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Abstract 
Many university students use public transport as a means to get to school, and during 
this time in transit a great many pass their time by using their smartphone. Most use 
it to check social media, listen to music or just to make time pass faster. This is 
something really interesting since many of these student do not realize they can use 
their smartphone for studying during this time in transit. For that reason, this study 
investigates to what extent notifications in a smartphone during these times can work 
as a reminder for university students to use their inter-time; their time in transit, in a 
more efficient manner with regards to their studies. 

This study was conducted during a school week and consisted of an initial 
questionnaire, a test period with notifications, and lastly a conclusive questionnaire. 
During the test period the participants received notifications every day for five days 
and for the last three days of the study they also wrote a diary. The notifications were 
location based and encouraged the students to study. 

The results of the study showed that even though none of the participants followed 
the suggestion to study during their inter time, the participants had both negative and 
positive attitudes towards the notifications as some deemed them irriating while 
some saw the potential but would rather have receieved a more personalized 
suggestion. The reasons for these results were mainly due to the participants' 
different views on their inter-time and what they preferred to do during this time, 
furthermore, none of the participants regarded their smartphone as a useful tool to 
help them study. 

The conclusion of this study is that in order for the notifications to influence the 
students' usage of their inter-time, the notifications need to be individually adapted 
to each student's schedule and preferences. Another interesting aspect was that the 
participants did not see their smartphone as a mean to study, despite the fact that 
they were students of Media Technology and accustomed to use their smartphone. 
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Sammanfattning 

Många universitetsstudenter reser kollektivt till skolan, och under sin tid i 
kollektivtrafiken är det många som spenderar sin tid genom att använda sin 
smartphone. Flera använder den då för att kolla sociala medier, lyssna på musik eller 
bara fördriva tid. Detta är något som är väldigt intressant då många inte inser att de 
har en tid här som de kan utnyttja till att få saker gjort. Därför undersöker denna 
studie i vilken utsträckning notifikationer i smartphones kan fungera som ett 
hjälpmedel för universitetsstudenter att utnyttja inter-time; tillika sin restid, på ett 
effektivare sätt med avseende på deras egna studier.  

Studien genomfördes under en vecka och bestod av en inledande enkät, en testperiod 
med notifikationer, samt en avslutande enkät. Under testperioden mottog deltagarna 
notifikationer varje dag under fem dagar samt förde dagbok under periodens tre sista 
dagar. Notifikationerna var platsbaserade och innehöll en uppmaning om att studera. 

Studiens resultat visade att ingen av deltagarna följde notifikationernas uppmaning. 
Vidare visade det sig att åsikten och upplevelsen av notifikationerna varierade brett 
mellan deltagarna, med enstaka svar om att notifikationerna var välskrivna, 
destruktiva, bra, tydliga, ensidiga, hjälpsamma, motiverande, repetitiva. Tre deltagare 
ansåg notifikationerna som störande. Orsakerna till detta resultat berodde till stor del 
att deltagarna hade olika syn på sin inter-time och vad de helst gjorde under denna 
tid, samt att ingen av deltagarna såg sin smartphone som ett användbart hjälpmedel i 
deras studier.  

Vidare är slutsatsen för denna studie att för att notifikationerna ska påverka 
deltagarnas utnyttjande av sin inter-time behöver notifikationerna vara individuellt 
anpassade till varje deltagares schema samt preferenser. En annan intressant aspekt 
var att deltagarna inte såg sin smartphone som ett studieverktyg, trots att de var 
Medieteknikstudenter och alltså är vana att använda sin smartphone. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens frågeställning samt syfte. 

1.1 Bakgrund 

Tiden på väg till skolan kan spenderas på olika sätt, så som att studera människor, läsa 
en bok, prata med personer en känner, lyssna på musik eller hålla sig uppdaterad på 
sociala medier. Det många säkert inte tänker på är att detta är en mycket värdefull tid 
(Hedin, 2014) att lägga på att få saker gjort, framför allt om en har en lite längre resa så 
som 20 minuter eller mer. 
 
Detta skiljer sig dock från person till person, men forskning har visat att personer som 
utnyttjar sin restid till att utföra arbete som går att göra i kollektivtrafiken känner att 
deras restid är mer värdefull och på ett sätt förkortar deras arbetsdag (Fahlén, 2010; 
Mokhtariana & Salomon, 2001). Ett beteende som vore tillämpbart för 
universitetsstudenter som ofta reser i kollektivtrafiken och som har relativt lätt 
tillgång till sin studentlitteratur samt internet, för att söka på diverse termer 
exempelvis, i sina telefoner.  
 
En av svårigheterna med detta är att en inte alltid tänker på att en har denna tid till 
att utföra något som en ändå behöver göra senare under dagen, och studier har gjorts 
som använt sig av påminnelser för att uppmärksamma studenter om tid de har att 
studera (Au et al. 2013) som visade att påminnelserna hjälpte många studenter att 
kontinuerligt studera och därmed minska deras stress. 
 
Vidare finns det ett antal studier om beteenden, och vad som utlöser ett visst 
beteende och vad som skapar en permanent vana. Både Fogg (2009) och Duhigg (2012) 
hävdar att ett beteende inte kommer utföras om det inte utlöses av en så kallad 
trigger. Triggern i sig kan vara näst intill vad som helst, så länge den associeras med 
rätt beteende. En sådan trigger kan enkelt skapas med en smartphone, i form av en 
notifikation, vilket kan vara ett effektivt verktyg då 76-89 procent av Sveriges 
befolkning i åldrarna 16-54 har använt en smartphone.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om notifikationer i smartphones kan 
fungera som ett hjälpmedel för universitetsstudenter att utnyttja inter-time; tillika sin 
restid (se avsnitt 2.4), på ett effektivare sätt med avseende på deras studier, då 
undersökningar visar på att just denna tid är en bra möjlighet att uträtta "något". 
 
Det finns ett behov av denna studie, eftersom både teknik och studier är ständigt 
relevanta ämnen. Teknikutvecklingen går idag väldigt fort och utbildning är en 
grundpelare i dagens samhälle, vilket gör att en lyckad kombination av teknik och 
förbättring av studier skulle kunna gynna väldigt många intressenter, från studenter 
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till universitet, och även företag som dels ska anställa studenterna, samt företag som 
kan tänka sig att utveckla studietjänster för att tjäna pengar. 

1.3 Hypotes 

Restiden i kollektivtrafiken, i denna uppsats benämnd inter-time, har visat sig vara en 
tid som inte är bortkastad, utan tid som går att utnyttja till att utföra ett arbete eller 
en syssla, vilket i sig medför en känsla av att tiden känns värdefull (Mokhtariana & 
Salomon, 2001; Fahlén et al. 2010). Flera studier har även visat att en trigger kan utlösa 
ett visst beteende (Duhigg, 2012; Fogg, 2009), vilket i detta fall skulle kunna vara att ta 
upp telefonen och studera under inter-time. Utifrån detta är det logiskt att tänka att 
studenter skulle följa notifikationernas uppmaning och därmed känna att deras 
inter-time är mer värdefull. 

1.4 Problemformulering 

Problemformuleringen denna uppsats har i syfte att besvara är följande:  
 
Hur kan notifikationer, i en smartphone, med uppmaning om att studera påverka 
universitetsstudenters utnyttjande av inter-time?  

1.4.1 Arbetsfrågor 

- Hur upplevs notifikationen i sig?  
- I vilken utsträckning följs uppmaningen i notifikationen? 
- Hur påverkade uppmaningen deltagarens upplevelse av sin inter-time?  

1.4.2 Avgränsningar 

Deltagarna i denna studie avgränsades till universitetsstudenter vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm, som studerar Medieteknikprogrammet. Dessa studenter är 
generellt sett vana vid mobilanvändning samt att resa i kollektivtrafiken. Eftersom 
målgruppen är en liten population kommer resultaten inte vara generaliserbara för en 
större population. 

2. Teori 

I detta avsnitt presenteras relevant teori som används i denna uppsats. 

2.1 Smartphone 

En smartphone är en mobiltelefon som har flera avancerade datorfunktioner, såsom 
internetuppkoppling, kamera, och ofta GPS. Gränsen mellan en smartphone och en 
dator är inte helt klar, eftersom en smartphone idag har många av de funktioner som 
en dator har (Nationalencyklopedin, 2016). Enligt Statistiska Centralbyrån (2015) hade 
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69 procent av befolkningen i åldern 16-85 använt en smartphone för mobil 
internetanslutning under 2015. Vidare använde 76-89 procent i åldersgruppen 16-54 
en smartphone utanför hemmet, vilket visar på att användningen är större ju längre 
ner i åldrarna en kommer. 

Den vanligaste aktiviteten att utföra med en smartphone eller surfplatta under resa i 
kollektivtrafiken är att ringa eller sms:a, följt av att lyssna på musik, radio eller ljudbok 
som även det är möjligt att utföra med en smartphone eller surfplatta (Ek-Pettersson, 
2014). 

2.2 GPS 

GPS (Global Positioning System) är ett satellitnavigationssystem, som består av 24 
satelliter i olika omloppsbanor runt jorden, och tillhandahåller information om 
tredimensionell position, hastighet och tid för en mottagare. GPS utvecklades 
ursprungligen av USA:s försvar, och är idag ett två-delat system, en del för civil 
användning (SPS) och en del för militär användning (PPS) (Nationalencyklopedin 2016; 
Kaplan & Hegarty, 2005).  

Noggrannheten för SPS är så hög som 13 m i det horisontella planet och 22 m i det 
vertikala planet (Kaplan & Hegarty, 2005). Den faktiska noggrannheten användare 
upplever påverkas dock även av externa faktorer, exempelvis atmosfäriska effekter, 
såsom väder, huruvida himlen blockeras av byggnader eller liknande, samt även 
kvalitén på GPS-mottagaren (Gps.gov, 2016). 

Idag äger en stor del av Sveriges befolkning en smartphone, vilket i sin tur även 
innebär att de äger en GPS-mottagare, då dagens smartphones ofta är utrustade med 
en sådan, och kommer med förinstallerade navigationsapplikationer som kräver GPS 
(exempelvis Androids Google Maps). 

2.3 Notifikationer 

En notifikation har definierats som visuella, auditiva eller haptiska signaler, eller en 
kombination av dessa. Ofta genereras notifikationerna av en applikation eller en 
tjänst, och de kan ta många olika skepnader. Syftet med notifikationer är att informera 
användaren om något denne inte har fokus på vid tillfället (Sahami Shirazi et al., 2014; 
Iqbal & Horvitz, 2010). 

Flera studier har visat att notifikationer oftast anses störande, att användare tenderar 
att släppa sina nuvarande uppgifter för att lägga fokus på notifikationen. Andra studier 
har påvisat att fokus på notifikationer hindrar att effektivt återuppta föregående 
uppgift, och verkar negativt på hur väl utförd uppgiften blir. Att stänga av 
notifikationer kan vara minst lika stressande, då vissa användare avbryter sig själva för 
att se om något nytt har hänt (Sahami Shirazi et al., 2014; Iqbal & Horvitz, 2010).  
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Trots detta anser användarna att notifikationer är värdefulla, åtminstone så länge 
innehållet är intressant (Sahami Shirazi et al., 2014).  

2.4 Inter-time 

Hedin (2014) definierar inter-time som tid över, när en utför någon huvudsyssla men 
av någon anledning har väntetid. Det kan vara tid över i samband med, eller under 
resa, eller i telefonkö. Inter-time är dock i denna uppsats avgränsat till den tid en 
reser i kollektivtrafiken och är på väg mot ett resmål.  
  
Hedin redogör vidare om Opportunistic Mobile Studying (OMS), som det fenomen att 
utnyttja sin inter-time, möjliga tid, till att studera med hjälp av sin smartphone. 
Mobilen som studieverktyg har i Hedins undersökning visat sig vara ett positivt 
hjälpmedel, dels för att lära sig, men också som ett sätt att spara in tid en annars 
skulle behöva stanna i skolan. 

2.5 Aktivitet under restid 

Mokhtariana och Salomon (2001) hävdar att under vissa omständigheter är resande 
önskvärt i sig själv, att resan nödvändigtvis inte behöver vara en biprodukt av 
aktiviteten vid resmålet, utan kan utgöra aktiviteten själv. Mokhtariana och Salomon 
hävdar vidare att huruvida individer värdesätter sin tid på resande fot i många fall kan 
avgöras beroende på nyttigheten i de aktiviteter som är möjliga att utföra under själva 
resan. Dessa aktiviteter är av olika typer, men det har visat sig att många föredrar 
kollektivtrafiken före egen bilkörning då det ger möjlighet att utföra andra aktiviteter 
under resan. 

Resenärer tenderar å ena sidan att uppleva restiden som mer värdefull om de är aktiva 
och utför ett arbete eller ett ärende under restiden, å andra sidan upplever resenärer 
restiden som värdefull om de får ägna sig åt så kallade anti-aktiviteter. En 
anti-aktivitet är en aktivitet som inte syftar till att vara produktiv, eller få något gjort, 
utan som en paus bland vardagens måsten, och innefattar bland annat att titta ut 
genom fönstret, göra ingenting, vila eller lyssna på musik (Mokhtariana & Salomon, 
2001). 

Enligt en studie om vad människor gör i kollektivtrafiken (Fahlén et al. 2010) är 
aktiviteten under restiden varierande. Det studien däremot kommer fram till är att de 
resenärer som utnyttjar sin tid i kollektivtrafiken upplever att tiden går snabbare samt 
att tiden inte enbart är en nödvändig kostnad utan en tid då de kan få sysslor gjorda, 
som de ändå måste utföra senare under dagen. Vidare visade studien på att resenärer 
som utnyttjade sin restid för nytta var de resenärer som var mest positiva till sin resa, 
jämfört med de mer passiva resenärerna som såg mer negativt på sin resa. 

Studien tar även upp skillnader mellan buss och tåg där det var svårt att finna några 
mönster med avseende på vilket av färdmedlen som ansågs ha bäst förutsättningar för 
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aktiviteter ombord. Däremot fann de att restid med tåg värderades högre än den med 
buss. En stor anledning till att resenärerna i studien ansåg att det fanns hinder att 
utföra sysslor var störande medpassagerare. I övrigt angav 15 % av de 402 deltagarna i 
studien att de kunde räkna in sin restid, förutsatt att de arbetade under tiden, i sin 
arbetstid.  

2.6 Foggs beteendemodell 

Foggs beteendemodell, förkortat FBM, (Fogg, 2009) är en modell för att förstå 
mänskligt beteende och underlätta vid "persuasive design", design som har i syfte att 
få användaren att utföra en viss handling. I denna modell är ett beteende definierat 
som en produkt av tre olika faktorer, och för ett beteende ska förekomma krävs att 
alla dessa faktorer inträffar vid samma tidpunkt. Dessa tre faktorer är motivation, 
möjlighet och trigger. Enligt FBM kommer en person endast att utföra ett beteende 
om denna är tillräckligt motiverad till att utföra beteendet, har möjligheten att utföra 
beteendet, samt triggas att utföra beteendet.  

FBM gör det tydligt att motivation ensamt inte får folk att genomföra ett beteende; för 
att ett beteende ska genomföras måste en person ha någon form av motivation i 
kombination med någon form av möjlighet. Fogg hävdar dock att det är lite av en 
byteshandel mellan motivation och möjlighet, personer med låg motivation kan utföra 
ett beteende om de har tillräckligt stor möjlighet att utföra beteendet, och tvärtom.  

Fogg hävdar vidare att generellt sett har de flesta människorna åtminstone måttlig 
nivå av både motivation och möjlighet, och att det är dessa måttliga nivåer som kan 
manipuleras så att det är större chans att beteendet utförs. Det som ofta saknas för 
att ett beteende ska genomföras är triggern. Det räcker alltså inte med varken hög 
motivation eller stor möjlighet, det krävs även en trigger. 

En trigger kan ta många former, allt från en notifikation i mobilen, till en kurrande 
mage. Enligt Fogg kännetecknas en framgångsrik trigger av tre faktorer: att triggern 
uppmärksammas, att triggern associeras med ett beteende samt att triggern inträffar 
när det finns både hög motivation och stor möjlighet att utföra beteendet. 

FBM har mycket likheter med Duhiggs (2012) forskning som även den fastslår att för 
att ett beteende ska utföras krävs en trigger. Duhigg beskriver processen i hjärnan 
som en trestegsprocess, även kallad vanecirkel, som består av en trigger, ett beteende 
samt en belöning. Skillnaden från FBM är att Duhiggs forskning tar ett beteende och 
ser till hur detta beteende kan göras till en vana, alltså ett beteende som utförs 
"automatiskt", utan större tanke på att det görs, och det är belöningen som hjälper 
hjärnan att avgöra om vanecirkeln är värd att komma ihåg inför framtiden, och alltså 
bli en vana.  
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3. Metod 
I detta avsnitt redogörs för hur studien gått till samt vilka hjälpmedel som använts för 
att utföra den. 

3.1 Struktur 

Denna undersökning genomfördes under en vecka. Innan undersökningen påbörjades 
besvarades en inledande enkät, under de fem veckodagarna mottog deltagarna 
notifikationer  varje dag då de åkte från sitt hem, samt när de åkte från skolan. 
Deltagarna ombads att under de tre sista dagarna av studien föra dagbok om 
notifikationerna. Efter avslutad undersökning besvarade deltagarna en avslutande 
enkät. 

För att kunna skicka ut notifikationer till deltagarna användes en applikation som 
skickade ut platsbaserade notifikationer till deltagarna vid två förbestämda platser. 
Anledningen till denna lösning var för att deltagarna skulle få notifikationerna vid ett 
så gynnsamt tillfälle som möjligt med avseende på möjlig inter-time.  

Deltagarnas inter-time var olika långa beroende på deras respektive resväg till skolan. 
Det gemensamma för alla notifikationer var att de var tänkta att komma i samband 
med påbörjad resa.  

Vidare, för att kunna avgöra om notifikationerna hade någon påverkan på deltagarnas 
användning av deras inter-time, besvarades en inledande samt en avslutande enkät, 
och under studiens gång fördes även dagbok. Detta för att ta emot kvalitativ data om 
hur deltagaren uppfattat notifikationerna och hur de påverkat deltagarens aktivitet 
under deras inter-time. 

Deltagarna var inte medvetna om frågeställningen i denna uppsats när de genomförde 
undersökningen samt när de svarade på enkäterna. 

3.2 Rekrytering 

Kursen DM1578 "Programintegrerande kurs i medieteknik" läses av alla studenter i 
årskurs 1-3 på Medieteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och detta år 
hade kursen som obligatoriskt moment att studenterna skulle delta i ett visst antal 
kandidatexamensstudier. Alla studenter som genomförde kandidatexamensarbete 
gavs möjligheten att anonymt rekrytera deltagare till sina studier via kursen DM1578 
genom att ställa vissa krav på deltagarna. Kravet för denna studie var att deltagarna 
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skulle äga en smartphone och ha minst 15 minuter restid till skolan. Därefter tilldelades 
denna studie 30 studenter, varav 18 kvinnor och 12 män. 

3.3 Inledande enkät 

Den inledande enkäten bestod av 10 frågor, varav 2 frågor inte hade något direkt syfte 
till denna studie utan syftade till att inte göra det uppenbart för deltagarna vad syftet 
med studien var, detta för att undvika eventuell färgning av deras svar. Syftet med den 
inledande enkäten var att få en uppfattning om hur lång restid deltagarna hade till 
skolan, vilka färdmedel de använde, hur ofta de använde sin smartphone i 
kollektivtrafiken, hur de upplevde miljön i kollektivtrafiken med avseende på 
folkmängd, ljudnivå, stress och rörelse, samt hur deras studieteknik såg ut. Frågorna i 
sin helhet återfinnes i bilaga 1. 

3.4 Studie 

Testperioden pågick under en vecka, där deltagarna fick installera applikationen 
Reminders (se avsnitt 3.4.1). Genom denna fick deltagarna notifikationer som 
uppmanade dem att studera när de kom inom en viss radie på en viss förbestämd 
plats på sin resväg. Deltagarna förde även dagbok under denna period om hur de 
upplevde notifikationerna. 

3.4.1 Applikationen Reminders & notifikationerna 

"Reminders - Task reminder app" är en applikation som låter användaren skapa egna 
uppgifter och har sedan som funktion att hjälpa användaren komma ihåg att 
genomföra uppgifterna genom att skicka notifikationer. Notifikationerna kan vara 
antingen tids- eller platsbaserade. Platsbaserade notifikationer fungerade på så sätt 
att när telefonen kom inom en viss radie på en viss förbestämd plats utlöstes en 
notifikation. 

I denna studie användes platsbaserade notifikationer som, på grund av applikationen 
Reminders utformning, deltagarna själva behövde skapa samt även lägga in platserna 
för notifikationerna. Den ena platsen var Tekniska Högskolans tunnelbanestation, 
alternativt Östra stations busshållplats om deltagaren åkte buss till skolan, den andra 
platsen var respektive deltagares "hemhållplats", den station de startar sin resa till 
skolan från. Se instruktionerna som skickades ut till deltagarna i bilaga 7. 

Notifikationen deltagarna skapade och sedan mottog innehöll meddelandet "Nu har 
du tid att studera". Hur notifikationen betedde sig när deltagarna mottog den kan ha 
varierat beroende på typ av telefon, men också med avseende på vilken ljudinställning 
deltagaren haft på sin telefon, samt om deltagaren ändrade några inställningar i 
applikationen. Dock var standardinställningen att vibrera när notifikationen mottogs, 
oavsett ljudinställning. Var telefonens ljud påslaget spelade notifikationen upp ett ljud. 

11 



Notifikationen visade sig även visuellt genom att ange applikationens namn samt 
meddelandet om att studera, både på låst och olåst skärm. Se exempel på mottagen 
notifikation nedan (fig. 1).  

 
Fig. 1. Notifikationen på låst skärm (vänster) och olåst skärm (höger). 

3.4.2 Dagbok 

Deltagarna fick föra dagbok under de tre sista dagarna av studien för mer kvalitativa 
och precisa svar för varje dag om exempelvis hur många notifikationer de fått, hur 
notifikationerna upplevdes samt om de varit i skolan under dagen.  

Denna dagbok inkluderades i studien då den avslutande enkäten endast skulle handla 
om generella intryck och med antagandet att deltagarna inte skulle minnas lika tydligt 
hur de upplevde en notifikation en specifik dag. Sådana data var tänkt att däremot 
kunna samlas in genom att deltagarna förde dagbok i tre dagar, med instruktionen att 
skriva i denna och besvara frågorna varje dag. Dagbokens frågor återfinnes i bilaga 2.  
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3.5 Avslutande enkät 

Den avslutande enkäten bestod av 12 frågor, och syftet med denna enkät var att skapa 
en möjlighet att se eventuella resultat av studien och finna förändringar och mönster i 
deltagarnas beteende genom att jämföra denna enkät mot den inledande enkäten. 
Frågorna i den avslutande enkäten berörde ämnen som hur ofta deltagarna mottog 
notifikationerna, vad deltagarna gjorde innan och efter de mottog notifikationerna, 
samt deltagarnas syn på sin resa och notifikationernas utformning. Frågorna i sin 
helhet återfinnes i bilaga 3. 

3.6 Pilotstudie 

De två enkäterna, en inledande och en avslutande, testades på icke deltagande i 
studien innan de skickades ut till faktiska deltagare. Den inledande enkäten 
pilottestades på två personer, likaså den avslutande. Personerna var inte samma för 
de respektive enkäterna. Syftet med pilottesten av enkäterna var att se om frågorna 
var lätta att förstå, om något saknades, samt om frågorna var formulerade så de gav 
önskad typ av svar. 

Inledningsvis testades en applikation, Automate (se stycke 5.1.3), på två enheter och 
visade varierande resultat men var den enda tillgängliga som uppfyllde de krav vi 
ställde. 

Applikationen som användes i studien, Reminders, testades på tre enheter och visade 
pålitliga resultat. Dock uppfyllde den inte samma önskvärda funktioner som 
Automate.  

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från den inledande enkäten, studien samt den 
avslutande enkäten. 

4.1 Bortfall 

Inledningsvis blev denna studie tilldelade 30 studenter på Medieteknik, dock var det 
vid tillfället ett deltagarkriterie att inneha en Androidtelefon och på så vis blev alla 
användare av andra operativsystem exkluderade ur studien. Detta reducerade 
deltagargruppen till 11 personer, 5 kvinnor och 6 män . 

Dessa kvarblivande deltagare fick svara på en enkät, denna var alla utom två snabba 
att svara på. En av de två som inte svarat i tid svarade direkt efter utskickat mejl med 
påminnelse, den andre svarade först en vecka senare. Eftersom dessa två personer 
svarade på enkäten, om än sent, togs de med i studien. 
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Två definitiva bortfall skedde då en av deltagarna inte kunde installera applikationen 
då denne hade en äldre version av Android som inte var kompatibel med 
applikationen. Det andra bortfallet var en deltagare som inte ville installera 
applikationen då denne inte ville ha “...[ytterligare] en app som övervakar mig på min 
telefon”. Dessa två deltagares svar i den inledande enkäten är inte inkluderade i 
resultaten då det intressanta är en jämförelse mellan den inledande enkäten och den 
avslutande enkäten samt att det är de kvalitativa svaren som är av störst relevans för 
oss, inte de kvantitativa. 

Det skedde ytterligare två bortfall efter studiens gång, då två deltagare inte svarade 
alls på den avslutande enkäten, varav den ene meddelande att hen inte ville delta i 
studien efter utskickat påminnelsemejl. Dessa deltagare ströks helt ur studien. 

Slutligen var det sju deltagare kvar i studien, av dessa var 5 kvinnor och 3 män . 

4.2 Inledande enkät 

I denna enkät fick deltagarna bland annat svara på hur lång restid de hade till skolan, 
vilka färdmedel de använde, hur ofta de använde sin smartphone, hur de upplevde 
miljön i kollektivtrafiken med avseende på folkmängd, ljudnivå, stress och rörelse, 
samt hur deras studieteknik såg ut. 

Deltagarnas restid till skolan varierade samt även vilka färdmedel de använde. Tre av 
sju uppgav att de hade upp till 20 minuter till skolan medan resterande fyra hade 26 
minuter eller mer i restid till skolan.  Av de som hade kortare tid till skolan färdades de 
endast med ett färdmedel under hela resan, medan de med längre restid använde sig 
av fler färdmedel, med undantag av deltagare B som tog tunnelbanan hela vägen till 
skolan.  
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Diagram 1. Deltagarnas restid samt färdmedel till skolan. 

Av enkäten framgick att många av deltagarna upplevde miljön under sin restid i 
kollektivtrafiken som stressig, främst tidigt på morgonen. Majoriteten av deltagarna 
upplevde dock inte ljudnivån som överdrivet störande eller stressande.  

“Trångt, ibland knappt [något] syre. Det skapar i sin tur 
klaustrofobi-känsla, yrsel och stress. Ljudnivå och rörelse är helt ok.” 
- Deltagare A 

“Det beror på när man åker, är det 8 föreläsning så är det mycket folk, …” 
- Deltagare F 

“Mycket folk tidigt på morgonen. Annars lugnt.” 
- Deltagare D 

“Det brukar vara ganska mycket folk på tunnelbanan, men inte så hög 
ljudnivå. Jag brukar inte känna mig stressad och tycker för det mesta att 
de andra inte verkar stressade heller.” 
- Deltagare B 

En deltagare, som åker både buss och tåg, beskrev att det skiljde sig avsevärt mellan 
de olika färdmedlena: 

“Bussen är rätt lugn och tyst men resten av resan involverar mycket 
människor, ljud och rörelse. Rätt stressande och inte speciellt trevligt 
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eller avkopplande.” 
- Deltagare E 

Fem av sju deltagare angav att de använde sin smartphone i kollektivtrafiken "väldigt 
ofta" till "alltid", övriga två deltagarna använde mobilen mer sällan. Ingen deltagare 
angav dock att de "aldrig" använde sin smartphone i kollektivtrafiken.  

Fem av sju deltagare uppgav att de lyssnar på musik när de är i kollektivtrafiken. Andra 
aktiviteter inkluderar att studera, filosofera samt studera andra människor. Många 
angav även sociala medier som ett frekvent tidsfördriv i kollektivtrafiken. 

“Lyssnar på musik och kollar instagram” 
- Deltagare F 

“Lyssna på musik” 
- Deltagare C 

“Ingenting/sociala medier/lyssnar på musik” 
- Deltagare A 

“Filosoferar, pluggar eller i enstaka fall chattar via mobilen.” 
- Deltagare E 

“Lyssnar musik, podcasts, Netflix, pluggar, sover, äter, tittar ut, 
observerar människor, pratar i telefon, chattar osv.” 
- Deltagare G 

De sista två frågorna i enkäten efterfrågade vilka kurser deltagarna för tillfället läste 
samt hur deras studieteknik såg ut, och svaren skiljde sig åt. En del angav att de 
planerade vad de skulle göra i förväg för att sedan försöka följa detta, andra gick direkt 
på att lösa uppgifter och “extentor”. Videomaterial var även något som användes. Flera 
angav dock att de generellt sett inte använder någon specifik studieteknik. 

“Jag brukar skriva upp det jag planerar att göra och sedan bara försöka 
göra det. Jag skulle inte säga att jag använder mig av någon särskild 
studieteknik.” 
- Deltagare B 

“När det är mycket ‘läsa’ försöker jag göra ett schema med vad jag ska 
läsa och när. Så jag hinner med allt utan att stressa. Rent allmänt: lite 
varje dag. Pluggschema en vecka i taget. Funkar inte riktigt… . Jag jobbar 
på det haha.” 
- Deltagare A 

“Egentligen inte så utförliga, måste lära mig hantera pluggteknik bättre.” 
- Deltagare G 
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“Jag läser kursmaterialet och sedan pluggar uppgifter. Det är sällan jag 
använder andra studietekniker. Om det finns videomaterial tittar jag 
gärna på dem och tar anteckningar.” 
- Deltagare E 

“[Vara] med på alla föreläsningar, pluggar mest själv, lösa gamla tentor.” 
- Deltagare C 

“Just nu är det mest att göra labbarna så jag kan inte säga att jag 
använder någon speciell studieteknik för det.” 
- Deltagare F 

“Försöker plugga korta pass, och testa koden jämt för att veta vad jag 
håller på med.”  
- Deltagare D 

4.3 Studie 

4.3.1 Dagbok  

I dagboken fick deltagarna svara på bland annat om de varit i skolan, hur många 
notifikationer de fått under dagen, när under dagen dessa kom samt hur de upplevde 
dem. Olyckligt nog uppfattade deltagarna dagboken som att de endast behövde fylla i 
resten av frågorna efter “har du varit i skolan idag?” om de faktiskt varit i skolan, och 
fyllde därmed inte i resten av frågorna den dagen, vilket resulterat i att det är oklart 
om deltagarna fått notifikationer den dagen eller inte. 

Av de fem deltagare som svarade upplevde tre, att notifikationerna var störande, 
framförallt när de kom under tid de inte hade möjlighet att studera, så som när de var 
ute på stan eller hemma. De två övriga deltagarna, A och B, upplevde däremot 
notifikationerna som hjälpsamma.  

“Det var störande när jag fick dom hemma men annars var det inte jobbigt.”  
- Deltagare F 

“Något störande; inte så hjälpsam.” 
- Deltagare E 

“Det var bra att jag blev påmind om att jag borde studera mer.” 
-Deltagare B 

“Hjälpsamma. Jag tycker det är en bra grej” 
- Deltagare A 
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Anledningarna till varför deltagarna inte följde notifikationerna var bland annat 
trötthet, inte ville studera under fritid samt att notifikationen inte kom vid en 
bra tidpunkt eller kände inte att möjlighet fanns.  

“Jag vill skilja mellan fritid och jobb/skola” 
- Deltagare D 

“Jag har så pass kort restid att det inte känns värt att ta upp datorn [och] 
plugga på bussen. Dessutom är det bökigt att göra det på en hyffsat full 
buss.”  
- Deltagare F 

“Hade inga böcker med mig” 
- Deltagare E 

“Fredag och trött troligen. Är aldrig jättetaggad på att plugga när jag åker 
hem. Kanske hade funkat bättre med påminnelser på vägen till tekniska.” 
- Deltagare A  

“För jag var trött” 
- Deltagare B 

På frågan hur många notifikationer de fått under dagen hamnade svaren på noll upp 
till sex notifikationer per dag. Deltagare F fick som flest sex notifikationer under en 
dag, medan deltagare B två av tre dagar inte fick någon notifikation alls trots resa till 
skolan. Deltagare A, som generellt haft en positiv inställning till notifikationerna 
genom hela dagboken, angav att hon inte fått några notifikationer på väg till skolan, då 
hon varit mest villig att studera. 

4.4 Avslutande enkät 

I denna enkät fick deltagarna svara på olika typer av frågor; dels frågor om hur ofta de 
mottog notifikationerna, vad de gjorde innan och efter de mottog notifikationen, samt 
deltagarnas syn på sin resa och notifikationernas utformning.  

Det framkom att alla deltagarna mottog notifikationer varje dag, men olika antal. Alla 
deltagarna hade GPS:en påslagen under hela testperioden. Det varierade bland 
deltagarna när, i förhållande till deras resa till eller från skolan, notifikationerna kom. 
För deltagare F, som även fick notifikationer ungefär 8 gånger per dag, kom 
notifikationerna flera gånger när hen rörde sig i närheten av hållplatserna och även i 
hemmet.  

Även deltagarnas aktivitet innan de mottog notifikationerna varierade, flera av dem 
uppgav flera olika saker. Det var spritt mellan att läsa, göra ingenting, lyssna på musik, 
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promenera, samt handla. De två mest frekventa svaren var att deltagaren var ute och 
gick, alternativt gjorde ingenting ("tittade ut genom fönstret"), vilket tre deltagare 
svarade att de gjorde. Två deltagare svarade att de lyssnar på musik medan två andra 
svarade att de läser. En deltagare svarade att hen bland annat var och handlade när 
hen mottog notifikationerna. 

Fem av sju deltagare svarade att de inte gjorde något när de upptäckte 
notifikationerna, varav en av dessa nämnde att hen redan pluggade, eller inte hade 
möjlighet att plugga då denne inte hade med sig sina böcker. En deltagare beskrev att 
hen tycker det är "jobbigt att plugga på tunnelbanan". Två deltagare uppgav att de 
"tänkte till" eller "fick lite fokus" när de upptäckte notifikationen, men inte mer än så.  

Sex av sju deltagare ansåg att de hade tid, eller tid ibland att följa notifikationernas 
uppmaning under sin resa, medan en deltagare inte kände att hen hade tid alls. 

Åsikten och upplevelsen av notifikationerna varierade brett mellan deltagarna. Det var 
spridda, enstaka svar om att notifikationerna var välskrivna, destruktiva, bra, tydliga, 
ensidiga, störande, hjälpsamma, motiverande, repetitiva. Några olika kommentarer om 
notifikationerna: 

"Eftersom jag visste att det alltid var samma blev det lite tråkigt, hade 
varit roligare att få andra som jag inte visste om." 
- Deltagare F 

"Det kändes som de ville få mig att skilja mindre mellan arbete och fritid." 
- Deltagare D 

"De gav mig inte mycket eftersom jag tycker jag redan har en rätt bra 
plan över mycket, plus att jag inte hela tiden var fokuserad (jag var 
trött)." 
- Deltagare G 

"Motiverande. Mest. Hjälpsamma, aldrig så jag kände en press eller 
stress." 
- Deltagare A 

Deltagarna spenderade helst sin tid i kollektivtrafiken med att konversera, lyssna på 
musik, läsa, samt titta på mobilen, varav lyssna på musik var det flest deltagare ägnade 
sig åt, vilket var fyra stycken. Tre svarade att de gärna läser, och två svarade att de 
tittar på mobilen. En deltagare stack ut, genom svaret:  

"Med att aktivt göra någonting medans. Känner mig duktigare samt mer 
stimulerad." 
- Deltagare A 
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Majoriteten, sex av sju deltagare, tyckte inte att notifikationerna hade någon som 
helst inverkan på hur de skulle vilja utnyttja sin tid i kollektivtrafiken. En deltagare 
kunde inte plugga, då hen blir illamående vid läsning på tåg, en deltagare kände inte 
att hen hade tid att ändra sina rutiner runt notifikationerna och en deltagare svarade 
att hen "blivit mer aktsam på att restid är fritid", vilket liknar ett svar från en annan 
deltagare som säger sig tycka "att det är skönt att ta det lite lugnt på bussen". En 
deltagare ansåg att hen inte påverkats under denna studie, men kunde se sig "få in 
rutinen" senare i vår. 

Deltagarna var tveksamma till någon annan formulering på uppmaningen. Deltagare D 
svarade att hen hellre ville bli påmind om "vackra saker i världen", deltagare E hävdade 
att hen redan vet vad hen ska göra och således inte behöver bli påmind. En annan 
deltagare önskade mer personliga notifikationer:  

"Någon mer specifik notis hade kanske varit mer motiverande, som var 
kopplat till de kurserna som jag läser och som funkar att göra på bussen, 
tex: "Läs igenom labbhänvisningarna för nästa labb". Att det är mer 
personligt och anpassat efter mig själv hade nog gjort att jag följde 
uppmaningarna mer." 
- Deltagare F 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Ingen av deltagarna följde notifikationens uppmaning. Dock varierade åsikten och 
upplevelsen av notifikationerna brett mellan deltagarna, med enstaka svar om att 
notifikationerna var välskrivna, destruktiva, bra, tydliga, ensidiga, hjälpsamma, 
motiverande, repetitiva. Tre deltagare ansåg notifikationerna som störande. Det 
framkom även att deltagarna hade olika syn på sin restid, såsom att vissa ansåg det 
vara en tid för avkoppling medan andra såg möjligheten i restiden, även om de inte 
följde uppmaningarna att studera. Inställningen till notifikationerna varierade också, 
vissa ansåg dem alltid störande medan vissa inte hade så mycket emot dem när de 
kom vid ett bra tillfälle i motsats till när de kom under en promenad eller då personen 
inte ens hade möjlighet att följa notifikationens uppmaning om den hade velat. 

5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultatet i förhållande till problemformulering, 
arbetsfrågor samt teori. Även metoden granskas kritiskt. 
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5.1 Metodkritik 

5.1.1 Urval 

Urvalet för denna studie är problematiskt, till viss del på grund av den lilla storleken 
på sju deltagare, som grundar sig i från hur urvalet gjordes, vilket även det kan ses 
som problematiskt. Kravet för denna studie sattes till att deltagarna skulle "äga en 
smartphone och ha minst 15 minuter restid till skolan". Denna formulering är 
problematisk då den inte tar hänsyn till typ av smartphone eller operativsystem. 
Formuleringen tar inte heller hänsyn till huruvida eventuell promenad till första 
hållplatsen innefattas. Detta ledde till ett felaktigt urval, då både personer med iPhone 
samt personer med kortare faktisk restid än just 15 minuter tilldelades denna studie, 
vilket skapade ett stort bortfall då dessa personer inte kunde tas med i studien. 

En annan faktor gällande urvalet var att alla deltagare studerar vid Medieteknik på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, vilket visserligen svarar mot denna studies 
problemformulering, men detta gör också att studien inte blir generaliserbar på en 
större population. 

5.1.2 Omfattning 

Eftersom studien pågick under en arbetsvecka, då den första veckan inte kan räknas 
med i studien (se avsnitt 5.1.3), vilket är en kort tidsperiod i kombination med start av 
ny studieperiod för deltagarna kan detta påverka studiens reliabilitet. 

5.1.3 Färgning från första applikationen Automate  

Initialt testades en applikation för Android, Automate. Teststudien, som gjordes på två 
olika Androidtelefoner, visade på varierade resultat. Dock ansågs orsaken till 
problemet på den telefon som inte fungerade med applikation vara att testpersonen 
befann sig på annan ort och det var osäkert om rätt plats för notifikationen hade lagts 
in.  

Det som avgjorde att Automate till slut användes trots varierande resultat i 
teststudien var att med denna applikation fanns möjlighet att skapa så kallade 
flödesscheman specifikt för varje enskild deltagare. Detta medförde därmed att 
deltagaren inte var helt säker på var hen skulle få notifikationen samt vid vilken 
tidpunkt då ett tidsspann och plats med radie kunde specificeras innan deltagarna 
sedan importerade flödesschemana. Ingen av de övriga funna gratisapplikationerna på 
Google Play hade motsvarande funktioner. 

Den första veckan av studien ombads således deltagarna att installera Automate med 
tillhörande flödesscheman som satts upp. Det visade sig dock att omkring hälften av 
deltagarna inte fått någon notifikation över huvud taget på hela första veckan och 
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därmed beslutades det att applikationen skulle bytas ut. Detta kan ha orsakat en viss 
negativ känsla gentemot studien då deltagarna är universitetsstudenter med mycket 
att göra. Detta är dock inget som framkommit i enkätsvaren. För de deltagare som 
mottog notifikationer med Automate fick de också en insyn i om vad studien handlade 
om, vilket kan ha påverkat deras inställning inför att installera Reminders, som 
användes senare under studien. 

5.1.4 Installation av Reminders 

Deltagarna fick instruktioner för hur de skulle installera och använda Reminders (se 
bilaga 7), men då de utförde själva installationen på egen hand finns det ingen egentlig 
garanti för att installationen skedde under de bästa förutsättningarna för denna 
studie, eller att applikationen installerades över huvud taget. Deltagarna var även 
tvungna att ange platserna för de platsbaserade notifikationerna på egen hand. 
Eventuell felaktig installation och felaktigt val av plats för notifikationen kan leda till 
att notifikationen kom vid fel tillfälle, eller inte alls, och detta skulle medföra sämre 
resultat i studien. Detta var dock inget vi kontrollerade, i form av exempelvis 
skärmdumpar av fullgjord installation samt uppsättning  av notifikationer. 

En annan faktor av detta är att användarna fick full koll på vad applikationens funktion 
i studien var, och kan således ha påverkat deltagarnas inställning när de påbörjade 
studien, och därmed påverkat studiens resultat i och med en eventuell färgning av 
svaren i dagboken och den avslutande enkäten. 

Det var med andra ord inte en optimal lösning att låta deltagarna ha så stor kontroll 
över applikationen. Orsaken till att deltagarna fick installera applikationen på egen 
hand var tidsbrist. 

5.1.5 Notifikationernas tidpunkt 

Den initiala planen för notifikationerna var att deltagarna skulle ta emot dem när de 
redan satt sig till rätta på sitt färdmedel. Detta för att undvika att notifikationen skulle 
glömmas bort om den kom för tidigt eller att personen inte skulle vara i så kallad 
inter-time. Detta gick dock inte att säkerställa, på grund av olika orsaker så som att 
deltagarna själva satte ut positionen med hjälp av applikationen. Ett problem var att 
flera deltagare åkte tunnelbana, vilket ofta innebär att deltagaren behöver gå under 
jord och därmed tappa GPS-kontakt, då GPS-signalerna kan blockeras av 
byggnationer (GPS.gov, 2016). Detta ledde till att notifikationen blev tvungen att 
komma för tidigt, vid tunnelbanestationens ingång, för att öka förutsättningarna för 
att deltagaren skulle få notifikationen. 

För deltagare som åkte buss fanns inte samma problematik, där fanns möjligheten att 
sätta notifikationens plats inte direkt på hållplatsen, utan en bit efter, eller vid nästa 
hållplats, för att på så sätt optimera chansen för att deltagaren satt sig ner och skulle 
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vara mottaglig för notifikationen. Detta genomfördes dock inte, i och med att 
applikationen Reminders användes och deltagarna fick skapa sina egna notifikationer, 
som dessutom inte var tidsbestämda. För att minska risken för fel gällande 
uppfattning om var deltagarna skulle placera notifikationen beslutades att de skulle 
sätta den på sin hemhållplats. Detta resulterade i att en deltagare ofta gick förbi sin 
hållplats då den låg i nära anslutning till hemmet och därmed fick notifikationer 
väldigt ofta, även i hemmet. 

I och med problemet med att gå under jord, samt att deltagarna skapade sina egna 
notifikationer skapades inte de bästa förutsättningarna för att kunna skicka 
notifikationerna under tilltänkt tidpunkt, vilket är av stor vikt om en ser till forskning 
om när en trigger, som denna studies notifikation, bör komma.  

5.1.6 Dagbok 

Dagboken skulle fyllas i varje dag under de tre avslutande dagarna av studien för att 
ge kvalitativa svar, dock tolkade majoriteten av deltagarna som lämnade in sin dagbok 
det som att de endast behövde fylla i dagboken om de varit i skolan under dagen, som 
var den första frågan. Detta resulterade i relativt fattiga dagböcker samt att svaren 
väldigt mycket påminde om svaren som gavs i den avslutande enkäten. Detta kan bero 
på att dagboken fylldes i under slutet av studien, jämfört med om dagboken hade getts 
i början av perioden och på så vis skulle deltagarna inte vara färgade av deras 
uppfattning om notifikationerna, då flera under den avslutande enkäten påpekade att 
det var tråkigt med precis samma uppmaning i notifikationerna varje gång.  

Även formuleringen av dagboksfrågorna kan ifrågasättas, då de gav liknande svar som 
den avslutande enkäten. Utöver detta gjordes inte någon pilotstudie på dagbokens 
frågor. En sådan studie hade kunnat visa tidigt att svaren inte riktigt blev såsom 
önskat och de hade då kunnat omformulerats för bättre resultat. 

5.1.7 Information till deltagarna 

Det kan tänkas att denna studie hade fått ett annorlunda resultat om deltagarna i 
förväg hade informerats om olika effektiva sätt att plugga med hjälp av mobilen, 
främst under tiden de är i kollektivtrafiken.  

I den avslutande enkäten var det inte tydligt formulerat att frågorna skulle besvaras 
med avseende på den senaste veckan och därmed notifikationerna från applikationen 
Reminders. Detta kan innebära eventuella fel i det data som samlats in från den 
avslutande enkäten. 
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5.1.8 Utformning av enkätfrågor 

Frågorna i enkäterna var eventuellt inte tillräckligt grundade i teori, eller inte ställda 
på ett sådant sätt att de gav utvecklande svar. I utformningen av frågorna lades stor 
vikt på att vara noggranna med att inte ställa vinklade frågor och inte visa deltagarna 
allt för tydligt vilken typ av svar som önskades. 

Vidare tog den inledande enkäten inte upp någon fråga om hur deltagarna ställde sig 
till att studera i kollektivtrafiken, vilket är en mycket relevant fråga för denna studie, 
då denna inställning i hög grad kan påverka huruvida de följer notifikationernas 
uppmaning eller ej. 

5.2 Utvärdering av studie 

Vissa områden har haft sina brister under studiens gång, dels att applikationen som 
initialt användes inte fungerade fullt ut för alla deltagare och som inte heller visade 
100 % tillförlitliga resultat under pilotstudien och borde därmed inte ha använts, 
alternativt testats på fler enheter för att inse om det var ett generellt fel eller endast 
den enheten. Dessutom hade den initiala testgruppen om 30 personer kunnat delta i 
studien då en liknande applikation med samma funktioner finns för iPhone.  

Utöver pilotstudie av applikationer borde enkäterna testats ytterligare med målet att 
få mer uttömmande svar till skillnad från att endast fokusera på om frågorna var 
lättförståeliga.  

En enkel metod för att kunna säkerställa att deltagarna utförde installationen av 
Reminders på ett önskvärt sätt hade varit att be om en skärmdump på applikationens 
inställningar. 

Att se över hur information om studien presenterades för deltagarna och kanske låta 
dem veta en del av vad studien handlar om hade eventuellt resulterat i mer 
fokuserade svar, dock finns ju alltid risken för ledande frågor skulle de få reda på för 
mycket om själva syftet. 

Vidare borde deltagarna ha fått fler frågor rörande deras studieteknik just i 
kollektivtrafiken, inte bara på ett så generellt plan som de fick, för att bättre kunna 
utvärdera hur deltagarna föredrar att studera och således kunna anpassa 
notifikationens innehåll samt tidpunkt med avseende på detta. Men även för att kunna 
se om deltagarna över huvud taget har motivation samt möjlighet att studera under 
tiden de reser.  
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5.3 Diskussion och analys av resultat 

5.3.1 Hur upplevs notifikationerna i sig? 

Deltagarna hade blandade åsikter om notifikationerna; deltagare D sa sig uppleva 
notifikationerna som destruktiva medan deltagare A ansåg att de fick hen att “tänka 
till”. Överlag ansåg deltagarna dock notifikationerna som irriterande, eller 
overksamma, med undantag av deltagare A, som ansåg att notifikationerna var 
motiverande och hjälpsamma.  

Detta stämmer överens med tidigare studier, som påvisat att notifikationer överlag 
anses som störande, då de avbryter användarna i deras nuvarande uppgift, för att titta 
på notifikationen (Sahami Shirazi et al., 2014; Iqbal & Horvitz, 2010). Dock verkar 
deltagarna i denna studie inte anse notifikationerna de fick som välkomna eller 
värdefulla, vilket tidigare studier har visat på att användare kan anse, trots att de även 
anser sig störda. Så länge innehållet i notifikationen anses intressant kan användarna 
ändå lägga värde i notifikationen (Sahami Shirazi et al., 2014). Alltså går det att tänka 
sig att notifikationerna i denna studie inte var tillräcklig intressanta för studiens 
deltagare, vilket det finns många olika orsaker till. 

Flera deltagare uttryckte ett ointresse för notifikationens uppmaning då de inte ansåg 
att den tillförde dem något. Både deltagare E och G kände att de hade koll på sina 
studier, och inte behövde påminnas om att studera. Båda dessa deltagare nämnde 
också att de vanligtvis brukar studera under sin resa. Vidare ansåg flera deltagare att 
notifikationerna var för repetitiva med samma meddelande "Nu har du tid att studera" 
i alla notifikationer, vilket de ansåg som en negativ aspekt och alltså bidrog till att 
notifikationerna ansågs irriterande. Deltagare F uttryckte specifikt att hen hade 
önskat mer personliga uppmaningar, som var mer specifikt anpassade till kurser hen 
läser. Detta kan en tolka som att notifikationer tappar sitt budskap eller effekt om de 
är för upprepande och deltagaren uppmanas inte att göra något nytt som hen inte 
tänkt på. Eftersom notifikationerna hade samma meddelande varje gång deltagarna 
mottog dem under testperioden hade de redan mottagit samma meddelande flera 
gånger, ibland uppemot åtta gånger om dagen, och då kan en tänka sig att viljan att 
utföra det beteendet minskar för varje notifikation, framförallt om notifikationen 
kommer vid en tidpunkt då en inte anser sig ha tid eller möjlighet. 

En annan åsikt kan vara att notifikationerna var störande då de avbröt vad deltagarna 
höll på med. Det var dock sällan som deltagarna utförde något aktivt, utan flera 
deltagare svarade att de gärna utförde aktiviteter som kan klassas som så kallade 
anti-aktiviteter. En anti-aktivitet såsom att titta ut genom fönstret, göra ingenting, 
vila eller lyssna på musik är en aktivitet som inte syftar till att vara produktiv, eller få 
något gjort, utan som en paus bland vardagens måsten (Mokhtariana & Salomon, 
2001). Det kan mycket väl vara så att många deltagare i denna studie kände sig störda 
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av notifikationerna då de hellre slappnade av under resan. Deltagare D beskrev detta 
tydligt, då hen upplevde att notifikationerna "ville få mig att skilja mindre mellan 
arbete och fritid". Hen såg alltså en tydlig skiljelinje mellan arbete och fritid, och var 
tydlig med att resan var fritid. 

Det var dock några deltagare som ändå var positivt inställda till notifikationerna. 
Deltagare A ansåg dem bra och motiverande, deltagare G sa sig få "lite fokus och 
motivation" och deltagare F var mottaglig för notifikationerna, med reservation för att 
hen gärna hade velat se mer personliga uppmaningar. Gemensamt för deltagarma A, G 
och F var att de hade någon form av motivation till att studera under sin restid, och 
det kan tänkas att det är en av orsakerna till att de såg något positivt i 
notifikationerna. 

Enligt Fogg (2009) är motivation till att utföra ett beteende en av faktorerna som 
avgör om beteendet kommer genomföras. Det önskade beteendet i detta fall var att 
studera under inter-time. I denna studie har det visat sig vara spritt mellan deltagarna 
om deras motivation till att studera under sin resa i kollektivtrafiken. Vissa var 
positiva till det, och vissa var negativa till det. Motivationen till att utföra ett beteende 
krävs för att beteendet ska utföras, och om motivationen inte finns där, kan triggern, i 
detta fall notifikationen, anses vara irriterande. Alltså kan motivationen ha påverkat 
deltagarnas upplevelse av notifikationen. 

5.3.2 I vilken utsträckning följdes uppmaningen i notifikationerna?  

Av undersökningen framgick det att ingen av deltagarna följt notifikationernas 
uppmaning. Anledningarna till detta angavs vara bland annat trötthet, ointresse att 
blanda fritid och skola samt att deltagarna inte kände det möjligt att studera då det 
eventuellt skulle vara bökigt att ta fram datorn under en kort resa på en full buss eller 
att deltagaren inte hade rätt studiematerial med sig.  

Trots att ingen av deltagarna följt uppmaningen att studera nämnde två deltagare, E 
och G, att de vanligtvis brukar studera under sin resa. Detta är intressant då deltagare 
G uppgav sig komma “tillbaka till verkligheten” i och med mottagandet av 
notifikationen, men verkade snabbt återgå till sin tidigare anti-aktivitet. Deltagare E 
däremot uppgav att hen antingen redan studerade när notifikationen mottogs eller så 
hade hen inte sina böcker med sig. Detta leder till en observation att merparten av 
deltagarna verkade ha uppfattningen att studera i kollektivtrafiken skulle vara 
krångligt, då det skulle kräva att ha böckerna med (deltagare E), framkalla åksjuka 
(deltagare C), eller inte finnas tid trots en restid på 41-45 min (deltagare B).  

Det verkar därmed inte vara ett alternativ för deltagarna att använda mobilen vid 
studier, utan den användes mest i syfte att fördriva tid, eller slappna av. Studier har 
visat att mobilen kan vara ett effektivt hjälpmedel för studier i kortare perioder (Hedin 
2014), vilket deltagarna varken informerades om, eller insåg själva. Detta kan vara en 
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orsak till varför notifikationerna inte fungerat enligt hypotes då, om en drar en 
parallell till Foggs beteendemodell, en framgångsrik trigger, notifikationen i denna 
studie, är beroende av att personen i fråga ska känna att hen har möjlighet att utföra 
beteendet, vilket flera av våra deltagare inte känt. Framför allt då de inte haft 
oproblematisk tillgång till böcker eller datorer på samma sätt som de har när de sitter 
i exempelvis skolan. Skulle de däremot se mobilen som ett effektivt verktyg att 
studera, om än bara för att slå upp begrepp, kanske notifikationen hade varit 
framgångsrikare då flera deltagare ändå upplevt att de haft tid, bara inte lätt tillgång 
till material att studera.  

Deltagarnas benägenhet att följa notifikationens uppmaning kan även ha påverkats av 
deras egen studieteknik. Två deltagare angav att de gärna planerade sina studier i 
förväg för att sedan försöka följa denna planering, då kanske inte restiden anses vara 
en del av planen och skulle därmed förstöra deras plan på ett vis, och känner då att de 
istället kan vila, för att de har en strukturerad plan för vad de ska göra när de kommer 
fram till skolan. Majoriteten angav dock att de inte hade någon specifik studieteknik, 
vilket i sig öppnar upp för att vara spontana och ibland ta upp mobilen när en sitter på 
sin resa till skolan eller hem och kolla upp något inom ens aktuella kurs ramar.  

5.3.3 Hur påverkade uppmaningen deltagarens upplevelse av sin inter-time? 

Generellt påverkade notifikationerna inte hur deltagarna upplevde sin inter-time. 
Deltagare D ansåg att notifikationerna påminde deltagaren mer om att hens restid är 
hens fritid. Deltagaren menade vidare att restiden inte kommer vara något hen får 
betalt för när hen börjar arbeta och på så vis gynnar det inte deltagaren att ta bort 
den fritiden. Detta menar dock studien “Vad gör man när man reser?” (Fahlén et al., 
2010) är felaktigt då fler och fler har möjligheten att, genom att utnyttja sin restid till 
att utföra arbete, använda restiden som en del av arbetsdagen för att på så vis komma 
från jobbet tidigare än om en inte använt sin restid. Då möjligheten att arbeta mobilt 
och hemifrån ökat (SR, 2014) och fortsätter att öka bland företagen där 
arbetsuppgifterna tillåter är detta en definitiv möjlighet att ta vara på sin fritid utan 
att förlora övrig fritid. 

Det går att tänka sig att deltagarnas inställning till att studera i kollektivtrafiken 
påverkade huruvida notifikationerna påverkade deras upplevelse av sin inter-time. 
Ingen av deltagarna D, B, F och C ansåg att notifikationerna påverkade deras 
upplevelse av sin restid; deltagare D hade den bestämda åsikten om att restid var 
fritid, deltagare B och F kände inte att de hade tid att studera, deltagare F sa även att 
hen gärna tog det lugnt under sin resa, samt deltagare C som inte såg studier i 
kollektivtrafiken som ett alternativ då hen blev åksjuk av att läsa. Gemensamt för 
dessa deltagare är att de initialt inte var öppna för att studera i kollektivtrafiken då de, 
av olika orsaker, inte kände att de hade möjligheten att studera. Den enda deltagaren 
som å andra sidan sa sig påverkas på ett positivt sätt var deltagare A. Hen hade inför 
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studien en positiv inställning till att studera under sin resa, då hen sa sig gärna "aktivt 
göra någonting" under sin restid.  

De deltagare som trots allt såg något positivt i notifikationerna men att utformningen 
av dessa inte passade just dem, bland annat deltagare F, G och B visar på att deras 
inställning till att studera i kollektivtrafiken är eventuellt en öppen sådan, men detta 
räcker dock inte för att de ska studera. Detta kan även kopplas till Foggs 
beteendemodell, där motivation ensamt inte räcker till att ett beteende ska 
genomföras, utan det krävs en lyckad kombination av motivation, möjlighet och 
trigger. 

6. Slutsats och rekommendationer 
I detta avsnitt presenteras en slutsats utifrån studiens resultat och diskussion, samt 
presenteras rekommendationer för framtida studier. Problemformuleringen som ämnas 
besvaras är följande: Hur kan notifikationer, i en smartphone, med uppmaning om att 
studera påverka universitetsstudenters utnyttjande av inter-time?  

6.1 Slutsats 

Sammanfattningsvis går det att säga att notifikationerna som användes i denna studie 
inte påverkade universitetsstudenternas utnyttjande av inter-time, och det finns flera 
olika orsaker till detta. En slutsats som tydligt går att dra är att det är svårt, näst intill 
omöjligt att en generell notifikation skulle passa alla, då människor är olika och har 
många spridda åsikter och är mottagliga för olika typer av meddelanden. Studien har 
dock visat tendenser på att notifikationer skulle kunna påverka universitetsstudenters 
utnyttjande av inter-time om dessa var utformade på ett personligare sätt, då ingen av 
deltagarna följde notifikationernas uppmaning, men flera av dessa personer var öppna 
för att det fanns något positivt i notifikationerna, dock inte för just dem själva.  

För att notifikationerna skulle påverka deltagarnas utnyttjande av deras inter-time 
skulle alltså en kombination av olika faktorer krävas för att notifikationen skulle passa 
deltagarnas individuella behov. Faktorerna ligger väl i linje med Foggs beteendemodell 
(Fogg, 2009), där ett beteende kräver att användaren har motivation, möjlighet och 
mottar en trigger.  

För universitetsstudenter, som läser på en utbildning som i denna studies fall 
Medieteknik på KTH, kan en generell nivå av motivation antas, men en annan faktor 
som vi också såg påverkade deltagarnas vilja att följa notifikationens uppmaning var 
att de inte såg sin smartphone som ett effektivt verktyg att utföra uppgifter eller läsa 
eventuell kursrelaterad information. Detta är något som även Fogg tar upp då det 
även krävs möjlighet att utföra ett beteende och att ibland kan möjligheten vara större 
än motivationen men ändå fungera om en trigger mottas. Studenternas uteslutning av 
sin smartphone som ett studieverktyg drar alltså ner nivån av möjlighet i Foggs 
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beteendemodell, vilket tillsammans med en överlag inte personligt inspirerande 
notifikation, trigger, ger ett inte så förvånande resultat att deltagarna inte följde 
notifikationerna under sin restid. 

6.2 Rekommendationer för framtida studier 

För framtida studier bör notifikationerna utformas på ett mer individuellt sätt, för att 
optimera chansen att få ett önskvärt resultat. Några exempel på detta skulle vara att 
notifikationerna tar hänsyn till deltagarnas scheman, och deras olika kurser, samt 
kursupplägg, för att kunna skicka olika typer av uppmaningar, beroende på vad 
deltagaren behöver studera. Deltagarna skulle även kunna få svara på några frågor om 
studier i kollektivtrafiken för att utvärdera hur deltagaren föredrar att studera och 
således kunna anpassa notifikationen innehåll samt tidpunkt med avseende på detta. 
En aspekt gällande notifikationens utformning som är möjlig att undersöka vidare, är 
hur högskolor skulle kunna anpassa kurser och kursmaterial för att göra studier i 
mobilen mer fördelaktiga. 

En annan rekommendation är att se över val av färdmedel, för att kunna optimera 
notifikationernas tidpunkt, då färdmedlet tunnelbana ofta kräver att resenärer går 
under jord, och därmed tappar kontakt med GPS-satelliterna, vilket gör det svårt att 
säkerställa att notifikationerna kommer vid det mest optimala tillfället. Ett alternativ 
skulle då vara att göra studien där deltagarna använder färdmedel ovan jord, såsom 
buss, pendeltåg, eller spårvagn. 

Fortsättningsvis skulle en framtida studie inom liknande område med stor sannolikhet 
tjäna på att deltagarna på något vis får en viss insikt i att en smartphone kan användas 
som ett effektivt studiemedel. I relation till detta går det att undersöka hur en kan 
ändra studenters attityd gentemot att studera med sin smartphone då deltagarna i 
denna studie inte själva drog slutsatsen att deras smartphone skulle vara ett bra 
verktyg. Därmed skulle fokus för en sådan studie ligga på deltagarnas attityd snarare 
än deras beteende, vilket i sig kan bidra till djupare förståelse för ett beteende. Möjliga 
resultat av en sådan studie skulle kunna vara möjligheten att skapa bättre 
förutsättningar för att påverka beteenden, eller insikten om huruvida en 
attitydförändring skulle kunna förändra ett beteende.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1 - Inledande enkät, frågor 

10 frågor, varav alla utom fråga 8 var obligatoriska. 

1. Hur lång tid tar din resa till skolan, räknat från din första hållplats? (Listval; 7 
intervaller i steg om fem minuter, med start vid <10 min, och slut vid >45 min) 

2. Från vilken hållplats åker du? (Fritext) 
3. Vilket/vilka färdmedel använder du till skolan, och hur lång tid färdas du med 

varje färdmedel? (Fritext) 
4. Beskriv hur du upplever miljön i din resa till skolan, med avseende på 

folkmängd, ljudnivå, stress, rörelse (Fritext) 
5. Hur ofta använder du din smartphone när du är på väg till skolan? (Skala; 1, 

Aldrig - 5, Varje gång) 
6. Vad gör du under tiden du är i kollektivtrafiken på väg till skolan? (Fritext) 
7. Använder du dig av videotjänster i mobilen när du är på väg till skolan? (Ja/nej) 
8. Om ja: Vilka typer av videotjänster i mobilen använder du? (Fritext) 
9. Vilka kurser läser du just nu? (Fritext) 
10. Beskriv din studieteknik: (Fritext) 

Bilaga 2 - Dagbok, frågor 

Datum:  

1. Har du varit i skolan idag? 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan?  
3. Hur många notifikationer har du fått idag?  
4. När fick du notifikationen/-erna? 
5. Följde du notifikationens uppmaning?  
6. Varför/varför inte? 
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? 
8. Var var du när du fick notifikationen?  
9. Övriga kommentarer: 

Bilaga 3 - Avslutande enkät, frågor 

12 frågor, varav alla frågor var obligatoriska. 

1. Hade du igång din GPS under veckan? (Fritext) 
2. Hur ofta fick du notifikationer? (Fritext) 
3. Kom notifikationerna i samband med din resa till eller från skolan? Om inte, 

när? (Fritext) 
4. Vad sysselsatte du dig med innan du fick notifikationerna? (Fritext) 
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5. Var du beredd på att du skulle få notifikationer? (Fritext) 
6. Vad gjorde du när du upptäckte notifikationerna? Motivera varför (Fritext) 
7. Kände du att du hade tid att följa uppmaningarna? (Fritext) 
8. Hur upplevde du notifikationerna överlag? (Fritext) 
9. Vad anser du om notifikationernas uppmaningar? (Fritext) 
10. Skulle du föredra någon annan uppmaning? Motivera varför/varför inte. 

(Fritext) 
11. Hur spenderar du helst din tid i kollektivtrafiken? (Fritext) 
12. Har notifikationerna haft någon som helst inverkan på hur du skulle vilja 

utnyttja din restid? Varför/varför inte? (Fritext) 

Bilaga 4 - Inledande enkät, svar 

  Deltagare 
A 

Deltagare B  Deltagare 
C 

Deltag
are D 

Deltagare E  Deltagare F  Deltagare 
G 

Hur lång 
tid tar din 
resa till 
skolan, 
räknat 
från din 
första 
hållplats? 

2630 min  4145 min  1620 min  1015 
min 

Mer än 45 min  1015 min  Mer än 45 
min 

Från 
vilken 
hållplats 
åker du? 

Mälarhöjd
en 

Farsta 
strand 

liljeholmen  460 
Colleg
no 

Skolberga 
(Salem) 

Fleminggatan  Skogsbo 
(Ekerö) 

Vilket/vilk
a 
färdmedel 
använder 
du till 
skolan, 
och hur 
lång tid 
färdas du 
med varje 
färdmedel
? 

Tunnelba
na 9 min 
+ 
tunnelban
a 15 min 

Tunnelbana 
41  45 
minuter 

tunnelban
an 

Buss, 
~15mi
n 

Buss 12min, 
tåg 31 min, 
tunnelbana 
6min 

Buss  Buss 40, 
Tunnelban
a 20, Buss 
8 

Beskriv 
hur du 
upplever 
miljön i 
din resa 
till skolan, 
med 
avseende 
på 
folkmäng
d, 
ljudnivå, 

Beroende 
på vilken 
tid på 
dygnet 
det är, 
men som 
värst: 
Trångt, 
ibland 
knappt 
någon 
syre. Det 
skapar i 

Det brukar 
vara 
ganska 
mycket folk 
på 
tunnelbana
n, men inte 
så hög 
ljudnivå. 
Jag brukar 
inte känna 
mig 
stressad 

helt ok, 
ibland 
mycket 
folk men 
ingen att 
klaga på 
direkt. när 
det gäller 
ljudnivå så 
är jag inte 
nöjd 

Mycke
t folk 
om det 
är 
tidigt 
på 
morgo
nen. 
Annar
s lugnt 

Bussen är rätt 
lugn och tyst 
men resten av 
resan 
involverar 
mycket 
människor, ljud 
och rörelse. 
Rätt 
stressande 
och inte 
speciellt 

Det beror på 
vilken tid man 
åker, är det 8 
föreläsning så är 
det mycket folk, 
ljudnivån brukar 
jag inte tänka på 
eftersom jag 
lyssnar på musik 
kan vara lite 
stressigt om man 
står upp och 
behöver flytta sig 

1  varierar 
från tomt 
till tryckare 
på 
dansgolvet; 
2  sällan 
högre än 
jag orkar 
lyssna på; 
3  låter 
mig inte 
påverkas 
av andras 
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stress, 
rörelse: 

sin tur 
klaustrofo
bikänsla, 
yrsel och 
stress. 
Ljudnivå 
och 
rörelse 
helt ok. 

och tycker 
för det 
mesta att 
de andra 
inte verkar 
stressade 
heller. När 
det är 
mycket folk 
blir det 
trångt och 
inte så 
mycket 
rörelse... 

trevligt eller 
avkopplande. 

varje gång nån 
ska av. Åker man 
senare tycker jag 
att det är rätt 
lugnt på bussen. 

stress om 
jag kan 
hehe; 
4  så som 
halvstela 
svenskar 
oftast rör 
sig, helst 
utan att 
röra andra 

Hur ofta 
använder 
du din 
smartpho
ne när du 
är på väg 
till 
skolan? 

5  2  5  4  3  5  5 

Vad gör 
du under 
tiden du 
är i 
kollektivtr
afiken på 
väg till 
skolan? 

Ingenting 
/ sociala 
medier / 
lyssnar 
på musik 

Jag brukar 
tänka på 
olika saker. 
Om jag har 
med mig en 
bok läser 
jag den. 
Det händer 
att jag 
använder 
mobilen 
men det är 
inte ofta. 

lyssna på 
musik 

Använ
der 
telefon 

Filosoferar, 
pluggar eller i 
enstaka fall 
chattar via 
mobilen. 

Lyssnar på musik 
och kollar 
instagram 

Lyssnar 
musik, 
podcasts, 
Netflix, 
pluggar, 
sover, äter, 
tittar ut, 
observerar 
människor, 
pratar i 
telefon, 
chattar, 
osv 

Använder 
du dig av 
videotjän
ster i 
mobilen 
när du är 
på väg till 
skolan? 

Ja  Ja  Nej  Nej  Nej  Nej  Ja 

Om ja: 
Vilka 
typer av 
videotjän
ster i 
mobilen 
använder 
du? 

Facebook
, 
instagram
... 

Youtube          Netflix, 
YouTube, 
Snapchat, 
Instagram 

Vilka 
kurser 
läser du 
just nu? 

Elektrotek
nik, 
kommuni
kation 

Jag läser 
datainriktin
gen men 
har en del 

elektrotek
nik, 
kommunik
ation, 

Big 
data 
och 

Vågrörelselära
, 
programmerin
gsteknik, 

Interaktionsprogr
ammering för 
dynamiska 

Vi ska 
börja med 
Elektro och 
Komms 
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och 
informatio
n, 
program
mering 
och 
matlab 

rester t.ex. 
envariabela
nalys... 

videotekni
k 

kexjob
b 

grafisk teknik 
och 
programintegr
erande kurs 
gick jag denna 
period. Nästa 
period läser 
jag 
programmerin
gsteknik, 
programintegr
erande, 
kommunikation 
och ellära. 
Svårt att säga 
vad som 
menas med 
just nu då 
kurserna för 
perioden 
precis tog slut. 

webben och 
kexjobbet 

den 29/3 
('16) 

Beskriv 
din 
studietek
nik 

När det är 
mycket 
"läsa" 
försöker 
jag göra 
ett 
schema 
med vad 
jag ska 
läsa och 
när. Så 
jag hinner 
med allt 
utan att 
stressa. 
Rent 
allmänt: 
lite varje 
dag. 
Pluggsch
ema en 
vecka i 
taget. 
Funkar 
inte 
riktigt..... 
Jag 
jobbar på 
det haha. 

Jag brukar 
skriva upp 
det jag 
planerar att 
göra och 
sedan bara 
försöka 
göra det. 
Jag skulle 
inte säga 
att jag 
använder 
mig av 
någon 
särskild 
studieteknik
. Jag brukar 
läsa lite 
teori först 
och sedan 
göra 
övningsupp
gifter... 

va med på 
alla 
föreläsnin
gar, 
pluggar 
mest själv, 
lösa 
gamlar 
tentor 

Försök
er 
plugga 
korta 
pass, 
och 
testa 
koden 
jämnt 
för att 
veta 
vad 
jag 
håller 
på 
med 

Jag läser 
kursmaterialet 
och sedan 
pluggar 
uppgifter. Det 
är sällan jag 
använder 
andra 
studietekniker. 
Om det finns 
videomaterial 
tittar jag gärna 
på dem och tar 
anteckningar. 

Just nu är det 
mest att göra 
labbarna så jag 
kan inte säga att 
jag använder 
någon speciell 
studieteknik för 
det. 

egentligen 
inte så 
utförliga, 
måste lära 
mig 
hantera 
pluggteknik 
bättre. Men 
jag pluggar 
oftast lite 
mer än två 
veckor 
innan (läs: 
förstår 
uppgifter 
genom att 
kolla i facit, 
gör några 
extentaupp
gifter 
ibland, 
läser teori 
som jag 
inte fattar). 
men även 
om jag 
kanske 
fattar, så är 
jag för 
långsam 
på tentor 
och missar 
kommunika
tionen med 
tentarättare
n och 
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detaljerna 
som gör att 
en kniper 
poäng. 

 

Bilaga 5 - Dagbok, svar 

Deltagare A 

Datum: 6/4  

1. Har du varit i skolan idag? Ja!  
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? Ca 9.20  
3. Hur många notifikationer har du fått idag? 3  
4. När fick du notifikationen/-erna? När jag kom fram till tekniska (och skyndade 

mig till sem). När jag närmade mig tunnelbanestationen tekniska högskolan. 
(fick även när jag skulle gå ner till snabben).  

5. Följde du notifikationens uppmaning? Nej  
6. Varför/varför inte? Den enda gången jag fick den vid rätt tillfälle var när jag 

skulle åka hem, och då var det alldeles för mycket människor på tåget.  
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? Hjälpsam, men 

brydde mig inte så mycket heller.  
8. Var var du när du fick notifikationen? Påväg ner mot tuben.  
9. Övriga kommentarer: 

Datum: 7/4  

1. Har du varit i skolan idag? Nej.  
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan?  
3. Hur många notifikationer har du fått idag? Ingen.  
4. När fick du notifikationen/-erna?  
5. Följde du notifikationens uppmaning?  
6. Varför/varför inte?  
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)?  
8. Var var du när du fick notifikationen?  
9. Övriga kommentarer: Åkte till jobbet, så borde ha fått när jag satte mig på 

tuben hemifrån, men av någon anledning fick jag det inte att funka med 
notifikationer där. 

Datum: 8/4  

1. Har du varit i skolan idag? Ja!  
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? 9.27  
3. Hur många notifikationer har du fått idag? 1  
4. När fick du notifikationen/-erna? Påväg ner till tuben på vägen hem.  
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5. Följde du notifikationens uppmaning? Nej.  
6. Varför/varför inte? Fredag och trött troligen. Är aldrig jättetaggad på att 

plugga när jag åker hem. Kanske hade funkat bättre med påminnelser på vägen 
till tekniska.  

7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? Hjälpsamma. Jag 
tycker det är en bra grej!  

8. Var var du när du fick notifikationen? Utanför tunnelbanan.  
9. Övriga kommentarer: 

Deltagare B 

Datum: 6/4  

1. Har du varit i skolan idag? Ja  
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? Klockan 9, jag hade tidigare aktiverat 

Reminder och lagt till platser och kollat att jag gjort rätt fler än en gång.  
3. Hur många notifikationer har du fått idag? 0 
4. När fick du notifikationen/erna? Fick ingen  
5. Följde du notifikationens uppmaning? Fick ingen 
6. Varför/varför inte? Fick ingen  
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? Fick ingen  
8. Var var du när du fick notifikationen? Fick ingen  
9. Övriga kommentarer: Automate verkade ibland fungera för mig, men Reminder 

verkar inte fungera.  

Datum: 7/4  

1. Har du varit i skolan idag? Ja  
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? Klockan 9  
3. Hur många notifikationer har du fått idag? 1  
4. När fick du notifikationen/erna? När jag var påväg till skolan. 
5. Följde du notifikationens uppmaning? Nej, men jag tycker att jag borde ha gjort 

det 
6.  Varför/varför inte? För jag var trött.  
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? Det var bra att 

jag blev påmind om att jag borde studera mer.  
8. Var var du när du fick notifikationen? Jag hade åkt ett par tunnelbanestationer 

påväg mot skolan. 
9. Övriga kommentarer: Det var bra att det verkade fungera åtminstone en gång.  

Datum: 8/4 

1. Har du varit skolan idag? Ja  
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? Klockan 10 
3. Hur många notifikationer har du fått idag? Fick inga  
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4. När fick du notifikationen/erna? Fick inga  
5. Följde du notifikationens uppmaning? Fick inga  
6. Varför/varför inte? Fick inga 
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? Fick inga  
8. Var var du när du fick notifikationen? Fick inga  
9. Övriga kommentarer: Det var synd att det inte fungerade. Jag tror 

notifikationerna är bra. 
 
Deltagare D 

Datum:  

1. Har du varit i skolan idag? Ja 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? 07:30  
3. Hur många notifikationer har du fått idag? Jag fick en när jag gick förbi 

hållplatsen om morgonen 
4. När fick du notifikationen/-erna? 07:30 
5. Följde du notifikationens uppmaning? nej  
6. Varför/varför inte? Jag vill skilja mellan fritid och jobb/skola 
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? störande 
8. Var var du när du fick notifikationen? Jag gick över vägen 
9. Övriga kommentarer:  

Datum:  

1. Har du varit i skolan idag? ja 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? 08  
3. Hur många notifikationer har du fått idag? 4,  
4. När fick du notifikationen/-erna? På väg till skolan, när jag kom hem, när jag 

gick på stan, när jag kom hem från stan 
5. Följde du notifikationens uppmaning? nej 
6. Varför/varför inte? Jag vill inte plugga I min fritid 
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? störande 
8. Var var du när du fick notifikationen?  
9. Övriga kommentarer: 

Datum:  

1. Har du varit i skolan idag? Nej, jag pluggade hemma eftersom vi var lediga idag 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? - 
3. Hur många notifikationer har du fått idag? 0 
4. När fick du notifikationen/-erna? - 
5. Följde du notifikationens uppmaning? - 
6. Varför/varför inte? - 

38 



7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? - 
8. Var var du när du fick notifikationen? - 
9. Övriga kommentarer: Reminder kändes lite som nagscreen i Windows 95 eller 

min mamma när jag inte var tillräkligt duktig med husarbetet hemma. Jag tror 
det finns bättre sätt att skapa goda vanor än att påminnas på telefonen. 

Deltagare E 

Datum: onsdag 6/4 

1. Har du varit i skolan idag? Nej. 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan?  
3. Hur många notifikationer har du fått idag?  
4. När fick du notifikationen/-erna? 
5. Följde du notifikationens uppmaning?  
6. Varför/varför inte? 
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? 
8. Var var du när du fick notifikationen?  
9. Övriga kommentarer: 

Datum: torsdag 7/4 

1. Har du varit i skolan idag? Ja. 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? 15:10 åkte jag hemifrån. 
3. Hur många notifikationer har du fått idag? 2 st. 
4. När fick du notifikationen/-erna? Strax efter 15:10 och 16:30 (när jag kom fram 

till skolan). 
5. Följde du notifikationens uppmaning? Nej. 
6. Varför/varför inte? Hade inga böcker med mig. 
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? Något störande; 

inte så hjälpsam. 
8. Var var du när du fick notifikationen? Vid start- och slutstationerna. 
9. Övriga kommentarer: 

Datum: fredag 8/4 

1. Har du varit i skolan idag? Nej. 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan?  
3. Hur många notifikationer har du fått idag?  
4. När fick du notifikationen/-erna? 
5. Följde du notifikationens uppmaning?  
6. Varför/varför inte? 
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? 
8. Var var du när du fick notifikationen?  
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9. Övriga kommentarer: 

Deltagare F 

Datum: 6/4 

1. Har du varit i skolan idag? Ja 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? Kl 13 
3. Hur många notifikationer har du fått idag? 6 
4. När fick du notifikationen/-erna? Fick en på morgonen innan jag gått ut (hade 

lite svårt att få notisen att hamna utanför lägenheten) en när jag gick ut ur 
porten och en när jag kom fram till skolan. Sen fick jag en notis när jag gick och 
köpte lunch på skolan. Sen en när jag åkte hem och ytterligare en när jag gick 
hem från bussen. 

5. Följde du notifikationens uppmaning? Nej 
6. Varför/varför inte? Jag har så pass kort resetid att det inte känns värt att ta 

upp datorn o plugga på bussen. Dessutom är det bökigt att göra det på en 
hyffsat full buss. 

7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? Det var störande 
när jag fick dom hemma men annars var det inte jobbigt. 

8. Var var du när du fick notifikationen? Nämnde i fråga 4. 
9. Övriga kommentarer: 

Datum:  7/4 

1. Har du varit i skolan idag? Nej 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan?  
3. Hur många notifikationer har du fått idag? Tre  
4. När fick du notifikationen/-erna? När jag gick ut på promenad och när jag kom 

hem och sen även en på kvällen när jag var hemma. 
5. Följde du notifikationens uppmaning? Nej 
6. Varför/varför inte? Hade inte planerat/möjlighet att studera när jag gick ut på 

promenad 
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? Lite störande 

eftersom det inte var när jag var påväg att åka nånstans vilket var då notiserna 
skulle komma. 

8. Var var du när du fick notifikationen? Nämnde under fråga fyra, påväg ut från 
lägenheten och påväg hem. 

9. Övriga kommentarer: 

Datum:  8/4 

1. Har du varit i skolan idag? Ja 
2. Om ja, vilken tid åkte du in till skolan? Kl 8.15 
3. Hur många notifikationer har du fått idag? 6 
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4. När fick du notifikationen/-erna? Fick två på morgonen innan jag gått ut (hade 
lite svårt att få notisen att hamna utanför lägenheten) en när jag gick ut ur 
porten. En när jag kom till skolan. Sen en när jag åkte hem och ytterligare en 
när jag gick hem från bussen. Sen fick jag en på kvällen också. 

5. Följde du notifikationens uppmaning?  Nej. 
6. Varför/varför inte? Av samma anledning som första dagen 
7. Hur upplevde du notifikationen (bra, störande, hjälpsam etc)? Lite störande när 

jag fick när jag inte var påväg till bussen eftersom det var då det var meningen 
att den skulle komma. Så problemet för mig var främst att ”notis-området” var 
lite för stort även när man tog det absolut minsta. 

8. Var var du när du fick notifikationen? Nämnt på fråga 4.  
9. Övriga kommentarer: De notiser jag skriver ner är dom jag kommer ihåg i 

slutet av varje dag (finns väl ingen funktion för att kunna se det vad jag hittade). 
Har fyllt i på vägen hem så på ett sätt har jag ju ändå följt notiserna när jag 
tänker efter. 

Bilaga 6 - Avslutande enkät, svar 

 
  Deltagare 

A 
Deltagare 
B 

Deltaga
re C 

Deltaga
re D 

Deltagare E  Deltagare F  Deltagare G 

Hur ofta fick 
du 
notifikationer
? 

Varje 
gång jag 
kom till 
tekniska 
högskolan
, både dit 
och hem. 
Fungerad
e inte på 
min 
"hem"stat
ion. 

Jag vet 
ejsäkert, 
men jag 
tror det var 
4 gånger. 

2 
gånger 
per dag 

04 
gånger 
på en 
dag 

Ja, i alla fall 
från 
remindern. 
Från automate 
kom den 
5075 % av 
gångerna. 

Svårt att säga 
kanske 8 
gånger i 
genomsnitt per 
dag 

Ungefär 2 
ggr/dag 

Kom 
notifikationer
na i 
samband 
med din 
resa till eller 
från skolan? 
Om inte, 
när? 

Från 
skolan. 

Notifikation
erna kom i 
samband 
med min 
resa till 
eller från 
skolan. 

ja  ja  Med automate 
kom de ibland 
efter jag hade 
kommit hem. 
Annars kom 
de när de 
skulle. 

Nej kom även 
när jag rörde 
mig för nära 
busshållsplats
en när jag var 
på campus 
och ibland när 
jag var 
hemma. 

De kom 
ungefär när 
jag kom hem 
och ungefär 
när jag 
landade i 
META efter 
skoldagen 

Vad 
sysselsatte 
du dig med 
innan du fick 
notifikationer
na? 

Ingenting 
egentligen
. 

Jag 
lyssnade 
oftast på 
musik eller 
läste. 

gick, 
handlad
e eller 
lyssnad
e på 
musik 

oftast 
gick jag, 
och var 
upptage
n med 
att inte 
bli 

Jag satt ofta 
och läste i 
mina böcker 
om jag hade 
med mig 
några. Annars 
satt jag och 
tittade ut 

Jag gick för 
det mesta. 

Inte mycket 
haha 
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överkör
d. 

genom 
fönstret. 

Var du 
beredd på 
att du skulle 
få 
notifikationer
? 

Ibland.  Ja, jag 
förväntade 
mig dom. 

ja  ja  Ja  Ja iaf dom 
som kom när 
jag gick till och 
från bussen. 

Nej, inte en 
enda gång! 

Vad gjorde 
du när du 
upptäckte 
notifikationer
na? 
Motivera 
varför 

Jag tänkte 
till. 
Hmmm.... 
Hinner jag 
plugga på 
tuben 
idag? 
Kanske 
vore bra 
etc. 

Jag gjorde 
tyvärr 
ingenting. 
Oftast för 
att jag inte 
orkade. Jag 
tycker 
oftast det 
är jobbigt 
att plugga 
på 
tunnelbana
n. 

inget, 
fortsatt 
med det 
jag 
gjorde 

jag 
stängde 
dem 
och 
tänkte 
och 
försökte 
att inte 
påverka
s 

Inte så 
mycket. 
Notifikationern
a sa åt mig att 
plugga, men 
jag antingen 
pluggade 
redan innan 
jag fick dem 
eller så hade 
jag inte 
böckerna med 
mig. 

Jag drog bort 
den från 
skärmen och 
sen gjorde jag 
inte så mycket 
mer åt det. 

Fick lite 
fokus och 
motivation 
eftersom jag 
kom tillbaka 
till 
verkligheten 
pga 
notifikationer
na. 

Vad anser 
du om 
notifikationer
nas 
uppmaninga
r? 

Det var 
bra. 

Jag tycker 
de också 
var tydliga 
och bra. 

inget 
särskilt 

de 
känns 
lite 
destrukt
iva 

Fick bara en 
uppmaning 
och det var att 
jag nu hade 
tid att studera. 

Eftersom jag 
visste att det 
alltid var 
samma blev 
det lite tråkigt, 
hade varit 
roligare att få 
andra som jag 
inte visste om. 
När jag tänker 
efter fick man 
en som 
verkade vara 
förprogrammer
ad, organize 
your day 
(räknade inte 
med den i min 
dagbok så om 
den ska vara 
medräknad blir 
det en extra 
varje dag). 
Den fick mig 
faktiskt att 
sluta kolla 
serier(vilket 
jag gör varje 
morgon) vissa 
dagar och 
göra mig 
ordning för 
skolan när jag 
såg den. 

De var 
välskrivna! 
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Kände du att 
du hade tid 
att följa 
uppmaninga
rna? 

Ja, ibland. 
Om det 
inte var 
trångt och 
fullt på 
tunnelban
an. 

Ja 
egentligen, 
det tar 
ganska 
lång tid för 
mig att åka 
till skolan. 

ibland  ja, men 
ingen 
lust 

Ja  Nej  njaa, valde 
att plugga på 
andra tider 
istället 
faktiskt 

Hur 
upplevde du 
notifikationer
na över lag? 

Motiveran
de. Mest. 
Hjälpsam
ma, aldrig 
så jag 
kände en 
press eller 
stress. 

Jag tycker 
de var bra 
och jag kan 
tänka mig 
att de är 
hjälpsamm
a. 

störand
e, 
repetitiv
t 

det 
kändes 
som de 
ville få 
mig att 
skilja 
mindre 
mellan 
arbete 
och 
fritid 

De gjorde inte 
någon skillnad 
för mig och 
var därav mer 
störande än 
hjälpsam. 

Jag kände mig 
rätt likgiltig till 
dom 

de gav mig 
inte mycket 
eftersom jag 
tycker jag 
redan har en 
rätt bra plan 
över mycket, 
plus att jag 
inte hela 
tiden var 
fokuserad 
(jag var 
trött). 

Hur 
spenderar 
du helst din 
tid i 
kollektivtrafi
ken? 

Med att 
aktivt göra 
någonting 
medans. 
Känner 
mig 
duktigare 
samt mer 
stimulerad
. 

Jag lyssnar 
helst på 
musik eller 
läser. 

lyssna 
på 
musik 

med att 
läsa 
tidninge
n 

Helst 
konverserar 
jag, men då 
jag känner 
åker min 
sträcka brukar 
jag läsa eller 
titta ut genom 
fönstret. 

Med att kolla 
på 
instagram/pint
erest och 
lyssna på 
musik eller 
podcast. 

Sova/plugga/
kolla 
mobilen/lyss
na på 
musik/titta 
mig omkring 

Har 
notifikationer
na haft 
någon som 
helst 
inverkan på 
hur du skulle 
vilja utnyttja 
din restid? 
Varför/varför 
inte? 

Även om 
ingen 
drastisk 
skillnad 
syns nu, 
så tror jag 
att det 
kommer 
spela mer 
roll senare 
i vår. Ska 
försöka få 
in rutinen. 

Jag vet 
inte. Tyvärr 
känns det 
inte som 
det. Jag vet 
inte riktigt 
varför, men 
det känns 
nog inte 
som att 
ändrade 
något för 
mig. Jag 
kan 
däremot 
tänka mig 
att de 
fungerar 
bra för 
andra som 
har längre 
till skolan. 

Nej, 
pga 
illamåe
nde när 
jag 
läser på 
tåget. 

jag har 
blivit 
mer 
aktsam 
på att 
restid är 
fritid. 
detta är 
annars 
tid man 
inte 
kommer 
få betalt 
när man 
börjar 
arbeta. 

Nej, jag tycker 
jag har bra 
koll själv på 
vad jag 
behöver göra 
utan att få 
notifikationer 
om det. Det 
hade varit 
bättre att få 
notifikationer 
hemma för där 
finns massor 
med 
distraktioner. 
På tåget finns 
det absolut 
inget annat att 
göra än att 
plugga, titta ut 
genom 
fönstret eller 
leka med 
mobilen (vilket 
jag sällan 
känner för och 

Nej det skulle 
jag inte säga, 
jag tycker att 
det är skönt att 
ta det lite lugnt 
på bussen om 
det inte är 
något som jag 
kan göra 
väldigt enkelt 
på mobilen. 

Neej, mest 
eftersom jag 
inte känt att 
jag haft tid 
att ändra mitt 
schema runt 
påminnelser
na 
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är därav inget 
distraktionsele
ment för mig). 

Hade du 
igång din 
GPS under 
veckan? 

Ja  Ja  ja  ja  Ja  Ja  Ja! 

Skulle du 
föredra 
någon 
annan 
uppmaning? 
Motivera 
varför/varför 
inte. 

Tror inte 
det.... 
Uppmanin
gen som 
var nu 
räckte gott 
och väl. 

Nej, jag 
tycker att 
det räcker. 

Ja, inte 
alltid 
samma 
sak 

jag 
skulle 
snarare 
påminn
a om 
vakra 
saker i 
världen, 
om att 
tacka 
för att 
man 
mår så 
bra och 
att 
hälsan 
är okej, 
eller 
påminn
a om en 
jag 
tycker 
om. 

Nej, jag 
känner att jag 
antingen har 
tid att tänka ut 
vad jag 
behöver göra 
eller redan vet 
vad jag ska 
göra, utan att 
behöva bli 
påmind om 
något. Jag 
kan alltid 
logga in på 
KTH.se, min 
kalender eller 
facebook och 
titta/fråga vad 
jag kan göra. 

Svårt att säga 
men som sagt 
tyckte jag mer 
om den som 
var "organize 
your day". Den 
med nu har du 
tid att studera 
funkade ju inte 
jättebra för 
mig eftersom 
jag inte har så 
lång resetid. 
Någon mer 
specifik notis 
hade kanske 
varit mer 
motiverande, 
som var 
kopplat till de 
kurserna som 
jag läser och 
som funkar att 
göra på 
bussen, tex: 
"Läs igenom 
labbhänvisnin
garna för 
nästa labb". 
Att det är mer 
personligt och 
anpassat efter 
mig själv hade 
nog gjort att 
jag följde 
uppmaningarn
a mer. 

Njaa, kanske 
lite kortare 
och 
koncisare. 

 

 

Bilaga 7 - Instruktioner för att installera Reminders 

Instruktioner för att installera Reminder  

Läs igenom hela instruktionerna innan du skapar notifikationer! 
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Ladda ner ‘Reminder - Task reminder app’ av Nick Nicolaou från Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nick.android.todo 

Vi kommer att be er skapa två olika platsbaserade notifikationer.  

Såhär skapar ni en notifikation 

Öppna appen, och skapa en ny notfikation genom 
att klicka på det röda plusset nere i högra hörnet. 
Där väljer du ‘Location Reminder’ 

Fyll i titeln med “Nu har du tid att studera!”  

För platsen kan du antingen söka på plats eller 
välja från kartan. Tyvärr verkar den här 
sökfunktionen inte hitta tunnelbanestationer så 
det är enklare att välja platsen från kartan 
alternativt skriva in en adress i närheten av 
stationen.  

Det viktiga är att markören hamnar på stationen 
och att radien är den minsta. 

OBS! Det är viktigt att ‘Every Time’ är vald och 
inte ‘Next Time’ som är standard. Var 
uppmärksam på att om ni går in och redigerar 
i notifikationen efter att ni sparat den kommer 
appen automatiskt ändra tillbaka till ‘Next 
Time’, ni måste därför vara noga med att ändra 
tillbaka till ‘Every Time’. 

Dessa notifikationer ska ni skapa 

Börja med att skapa notifikationen för skolans 
hållplats (buss eller tunnelbana, beroende på 
vilken ni åker ifrån) enligt ovan beskrivning. När 
du är klar klickar du på den röda checkboxen för 
att spara notifikationen.  

Sedan skapar du notifikationen för din 
hemhållplats, vilket är den hållplats där du 
startar din resa till skolan. Det är viktigt att se till 
att ditt hus inte ligger inom radien av den valda 
punkten. Glöm inte att spara notifikationen när du 
är klar.  
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När du lyckats skapa de två notifikationerna ser du dem i applikationens startskärm. 

[ Ha som tidigare GPS på under hela perioden ] 
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