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Abstract0
!
The!average!user!receives!approximately!46!smartphone!notifications!every!day.!But!there!is!little!
research!regarding!how!users!are!affected!by! them.! In! this!paper!we!assess! the! impact!of!mobile!
notifications!in!learning!situations!with!regards!to!perceived!stress!and!focus.!This!was!achieved!by!
monitoring! the!users’!mobile!usage!during! two!weeks.!The! first!week,! they!proceeded!as!normal.!
During! the! second!week! they!were! asked! to! activate! the! doFnotFdisturb!mode! during! scheduled!
school!activities.!During!this!time!their!mobile!usage!was!documented!both!through!software!and!
from!daily!occurring!survey.!This!was!followed!up!by!semiFstructured!group!interviews.!
!
The! results! showed! that! the! mobile! usage! remained! the! same! during! the! second! week.! The!
participants!were!not!stressed!at!all!but!there!was!an!increase!in!perceived!focus!when!the!doFnotF
disturb!mode! was! switched! on.! The! results! show! a! relation! between! a! low! number! of! received!
notifications!and!increased!perceived!focus.!
!
The! study!was! also! carried! out!with! a!methodological! purpose,! since! the! area! is! rather! new.!We!
came! to! the! conclusion! that! the!method! is! appropriate! for! investigating! the! differences! between!
perceived! and! actual! mobile! usage.! The! study! was! successful! in! its! implementation! of! daily!
occurring! surveys! and! semi! structured! interviews.! This! combination! allowed! for! great! user!
reflections.!!
!
Keywords:!smartphone,,mobile,notifications,,technostress!
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Sammanfattning0
!
Mobilnotifikationer!är!ett!relativt!nytt!fenomen!och!mobilanvändare!idag!får!allt!fler!notifikationer!
skickade! till! sig! per! dag.!Hur!de! faktiskt! påverkar! användare,! både! sett! till!mobilanvändning! och!
användarbeteenden,! är! fortfarande! ett! tämligen! outforskat! område.! Denna! studie! utforskar! hur!
mobilnotifikationer! påverkar! studenters! upplevda! stressnivåer! och! fokus! under! schemalagda!
skolaktiviteter.!För!att!undersöka!detta!jämfördes!en!normal!vecka!med!en!vecka!då!notifikationer!
tystades! med! hjälp! av! störFejFfunktionen! i! mobiltelefonen.! Under! denna! period! loggades!
mobilanvändningen!och!deltagarna! fick! föra!en!dagbok! för! reflektioner!kring!sitt!beteende!under!
dagen.!Undersökningen!avslutades!med!semiFstrukturerade!intervjuer.!
!
Resultaten! av! undersökningen! visade! att! mobilanvändningen! höll! en! jämn! nivå! under! hela!
undersökningen.! Ingen! stress! upplevdes! av! deltagarna! i! samband!med!mottagna! notifikationer! i!
skolmiljön,!däremot!upplevdes!bättre!fokus!då!störFejFfunktionen!aktiverades!och!notifikationerna!
tystades.!Ett!samband!mellan!få!antal!mottagna!notifikationer!och!bättre!upplevt!fokus!upptäcktes.!
!
Undersökningen!har!även!haft!ett!metodologiskt!syfte!då!fler!undersökningar!krävs!i!detta!område.!
En! slutsats! vi! drar! efter! avslutad! studie! är! att! tillvägagångsättet! lämpar! sig! bra! för! att! jämföra!
upplevd!med! faktisk!mobilanvändning.!Kombinationen!dagbok!och! semiFstrukturerade! intervjuer!
var!även!ett!bra!tillvägagångssätt!för!att!fånga!upp!deltagarnas!beteenden!och!reflektioner.!
!
Nyckelord:!smartphone,,mobilnotifikationer,,teknikstress!
!
!
! !
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1.0Inledning0
I, detta, kapitel, presenteras, bakgrund, till, studiens, problemställning, och, syfte., Vidare, formuleras, de,
arbetsfrågor,och,hypoteser,utifrån,vilka,resultatet,senare,diskuteras.,

1.1.#Bakgrund#
Att! ständigt!kontrollera!mobilen!har!blivit!ett!problem.!Användare!känner!stress!och!social!press!
att!hela!tiden!ha!koll!på!vad!som!händer.!Användarens!omgivning!störs!av!att!denne!ständigt!tittar!
till! sin! telefon,! vid! middagen,! under! mötet! eller! dylikt.! Framförallt! påverkar! det! användarens!
förmåga! att! hålla! fokus! på! en! pågående! prioriterad! uppgift.! Vad! är! det! då! som! drar!
uppmärksamheten!till!telefonen?!–!Notifikationer.!
!
Tidigare! studier! har! visat! att! användare! släpper! den! pågående! uppgiften! för! att! kontrollera!
inkommen!notifikation!(Sahami!Shirazi!et!al.!2014;!Iqbal!&!Hovitz!2010;!Mark!et!al.!2008).!Det!har!
även!visats!att!detta!bryter!det!kognitiva!flödet!samt!att!det!tar!tid!för!användaren!att!återfå!fokus!
till!huvuduppgiften,!så!kallad!ställtid!(Altmann!&!Trafton!2004).!
!
Genom!att!det!kontinuerligt!låter,!lyser!och!vibrerar!i!fickan!dras!fokus!både!från!arbete,!omgivning!
och! vänner.! Allt! fler! upplever! stress! i! form! av! ett! “måste”! av! att! hela! tiden! vara! tillgänglig! och!
kommunicerbar! för! omvärlden! (Mark! et! al.! 2014).! Genomsnittsanvändaren! får! ca! 46!
mobilnotifikationer! per! dag.! Av! dessa! hanteras! (klickas)! ca! hälften! inom! 30! sekunder.! Av! de!
notifikationer! som! inte! hanteras! inom! 5! min! är! det! enbart! 17!%! som! hanteras! överhuvudtaget!
(Sahami! Shirazi! et! al.! 2014).! Denna! volym! av! notifikationer! och! förväntan! att! kontrollera! dessa!
omgående!blir!ett!mycket!reellt!problem,!inte!minst!vid!kontinuerligt!fortlöpande!aktiviteter.!Dessa!
kan!exempelvis! vara! föreläsningar! eller!möten,!det! vill! säga! aktiviteter!där! användaren! själv! inte!
kan!reglera!pauser.!Under!sådana!aktiviteter!finns!det!inget!utrymme!för!kognitiva!avbrott.!
!
Det!har!visats!i!tidigare!undersökningar!på!området!att!avbrott!kan!bidra!till!stress!och!frustration!
vid! arbetsuppgifter! som! kräver! koncentration! och! fokus! (Mark! et! al.! 2008).! Ett! antal!
undersökningar!har!gjorts!kring!notifikationer!och!avbrott! i! samband!med!arbete!vid!dator!och! i!
desktopmiljö,! men! relativt! få! undersökningar! är! gjorda! i! samband! med! mobiltelefon! och! dess!
notifikationspåverkan!på!användaren.!Det!är!således!ett!intressant!område!undersöka!vidare.!

1.2.#Syfte#
Syftet!med!undersökningen!är!att!ta!reda!på!om!användare!känner!sig!mer!eller!mindre!stressade!
av!att!mobilnotifikationer!tystas!under!schemalagda!aktiviteter.!Påverkas!användare!av!att!“koppla!
bort”!sig!under!tillfällen!då!de!ska!fokusera!på!annat,!för!att!sedan!“koppla!upp”!sig!efter!sessionen!
och! se! om! någon! har! försökt! kontaktat! dem?! Undersökningen! utgår! ifrån! att! det! finns! givna!
situationer! då! mobilnotifikationer! inte! är! önskvärda.! En! möjlig! åtgärd! kan! vara! att! reglera! hur!
notifikationer!levereras!utifrån!användarens!arbetsschema,!som!ofta!är!synkroniserat!till!mobilen!i!
form!av!en!kalender.!Det!är!denna!lösning!som!vi!valt!att!undersöka.!
!
Undersökningen!syftar!till!att!utforska!hur!mobilnotifikationer!påverkar!studenter!i!samband!med!
en!aktivitet!som!kräver!fokus.!Genom!att!tysta!notifikationerna,!söker!studien!att!sänka!känslan!av!
upplevd! stress! och! öka! fokus! för! den! schemalagda! aktiviteten.! Uppsatsen! strävar! efter! att! hitta!
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intressanta! aspekter! på! fenomenet! teknikstress! och! bidra! till! forskningen! kring! detta.!
Undersökningen!har!även!ett!metodologiskt!syfte.!Eftersom!mobilnotifikationer!är!ett!relativt!nytt!
fenomen! är! det! intressant! att! utforska! hur! studier! kan! utformas! kring! hur! användare! och! deras!
uppfattade!mobilanvändning!påverkas!av!dessa.!

1.3.#Problemformulering#
Den!problemformulering!som!arbetet!utgår!ifrån!och!syftar!till!att!besvara!lyder!som!följande:!
!
Hur0påverkas0universitetsstudenters0upplevda0stress0och0fokus,0av0att0få0mobilnotifikationer0
tystade0under0en0schemaaktivitet?0

1.3.1.0Arbetsfrågor0
För!att!kunna!besvara!problemställningen!har!ett!par!arbetsfrågor!tagits!fram.!!
!

! Är!mobilberoendet!så!starkt!att!användare!inte!kan!hålla!sig!ifrån!att!titta!till!mobilen,!även!
om!ingen!notifikation!har!getts?!!

! Är!det!så!att!användare!känner!sig!mindre!stressade!för!att!de!kan!koncentrera!sig!på!det!
arbete!de!håller!på!med!för!stunden,!om!ingen!notifikation!ges?!

! Är! de! så! vana! vid! att! alltid! vara! tillgängliga! så! att! de! blir! ännu!mer! stressade! när! ingen!
notifikation!ges!när!de!fokuserar!på!en!given!uppgift?!

! Uppfattas! en! notifikationsfri! föreläsning! mer! givande! eller! kan! mikroavbrott! i! form! av!
notifikationer!ha!en!upplevd!positiv!effekt!på!inlärningen?!

1.4.#Avgränsning#
En!studie!har!visat!att!universitetsstudenter!simultanarbetar,!genom!ICT,!i!stor!utsträckning!(Mark!
et!al.!2014).!Detta!är!viktigt!för!undersökningen!eftersom!deltagarna!måste!ha!för!vana!att!ta!emot!
notifikationer!även!under!aktiviteter!så!korta!som!45min.!Undersökningens!tidsF!och!resursmässiga!
begränsning! har! lett! till! att! undersökning! har! utförts! på! studenter! vid! Kungliga! Tekniska!
Högskolan,!KTH.!Studenterna!går!på!programmet!medieteknik!och!kan!anses!vara!höganvändare!av!
ICT!och!blir!därmed!en! intressant!målgrupp!för!undersökningen.!Dessa!studenter!deltar! i!studien!
som!del!av!sin!egen!utbildning!genom!den!Programintegrerande!kursen!i!medieteknik!(DM1578).!
!
Denna! studie! kommer! att! nyttja! mobilapplikationen! Moment1!i! syfte! att! övervaka! deltagarnas!
mobilanvändande.! Denna! finns! endast! tillgänglig! för! operativsystemet! iOS! 8! vilket! begränsar!
undersöksgruppen!till!innehavare!av!iPhone!4S!eller!senare.!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!https://inthemoment.io!
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2.0Teori0
I, detta, avsnitt, behandlas, tidigare, erfarenheter, från, internationell, litteratur., Begrepp, såsom,
notifikationer,,avbrott,och,teknikstress,definieras,i,kontexten,av,denna,studie.,

2.1.#Notifikationer#
Mobilnotifikationer! är! designade! för! att! dra! vår! uppmärksamhet! till!mobilen.!Men! vad! är! då! att!
betrakta! som! en! notifikation?! En! notifikation! har! definierats! som! en! signal,! genererad! av! en!
applikation.! Denna! kan! vara! visuell,! auditiv! eller! haptisk,! och! syftar! förmedla! information! till!
användaren!utanför!dennes!rådande!fokus!(Iqbal!&!Horvitz!2010).!Märk!väl!att!detta!är!en!allmän!
definition! som! inte! enbart! behandlar! mobilnotifikationer,! utan! notifikationer! för! alla! typer! av!
digitala! system.!Denna! studie! fokuserar! på! smartphonenotifikationer,! som! inte! enbart! behandlar!
inkommande! telefonsamtal! eller! sms! utan! berör! även! epostF,! kalenderF,! spelF,!
socialmedieapplikationer! etc.! Dessa! notifikationer! tjänar! olika! syften,! kommer! i! flera! olika!
utförande!och!kräver!olika!reaktioner!av!användaren.!!
!
Det! har! tidigare! gjorts! undersökningar! kring! hur! notifikationer! i! persondatormiljö! påverkar!
användare,! men! området! mobilnotifikationer! är! relativt! outforskat.! I! persondatormiljö! har! det!
visats!att!notifikationer!utgör!en!negativ!inverkan!på!produktivitet!då!det!ständigt!distraherar!och!
avbryter!användaren!från!den!pågående!uppgiften!(Cutrell!et!al.!2001).!Denna!problematik!blir!allt!
mer!relevant!när!notifikationerna!blir!mobila,!eftersom!de!flesta!vuxna!har!med!sig!telefonen!jämt!
och! ständigt.! En!nyligen! gjord!undersökning! visar! att! svenskar! i! snitt! ägnar!7.9! timmar/vecka! åt!
aktiv!mobilanvändning!(Internetstatistik.se!2014)!!
!
System! som! nyttjar! notifikationer! tillhandahåller! i! regel! inställningar! för! hur! dessa! får! ta! sig! i!
uttryck.!Detta!innefattar!oftast!utformningen!av!själva!notifikationerna!och!möjligheten!att!stänga!
av! dessa! helt! och! hållet.! Får! de! låta?! Hur! stor! plats! får! de! ta! på! skärmen?! Var! på! skärmen! får!
notifikationen! visas?! Ska! de! visa! del! utav! innehållet! eller! bara! påkalla! uppmärksamhet?! Ibland!
tillåts!användaren!även!växla!mellan!förinställda!lägen!genom!att!ändra!tillgänglighetsstatus.!!
!
Det!som!skiljer!mobilnotifikationer!från!persondatornotifikationer!är!några!få!egenskaper,!men!kan!
tänkas!ha!stor! inverkan.!Som!nämns!ovan!har!användaren!nästan!alltid!med!sig!sin!mobiltelefon.!
Användaren! anser! att! mobilen! är! ett! verktyg! som! denne! ej! kan! vara! utan.! Notifikationerna! kan!
alltså!komma!i!vilken!kontext!som!helst,!till!skillnad!från!notifikationer!i!PCFmiljö!som!endast!kan!
levereras! när! användaren! sitter! vid! datorn.! Mobiltelefoner! har! även! möjlighet! att! ge! haptiska!
signaler.! Detta! innebär! att! mobiltelefoner! har! större! möjlighet! att! påkalla! sin! användares!
uppmärksamhet,! utan! att! nödvändigtvis! tillkännage! detta! för! omgivningen.! Huruvida! det! skulle!
råda!samma!tolerans! för!notifikationer!om! inte!denna!möjlighet! fanns,!kan!det!enbart!spekuleras!
kring.!
!
En!annan! stor! skillnad!mellan!PCF!och!mobilnotifikationer! är!mängden!applikationer! som!nyttjar!
notifikationer.!På!en!PC!är!det!vanligt!med!notifikationer!från!epostF,!kalenderF!och!chattprogram.!
Ibland!kan!dessa!funktionaliteter!vara!samlade!i!ett!och!samma!program.!På!dagens!mobiltelefoner!
är!det!inte!bara!fler!applikationer!som!nyttjar!notifikationer!utan!applikationerna!tenderar!även!att!
vara! mer! specialiserade! och! notifikationer! måste! konfigureras! separat! för! varje! applikation.!
Kalender,!epost!och!chat!är!separerat!i!tre!olika!applikationer!som!kräver!individuell!konfiguration!
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av! notifikationer.! Det! händer! även! att! utvecklaren! återställer! notifikationsinställningar! vid!
uppdatering! av! applikationen! (detta! innebär! oftast! att! notifikationerna! slås! på).! Således! kan!
slutsatsen,! att!mobilnotifikationer! kräver!mer! administration! av! användaren,! dras.!Detta! delar! in!
användare!i!två!grupper,!de!som!skräddarsyr!notifikationsinställningarna!helt!till!sitt!eget!tycke!och!
de!som!inte!orkar!eller!vet!hur!man!gör!dessa!inställningar!(Yoon!et!al.!2014).!
!
Tidigare! forskning!har! visat! att! ungefär!hälften! av! alla!notifikationer!hanteras! inom!30! sekunder!
och! att! av! de! notifikationer! som! inte! hanteras! inom! 5! minuter! är! det! bara! 17!%! som! hanteras!
överhuvudtaget0(Sahami!Shirazi!et!al.!2014).!Detta!pekar!på!att!det!finns!en!svårighet!i!eller!ovilja!
att!skjuta!upp!hanteringen!av!dessa!till!ett!lägligare!tillfälle.!Användaren!vill!klara!av!det!på!en!gång.!
!
Hur!användare!väljer!att!hantera!en!notifikation!kan!brytas!ner!i!ett!antal!olika!steg.!Vilken!tid!de!
olika!stegen!tar!kan!tala!en!del!om!hur!viktig!just!den!notifikationen!var!för!användaren.!Fischer!et!
al.!(2011)!har!brutit!ner!detta!i!4!mått!av!tid:!
!

1. Acceptanstid,! den! tid! som! löper! från! dess! att! notifikationen! har! skickats,! tills! dess! att!
användaren!klickar!på!notifikationen.!!

2. Beslutstid,!den!tid!det!tar!för!användaren!att!besluta!sig!för!hur!uppgiften!ska!hanteras.!!
3. Uppgiftstid,! den! tid! användaren! lägger! på! att! faktiskt! åtgärda! notifikationen,! som!

exempelvis!att!svara!på!ett!mail.!
4. Summan!av!de!tre!ovanstående!benämndes!i!studien!som!den!totala!responstiden.!

!
För!denna!studie!definieras!ytterligare!ett!mått!som!anses!vara!av!intresse.!Detta!mått!benämner!vi!
leveranstid,,det!vill!säga!den!tid!det!tar!från!det!att!notifikationen!skickats,!tills!dess!att!användaren!
uppmärksammar! densamma.! Detta! är! dessvärre! svårt! att! mäta.! Vi! anser! med! andra! ord! en!
notifikation!som!levererad,!då!användaren!blir!medveten!om!den.!Att!tysta!notifikationer!innebär!i!
praktiken!en!förlängning!av!leveranstiden.!Om!denna!leveranstid!skulle!passas!in!i!Fischers!modell,!
vore!den!steget! innan!acceptanstid.!Acceptanstiden!utgår!då! inte! ifrån!att!notifikationen!skickats,!
utan!från!det!att!den!uppmärksammats.!

2.2.#Ställtid#
Den!tid!som!krävs!för!att!ställa!om!en!maskin!mellan!olika!uppgifter!kallas!ställtid.!I!denna!studie!
kommer!ställtid!att!omnämnas!som!den!tid!det!tar!användaren!att!kognitivt!ställa!om!mellan!olika!
uppgifter.!Den!tid!det!tar!återfå!fokus!efter!att!avbrott!är!ställtid!men!även!den!tid!det!tar!att!ställa!
om!för!att!ge!fokus!till!och!utvärdera!vad!det!nu!var!som!orsakade!avbrottet.!Vid!avbrott!kan!man!
således!tala!om!dubbel!ställtid.!I!engelskan!skiljs!dessa!åt!som! interruption,lag,och!resumption,lag!
(Altmann!&!Trafton!2004).!Denna!studie!intresserar!sig!främst!för!resumption,lag!och!det!är!detta!
som!åsyftas!vid!användning!av!begreppet!ställtid.!

2.3.#Avbrott#i#det#kognitiva#flödet#
I!denna!studie!används!det!vardagliga!ordet!avbrott!i!en!djupare!bemärkelse,!nämligen!avbrott!i!det!
kognitiva!flödet.!Det!vill!säga!när!användaren!tappar!fokus!från!den!primära!uppgiften.!Avbrott!är!
ett! resultat! av! utomstående! faktorer.! Denna! undersökning! fokuserar! på! hur! avbrott! (samt!
avsaknaden!av!dessa),!som!resultat!av!mobilnotifikationer,!påverkar!användarens!upplevda!fokus!
och!stress.!
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!
Genomgående!i!uppsatsen!kommer!vi!att!använda!en!definition,!myntad!av0Fischer!et!al.!(2011),!vid!
användning!av!begreppet!avbrott.!
!
”An,externally,generated,randomly,occurring,,discrete,event,that,breaks,continuity,of,cognitive,focus,

on,a,primary,task.”,
!
Avbrott! i! form! av! notifikationer! har! visat! sig! vara! ett! nödvändigt! ont! som! påverkar! både!
produktivitet! (Iqbal!&!Horvitz!2010)!och!upplevd!arbetsbelastning!(Mark!et!al.!2008).!En! lösning!
som! har! visats! vara! effektiv! (i! persondatorsammanhang)! är! att! utveckla! smarta! system! som!
levererar!notifikationer!vid!så!kallade!brytpunkter!i!ett!händelseförlopp!för!att!effektivisera!arbete!
och! minska! den! upplevda! stressen! som! uppstår! när! ett! koncentrerat! arbete! är! igång.!
Notifikationerna! levereras! vid! tidpunkter! där! det! är!mindre! krävande! för! hjärnan! att! byta! fokus!
mellan! två! uppgifter.! Användare! får! då! relevanta! notifikationer! vid! tidpunkter! som! anses! vara!
naturliga! och! ej! störande! för! fokus.! Detta! reducerar! ställtiden! avsevärt! (Iqbal! &! Bailey! 2008).!
Svårigheten! ligger! i!att,!på!ett! träffsäkert!och!automatiserat!sätt,!detektera!dessa!brytpunkter.!En!
annan! metod! som! tillämpats! flitigt! i! IMFprogram! (instant, messenger)! är! tillgänglighetsstatus.!
Användare!kommunicerar!sin!tillgänglighet!till!omvärlden!genom!att!sätta!sin!status!till!upptagen!
eller!dylikt.!Vi!menar!att!denna!status!kan!nyttjas!av!användaren! för!att! inför! sig! själv! legitimera!
ignorering!av!inkommande!meddelanden.!

2.4.#Teknikstress#
De!moderna! informationsF! och! kommunikationsteknologierna! (ICT)! öppnar! upp! nya!möjligheter!
för! snabb! och! lättillgänglig! åtkomst! till! information,! både! sinsemellan! användare! och! mellan!
användareFdator.!Den!stora!kvantiteten!av!information!som!är!lättåtkomlig!i!samband!med!en!hög!
användning!av!mobiltelefoner,!med!internetuppkoppling,!har!visats!vara!en!möjlig!faktor!för!stress!
och!det!som!benämns!som!teknikstress!(Thomée!et!al.!2007).!Uppfattningen!om!att!vara!tillgänglig!
gentemot! andra! oavsett! tid! och! rum! anses! också! vara! en! faktor! att! ta! i! beaktning! vad! gäller!
användning!av!ICT!och!teknikstress!(Thomée!et!al.!2011).!Sammantaget!är!det!ett!flertal!aspekter!
som!måste! tas! hänsyn! till! vid! hantering! av! begreppet! teknikstress! och! vad! den! faktiskt! uppstår!
ifrån.!
!
Teknikstress!är!inte!entydigt!definierat.!Vissa!forskare!syftar!på!det!mentala!tillstånd!som!kan!
observeras!på!personer!som!använder!och!förlitar!sig!på!ICT!i!stora!mängder!(Thomée!et.!al.!2007).!
Andra! menar! på! att! begreppet! ska! ses! som! en! persons! bristande! förmåga! att! kontrollera! och!
hantera!ICT!på!ett!hälsosamt!vis!(Brod!1984,!citerad!i!Riedl!et!al.!2012,!sid.!61).!Det!finns!också!de!
som! menar! på! att! teknikstress! ska! innefatta! de! negativa! attityder,! tankar! och! beteenden! som!
antingen!direkt!eller! indirekt!påverkas!av!ICT!(Weil!&!Rosen!1997,!citerad!i!Riedl!et!al.!2012,!sid.!
62).!
!
Ytterligare!en!aspekt!på! teknikstress! är!begreppet!nomofobi.!Det! är!det! fenomen!som!uppstår!då!
användare!upplever!ångest!och!stress!vid!deprivering!av!ICT!(King!et!al.!2013).!
!
”Nomophobia,refers,to,the,discomfort,or,anxiety,caused,by,the,nonCavailability,of,a,mobile,phone,,PC,

or,any,another,virtual,communication,device.”,
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!
Termen! ICTFstress! har! använts! i! sammanhang! liknande! teknikstress! och! kan! syfta! på! stress! i!
samband!med!avbrott!på!arbete,! tidspress!och!tekniska!problem!i!samband!med!ICT.!Överflöd!av!
information!kan!också!vara!en!faktor!som!spelar!in!på!stress!angående!ICT!användande!(Thomée!et!
al.!2007).!
!
Denna!undersökning!har! genomgående! strävat! efter! att! ta!hänsyn! till! samtliga!dessa! aspekter! av!
teknikstress.!

2.5.#Stress#och#notifikationer#
Ett! antal! tidigare! studier! har! gjorts! på! notifikationer! i! desktopmiljö! och! hur! användare! har!
påverkats! av! notifikationer! vid! arbetsuppgifter.! En! studie! i! desktopmiljö! (Iqbal! &! Horvitz! 2010)!
kom!fram!till!att!notifikationer!anses!störande!och!stressande,!men!att!nyttan!överväger!kostnaden.!
Medvetenheten! om! att! ett!meddelande! har! inkommit! och! fördelen!med! att! snabbt! kunna! avgöra!
betydelsen!av!denna!anses!vara!av!stor!vikt.!Notifikationer!blir!således!ett!verktyg!för!distribution!
av!arbetstid!vilket!en!deltagare!i!studien!bekräftade!i!intervju.!
!
“There,were,too,many,times,when,I,had,realized,I,hadn’t,read,mail,in,several,hours,and,was,way,

behind,in,responding,to,international,teams.,Using,the,notifications,I,could,often,gauge,if,something,
was,important,or,not.”,

!
En!annan!studie!har!visat!att!notifikationer,!trots!moment!för!avbrott,!inte!nödvändigtvis!påverkar!
den!totala!mängd!tid!som!läggs!ner!på!arbete.!Priset!för!avbrott!blir!dock!att!användaren!upplever!
en!högre!arbetsbörda,!större!frustration!och!en!mer!märkbar!tidspress!på!sitt!arbete,!jämfört!med!
användare! som! inte! blir! avbrutna! (Mark! et! al.! 2008).! Det! har! även! visats! att! användare! av! IMF
applikationer!i!mobiltelefonen!kan!uppleva!stress!på!grund!av!att!vara!tillgänglig!mot!andra!och!att!
inte!missa!viktiga!meddelanden!(Yoon!et!al.!2014).!Detta!visar!att!sociala!aspekter!också!kan!ligga!
till!grund!för!teknikrelaterad!stress!och!kan!sammanfattas!med!den!populärvetenskapliga!termen!
FOMO!(Fear!Of!Missing!Out).!

2.6.#Teknikberoende#
Att! upprepande! och! medvetet! hänge! sig! åt! en! viss! aktivitet,! trots! medförandet! av! negativa!
konsekvenser,! är! vad! som! konstituerar! själva! grunden! för! ett! beroendebeteende.! Ett! icke!
substansbaserat! beroende! är! emellertid! svårdefinierat.! En! överdriven! internetanvändning! utgör!
inte! nödvändigtvis! ett! teknikberoende! i! sig! utan! ett! medel! genom! vilket! man! tillfredsställer! ett!
annat!beroende!(Widyanto!&!Griffiths!2006).!
!
MobilF! och! ICTFanvändning! som!vi! känner!den! idag! är! till! större!delen! internetorienterad.!Young!
(1998)! har! tidigare! definierat! åtta! kriterier! för! vad! som!utgör! internetberoende.! Dessa! kriterier,!
översatta!till!svenska!av!Anu!Mustonen!(Mustonen!2012),!är:!
!

1. Upptagenhet!med!internet,!användandet!är!viktigt!(salience,,preoccupation,with,internet).!!
2. Allt!mera!tid!måste!tillbringas!online!(need,for,longer,amounts,of,time,online).!!
3. Upprepade! misslyckade! försök! att! minska! internetanvändandet! (repeated, attempts, to,

reduce,Internet,use).!
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4. Abstinensproblem! när! man! minskar! internetanvändandet! (withdrawal, when, reducing,
Internet,use).!

5. Problem!med!tidshantering!(time,management,issues).!
6. Konflikter!med!omgivningen!så!som!familj,!skola,!arbete!och!vänner!(environmental,distress,

such,as,family,,school,,work,and,friends).!!
7. Underskattning! av! den! tid! som! tillbringas! på! internet! samt! missledning! gällande! denna!

(deception,around,time,spent,online).!!
8. Internetanvändning!i!syfte!att!fly!från!verkligheten!och!privata!problem!(Uses!the!Internet!

as!a!way!of!escaping!from!problems!or!relieving!a!dysphoric!mood).!
!
Enligt!Young!kan!en! individ!klassas! som! internetberoende!om! fem!eller! fler!av!dessa!kriterier!är!
uppfyllda.!
!
Griffiths!(2015)!hävdar!att!alla!beroenden!både!substansF!och!ickeFsubstansbaserade!innefattar!sex!
olika!komponenter:!prioritering,!humörpåverkan,!ökad!tolerans,!abstinenssymptom,!konflikter!och!
återfallsrisk.!Beroendet!tar!alltså!över!och!står!i!konflikt!med!andra!viktiga!aspekter!av!personens!
liv! samtidigt! som!personen!hela! tiden!behöver! tillfredsställa! begäret! i! större!utsträckning! för! att!
uppnå! samma! belöning.! Dessa! sex! komponenter! återfinns! till! viss! del! i! Youngs! åtta! kriterier! för!
internetberoende.!

2.7.#Användartyper#
Att! stänga!av!notifikationer!helt!på!email! i! desktopmiljö!har!visat!på! två!mycket!olika!beteenden!
hos!användare!(Iqbal!&!Horvitz!2010).!Resultatet!av!studien!visade!att!användare!såg!notifikationer!
som!ett!verktyg! för!passiv!medvetenhet,!det!vill! säga!att!notifikationer! tillät!användaren!att,!utan!
större! ansträngning,! vara! ständigt! uppdaterad! på! potentiellt! viktiga! förändringar! i! arbetet.! Med!
hjälp!utav!notifikationerna!kunde!användaren!snabbt!avgöra!relevansen!på!informationen.!Det!ena!
beteendet!som!framhävdes!i!studien!låg!hos!de!användare!som!glömde!bort!att!kolla!sin!mail!och!
som!kunde!fokusera!på!sin!uppgift.!Det!andra!beteendet!som!kunde!ses!hos!användare!var!de!som!
kontinuerligt!kontrollerade!sin!mail!mer!frekvent!utan!att!få!notifikationer.!Deltagarna!menade!att!
notifikationer! ansågs! störande! men! ändå! nödvändiga! för! att! inte! missa! viktig! information.!
Notifikationen!behövdes! eftersom!användaren! kunde! avgöra! om!meddelandet! var! viktigt,! och! då!
svara! omedelbart,! eller!mindre! viktigt,! och! då! fortsätta!med! sin! pågående! uppgift.! Även! här! kan!
paralleller! dras! till! begreppet! FOMO! som! dock! är! starkt! kopplat! till! sociala! medier! och!
internettillgång!(Dossey!2014).!
!
Andra! användarbeteenden! som! kan! analyseras! är! beteenden! kopplade! till! användarens!
notifikationsinställningar!på!mobilen.!Yoon!et!al.!(2014)!har!gjort!en!undersökning!på!användare!av!
en! koreansk! chattapplikation! för! smartphone.!De! delade! in! deltagarna! i! fyra! grupper! utefter! hur!
mycket!deltagaren!nyttjade!notifikationsinställningarna!samt!hur!denne!upplevde!stress!i!samband!
med!notifikationer!från!telefonen,!se!figur!1.!
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!

Fig.,1,Användartypsindelning,enligt,Yoon,et,al.,(2014).,Grupp,1:,Högrisk,(hög,stress,,högt,nyttjande,av,inställningar).,Grupp,2:,

Desorienterade,(hög,stress,,lågt,nyttjande,av,inställningar).,Grupp,3:,Likgiltiga,(Låg,stress,,lågt,nyttjande,av,inställningar).,Grupp,4:,

Informerade,(låg,stress,,högt,nyttjande,av,inställningar).,

!
De!som!ligger!mest!i!farozonen,!psykiskt!sett,!enligt!författarna!av!studien,!är!användare!i!grupp!ett.!
Dessa!lyckas!inte,!trots!medvetna!inställningar!av!notifikationer,!sänka!sina!upplevda!stressnivåer.!
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3.0Metod0
Nedan, följer, en, beskrivning, av, det, tillvägagångssätt, som, tillämpats, för, att, besvara,
problemställningen.,

3.1.#Utformning#av#metod#
Undersökningen! genomfördes! under! två! arbetsveckor.! På! grund! utav! storhelg! blev! det! i! själva!
verket! åtta! dagar.! Under! de! första! fyra! dagarna! mättes! deltagarnas! normala! mobilanvändning.!
Under!resterande!dagar!skulle!deltagarna! inför!varje!schemalagd!skolaktivitet,!såsom!föreläsning,!
övning,!laboration!m.fl.,!sätta!på!telefonens!störFejFfunktion!som!tystar!inkommande!notifikationer.!
De! instruerades! också! att! vid! eventuella! pauser! stänga! av! störFejFfunktionen,! men! att! detta! var!
frivilligt.!
!
Iqbal!och!Bailey!(2008)!har!i!sin!metod!kontinuerligt!analyserat!användarbeteendet!hos!deltagarna!
i!syfte!att!identifiera!lämpliga!brytpunkter!för!leverans!av!notifikationer.!Vi!valde!istället!att!ta!vara!
på!den!information!som!användaren!redan!hade!lämnat!ifrån!sig!i!sin!kalender!och!såg!uppehållen!
mellan! aktiviteterna! som! lämpliga! brytpunkter! då! notifikationer! kunde! levereras.! Detta!
kombinerades!med!att!deltagarna!ställde! in!sig!som!upptagna!under!själva!aktiviteten,!både! inför!
sig!själva!och!genom!mobiltelefonen.!
!
Med!hjälp!utav!iPhoneapplikationen!Moment!loggades!deltagarnas!användning!av!mobiltelefonen.!
Applikationen!loggade!hur!mycket!tid!deltagaren!använde!sin!telefon,!hur!många!gånger!deltagaren!
aktiverade!sin!telefon!samt!vid!vilka!tidpunkter!en!session!inleddes.!Deltagarna!instruerades!att!ej!
ta! del! av! applikationens! datainsamling! eftersom! detta! kunde! påverka! hur! de! uppfattade! sin!
användning!av!mobiltelefonen.!
!
Deltagarna! förde! även! en! dagbok! över! sin! hantering! av! notifikationer.! Detta! skedde! genom! att!
besvara! en! dagligt! återkommande! enkät.! Efter! avslutad! undersökning! intervjuades! deltagarna! i!
fokusgrupper.!Denna!metod!gav!oss!möjligheten!att!kontrollera!det!kvalitativa!data!som!utlästs!ur!
dagböckerna!med!kvantitativ!data!från!den!loggade!mobilanvändningen.!

3.2.#Inledande#enkät#
Studien! inleddes!med!en!kortfattad!enkät,! se!bilaga!1.!Resultaten!av!denna!enkät!kompletterades!
med! dagboksresultat! från! kontrollveckan! för! att! kartlägga! deltagarnas! inställning! till,! och!
användarvanor!av,!mobilnotifikationer.!!

3.3.#Dagbok#
Dagboken,!se!bilaga!2,!syftade!till!att!deltagarna!kontinuerligt!skulle!reflektera!kring!och!utvärdera!
hur!de!hade!hanterat!notifikationer!under!dagen.!Den!möjliggjorde!även!observation!av!deltagarnas!
inställning!till! tystade!notifikationer!över!tid.!Deltagarna!fick!bl.a.!uppskatta!hur!deras!fokus!varit!
under!dagens!lektioner!samt!om!de!upplevt!stress!i!samband!med!mobilnotifikationer.!
!
Dagboken!innehöll!likadana!frågor!under!båda!perioderna!med!ett!undantag!under!period!2!där!en!
fråga!lades!till.!Deltagarna!fick!då!reflektera!kring!om!de!hade!blivit!påverkade!av!att!inte!ta!del!av!
mobilnotifikationer!omedelbart,!eftersom!störFejFfunktionen!var!aktiverad!under!denna!period.!
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3.4.#Fokusgrupp#
För! att! få! en! djupare! förståelse! och! insikt! i! deltagarnas! åsikter! intervjuades! de! avslutningsvis! i!
fokusgrupper.!Intervjuerna!spelades!in!för!att!underlätta!efterbearbetning!av!det!som!diskuterades.!
En! fokusgrupp! kan! beskrivas! som! en! semistrukturerad! gruppintervju,! se! bilaga! 3.! I! dessa!
fokusgrupper! ställdes! frågor! angående! undersökningen! och! hur! deltagarna! upplevde! denna.!
Fokusgrupperna!sattes!ihop!efter!insamlingen!av!övrig!data.!På!så!sätt!har!dagbokssvaren!samt!den!
loggade!mobilanvändningen!legat!till!grund!för!fokusgrupperna.!Detta!har!tillåtit!att!besvara!frågor!
som! dykt! upp! under! behandling! av! resultatet.! Deltagarna! uppmuntrades! att! diskutera! sina!
erfarenheter! fritt! sinsemellan!eftersom!vi!ville! få!uppmuntra! till! infallsvinklar!som!vi!kanske! inte!
hade!tänkt!på!innan.!Dessutom!sker!det!en!form!utav!kvalitetskontroll!då!deltagarna!kan!ifrågasätta!
och!argumentera!emot!varandra!(Cohen!et!al.!2000).!!

3.5.#Hantering#av#mobildata#
Eftersom! applikationen!Moment! loggade! data! under! hela! dygnet! konstruerade! vi! ett! skript! som!
sorterade!ut!data!för!den!mobilanvändning!som!skedde!under!schemalagda!aktiviteter.!Detta!för!att!
lättare! kunna! redovisa,! utvärdera! och! analysera! resultatet! från! applikationen.! Skriptet! räknade!
även! ut! den! totala! tid! som!varje! deltagare! använde! sin!mobiltelefon! under! en! aktivitet! samt! hur!
många!användningssessioner!som!påbörjats.!Flertalet!stickprov!och!kontrollräkningar!utfördes!för!
att!kvalitetssäkra!skriptet.!
!
! !
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4.0Resultat0
I,detta,kapitel,redogörs,de,resultat,som,har, framkommit, från,enkäter,,dagböcker,, intervjuer,och,de,
data,som,kommit,fram,från,loggandet,av,mobilanvändning,hos,deltagarna.,

4.1.#Statistiskt#underlag#
Studien! inleddes! med! 13! deltagare.! Vissa! deltagare! har! ej! lyckats! fullfölja! samtliga! moment! i!
studien!vilket!har!lett!till!bortfall!och!fragmenterad!empiri.!Deltagare!K!valde!medvetet!att!avbryta!
studien!dag!två,!period!två,!då!störFejFfunktionen!skulle!aktiveras.!Deltagare!H!och!M!har!ej! fyllt! i!
dagboksenkäterna! och! deltagare! L! har! fyllt! i! dagboksenkäten! enstaka! gånger.! Dessa! fyra!
användares!resultat!är!enbart! inkluderade!vid!redovisning!av!den!inledande!enkäten!(avsnitt!4.2)!
samt!är!markerade!i!grått.!
!
Deltagare!B!har! inte!skickat! in!sina! loggade!mobildata,!dennes!dagbokssvar!är!dock! inkluderade! i!
resultatet,!men!redovisas!ej!vid!MomentFloggningen.!!
!
Av!de!resterande!åtta!deltagarna!har!fyra!stycken!fyllt!i!dagboksenkät!och!loggat!mobilanvändning!
för!samtliga!dagar.!Fyra!stycken!har!missat!enstaka!dagbokssvar.!Dessa!användare!är!inkluderade!
till!fullo!vid!redovisning!av!resultatet.!Ett!par!deltagare!har!varit!helt!lediga!under!vissa!dagar,!men!
ändå!fyllt!i!dagboken,!dessa!svar!har!räknats!bort!i!dagboksresultaten.!

4.2.#Enkätresultat#
Deltagarna!tog!del!av!en!inledande!enkät!i!början!av!studien!där!de!bland!annat!fick!uppskatta!hur!
de! själva! upplevde! mobilnotifikationer! som! stressande! samt! hur! mycket! de! nyttjade!
inställningsmöjligheterna! av! dessa! i! mobiltelefonen.! Skalan! gick! från! ett! till! tio,! för! vardera!
skattning.! Ett! var! lågt! nyttjande/låg! upplevd! stress! och! tio! högt! nyttjande/hög! upplevd! stress.!
Utifrån!dessa!skattningar!placerades!deltagarna!in!i!användarkartan!från!Yoon!et!al.!(2014),!se!figur!
2.! Fem! av! de! svarande! kunde! kategoriseras! enligt! användarkartan! som! högriskanvändare,! vilka!
upplever!en!högre!stress!än!normalt!men!som!samtidigt!nyttjar! inställningar!mer!än!vanligt.!Fem!
andra!kunde!kategoriseras!som!informerade!användare,!två!personer!som!likgiltiga!samt!en!person!
som!desorienterad.!

Fig.,2,Indelning,av,användare.,Många,användare,anser,sig,nyttja,notifikationsinställningarna,mycket.,
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Deltagarna! fick!även!beskriva!hur!de!upplever!att!de!hanterar!mobiltelefonen!på!en! lektion.!Elva!
stycken!skrev!uttryckligen!att!de!alltid!har!ljudlöst!läge!påslaget,!endast!en!deltagare,!deltagare!C,!
angav! att! denne! brukar! använda! störFejFfunktionen.! En! intressant! aspekt! är! även! att!
högriskanvändarna!beskrev!placeringen!av!mobiltelefonen! som!att!den! “oftast”! ligger! framme!på!
bordet!till!skillnad!mot!användare!som!sa!sig!uppleva!lägre!stress;!dessa!angav!“oftast!i!fickan”.!En!
högriskanvändare,!deltagare!H,!förklarade!beteendet!som!en!ursäkt!ifall!denne!blir!uttråkad.!
!
“Oftast,ligger,den,på,bordet,bredvid,anteckningsboken,för,ifall,jag,blir,uttråkad.,Ibland,börjar,jag,en,
smsCchatt,på,morgonen,som,jag,inte,avbryter,under,föreläsningen.,Vissa,dagar,lägger,jag,den,i,fickan,,

som,när,jag,inte,har,en,chatt,på,gång,eller,vet,att,jag,inte,kommer,bli,uttråkad.,Jag,har,alltid,
ljudlöshet,påslaget.”,–,Deltagare,H,

!
En!annan!högriskanvändares,!deltagare!M:s,!beskrivning!pekar!på!att!det!är!svårt!att!hålla!sig!ifrån!
att!använda!mobiltelefonen,!trots!en!hög!medvetenhet!om!distraktion.!
!
“Jag,gillar,att,ha,den,undanstoppad,men,ibland,är,det,svårt,och,då,hämnar,den,på,bordet.,Telefonen,

är,alltid,på,ljudlös,och,jag,jobbar,hårt,för,att,inte,utnyttja,den.”,–,Deltagare,M,

4.3.#Resultat#från#loggad#mobilanvändning#
Utifrån! deltagarnas! loggade! data! togs! en! kvot! fram!mellan!mobilanvändning! under! schemalagda!
aktiviteter!och!den!totala!skoltiden!under!respektive!dag.!
!
Diagrammet! i! figur! 3! visar! varje! deltagares! kvot! på! mobilanvändning! under! respektive! dag! för!
undersökningen.! Deltagare! C! och! deltagare! F! visar! en! tydligt! större! användning! under! dag! två!
respektive!dag!fyra.!Speciellt!C:s!användning!under!dag!två!har!dragit!upp!användarsnittet!eftersom!
deltagaren!hade!mobiltelefonen!aktiverad!96!%!av!de!schemalagda!aktiviteterna.!Denne!deltagares!
användning! under! dag! två! kan! anses! extremt! och! därför! har! denna! deltagares! data! från! dag! två!
exkluderats!från!resultatet!i!resterande!diagram!och!beräkningar.!

Fig.,3,Daglig,snittanvändning.,Mobilanvändningen,var,jämn,oavsett,om,störCejCfunktionen,var,avC,eller,påslagen.,
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Den!genomsnittliga!mobiltiden!per!deltagare!och!period,!vilket!visas! i! figur!4,!har!varit! jämn!med!
några!undantag.!En!deltagare!(F)!visade!på!en!märkbart!större!användning!under!en!dag! i!period!
ett,!enligt!tidigare!diagram.!Detta!medförde!att!F:s!kvot!ökade!nämnvärt!när!störFejFfunktionen!inte!
var! påslagen! jämfört! med! de! övriga! deltagarna.! Deltagaren! är! kategoriserad! som! likgiltig.! De!
deltagare! som!hade!en! tydlig!ökad! snittanvändning!under!period! två!är!A!och!D,!där!deltagare!A!
kategoriserats!som!informerad!och!deltagare!D!som!högrisk.!

Fig.,4,Deltagarnas,mobilanvändning,under,respektive,period.,Endast,en,deltagare,hade,markant,minskad,användning,med,störCejC

funktionen.,Felstaplarna,representerar,standardfelet.,

!
Den!sammanlagda!snittanvändningen,! se! figur!5,!under!varje!period!var! jämn.!Snittanvändningen!
skiljde!med!bara! 1,7! procentenheter!mellan! perioderna! och! båda! värdena! ligger! inom!varandras!
standardfel.!Det!kan!alltså!konstateras!att!ingen!större!förändring!har!skett!inom!gruppens!bruk!av!
mobiltelefonen.!

,Fig.,5,Gruppens,mobilanvändning,per,period.,Inga,större,skillnader,i,användning,har,skett.,Felstaplarna,representerar,standardfelet.,
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!
Även!sessionslängd!och!antal!påbörjade!sessioner!har!undersökts,!men!inte!heller!detta!har!visat!på!
några!anmärkningsbara!skillnader!mellan!perioderna.!

4.4.#Dagbokssvar#
Deltagarna! fick! under! varje! dag! i! dagboken! skatta! hur!många!mobilnotifikationer! som!mottagits!
under! dagen.! De! fick! även! uppskatta! hur! de! upplevt! att! deras! fokus! varit! under! skoldagen! och!
motivera! varför! eller! varför! inte! fokus! ansetts! vara! normalt,! bättre! eller! sämre.! I! dagboken! fick!
deltagarna!svara!på!om!de!känt!sig!stressade!av!mobilnotifikationer!och!även!här!motivera!sitt!svar.!
Som!nämnt!tidigare!har!vissa!dagboksinlägg!uteslutits!från!deltagarna!eftersom!vissa!deltagare!har!
varit!t.ex.!sjuka,!lediga,!eller!frånvarande!från!aktiviteter.!!
!
I! dagboken! under! period! två,! då! störFejFfunktionen! skulle! aktiveras,! lades! en! extra! fråga! till! där!
deltagarna! fick! beskriva! hur! de! ansetts! sig! blivit! påverkade! av! att! inte! ta! del! notifikationerna!
omedelbart.!Detta!var!den!enda!skillnaden!mellan!dagböckerna.!
!
Under! period! ett!mottogs! 32! stycken! giltiga! dagboksinlägg! från! deltagarna! och! under! period! två!
mottogs!32!stycken!giltiga!dagboksinlägg.!Löpande!i!texten!kommer!dessa!refereras!till!som!svar.!
!
På! frågan! om! deltagaren! hade! känt! sig! stressad! av! mobilnotifikationer! under! skoldagen! angav!
endast!två!av!32!svar!under!period!ett!att!deltagaren!under!någon!dag!upplevt!detta.!Dessa!två!svar!
kom!båda!från!två!deltagare!som!har!kategoriserats!som!högriskanvändare.!
!
Av! de! resterande! 30,! som! svarade! nej,! anger! nio! stycken! att! de! på! olika! sätt! är! vana! eller! kan!
hantera! notifikationsflödet! på! ett! sunt! sätt.! Sju! stycken! anger! att! ett! lägre! än! vanligt! antal!
notifikationer!har!varit!anledningen.!
!
“Jag,är,van,vid,att,mobilen,plingar.,Har,lärt,mig,att,ignorera,vibrationerna,och,plocka,upp,mobilen,

vid,tillfälle.”,–,Deltagare,F,
!
Under!period!två,!då!störFejFfunktionen!skulle!aktiveras,!indikerade!endast!ett!av!32!dagboksinlägg!
att!deltagaren!upplevde!stress!i!samband!med!mobilnotifikationer.!Denna!deltagare!motiverade!att!
det!snarare!var!avsaknandet!av!dessa!som!gjorde!att!deltagaren!upplevde!stress.!!
!
“Jag,märker,att,jag,kollar,på,mobilen,oftare,eftersom,att,jag,vet,om,att,jag,inte,får,notifikationer.”,–,

Deltagare,C,
!
Deltagarna! fick! i! dagböckerna! uppskatta! hur! många! notifikationer! som! de! hade! mottagit! under!
skoldagen,! se! figur! 6.! Ett! stort! antal! svar! uppgav! att! deltagarna! hade! haft! ett! normalt! flöde! av!
mottagna!notifikationer!under!båda!perioderna,!däremot!var!det!några!fler!deltagare!som!uppfattat!
att!de!mottagit!“färre”!eller!“betydligt!färre”!notifikationer!än!vad!de!ansåg!var!vanligt!då!de!började!
aktivera!störFejFfunktionen.!



! 15!

Fig.,6,Deltagarnas,uppskattning,på,mottagna,notifikationer.,

!
Deltagarna! fick! även! uppskatta! hur! deras! fokus! under! lektionstid! varit.! Till! skillnad! från! den!
upplevda! stressen! har! det! upplevda! fokus! varierat! under! perioderna.! I! följande! diagram,! figur! 7,!
kan!noteras! att! fyra! fler! svar! angav! ett! “bättre! än! vanligt”! fokus!när! störFejFfunktionen! användes!
och!fyra!fler!svar!angav!ett!“sämre!än!vanligt”!fokus!under!då!funktionen!inte!användes.!

Fig.,7,Deltagarnas,uppskattning,på,sitt,fokus.,En,ökning,av,bättre,fokus,och,en,minskning,av,sämre,fokus,har,skett,vid,användning,av,störC

ejCfunktionen.,

!
Ett!svar!från!period!ett!omnämner!sin!mobilanvändning!som!en!positiv!faktor!till!fokus.!
!
“Jag,har,notifikationer,som,säger,vad,jag,ska,göra,under,dagen,och,det,ger,mig,ett,tydligt,mål,för,

dagen.,Det,hjälper,mig,att,fokusera.”,–,Deltagare,A,
!
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Ett!annat!svar!under!samma!period!uppger!att!en! lägre!än!vanlig! frekvens!av!mobilnotifikationer!
har!tillåtit!bättre!fokus!under!dagen.!
!
Nio!svar!från!den!första!perioden!anger!att!deltagaren!har!haft!bättre!fokus!på!grund!utav!nystart!i!
studierna.!Bland!de!deltagare!som!har!upplevt!sämre!fokus!har!ingen!angett!mobilanvändning!som!
en!faktor.!Det!finns!inte!heller!något!mönster!bland!dessa!svar.!
!
Under! period! två,! då! störFejFfunktionen! aktiverades,! angav! sexton! dagboksinlägg! att! deltagaren!
upplevt!ett!“betydligt!bättre”!eller!“bättre”!fokus!än!vanligt.!Av!dessa!var!det!fyra!som!angav!att!ett!
mindre!mobilanvändande!hade! lett! till!bättre! fokus!under!aktiviteterna.!En!av!deltagarna!angav! i!
dagboken!att!denne!blivit!märkbart!positivt!påverkad.!
!

“Blev,positivt,påverkad,,kommer,nog,fortsätta,att,ha,på,störCej,under,lektioner,i,framtiden.”,–,
Deltagare,F,

!
En!annan!deltagare!kommenterade!även!på!de!negativa!aspekter!som!denne!upplevde! i!samband!
med!bristen!på!notifikationer!och!tog!upp!att!frånvaron!av!mailnotifikationer!upplevdes!som!dåligt.!
!
“Positivt,när,jag,inte,får,notifications,från,sociala,medier,,negativt,när,jag,inte,får,det,för,mail.”,–,

Deltagare,J,
!
Utifrån!de!svar!som!mottagits!i!dagböckerna!undersöktes!utifall!det!fanns!ett!samband!mellan!det!
antal!mottagna!notifikationer!och!det!fokus!som!deltagarna!upplevt.!I!figur!8!visas!hur!många!svar!
som!angett!ett!visst!fokus!vid!ett!visst!antal!mottagna!notifikationer.!

Fig.,8,Sambandet,mellan,mottagna,notifikationer,och,upplevt,fokus.,Deltagare,har,upplevt,ett,bättre,fokus,vid,få,notifikationer.,

!
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Majoriteten!av!de!dagbokssvar!som!angett!att!ett!färre!eller!betydligt!färre!antal!notifikationer!har!
mottagits!har!även!angett!ett!bättre!upplevt!fokus!under!dagen.!Av!de!svar!som!angett!att!fler!eller!
betydligt! fler! notifikationer! har! mottagits! har! 50! %! angett! ett! sämre! fokus! under! dagen.! Detta!
resultat!tyder!på!att!notifikationer!har!en!påverkan!på!deltagarnas!fokus!under!skoldagarna!och!att!
det!finns!ett!samband!mellan!dessa!två!parametrar.!

4.6.#Resultat#från#fokusgrupp#
Nedan!presenteras!utdrag!ur!den!diskussion!som!fördes!under!de!semiFstrukturerade!intervjuerna!
med!deltagarna.!
!
Fokusgruppen! inleddes! med! frågan! “vad! uppfattar! ni! är! en! mobilnotifikation?”.! Utifrån! den!
efterföljande! diskussionen! bekräftade! vi! att! deltagarnas! uppfattning! av! en! notifikation! stämmer!
överens!med!studiens!definition.!Deltagarna!elaborerade!även!på!hur!de!ser!på!notifikationer!och!
berörde!vilka!inställningar!de!själva!har.!Deltagare!D,!som!kategoriserats!som!högrisk,!berättar!att!
denne! i! stor! utsträckning! har! begränsat! notifikationer.! F,! kategoriserad! som! likgiltig,! benämner!
notifikationer!som!en! faktor! till! stress,!vilket!efterföljs!av! instämmande!nickningar! från!resten!av!
gruppen.!
!

”Det,tyder,ju,på,att,det,är,ganska,olika.,för,jag,har,stängt,av,allting,[vibration,och,ljud].”,
,–,Deltagare,D,

”Mm,,jag,med.,Det,får,bara,lysa,[tända,skärmen],,annars,är,det,magkatarr,direkt,alltså.”,
,–,Deltagare,F,

!
Det!diskuterades!även!hur!mycket!innehåll!en!notifikation!bör!visa!och!om!det!hjälper!användaren!
att!besluta!om!notifikation!måste!besvaras!omedelbart!eller!inte.!E!berättar!att!det!underlättar!när!
mailnotifikationer!visar!en!del!utav!meddelandet,!att!han!utifrån!notifikationen!då!kan!avgöra!om!
det!är!något!viktigt!som!måste!hanteras!omedelbart!eller!om!det!kan!vänta.!D!motsätter!sig!detta!
och!berättar! att! han! endast! kan! ignorera! (skjuta!upp!besvarande! av)! SMS!om!notifikationen! inte!
visar!en!del!utav!meddelandet.!
!
Deltagarna! fick! berätta! hur! stor! del! utav! en! föreläsning! de! ansåg! det! acceptabelt! att! använda!
mobilen.! Detta! uppskattades! till! någonstans! mellan! 15! och! 20! minuter! under! en! tvåtimmars!
föreläsning!(90!minuter!effektiv!tid),!vilket!svarar!mot!17F22!%.!Deltagarna!framhävde!dock!att!de!
förstod!att!detta!kanske!inte!var!optimalt!för!deras!inlärning.!I!detta!skede!elaborerade!deltagare!F!
på!hur!han!ansåg!att!störFejFfunktionen!hade!hjälpt!hans!fokus.!!
!
”[...],då,sitter,jag,och,koncentrerar,mig,tills,jag,tappar,fokus,av,mig,själv,och,inte,av,mobilen,,och,då,
kan,jag,ta,upp,mobilen,och,hålla,på,[…],vilket,i,efterhand,kändes,mycket,bättre,[…],jag,kände,att,jag,

var,mycket,mer,fokuserad,under,föreläsningarna.”,–,Deltagare,F,
!
Deltagaren! menar! på! att! även! om! mobilanvändningen! hållit! samma! nivå,! har! den! varit! mindre!
fragmenterad.!Istället!för!många!korta!avbrott,!har!han!haft!en!lång!session!av!mobilanvändning!vid!
ett!naturligt!en!mer!naturlig!brytpunkt.!Det!finns!dock!inte!stöd!för!detta!i!det!loggade!mobildata.!F!
beskriver!här!med!egna!ord!hur!ställtid!påverkar!fokus.!
!
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”Man,vill,ju,komma,in,i,det,där,fokuset,där,man,bara,sitter,och,lyssnar,och,inte,tänker,på,något,
annat.,Då,förstör,ju,mobilnotifikationerna,lite...,även,om,det,inte,är,så,stor,skada,för,att,man,kollar,i,
några,sekunder,,så,är,det,ändå,att,man,skiftar,fokus.,Så,om,man,jämför,störCej,med,inte,störCej,,så,

tror,jag,att,störCej,hjälper,ditt,fokus,jCt,mycket.”,–,Deltagare,F,
!
Vi!berättade!för!deltagarna!att!den!totala!snittanvändningen!under!undersökningen!legat!på!11!%.!
Vi! frågade! sedan! om! de! trodde! att! deras! användning! skulle! fortsätta! på! samma! nivå! väl! ute! på!
arbetsmarknaden! efter! examen.! Detta! trodde! deltagarna! inte.! Den! främsta! anledningen! som!
uppgavs!var!att!de!troligtvis!skulle!trivas!med!sina!jobb!och!därför!inte!skulle!vara!intresserade!av!
att!prokrastinera!i!samma!utsträckning.!
!
Vid!frågan!på!hur!ofta!deltagarna!trodde!att!de!självmant!tog!upp!mobilen!kontra!att!de!mottagit!en!
notifikation!uppkom!kommentarer!om!fenomenet!fantomvibrationer.!
Några!deltagare!uttryckte!att!när!vibrationen!på!mobilen!var!påslagen!så!upplevde!de!att!mobilen!
kunde!“vibrera”!och!då!var!tvungna!att!titta!efter.!Deltagare!E,!kommenterade!att,!genom!att!stänga!
av!vibrationen,!upplever!han!att!han!kollar!på!mobilen!mer!sällan.!
!
”Jag,kan,känna,att,om,jag,har,stängt,av,vibrationen,,då,har,det,överlag,blivit,att,jag,inte,kollat.,När,
jag,har,vibration,på,,då,kan,jag,ibland,känna,att,“vänta,nu?,vibrerade,det?,vibrerade,det,i,fickan?,Jag,
tror,jag,måste,kolla.”,På,så,sätt,är,det,skönt,att,inte,ha,vibration,för,att,då,[när,vibration,är,på],kan,
jag,tvinga,mig,själv,att,ta,upp,telefonen,för,att,jag,tror,att,det,vibrerar,även,fast,det,kanske,inte,gör,

det.”,–,Deltagare,E,
!
Vidare! frågade! vi! deltagarna,! eftersom! många! svarade! att! de! inte! kände! sig! stressade! av!
mobilnotifikationer! under! skoldagen,! om! notifikationer! kan! anses! som! stressande! i! en! annan!
kontext! än! under! lektioner.! Här! uppkom! lite! olika! moment! när! notifikationer! ansågs! som!
stressande.!Överlag!höll!många!med!om!att!det! inte!är! stressande!när!några! få!notifikationer! fås,!
men!när!antal!och!frekvens!ökar!så!känner!man!en!längtan!till!att!se!vad!det!är!som!händer.!Detta!
förknippades!mest!med!SMSF!och!chattkonversationer.!Både!deltagare!C!och!F!resonerade!att!stress!
kan! uppstå! när! ett! högt! antal! notifikationer! mottas! med! vibration.! Då! är! det! en! blandning! av!
nyfikenhet! och! irritation! som! tar! över.! Deltagare! E! lade! fram! att! denne! upplever! stress! i! de!
situationer!när!man!inte!får!titta!på!mobilen!och!att!föreläsningar!inte!uppfattas!som!sådana.!
!
”För,mig,är,det,så,att,notifikationer,är,stressande,i,de,sammanhangen,när,jag,inte,får,kolla,på,dem.,
På,föreläsningar,får,jag,göra,det,,då,är,det,är,ett,eget,val,och,jag,kan,bestämma,själv.,Men,sitter,jag,i,
ett,sammanhang,där,det,inte,riktigt,känns,rätt,,på,ett,möte,eller,något,liknande,sammanhang,där,jag,
inte,riktigt,får,kolla,,men,vill,,det,är,då,det,blir,lite,stressande,och,då,zonar,jag,ut,mer,än,vad,jag,

skulle,göra,om,jag,bara,tar,upp,den,och,kollar,lite,diskret.,[...],Nyfikenheten,som,sätter,igång,,[...],,när,
det,börjar,hända,mycket,,och,när,jag,inte,får,kolla.”,–,Deltagare,E,

!
Deltagare!F!uttryckte!även!att!denne!inte!upplevde!stress!förrän!störFejFfunktionen!slogs!på!under!
period! 2,! det! var! först! då! som! deltagaren! upplevde! och! reflekterade! kring! skillnaden! på!
användning.!Deltagaren!beskrev!även!att!en!viss! irritation!kunde!upplevas! i!samband!med!störFej!
funktionen.!!
!
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”Dock,kan,jag,bli,lite,irriterad.,Om,jag,tar,upp,mobilen,och,ser,att,jag,har,40,jCa,notifikationer.,Då,kan,
jag,bli,så,att,vad,fCn!,Varför,fick,jag,inte,se,det,här,från,början?,[...],Men,det,kan,jag,känna,ibland,,att,
jag,inte,skulle,ha,kört,störCej,för,att,då,missade,jag,det,här,,en,timma,senare.,Men,det,är,ju,typ,det,

enda,negativa.”,–,Deltagare,F,
!
Efter!en!uppföljningsfråga!om!det!är!stressande!för!att!man!inte!kan!fokusera!på!det!man!gör!eller!
om!det!stressande!för!att!man!känner!att!man!missar!det!som!håller!på!att!hända,!uppgav!deltagare!
D!att!det!är!en!kombination!av!båda.!Deltagaren!liknande!detta!med!en!“luften!är!fri”Flek.!
!
”En,kombination,skulle,jag,säga.,Lite,av,en,’luften,är,fri’Clek.,Den,typen,av,stress,är,det.,Att,det,är,
någon,som,försöker,sabba.,Det,är,mycket,mer,störande,egentligen,än,att,jag,känner,att,jag,missar,

något.,Men,det,beror,verkligen,på,läget.,Är,det,måndag,och,det,klickar,till,sådär,mycket,då,kan,jag,bli,
skCtarg.,Är,det,fredag,,då,undrar,jag,mer,vad,det,är,som,händer.”,–,Deltagare,D,

!
På!frågan!om!det!inte!är!så!att!man!upplever!stress!när!ens!fokus!under!föreläsningar!är!sämre!kom!
ett!nästan!enhetligt!svar!från!deltagarna!att!man!inte!tänker!på!eller!känner!stressen!i!stunden.!Den!
kommer!snarare! i!efterhand,!närmare!tentaperioden,!då!man!inser!att!man!måste! lära!sig!mycket!
på!kort!tid.!!
!
Deltagarna! uppgav! att! de! hade! en! positiv! inställning! till! störFej.! Dock! fanns! det! några! saker! som!
ansågs! negativa! med! funktionen.! Att! man! väntade! på! ett! viktigt! samtal! eller! meddelande! och!
därmed! inte! fick! en! notifikation! om! detta! framhävdes! som! något! negativt.! Deltagare! C!
kommenterade!att!denne!tittade!på!mobilen!“mycket!mer”!eftersom!mobilen!inte!vibrerade,!och!att!
några!viktiga!samtal!missades!pga.!uteblivna!notifikationer.!Deltagare!F!uppgav!att!denne,! istället!
för!att!kolla!oftare!snarare!glömde!bort!mobilen,!men!att!detta!var!positivt!betingat.!
!
! !
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5.0Diskussion0
I, detta, kapitel, diskuteras, och, analyseras, resultatet, av, undersökningen., Kritik, till, metod, och,
tillvägagångssätt,tas,upp.,
!
Studien! syftar! delvis! till! att! undersöka! teknikstress,! eller! mer! specifikt! stress! av!
mobilnotifikationer.!Den! inledande! enkäten! som!använts! för! att! kategorisera!deltagarna! visar! att!
sex! av! tretton! deltagare! skattar! sin! stress! utifrån! notifikationer! som!mer! än! fem!på! en! tiogradig!
skala.!Detta!bekräftar!att!uppsatsens!problemformulering!är!relevant.!Under!studiens!gång!var!det!
dock! få,! endast! tre! av! 64! svar,! som! indikerade! att! deltagaren! känt! sig! stressad! av! notifikationer.!
Deltagare! D! uppgav! i! sin! dagbok! att! en! hög! frekvens! av! notifikationer! mottagna! från! en!
gruppkonversation! upplevdes! som! stressande.! Detta! bekräftades! även! av! flera! andra! deltagare!
under!intervjuerna,!men!inte!specifikt!i!skolmiljö!utan!i!ett!mer!allmänt!sammanhang.!Det!nämndes!
att!det!för!det!mesta!är!SMSF!och!gruppkonversationer!som!upplevs!som!stressande,!men!att!det!vid!
ett! lågt! antal! notifikationer! är! lättare! att! ignorera! dessa.! Observationen! styrks! av! Thomée! et! al.!
(2007)!som!konstaterat!att!ett!överflöd!av!information!kan!vara!en!faktor!för!teknikstress.!
!
Den!låga!förekomsten!av!stress!i!dagbokssvaren!kan!tyckas!indikera!att!mobilnotifikationer!inte!är!
en! faktor! för! stress.! Dock! skulle! det! kunna! vara! som! så! att! notifikationer! inte! upplevs! som!
stressande! i! just! den! kontext! studien! fördes! i,! vilket! vissa! deltagare! nämnde! under! intervjuerna.!
Trots! ett! sämre! fokus! på! grund! utav!mobilanvändande! under! aktiviteter! ökar! inte! den! upplevda!
stressen!under!själva!aktiviteten,!snarare!kommer!stressen!i!efterhand!när!man!inser!att!man!har!
mycket! att! ta! igen! på! kort! tid.! Men! detta! skulle! även! kunna! bero! på! en! för! kort!
undersökningsperiod!i!samband!med!att!notifikationsstressen!är!icke!frekvent!förekommande.!
!
Kanske!är!notifikationsstress!mer!socialt!orienterat!än!prestationsmässigt.!Detta!skulle!innebära!att!
användare! inte! blir! stressade! av! att! bli! avbrutna! i! sitt! arbete! även! om! detta! skulle! innebära!
fördröjning!och! försämrad!kvalitet!på!arbetet.! Individen!blir!då! istället!stressad!av!att! inte!kunna!
kontrollera! sina! notifikationer! och! därav! gå! miste! om! socialt! deltagande.! Vi! kan! utläsa! en! viss!
uttryckt! frustration!hos!deltagarna!när!det!gäller! just!notifikationer!som!kommer!från!chattF!eller!
SMSFapplikationer.!Det!uppfattas!som!jobbigt!att!inte!få!ta!del!av!innehåll!vid!vissa!tillfällen!när!det!
anses! olämpligt! att! plocka! fram! mobiltelefonen! men! också! när! notifikationer! mottas! i! en! hög!
frekvens! och! vibrationen! från! telefonen! är! konstant.! Att! känna! oro! eller! ängslan! inför! missad!
information!är!ett!tecken!på!FOMO!(Fear,Of,Missing,Out).!
!
Ytterligare! en! aspekt! som! kan! indikera! FOMO! hos! deltagarna! är! det! faktum! att! den! faktiska!
mobilanvändningen! under! skoltid! inte! påverkades! utav! användandet! av! störFejFfunktionen.! Det!
faktum!att!deltagarna! tittade!på! sin! telefon! lika!ofta,! trots! att! ingen!notifikation!gavs!när! störFejF
funktionen! var! på,! bekräftar! Iqbal! och! Horvitz! (2010)! ena! observerade! beteende! vid!
notifikationsdeprivering.!Att!deltagarna!dessutom!inte!väntade!med!att!hantera!de!notifikationerna!
som!inkommit!styrker!i!sin!tur!Sahami!Shirazi!et!al.!(2014)!utsagor!om!att!användare!tenderar!att!
hantera! notifikationer! omedelbart! oavsett! situation.! Beteendet! kan! ses! som! ett! svagt! tecken! på!
nomofobi,!även!om!det!är!diskuterbart!huruvida!det!i!det!här!fallet!rör!sig!om!en!faktisk!deprivering!
eller!inte.!!
!
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Det! kan! tyckas! att! detta! beteende! tydligt! visar! att! notifikationerna! inte! är! huvudproblemet.!Men!
frågan!är!om!inte!deltagarna,!givet!en!längre!undersökningsperiod,!hade!vant!sig!av!vid!att!ständigt!
kontrollera!mobilen.!Å!andra!sidan!kan!det!argumenteras!att!så!inte!hade!skett!eftersom!deltagarna!
under! resten! av! dagen,! utanför! sitt! schema,! tar! emot! notifikationer! som! vanligt.! Dessutom! var!
snittanvändningen!hos!hela!gruppen!som!högst!under!undersökningens!sista!dag.!
!
Mobilanvändningen! legat! på! en! jämn! nivå! under! hela! undersökningen.! Deltagarna! har! även!
upprepande!använt!sin!telefon!trots!medvetenhet!om!negativa!konsekvenser.!Detta!kan!tyda!på!ett!
beroendebeteende.! För! att! undersöka! detta! tittar! vi! på! Youngs! (1998)! åtta! kriterier! för!
internetberoende.! Framförallt! är! det! två! kriterier! som! uppfylls,! kriterie! sex! och! åtta.! Deltagarna!
väljer! att! “fly”! till! telefonen! när! det! känns! för! svårt,! vilket! uppfyller! kriterie! åtta.! Kriterie! sex!
uppfylls! när! deltagarna! medvetet! förflyttar! fokus! till! telefonen! och! därmed! missar! viktig!
information.!Det!senare!kriteriet!svarar!mot!en!av!Griffiths!(2015)!sex!beroendekomponenter!och!
tar! form! av! konflikter.! Vid! intervju!medgav! samtliga! att! detta! beteende! påverkat! deras! inlärning!
negativt!och!att!utbildningen!blir!lidande.!Enligt!Young!måste!minst!fem!av!åtta!kriterier!uppfyllas!
för! att! det! ska! utgöra! ett! beroende! och! enligt! Griffiths! ska! alla! sex! komponenter! ingå.! Vi! kan!
bekräfta! att! två! av! Youngs! och! endast! en! utav! Griffiths! uppfylls,! men! vi! kan! inte! heller! avfärda!
någon!av!de!övriga.!Här!krävs!ytterligare!undersökningar,!som!fokuserar!specifikt!på!beroende.!
!
StörFejFfunktionen! tycks! alltså! inte!ha!påverkat! vare! sig! den!upplevda! stressen! eller! den! faktiska!
mobilanvändningen!hos!deltagarna.!Vad!som!däremot!har!påverkats!är!deltagarnas!upplevda!fokus.!
Från!dagböckerna! syns! ett! samband!mellan!uppskattat! antal! notifikationer! och!uppskattat! fokus.!
Fokus! är! visserligen! någorlunda! jämnt! fördelat! över! perioderna,! men! i! period! ett! är! den!
huvudsakliga! anledningen,! till! bättre! fokus,! nystart! i! studierna.! I! period! två! omnämner! flera!
deltagare!att!störFejFfunktionen!hjälpt!deras!fokus!och!även!bland!de!som!inte!angett!detta!syns!ett!
tydligt!samband!med!antal!notifikationer.!Detta!skulle!kunna!förklaras!med!att!deltagarna!inte!blir!
avbrutna!i!sitt!kognitiva!flöde.!Istället!kontrollerar!de!mobiltelefonen!vid!väl!valda!tillfällen!när!det!
finns!utrymme!för!ställtid,!som!därmed!blir!oproblematisk,!och!användaren!upplever!bättre!fokus.!
Under! intervjuerna! bekräftas! detta! utav! flera! deltagare! som! beskriver! att! de! glömmer! bort!
telefonen!när!funktionen!är!påslagen!och!därmed!kan!fokusera!mer!på!föreläsningen.!
!
Den!fördröjning!av! leveranstid!som!anses!vara!acceptabel! för!en!notifikation!tycks!variera!mellan!
individer.!Dels!uppskattas!det!att!kunna!sluta!tänka!på!telefonen!när!störFejFfunktion!är!på,!men!det!
uppkommer!även!frustrationsmoment!när!en!användare!inte!får!ta!del!av!information!på!en!gång.!
Detta!ligger!i!linje!med!vad!Iqbal!och!Horvitz!(2010)!tidigare!studier!har!visat.!Användare!vill!ta!del!
av! information!på! en! gång! samt! kunna! avgöra! om!den! inkommande! informationen! är! tillräckligt!
relevant!för!att!skifta!fokus!till!eller!avfärda!till!ett!senare!skede.!Men!en!notifikationsfri!tillvaro!kan!
även!erbjuda!bättre!fokus!och!arbetsro.!
!
Det!totala!snittet!av!aktiv!mobilanvändning!under!schemalagd!tid!i!undersökningen!var!10!%,!det!
vill!säga!cirka!sex!minuter!per!timma!eller!cirka!50!minuter!av!en!åtta!timmars!arbetsdag.!Denna!
siffra! exkluderar! alltså! pauser! och! redogör! enbart! för! tid! då! deltagaren! “borde”! göra! någonting!
annat!än!att!använda!mobiltelefonen.!Det!är!intressant!se!denna!siffra!som!en!uppskattning!på!hur!
mycket!deltagarna!kommer!nyttja!mobilen!under!arbetstid!väl!ute!på!arbetsmarknaden.!Visserligen!
kan! en! del! av! användningen! faktiskt! vara! relevant! för! uppgiften,! men! deltagarnas! dagboksF! och!
intervjusvar! tyder! på! att! den! större! delen! av! användningen! inte! varit! av! en! arbetsrelaterad!
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karaktär.!När!deltagarna! tillfrågades!om!de! trodde! att! deras!mobilanvändning! skulle! fortsätta!på!
samma! nivå! väl! ute! på! arbetsmarknaden! efter! examen! svarade! samtliga! att! det! inte! trodde! det.!
Svaren! motiverades! med! att! deltagarna! skulle! trivas! på! sina! arbetsplatser! och! därför! inte! vara!
intresserade! av! att! prokrastinera! på! samma! sätt.! Samtidigt! kan! det! argumenteras! att! deltagarna!
idag!befinner!sig!på!en!utbildning!som!de!valt!själva!och!där!innehållet!rimligtvis!borde!återspegla!
en!del!framtida!arbetsuppgifter.!
!
Detta! ger! oss! ett! mer! konkret! mått! på! den! kostnad! som! förlorat! fokus! skulle! kunna! medföra.!
Arbetsgivare! kan! vara! villiga! att! betala! sina! anställdas! ställtider! om!uppgifter! som!den! anställde!
växlar!mellan! är! relevanta! för! arbetet.! Det! kan! också! argumenteras! att! små!mikroavbrott! under!
arbetsdagen! kan! vara! nyttiga.! Att! växla! mellan! olika! tankebanor! kan! ge! upphov! till! nya!
infallsvinklar!och!lösningar!på!problem.!

5.1#Metodkritik#
5.1.10Urval0
Urvalet!av!deltagare!kan!ses!som!problematiskt!då!hela!deltagargruppen!studerar!medieteknik!på!
KTH.!Medieteknikstudenter!är!väl!bekanta!med!begrepp!som!teknikstress!och!kan!tänkas!vara!mer!
medvetna!om!sina! egna!medievanor! än! gemene!man.!Urvalet! svarar!dock!bra! gentemot! studiens!
problemformulering,!men!det!är!viktigt!att!påminna!sig!om!att!det!är!just!denna!som!undersöks!och!
att!undersökningen!på!så!vis!är!långt!ifrån!allmängiltig.!

5.1.20Dataloggning0
I! undersökningen! har! mobilanvändning! loggats! med! hjälp! utav! applikationen! Moment.! Denna!
loggade! endast! tidpunkt! då! sessionen! startade! samt! längden! av! densamma.!Det! hade! givit! högre!
validitet!att! logga!även!vilken!aktivitet! som!utfördes!på! telefonen!samt!när!notifikationer!sändes.!
Detta!har!tyvärr!inte!varit!möjligt!på!grund!utav!restriktioner!i!operativsystemet!iOS!8.!Det!gör!det!
svårt! att! avgöra! om! det! faktiskt! var! notifikationer! som! gjorde! att! användaren! skiftade! fokus! till!
telefonen.! Dock! går! det! att! observera! eventuell! förändring! av! mobilanvändning! i! samband! med!
störFejFfunktionen.!Därmed!går!det!att!utläsa!den!påverkan!som!avsaknaden!av!notifikationer!hade!
på!deltagarnas!användarbeteenden.!

5.1.30Enkäter0och0fokusgrupp0
Under! den! inledande! enkäten! bad! vi! deltagarna! skatta! hur! högt! nyttjande! av!
notifikationsinställningar! de! hade! samt! hur! mycket! stress! de! upplevde! i! samband! med!
mobilnotifikationer.! Detta! mått! är! subjektivt! och! ger! kanske! inte! en! korrekt! indelning! av!
användartyper,!men!eftersom!undersökningen! fokuserar!på! just!upplevd!stress!och! fokus!var!det!
ett!lämpligt!tillvägagångssätt!för!studien.!
!
Det! finns! förF!och!nackdelar!med!att! tillämpa! fokusgrupper!snarare!än! individuella! intervjuer.!En!
fokusgrupp!kan!leda!till!en!friare!diskussion.!Att!dela!upplevelser!med!varandra!kan!även!leda!till!
nya!insikter!hos!deltagarna,!vilket!gynnar!undersökningen.!Denna!semistrukturerade!intervjuform!
kan!även!leda!till!insikter!som!inte!heller!förutsetts!av!den!som!leder!fokusgruppen.!Nackdelen!är!
att!deltagarna!kan!påverka!varandras!uppfattning!samt!att!vissa!deltagare!kan!hamn!i!skymundan.!
Att! utforma! fokusgruppen! efter! det! insamlade! data! visade! sig! vara! ett! bra! tillvägagångssätt,! då!
dessa!var!mycket!givande!och!innehållsrika.!!
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5.1.40Omfattning0
Undersökningen! fördes!under! två! arbetsveckor!med! få! deltagare.!Denna!omfattning! kan! ses! som!
liten,! vilket! sänker! studiens! reliabilitet.! Detta! syns! väl! utifrån! de! höga! standardavvikelserna! i!
resultatet.! Omständigheter! så! som! start! av! ny! studieperiod! och! planering! inför! storhelg! har!
påverkat! resultatet! markant! istället! för! att! försvinna! i! bruset,! som! det! skulle! ha! gjort! om!
undersökningsperioden! varit! längre.! Detta! innebär! att! det! mycket! väl! kan! finnas! ytterligare!
omständigheter!vi!inte!känner!till!som!också!påverkat!utfallet.!

5.1.50Metodologisk0utvärdering0
Då! deltagarna! har! varit! inkonsekventa! i! uppfattningen! av! sin! egen! mobilanvändning! kan! det!
konstateras!att!metoden! inte! lämpar!sig! för!att!undersöka! faktisk!mobilanvändning.!Däremot!kan!
det!vara!en!mycket!lämplig!metod!för!att!jämföra!faktisk!användning!med!uppfattad!användning,!då!
gärna!med!mer! detaljerad! loggning.! Denna! typ! utav! jämförelse! skulle! kunna! vara! intressant! vid!
framtida! studier! kring!mobilberoende.!Metodens! användning! av! fokusgrupper! visade! sig!mycket!
effektiv.!Det!blev! i! fokusgrupperna!tydligt!att!dagboksenkäterna!stimulerat! till!mer!reflektion!hos!
deltagarna!än!vad!som!fångats!upp!i!dessa.!Därav!anser!vi!att!dagböcker!och!fokusgrupper!utgör!en!
bra! kombination! vid! insamling! av! kvalitativ! data.! Metoden! lämpar! sig! främst! för! att! undersöka!
skillnader!mellan!uppfattad!och!faktisk!användning.!
! !
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6.0Slutsats0och0rekommendationer0

6.1#Slutsats#
Utifrån! våra! resultat! fann! vi! att! stress! i! samband! med! notifikationer! inte! upplevts! direkt! inom!
skolmiljön.! Att! fördröja! leveranstid,! genom! att! tysta! notifikationer,! har! ingen! större! påverkan! på!
användarnas!stressnivåer!under!schemalagda!aktiviteter.!!
!
De!situationer!då!notifikationer!upplevs!som!stressande!är!bland!annat!sådana!där!en!hög!volym!av!
notifikationer!mottas!under!en!kort!tid!eller!då!användare!upplever!att!de!inte!får!titta!på!telefonen!
när!en!notifikation!ges.!
!
Vi! fann!att! fördröjningen!av!notifikationer! ledde! till!bättre!upplevt! fokus!hos!deltagarna!även!om!
mobilanvändningen!förblev!opåverkad.!Detta!illustrerar!vikten!av!att!hitta!lämpliga!brytpunkter!för!
leverans!av!notifikationer,!vilket!Iqbal!&!Bailey!(2008)!har!visat!i!tidigare!studie.!!
!
En! hög!mobilanvändning! ansågs! inte! vara! ett! större! problem! för! varken! stress! eller! fokus! under!
aktiviteter,!trots!att!deltagarna!medgav!att!detta!inte!var!nyttigt!för!deras!lärande.!Stress!upplevdes!
i!efterhand!då!deltagarna!ångrade!att!de!inte!hållit!fokus.!Att!mobilanvändningen!förblev!opåverkad!
trots! att! deltagarna! medgav! att! användningen! är! kontraproduktiv,! lägger! grunden! för! ett!
beroendebeteende.! Deltagarna! uppfyller! däremot! varken! Young! (1998)! eller! Griffiths! (2015)!
kriterier! för! beroenden.! Ett! beroende! kan! dock! varken! bekräftas! eller! uteslutas! utifrån! denna!
studie!då!det!saknas!tillräckligt!underlag.!

6.2.#Framtida#forskning#
Mobilanvändningen! samt! hur! den! förändrats,! då! störFejFfunktionen! aktiverats,! har! varit! högst!
individuellt.!Det!finns!inte!något!tydligt!mönster!som!går!att!härleda!till!de!olika!användartyperna.!
Vi!anser!ändå!att!Yoons!et!al.!(2014)!fyra!användartyper!är!en!lämplig!indelning.!Det!är!möjligt!att!
det,!givet!en!större!undersökningsgrupp!och!längre!period,!hade!kunnat!framträda!ett!mönster.!Det!
fodras!dock!en!bättre!metod!för!att!göra!denna!indelning.!Deltagarna!har!varit!något!inkonsekventa!
i!hur!de!uppfattat!sin!mobilanvändning.!Detta!tyder!på!att!det!inte!är!lämpligt!att!göra!indelningen!
utefter!användarens!egen!uppfattning.!Med!tanke!på!hur!den!mobila!teknologin!genomsyrar!dagens!
samhälle!vore!det!högst!relevant!att!identifiera!användargrupper!på!ett!bättre!sätt.!
!
Denna! studie! har! visat! att! det! finns! en! koppling!mellan! bättre! upplevt! fokus! och! lågt! uppskattat!
antal! notifikationer.! Samtidigt! ställer! samhället! idag! högre! krav! på! tillgänglighet! och!
mobilnotifikationer!är!ett!relativt!nytt!fenomen.!Därav!anser!vi!att!framtida!studier!bör!undersöka!
hur!den!faktiska!inlärningsförmågan!påverkas!av!notifikationer!och!avbrott.!
!
Ett!fenomen!som!uppdagades!under!intervjuerna,!men!som!inte!har!behandlats!i!denna!studie,!var!
fantomnotifikationer.!Dessa!utgör!i!sig!ett!avbrott!trots!att!de!endast!är!en!inbillning.!Detta!fenomen!
kan! vara! föremål! för! framtida! forskning! kring! mobilberoende! och! notifikationsvanor! hos!
användare.!
!
! !
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Inledande#enkät#
Namn!!
Dina!svar!behandlas!anonymt!(Textfält)!
!
Upplever!du!mobilnotifikationer!som!stressande?!(Skala,!1F10.!Från!“Nej,!inte!alls”!till!“Ja,!mycket”)!
!
Brukar!du!ställa!in!hur!applikationer!får!skicka!notifikationer?!(Skala,!1F10.!Från!“Nej,!aldrig”!till!“Ja,!
alltid”)!
!
Brukar!du!använda!dator!under!föreläsningar?!(“Aldrig”,!“ibland”,!“ofta”)!
!
Hur!har!du!din!telefon!under!föreläsningar?!
I!fickan?!På!bordet?!Ljudlös?!Berätta!!(Textfält)!
!
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Dagbok#
Namn!
Du! kommer! vara! anonym! i! denna! undersökning,! namnet! är! endast! till! för! oss! att! sortera!
informationen.!(Textfält)!
!
Ange!dagens!datum!!
Ange!datum!för!den!dag!du!fyller!i!dagboken.!(Datum,!Dag!/!Månad)!
!
Vilka! schemalagda!aktiviteter!har!du!deltagit! i,! under!dagen?!Räkna!bort!pauser,! förseningar!och!
den!akademiska!kvarten!!
Ange!aktiviteter!och!tidsspann.!Ex.!Tildalabb:!10:20F11:00,!11:15F12:00.!(Textfält)!
!
OBS.!Denna!fråga!ingick!endast!period!2!(med!StörFejFfunktionen):!
Har!du!kommit!ihåg!att!använda!störFej!läget!under!dessa!aktiviteter?!
Om!inte,!ange!tider!och!aktiviteter.!(Textfält)!
!
Uppskatta!hur!många!notifikationer!du!har!mottagit!under!skoltid!idag.!
(“Betydligt! fler! än! vanligt”,! “Fler! än! vanligt”,! “Som!vanligt”,! “Färre! än! vanligt”,! ”Betydligt! färre! än!
vanligt”)!
!
Har!du!känt!dig!stressad!av!mobilnotifikationer!under!skoldagen?!
(“Ja”,!”Nej”)!
!
Till!vilken!grad?!
(“Betydligt!mer!än!vanligt”,!“Mer!än!vanligt”,!“Som!vanligt”,!“Mindre!än!vanligt”! ,”Betydligt!mindre!
än!vanligt”,!“Inte!alls”)!
!
Varför/Varför!inte?!
Beskriv!anledning!till!varför!du!har!eller!inte!har!kännt!dig!stressad!av!notifikationer.!(Textfält)!
!
Hur!upplever!du!att!ditt!fokus!varit!under!dagens!aktiviteter?!
(“Betydligt! sämre! än! vanligt”,! “Sämre! än! vanligt”,! “Som! vanligt”,! “Bättre! än! vanligt”,! ”Betydligt!
bättre!än!vanligt”)!
!
Vad!har!detta!berott!på?!
Beskriv!lite!om!varför.!(Textfält)!
!
OBS.!Denna!fråga!ingick!endast!period!2!(med!StörFejFfunktionen):!
Har!du!blivit!påverkad!av!att!inte!del!av!notifikationer!omedelbart?!Hur?!
Beskriv!varför/varför!inte.!(Textfält)!
! 0



! 29!

Bilaga030

Fokusgruppsmanus#
!
1.!Vad!uppfattar!ni!är!en!notifikation?!
!
2.!Hur!många!notifikationer!tror!ni!att!ni!får!under!en!dag?!Vad!är!normalt?!Vad!är!mycket?!
!
3.!Hur!stor!del!av!en!föreläsning!“får”!man!använda!mobilen?!
!
4.!Hur!stor!del!av!den!totala!lektionstiden!tror!ni!att!ni!använder!mobilen?!
!
F!Efter!svar!från!deltagarana!informerades!de!om!vad!medelanvändningen!på!hela!!
gruppen!varit!under!hela!undersökningstiden.!Därefter!frågades!vilka!tankar!denna!!
siffra!väckte.!
!
5.!Vad!är!det!som!gör!att!du/ni!plockar!upp!telefonen?!
!
6.!Vad!brukar!du!använda!mobilen!till!under!föreläsningar?!
!
7.! Tror! ni! att! er! användning! förändrades! i! period! 2?! Hur! upplevde! ni! att! ha! störFejFfunktionen!
påslagen?!
! F!Fanns!det!positiva!aspekter!med!funktionen?!
! F!Fanns!det!negativa!aspekter!med!funktionen?!
!
8.! Får! man! en! annan! inställning! till! notifikationer! i! och! med! att! man! slår! på! störFej?! Har! man!
bestämt!sig!för!att!låta!bli?!
!
9.!I!vilka!sammanhang!är!notifikationer!stressande?!
!
10.!Även!om!man!inte!blir!stressad!av!notifikationer,!blir!man!inte!då!stressad!av!att!inte!hänga!med!
i!föreläsningen!pga.!av!dessa?!
!
11.! Vad! tror! ni! om! en! automatiserad! lösning?! Är! det! en! bra! idé! att! automatiskt! synka! störFejF
funktionen!med!aktiviteter!i!kalendern.!
!
! !
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Loggad#mobildata#
Dagar! då! ingen! kvot! kunde! räknas! ut! på! grund! utav! ledighet! från! skolaktiviteter! eller! uteblivna!
dagbokssvar!har!markerats!med!N/A.!Deltagare!C!hade!en!användning!under!dag!2!i!undersökning!
(96!%)!vilket!har!ansetts!extremt!och!därför!nollats.!
!

! A! C! D! E! F! G! I! J! Medel! σ!

Dag!1! 0,1213! 0,1668! N/A! 0,0848! 0,0467! 0,0760! 0,0838! 0,0995! 0,0970! 0,0382!

Dag!2! 0,0574! N/A! 0,0393! 0,0017! 0,1552! 0,0493! 0,0267! 0,0767! 0,0580! 0,0489!

Dag!3! 0,0502! 0,0889! 0,0619! 0,1675! 0,0900! 0,0081! 0,1776! N/A! 0,0920! 0,0616!

Dag!4! N/A! 0,0404! 0,0599! 0,0133! 0,4706! N/A! 0,0450! N/A! 0,1259! 0,1935!

Medel!P1! 0,0763! 0,0987! 0,0537! 0,0668! 0,1906! 0,0444! 0,0833! 0,0881! 0,0877! F!

σ!P1! 0,0391! 0,0638! 0,0125! 0,0765! 0,1919! 0,0342! 0,0672! 0,0162! F! F!

Dag!5! 0,2854! 0,1561! 0,0058! 0,0024! 0,0320! 0,0237! 0,0413! N/A! 0,0781! 0,1052!

Dag!6! 0,1420! 0,1075! 0,1062! 0,1351! 0,2110! 0,0464! 0,0312! 0,1314! 0,1139! 0,0567!

Dag!7! 0,1206! 0,1533! 0,0394! 0,1528! 0,0970! 0,0057! 0,0284! 0,0706! 0,0835! 0,0566!

Dag!8! 0,3347! 0,1237! 0,3169! N/A! N/A! 0,0318! 0,0875! N/A! 0,1789! 0,1382!

Medel!P2! 0,2207! 0,1352! 0,1171! 0,0968! 0,1133! 0,0269! 0,0471! 0,1010! 0,1073! F!

σ!P2! 0,1055! 0,0236! 0,1396! 0,0822! 0,0907! 0,0169! 0,0275! 0,0430! F! F!
,

Tabell,1.,Översikt,över,det,loggade,data.,Siffrorna,visar,användningskvoten,under,respektive,skoldag,där,deltagare,har,varit,närvarande.,
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