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Abstrakt 
Informationsöverbelastning blir alltmer vanligare i den ständigt uppkopplade värld vi män-

niskor lever i. Smarttelefonen skickar hela tiden ut notiser och information när någonting nytt 

sker till sina användare och den här utveckling har bidragit till att människor distraheras från 

viktiga livshändelser och effekterna kan resultera i tappat fokus, stress, depression och ut-

brändhet.  

Syftet med det här kandidatarbetet är att skapa en designmetod som kan reducera informa-

tionsöverbelastning. Vi har skapat en prototyp för ett socialt nätverk där användarna kan filtr-

era innehållet i det sociala nätverket genom en filterfunktion. Användarna kan skapa nya fil-

ter, aktivera samt avaktivera och byta mellan de skapade filtren för att stänga ute information 

som inte är relevant för stunden. Genom vår gestaltning undersöker vi om informationsöver-

belastningen går att reducera genom kontextmedvetna system i mobilapplikationer där sys-

temet känner av din kontext och därefter kan filtrera bort irrelevant information som du inte 

behöver ta del av just nu. Vi påpekar även säkerheten i sådana system och hur det kan kränka 

din integritet. 

Nyckelord: kontextmedvetenhet, sociala medier, cyborg, smarttelefon, informationsöverbe-

lastning, ubik datateknik. 
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Abstract 

Information overload is becoming more common in the constantly connected world in which 

people live in. The smartphone constantly sends notifications and information to its users 

when something new happens, and this development has contributed to distracting people 

from vital life events, and the effects can result in lost focus, stress, depression and getting 

burned out.  

The main purpose of this Bachelor thesis is to create a design method that can reduce infor-

mation overload. We have created a social network prototype where users can filter the con-

tents of the social network through a filter function. Users can create new filters, enable and 

disable filters which then enables the user to filter out information that is not vital at the mo-

ment. Through our prototype we examine whether information overload can be reduced 

through context aware systems in mobile applications, where the system recognizes your con-

text and can filter out none vital information that you do not need to access at the moment. 

We also point out the security of such systems and how it may violate the users privacy. 

keywords: Context awareness, social media, cyborg, smartphone, information overload, 

ubiquis computing. 

!III



Innehållsförteckning 
1 Bakgrund 1 

2 Frågeställning 2 

3 Syfte 2 

4 Gemensamt skrivande 3 

5 Tidigare och Aktuell forskning 3 

5.1 Cyborgbegreppet 3 

5.2 Smarttelefonen som en cybernetiks organism 4 

5.3 Kontextmedvetenhet 5 

5.4 Social media 6 

5.5 I en överbelastad och utbränd värld 7 

5.6 Kontextmedveten informationsfiltrering 9 

5.7 Säkerhet och integritet 11 

5.8 Sammanfattning 12 

6 Metoder 12 

6.1 Forskningsansats 13 

6.2 Design och produktionsmetoder 14 

6.2.1 Mobile first 15 

6.2.2 Wireframes 15 

6.2.3 UML 16 

6.2.4 Single page application 18 

6.2.5 Model View Controller 19 

7 Resultat av observation och enkät 20 

8 Slutsatser och diskussion 21 

8.1 Focus genom kontextmedvetenhet 22 

8.2 Behövs det verkligen fler filter? 22 

8.3 Förlorad kontroll 24 

8.4 Metodkritik 26 

8.5 Slutsatser 26 

9 Bilagor   27 

9.1 Källförteckning 27 

9.2 Ordlista 32 

9.3 Teknisk bilaga 33



1 Bakgrund 
I en uppkopplad värld där människor lever i symbios med tekniken och beslut fattas efter in-

samlad data, blir den information människor bemöts av mer situerad för varje individ. 

Datamängden ökar hela tiden när tekniken binds samman med analoga artefakter för att digi-

talisera, utveckla och underlätta vardagen för oss människor. Mark Weiser (1999) skriver om 

begreppet ubiquitous computing där tekniken och datorer väver sig in och blir en del av 

vardagen. Det ser vi idag när vi använder smarta enheter i hemmet där tekniken förkroppsli-

gas genom vitvaror, tv apparater, lampor, med mera vilket har gjort att vi kommunicerar med 

våra ting på ett helt nytt sätt än tidigare.  

Bright, Bardi & Landreth (2014) beskriver att social media har förändrat hur vi kommunicer-

ar med varandra, oavsett om det är person till person, företag till konsument eller företag till 

företag. De förklarar även att sociala nätverk som Facebook och Twitter idag är den primära 

källan för kommunikation samt den plats där användare hittar information. Användare kan 

även knyta kontakter med andra människor samt företag som användaren identifierar sig 

med. Men vad händer med oss när vi alltid är uppkopplade? Att känna en press att kontrollera 

våra sociala mediekonton efter uppdateringar, pushnotiser eller meddelanden? Idag lever vi 

människor i en anslutnings- och kommunikationsöverbelastad värld orsakad av diverse so-

ciala medierna och den sociala press att hålla sig uppdaterad på dem. Zhang, Zhao, Lu & 

Yang (2015) beskriver överbelastning som en personlig och subjektiv känsla av att det är 

svårt eller att man inte längre kan hantera alla objekt och människor på de sociala medier som 

man är uppkopplad till. 

De smarta mobiltelefonerna blir allt mer personliga till sina ägare och sparar känslig informa-

tion om sina användare, exempelvis kommunikationsdata, finansiella transaktioner, inloggn-

ingsuppgifter och personuppgifter (Mayrhofer, Schmidtke & Sigg, 2014). Vad händer med 

vår säkerhet och integritet när de här enheterna kopplas samman och bildar nätverk som dy-

namiskt hämtar och delar information? Vilka kommer åt informationen och hur kan den an-

vändas?   
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I en digitaliserad värld där informationen vi bemöts av blir allt mer situerad skapar vi män-

niskor tillsammans med tekniken, våra egna verkligheter genom olika filter. Det individuella 

perspektivet syns tydligt på våra sociala mediaflöden där företag annonserar till användarna 

efter specifik målgrupp beroende på användarmönster, vi får notiser i smarttelefonen som ex-

empelvis berättar för oss att det är dags att springa nu efter som du gjorde det vid den här 

tiden förra veckan eller att din bästa vän fyller år. Det här sker genom kontextmedvetna sys-

tem vilket betyder att användaren inte behöver interagera med smarttelefonen utan den kän-

ner av användarens kontext, det vill säga var användaren befinner sig, om användaren är i 

rörelse eller till och med vilka andra användare som är i närheten.  

Information, meddelanden och statusuppdatering från sociala medier tar ständigt fokus från 

våra dagliga liv då vi nästan konstant kontrollerar våra sociala medie konton efter uppda-

teringar, meddelanden eller får notiser. Kan vi på något sätt reducera den information som vi 

får till oss? 

2 Frågeställning 
Hur kan kontextmedvetna applikationer påverka användarens relation till sociala medier? 

3 Syfte 
Undersökningen syftar till att genom bland annat Haraways (2000) cyborgbegrepp skapa en 

förståelse för hur kontextmedvetna applikationer kan påverka användarens relation samt an-

vändning av sociala medier. Vad händer när applikationen är medveten om att du är upptagen 

och kan välja när och var du får pushnotiser eller statusuppdateringar. Skulle det förändra hur 

användaren ser på och interagerar med sina sociala mediaflöden? 

I vår gestaltning har vi skapat ett socialt nätverk med en filterfunktion som designmetod för 

att reducera informationsöverbelastning. Genom att användaren av det sociala nätverket ska-

par ett filter med taggar av den information de vill se, kommer applikationen filtrera bort all 
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övrig information. Tanken är att applikationen känner av om användaren befinner sig på ex-

empelvis sitt arbete eller i skolan och därefter aktiverar det aktuella filtret.  

I vår undersökning vill vi ta reda på om den här applikationen fungerar som ett sätt att reduc-

era informationöverbelastning då användarna endast tar del av relevant information utefter 

dess kontext och inte tappar fokus på distraherande meddelanden och notifikationer. Genom 

att involvera en fokusgrupp kommer vi observera och identifiera möjliga designutmaningar 

med ett filtersystem som kan reducera informationsöverbelastning samt ta reda på om använ-

darnas relation till social media förändras genom kontextmedvetna system. 

4 Gemensamt skrivande 
I den här undersökning har vi varit två textskapare och utvecklat ett fungerande arbetssätt un-

der processens gång. All text är skriven i ett gemensamt dokument för att vi skulle kunna ha 

uppsikt över varandras framsteg. Vi har strukturerat den skrivande processen genom att dela 

upp de olika kapitlen och själva välja vem som skriver vilket kapitel. Efter varje dag har vi 

gått igenom det som skrivits och diskuterat innehållet med varandra. Vi har även skapat ex-

terna dokument för litteratur, anteckningar och idéer som vi flitigt har använt oss av under 

processens gång. 

5 Tidigare och Aktuell forskning 
För att få en bättre förståelse om vår frågeställning och undersökningens problemområde 

kommer vi i det här kapitlet fördjupa oss i forskning rörande ämnen som kontextmedveten, 

social media, informationsöverbelastning samt cyborgbegreppet. 

5.1 Cyborgbegreppet 

Ordet cyborg betyder cybernetisk organism och det var Manfred Clynes och Nathan Kline 

som myntade begreppet för första gången i artikeln “Cyborgs and Space” (1960). Manfred 
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tillsammans med sin kollega Nathan förklarar att syftet med cyborgen är att genom teknik 

möjliggöra att problem tas hand om automatiskt och omedvetet vilket lämnar människan fri 

att utforska, skapa, tänka och känna. 

Begreppet nämns igen av Donna Haraway i texten “A cyborg manifesto” (2000) där hon 

menar att cyborgen är en hybrid av maskin och organism. Haraway förklarar även att en cy-

borg inte behöver vara teknik som sätts på eller opereras in i kroppen utan kan även vara ex-

terna ting som förbättrar samt hjälper människan. Cyborgen går att se som en bindemassa 

mellan teknik och organism, som Gray (1995) beskriver är cyborgen en förlängning av män-

niskan, exempelvis glasögon som ger oss bättre syn, hörapparater som får oss att höra bättre, 

konstgjorda organ, pacemakers eller smarttelefoner. Vi skulle påstå att i dagens samhället är 

alla cyborgs då vi på något sätt brukar sådana ting men just smarttelefonen är en stor del av 

människans liv och vi lever stora delar av våra liv genom den. 

5.2 Smarttelefonen som en cybernetiks organism 

Infrastrukturen för smarttelefoner växer och Moses Bamidele (2014) förklarar att behovet av 

mobil dataanvändning uppkom för att vi ska kunna ta del av information var som helst, när 

som helst och det har skapat en snabbare, mer pålitlig och tillgänglig infrastruktur. Idag tar vi 

den infrastrukturen för givet och den är en del av människans vardagliga liv.  

Davidsson & Findahl (2016) förklarar att år 2016 ägde 81% av Sveriges befolkning en smart-

telefonen vilket gör att vi flyttar in våra liv mer och mer till den digitala världen genom 

smarttelefonen och datorn samt att vi lever i en symbios med den virtuella världen. Använ-

dare tillsammans med smarttelefonen bildar en form av cyborg för exempelvis kommunika-

tion, nyhetsinsamling, nätverkande, arbete, nöjen med mera och vi tar den med oss vart vi än 

går. Schilit, Adams & Want (1994) förklarar att genom mobil datoranvändning använder vi 

dagligen många olika mobila, stationära och även inbäddade datorer vilket gör att vi inte be-

gränsar oss till en plats eller i ett sammanhang utan snarare över en mängd olika situationer 

och miljöer som exempelvis kontor, mötesrum, flygplatser, hotell, hemmet eller på bussen. I 

smarttelefonen finns det inbyggda sensorer som exempelvis accelerations- och ljussensorer 
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som kan känna av om telefonen ligger på bordet eller i fickan och om användaren sitter stilla 

eller rör på sig. De nyare versionerna av smarttelefoner använder sina sensorer för att samla 

in data om användarens kontext och det begreppet kallas för kontextmedvetenhet (Lukowicz, 

Pentland & Ferscha, 2012). 

5.3 Kontextmedvetenhet 

Kontextmedvetenhet kommer ifrån begreppet ubik datateknik som Mark Weiser (1999) förk-

larar är när datorer och tekniker väver sig in och blir en del av vardagen och vårt medvetande 

inte längre tänker på dem. Ubik datateknik kallas även för genomträngande datateknik och 

Maria R. Ebling (2016) förklarar begreppet med att enheter som kläder, verktyg , anordningar 

för bilar, människokroppen och kaffemuggar kan anslutas med chip och skapa nätverk som 

alltid är tillgängliga. 

Genomträngande datateknik är någonting vi ser idag då tekniken binds samman med analoga 

artefakter för att digitalisera, utveckla och underlätta vardagen för oss människor. Vi använ-

der smarta enheter där tekniken förkroppsligas genom exempelvis vitvaror, vi mäter vår hälsa 

genom klockor med sensorer och våra tv-apparater har internetuppkoppling. 

Genom sensorer i de olika enheterna känner kontextmedvetna system av och beräknar rele-

vant information om användaren som exempelvis den plats de befinner sig på, information 

om personer i dess närhet och om de rör på sig eller sitter stilla. Schilit, Adams & Want 

(1994) säger att tre av de viktigaste aspekterna i de här systemen är var du befinner dig, vem 

du är med och vilka resurser som finns omkring dig. 

Exempel på kontextmedvetna mobilapplikationer: 

● Runkeeper (FitnessKeeper Inc, 2008).  är en träningsapplikation som använder mobil-

telefonens GPS för att spåra var användaren springer, hur långt användaren har sprun-

git och även hur snabbt användaren rör på sig. Runkeeper känner även av när använ-

daren sist rörde på sig och skickar ut pushnotiser för att motivera användaren. 
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● Pokémon Go (Niantic inc, 2016) är ett platsbaserat mobilspel som genererar en 

spelplan utefter var användaren befinner sig. Användaren kan utmana andra spelare 

som befinner sig i närheten och färger i spelet ändras beroende på om det är dag eller 

natt. 

● Snapchat (Snap Inc, 2011)  är en mobilapplikation där användare kan kommunicera 

med bild, video och text. Snapchat använder mobiltelefonens GPS och kan visa filter 

beroende på var användaren befinner sig. Snapchat använder även ansiktsigenkänning 

och utför olika animationer på sina filter beroende på vilket ansiktsuttryck användaren 

har. 

5.4 Social media 

Acar (2014) berättar att kortfattat är social media en interaktiv webbsida som tillåter använ-

daren att skapa innehåll och dela meddelanden. Men Acar beskriver även att man kan se på 

social media som en internetbaserad applikation som förenar okända människor med varan-

dra men även för människor som redan känner varandra närmare. LaRose, Connolly, Lee, Li 

& D. Hales (2013) definierar Social media som en kommunikationskanal för att forma och 

bevara sociala relationer genom elektronisk kommunikation. Social media är ett globalt 

nätverk som kopplar samman människor, företag och organisationer med varandra. Det är 

vanligt att användare blir förenade i grupper med liknande intressen, politiska åsikter eller 

religion. Användarna behöver inte känna varandra sedan tidigare för att ingå i de här grupper. 

Hinchcliffe, Kim & Dachis (2012) beskriver, för att kalla en applikation social media behövs 

en social graf (The Social Graph) samt en aktivitetsström (The activity stream). Den sociala 

grafen är de olika användarprofilerna och deras kopplingar mellan varandra. Ak-

tivitetsströmmen är kommunikationen, delningar och meddelanden mellan applikationens 

användare. Acar (2014) beskriver även hur social media tillåter användaren att dela medde-

landen med tusentals andra användare genom ett enkelt knapptryck. 
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Användarnas delningar av information och meddelanden är det som gör social media till just 

vad det är. Acar (2014) beskriver att social media skulle vara som en tom karta utan det an-

vändargenererade innehållet. Han menar att själva delningen leder till en interaktion mellan 

användarna som i sin tur kan eller inte kan leda till en konversation mellan dem. 

I dagens sociala mediasamhälle där människor lever genom sina sociala mediekonton och 

alltid är uppkopplade mot dem skapas det enorma mängder information, inlägg, meddelanden 

och delningar. Det finns även ett yttre ansvar på varje användare att hålla sig uppdaterad om 

vad som händer i användarens sociala- och intressenätverk. Lee, Son & Kim (2015) beskriver 

ett socialt krav och en konstant bevakningen av våra sociala mediekonton som leder till social 

nätverksutmattning vilket i sin tur kan leda till fysiska och psykiska påfrestningar, såsom ut-

brändhet och trötthet. 

5.5 I en överbelastad och utbränd värld 

Enligt Statistiska centralbyrån (2015) använder tre fjärdedelar av den svenska befolkningen 

ålder 16-85 internet dagligen och bland dem så har 89% motsvarande 6,9 miljoner personer 

tillgång till internet i hemmet. Statistiska centralbyrån (2014) beskriver även att i åldrarna 16-

85 så har 65% använt internet genom smarttelefoner. Vi lever idag i en ständigt uppkopplad 

värld där smarttelefonen är en central punkt för kommunikation mellan människor. LaRose et 

al. (2013) beskriver fenomenet “alltid uppkopplade”, som ständigt distraherar oss från viktiga 

livshändelser genom olika elektroniska kommunikationskanaler samt att distraktionskällorna 

alltid är närvarande under dagen eftersom vi har dem med oss i form av smarttelefoner. 

LaRose et al. (2015) förklarar att för hög mobiltelefonanvändning kan leda till stress, sömn-

störningar och depressionssymtom. Lee et al. (2015) beskriver effekterna av att överanvända 

social media inte alltid är uppenbara, Men en viktig effekt är att användaren känner sig utmat-

tad efter social medieanvändning. Dagens sociala mediaanvändare förväntas att vara upp-

märksamma och svara på meddelanden och inlägg i den stunden de läggs upp. Lee et al. 

(2015) beskriver att på sociala medier finns det olika typer av information, som exempelvis 

personlig information, nyheter, skvaller, evenemang och expertis. När kraven på att hålla sig 
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uppdaterad och kontrollera all den information som finns på social media, och informationen 

överskrider användarens informationsbehandlingskapacitet så kan informationsöverbelast-

ning ske. Zhang et al. (2015) skriver att social nätverksutmattning är en subjektiv och negativ 

känsla av att känna sig trött, uttråkad eller utbränd till följd av social medieanvändning. 

Lee et al (2015) och Zhang et al (2015) beskriver de olika överbelastningstyperna som: 

● Anslutningsöverbelastning beskrivs som när användaren kämpar med sin självkontroll 

över sitt anslutnings beteende till sociala medier och kraven på att ta emot, underhålla 

och uppdatera de sociala media konton har en skadlig effekt på användaren.  

● Systemfunktionsöverbelastning beskrivs som när tekniken inte passar eller upplevs av 

användaren för komplicerad för att slutföra triviala uppgifter. 

● Informationsöverbelastning beskrivs som när informationen som användaren måste 

bearbeta överstiger användarens processkapacitet. 

LaRose et al. (2015) skriver att så länge som användningen av social media ger ett positivt 

resultat samt sker i ett genomsnittligt basis så skadar det inte användaren. Men när använ-

daren ägnar allt för mycket tid till sina sociala medier så kan det störa arbete, skola och fy-

siska samt sociala relationer.  

Användaren är oftast medveten om de negativa resultatet och känner sig hjälplös och som att 

de har tappat kontrollen över sin sociala medieanvändning. LaRose et al. (2015) beskriver att 

ha många vänner på social media skapar anslutningskrav för användaren vilket kan potentiellt 

bli överväldigande och leda till misslyckad självkontroll över social medieanvändning. Lee et 

al (2015) säger att med för mycket informationsutbyte som överstiger användarens kognitiva 

kapacitet, kan distrahera från den fysiska världen oavsett informationens relevans till använ-

daren.  
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LaRose et al. (2015) fortsätter beskriva att dem som inte kan hantera sina anslutningskrav 

börjar istället att missköta andra aspekter av deras liv, vilket i sin tur kan leda till negativa 

känslor och stressen med att försöka klara av konkurrensen mellan den fysiska världen och 

den virtuella världens krav. 

5.6 Kontextmedveten informationsfiltrering 
Gil, Giner & Pelechano (2010) beskriver att i en ubik datateknisk miljö kan tekniska tjänster 

bäddas in i det vardagliga livet, vilket resulterar i att tekniken kan röra sig fritt mellan den 

mänskliga uppmärksamheten. Gil et al. (2010) menar att med de avancerade möjligheterna 

hos mobila enheter gör att de kan komma att bli standarden för det fysiska gränssnittet hos 

ubik datateknik. Curiel & Lago (2013) berättar att smarttelefonen är den enheten som vi an-

vänder vardagligen och som vi är beroende av för att utföra en stor mängd arbetsuppgifter.  

Burchell (2015) beskriver att genom den stora utvecklingen av smarttelefoner, datorenheter 

och onlineplattformar har det skapats en ny oväntad typ av urban stimuli. Burchell (2015) 

fortsätter med att beskriva hur det räcker med ett ögonkast på mobiltelefonen så har använ-

daren tillgång till en mängd antal handlingar och interaktioner som inte bara går att observera 

utan användaren kan även interagera med dem. Smarttelefonen är den enhet som vi alltid har 

med oss i vardagen och vi kontrollerar den ständigt efter meddelande och diverse statusupp-

dateringar. Burchell (2015) beskriver att den här upprepade bakgrundsinteraktionen med våra 

kommunikationsverktyg har blivit invävd i våra vardagliga liv som morgon och kvällsrutiner, 

när man är ute och går, när man väntar på bussen, äter mat och till och med när man har en 

aktiv konversation med andra människor.  

LaRose et al. (2013) beskriver hur kraven på att svara på meddelanden och underhålla rela-

tioner leder till upprepad användning av social media, vilket i sin tur skapar en automatisk 

medievana för konsumtion av social media. LaRose et al. (2013) fortsätter med att beskriva 

social media som vanebildande eftersom den neurala kretsen för vanebildning och uttryck är 

särskilt känslig för social stimuli. LaRose et al. (2013) berättar även om hur vanor föregår en 

otillräcklig självbehärskning, samt hur individen blir medveten om sina vanor  och försöker 

moderera dem men finner det svårt att klara av det. Det här betéendet kallas även för att ha 
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“dåliga vanor” samt är starkt kopplade till en negativ känsla vilket upplevs som störande för 

de individer som kämpar med dåliga vanor. Burchell (2015) beskriver att i sin studie svarade 

hälften av de som deltog att de hade en önskan att ta bort meddelandeindikationer och push-

notiser från sina mobiltelefoner, något som deltagarna kallade för “rensning”. 

Eftersom vi alltid bär med oss våra smarttelefoner ger det utvecklaren av mobilapplikationer 

möjlighet att samla in data genom telefonens sensorer, till exempel om den plats användaren 

befinner sig på genom GPS, tid samt om användaren är stilla eller rör på sig, en så kallad 

kontextmedveten applikation. Curiel & Lago (2013) beskriver kontext som den information 

som kan användas för att karakterisera en entitetssituation, där entiteten kan vara en män-

niska, en plats eller ett objekt, och om det anses vara relevant till interaktionen mellan använ-

dare och applikation. Det kan också inkudera användaren och applikationen. Aaltonen, Hu-

uskonen & Lehikoinen (2006) beskriver kontextmedvetenhet som ett tillvägagångssätt för att 

använda användarens kontextuella information till deras fördel. Kwon & Kim (2004) berättar, 

för att dra full nytta av den trådlösa infrastrukturen så behövs kontextmedvetna applikationer 

inte minst för att förverkliga de ubika datasystemen. 

Aaltonen et al.(2006) berättar att det flesta applikationer inte har någon förståelse för vad an-

vändaren gör, om de är ensamma, i ett möte, på rast, lyssnar på ett tal, är i en telefonkonver-

sation eller om de inte utför någon aktivitet alls. Det stämmer än idag då de flesta sociala 

nätverksapplikationer använder kontextmedvetenhet för triviala uppgifter som till exempel att 

fylla i vilken plats du befinner dig på genom GPS koordinater när du laddar upp en bild men 

inte för att se vilken typ av aktivitet som användaren ägnar sig åt.  

Det är möjligt att genom kontextmedvetenhet skapa en social media-applikation som tar hän-

syn till var användaren befinner sig och vilken aktivitet de utför, för att anpassa applikatio-

nens betende. Gil et al. (2010) berättar att eftersom mobila enheter har möjligheten att till-

handahålla rikligt med kontextuell information om användaren har systemet möjligheten att 

förutse användarens ärende för att inte störa hen. Curiel & Lago (2013) beskriver även att 

genom användning av kontextuell information i en applikation kan tjänsten tillhandahålla mer 

personifierad information samt reagera och anpassa sitt betende till olika situationer beroende 
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på vad som är bäst för användarens behov. Men att tillåta applikationer att lagra användar-

mönster, plats och betenden väcker även frågor angånde användarens säkerhet och integritet. 

5.7 Säkerhet och integritet 
Mayrhofer, Schmidtke & Sigg (2014) talar om att smarttelefonerna blir allt mer personliga till 

sina ägare och sparar känslig information om sina användare, exempelvis kommunikationsda-

ta, finansiella transaktioner, inloggningsuppgifter och personuppgifter.  Flynn & Klieber 

(2015) förklarar att om användares platsdata, exempelvis GPS koordinater eller WI-FI infor-

mation avslöjas kan användarens säkerhet äventyras, informationen kan vara värdefullt för 

användarens vänner att se var hen befinner sig men det kan vara lika värdefullt för in-

brottstjuvar att ta del av den informationen. Även data från smarttelefonens sensorer och 

minne kan vara skadligt om det avslöjas. Bilder, e-post, bankuppgifter och meddelanden kan 

användas för att exempelvis stjäla, förfölja, utpressa och förnedra människor.  

IoT (Internet of Things) använder sig av ubik datateknik och agerar som en cyborg ihop med 

oss människor likt smarttelefonen. IoT hämtar och delar dynamiskt information från sensorer 

samt komponenter som exempelvis pulsklockor, vitvaror och andra kontextmedvetna enheter 

för att underlätta vardagen för oss människor. Jing, Vasilakos, Wan, Lu & Qiu (2014) berättar 

att IoT oftast styrs av smarttelefonen genom olika applikationer och där visas även informa-

tionen som systemet samlar in. Med den snabba utvecklingen av IoT i samhället skapas det 

säkerhetsproblem och eftersom IoT är baserat på internet så kommer även internets säkerhet-

sproblem att finnas i IoT. Sicari, Rizzardi, Grieco & Coen-Porisini (2015) förklarar att de tre 

nycklarna för säkerheten i IoT system är autentisering, sekretess och tillgång. 

Maras (2015) skriver att IoT växer så det knakar och i framtiden kommer fler och fler enheter 

bli en del av IoT för att teknologin anpassas åt det håller. Det finns idag miljoner av IoT en-

heter vilka var och en är utformade för att lagra och kommunicera en mängd data. Den datan 

kan användas för att ge information i realtid om en person, hens hälsa och ekonomi, platser, 

kontakter, vanor, beteenden och aktiviteter. Maras fortsätter och talar om att förutom avslö-

jande av personlig information, kan uppgifterna också användas för att upptäcka och avslöja 

förändringar i användarens rutiner och avvikande beteende. Stora mängder information om 
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användaren samlas in, bearbetas, lagras och delas mellan olika IoT enheter, applikationer, 

människor och företag. De gör att det finns möjlighet att skapa en detaljerad redogörelse av 

privatlivet hos miljontals användare vilket kan hota personers integritet. Integritet är en män-

sklig rättighet och en viktig del av den personliga integriteten är förmåga att kontrollera samt 

hålla viss information hemlig. Det är svårt att kontrollera med IoT system då data delas mel-

lan enheter automatiskt utan att användaren alltid är medveten om det sker.  

5.8 Sammanfattning 
I den här litteraturstudien har vi utforskat cyborgbegreppet samt hur smarttelefonen tillsam-

mans med användaren bildar en form av cyborg. Vi har fördjupat oss i kontextmedvetenhet 

samt kontextmedvetna system och hur de väver sig in i människors vardag genom begreppet 

ubik datateknik. Vi har även genom social media samt kommunikation på social media fått en 

förståelse för hur människan påverkas av att alltid vara uppkopplad samt vilka konsekvenser 

informationsöverbelastning kan leda till. Slutligen diskuteras hur information kan filtreras i 

kontextmedvetna system samt säkerheten och integriteten i systemen hämtar personlig infor-

mation om sina användare.  

Med studien genomförd har vi en bättre förståelse samt grund att arbeta utifrån i vår medi-

etekniska gestaltning. I nästa kapitel kommer vi förklara de metoder och tillvägagångssätt vi 

valt att arbeta med i vår gestaltning utifrån den här studien. 

  

6 Metoder 
Utifrån vår frågeställning och den litteraturstudie vi genomgått väcktes idén om ett socialt 

nätverk med ett filtersystem som utefter användarens kontext endast visar den information 

som användaren vill ha. Det för att reducera interaktionerna med smarttelefonen och inte tap-

pa fokus på det användaren håller på med. Vi har skapat en prototyp i form av ett socialt 

nätverk som vi döpt till Focus och vi vill belysa vad just informationsöverbelastning är och 

föreslå designmetoder att reducera det.  
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Ett exempel är en användare som vi kan kalla Lisa. Lisa har i applikationen skapat ett filter 

som heter jobb och valt att endast jobbrelaterade inlägg ska visas. När Lisa stiger in på sin 

arbetsplats känner applikationen automatiskt av var Lisa befinner sig, aktiverar jobbfiltret och 

alla meddelanden som inte är relevanta filtreras bort. Lisa kan nu fokusera på sitt arbete utan 

att bli distraherad av irrelevant information. När Lisa sedan slutar sitt jobb och lämnar arbet-

splatsen avaktiverar applikationen jobbfiltret och alla meddelanden visas igen. 

Utifrån prototypen valde vi att involvera en fokusgrupp för att observera och identifiera 

möjliga designutmaningar med ett sådant filtersystem. I vår gestaltning har vi valt att använ-

da oss av flera olika metoder under designarbetet och vi kommer nu att presentera de olika 

metoderna samt tillvägagångssätt.  

6.1 Forskningsansats 
Vi har valt en kvalitativ metod med observation och kompletterande enkät som angreppssätt. 

Observationen gjordes i form av datainsamling när användaren brukar applikationen och efter 

testperioden skickade vi ut en enkät med kompletterande frågor om funktionalitet, filtrering 

samt användning. Kvalitativ forskning är ofta öppen där resultat växer fram utan några 

förutbestämda ramar. Det ger möjlighet till rika beskrivningar av komplexa ämnen (Den-

scombe, 2009). En kvalitativ forskningsansats är lämplig att använda för att undersöka per-

soners uppfattningar, erfarenheter och upplevelser (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom att 

låta en fokusgrupp använda vår prototyp i en vecka då vi samtidigt observerade användar-

mönster och efteråt göra en kompletterande enkät för utvärdera prototypen.  

Hedin (1996) förklarar att syftet med en kvalitativ undersökning är nästan alltid att få en så 

bred och noggrann beskrivning av det som ska belysas, därför bör man välja ca 5-10 personer 

som är olika varandra samt tros ha mycket att berätta om området som ska beskrivas. I ur-

valet av vår fokusgrupp var vi ute efter deltagarnas subjektiva tankar och Simonsen, Svabo, 

Strandvad, Samson, Hertzum & Hansen (2014) beskriver design som situerad och hur det 

belyser interaktionen och det ömsesidiga beroendet mellan designern, designen, designmeto-

den och användningssituation med dess aktörer, aktiviteter, strukturer, samt uppgifter. Simon-

sen et al. (2014) fortsätter och förklarar att den utformade miljön kan förstås som ett fält av 
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pågående engagemang där designprocessen innefattar förhandlingar och iterationer som in-

troducerar nya mönster och ändrar de redan etablerade mönstren genom att kombinera dem 

på nya sätt.  

Just det utgör en central utmaning i designmetoder för att ha möjlighet att konceptualisera 

och sätta samman erfarenheter samt kombinationer av designmöjligheter. Det betonar aspek-

terna av design och designarbete samt framhäver tanken att olika användare spelar en central 

roll i designutformningen vilket innefattar användning, bakgrund, kunskap, arbetsplatser, kön 

med mera.  

Det gjorde att vi valde att bjuda in möjliga användare med olika bakgrund, kunskap, kön, in-

tressen med mera till vår fokusgrupp för att få en så bred syn på undersökningen som möjligt. 

I vår studie var det viktigt att deltagarna hade viss kunskap om användningen av sociala me-

dier sedan tidigare. För att underlätta arbetet med att rekrytera deltagare till studien valde vi 

att rekrytera studenter och annan personal på Blekinges Tekniska Högskola, vilket gjorde att 

vi kunde lägga mer tid på att observera användarmönster. Det kallas för ett bekvämlighetsur-

val, och innebär att urvalet är resurser nära till hands (Denscombe, 2009). 

6.2 Design och produktionsmetoder 
För att kunna utveckla Focus så behöver vi metoder för programmering och design. En app-

likation är alltid uppbyggd av frontend och backend. Den grafiska representationen i en web-

bapplikation som besökarna ser i form av visuellt material, text och animationer kallas för 

frontend. Frontend är uppbyggt av HTML (hypertext markup languange), CSS (cascade style 

sheet) och Javascript. För att förenkla processen har vi valt att använda Twitter Bootstraps 

rutnät som är ett cssramverk samt jQuery och Vue.js som är javascriptsramverk. Som ver-

sionshanterare har vi använt Git för att kunna arbeta med samma filer. 

Backenddelen av applikationen är byggd på plattformen node.js samt express.js som web-

bramverk, det har tillåtit oss att använda javascript som ett genomgående programmer-

ingsspråk i hela applikationen. Som databas valde vi att använda Mongodb eftersom det 
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dokumentbaserade json formatet som mongo använder sig av passar bra ihop med en applika-

tion som sänder json mellan de olika komponenterna. 

Övriga metoder och tillvägagångssättet beskriver vi nedan. 

6.2.1 Mobile first 
Davidsson & Findahl (2015, s.4) skriver att 77% av befolkningen har en smartmobil och 76% 

använder internet i mobilen, 62% gör det dagligen. Mer än hälften av svenskarna upp till 55 

års ålder använder internet i mobilen dagligen. I designstadiet av Focus använde vi den in-

formationen och valde att bygga applikationen mobile first. Shein (2015) beskriver att mobile 

first är när man designar webbplatser från de tidigaste stadierna av ett projekt för interaktion 

på mobila enheter i första hand och presenterar en upplevelse som är tillfredsställande och 

visuellt tilltalande. Shein (2015) förklarar även att en stor del av mobile first tänkandet 

fokuserar på användarupplevelse och enkel navigation före design. 

6.2.2 Wireframes 
Vi började med att skapa en wireframe för applikationens utseende. Roth, Hart, Mead & 

Quinn (2017) förklarar att wireframes är viktigt under designprocessen då man skapar en 

första prototyp som kan samla in och återkoppla information från användarna innan designen 

är färdigställd. Prototyper har identifierats som nödvändiga för ökad förbättring av använd-

barhet och användarvänlighet. Första utkastet var en skiss på papper där flödet i applikatio-

nen bestämdes (se Figur 1). Vi skissade även vilka komponenter som bör finnas med och var 

dem ska befinna sig. Efter den processen var slutförd skapade vi designen digitalt i ett verk-

tyg som heter Adobe Experience design. Vi valde Experience design för att det även går att 

skapa interaktivitet i designen genom exempelvis knapptryck och navigation vilket bidrar till 

bättre förståelse för användarupplevelsen. I den digital wireframen bestämde vi färger, hur 

det olika komponenterna ska se ut samt hur användarna kan navigera sig runt i applikationen.  
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Figur 1 wireframe på papper 

6.2.3 UML 
France, Kim, Ghosh och Song (2004) beskriver UML som standard designmönster för att 

modellera objektorienterade program. France et al. (2004) beskriver att designmönster är en 

familj av lösningar till en klass av återkommande design problem. De populär designmön-

stren består av  strukturerade och informella beskrivningar av lösningar till de problem som 

mönstret riktar sig mot. Vi valde att använda oss av UML eftersom det beskriver visuellt hur 

systemets komponenter är tänkt att fungera samt interaktionen mellan dem. France et al. 

(2004) berättar hur UML beskriver olika klassdiagram och dess relation mellan andra klasser, 

gränssnitt och komponenter. En klass beskriver en familj av objekt när det gäller dess attribut 

och operationer. Associationer mellan klasser är specificerade med länkar mellan klassobjek-

ten. France et al. (2004) förklarar även hur ett sekvensdiagram beskriver klasser, objekt och 

komponenter som interagerar mellan varandra för att lösa en uppgift. UML gör det även 

lättare för en utomstående att förstå sig på ett program utan att behöva se kod eller använda 

programmet. Vi valde att modellera våra komponenter (se Figur 2), relationen mellan våra 

databasmodeller (se Figur 3) och hur vi hanterar data från servern på klienten (se Figur 4). 
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Figur 2 UML för vue.js komponenter  

!  
Figur 3 UML för relationen mellan databasmodeller 

!17



!  
Figur 4 UML för tillståndshanteringen av data  

6.2.4 Single page application 
Renien (2015) beskriver single page applications (SPA) som en applikation byggd på en en-

skild sida med komponenter som kan bli uppdaterad oberoende gentemot användarens inter-

aktioner, vilket innebär att webbsidan inte behöver laddas om varje gång som användaren ut-

för en handling. Vilket i sin tur bidrar till ökade nivåer av interaktivitet, responsivitet och an-

vändarnöjdhet. Renien (2015) beskriver att SPA byggs för expandera webbläsarens räckvidd, 

reducera omladdningar av webbsidan samt öka användarupplevelsen. Likt att vi har valt att 

designat användargränssnittet efter en mobil enheter, så valde vi att bygga webbklienten i 

vue.js vilket är ett komponentbaserat javascriptsramverk (se Figur 5) för SPA applikationer.  

Vi valde att bygga en SPA utifrån att applikationen till majoritet skulle användas från en mo-

bil enheter där tillgång till ett snabbt internet inte är lika pålitligt som en dator. Renien (2015) 

berättar även att SPA applikationer använder mindre bandbredd på nätverket. Navigationen 

mellan sidorna inom webbapplikationen utförs även snabbare. Den första punkten uppnås 

trots att förstasidan är större att ladda in vilket får användaren i själva verket flera sidor in-

laddade samtidigt med navigation som stöds av SPA ramverket. Det i sin tur innebär att navi-

gationen i applikationer behöver väldigt liten eller ingen kommunikation med servern alls 

som leder till snabbare navigation. Datan som behövs laddas in (oftast i form av JSON) och 

kan göras senare och asynkront genom Javascript och Ajax. 
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Figur 5 applikationens arkitektur och struktur 

6.2.5 Model View Controller 
Cortez och Vazhenin (2015) talar om att Model View Controller (MVC) designmönstret 

främjar återanvändning av komponenter genom att bryta ner applikationens funktionalitet till 

tre huvudområden, vilket i sin tur skiljer applikationens presentationslager (det grafiska 

gränssnittet) från domänmodellen (data). Aihara (2009) förklarar att de tre huvudområden 

som en  MVC applikation är indelad i är: 

● Model är ansvarig för applikationens logik, beteende och data. 

● View är ansvarig för att hantera och representera det grafiska gränssnittet för använ-

daren. 

● Controllern är ansvarig för att hantera begäran efter data från modellen när använ-

daren interagerar med det grafiska gränssnittet. 

  

Aihara (2009) berättar även att modellen kan ha en passiv eller aktiv relation till applikatio-

nen och förklarar dem som att i den passiva relationen tar modellen en passiv roll i applika-

tionen och svara endast med data när controllern begär om det. Medans i den aktiva relatio-
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nen så kan modellen själv informera vyn när förändringar i datan har skett. I vårt projekt har 

vi valt att låta modellen ha en mer passiv roll och svarar endast på anrop från controllern. Det 

valet gjordes då vårt vylager i applikationen består av en SPA applikation och data från mod-

ellen skickas från controllern i JSON format till webbläsarklienten (se Figur 5). 

7 Resultat av observation och enkät 
I den här delen går vi igenom resultatet av observationen samt den kompletterande enkät som 

deltagarna svarat på utifrån undersökningen. 

Inlägg 

Gestaltningens testperiod varade i en vecka mellan den 2 maj 2017 till den 9 maj 2017. Totalt 

skapades 25 inlägg under testperioden var av en deltagare stod för totalt 9 inlägg och en av de 

andra deltagarna stod för 6 inlägg. Totalt lades 9 av de 25 inläggen upp under den 2 maj 

2017. 5 av de totalt 25 inläggen lades även upp den 4 maj 2017. Flest inlägg lades upp mellan 

11:30 - 12:20 på dagen, totalt var det 9 inlägg som lades upp under den tidpunkten. De lades 

även upp totalt 5 inlägg mellan 15:20 - 15:30 på dagen. Av de totalt 25 inlägg så används 

taggen examen i 6 inlägg. Det gjorde att examen var den tag som användes flest gånger.  

Filter 
Under testperioden skapades det totalt 10 olika filter som 4 användare stod för, samt var 4 av 

det totalt 10 filtrena skapade av samma deltagare. Av de 4 deltagare som skapat filter så hade 

endast 2 av dem minst ett filter aktiverat. 53 unika taggar användes i de 10 olika filtren var av 

de taggar som används mest var hp och examen 3 gånger vardera. De taggar som används 

näst flest gånger var filter, harry, potter, python och django som används 2 gånger vardera i 

olika filter. Endast ett filter var namngett efter en plats vilket var skola de resterande 9 filtren 

bar namn efter ting till exempel python eller examen. 

Användning av sociala medier 
Majoriteten av deltagarna svarade att de använder sociala medier oftast när dem befinner sig i 

hemmet, på skolan, på jobbet, samt på bussen. Samtliga deltagare svarade att de kollar upp-
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dateringar under arbetstid men endast 40% av dem känner ett behov av att läsa och kon-

trollera notifikationerna under arbetstid. Samtliga av de 40% sa att de kontrollerade notifika-

tionerna av nyfikenhet. Även 40% av deltagarna svarade att de kan känna sig stressade på 

sociala medier på grund av många notifikationer och tappat fokus.  

Feedback 
Samtliga deltagare tyckte filterfunktionen var bra och kan tänka sig använda den på redan 

etablerade sociala medier, exempelvis Facebook. Majoriteten av deltagarna svarade att 

genom en sådan filterfunktion slipper dem se irrelevant information i sina flöden. En delta-

gare svarade att hen växlade mellan filter beroende på humör och kunde därför ta del av så-

dan information som hen vill se. 

Samtliga deltagare svarade att det negativa med en sådan filterfunktion kan vara om man 

missar information man vill ta del av genom att glömma lägga till det i filtret. De svarade 

även att det kan vara ett problem om andra som skriver inlägg glömmer att tagga dem helt 

och hållet eller taggar dem med irrelevanta taggar. 

Integritet 
Deltagarna fick frågan om hur de känner för applikationer som samlar in samt använder per-

sonlig information om sina användare. Majoriteten svarade att de inte bryr sig om vilken in-

formation applikationen samlar in utan att de mer uppskattar det personliga flöde som det 

genererar. En person svarade att hen alltid läser igenom vad applikationen vill ha tillgång till 

och ibland väljer att avstå från att ladda ner applikationen om den vill ha tillgång till funk-

tioner som inte är nödvändiga för dess funktion. 

8 Slutsatser och diskussion 
I det här kapitlet kommer vi analysera och diskutera resultatet av undersökningen i helhet. 
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8.1 Focus genom kontextmedvetenhet 
Vi lever idag i en ständigt uppkopplad värld där smarttelefonen är en central punk för kom-

munikation. Fenomenet “alltid uppkopplade” som LaRose et al. (2013) beskriver som 

ständigt distraherar oss från viktiga livshändelser genom olika elektroniska kommunikation-

skanaler samt att distraktionskällorna alltid är närvarande under dagen eftersom vi har dem 

med oss i from av smarttelefoner. Även det som Burchell (2015) beskriver om den upprepade 

bakgrundsinteraktionen med våra kommunikationsverktyg och hur det vävts in i vår vardag 

kan vi se genom att deltagarna använde sig av sociala medier under belagd arbetstid men en-

dast under lunchtimmarna och på eftermiddagen. Det tycks tyda på att användandet av so-

ciala medier inte sker konstant om inte applikationen ständigt påminner användaren om 

förändringar, det vill säga att applikationen använder sig av push notifikationer för att in-

formera användaren. Men det är också möjligt att eftersom vi testat applikationen under en 

kort tidsperiod att deltagarna helt enkelt endast valde att använda applikationen när de själva 

kunde ta sig tid till att interagera med prototypen. Men samtidigt så menar Burchell (2015) att 

vi kontrollerar våra sociala nätverk när tiden till det finns så som när man är ute och går eller 

väntar på bussen. 

8.2 Behövs det verkligen fler filter? 
Vi som utvecklare måste fråga oss själva om att lägga på fler typer av filter på den informa-

tionen användarna tar del av är en lösning, speciellt då mycket av den information som an-

vändaren tar del av på sociala medier och genom sökmotorer redan är filtrerad till använ-

darens preferenser, tidigare sökningar och sociala omkrets på de sociala medier de är 

medlemmar på. Holone (2016) beskriver begreppet filterbubblor som Eli Parisier myntade, 

vilket innebär att sökmotorer samt sociala medier med dess algoritmer serverar information 

till användaren som redan bekräftar deras tidigare övertygelser. Sökalgoritmerna använder sig 

i sin tur av stora mängder information om användaren för att kunna presentera relevant och 

individuell information till användaren.  

Likt det vi föreslår i den här texten är att använda sig av kontextmedveten data för att filtrera 

bort information som anses vara irrelevant för användaren. Utifrån testperioden kunde vi se 
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att de deltagarna som skapat filter samt de som aktiverat ett filter använder dem till störst del 

för att filtrera bort inlägg som de inte ansåg vara relevanta för dem. Vi kan även se på hur 

deltagarna har namngett sina filter med namn som examen och python, att det använts som 

ett sätt att filtrera bort större mängder av data snarare än att använda filter baserat på en plats 

till exempel skola eller jobb som filtrerar bort inlägg som inte är relevanta till platsen där 

deltagaren befinner sig på.  

Bozdag, Gao, Houben och Warnier (2014) berättar hur internetanvändare har övergått från att 

söka information i mer traditionella medier såsom tidningar eller television till att använda 

internet, och specifikt sociala nätverkssidor. Holone (2016) menar att Parisier’s främsta ar-

gument är att filterbubblor, som till största delen är osynliga för användaren, har en stor in-

verkan på den information som är tillgänglig för användaren. Holone (2016) menar att det 

inte endast är vårt eget beteende som påverkar sökresultaten utan intressen och preferenser 

bland de personer inom användarens sociala nätverk är också en del av algoritmerna. Det gör 

det mer sannolikt att användaren får sökresultat som användarens sociala nätverkskrets redan 

dras mot. Bozdag et al. (2014) menar att de filter som vi väljer att använda oss av eller de fil-

ter som vi blir påtvingade försvagar den demokratiska processen. Det pågrund av att filtren 

tillåter användarna att gå med i grupper som delar liknande åsikter och värderingar som dem 

själva, det i sin tur utlämnar användaren från information som kan utmana dess åsikter och 

värderingar.  

Lee et al (2015) menar däremot att för mycket informationsutbyte kan distrahera användaren 

ifrån den fysiska världen samt att de som inte kan hantera sina anslutningskrav kan få prob-

lem samt missköta andra aspekter av sitt liv. Utifrån de användartester vi gjorde av filterfunk-

tionen kan vi se att testdeltagarna använt filtreringsfunktionen för att filtrera bort stora 

mängder data. Det i sin tur leder till att användaren inte tar del av en stor del inlägg eftersom 

hen ser dem som irrelevanta. Det är alltså viktigt att vi som utvecklare är försiktiga hur vi 

implementerar en sådan funktion så den inte bidrar till eller ökar filterbubblorna. 

Bozdag och Hoven (2015) menar att filterbubblor leder till situationer då användaren får en-

sidig information och som i sin tur leder till att användaren aldrig får del av information eller 
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synpunkter som är i kontrast till användarens egna övertygelser. Bozdag och Hoven (2015) 

påstår att en konsekvens av filterbubblor är kvaliteten och mångfaldet av information som i 

sin tur kommer att erodera med tiden. Under 2016 implementerade Twitter (https://support-

.twitter.com/articles/20175032) en funktionalitet som enlig Twitter gör det möjligt att filtrera 

bort så kallade tweets som innehåller användarregistrerade filtreringsord, fraser, användar-

namn och hashtags. I vår gestaltning tillåter vi användaren att registrera egna filter och sedan 

filtrera bort inlägg som inte är taggade i filtret.  

Tanken var att applikationen ska vara så pass kontextmedveten att användaren inte behöver 

aktivera de filter som dem vill använda utan att applikationen själv ska vara medveten om att 

användaren är på jobbet eller i skola och filtrera bort den information som användaren 

bedömt vara irrelevant. Holone (2016) beskriver även hur dessa filter är till större delen osyn-

liga vilket tillägger till problemet samt att många användare inte ens är medvetna om att en 

filtrering äger rum. Men även om användarna vet om att filtrering av informationen sker så är 

det svårt för dem att kontrollera hur filtren blir applicerade på den informationen som de får 

tillgång till. Vi som utvecklare måste därför fråga oss själva om fler filter är en lösning då det 

potentiellt kan förhindra användaren att ta del av viss typ av information samt även om det är 

värt att ytterligare ta ifrån användaren kontrollen över vad och när information blir filtrerad. 

8.3 Förlorad kontroll 
När kontextmedvetna system samlar in information om användaren och själva fattar beslut, 

kan det då uppstå en känsla av förlorad kontroll hos användaren? Ett problem kan vara om 

användaren väntar ett viktigt meddelande men systemet har aktiverat sig själv och väljer att 

filtrera bort det på grund av att det aktiva filtret. Curiel & Lago (2013) beskriver att genom 

användning av kontextuell information i en applikation kan tjänsten tillhandahålla mer per-

sonifierad information samt reagera och anpassa sitt beteende till olika situationer beroende 

på vad som är bäst för användarens behov.  

Vi argumenterar emot och hänvisar till Bellotti och Edwards (2001) som skriver att det är 

nästan omöjligt att designa ett system som kan känna av de mänskliga och sociala aspekterna 

av sammanhanget samt fatta beslut utefter det, då människor har individuella känslor, 
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tolkningar, uppfattningar med mera vilket gör att människor kan göra oförutsägbara handlin-

gar samt inpulsbeslut. Aaltonen et al. (2006) förklarar att de flesta applikationer inte har nå-

gon förståelse för vad användaren gör, om de är ensamma, i ett möte, på rast, lyssnar på ett 

tal, är i en telefonkonversation eller om de inte utför någon aktivitet alls. Det är därför viktigt 

att användare av kontextmedvetna system förstår vad systemet gör för att inte skapa förvir-

ring eller känslan av förlorad kontroll. Där har vi som designers till kontextmedvetna system 

ett ansvar att vägleda och upplysa användaren när någonting sker. Problematiken ligger dock 

i att den informationen inte får vara störande för användaren då det hade motverkat hela 

syftet med reducerad informationsöverbelastning. 

I vårt användartest valde vi att ge deltagarna i testgruppen kontroll över systemet och möj-

ligheten att skapa, aktivera samt byta filter för att utforska filtreringsfunktionen. Av den data 

vi samlade in samt svar på enkäten visade det sig att alla deltagarna var positiva till fil-

treringsfunktionen. Vi märkte även att deltagarna använde filtreringsfunktionen på olika sätt 

samt på andra sätt än hur vi som utvecklare hade tänkt oss. Det är ett bra exempel på vad  

Simonsen et al. (2014) beskriver som situerad design när deltagare interagerar med systemet 

på olika sätt beroende på dess tidigare erfarenheter.  En deltagare kommenterade exempelvis i 

enkäten att hen valde filter utefter humör.  

“Med en sån här funktion har jag kunnat pendla mellan olika filter beroende på vilket humör 
jag är på eller vad jag vill se och inte se. Jag tycker det är en väldigt bra funktionalitet som 
borde användas mycket flitigare online.” 

Det var en intressant aspekt som vi inte tidigare tänkt på och Bellotti och Edwards (2001) 

förklarar att det är just sådana aspekter som systemet inte kan känna av själv. De fortsätter 

berätta att det krävs en mänsklig interaktion för att på något sätt komma vidare i systemet. Ett 

exempel är en kontextmedveten applikation som kan mäta temperaturen i ett rum, men den 

kan inte känna av när rummet är för varmt eller för kallt. Det beslutet kan bara en användare 

ta då det inte finns något rätt eller fel utan uppfattas olika för varje användare. 

För att sammanfatta stycket, påvisar vi att användarna bör har en viss förståelse för vad sys-

temet gör samt att de har möjlighet att själva interagera i systemet då individuella inställ-
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ningar oftast krävs för att systemet ska fungera bäst samt att användarna inte ska tappa kon-

trollen. 

8.4 Metodkritik 
Eftersom vår testgrupp endast bestod av 5-8 personer så kan man inte se studien som en rep-

resentation av befolkningen i helhet. Däremot kan vi se studien av prototypen som ett test på 

hur användare med olika sociala medievanor skulle ha nyttjat en sådan filterfunktion som vi 

har lagt fram som förslag i den här texten. Eftersom testgruppen endast bestod av en liten 

grupp skulle vi kunnat hålla en form av semistrukturerad intervju med varje deltagare istället 

för den enkät som vi valt att göra i slutet av testperioden. Risken med en enkät är att svaren är 

korta och inte lika utvecklade som det kan bli i en intervju. Om vi istället hade valt att hålla 

en intervju med varje testdeltagare hade dem fått möjlighet att diskutera samt ge oss feedback 

på ett mer grundligt vis. Eftersom vi inte närvarade när deltagarna testade prototypen utan de 

fick själva välja tid och tillfälle när de skulle testa, kan ha varit förklaringen till varför den tid 

som majoriteten av deltagarna valt att testa prototypen var vid lunchtid samt på eftermidda-

gen. 

8.5 Slutsatser 
För att besvara vår frågeställning skulle en kontext medveten applikation inte endast förändra 

användarens relation till applikationen i sig men också plattformen i helhet, då vi som använ-

dare skulle levt i en sann symbios med smarttelefonen. Det är alltså inte enbart användaren 

som interagerar med systemet utan systemet har möjlighet att interagera med användaren på 

ett dubbelriktat sätt. Ett intelligent system som vi beskrivit i den här texten, ett system som 

kan ta del av användarens plats, humör, tid samt position, skulle ha möjlighet att filtrera bort 

eller blockera överflödig information från att nå användaren.  

Det i sin tur skulle kunna minska den informations samt sociala överbelastningen hos använ-

daren då användaren inte skulle få tillgång till lika mycket information på en och samma 

gång, utan snarare att den information som användaren och systemet finner relevant till just 

den situationen användaren befinner sig i. Det är även viktigt att inte låta systemet ta för my-
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cket kontroll över dataflödet från användaren, då användaren kan känna en känsla av förlorad 

kontroll om systemet inte ger någon form av feedback till tillbaka när systemet utför sina 

uppgifter. Vi kan även se problematik med ett intelligent system som filtrerar bort informa-

tion som aldrig når användaren och hur det kan bidrar till de så kallade filterbubblor, då an-

vändaren endast får tillgång till information som de väljer att lägga till i sina filter. 
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9.2 Ordlista 
Användare 

Den person som använder ett system, applikation eller prototypen. 

Backend 

Programmeringsterm som innefattar all den programkod, de tekniker och databaser som exis-

terar på en server. 

Frontend 

Programmeringsterm som innefattar all den programkod, de tekniker och design som exister-

ar i en webbläsare. 

Hashtag 

En typ av tagg som används på främst sociala medier såsom Twitter, Instagram och Face-

book. En hashtag kännetecknas med att den börjar med # följt av själva taggen och är till för 

att användare enklare ska hitta ord eller kategorier. 

IoT (Internet of Things) 

Sakernas internet, vilket innebär när vanliga ting såsom hushållsapparater, accessoarer och 

kläder har försätts med elektroniska komponenter, exempelvis sensorer, datorer eller interne-

tuppkoppling. 

Kontext 

Användarens kontext i den fysiska världen. Exempel kan vara plats, tid, andra användare runt 

om kring, hastighet eller position. 

Platsdata 

Data för var användaren befinner sig. Exempel på platsdata kan vara koordinater eller en fy-

sisk adress till en plats. 

Prototyp 
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En version av applikation som är så pass utbyggt att man kan testa idéer, interaktioner och 

funktioner med en mänsklig testare.   

Notifikationer 

Ett meddelande som skickats från en server till en enhet (oftast en mobil applikation). 

Smarttelefoner 

En kombination mellan mobiltelefon och en dator. Smarttelefoner är den vanligaste typen av 

mobiltelefoner och har tillgång till att installera program (så kallade appar) samt internet. 

Tweets 

Slang för inlägg på sociala medieplattformen Twitter. 

Ubik datateknik 

Term för när datorer och tekniker väver sig in i vardagen och vi inte längre uppfattar att dem 

är där. 

WIFI 

Teknik för trådlösa internet nätverk. 

9.3 Teknisk bilaga 
Adobe Experience design 

Experience design är ett prototypverktyg framtaget av företaget Adobe för att skapa digitala 

wireframes och interaktiva prototyper. 

Atom 

Skrivbordsapplikation som används för att skriva och testa programkod. 

Axios 

Hjälpbibliotek för att utföra AJAX i Javascript. utformat att fungera både i webbläsaren och 

på servern genom Node.js 
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Babel 

Javascript transpiler, konverterar modern javascript kod (ES6 > ) till ES5 standarden som de 

flesta webbläsare använder sig av. 

CSS 

Cascading Style Sheets är ett språk som används för redigera utseendet på applikationen, ex-

empelvis typsnitt, färg och så vidare.  

Express.js 

Express.js är ett minimalt och flexibelt ramverk för att bygga Webbapplikationer i Node.js 

Font Awesome 

Font awesome är ett ikon bibliotek. Implementeras i applikationen genom CSS. 

Git 

Versionshanteringsprogram, används för att hantera olika versioner av programkod i större 

projekt. 

GitHub Desktop 

Desktopapplikation för att lättare hantera git projekt, samt för att lättare kunna skicka kod till 

github.com. 

Google chrome 

Primär webbläsare som använts under applikations utvecklingen samt för att testa och felsöka 

programkod. 

Google docs 

Molnbaserad applikation för att synkroniserat skriva kandidatarbetets textdel. 

HTML 
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HyperText Markup Language även kallad HTML är ett språk som används för att skapa 

webbsidor. HTML skrivs som text i ett dokument som sedan blir läst av webbläsaren.  

Javascript 

Javascript är ett scriptspråk som används för att göra funktioner i HTML mer levande.  Ex-

empel på användningsområden är kontroll av ifyllda fält, funktioner för att visa eller dölja 

delar av en sida och växling av annonsbilder. Javascript kan även användas för mer avancer-

ade funktioner i en webbläsare såsom spel och bildbehandling. 

Jquery 

Jquery är ett ramverk till Javascript som erbjuder utvecklare ett flertal färdiga funktioner. 

Syftet med Jquery är att underlätta och göra utveckling av webbapplikationer smidigare.  

Json 

Json är ett textformat som används för att utbyta data över HTTP-protokollet. 

Json webtokens 

Json webtokens är en standard för att representera anspråk mellan två parter på ett säkert vis. 

Används för att autentisera användaren vid inloggning på applikationen, samt för att kon-

trollera att användaren är inloggad under användning. 

Mongodb 

Dokumentbaserad databas. Mongodb spara data i ett json liknande format, vilket innebär att 

fält har möjligheten att variera mellan de olika dokumenten samt att datastrukturen har möj-

lighet att förändras med tiden. Mongodb är även open source. 

Mongoose.js 

Mongoose.js är ett schemabaserat bibliotek för att modellera data till och från mongodb i 

Node.js. 

Node.js 
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Node.js är en Javascripts miljö för att skriva webb och server applikationer med Javascript. 

Postman 

Postman är en grafisk skrivbordsapplikation för att förenkla och påskynda API utveckling. 

Robomongo 

Robomongo en grafisk skrivbordsapplikation för att hantera data i en mongodb databas. 

Terminal 

Skrivbordsapplikation som används för att ansluta till utvecklingsservern. Terminalen an-

vänds även för att starta och stoppa script, installera programkod och köra CLI program. 

Twitter Bootstrap 

Twitter Bootstrap är ett CSS-ramverk och innehåller mallar för typografi, knappar, navigering 

och andra komponenter. Bootstrap har även ett inbyggt rutnät som underlättar utvecklandet 

av responsiva applikationer då storleken ändras dynamiskt beroende på skärmens storlek. 

Visual Studio Code 

Skrivbordsapplikation som används för att skriva och testa programkod. 

Vue.js 

Vue.js är ett frontend Javascripts-ramverk som kan generera avancerade single-page ap-

plications. 

Vuex 

Vuex är ett hanteringsbibliotek för olika tillstånd samt ett designmönster  för tillståndshanter-

ing i Vue.js applikationer. För att lättare hålla applikationens tillstånd på en central punkt som 

komponenterna kan uppdateras från när ändringar görs. 

Webpack 
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Webpack är en modul-paketerare för moderna Javascripts-applikationer. När webpack bear-

betar en Javascripts-applikation så går den igenom alla moduler som applikationen behöver 

och paketerar ihop den till en skriptfil. 

Ubuntu 16.04 Server 

Operativsystemet för servern där applikationen Focus körs från. 
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