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Under våren 2015 genomfördes en dagboksstudie med åtta deltagare
inom ramen för forskningsprojektet Ecomedia vid Högskolan Halmstad.
Deltagarna var studenter vid högskolan, från olika utbildningar och med
olika bakgrund. Under två veckor fick deltagarna använda mobiltelefon,
smart-klocka, tablet och laptop och genom en online dagbok dokumetera sitt användande. I samband med studien genomfördes även intervjuer och diskussioner med deltagarna, både i grupp och enskilt. Syftet
med studien var att undersöka hur deltagarna interagerar med olika
enheter, applikationer och vilka användarmönster som går att skönja.
I denna rapport presenteras de åtta deltagare som ingick i studien: vilka
de är, deras teknikanvändande, mediekonsumption, åsikter och tankar.
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Urval av deltagare
Studiens deltagare hade sedan tidigare medverkat i studier inom
projektet EcoMedia. Under hösten 2014 genomfördes fyra diskussioner med en fokusgrupp bestående av 17 studenter från högskolan
i Halmstad. Deltagarna fick svara på frågor om och diskutera sin syn
på medievärlden, mediekonsumtion och användning av digitala tjänster.
Dessa studier presenteras i minirapport 1-3. Då vi planerade denna studie valde vi således ut ett antal studenter ur den fokusgrupp som vi tidigare träffat. Vi valde ut 12 (6 kvinnliga och 6 manliga) studenter som vi
ansåg varit aktiva i diskussionera och bidragit till studien med sina tankar och åsikter. Vi mailade studenterna i fråga och från dessa svarade 8
att de var intresserade och hade möjlighet att medverka i denna studie.

Kort fakta om deltagarna
• 8 deltagare
• Genomsnittsålder 23 år, där den äldsta deltagare var 27 år och
den yngsta 20 år gammal.
• 6 kvinnliga och 2 manliga deltagare
• Studenter från högskolans olika utbildningar
• Bakgrund från hela Sverige
• Majoriteten av deltagarna bor i Halmstad (4 av 6)
• Varierad teknikvana och användning
• Blandat intresse för och användning av sociala medier
• Blandad nyhetskonsumtion
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Martin
• Konsumerar mycket nyheter
Fakta
och är aktiv på social medier.
• Använder helst mobilen för att
Ålder: 24 år
konsumera nyheter men använKommer från: Halmstad
der laptop om han ska läsa längStuderar: Lärarprogrammet
re artiklar.
• Använder ofta flera enheter samtidigt.
• Har många notifikationer aktiverade men hade velat ha mer personifierade tjänster och notifikationer.
• Vill lättare kunna följa en nyhet.
• Tycker att smart-klockan erbjuder frihet och tillgänglighet och adderar
värde till mobilen.
• Anser att kopplingen mellan enheterna kunde varit mer sömlös för att
förbättra hanteringen av notifikationer.
• Använde klockan som ett sätt att sortera infomation och prioritera hur
viktigt det var att agera på.
• Uppskattar notifikationer mer på klockan än på mobilen, tycker inte de
känns lika påträngande.
• Vill att notifikationer ska ge mer än bara en rubrik.

”Med klockan behöver jag inte ha uppe
min mobil hela tiden. Jag kan avgöra om
jag vill agera på dem eller fortsätta med
det jag gör. Så jag prioriterar och sorterar
notifikationer direkt i klockan istället”
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Johanna
• Konsumerar framförallt nyheter
Fakta
genom appar och notifikationer
samt genom nyhetsmorgon.
Ålder: 21 år
• Om det är längre artiklar så
Kommer från: Kalmar
använder hon datorn och vid vissa
Studerar: Arbetsvetenskap
tillfällen surfplattan.
• Använder ofta flera enheter samtidigt, i olika kombinationer. Har TV:n på
hela tiden i bakgrunden och snappar upp mycket nyheter därifrån.
• Läser mycket nyheter genom notifikationer och agerar på dem då hon
finner intressanta då hon har tid över.
• Tycker att notifikationer och smart-klockan gör det möjligt att följa
nyheter bättre.
• Vill kunna läsa mer utförliga nyheter på klockan och inte bara rubriker.
Tror att hon hade ”fastnat” för nyheten mer då.
• Känner att notifikationer med ”våldsamma nyheter” påverkar henne
negativt och gör att hon ”bara blir rädd för vad som kan hända hela tiden”.
• Uppskattar notifikationer men känner att det kan bli lite för många ibland
då hon har alla enheter nära och ”det plingar och vibrerar överallt”.
Framförallt notifikationer från sociala medier.
• Vill ha bättre presentation av notifikationer, att de ska presentera
varumärket bakom på ett bättre sätt för att underlätta sortering. Nämner
även modalitet som ett sätt att möjliggöra detta.

”Det hade varit kul om man kunde läsa mer av nyheterna i klockan.
Det är lite mitt problem, att jag får
en notis som verkar intressant men
sen glömmer jag av den.”
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Emilia
• Får främst sina nyheter från sociala
medier och TV.
• Följer tidningar på social medier men
litar mer på nyheter från privatpersoner.
• Gillar nöjesnyheter
Fakta
• Tycker inte om notifikationer med
Ålder: 20 år
”breaking news”.
Kommer från: Halmstad
• Använder flitigt sociala medier och
gillar, kommenterar och delar gärna
Studerar: Förskoleprogr.
nyheter.
• Om en nyhet intresserar henne går hon ofta in och läser på tidningens
hemsida eller söker på Google för mer information.
• Använder surfplattan till såväl skolarbeten och nyheter som till film och
sociala medier.
• Använder ofta mobil och surfplatta i kombination med TV:n.
• Säger att notifikationer i klockan triggar henne att läsa mer nyheter än
tidigare.
• Tror att notifikationer kan fungerar som ”värumärkesbyggare” och bidra till
en närmare relation till de som skickar notifikationen.
• Anser inte att notifikationer är störande men vill endast ha notifikationer om
det som intresserar just henne.
• Använder notifikationer på klockan som ett filter.

”Ska jag vara ärlig så litar jag mer
på privata personer än på tidningar.
Eftersom tidningar alltid vill att man
ska köpa grejer eller ha klick så överdriver de oftast.”
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Lovisa
• Använder alla enheter flitigt men
Fakta
framförallt mobilen.
• Tyckte om plattan då hon skulle läsa
Ålder: 20 år
längre texter.
Kommer från: Göteborg
• Var förtjust i smart-klockan och
Studerar: Språkvetenskap
använde den dygnet runt.
• Gillar att läsa nyheter på social medier, framförallt Twitter.
• Använde smart-klockan för att sortera information vilket gjorde att hon
inte använde mobilen lika mycket. Säger att hon ”avvecklat ett tvångsbeteende” att hela tiden titta på mobilen.
• Tycker att notifikationer i klockan erbjuder tillgänglighet och en känsla av
att vara ständigt uppdaterad.
• Säger att notifikationer i smart-klockan gjorde att hon konsumerade mer
nyheter och snabbare.
• Söker aktivt upp nyheter flera gånger om dagen.
• Tycker att integreringen mellan tjänster på olika enheterna fungerade bra.
• Vill ha smartare sätt att följa en nyhet under dagen.
• Tycker att notifikationer med lokala nyheter var positivt och intresserade
henne mycket.
• Vill ha mer säregna ljud på notifikationer så hon vet vilken tjänst som
pushar dem.
• Tycker om den visuella presentationen av notifikationer.

”Jag har använt både min
stationära dator och mobil för
att läsa nyheter efter att jag sett
notiser i smart-klockan och blivit
intresserad av att läsa mer”.
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Nuria
• Använder olika enheter för att
Fakta
konsumera nyheter.
• Tycker om att läsa på dator och
Ålder: 24 år
surfplatta eftersom det är mer
Kommer från: Hässleholm
överskådligt.
Studerar: Hållbar turism
• Tycker nyhetssidor och appar är
stökiga och ostrukturerade.
• Använder ofta flera enheter samtidigt, oftast till relaterad aktivitet.
• Tyckte om Ipaden och använde den flitigt till det mesta.
• Tycker om då appar har olika ljud och vibrationer vid notifikationer
eftersom det gör det lätt att urskilja och sortera.
• Tycker notifikationer bidrar med tillgänglighet men säger samtidigt att
de kan vara irriterande då informationen som pushas är irrelevant eller
onödig.
• Vill gärna ha olika ”notis-lägen” och möjlighet att prioritera notifikationer.
• Är mycket aktiv på sociala medier och kommenterar, gillar och delar gärna
innehåll och nyheter.
• Skriver även mycket själv och skapar gärna event och grupper för saker
hon tycker är kul och intressanta.

rapport nummer 7

Hans
• Använder framförallt mobil och
laptop.
• Använder ofta flera enheter samtidigt, framförallt mobil i kombination med andra enheter. Oftast
för orelaterat innehåll.
Fakta
• Använder främst mobilen för
att konsumera nyheter men sälÅlder: 24 år
lan genom tidningar utan läser
Kommer från: Lite ”Överallt”
på bloggar, forum och genom
Studerar: Ingenjörsprogram
Google+.
• Blev väldigt förtjust i klockan och hade på den dygnet runt.
• Ansåg att klockan gjorde att han inte behövde använda sin mobil i lika
stor utsträckning.
• Tycker att notifikationer på klockan ger en positivare upplevelse än
notifikationer på mobilen.
• Använder klockan för att sortera notifikationer.
• Hade gärna sett att klockan gick att integrera med fler enheter än
mobilen.
• Använder nästan aldrig surfplattan utan tycker den är överflödig.

”Jag vill inte ens tänka på hur det kommer
påverka mitt liv när jag lämnar
tillbaka klockan!”.
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Viktoria

Fakta

”Jag gillar verkligen klockan!
Nu kan jag låta mobilen ligga i
fickan och se det viktigaste som
händer snabbt och smidigt i
den”.

Ålder: 25 år
Kommer från: Halmstad
Studerar: Maskiningenjör
• Är intresserad av nyheter och tycker det är viktigt att hålla sig uppdaterad.
• Läser nyheter på mobilen och datorn och då främst Aftonbladet och
Hallandsposten. HP på datorn och AB i mobilen.
• Scrollar oftast snabbt igenom nyheter och läser sällan hela artiklar. Gör
hon det så väljer hon att läsa på datorn.
• Vill ha mer personifierade notifikationer från tidningar för att det bättre
ska mappa mot hennes intressen och lättare att följa en specifik nyhet.
• Sitter ofta med mobilen då hon använder andra enheter.
• Säger att smart-klockan gjort att hon blivit mindre beroende av mobilen.
• Använder notifikationer i klockan för att sortera information.
• Tycker att notifikationer i klockan känns mindre
akuta och inte lika krävande.
• Önskar att notifikationer gick att skilja åt vad
gäller modalitet.
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Deniz
• Konsumerar nyheter främst geFakta
nom appar på mobilen och på TV.
• Läser nyheterna i mobilen flera
Ålder: 27 år
gånger per dag.
Kommer från: Halmstad
• Vill kunna välja vilka nyheter
Studerar: Lärarprogrammet
hon får i mobilen och på sociala
medier.
• Läser nyheter från många olika tjänster och tidningar, både nationella och
internationella.
• Vill kunna följa nyheter och gillar de appar som ger möjlighet att läsa ”det
här har hänt sen du senast var inne” och där du kan skräddarsy nyheterna
lite.
• Använder ofta flera enheter samtidigt både för relaterad orelaterad
aktivitet.
• Använde mest mobilen men rörde knappt surfplattan.
• Har ljudet avstängt på mobilen och tycker notifikationer är bra eftersom
du då lätt kan se om något viktigt hänt.
• Vill att notifikationerna bättre visar vilken tjänst eller tidning som pushade
dem för att underlätta sortering.
• Tycker att notifikationer i klockan ger ett lugnare intryck men vill helst
att endast de viktigaste händelserna och nyheterna pushades då det känns
mer privat på armen än i mobilen.
• Vill att notifikationer grupperats och sorterats bättre.
• Vill ha nyheter i ljudformat, en genomgång av de viktigaste nyheterna för
dagen eller för specifika artiklar. Gärna i podcast eller på appen.
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EcoMedia
Ecomedia är ett KK-finansierat forskningsprojekt som drivs av Högskolan i Halmstad.
Projektet fokuserar på förändrade medievarnor, nuvarande och framtida ekosystem
och affärsmodeller för nyhetsmedia.
Mer information hittar du på:
http://www.ecomedia.nu
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