behandlar notifikationer på datorn vid arbetet,       
möjligheten att lägga ifrån sig enheten existerade inte. Här tvingas          
användaren att se notifikationerna då arbetet utförs på datorn. 

“För mig var det ingen större skillnad då vi ändå hade så mycket 
och det var mycket grupparbete så man tvingades vara produktiv. 
Det kanske var lite skillnad med att jag var inne på Facebook mer 

då notiser var på men egentligen ingen större skillnad” 
-Deltagare G 

Tre av deltagarna svarade att de inte känt någon större skillnad           
mellan veckan med och utan notifikationer påslagna. Detta hade         
mycket och göra med att de haft mycket grupparbete.         
Grupparbetet ansågs som en mer avslappnad miljö där        
notifikationerna inte ansågs lika störande. Ibland används inte        
datorn alls vid grupparbetet och deltagaren utsattes då inte för          
några notifikationer. Oavsett om de får notifikationer eller inte har          
studenter arbete som måste göras som deltagare G förklarar.         
Därmed tvingas de vara effektiva särskilt under grupparbete. 

“Mitt beteende var nog detsamma då jag tenderar att sällan kolla 
Facebook och att när jag använder slack så tenderar det att vara 
planerade tillfällen dvs jag har sett att jag har fått meddelande 

under dagen/dagarna och bestämmer att nu ska jag svara på dessa 
och göra mina arbetsuppgifter kopplade till gruppen vars slack det 

är. Det som bör nämnas är att jag fann notiserna otroligt 
irriterande och störande och hade tagit bort dem på direkten om 

jag inte behövde ha dem.” 
-Deltagare K  

Ytterligare en deltagare som beskriver att hen haft bra disciplin på           
grund av dess vana att inte gå in på Facebook och Slack utan att              
ha planerat detta. Trots denna disciplin att inte gå in på Slack eller             
Facebook under studier beskriver deltagare K en viss irritation         
och störande av notifikationerna.  

Den sista frågan i den avslutande enkäten undersökte de två          
medierna som valts ut för denna studie. Var det någon skillnad           
mellan de olika medierna? Var någon av dem mer irriterande och           
störande än den andra? Den sista frågan deltagarna fick svara på           
var: “Slack vs. Facebook: var någon av dessa mer störande än den            
andra? Varför?” 

Resultatet blev att 12 av 13 deltagare tyckte att Facebook var ett            
större störningsmoment jämfört med Slack. Majoriteten av       
deltagarna beskrev att skillnaden handlade om relevansen av        
innehållet. Om notifikationen innehöll ett viktigt meddelande var        
notifikationen inte lika störande. Slacks huvudsakliga uppgift är        
att fungera som en chatt. Facebook har ett större         
användningsområde och kan därmed notifiera om flera olika        
saker.  

“Facebook var mest störande då Slack tenderar att notifiera om 
relevanta saker till skillnad från  Facebook som antar att man är 

intresserad av allt och allting.” 
 -Deltagare K 

“Använder inte slack jätte mycket men Facebook var ändå mer då 
det finns mer som distraherar där. Då både chattfunktionen samt 

distraktionen att bara scrolla igenom flödet fanns.” 
-Deltagare G 

Facebook tenderar att informera om allt som sker på Facebook          
och kan vara relevant för användaren. Exempelvis kommer        
notifikationer upp när någon skriver i en chatt, taggar en i ett foto,             
någon gillar ett foto som har laddats upp, en bild där en är taggad i               
eller bara gillat själv. Var gränsen går för att Facebook ska tycka            
det är relevant och notifiera användaren om är annorlunda för alla           
användare. Deltagare K har alltså känt sig mer störd av          
notifikationer som inte känts relevanta. Både deltagare G och K          
känner att Facebook lett till mer distraktion. Att Facebook gav fler           
notifikationer och oftare än Slack var ett återkommande svar av          
flera deltagare samt att Facebook har fler distraktions möjligheter         
när personen väl är inne på hemsidan. Deltagare G beskriver även           
att hen inte använder Slack så mycket vilket gjort att hen inte varit             
lika intresserad att gå in på Slack som att gå in på Facebook.  

“Eftersom jag var van vid att ha notiser från slack tyckte jag att 
facebook var mer störande, använder också facebook mer och fick 

därför fler notiser därifrån.” 
-Deltagare F 

Här beskriver deltagare F hur en vana att få en notifikation har en             
påverkan. En student som är van att få notifikationer påverkar          
känslan hos studenten om vissa notifikationer är mer eller mindre          
störande. Facebook anses som ett större störningsmoment på        
grund av att de ger fler notifikationer än Slack för de flesta            
deltagarna. Deltagarnas notifikations- och sociala medier vana       
spelar roll på störningskänslan av notifikationer. 

En av deltagarna, deltagaren L ansåg att Slack hade varit ett större            
störningsmoment . Till skillnad från majoriteten av deltagarna        
ansåg hen att notifikationerna från Slack innehöll irrelevant        
information. Däremot så fick deltagaren fler notifikationer från        
Facebook jämfört med Slack. Facebook bidrog mer till avbrytande         
av pågående arbete och därmed till en minskad koncentration.  

“Slack var nog den mest störande då jag fick många notiser som 
inte riktigt var relevanta till mig. Men Facebook gjorde mig 
mycket mer oproduktivt genom att  de flesta notiserna från 

Facebook var intressanta som ledde till att man går in och kollar 
tidslinjen.” - Deltagare L 

Facebook hade överlag en större negativ påverkan på deltagarna         
vad gäller avbruten koncentration, störningsmoment och relevans.       
Detta går även ihop med tiden spenderad på Facebook och Slack,           
deltagarna har alltid spenderat mer tid på Facebook än Slack          
under studien.  

 

4. DISKUSSION 
 
Detta examensarbete gick ut på att utreda hur notifikationer från          
datorn påverkar studenters koncentration när de studerar. För detta         
fick deltagare i studien studera en vecka med notifikationer från          
Facebook och Slack och en vecka utan. Notifikationerna var på          
när de befann sig på föreläsning, övning eller hade eget arbete. Ett            
krav för deltagarna var att de använder Facebook och Slack          
regelbundet. Resultatet visade att deltagarna spenderade mest tid        
på Facebook och Slack under föreläsning och tappade därmed sin          
koncentration från sitt studerande. Studenterna kände sig däremot        
mest störda av notifikationerna under eget arbete. 

Deltagarna påverkades av notifikationerna från Facebook och       
Slack när de närvarade vid föreläsningar. Enligt resultatet från         
frågan “När kände du att du störde dig mest av notifikationer?” ur            
del 2 vecka två, svarade majoriteten av deltagarna, 11 av 13, att            



 

det störde sig mest av notifikationerna vid eget arbete. Endast 2 av            
13 deltagare störde sig mest vid föreläsning och 1 av 13 vid            
övning. Det intressanta här är att deltagarna såg sig som mest           
distraherade under eget arbete när de egentligen var som mest          
distraherade under föreläsning. Anledningen till detta      
motsägelsefulla resultat kan vara att studenter fick fler        
notifikationer under eget arbete än under föreläsning och kände         
sig därmed mer störda under eget arbete. Under en föreläsning          
kan studenter känna sig uttråkade när föreläsningens pedagogik        
inte är optimal och därför bli distraherade genom att gå in på            
Facebook och Slack under längre tid. Att studien visar att          
deltagarna påverkas mest av notifikationerna under föreläsning       
betyder inte att de kände sig störda av dessa. Under eget arbete            
kan studenter vara mer koncentrerade att lösa en uppgift än under           
föreläsning. På grund av detta kan det anses vara mer störande att            
få notifikationer när en är riktigt koncentrerad än när en halvt           
lyssnar på en föreläsning. Kvalitén på deltagarnas föreläsning och         
eget arbete utvärderas nämligen inte i denna studie. Det loggades          
heller inte hur många notifikationer studiens deltagare fick. Mer         
om detta i nästa avsnitt 5.1 metodkritik. 

Ur tabell 9 kan det diskuteras om hur studenterna under          
föreläsning minskade sitt användande av Facebook och Slack        
under veckan utan notifikationer jämfört med veckan med        
notifikationer påslagna. Däremot syntes inte en lika stor        
tidsskillnad vid eget arbete. Vid eget arbete var det knappt någon           
skillnad på användandet av Slack och Facebook mellan studiens         
veckor. För vissa deltagare ökade till och med användandet av          
Slack och Facebook veckan utan notifikationer. Det kanske var         
för att deltagarna kände en större frihet att kolla notifikationerna          
när de själva hade avsatt tid för att studera. Föreläsningarna          
kanske ses som mer intensiva och kräver därför en större          
koncentration. Därmed kanske en student prioriterar föreläsningen       
mer än eget arbete och därför väljer att lägga sin disciplin och            
koncentration där.  

I vissa delar av de utskickade enkäterna visades det att alla           
deltagare har olika svar och att det inte alltid fanns klar majoritet.            
Enligt Iqbal och Horvitz, anses notifikationer vara ett skapande av          
medvetenhet av händelser mer än en avbrytning i ens uppgift. När           
notifikationer inte är på avbryter deltagarna sin uppgift för att          
självmant se om de t.ex. fått ett nytt e-postmeddelande. Ett annat           
beteende hos Iqbal och Horvitz’s deltagare var att de arbetade mer           
effektivt utan notifikationer. [10] Av denna anledning är loggning         
av tiden spenderad på Facebook och Slack under studietid inte den           
enda metoden som behövs för att se om koncentrationen tappas på           
grund av notifikationer. Deltagarna i vår studie gav också olika          
resultat i och med att alla inte har samma vanor med Facebook            
och Slack. I figur 2 och 3 i resultatet visas svaren på huruvida             
deltagarna kände sig beroende av att gå in på Slack respektive           
Facebook. Enligt Iqbals och Horvitz’s studie nämnd ovan hade         
deltagarna ett behov att gå in och kolla e-postmeddelanden även          
utan notifikationer. [10] En fråga i vår studie berörde just detta.           
Deltagarna fick svara om de kände ett beroende av att behöva gå            
in på Slack och Facebook. Ingen deltagare i vår studie kände ett            
beroende av att gå in på Slack eller Facebook när de inte fick             
notifikationer. Däremot kände 4 av 13 deltagare behov att gå in på            
Facebook både veckan med och utan notifikationer. För Slack         
kände 2 av 13 deltagare behov att gå in veckan med och utan             
notifikationer. Vi har alltså fått resultat som stärker det mönstret          
som hittats i den senaste ovannämnda studien. Vissa deltagare         
känner ett behov att gå in på Slack och Facebook även utan            
notifikationer påslagna medan vissa inte känner detta behov. 

Diskuterbart är även om Facebook och Slack använts i         
skolarbetssyfte eller inte. Deltagarna har flera grupparbeten och        
för dessa är det mycket möjligt att de använder Facebook och/eller           
Slack för att kommunicera inom arbetsgruppen. Det är även inte          
ovanligt att skolklasser har en Slack- eller Facebookgrupp. Dessa         
kan också påverka studentens fokus då det som händer i dessa           
grupper inte alltid gäller arbetet studenten håller på med.         
Koncentrationen blir försämrad och studenten påverkas. Att       
avgöra om notifikationer från grupparbeten är negativt eller        
positivt i skolarbetetssyften är individuellt för varje student.  

Slack har visat sig vara mindre populärt bland deltagarna. Detta          
syns genom tiden de varit inne på Facebook och Slack samt           
genom svaren på enkäterna och de längre texterna deltagarna har          
skickat in. Deltagarna har varit mindre inne på Slack än Facebook.           
Alla svarade att Facebook gav mycket fler notifikationer än Slack.          
Flera stycken skrev också att de knappt använde Slack under          
dessa två veckor. Fastän studiens krav var att deltagarna hade och           
använde Slack verkar det har varit låg nivå på dess användning           
bland studiens deltagare.  

Flera deltagare har uttryckt att de blivit irriterade av         
notifikationerna. Detta är inget förvånande resultat då fler studier         
har kommit fram till samma sak. Personer upplever betydligt mer          
irritation och ångest av att bli störd eller avbruten av notifikationer           
som det nämnts i början av denna studie [1]. Notifikationer          
upplevs som störande och frustrerande och minskar människors        
effektivitet under arbeten [10]. Vår studie bekräftar detta i och          
med att våra deltagare har beskrivit dessa känslor under veckan          
med notifikationer.  

Deltagarnas längre texter till frågan “Skriv en längre text om du           
kände eller inte kände någon skillnad mellan dessa två veckor          
under skolarbete. Vad tyckte du om veckan med notiser vs. den           
utan?” var mycket intressanta att analysera. Flera har svarat med          
liknande tankar men formulerat detta på olika sätt. Olika begrepp          
har använts såsom “störande” och “oproduktiv” vilket inte        
nödvändigt betyder samma sak. Det finns många olika        
definitioner och deltagarna kan ha menat olika saker med samma          
begrepp. Fast de använt begrepp som kan ha olika betydelser eller           
tolkningar har syftet med deras längre text förståtts och jämförts          
mellan deltagarna.  

En annan enkätfråga var “Hur produktiv kände du dig denna          
vecka gällande skoltid och skolarbete på en skala 1 till 5. (1 = inte              
alls , 5 = mycket produktiv.)”. Av denna fråga var resultatet           
tydligt att deltagarna kände sig mest produktiva veckan utan         
notifikation. Dock så ska det påpekas att tolkningen måste inte          
vara korrekt då det kan finnas fler orsaker att en är produktiv än             
bara notifikationer. För en bättre tolkning rekommenderas en        
kontrollgrupp att jämföra mot. En persons produktivitet kan bero         
på ett flertal faktorer såsom vart personen satt och studerade mest,           
ens hälsa, antal uppgifter som ska göras,vana för notifikationer         
osv.  

Det är nämligen möjligt att deltagarna eller vissa deltagare är vana           
att titta på notifikationerna på mobilen istället för datorn även om           
de fick notifikationerna på datorn också. Detta beteende vore         
också en faktor som visar att notifikationer på datorn distraherar          
studenter. Deltagarnas vanor att använda Slack och Facebook på         
datorn var okända från början. En användare som till exempel ofta           
är inne på Facebook och är van att ha den liggande i bakgrunden             
kanske inte blir lika distraherad av en notifikation jämfört med en           
person som endast använder Facebook när hen bestämt sig för det.           
Deltagarna har helt enkelt olika normaltillstånd vad gäller sitt         



 

användande av Facebook och Slack. Deltagarens tidigare vana att         
använda Facebook och Slack kan därför också vara en påverkande          
faktor till resultatet. 

 

5.1 Metodkritik 

Det finns flera detaljer som kan förbättras för bättre, mer          
detaljerat och pålitliga resultat. Exempelvis logga antalet       
notifikationer varje deltagare fick för mer detaljerad slutsats eller         
att få informationen om den loggade tiden på ett säkrare sätt från            
deltagarna. Genom att den loggade tiden skickas direkt till         
studiens författare undviks deltagaren som mellanhand och       
därmed risken för felaktiga siffror. Utan mellanhanden skapas en         
bättre pålitlighet av resultatet. Avsikten i studien var att undvika          
en mellanhand men för enkelhetens skull utformades metoden på         
detta sätt. Hade studien bestått av fler deltagare i både antal och            
bredare variation i vilken utbildning de går hade resultatet troligen          
ändrats. Statistiskt sett hade detta lett till mer korrekta resultat och           
en bättre bild av studenternas koncentration i hela Sverige istället          
för ett specifikt program. Eftersom det var så få deltagare och kort            
tid kan individuella och tillfälliga skillnader påverka mycket. I         
denna studie analyserades inte hur många notifikationer       
deltagarna fått i respektive period. 

I studien saknades en app som hade kunnat logga hur många           
notifikationer varje individ fått, det hade underlättat arbetet och         
gett ett mer detaljerat resultat. Det hade då kunnat jämföras mer           
exakt hur ofta en person använde Slack eller Facebook mot den           
totala spenderade tiden vid varje föreläsning, övning eller eget         
arbete. 

Ytterligare så har studien bara haft en testgrupp som har fått testa            
att studera både med och utan notifikationer. För att undvika          
risken för ett beroende av att gå in på Slack och Facebook veckan             
utan notifikationer efter att ha fått notifikationer första veckan         
hade det varit bra med två olika grupper. En grupp som börjat            
med notifikationer och en grupp som börjat utan notifikationer.         
Då hade det varit lättare att se om försöksgruppen som började           
med notifikationer blivit påverkade av att utsättas för mycket         
notifikationer och därmed skapat sig ett beroende till veckan utan.  

Utöver detta, är gruppen av 13 deltagare som användes i denna           
studie inte representativ för alla svenska studenter i allmänhet.         
Deltagarna som var med i studien går alla en teknisk utbildning,           
medieteknik på KTH. Det är därför en mycket specifik målgrupp.          
Det finns risk att tekniska studenter har större anledning och mer           
vana att arbeta med datorer. Det är även möjligt att just           
medieteknikstudenter har större intresse för sociala medier än        
andra studenter. 13 deltagare är även för få för att få en kvantitativ             
överblick över alla studenter på medieteknik och ännu mindre för          
alla studenter i Sverige. Denna specifika målgrupp har även flera          
gånger fått utbildning inom hur sin bästa studieteknik hittas och          
hur prokrastinering undviks, vilket också kan ändra resultaten än         
om studenter utan denna studieteknik kunskap hade använts.        
Deltagarna som valts ut är studiemotiverade studenter som är vana          
att studera hårt och intensivt. Även detta kan ha haft en påverkan            
på resultatet. En deltagare med god disciplin jämfört med en          
student utan disciplin kommer ge mycket olika resultat. I         
allmänhet hade dessa deltagare mycket god disciplin vad som         
kunde ses av resultatet vilket absolut kan ha haft en inverkan på            
resultatet.  

På detta spår, veckorna som användes för vår studie var veckor           
med flera föreläsningar och övningar deltagarna hade kunnat gå         

på. De tvingades inte att gå på alla vilket gav mindre data än             
önskat då de inte gick på allt schemalagt. Under första veckan           
med notifikationer fick deltagarna skicka in tiden de varit på          
Facebook och Slack varje dag. Att se denna tid hade kunnat           
påverka deltagarna så att de försökt minska sin tid på dessa           
sociala medier under deras studier. Av denna anledning fick de          
även svara på en fråga om de kände sig påverkade av att se denna              
tid och om de så fall gått in mindre på sociala medier. De flesta              
svarade att det inte ändrat något men det finns möjlighet att           
deltagarna undermedvetet blivit påverkade. 

Ärligheten av deltagarna i studien är inte mätbar. Flera felfaktorer          
kan inkomma som att mobilen kan ha använts mer för att inte            
påverka tiden som loggades på datorn. Deltagarna kan också ha          
valt att inte skriva in samma tid som stod i RescueTime som i             
enkäten som skickades ut för respektive dag.  

Därutöver har rätt ledande frågor ställts då hypotesen var att          
koncentrationen minskas av notifikationer. Vid frågan om vilket        
socialt medium som stört mest ställts, utgår denna från hypotesen          
att notifikationer stör även om bara lite. Mer neutrala frågor hade           
kunnat ge mer neutrala svar och inte väckt några förutsatta svar           
hos deltagarna. En enkätfråga var även: “Kände du något         
beroende av att gå in på Slack?”. Begreppet “beroende” kan ha           
varit lite missledande i frågan, begreppet “behov” kunde ha varit          
mer lämpligt i detta fall. Att använda “beroende” i detta          
sammanhang kan tolkas som en fråga om ett beroende av Slack           
och Facebook. Behov av att gå in på Slack eller Facebook kan            
kännas utan att vara beroende av dem. Deltagarna verkar ha          
förstått frågan ändå då det med denna fråga kunde hämtas ut           
relevanta resultat och slutsatser.  

Ett beroende av sociala medier kan också vara något som inte alla            
är medvetna om. De flesta kände sig beroende av Facebook när de            
fick notifikationer och vissa både med och utan notifikationer.         
Däremot för Slack så kände sig inte de flesta beroende av mediet,            
oberoende om det var veckan med eller utan notifikationer. Dessa          
resultat kan bero på deltagarnas normala användning av Facebook         
och Slack. 

Deltagarnas vanor att gå in på Facebook eller Slack på datorn är            
som vi tidigare nämnt okända. I studiens resultat redovisas ett svar           
från en deltagaren som var van vid vissa notifikationer och          
därmed inte kände sig lika störd av notifikationerna. Det kom          
även upp i svaren att vissa deltagare inte var så vana att använda             
Slack och gick därför inte in så mycket på det.  

 

5.2 Framtida forskning 

Vidare utveckling på detta arbete vore bland annat att jämföra          
mobila notifikationer och dator notifikationer med varandra men        
också deras påverkan tillsammans. Påverkar notifikationer från       
datorn och mobilen användaren olika? Hur påverkar de        
användaren tillsammans? Hur skulle det se ut om koncentrationen         
jämfördes hos studenterna med och utan notifikationer från alla         
möjliga plattformar mobil, dator och surfplattor? Det finns mycket         
att forska inom notifikationer både på mobil, dator och surfplattor.          
Vidareutveckling på just denna studie skulle kunna vara en         
undersökning på tiden spenderad på sociala medier på telefon         
versus dator. 

Ett annat spår på vidareutveckling är att det finns flera olika           
sorters notifikationer från olika medier. Notifikationer från olika        
sociala medier kan anses som mer eller mindre relevanta beroende          



 

på person och vilket socialt medium. Detta är ett intressant ämne           
för bl. a. eventuella applikationer som vill filtrera notifikationerna         
beroende på relevans.  

En ideal lösning för bättre koncentrationsförmåga under studierna        
är ett filter på notifikationer som bara låter viktiga meddelanden          
komma upp. Detta filter skulle behövas då vissa deltagare hade          
grupparbeten där dessa sociala medier behövs för att        
kommunicera inom gruppen.  

I en större kontext rekommenderas det att forska exakt på vilka           
notifikationer som stör olika grupper. Detta vore bra för att          
optimera användningen av datorer i lärandesituationer, från       
grundskola till gymnasiet men även universitetsstudenter och på        
arbetsplatser. Med resultatet av en sådan forskning går det att ta           
fram vad för notifikationsfilter som är mest lämpligt i olika          
lärandesituationer.  

 

5. SLUTSATS 
 
Statistisk sett visar resultatet att studenterna mest gick in på Slack           
och Facebook under föreläsningstid. Det visade sig med hjälp av          
signifikanstest att notifikationerna hade en påverkan på hur ofta         
deltagarna var inne på Facebook och Slack när de befann sig på            
föreläsning. Det var däremot inte samma resultat för den totala          
skillnaden vecka för vecka, tiden under övningar och eget arbete          
för varje person. Här visade det sig med hjälp av signifikanstest           
att det inte går att säga att notifikationerna hade någon påverkan           
på hur ofta deltagarna var inne på Facebook och Slack. De flesta            
kände sig mest distraherade under eget arbete trots att resultatet          
visar att mest tid spenderades på Facebook och Slack under          
föreläsning. Genom resultatet dras även slutsatsen att distraktion        
inte endast är kopplad till tiden som spenderas på sociala medier           
men också på tiden att läsa notifikationer som fåtts. Majoriteten          
av studenterna kände sig störda av notifikationerna och blev ofta          
avbrutna på grund av Facebooks och Slacks notifikationer. Största         
skillnaden mellan notifikationer från mobiltelefonen och datorn är        
att datorn inte går att lägga ifrån sig under skolarbete då det är             
användarens huvudsakliga arbetsverktyg. Notifikationer kändes     
som mest störande för studenterna när de var irrelevanta och mer           
frekventa. Avslutningsvis tyder undersökningen på att      
notifikationer är en distraktion särskilt vid högre frekvens. Detta         
kan appliceras på studenter och alla andra som dagligen använder          
dator som arbetsverktyg. 
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Bilaga 1 
Enkät för deltagaren (måndag till torsdag) 
 
Hur påverkar notifikationer från datorn studenters fokus under deras studier? 

DM128X Examensarbete inom Medieteknik, grundnivå 

 

Här får du svara på frågor gällande ditt studerande idag och tid spenderad på Slack och Facebook. Svara genom att ange 
totala tiden du var på föreläsning, övning eller hade eget arbete. Om du inte varit på föreläsning, övning eller eget arbete 
behöver du inte ange någon tid. Använd sedan RescueTime för att ange hur länge du var inne på Facebook respektive Slack 
vi detta tillfällen. Lägg ihop den totala tiden för detta tillfälle.  

Se länk nedan med instruktioner för hur du använder RescueTime: 

https://drive.google.com/file/d/1_plzud4Cpd0cCKXetCI3j3U0XJS9_Cu0/view?usp=sharing  

Exempel:  

Föreläsning: Hur länge var du på föreläsning idag? 

Svar:   2h 

Hur länge var du inne på facebook under föreläsningen? 

Svar:  10 min 

Hur länge var du inne på slack under föreläsningen? 

Svar: 5 min 

Har du frågor kan du kontakta oss via mail:  kexjobb2018@gmail.com 

MVH 

Melanie Bonnaudet  

Louise Gröndahl  

 

Frågor: 

För och efternamn: 

Föreläsning: Hur länge var du på föreläsning idag? 

Hur länge var du inne på Facebook under föreläsningarna? 

Hur länge var du inne på Slack under föreläsningarna? 

Övning: Hur länge var du på övning idag? 

Hur länge var du inne på Facebook under övningarna? 

Hur länge var du inne på Slack under övningarna? 

Eget arbete: Hur länge hade du eget arbete idag? 

Hur länge var du inne på Facebook idag under eget arbete? 

Hur länge var du inne på Slack idag under eget arbete? 

  



 

Bilaga 2 
Enkät för deltagaren (Sista dagen veckan med notifikationer) 
 

Frågor: 

(Del 1) 

För och efternamn: 

Föreläsning: Hur länge var du på föreläsning idag? 

Hur länge var du inne på Facebook under föreläsningarna? 

Hur länge var du inne på Slack under föreläsningarna? 

Övning: Hur länge var du på övning idag? 

Hur länge var du inne på Facebook under övningarna? 

Hur länge var du inne på Slack under övningarna? 

Eget arbete: Hur länge hade du eget arbete idag? 

Hur länge var du inne på Facebook idag under eget arbete? 

Hur länge var du inne på Slack idag under eget arbete? 

(Del 2) 

Tyckte du notifikationer denna vecka var störande? 

Välj:  Ja eller Nej 

Vilken program kände du att du fick mest notifikationer från ?  

Välj:  Facebook eller Slack 

När kände du att du störde dig mest av notifikationer? 

Välj : Föreläsning eller Övning eller Eget arbete 

Hur produktiv kände du dig denna vecka vad gällande skoltid och skolarbete på en skala 1 till 5. (1 = inte alls , 5 = mycket 
produktiv.) 

Välj : 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Bilaga 3 
Enkät för deltagaren (Sista dagen veckan utan notifikationer) 
 
Frågor: 

(Del 1) 

För och efternamn: 

Föreläsning: Hur länge var du på föreläsning idag? 

Hur länge var du inne på Facebook under föreläsningarna? 

Hur länge var du inne på Slack under föreläsningarna? 

Övning: Hur länge var du på övning idag? 

Hur länge var du inne på Facebook under övningarna? 

Hur länge var du inne på Slack under övningarna? 

Eget arbete: Hur länge hade du eget arbete idag? 

Hur länge var du inne på Facebook idag under eget arbete? 

Hur länge var du inne på Slack idag under eget arbete? 

(Del 2) 

Hur produktiv kände du dig denna vecka vad gällande skoltid och skolarbete på en skala 1 till 5. (1 = inte alls , 5 = mycket 
produktiv.) 

Välj:  1 2 3 4 5 

Kände du något beroende av att gå in på Facebook? 

Välj:  Ja, när jag fick notiser /Ja, när jag inte fick notiser /Ja, både med och utan notiser/ Nej, aldrig 

Kände du något beroende av att gå in på Slack? 

Välj:  Ja, när jag fick notiser /Ja, när jag inte fick notiser /Ja, både med och utan notiser/ Nej, aldrig 

Kände du dig påverkad av att se hur mycket tid du var inne på Facebook/Slack? Ändrade det hur mycket du gick in i dessa 
sociala medier? 

Välj:  Ja, jag gick mindre in på Facebook /Ja, jag gick mindre in på Slack /Ja, jag gick mindre in på både Slack och Facebook/ 

Nej, jag kände mig inte påverkad 

(Del3) 

Skriv en längre text om du kände eller inte kände någon skillnad mellan dessa två veckor under skolarbete. Vad tyckte du om 
veckan med notiser vs. den utan? 

Slack vs. Facebook: var någon av dessa mer störande än den andra? Varför? 

Övrig kommentar 

 
 
 



 

 
Bilaga 4 
Enkät / krav för att vara deltagare i studien. 
 

Detta formulär är frågor gällande ditt användande av dator och internet. Samt frågor kring ditt fokus när du studerar och hur 
du studerar.  

 

Har du dator under föreläsningar eller övningar? (I majoritet av gångerna) 

Välj:  Ja / Nej 

Har du dator vid individuellt arbete? (I majoritet av gångerna) 

Välj:  Ja / Nej 

Har du Slack? 

Välj:  Ja / Nej 

Har du Facebook? 

Välj:  Ja / Nej 

Har du möjlighet att använda chrome som webbläsare? 

Välj:  Ja / Nej 




