
 

  

Kontextmedvetenhet som ett sätt att 
reducera Information Overload 

Designriktlinjer för kontextmedvetna 
smartphone-applikationer 

 Kandidatuppsats, IDE1247, 05-2012 

 Informatik 

 

  
 K

a
n

d
id

a
tu

p
p
s
a
ts

 
  
  

S
e
k
ti
o
n
e
n
 f
ö
r 
in

fo
rm

a
ti
o
n
s
v
e
te

n
s
k
a
p
, 
d
a
ta

- 
o
c
h
 e

le
k
tr

o
te

k
n
ik

 

 

 

 Johan Sebelius & Thomas Höjman 



Kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information Overload 

 

Kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information 

Overload 

Designriktlinjer för kontextmedvetna smartphone-applikationer 

 

 

Kandidatuppsats 

2012/05 

 

 

 

Författare: Johan Sebelius & Thomas Höjman 

Handledare: Michel Thomsen & Maria Åkesson 

Examinator: Pontus Wärnestål 

 

 

 

 

 

 

Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 
Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 



Kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information Overload 

 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright Johan Sebelius, Thomas Höjman, 2012. All rights reserved 
Kandidatuppsats  
Rapport, IDE1247 
Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 
Högskolan i Halmstad 

 

 



Kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information Overload 

 II 

Förord 

Denna kandidatuppsats i informatik författades vårterminen 2012. 

Vi vill ge ett stort tack till våra handledare Michel Thomsen och Maria Åkesson som 
har bidragit med sin kunskap och erfarenhet genom hela uppsatsprocessen. Vi vill 
även tacka de deltagare som har bidragit till resultatet i denna uppsats. Slutligen vill 
vi tacka de opponenter som givit oss feedback och förslag till förbättring under hela 
processen. 
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 III 

Abstrakt  

Allt fler människor äger idag smartphones som t.ex. iPhone och Android. 
Utvecklingen med smartphones har lett till att fler personer har tillgång till stora 
mängder information direkt i sina mobiltelefoner.  Denna utveckling har bidragit till 
att människor idag spenderar i genomsnitt tolv timmar varje dag med att 
konsumera information. Blir informationsmängden för stor kan det leda till att 
människor påverkas negativt. När en person påverkas negativt p.g.a. för stor mängd 
information har det kallats Information Overload. I vår studie undersöks en möjlig 
lösning på Information Overload för smartphone-användare. Vi undersöker om 
kontextmedvetenhet kan användas för att filtrera bort onödiga notifikationer till 
smartphones och på så sätt minska bördan med Information Overload på 
användaren.  Genom en studie med smartphone-användare har vi undersökt hur en 
kontextmedveten applikation av den här typen kan designas. Vi avslutar med förslag 
på 6 designriktlinjer för kontextmedvetna applikationer vars syfte är att reducera 
Information Overload. 

Abstract  

Today many people own smartphones such as iPhone and Android. This 
development has led to more and more people having access to vast amounts of 
information directly from their mobile phones. This has contributed to people today 
spending an average of twelve hours each day to consume information. If the 
amount of information gets to large, it can have adverse effects on people. When a 
person is adversely affected due to too much information it can been called 
Information Overload. Our study examines a possible solution to Information 
Overload for smartphone users. We investigate whether context awareness can be 
used to filter out unnecessary notifications for smartphones and thus reduce the 
burdens of Information Overload on the user. Through a study with smartphone 
users, we have investigated how a context-aware application of this type can be 
designed. We conclude with a suggestion of six design guidelines for context-aware 
applications with the aim of reducing Information Overload.  
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1 Inledning 

I vårt samhälle har tekniken så stor del av vardagen att vi knappt tänker på den. Vi 
lever, arbetar och umgås i en digital omgivning (Poslad 2009). Redan 1991 beskrevs 
Ubiquitous Computing där visionen var att teknologi och datorer vävs in i 
omgivningen och blir en naturlig del av människans vardag (Weiser, 1991).  

“The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into 
the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.”                                                                                                                                                                       
                                                       (Weiser, 1991, s.3) 

Inom Ubiquitous Computing har det vuxit fram ett tema som kallas 
kontextmedvetenhet. Kontextmedvetna applikationer använder information om 
användarens kontext för att anpassa sig efter kontexten (Dey & Abowd, 1999; Dey & 
Häkkilä, 2008).  Kontext kan definieras som den information som karaktäriserar den 
situation en användare befinner sig i (Dey & Häkkilä, 2008). Det kan vara 
information om användarens plats, personer i användarens omgivning, 
omgivningen runt användaren och vilka övriga objekt som finns i närheten (Schilit, 
Adams & Want, 1994). Kontextmedvetenhet är speciellt relevant för användare av 
smartphones eftersom kontexten hela tiden förändras när en användare är mobil 
(Dey & Häkkilä, 2008; Paspallis & Panis, 2011). En smartphone har en mängd 
inbyggda funktioner som kan användas för att avläsa användarens kontext. Det 
inkluderar GPS, Wi-Fi/3G, accelerometer, ljus-sensorer, läges-sensorer etc. (Fling, 
2009) [1]. 

De tekniska framstegen har lett till en betydligt mer rik och komplex 
informationsmiljö. Det finns en mängd information tillgängligt i många olika format 
som människor kan nå på ett ögonblick (Bawden & Robinson, 2009). Tidigare under 
1900-talet har problem relaterad till information ofta inneburit att det har varit 
svårt att hitta tillräckligt med användbar information. På senare år har problemet 
förändrats till att istället handla om att välja rätt information bland den stora mängd 
som finns att tillgå (Bawden & Robinson, 2009). Blir mängden information så stor 
att en person påverkas negativt av den kallas det Information Overload. Information 
Overload kan bl.a. ha effekten att användaren känner sig stressad, irriterad eller 
överväldigad av informationen (Bawden & Robinson, 2009; White & Dorman, 2000). 
Teknologier som 1push har lyfts fram som en källa till Information Overload 
(Bawden & Robinson, 2009).  

Kontextmedvetenhet har föreslagits som ett sätt att reducera Information Overload 
för smartphone-användare. Det genom att användas för att filtrera bort 

                                                 

1 När information ”pushas” på en smartphone-användare levereras en notifikation till användarens 
smartphone utan användarens tillåtelse. 
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notifikationer som är onödiga för användaren (Paspallis & Panis, 2011). Ett exempel 
kan vara att onödiga notifikationer filtreras bort för personer som arbetar vilket gör 
att de kan fokusera bättre på arbetet.  
 
För att bygga vidare på arbetet av Paspallis och Panis (2011) behövs dock studier av 
vad potentiella slutanvändare anser om konceptet. Det för att få fram vilka 
utmaningar användarna ser och ge uppslag på hur den här typen av applikation 
lämpligen kan designas. Involveras användaren vid design av en mobilapplikation 
kan det öka chanserna till att applikationen fungerar för användaren (Kangas & 
Kinnunen, 2005). Användarinvolvering är även viktigt vid framtagande av 
kontextmedvetna applikationer då det kan öka trovärdigheten och göra att 
slutanvändaren i större grad litar på att systemet utför sina uppgifter korrekt 
(Salehie & Tahvildari, 2009). Därför ser vi det lämpligt att genomföra en 
designstudie med användare. En designstudie fokuserar på att identifiera 
möjligheter och utmaningar som en design medför (Zimmerman, Forlizzi, Evenson, 
2007).  
 
Ho och Intille (2005) genomförde en studie där kontextmedvetenhet undersöktes 
som ett sätt att senarelägga notifikationer till specifika tillfällen. Det för att 
undersöka när notifikationer bör presenteras för att minska störningsmomentet 
notifikationen ger upphov till. Vår granskning indikerar dock att det inte bedrivits 
studier med användare om kontextmedvetenhet som ett sätt att filtrera 
notifikationer för att reducera Information Overload. 
 
Den fråga vi ställer är följaktigen:  
 
Hur kan kontextmedvetna applikationer designas för att reducera Information 
Overload? 

Syften med studien är att:  

 med smartphone-användare identifiera möjliga designutmaningar med 
kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information Overload. 

 föreslå möjliga designriktlinjer som underlag för utveckling av 
kontextmedvetna applikationer som ett sätt att reducera Information 
Overload.  
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2 Litteraturstudie 

2.1 Information Overload 
Det finns ingen allmän definition av Information Overload. Termen brukar användas 
för att beskriva en situation där en persons effektivitet påverkas negativt av 
mängden information som konsumeras. Det kan beskrivas som att Information 
Overload inträffar när den information en person inhämtar blir till ett hinder istället 
för till hjälp (Bawden & Robinson, 2009; Chan, 2001). Våra visuella sinnen är 
kapabla till att hantera stora mängder, men i den moderna informationsmiljön 
presenteras information på ett sätt som våra sinnen är illa rustade för (Bawden & 
Robinson, 2009). 
 
Bawden & Robinson (2009) tar upp två anledningar till att användare får 
Information Overload: To Much Information och Diversity of Information. To Much 
Information innebär att personer konsumerar så stor mängd information att det blir 
för mycket för dem (Bawden & Robinson, 2009; Bawden et al., 1999). Bohn och 
Short (2009) skriver att i USA spenderas det varje dag tolv timmar per person till att 
konsumera information. Människor spenderar alltså halva livet med att konsumera 
information. Diversity of Information innebär att mer information behöver 
bearbetas eftersom informationen kommer från flera kommunikations-kanaler. När 
information levereras från flera kommunikationskanaler passar inte alltid 
informationen in på det användaren gör för stunden. Det kan dels vara att 
informationen handlar om olika saker och dels att personen behöver hantera en 
mängd olika kommunikationskanaler (Bawden & Robinson, 2009). 
Kommunikationsteknologier vars syfte är att ge användaren tillgång till information 
snabbt och smidigt är även de en del av förklaringen till Information Overload. 
Teknologier som “Push” som levererar information till användare utan att de ber om 
det har lyfts fram som en del av detta. Även E-post kan ses som bidragande faktor i 
sammanhanget (Bawden & Robinson, 2009; Allen & Shoard, 2005). 
 
Ett antal effekter har associerats med Information Overload. Exempel på effekter 
kan vara att personer känner att de förlorar kontrollen över situationen eller att de 
känner sig överväldigade av informationen. En effekt kan vara att personer hela 
tiden har tankarna på en mängd olika saker och får därför svårt att fokusera på en 
specifik uppgift (Bawden & Robinson, 2009; White & Dorman 2000). Information 
Overload kan även ha negativa effekter för människans hälsa och välmående (White 
& Dorman 2000). Fysiska effekter av Information Overload kan vara bristande 
koncentration, högt blodtryck och minnessvårigheter. Mentala effekter kan t.ex. vara 
irritation, ilska, sömnlöshet, stress och panik (White & Dorman 2000). 
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2.2 Kontext 

Det finns flera definitioner av kontext. I följande avsnitt ger vi exempel på några. 

Kontext kan definieras som hela den situation, bakgrund eller miljö som är relevant 
för en viss händelse eller person (Webster’s new twentieth century dictionary of the 
English language, 1980, citerad i Dey, Abowd & Salber, 2001). Dey et al. (2001) 
påpekar dock att denna definition är alltför allmän för att vara användbar för 
kontextmedvetna system. Istället beskriver Dey et al. (2001) kontext som den 
information som kan användas för att karaktärisera de entiteter (t.ex. person, plats 
eller objekt) som är relevanta för interaktionen mellan användaren och 
applikationen.  

Abowd och Mynatt (2000) beskriver kontext bestående av fem huvudkomponenter - 
Vem? Vad? Var? När? Varför? Dessa komponenter används för att uppfatta och 
förstå situationen användaren befinner sig i. Schilit et al. (1994) beskriver kontext 
som: Var du är, vilka du är med, omgivningen du befinner dig i och vilka övriga 
objekt som finns i närheten. Bazire och Brézillon (2005) definiera kontext som all 
den information som kan användas för att beskriva interaktionen mellan människo r, 
applikationer och den omgivande miljön. Dey och Häkkilä (2008) beskriver kontext 
som den informationen som kan användas till att karaktärisera den situation som en 
användare befinner sig i. Detta kan vara plats, tidpunkt, personliga preferenser, 
social omgivning etc. 

Dourish (2004) beskriver definitionen av kontext utifrån två perspektiv. Kontext 
som ett representationsproblem och kontext som ett interaktionsproblem. Kontext 
som ett representationsproblem fokuserar framförallt på tekniska aspekter och 
definierar kontext som något som är mätbart och något som går att definiera i 
förväg. Aktiviteter kan därför urskiljas ur ett mönster av mätbara värden. Det 
innebär att kontext är stabilt, dvs.  den kontextinformation som används för att 
skildra en aktivitet inte varierar från fall till fall. Aktivitet och kontext är skiljbara, 
där en aktivitet inträffar inom en kontext. Dourish (2004) är skeptisk till att 
definiera kontext som ett representationsproblem. Kontext bör istället ses som ett 
interaktionsproblem. Inom det synsättet ses kontext som en följd av användarens 
aktivitet. Kontext och aktivitet går därför inte att skilja åt. Det handlar inte om något 
är kontextinformation eller inte utan snarare om något kan eller inte kan vara 
relevant i en viss kontext för en viss aktivitet. Detta synsätt innebär att kontext är 
något som är dynamiskt och inte kan vara fördefinierat utan kan variera från olika 
tillfällen och aktiviteter. Detta innebär att kontext inte existerar i sig själv utan 
orsakas, existerar och bibehålls beroende av den aktivitet som sker.  
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Kontextinformation som används av smartphones kan enligt Toutain et al. (2011) 
vara: 

● Användare (Identitet, aktivitet, status, agenda, plats, rörelseschema, humör, 
ålder etc.) 

● Nätverk (Nätverk i närheten t ex Wi-Fi, samtalshistoria, signalstyrka) 
● Socialt (personer i användarens närhet, relationer, intimitet, är användaren 

på ett event, konverserar användaren) 
● Enhet (enhetens kapacitet, energiförbrukning, batteristatus, installerade 

applikationer, enheter i närheten, volym, varningsläge) 
● Fysiskt (Ljusstyrka, luftfuktighet, ljudnivå, temperatur, väder) 
 

2.3 Kontextmedvetenhet  

Kontextmedvetenhet har sin bakgrund i Ubiquitous Computing och MDI (Människa-
Datorinteraktion). Mark Wieser beskrev 1991 Ubiquitous Computing som en vision 
där teknik och datorer vävs in i omgivningen (Weiser, 1991). Termen 
kontextmedvetenhet benämndes först av Schilit et al. (1994) där det beskrivs hur 
applikationer anpassar sig efter den kontext de befinner sig i. Kontextmedvetna 
system använder kontextinformation för att tillhandahålla relevant information för 
användaren, där relevansen är beroende på användarens aktivitet (Dey, 2001).  
 
Ett exempel på en kontextmedveten mobilapplikation är CenceMe (Miluzzo et al., 
2007). CenceMe gör det möjligt för medlemmar på sociala nätverk att dela med sig 
av deras nuvarande kontext till vänner. Med hjälp av sensorer kan applikationen 
uppfatta användarens aktivitet, humör, vanor och omgivning. Ett ytterligare 
exempel är SenSay (Siewiorek et al., 2005). SenSay är en kontextmedveten 
mobiltelefon som använder data från ett antal källor för att dynamiskt ändra 
mobiltelefons ringsignal, meddelandesignal, samt för att avgöra när användaren inte 
får bli störd. SenSay använder sig av en extern dosa med sensorer som placeras på 
höften. Ett tredje exempel är Google Latitude (Page & Kobsa, 2010) [2]. Google 
Latitude låter användaren dela med sig av sin position i realtid till sociala medier . 
Den låter även användaren se sina vänners position och statusmeddelanden.  
 
Utvecklingen inom området för kontextmedvetenhet går snabbt framåt. Forskning 
på PARC (Palo Alto Research Center) beskriver att kontextmedvetenhet förutom den 
typ som beskrivits i detta kapitel även kan inkludera: Beteendemedvetenhet, 
aktivitetsmedvetenhet och avsiktsmedvetenhet.  
 

Beteendemedvetna system förutser användarens beteende. Beteende kan betyda att 
användaren skriver, går, står, håller, svänger eller klickar etc. Beteendemedvetna 
system möjliggör applikationer som reagerar på användarens nuvarande beteende 
utan att applikationen nödvändigtvis har en förståelse för användarens syfte med 
beteendet (Ernst, 2008). 
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Aktivitetsmedvetna system kartlägger en persons aktivitet utifrån observationer av 
personens beteendemönster. Till skillnad mot beteendemedvetna system så 
fokuserar aktivitetmedvetna system på de medvetna aktiviteter en person 
genomför. Exempel på medvetna aktiviteter kan vara: “Handla kläder”, “Skriva en 
rapport”, “Leta efter ett svar” etc. Ett exempel på aktivitetsmedvetna system kan 
vara att reklam baseras på den aktivitet en person utför (Ernst, 2008).  
 

Avsiktsmedvetna system har som syfte att förstå användarens avsikt. Det görs 
genom att kartlägga användarens kontext och beteende för att därefter koppla det 
mot aktivitets och beteendemodeller. Denna typ av system kan på ett tillräckligt sätt 
förutse användarens kommande beteende för att ge något av värde till systemet 
(Ernst, 2008). 
 

2.4 Kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information 
Overload 

Det har bedrivits viss forskning på kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera 
information Overload. Ho och Intille (2005) undersökte om kontextmedvetenhet 
kan användas för att senarelägga notifikationer och på så sätt minska bördan med 
avbrottet som notifikationen ger. Resultatet indikerade att bördan minskas genom 
att notifikationer senareläggs och presenteras när användaren övergår från en 
aktivitet till en annan. Paspallis och Panis (2011) föreslår att kontextmedvetenhet 
kan användas för att filtrera kommunikation baserat på hur viktig den är för 
användaren och hur viktig den är för användarens aktivitet. Ett exempel på att 
filtrera notifikationer efter hur viktigt det är kan vara meddelanden från banken. 
För mindre viktiga meddelanden som t.ex. nyhetsbrev från banken kan då 
notifikationen filtreras bort medan för viktigare meddelande som t.ex. kontouttag 
från användarens bankkonto kan notifikationen släppas igenom (Paspallis & Panis 
2011).   
 
Ett exempel på notifikationer som filtreras efter aktivitet kan vara att personer som 
arbetar eller studerar ibland vill undvika att bli störda av notifikationer som inte är 
relevanta för deras aktivitet. På samma sätt läser personer ibland arbetsrelaterade 
meddelanden på fritiden vilket kan leda till att de inte kan vila. Personen som är på 
arbetet blir då notifierad bara om arbetsrelaterade meddelanden. När samma 
person är ledig kan denne istället vila eftersom personen slipper arbetsrelaterade 
meddelanden. En annan möjlighet är att kontextmedvetenhet används till att 
minimera antalet avbrott under dagen och gör information tillgänglig vid rätt 
tidpunkt. Ett exempel kan vara när en Smartphone-användare får 
statusuppdateringar från Facebook eller Twitter. Istället för att då notifiera 
användaren om meddelandet direkt när de skickades, kan det t.ex. visas vid tillfällen 
där användaren är ledig, i fasta intervall, eller under slutet av dagen (Paspallis & 
Panis, 2011).  

Vi kan summera upp vad som beskrivits i följande punkter: 
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1 Kontextmedvetenhet filtrerar notifikationer baserat på vad som är viktigt för 
användaren 

2 Kontextmedvetenhet filtrerar och senarelägger notifikationer som inte är 
relevanta för användarens nuvarande aktivitet 

2.4.1 Sammanfattning av konceptet 

Här följer en sammanfattning hur konceptet är tänkt att se ut. Applikationens syfte 
är att med kontextmedvetenhet filtrera notifikationer baserat på aktivitet och hur 
viktiga de är för användaren. Med notifikation menar vi notifikationer som pushas 
på användaren när användaren t.ex. får ett SMS, Email, nyhetsmeddelande etc. 
Applikationen samlar in kontextinformation från en mängd källor. 
Kontextinformationen används därefter för att definiera vad som är viktigt för 
användaren och vad användarens nuvarande aktivitet är. När ett meddelande 
inkommer bestämmer därefter applikationen baserat på vikt och aktivitet om 
notifikationen ska filtreras bort eller släppas igenom. Meddelandet går fram till 
användaren i båda fall. Det är endast notifikationen som filtreras bort. Vid 
inkommande telefonsamtal filtreras inte notifikationen bort, det gäller endast alla 
typer av meddelanden.  

 

2.5 Utmaningar med kontextmedvetna applikationer  
Ett problem som användare av kontextmedvetna applikationer har lyft fram är att 
applikationerna samlar in information som kan kränka användarnas integritet. 
Användare har uttryckt oro över vilken information som samlas in och hur 
informationen används (Dey & Häkkilä, 2008; Cherubini, de Oliveira, Hiltunen, & 
Oliver, 2011; Sohn, Li, Grisworld & Hollan, 2008).  Tsai et al. (2009 a) genomförde en 
studie med användare av applikationer som samlar in information om användarens 
plats. De risker som användarna upplevde p.g.a. att data samlades in inkluderade att 
lämna ut känsliga uppgifter som t.ex. hemadress, att bli övervakad av andra 
användare eller myndigheter, att informationen används till riktad marknadsföring. 
Tsai et al. (2009b) indikerade att användarens oro minskar om användaren får 
information om vilka som har tillgång till de data som en kontextmedveten 
applikation samlade in. Användare av kontextmedvetna applikationer bör även få 
information om vad som samlas in och vem som får tillgång till det. Användaren bör 
även få valet om information ska delas ut till tredje parter (Tsai et al., 2009a). 

Ett hinder som användare upplevt är om den kontextmedvetna applikationen är 
svår att förstå eller att använda. Det kan leda till att applikationen inte upplevs som 
användbar då problemet eller behovet går att lösa lättare på ett annat sätt 
(Cherubini et al., 2011). Ett annat problem är om en eller flera kontextmedvetna 
applikationer hela tiden påkallar användarens uppmärksamhet. Det kan leda till att 
Information Overload uppstår för användaren (Dey & Häkkilä, 2008; Cherubini et 
al., 2011). Populäritet har identifierats som en annan anledning till att användare 
inte började använda kontextmedvetna applikationer. Att applikationen inte var 
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populär bland kompisarna spelade in om användare skulle börja använda 
applikationen. (Cherubini et al., 2011). Ett problem som användare upplevt är om 
informationen som den kontextmedvetna applikationen ger inte matchar 
användarens behov. (Cherubini et al., 2011). Om användaren upptäcker att 
information från den kontextmedvetna applikationen är felaktig kan det leda till att 
tilliten påverkas negativt (Cherubini et al., 2011).  

Ska användare av kontextmedvetna system kunna veta vad systemet gör och kunna 
ta beslut utifrån informationen de får från systemet är det viktigt att de förstår 
systemets handlingar. Detta kan göras genom att ge feedback till användaren (Dey & 
Häkkilä, 2008). Kontextmedvetna system ska vara begripliga (Bellotti & Edwards, 
2001). För att användaren ska begripa sig på ett kontextmedvetet system kan de 
ställa sig ett antal frågor (Lim & Dey, 2009): 
 

1. Vad gjorde systemet? 
2. Varför gjorde systemet som det gjorde? 
3. Varför gjorde inte systemet på ett visst sätt? 
4. Vad gör systemet om Y händer? 
5. Hur kan jag få systemet att göra på ett visst sätt i det kontext jag befinner mig i?  

Av ovannämnda frågor är framförallt “Vad”, “Varför“ och “Varför inte” viktiga. 
Varför-förklaringar låter användaren förstå en handling från det kontextmedvetna 
systemet när det är oklart. “Varför inte” kan användas när användaren förväntade 
sig resultat som inte uppkom (Lim, Dey, Avrahami 2009). 
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2.6 Sammanfattning av litteratur 

Information Overload är ett begrepp som beskriver hur människor påverkas 
negativt av att i allt större grad konsumera information från en mängd olika källor. 
Information Overload kan ha en mängd negativa effekter på människor.  I Figur 1 
sammanfattar vi litteraturstudien. 

Kontexten är den information som hela tiden omger smartphone-användaren. Den 
information som beskriver kontextet består av en mängd aspekter. En 
kontextmedveten applikation samlar in kontextinformationen från en mängd källor 
för att anpassa sig efter kontexten. En kontextmedveten applikation vars syfte är att 
reducera Information Overload kan använda kontextinformation till att filtrera bort 
notifikationer baserat på vad användaren tycker är viktigt och användarens 
aktivitet. Genom att filtrera bort onödiga notifikationer kan de effekter Information 
Overload har begränsas. För att smartphone-användare ska använda 
kontextmedvetna applikationer finns det ett antal utmaningar som är viktiga att ta 
hänsyn till. 

Figur 1- Sammanfattning av litteratur 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Syftet med uppsatsen var att genom aktiv involvering av smartphone-användare 
identifiera möjliga designutmaningar med kontextmedvetenhet som ett sätt att 
reducera Information Overload. Utifrån utmaningarna var syftet att föreslå möjliga 
designriktlinjer som underlag för utveckling av kontextmedvetna applikationer som 
ett sätt att reducera Information Overload. Det innebär att vi var ute efter 
smartphone-användares subjektiva tankar om designutmaningar. Vi valde därför en 
kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning är ofta öppen där resultat växer fram utan 
några förutbestämda ramar. Det ger möjlighet till rika beskrivningar av komplexa 
ämnen (Denscombe, 2009). En kvalitativ forskningsansats är lämplig att använda 
för att undersöka personers uppfattningar, erfarenheter och upplevelser (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011).  

3.2 Litteraturstudie 

Studien inleddes med en litteraturstudie. Syftet med litteraturstudien var att 
kartlägga vad tidigare forskning tagit upp om ämnet vi undersöker och definiera och 
klargöra centrala begrepp. Med hjälp av litteraturstudien kunde vi identifiera 
grundidén med kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information Overload.  
 
Vi använde oss av artikeldatabaser som Google Scholar, Emerald, ACM, IEEE, 
Sciencedirect och SpringLink. De sökord som användes var: Context Awareness, 
Mobile, Smartphones, Information Overload, Ubiquitous Computing.  

3.3 Urval 

I vår studie var det viktigt att deltagarna var smartphone-användare eller att de var 
bekanta med en smartphones grundläggande funktioner. För att underlätta arbetet 
med att rekrytera deltagare till studien valde vi att rekrytera studenter som läser 
eller hade läst Informatik. Eftersom studenterna redan hade en grundläggande 
kunskap om Informatik och IT blev det lättare för oss att förklara för dem vad 
kontextmedvetenhet och Information Overload är. Det gjorde att vi kunde lägga mer 
tid på att diskutera det som var intressant för studien. Detta kallas för ett 
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet genom att använda 
resurser nära till hands (Denscombe, 2009). Vi använde fyra metoder för att 
rekrytera deltagare: 
 

● Utplacering av affischer på Högskolan i Halmstad. 
● Utskick av E-mail till studenter. 
● Webbsida där det gick att anmäla sig både via dator och mobil. 
● Frågade studenter personligen om de ville delta i studien. 
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Vi rekryterade tre deltagare till studien som deltog vid två diskussionstillfällen. En 
fjärde deltagare rekryterades initialt men kunde tyvärr inte närvara vid 
diskussionstillfällena. Samtliga deltagare var informatikstudenter i årskurs 3 på 
Halmstad Högskola. Små grupper är vanligt vid mindre forskningsprojekt då det 
innebär mindre kostnader och det är lättare att dokumentera forskningen. Större 
grupper är svårare att kontrollera. Stora grupper gör det dessutom svårt för alla 
deltagare att göra sig hörda (Denscombe, 2009). En fördel med större grupper är att 
data blir mer representativ då mer personer ger input (Denscombe, 2009). Större 
grupper kan dock medföra att deltagare får svårare för att framföra sin åsikt 
(Denscombe, 2009).  

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Fokusgrupper 

Som datainsamlingsmetod valde vi fokusgrupper. En fokusgrupp är en typ av 
gruppintervju där interaktion sker kring ett ämne (Wibeck, 2010). Fokusgrupper är 
ett bra sätt att få dynamik i diskussionen då deltagarna kan få inspiration av 
varandra (Wibeck, 2010). Vi genomförde två fokusgruppsessioner med samma 
deltagare. Båda fokusgruppsessionerna varade ca 1 timme och 45 minuter.  

3.4.2 Fokusgrupp 1 

Syftet med Fokusgrupp 1 var att: 
 Introducera Information Overload och dess problematik 

 Introducera kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Informatio n 
Overload.  

 Diskutera kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information 
Overload. 

 
För att introducera Information Overload visade vi ett videoklipp som beskrev 
Information Overload [3]. Därefter lät vi deltagarna läsa två scenarion som 
illustrerar Information Overload (Läs om scenario på s.12). Det första scenariot 
handlar om en person som inte lyckas koppla av eftersom han hela tiden störs av 
notifikationer på sin smartphone. Det andra scenariot handlar om en person som 
behöver studera men hon får hela tiden andra saker att tänka på eftersom hon får 
notifikationer på sin smartphone. Anledningen till att vi valde att skapa två 
scenarion var att vi ville låta deltagarna reflektera över Information Overload i mer 
än en situation. I scenariorna har vi byggt in de effekter vi beskriver i 
litteraturstudien om Information Overload.  

Därefter introducerade vi deltagarna för kontextmedvetenhet. De fick läsa 
ytterligare två scenarion som bygger på samma situation som de två tidigare 
scenariorna. Skillnaden i de senare scenariona är att kontextmedvetenhet filtrerar 
bort de notifikationer som inte är viktiga nog för användaren eller för användarens 
aktivitet. När deltagarna läst scenariorna ställde vi frågor om konceptet.  
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Scenarion 
Ett scenario är en berättelse i text som beskriver en situation (Carroll, 1995). 
Scenarion är ett effektivt sätt att få läsaren att föreställa sig en framtida produkt 
eftersom de kretsar kring en berättelse (Cooper et al., 2007). Redan från ung ålder 
vänjer vi oss vid att använda berättelser för att föreställa oss situationer.  En 
berättelse om en person som använder en produkt låter personer använda sin 
kreativitet i högre grad än när de bara föreställer sig en befintlig produkt i ny form 
(Cooper et al., 2007). Det passade vår studie bra eftersom vi undersökte en abstrakt 
idé som personer kan ha svårt för att förstå. Att använda sig av scenarion är 
dessutom ett effektivt sätt att dela idéer i grupper eftersom scenarion tenderar att 
vara mer begripliga och engagerande för personer just eftersom de är uppbyggda 
kring en berättelse (Cooper et al., 2007). Efter vi skapat scenarion testade vi dem 
med personer för att försäkra oss om att läsaren förstod dem och kunde relatera till 
dem. 

3.4.3 Fokusgrupp 2 

Syftet med fokusgrupp 2 var att diskutera de utmaningar med kontextmedvetenhet 
vi identifierat i litteraturstudien i relation till konceptet. Till fokusgrupp 2 
sammanfattade vi det insamlade materialet från Fokusgrupp 1. Detta för att vi ville 
friska upp minnet på deltagarna och diskutera eventuella oklarheter från den förra 
fokusgruppen. Vi ställde därefter frågor om de utmaningar som identifierats för 
kontextmedvetenhet i relation till konceptet. Syftet var att få reda på hur 
utmaningarna relaterade till kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera 
Information Overload.  

3.5 Process för framtagning av designriktlinjer 

För att förtydliga hur vi använt det insamlade materialet från fokusgrupperna 
presenterar vi i Figur 2 vår datainsamlingsprocess och hur det insamlade materialet 
använts för att ta fram designriktlinjer. 

 

Figur 2 – Process för framtagning av designriktlinjer 
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3.6 Forskningsetik 
När vi träffade deltagarna inledde vi med en introduktion av vilka vi var och syftet 
med fokusgruppen. Vi bjöd på fika för att skapa en positiv gruppdynamik och för att 
skapa förtroende och tillit bland deltagarna. Det är viktigt att deltagarna känner 
förtroende och tillit för studien för att de ska vara öppna och svara ärligt 
(Denscombe, 2009). Vi informerade om att diskussionen spelades in för att kunna 
fånga upp allt som diskuteras. Vi informerade om att samtliga deltagare var 
anonyma i studien och att citat kunde användas. Vi berättade att data inte kommer 
lagras i annat än i vetenskapligt syfte och att inspelningarna raderas när studien var 
genomförd. Vi berättade att studien kommer vara sökbar i Diva. Vidare informerade 
vi att det inte fanns något tvång på att delta i studien och att deltagandet gick att 
avbryta.  
 
 
Genom att informera och fråga om ovanstående punkter tog vi hänsyn till de fyra 
huvudkrav (Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet) som bör uppfyllas för god forskningsetik (Vetenskapliga rådet, 
2002). Under studiens gång var vi noggranna med att arbeta på ett sätt så 
deltagarna inte skulle komma till skada p.g.a. det insamlade materialet. Detta för att 
skydda deltagarnas rättigheter, värdighet och integritet vilket är viktiga 
forskningsetiska punkter (Denscombe, 2009). 

3.7 Analysmetod 

Analysmetoden innehöll följande steg:  
 

Steg 1 – Transkribera Fokusgrupperna  
Steg 2 – Bli förtrogna med den insamlade materialet  
Steg 3 – Identifiera de teman som diskuterades i Fokusgrupperna 
Steg 4 – Färgkoda innehållet under varje tema och skriv ut essensen med varje svar  
Steg 5 – Ta ut det viktigaste och hitta samband mellan svar 
Steg 6 – Identifiera vad som är en designutmaning och presentera resultatet 
Steg 7 – Analysera resultatet mot grundkonceptet och tidigare forskning 
Steg 8 – Dra slutsatser  

 
Första steget i analysen var att transkribera inspelningarna från fokusgrupperna. Vi 
skapade ett dokument för varje fokusgruppsession. För att inte missa viktiga 
detaljer skrev vi ner allt deltagarna sa.  
 

Det andra steget gick ut på att läsa igenom transkriberingarna flera gånger. Det för 
att bli förtrogna med materialet. För att behålla anonymiteten på deltagarna kodade 
vi om namnen på varje deltagare till ett ID.  
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Det tredje steget i analysen gick ut på att identifiera teman över vad som 
diskuterades i fokusgrupperna. Det gjorde vi genom att färgkoda svar som 
behandlade samma tema. Därefter grupperade vi de svar som behandlade samma 
teman under rubriker.  
 

I steg fyra färgkodade vi innehållet under varje rubrik, det för att få ut essensen med 
varje svar och diskussion. När vi färgkodat och skrivit ut essensen med varje svar 
och diskussion hade vi de svar och åsikter som rymdes under varje ämne. Vi gav 
varje svar och åsikt ett ID samt en rubrik som beskrev essensen med svaret. Vi 
samlade alla ID och beskrivningar i ett dokument grupperat efter ämne. Dokumentet 
innehöll då alla åsikter och svar som uppkom under fokusgrupperna.  
 

Under det femte steget undersökte vi om det fanns samband mellan olika svar och 
åsikter. Ämne för ämne undersökte vi om flera åsikter och svar berörde samma sak. 
Vi samlade ämnen som berörde samma sak och gav dem en övergripande rubrik. Vi 
grupperade dessa övergripande rubriker i ett dokument. Tillsammans med varje 
rubrik placerade vi citat som representerade åsikterna under rubriken samt de ID 
som de åsikter som rymdes under rubriken kom ifrån. Således hade vi det viktigaste 
om varje ämne samlat i ett dokument. Anledningen till att vi valde att genomföra 
analysen i flera steg var för att vi ville vara noggranna med att fånga upp alla 
relevanta åsikter i analysen. Noggrannhet är viktigt då det ökar chansen att 
förklaringen av det insamlade materialet blir korrekt (Denscombe, 2009). 
 

 
Eftersom ett syfte med studien var att identifiera designutmaningar inledde vi det 
sjätte steget med att undersöka vad i vårt insamlade material som kunde knytas till 
designutmaningar. Det gjorde vi genom att gå igenom dokumentet där åsikterna och 
svaren var samlade för att identifiera vad som var en designutmaning. Vi skrev 
därefter ner resultatet och grupperade designutmaningarna i underkategorier. 
Underkategorierna baserades dels på konceptet (Filtrera efter vikt, Filtrera efter 
aktivitet), samt de kategorier av designutmaningar vi ställde frågor om i 
fokusgrupperna (Användarkontroll, Tillit för applikationen och feedback, Integritet). 
Några av de designutmaningar som identifierats i teorin valde vi att stryka från 
rubrikerna. De första var Information Overload, som helt emot syftet med 
applikationen. Vi valde dock att använda den i analysen. Matchar inte 
användarprofilen strök vi då den inte var tillräckligt omfattande för att använda som 
rubrik. Vi använde den istället i analysen. Popularitet gav inget till diskussionen, 
därför ströks den. Även resultatet är uppdelat i underrubriker. Underrubrikerna är 
namngivna efter vad designutmaningen handlade om. 
 

Resultatet låg sedan grund för det sjunde steget, analys. För att analysera jämförde 
vi de designutmaningar vi fått fram i resultatet mot vår litteraturstudie. Genom att 
analysera designutmaningarna mot tidigare forskning kunde vi identifiera 
designriktlinjer för kontextmedvetna applikationer som reducerar Information 
Overload. 
 

Analysen låg sedan till grund för det åttonde och sista steget som var våra slutsatser. 
När vi drog slutsatser var vi noga med att inte dra förhastade slutsatser. Vi styrkte 
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upp slutsatserna med tidigare forskning.  Det var dock det insamlade materialet som 
var huvudkomponent när slutsatser drogs. Det är viktigt att slutsatserna är fast 
förankrade i data och att de inte baseras på obefogade personliga fördomar 
(Denscombe, 2009). 

3.8 Validitet 
När resultatet var analyserat presenterade vi de initiala slutsatserna för deltagarna. 
Anledningen var att validera att vi tolkat deras svar på ett korrekt sätt.  Att validera 
svaren med respondenterna är ett sätt att kontrollera och öka träffsäkerheten i 
tolkning av svaren (Denscombe, 2009). Under fokusgrupperna fanns möjligheten att 
ställa följdfrågor till deltagarna. Det möjliggjorde att vi kunde be deltagarna 
förtydliga vad de menade med ett svar eller bekräfta ett svar. Det gjorde att svarens 
träffsäkerhet ökade. Vi var även noga med att samtliga deltagarna skulle ha en chans 
att komma till tals. Denscombe (2009) belyser detta som en viktig kvalité hos 
intervjuaren. När ordet blev ojämnt fördelat försökte vi som moderatorer gå in och 
ställa riktade frågor när möjligheten fanns. 

3.9 Metoddiskussion 

Vi valde som framgått att rekrytera deltagare som var studenter som läser eller 
hade läst Informatik. När vi genomförde fokusgruppdiskussionerna blev 
diskussionen engagerad och rik. Vi tror det hade varit svårare att uppnå den nivån 
av engagemang och delaktighet med användare som har mindre erfarenhet av 
Informatik och IT. Det för att vi hade behövt lägga mer tid på att introducera 
begreppen samt få användaren att känna sig tillfreds med situationen. Samtidigt 
hade användare som inte är lika erfarna kunnat ge oss ett annat perspektiv på de 
frågor vi diskuterade under fokusgruppsessionerna.  

Anledningen till att vi valde en kvalitativ insamlingsmetod var på grund av att vi 
ville tillsammans med smartphone-användare identifiera möjliga designutmaningar 
med kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information Overload. 
Fokusgrupper visade sig vara en bra metod för det då diskussionen gjorde att 
deltagarna triggade varandra och diskussionen blev rik och engagerande. Ett 
kvantitativt tillvägagångssätt hade givit möjlighet att få en mer generell bild av vad 
smartphone-populationen i stort tycker om konceptet. Men det hade troligtvis inte 
givit möjligheten att få ut de rika data våra fokusgruppsessioner gav. En möjlighet 
för framtida forskning kan det vara lämpligt kombinera de två tillvägagångsätten för 
att först få ut de rika data vi får från fokusgrupper och sedan undersöka resultaten 
kvantitativt mot smartphone-populationen i stort.  
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4 Resultat 

Här presenterar vi de designutmaningar vi identifierat genom diskussioner med 
smartphone-användare. Vi presenterar designutmaningarna utifrån de utmaningar vi 
identifierat med kontextmedvetna applikationer i litteraturstudien. 
 

Deltagarna var positiva till idén med kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera 
Information Overload. Om en person t.ex. vill undvika att bli störd kan det vara ett 
alternativ till att stänga av mobiltelefonen. 

“Alternativet är att man stänger av mobilen helt och då får man ju inte fram 
några meddelanden. Ser man det så är det ju bättre att bara få det viktiga än 
att inte få någonting alls. Så visst om man ser till alternativet så är det klart att 
det känns attraktivt.”  

”Tanken med de här känns ju jättebra. Tanken… Alex (personen i scenariot) fick 
ju möjligheten att vila och möjligheten att slippa se de här meningslösa 
sakerna.” 

Deltagarna uttryckte sig positivt till att använda kontextmedvetenhet till att filtrera 
bort notifikationer efter hur viktiga de var. En av deltagarna framförde att både 
notifikationerna om meddelanden från Facebook och ifrån E-post kunde filtreras 
bort.  

4.1 Designutmaningar 

4.1.1 Filtrera notifikationer efter aktivitet 

Vissa notifikationer vill/måste användaren ha oavsett aktivitet: 
 

Ett av scenariona beskrev en person som behövde vila. I scenariot filtrerades 
notifikationer bort just för att användaren behövde vila. I relation till det nämnde en 
deltagare att ibland är konsumtion av information ett sätt att slappna av för honom.   
 
En av deltagarna nämnde att ibland behöver användare vara tillgängliga även om 
deras aktivitet inte relaterar till det meddelande de får. 
 

“När du kommer hem från jobbet kanske den här applikationen tror att ’Nej nu 
vill du inte ha massa jobbmeddelande.’ Men där finns det ett litet problem i 
samhället för inom många jobb är det ofta så att du förväntas svara även om 
du är hemma.” 

 

I relation till det påpekades det att de notifikationer som är tillräckligt viktiga aldrig 
ska filtreras bort. Det kan t.ex. vara säkerhetsrelaterade meddelanden samt 
meddelanden som är viktiga för personen.  
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Det är subjektivt hur bra personer är på att fokusera: 
 

Diskussionen kom in på att det är subjektivt hur bra personer är på att fokusera t.ex. 
när de studerar. Därför har användare också olika behov av att filtrera bort 
notifikationer som stör dem. En av deltagarna tyckte t.ex. att det var lätt att utesluta 
orelevant information när han studerade. En annan deltagare trodde att problem 
inte bara uppstår av att läsa eller svara på ett meddelande. Meddelandet gör även 
att han börjar tänka på annat och därefter tar det lite tid att få tillbaka fokus på 
studierna.  
 
Presenteras meddelande i fasta intervall eller på raster kan det bli problematiskt: 
 

Diskussionen kom in på när och hur notifikationer som filtreras bort presenteras för 
användaren. En av deltagarna föreslog att notifikationer kan presenteras vid raster 
eller under fasta tidsintervall, t.ex. var fjärde timme. Det påpekades dock att 
notifikationer som presenteras i fasta intervall kan vara en stressfaktor i sig 
eftersom användaren blir påmind om tiden. När det gäller att notifikationer 
presenteras vid raster menade samma deltagare att det kan förstöra rasten om 
många notifikationer har ackumuleras dit. 
 

”Bristen med det kanske är att då får du inte så mycket rast. Om du får en bunt 
med meddelande som har ackumulerats under några timmar. Ju fler timmar du 
ackumulerar desto mer kanske du får. Då blir de ju inte mycket till rast” 

 

Detta var något som alla deltagare höll med om. 

Applikationen kan ha en generell aktivitet: 
 

Diskussionen kom in på vad applikationen har för olika lägen. En av deltagarna tog 
upp att för några aktiviteter som t.ex. arbete är det viktigt att applikationen känner 
av vad personen håller på med. Detta för att kunna ge relevant information för den 
som arbetar och inte störa personen med orelevant information. För andra 
aktiviteter som t.ex. fritidsaktiviteter är det inte lika viktigt att personen får 
meddelanden som relaterar till just den fritidsaktiviteten. Därför kan 
mobiltelefonen gå in i ett generellt läge för de aktiviteter där den inte behöver 
filtrera information. 
 
Undvika irritation för obesvarade meddelanden: 
 

Ett scenario deltagarna fick läsa handlade om en person som vill fokusera på sina 
studier. I scenariot filtreras därför notifikationer som inte relaterar till studerandet 
bort. I relation till det diskuterades det att irritation kan uppstå om en avsändare 
skickar ett meddelande och inte får svar p.g.a. att notifikationen filtreras bort. För 
att undvika irritation för att personer inte svarar på meddelanden kom förslaget 
upp med autosvar. Där det skickas ett automatiskt meddelande till avsändaren som 
meddelar att personen i fråga är upptagen. 

 

”Ar det en liten grupp som använder den här applikationen och en stor grupp 
som inte gör det. Den här stora gruppen kanske inte vet om att applikationen 
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existerar och då kan det också bli svårt att ha förståelse för att personen inte 
svarar och det finns ju alltid en liten frustration om någon inte svarar.” 

4.1.2 Filtrera notifikationer efter vikt 

Viktiga notifikationer som klassificeras som oviktiga: 
 

Flera deltagare tog upp att en risk var att meddelande som är viktiga för en person 
av misstag kunde klassificeras som oviktiga, eller vice versa. En deltagare nämnde 
t.ex. att bara för att meddelande på ytan kan verka oviktiga behöver det inte vara så. 
Det kan variera från person till person hur de använder olika kommunikationsmedel 
som t ex sociala medier, SMS eller E-post.  
 

“En del använder ju Facebook till viktigare saker än vad andra gör.”  
 

Risken är att applikationen filtrerar bort viktiga notifikationer eftersom de kommer 
från t.ex. Facebook trots att meddelandet innehåller något viktigt. 

 
Meddelande kan prioritetras efter både typ och innehåll: 
 

Diskussionen kom vidare in på att applikationen inte bara bör prioritera efter typ av 
meddelande (SMS, E-post, Sociala Medier, Nyhetsmeddelande) utan även efter 
innehåll. En deltagare föreslog en gradinställning där personers intresse av olika 
ämnen graderades för att kunna ge grund till vilket innehåll som filtrerades bort och 
vilket som inte gjorde det. 
 

Deltagarna rangordnade de olika typerna av meddelande som de tyckte var 
viktigast. De kom gemensamt fram till att nyhets- och Facebook-meddelande hade 
lägre prioritet än E-post och SMS. Deltagarna var även eniga om att för SMS och E-
post är en viss fördröjning på svarstid acceptabel. Detta eftersom om det är något 
som verkligen är viktigt har personer möjligheten att ringa också. Telefonsamtal har 
högst prioritet och ska därför alltid släppas igenom, vilket också var grundtanken 
med konceptet.  
 
Underhållande eller intressanta notifikationer kan behöva inkluderas: 
 

En deltagare föreslog att applikationen borde skilja på hur användaren prioriterar 
viktiga och underhållande notifikationer. I vissa situationer vill användaren ha 
underhållande information för att kunna slappna av. 
 

“Hur jag prioriterar viktiga saker kan ju skilja sig från hur jag prioriterar 
roliga eller underhållande saker”. 

4.1.3 Tillit & Feedback 

Feedback ska inte vara störande eller pushas på användaren: 
 

När det gäller feedback var deltagarna överens om att den ska vara utformad så att 
den inte stör. Feedbacken ska t.ex. inte pushas på användaren om telefonen ändrar 
läge från t.ex. ”arbete” till “vila”. Med push menas både ljud, ljus och vibration. 
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“Om man ständigt skulle bli påmind med feedback, hade det ju lett till 
Information Overload bara det!” 

 
Användaren ska inte behöva reflektera över vilket läge applikationen är i: 
 

Deltagarna kom in på att trots att det ska finnas feedback har de svårt att se sig 
själva gå och fundera på vilket läge mobiltelefonen befinner sig i. Uppfattningen var 
klar hos alla deltagarna att det inte ska behövas. Feedbacken ska istället finnas till 
för om en person någon gång vill titta efter vilket läge applikationen befinner sig i.  

”Man ska inte behöva reflektera över vilket läge applikationen är i men man ska kunna 
ha någon form av ’koll’ om man vill kontrollera det någon gång” 

Misslyckas filtrering kan användarens tillit försämras: 
 

En deltagare tryckte hårt på att feedback egentligen inte ska behöva finnas utan det 
ska bara gå att lita på att det funkar. 
 

“Man måste kunna lita på att de funkar. Det ska inte finnas något tvivel om det. 
Därför ser jag inte feedback som något viktigt. Är det inte självklart att det 
funkar förstörs hela syftet med applikationen.” 

 

En av deltagarna påpekade dock att feedback kan vara ett sätt få personer att lita på 
att det fungerar. 
 

Diskussionen kom in på att om en person blir notifierad om meddelanden som inte 
passar användarens aktivitet eller som är oviktiga för användaren kommer också 
tilliten att påverkas negativt. Trots att en majoritet av de oviktiga notifikationer 
filtreras bort kan några enstaka notifikationer som inte passar in påverka tilliten 
negativt. 

4.1.4 Integritet 

Det är inte bra att applikationen lagrar information: 
 

Alla deltagare reagerade negativt på att applikationen lagrar information om vad 
användaren gör, vad användaren befinner sig, vad användaren gillar och vad 
användaren tycker är viktigt etc. Det framkom att integritet är en viktig fråga. En av 
deltagarna uttryckte att det viktigaste kanske inte är vad som kan hända med 
information som samlats in om personer. Det är istället att frågan tas på allvar . 
 
Diskussionen kom in på att redan idag lagras det mycket information o m oss 
människor. Ett exempel är Facebook och Google som lagrar information om vad 
personer befinner sig någonstans och vad de har för sociala preferenser. Till stor del 
är människor ovetande om det. En av deltagarna tog upp att hade vi tittat på hur det 
ser ut idag för tio år sedan, hade vi tyckt det var oacceptabelt. 
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Insamling av information medför risker: 
 

En av deltagarna påpekade att riskerna med att kontextmedvetenhet användes för 
att lagra information var större än hur det är idag. 

“Om den kontextmedvetna applikationen skulle läsa av var jag är någonstans 
skulle det ju ske hela tiden. Dygnet runt kommer den ha koll på vad jag gör. Det 
är rätt stor skillnad” 

 
Risker som togs upp inkluderade att om en datahacker kommer åt informationen 
kan det leda till att personer drabbas av inbrott eftersom det går att se var personer 
befinner sig. En annan risk som togs upp var reklampotentialen. Eftersom i dagens 
samhälle är det pengar som styr och eftersom en stor del av IT-branschen är 
reklamfinansierad finns risken för att det här utnyttjas till extremt riktad reklam.  
 
En av deltagarna tog upp att privat information är något personer vill hålla för sig 
själv. Även om en användare inte har något att dölja kan det vara skönt för 
användaren att veta att utomstående inte kommer åt dennes privat information. 
Vidare kom diskussionen in på att användarens acceptans av att applikationen 
lagrar data har att göra med hur stor nytta applikationen ger. Eftersom nyttan är 
individuell för varje person kommer också acceptansen för att data lagras variera 
från person till person. 
 
Viktigt att man förhindrar främmande åtkomst: 
 

Diskussionen kom in på att informationen borde skyddas på något sätt så att 
utomstående inte kommer åt den. En av deltagarna tyckte det var en idé att 
begränsa möjligheterna för utomstående att komma åt den insamlade 
informationen. Deltagarna var dock skeptiska till att t.ex. kryptering skyddar mot 
främmande åtkomst.  
 

”Finns det någon som kan skapa en kryptering, då finns det också någon som 
kan dekryptera.” 

 
Användaren måste bli informerad och ge applikationen tillstånd att lagra information: 
 

En av deltagarna kom med förslaget att när en person ska använda applikationen 
första gången ska det komma upp ett informationsformulär där det står att data 
kommer samlas in och lagras. En deltagare påpekade att det kan leda till att få  
personer kommer vilja använda applikationen. Deltagaren som kom med idén tyckte 
att det är etiskt korrekt att vara tydlig med att applikationen kommer samla in 
information om användaren och på så sätt låta användaren göra ett aktivt val.  
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4.1.5 Användarkontroll 

Olika användarkontroll och anpassningsmöjligheter för olika typer av användare: 
 

När frågan “Hur mycket användarkontroll bör användaren ha?” ställdes uttryckte 
samtliga deltagare att det beror på vilken typ av användare det gäller. Det föreslogs 
ett enkelt läge för den mindre vana användaren och ett mer avancerat-läge om 
användaren vill ställa in mer specifika inställningar. Trots de olika varianterna av 
användarkontroll tryckte flera deltagare på att användaren inte ska behöva ställa in 
några inställningar, applikationen ska vara självgående. 

 

“Allting ska ju ske automatiskt, det ska inte finnas så mycket att ställa in, Det 
ska ju bara funka” 

 

Men samtidigt ska möjligheten för de användare som vill ställa inställningar ha den 
möjligheten. Vidare uttryckte en annan deltagare  
 

“Det kommer alltid finnas personer som vill hålla på att meka och personer som 
inte vill hålla på att meka” 
 

Diskussionen kom in på att om det inträffar fel t.ex. att mobiltelefonen misstolkar 
den aktivitet användaren håller på med. Då måste det på ett enkelt sätt gå att justera 
det. Flera av deltagarna nämnde att de vill ha mer kontroll i början för att i ett 
senare skede kunna ha mindre kontroll eftersom användaren lärt sig lita på 
applikationen. I ett senare skede är det istället viktigare att det går snabbare och 
smidigare. En deltagare var även tydlig med att det måste gå att stänga av 
applikationen om användaren inte vill att notifikationer ska filtreras bort. 
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5 Analys och Diskussion 

I analysen utgår vi från de designutmaningar vi identifierat i studien. Vi kommer 
analysera och ge förslag på designriktlinjer för kontextmedvetna applikationer som 
reducerar Information Overload. 

5.1 Analys av designutmaningar 

5.1.1 Filtrera notifikationer efter vikt 

En av grunderna i konceptet som Paspallis och Panis (2011) föreslog var att 
notifikationer filtreras baserat på hur viktiga de är för användaren. Det för att 
antalet onödiga avbrott minskas då notifikationer filtreras bort. Vår studie pekar på 
att det kan vara positivt att notifikationer filtreras bort då det kan leda till bättre 
fokus och minskad stress. Applikationen kan därför designas så att notifikationer 
filtreras efter hur viktiga de är för användaren. 
 
Vår studie indikerade vidare att det kan finnas ytterligare aspekter att överväga. 
Flera deltagare nämnde att olika typer av meddelande inte automatiskt är mer eller 
mindre viktiga. Ett förslag som framkom var därför att filtrering kan baseras både 
på vilken typ av meddelande det är och på meddelandets innehåll. I studien 
diskuterades även att underhållande och viktigt inte behöver vara samma sak. En 
studie av Sohn et al., (2008) visar förövrigt att underhållning är bland de vanligaste 
användningsområdena för smartphones när användaren är mobil. Applikationen 
kan därför behöva ta hänsyn till vad användaren tycker är underhållande samtidigt 
som den tar hänsyn till vad användaren tycker är viktigt. Ovanstående punkter 
behöver dock utforskas mer för att kunna dra slutsatser utifrån dem.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett förslag för en kontextmedveten 
applikation som reducerar Information Overload kan vara att notifikationer filtreras 
efter hur viktiga de är för användaren. 
 

5.1.2 Filtrera notifikationer efter aktivitet  

Ett annat förslag med konceptet var att filtrera och senarelägga notifikationer som 
inte är relevanta för användarens nuvarande aktivitet (Paspallis & Panis, 2011). 
Aktiviteter inkluderar att arbeta, att studera, att koppla av etc. Tanken var att t.ex. 
när en person behöver fokusera på sitt arbete kan de notifikationer som är 
orelevanta för arbetet filtreras bort för att istället presenteras vid ett senare tillfälle.  
Vår studie pekar på att ökad fokus och minskad stress kan vara en möjlighet om 
störande notifikationer filtreras bort. Detta är dock individuellt från person till 
person. Stress och svårigheter att fokusera på en uppgift är dessutom effekter av 
Information Overload (Bawden & Robinson, 2009). Med denna bakgrund fann vi att 
för en kontextmedveten applikation vars syfte är att reducera Information Overload 
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kan en möjlighet vara att filtrera notifikationer efter hur viktiga de är för 
användarens aktivitet.  
 
Genom studien framkom att det kan finnas ytterligare aspekter att överväga vid 
filtrering av notifikationer baserat på aktivitet. Diskussionen kom in på att ibland 
behöver användare vara tillgängliga även om meddelandet som skickas till dem inte 
relaterar till deras aktivitet. Ett exempel är arbete, där användare kan behöva vara 
tillgängliga även om de inte arbetar. Om arbetsrelaterade meddelande då filtrerats 
bort hade det kunnat uppstå problem för användaren. Ett förslag som uppkom i 
studien var därför att om notifikationen är tillräckligt viktig ska den släppas igenom 
oberoende av aktivitet. Ett ytterligare förslag var att filtreringen av information 
endast sker när det är nödvändigt för användaren. För aktiviteter där det inte krävs 
varken fokus eller avkoppling som t.ex. fritidsaktiviteter krävs det inte heller att 
notifikationerna filtreras efter aktivitet. Ett förslag var därför att applikationen har 
ett generellt läge där bara “skräppost” filtreras bort. Att tillräckligt viktiga 
meddelanden inte filtreras bort och att filtrering endast sker när det är nödvändigt 
är två aspekter som behöver utforskas mer om vi ska kunna dra slutsatser utifrån 
dem.  
 
Paspallis & Panis (2011) skriver att notifikationer som filtreras bort kan presenteras 
för användaren vid ett senare tillfälle eller i fasta intervall. Vår studie indikerade att 
det kan uppstå problem om notifikationer senareläggs till t.ex. raster eller 
presenteras i fasta intervall. Ho och Intille (2005) konstaterar att användare är mer 
positiva till notifikationer som presenteras när användaren övergår från en fysisk 
aktivitet till en annan. Med övergång mellan fysiska aktiviteter menas t.ex. att 
övergå från “sitta” till “gå”. Ett förslag kan därför vara att presentation av de 
notifikationer som filtreras bort p.g.a. aktivitet kan ske vid tillfällen då användaren 
övergår mellan två aktiviteter. Det är dock något som behöver undersökas mer i 
relation till denna typ av applikation. För att inte motverka syftet att reducera 
Information Overload är det dock viktigt att notifikationer som senareläggs 
presenteras på ett sätt så de inte stör användaren. 

Ett problem som uppmärksammades i studien var huruvida avsändaren av ett 
meddelande vet om att användaren inte blir notifierad om meddelandet. Det 
diskuterades att det kan leda till irritation. Hur avsändaren informeras om att 
notifikationen filtreras bort kan alltså vara en aspekt att tänka på. 

Sammanfattningsvis förslår vi att användarens notifikationer filtreras efter hur 
viktiga de är för användarens aktivitet, samt att notifikationer senareläggs på ett 
sätt som inte stör användaren. 

5.1.3 Integritet  

Tidigare forskning har lyft fram integritet som ett av de problem som användare 
upplever med kontextmedvetna applikationer. Användare har upplevt oro över vad 
informationen används till och vem som får tillgång till den (Dey & Häkkilä, 2008; 
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Cherubini et al., 2011). Vår studie ger en klar indikation på detta då samtliga 
deltagare reagerade negativt på att information samlades in och lagrades om 
användaren.  En risk som lyftes fram i vår studie handlade om att insamlad data kan 
användas till riktad marknadsföring. En annan risk var att utomstående kommer åt 
informationen vilket kan leda till t.ex. inbrott. Tsai et al., (2009b) tar upp liknande 
risker: oro över att obehöriga får tillgång till användarens hemadress och att reklam 
baseras på informationen som samlas in om användaren. Vår studie indikerade även 
att en kontextmedveten applikation som dygnet runt övervakar vad en användare 
gör och tycker är viktigt etc. är en större risk än den insamling av personlig 
information som sker idag.  Det framkom i studien att med de här riskerna är det 
viktigt att förhindra att utomstående kommer åt informationen. Deltagarna 
uttryckte dock skepsis mot att t.ex. kryptering löser problemet. Med bakgrund av 
ovanstående indikerar det ändå att den insamlade informationen bör skyddas mot 
utomstående åtkomst på något sätt. För att om något minska riskerna.  

Av studien slöt vi oss till att användaren bör bli informerad på ett tydligt sätt om 
vilken information som samlas in och vem som får tillgång till den. Det stöds av Tsai 
et al., (2009b) som tar upp att användare av kontextmedvetna applikationer bör få 
information om vad som samlats in och vem som får tillgång till det. Användaren bör 
även få valet om information ska delas ut till övriga användare eller tredje part. Tsai 
et al., (2009a) skriver att feedback på vilka som har tillgång till användarens 
platsinformation minskade användarnas oro över att information samlades in. Med 
bakgrund av detta indikerar det att en möjlighet är att applikationen ger 
information om vad som samlas in och vem som får tillgång till informationen. 
Genom att vara ärlig med detta kan det öka förtroendet för applikationen och ge 
användarna ett val om de vill använda den eller ej.  

Sammanfattningsvis kan vi ge förslag på att användaren får information om att 
personlig information samlas in, samt att användarens integritet skyddas genom att 
insamlad data hanteras på ett säkert sätt.  

5.1.4 Användarkontroll  

Är en kontextmedveten applikation svår att förstå eller att använda kan det leda till 
att applikationen inte upplevs som användbar. Då väljer användaren ofta ett annat 
sätt att lösa problemet eller behovet (Cherubini et al., 2011). Vi finner i vår studie på 
ett liknande sätt att det enkelt bör gå att börja använda applikationen.  Det bör även 
vara enkelt att justera fel och att avbryta filtreringen. Att en applikation ska vara 
enkel att använda är dock något som är givet i applikationsdesign.  

I studien kom det fram att en del användare kan vilja ha mer kontroll över 
applikationen än andra. Ett förslag som uppkom i studien var att applikationen kan 
innehålla mer detaljerade inställningar på vad som ska filtreras bort etc. 
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5.1.5 Tillit & Feedback 

Bellotti och Edwards (2001) skriver att det är viktigt att användare av 
kontextmedvetna system förstår vad systemet gör. För att underlätta för användare 
att förstå systemet kan feedback designas som förklarar vad systemet gör, varför 
eller varför inte systemet utförde en viss handling (Lim et al., 2009).  I vår studie 
diskuterades feedback främst för telefonens läge (Studera, Jobba, Slappna av etc.). Vi 
fann att feedback inte bör vara störande eller “pushas” på användaren . Störande 
feedback hade motverkat syftet att reducera Information Overload. Vår studie 
indikerade även att användare inte nödvändigtvis vill reflektera över vilket läge 
applikationen befinner sig i. Feedbacken kan istället vara till för om användaren vid 
enskilda tillfällen vill kontrollera vilket läge applikationen befinner sig i. Ett förslag 
kan därför vara att feedback designas så den är lätt att kontrollera men ändå diskret 
så användaren inte behöver reflektera över den.  

Vår studie pekar på att om användare ska lita på applikationen kan det vara viktigt 
att användaren ser att applikationen filtrerar rätt information. Det bekräftas av 
Cherubini et al., (2011) som skriver att användning av kontextmedvetna 
applikationer minskar om användaren inte litar på att informationen från 
applikationen är korrekt. Det är även viktigt att användaren ser att informationen 
stämmer överens med dennes användarprofil (Cherubini et al., 2011). Detta 
indikerar att tilliten till applikationen kan påverkas negativt om användaren märker 
att denne får notifikationer som inte är viktiga eller orelevanta för aktiviteten. Att 
applikationen ger korrekt information anser vi dock är givet för all form av 
applikationsutveckling.  

För att sammanfatta stycket kan vi dock ge förslag på att feedback designas på ett 
diskret sätt så användaren inte behöver reflektera över den.           

5.2 Designriktlinjer för kontextmedvetenhet som ett sätt att 
reducera Information Overload 

Efter att ha undersökt den grundidé Paspallis och Panis (2011)  ger förslag på med 
smartphone-användare kan vi efter genomförd analys bekräfta att 
kontextmedvetenhet kan användas för att … 

 … filtrera notifikationer efter hur viktiga de är för användaren. 

 … filtrera notifikationer efter hur viktiga de är för användarens aktivitet.  

Utifrån analysen ger vi förslag på ytterligare fyra designriktlinjer som underlag för 
utveckling av en kontextmedveten applikation som reducerar Information Overload.    

Den första designriktlinjen är att de notifikationer som filtreras bort av den 
kontextmedvetna applikationen senareläggs på ett sätt så de inte stör användaren. 
Grundidén var att notifikationer ackumuleras och presenteras i fasta intervall eller 
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vid senare tillfällen som t.ex. raster etc. Vår studie indikerade dock att om många 
notifikationer ackumuleras kan det bli störande för användaren och därför 
motverka syftet att reducera Information Overload.  

Den andra designriktlinjen är att feedback designas på ett diskret sätt så 
användaren inte behöver reflektera över den. Tidigare forskning identifierade 
feedback som en viktig aspekt för att användare ska förstå en kontextmedveten 
applikation. Vår studie indikerade att för en applikation som reducerar Information 
Overload är det viktigt att feedbacken är diskret och inte pushas på användaren då 
det hade motverkat syftet med den här typen av applikation.                   

Den tredje designriktlinjen är att applikationen ger användaren information om att 
applikationen samlar in privat information. I vår studie framkom att integritet är en 
viktig fråga för utveckling av den här typen av applikation. Tidigare forskning har 
indikerat att användare av kontextmedvetna applikationer bör få information om 
vilken data som samlas in och vem som får tillgång till den.  Detta bekräftades av vår 
studie.  

Den fjärde designriktlinjen är att användarens integritet skyddas genom att 
insamlad data hanteras på ett säkert sätt. I studien diskuterades risker med 
kontextmedvetna applikationer. Dessa risker har även tagits upp i tidigare 
forskning. För att reducera riskerna med att personlig information samlas in bör 
insamlad data hanteras på ett säkert sätt.  

Utifrån ovanstående diskussion och som vårt resultat presenterar vi ett förslag på 6 
designriktlinjer som underlag för utveckling av kontextmedvetna applikationer vars 
syfte är att reducera Information Overload.  

 Designriktlinjer: 

 En kontextmedveten applikation vars syfte är att reducera Information 
Overload för smartphone-användare designas så att: 

DR 1 notifikationer filtreras efter hur viktiga de är för användaren 

DR 2 notifikationer filtreras efter hur viktiga de är för användarens aktivitet 

DR 3 notifikationer senareläggs på ett sätt så de inte stör användaren 

DR 4 användaren får feedback på ett diskret sätt 

DR 5 användaren får information om att personlig information samlas in 

DR 6 användarens integritet skyddas genom att insamlad information hanteras på 
ett säkert sätt  

Tabell 1 - Designriktlinjer 
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6 Slutsats  

I denna uppsats har vi undersökt kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera 
Information Overload. Vi ställde oss frågan: Hur kan kontextmedvetna applikationer 
designas för att reducera Information Overload? Syftet med studien var att 
identifiera eventuella designutmaningar med konceptet. Utifrån de 
designutmaningar som identifierats var syftet att identifiera möjliga designriktlinjer 
som underlag för utveckling av kontextmedvetna applikationer vars syfte är att 
reducera Information Overload.  

Utifrån tidigare forskning identifierade vi kontextmedvetenhet som ett sätt att 
reducera Information Overload. Genom fokusgruppsessioner med smartphone-
användare har vi kunnat identifiera 6 designriktlinjer som underlag för utveckling 
av kontextmedvetna applikationer vars syfte är att reducera Information Overload. 
Dessa 6 riktlinjer är inte att betrakta som ömsesidigt uteslutande eller heltäckande. 
Vi ser också att det kan finnas komplementära riktlinjer. 

 

6.1 Vidare forskning 

Designriktlinjerna är vårt bidrag och ger underlag för utveckling av en 
kontextmedveten applikation vars syfte är att reducera Information Overload. För 
att undersöka konceptet ytterligare kan studien kompletteras med studier med ett 
bredare urval av smartphone-användare. Vi förslår också att designriktlinjerna 
testas i en design för att sedan utvärderas och vidareutvecklas. 
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Bilagor 

Scenarion 

Scenario 1.1 – Alex vill koppla av 

Alex 25 år – Smartphoneanvändare 

Det är kväll och Alex ligger och kopplar av i sin soffa. Det är jätteskönt efter en lång 
och stressig dag. Det är helt tyst i rummet och inget annat hörs än regnet som slår 
mot fönsterrutorna - allt är fridfullt. 

Plötsligt bryts tystnaden - Mobilen som ligger på bordet vibrerar till. Vibrationen får 
hela bordet att skaka. Alex reser sig upp ur soffan och plockar upp mobilen. Det är 
en nyhet från Aftonbladet: “Zlatan gör mål igen! - Aftonbladet.se”. Alex blir irriterad 
av det onödiga avbrottet och lägger ner mobilen igen för att försöka koppla av.  

Plötsligt vibrerar mobilen till igen - Alex suckar men tar ändå fram mobilen. Det är 
Jonas en av Alex vänner som startat en chatt på Facebook: - “Alex! När var 
redovisningen imorgon? :)”. Alex svarar men kan inte låta bli att känna lite stress för 
den redovisning han har i skolan imorgon. Han passar på att kolla lite på Facebook 
när han ändå har mobilen uppe. Han kollar på lite roliga videoklipp och bilder som 
vänner lagt upp, samtidigt som han diskuterar redovisningen med Jonas. 

Alex börjar känna sig stressad och han vill egentligen avsluta samtalet med Jonas 
och ta det lugnt. Samtidigt som Alex håller på att avsluta samtalet med Jonas 
vibrerar mobilen till igen. Den här gången är det ett E-postmeddelande från 
biblioteket - “Överskridelse av utlåningstid - Din bok är försenad Mvh 
Stadsbiblioteket”. 

Nu har Alex det svårt att koppla av och huvudvärken börjar smyga sig in. Han vill 
bara koppla av. Istället känner han stress både för den försenade boken och för 
morgondagens redovisning. Alex känner sig utmattad och lägger återigen ifrån sig 
mobilen i ett nytt försök att koppla bort allt och bara ta det lugnt. 

Alex ligger nu i soffan med huvudet fullt av information. Det dröjer inte lång tid 
innan mobilen stör honom igen.  - “Inte igen” suckar Alex, det är hans mamma som 
ringer. Alex famlar runt med händerna på bordet för att hitta mobiltelefonen. Alex 
blir mer och mer frustrerad. - “Jag vill ju bara slappna av” tänker Alex.  
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Scenario 1.2 – Emelie vill vara produktiv 

Emelie 20 år – Smartphoneanvändare 

Klockan är åtta på morgonen och Emelie är på väg till skolan. Hon har mycket att 
göra idag. Rapporten i Samhällsekonomi ska vara inlämnad 12.00 i morgon och hon 
har en hel del kvar att skriva. -“Idag ska jag verkligen fokusera!” säger Emelie till sig 
själv. Väl framme i skolan sätter hon sig i ett tomt grupprum, tar fram datorn och 
försöker komma igång med skrivandet. 

Efter en liten stund kommer hon igång bra med skrivandet. – ”Med den här takten 
kommer det sluta bra!” tänker Emelie. Plötsligt vibrerar mobilen. Det är hennes 
kompis Ida som skickat ett SMS: -“Hej! Vad sägs om bio ikväll?”. Emelie vill väldigt 
gärna med på bion, men hon vet samtidigt hur mycket hon har att göra. Efter lite 
övertalning av Ida bestämmer sig Emelie tillslut för att följa med. Hon återgår till 
skrivandet. 

Plötsligt vibrerar mobilen igen. Emelie tar fram mobilen och ser att en av hennes 
bästa vänner Sara vill chatta med henne på Facebook. - “Hej kolla in det här 
videoklippet på Youtube! Johan Glans är bäst!”. Emelie går in och tittar på klippet 
samtidigt som hon chattar med Sara. Precis när hon försöker återgå till skrivandet 
vibrerar mobilen igen: -“Vad är det nu” tänker Emelie. Det är Ida igen. Hon undrar 
hur Emelie tar sig till bion ikväll. Mobilen vibrerar igen. Denna gången är det ett e -
mail från läraren i Samhällsekonomi som påminner om inlämningsdatum för 
rapporten. Emelie börjar känna sig väldigt stressad. Hon vet ju hur viktigt det är att 
hon lämnar in rapporten i morgon. 

Det börjar bli svårt att fokusera. Emelie tänker på bion, chattar med Sara på 
Facebook samtidigt som hon försöker svara på Idas SMS. Emelie kollar på klockan, - 
16.00! Stressen börjar smyga sig in allt mer. Det blir helt överväldigande att tänka 
på allt. -”Jag vill ju bara gå hem och vila” suckar Emelie. 
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Scenario 2.1 – Alex kopplar av 

Alex 25 år – Smartphoneanvändare 

Det är kväll och Alex ligger och kopplar av i sin soffa. Det är jätteskönt efter en lång 
och stressig dag. Det är helt tyst i rummet och inget annat hörs än regnet som slår 
mot fönsterrutorna - allt är fridfullt. 

När Alex vilar skickas ett meddelande om en nyhet från Aftonbladet till hans mobil: 
“Zlatan gör mål igen! – Aftonbladet.se”. Alex märker dock inte att han fått nyheten 
eftersom mobilen inte notifierar han om den. Detta eftersom nyheten har låg 
prioritet. Istället fortsätter han att slappna av på soffan. 

En stund senare tar Alex mobil emot ytterligare ett meddelande. Denna gången är 
det Jonas, en vän till Alex som startat en chatt på Facebook: - “Alex! När var 
redovisningen imorgon?? :)”.  Alex notifieras inte heller om detta meddelande 
eftersom meddelandet har lägre prioritet. Alex fortsätter att slappna av i soffan. 

Efter en stund börjar mobilen vibrera. Alex tar fram mobilen för att se efter vad det 
kan vara. Det är från biblioteket - “Överskridelse av utlåningstid - Din bok är 
försenad! Mvh Stadsbiblioteket”.   

- “Jag måste verkligen lämna tillbaka boken imorgon” tänker Alex. Han lägger sig 
återigen i soffan. En timme senare avbryts Alex vila av att de ringer i mobiltelefonen 
som ligger på bordet. Lite yrvaken plockar han upp mobilen och svarar, det är hans 
mamma som ringer.  

Scenario 2.2 – Emelie är produktiv 

Emelie 20 år – Smartphoneanvändare 

Klockan är åtta på morgonen och Emelie är på väg till skolan. Hon har mycket att 
göra idag. Rapporten i Samhällsekonomi ska vara inlämnad 12.00 i morgon och hon 
har en hel del kvar att skriva. -“Idag ska jag verkligen fokusera!” säger Emelie till sig 
själv. Väl framme på skolan sätter hon sig i ett tomt grupprum, tar fram datorn och 
försöker komma igång med skrivandet. 

Efter en liten stund kommer hon igång bra med skrivandet. -”Med den här takten 
kommer det sluta bra!” tänker Emelie. Samtidigt som Emelie sitter och pluggar 
skickar hennes kompis Ida ett SMS till Emelie: -“Hej! Vad sägs om bio ikväll?”. Emelie 
får meddelandet men mobilen notifierar inte henne om det. Därför vet Emelie inte om 
att hon fått ett SMS så hon fortsätter att skriva på rapporten. 

En av Emelies bästa vänner Sara startar en chatt med henne på Facebook. - “Hej 
kolla in det här videoklippet på Youtube! Johan Glans är bäst!”. Emelie blir inte 
notifierad om att Sara skriver till henne på Facebook. Därför fortsätter hon att skriva 
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på rapporten. 
 
Plötsligt vibrerar Emelies mobil. Det är hennes lärare i Samhällsekonomi som 
skickar en påminnelse till alla elever om att det är viktigt att rapporten lämnas in i 
morgon kl. 12. Hon läser meddelandet och inser att om hon bara är fokuserad 
kommer hon hinna att skriva klart rapporten idag. 

Efter att ha skrivit ett par timmar till är Emelie äntligen klar med rapporten. Nöjd 
packar hon ner sina saker och beger sig hemåt. Hon bestämmer sig för att 
promenera hem för att få lite luft. På vägen hem vibrerar plötsligt mobilen. Hon tar 
fram den och ser alla de meddelanden hon fått under dagen. Hon blir notifierad om 
att hon fått meddelandena först nu eftersom hon inte längre studerar. 

Sammanfattning: 
Alex 

● Nyhetsmeddelandet från aftonbladet filtrerades bort för att det ansågs ha 

lägre prioritet(Det var inte lika viktigt) 

● Meddelandet från biblioteket om att lånetiden på boken var ute filtrerades inte 
bort, för det ansågs viktigt 

● Meddelandet från Kompisen filtrerades bort för att Alex vill koppla av.  
● Alex får alltså lättare att slappna av eftersom han slipper bli störd av 

meddelanden. 
Emelie 

● De meddelanden Emelie fick från kompisar filtrerades bort för att hon 
studerade. Det var alltså inte relevant för hennes aktivitet.  

● Emelie notifierades dock om meddelandet från sin lärare eftersom detta 
relaterade till att hon studerar. 

● Emelie får lättare att fokusera på pluggandet eftersom hon slipper bli störd av 
meddelande. 
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Frågor: 

Fokusgrupp 1 
 
Tänk er in i Alex och Emelies situation…  
 
Inledningsfråga.  

Om ni jämför med det tidigare scenariot som ni läste om Alex och Emelie? Hur 
upplever ni de nya scenariona? 

 Hur upplever personerna den nya situationen tror du? Vad ser de som 
Positivt/negativt tror du? 

 Vilka tankar väcker de för dig? 

Fråga 1.  

I exemplet med Alex filtreras notifikationer bort i samband med att han försöker 
slappna av. I exemplet med Emelie filtreras notifikationer bort i samband med att 
hon studerar. Vad tror du att du hade tyckt om meddelanden filtreras på det här 
sättet? 

 Hade det varit bra/dåligt 
o Varför hade det varit bra/dåligt? 

 Vilka positiva/negativa aspekter ser du med det? 
 Tror du det hade varit till hjälp/hinder för dig? 

Fråga 2.  

I exemplet med Alex filtreras notifikationen om nyhetsmeddelandet bort. Däremot 
filtreras påminnelsen om att boken är försenad inte bort. Vad hade du tyckt om att 
vissa meddelanden prioriterades högre än andra på det här sättet?  

 Hade det varit bra/dåligt 
 Varför hade det varit bra/dåligt? 

 Vilka positiva/negativa aspekter ser du med det? 
 Hur viktigt anser du att olika typer av meddelanden är t ex:   

o SMS? 
o Mail? 
o Meddelanden/Statusuppdateringar från sociala medier?  
o Nyhetsmeddelanden från nyhetssajter?  

 Vilken “nivå” ska vikten ligga på: Tror du det är “sms” eller även vilket 
innehåll det är i SMS:et. 
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 Har kontaktpersoner automatisk hög prioritet? 
 Tanken är att mobilen själv kommer ha koll på vad användaren tycker är 

viktigt, Ska användaren göra några inställningar? Vilka? 

Fråga 3.  

I Scenariot med Emelie får hon endast notifikationer om de meddelanden som 
relaterar till att hon studerar. Vad tycker du om att notifikationer prioriteras efter 
den aktivitet du håller på med? 

 Varför tycker du så? 
 Positiva/negativa aspekter? 
 Vilka “lägen” - tror du mobilen ska ha (“Studerar, Jobbar osv osv”) 

o Vilken detaljgrad ska det vara? T ex: “Jobbar, hemma vs Möte, lunch”? 

Fråga 4. 

I Scenariot med Emelie blev hon notifierad om de meddelanden hon fått först när 
hon slutat studera. Vad tycker du om att notifikationerna kommer då? 

 Vilka positiva aspekter ser du med det? 
o Är det ett rimligt pris att betala för att vara fokuserad? 

 Vilka negativa aspekter ser du med det? 

Fokusgrupp 2 

Fråga 1: Användande 

Tror du att du hade använt detta? 
 Varför/Varför inte? 
 Hur skulle det behöva fungera för att de skulle vara användbart 

för dig? 

Tror ni det hade gått att lösa bättre på ett annat sätt?  
○ Exempel? 
○ Ser ni några fördelar med konceptet om ni jämför (mot det de just 

föreslog) 

Spelar det någon roll om t.ex. personer i din omgivning använder det för att du ska 
använda det?  

○ Varför/Varför inte? 

Fråga 2: Tillit till applikationen/feedback 
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Båda scenarion beskriver att mobiltelefonen agerar utifrån att data om vad 
användaren gör samlas in. Tror du att du skulle lita på att mobiltelefonen förstår 
situationen såpass väl att du t ex är säker på vilket tillstånd den är i (ex: jobbar, är 
hemma, studerar. )? Eller vilka personer/meddelande den tror du tycker är viktiga?  

● Förklara varför? 

Vad krävs för att du ska lita på det tror du? 
○ Krävs det feedback?  

■ Vad för typ av feedback? Om vilket status den är i? Varför den 
bytte status (Why)? Varför gjorde den inte på ett visst 
sätt?(Why not)?  

Fråga 3: Förståelse av hur applikationen fungerar / grad av användarkontroll 

Tanken med konceptet är att mobilen själv märker av vilken aktivitet användaren 
håller på med och vilka meddelanden som användaren notifieras om. 

Under förra sessionen kom det fram att det bör vara viss användarkontroll över 
applikationen, T ex om mobilen ger dig information som den tror är viktig, när den i 
själva verket inte är det så ska det gå att justera det.  

Vad anser ni om det?   
○ Vilken grad sker användarkontrollen? 

○ Ni nämnde även pre sets 

■ Vilken grad ställer användaren in ”presets”?  

○ Vad ser du för brister/möjligheter med detta? 

Fråga 4: Integritet 

För att denna funktionalitet ska fungera kan det krävas att en rad av information 
samlas in t ex:  

● Kontextmedvetenhet: Information om din plats, kalenderstatus, tidpunkt, 
din sociala omgivning, personliga preferenser 

● Beteendemönster: Går du? Klickar du? Håller du? omedvetna beteenden 
● Avsiktsmedvetna system: Medvetna handlingar: “handla kläder”, “skriva 

rapport” 
● Vad du har för avsikt: ditt kommande beteende.  

 

 Vad tänker du om att denna data samlas in?  

 Tror du detta kan upplevas som ett problem? 

o Vad tycker du? 

 Vilka risker finns det? 

o Finns det risk att information används till andra syften? 
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Johan Sebelius 

Johan Sebelius har studerat Informatik 
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programmering. I framtiden så vill han 
arbeta med att utveckla eller ta fram 
produkter eller tjänster. 

  

 

Thomas Höjman 

Thomas Höjman har studerat informatik 
under tre år på Högskolan i Halmstad. 

Han är intresserad av teknik, design och 
programmering. Utöver det är han 
intresserad av samhällsfrågor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  


