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Abstract 

As the number of people owning a smartphone rapidly increases so too does the 

opportunity for various researchers to exploit this technology. The possibility to recruit 

people to participate in research studies improves and with it the chance to get more 

diversified target groups in terms of age, socio-economic status, geographical location, etc. 

In this essay, I argue that the opportunities smartphones offer in terms of collecting 

research material is vastly underestimated in several areas, bearing in mind the 

advantages they present. In order to support my argument, I shall present a case study 

carried out in the research area of happiness – an area where the use of smartphones has 

provided significant opportunities for research. 

In order to gather the advantages and disadvantages of this method of study from the 

participants’ perspective, I have followed a happiness research study which is a 

collaboration between Umeå University and The University of Stockholm. I have 

interviewed the participants of this study in order to assess the advantages and 

opportunities that smartphones offer in research programs. 

Overall, the participants’ opinion of this research method was generally positive and it 

was considered to be quite easy to participate in the study and respond to the questions 

asked. A strong advantage that this method offers is that it is possible for the researcher to 

get a unique insight into the participants’ life. A flaw in using this method is though that the 

user experience is very dependent on the context of use, which can result in exogenous 

factors influencing the experience in unexpected and unwanted ways.  

The conclusion of this study is that smartphones can offer a powerful tool in research 

where the participants are to give short and quick answers to questions or where the 

smartphone serves to only collect background data. 

 

Förord 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har innehavet av smartphones ökat explosionsartat. I december 2013 

publicerade Business Insider en artikel i vilken det uppskattades att var femte person i värl-

den äger en smartphone (Business Insider, 2013). Även om denna siffra är ungefärlig och 

smartphoneägande är mer utbrett i västvärlden än i övriga delar av världen kan detta ge en 

fingervisning om den explosionsartade utbredningen. Med denna siffra i åtanke finnas det 

stora möjligheter för smartphones som forskningsinstrument, då detta ger en unik tillgång 

till undersökningsdeltagare under i princip alla timmar på dygnet och oavsett var de befinner 

sig.  

Ett exempel på ett område som kan nyttja denna teknik är lyckoforskningsområdet. Efter 

att tidigare varit ett ämnesområde förbehållet främst psykologer och sociologer har nu lycko-

forskning blivit ett allt mer intressant område för exempelvis ekonomer och politiker i syfte 

att ha ett kompletterande alternativ till bruttonationalprodukt (BNP) för att kunna mäta och 

jämföra nationers välmående. 

    Dock har det tidigare inom området funnits en viss problematik relaterad till de under-

sökningsmetoder som använts i syfte att kunna mäta människors välmående, då denna typ av 

forskning till stor del baseras på att kunna mäta personers mående vid en precis tidpunkt 

med så lite påverkan av yttre faktorer som möjligt. Användning av smartphones som under-

sökningsinstrument i dessa studier kan dock lösa denna problematik inom detta, men även 

andra forskningsfält. I denna uppsats kommer jag att exemplifiera denna möjlighet med 

grund i lyckoforskningen och hur smartphones använts som undersökningsinstrument inom 

detta område, med fokus på användarnas upplevelse av denna undersökningsmetod. Till viss 

del kommer detta ske med utgångspunkt i en pågående studie inom lyckoforskning som 

genomförs i ett samarbete mellan Umeå Universitet och Stockholms Universitet. Denna 

studie nyttjar en metod för datainsamling som är helt mobilbaserad. Inom ramarna för 

denna studie har jag undersökt respondenternas upplevelse av denna undersökningsmetod. 

    Anledningen till att jag har valt att fokusera på just respondenternas upplevelse av 

undersökningsmetoden är att jag anser att det är av väldigt stor vikt att ta in i beräkningen 

vid val av metod i en forskningsundersökning, då det till stor del spelar in i huruvida respon-

denterna väljer att delta eller ej, samt i vilken utsträckning. Utan respondenternas 

engagemang riskerar studien att fallera helt eller ge upphov till inkorrekta resultat. 

1.1 Frågeställning 
De frågeställningar jag ämnar att besvara i denna uppsats gäller primärt respondenternas 

upplevelse av IT som forskningsinstrument, med särskild fokus på den undersökning som 

genomförts inom ramarna för Studien om Individuellt Välbefinnande. De frågor jag ämnar 

besvara är därmed: 

 Vilka fördelar upplever respondenterna i denna undersökningsmetod? 

 Vilka nackdelar upplever respondenterna? 

 Hur kan denna typ av undersökningsinstrument användas inom andra 

tillämpningsområden? 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare inblick i hur smartphones kan användas som 

instrument inom forskning samt vilka möjligheter och begränsningar de erbjuder ur respon-

dentsynpunkt. Studien syftar även till att kunna bidra med en insikt om i vilken typ av studier 

detta undersökningsinstrument bäst kan tillämpas. 

1.3 Avgränsningar 
Då pilotstudien inom SIV pågick längre än tidsramen för denna uppsats kunde studien tyvärr 

inte följas från början till slut. Dock kunde två av tre testomgångar innefattas under 

uppsatsens genomförande, vilket gör att respondenterna i min mening ändå har haft 

tillräckligt mycket kontakt med undersökningsmetoden för att kunna bilda sig en uppfattning 

om denna. På grund av detta är det dock svårt att kunna göra ett säkert uttalande om under-

sökningsmetodens faktiska nytta. Jag har även valt att endast fokusera på användarnas upp-

levelse av undersökningsmetoden och har inte tagit in synpunkter från personerna som 

använder sig av metoden i studierna, då detta hade blivit alltför omfattande. Detta är dock ett 

område som skulle kunna studeras i framtida forskning.  
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2. Metod 
I det här avsnittet kommer jag att presentera de metoder jag har använt mig av i min data-

insamling, samt motivera valet av dessa. 

I denna undersökning har jag valt att använda mig av både kvalitativ och kvantitativ 

metod i datainsamlingen för denna uppsats, då det har funnits ett intresse av att dels skapa 

en översikt av respondenternas uppfattning av undersökningsmetoden i stort, men samtidigt 

även att få en djupare inblick i deras upplevelser. Gällande kvalitativ och kvantitativ metod 

finns några väldigt grundläggande skillnader. Annika Eliasson (2013) menar att kvantitativa 

metoder, enkelt uttryckt, lämpar sig bäst där fenomen går att beskriva med siffror, medan 

kvalitativa metoder är mest lämpliga där saker går att beskriva i ord. Eliasson anser även att 

kvantitativa metoder passar för att kunna göra generaliseringar gällande en population 

utifrån en mindre grupp, medan kvalitativa metoder passar bättre när personen vill tränga in 

på djupet i ett område, utan att behöva kunna generalisera resultatet till en mer omfattande 

grupp (Eliasson, 2013).  

Även författaren Jan Hartman diskuterar de skillnader som finns mellan kvalitativa och 

kvantitativa undersökningsmetoder, där kvantitativa undersökningar är av naturen att de 

“söker den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper. Man försöker alltså isolera 

egenskaper och finna kvantifierbara samband mellan dem”, samt besvara frågor som “hur 

mycket” och “hur många” (Hartman, 2004, s. 273). Kvalitativa undersökningar, används 

istället när forskaren försöker “nå en förståelse för den livsvärld människor har, det sätt de 

ser på sig själva och på sin relation till omgivningen (...) Vad som söks är förståelse för hur 

människan upplever sin situation” (ibid, s. 273). Hartman menar att även om det finns 

många olika kvalitativa undersökningsmetoder finns det även en gemensam nämnare för 

dessa. Denna gemensamma nämnare är till viss del, enligt Hartman, att man i användandet 

av dessa är “intresserad av hur någonting är beskaffat, det vill säga vilken natur eller vilka 

egenskaper något har” (ibid, s. 272). 

I den enkätundersökning som har genomförts har kvalitativ och kvantitativ metod kombi-

nerats, då enkäten till viss del har bestått av kvantitativa frågor och till viss del av kvalitativa. 

De kvantitativa frågorna har haft i syfte att mäta och se hur många av respondenterna som 

exempelvis haft tekniska problem gällande undersökningen eller hur många respondenter 

som har missat att svara på ett frågeutskick. De kvalitativa frågorna har istället syftat till att 

kunna få mer insikt i respondenternas åsikter om och upplevelser av undersökningsmetoden. 

Eliasson menar här att det med fördel går att kombinera dessa två metodtyper, då intressanta 

upptäckter i en kvantitativ undersökning kan följas upp med exempelvis en kvalitativ inter-

vju-undersökning för att kunna få större insikt i fenomenet (Eliasson, 2013).  

2.1 Metodval  
För mitt syfte har jag valt att använda mig både av en enkät men även av fördjupande inter-

vjufrågor för att kunna samla in så mycket material som möjligt. Enkäten gör det möjligt att 

få en snabb överblick av respondenternas generella åsikter om undersökningsmetoden, sam-

tidigt som de fördjupande intervjufrågorna har gjort det möjligt att få en djupare förståelse 

för hur respondenterna tänker kring denna. I och med att respondenterna frivilligt fick ange 
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sin mailadress gjorde detta att de hade möjligheten att vara anonyma i enkäten. Annika 

Eliasson menar att de fördelar som finns i att använda sig av enkätundersökningar istället för 

exempelvis intervjuer är att de förra ofta är billigare att använda, i synnerhet då de är 

Internetbaserade. En annan fördel är att respondenterna själva kan välja när de vill fylla i 

enkäten. Eliasson inflikar dock att enkätundersökningar ofta får färre svar jämfört med inter-

vjuundersökningar, vilket Eliasson menar kan bero på bristen på den direkta kontakten med 

respondenten (Eliasson, 2013).  

2.1.1 Beskrivning av urval 
Gällande urvalet för datainsamlingen har 28 av de 32 respondenterna i pilotstudien 

kontaktats för att svara på enkäten. Anledningen till att jag valde bort fyra var att dessa 

personer var involverade i framtagningen av studien på något sätt. Resterande personer 

kontaktades för att kunna få ett så representativt resultat som möjligt, då det bästa sättet för 

att kunna få ett så representativt resultat som möjligt är att kunna göra en helundersökning 

av populationen - i det här fallet, alla som deltar i undersökningen. Av dessa 28 personer 

svarade 19 på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 68 %, vilket i min mening kan anses 

vara ett godkänt resultat. Dock svarade endast 2 av 9 personer på de mer djupgående 

intervjufrågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 22 %. Det hade naturligtvis varit önskvärt att 

ha mer fler än så, men trots detta anser jag att dessa två personer bidragit med synpunkter 

och reflektioner kring undersökningsmetoden som är värdefulla att inkludera i uppsatsen. 

2.1.2 Beskrivning av enkät 
Den enkät som skickades ut till användarna skickades ut på samma sätt som frågorna i SIV, 

det vill säga via sms med en länk till en webbaserad enkät. Denna tjänst finns implementerad 

i det administrativa gränssnittet av den serverbaserade delen av SIV. Anledningen till detta 

val var att jag ansåg att detta var ett enkelt och snabbt sätt att nå ut till respondenterna, samt 

att det indikerade att enkäten till viss del är relaterad till själva pilotundersökningen, då 

respondenterna är vana vid att ta emot frågor och besvara frågor på detta sätt. Enkäten 

skapades via Google Formulär, då denna tjänst presenterar resultaten på ett bra och lättöver-

skådligt sätt, och har namnet “Enkät gällande Studien om Individuellt Välbefinnande (SIV)”. 

Enkäten innehåller totalt 10 frågor, varav 7 är kvalitativa, och 3 är kvantitativa. Det finns 

även möjlighet för respondenterna att välja att lämna sin mailadress i syfte att bli kontaktade 

för att besvara mer djupgående frågor. Enkäten öppnades 29 april och stängdes 19 maj. sms 

innehållandes en länk till undersökningen sändes ut dels den 29 april, samt en påminnelse 

den 18 maj. Enkäten finns presenterad i bilaga 1, och diagram konstruerade utifrån de svar 

som inkommit återfinns i resultatdelen. Diagrammen är automatiskt genererade i Google 

Formulär utifrån, och används i resultatdelen för att visa på svarsfördelningen. 

2.1.3 Beskrivning av intervjuer 
I den utsända enkäten fanns möjligheten för respondenterna att lämna sin mailadress i syfte 

att kunna bli kontaktade för att svara på mer djupgående frågor. Av de 19 svarande lämnade 

totalt 9 sina mailadresser. Sju intervjufrågor skickades ut till dessa personer, vilka finns i 

bilaga 2. Eftersom denna intervju genomfördes via frågor som skickades ut via mail fanns det 
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inte särskilt stort utrymme för följdfrågor, vilket gjorde att intervjun blev väldigt strukturerad 

(Eliasson, 2013). Då en av personerna som lämnade sin mailadress svarade att hen vid något 

tillfälle känt sig stressad av ett meddelande om en ny fråga lade jag till en fråga till denna 

person för att kunna ta reda på mer information gällande detta. Frågorna skickades ut den 19 

maj, med en påminnelse 23 maj. Den av respondenterna som uppgivit att hen vid något 

tillfälle känt sig stressad svarade att hen kände sig mer bekväm med att bli intervjuad via 

telefon. Därav genomfördes en halvstrukturerad intervju med de utskickade frågorna som 

underlag. Anledningen till att jag benämner denna intervju som halvstrukturerad är att på 

grund av att den genomfördes via telefon fanns det möjlighet att ställa följdfrågor och för 

respondenten att utveckla sina svar. 

      Jag har även genomfört intervjuer med två personer som är ansvariga för projektet, dels 

Martin Berlin, en av personerna som står bakom utformningen av studien och dels Göran 

Landgren, tekniskt ansvarig för studien. En strukturerad intervju genomfördes med Martin 

Berlin via mail och en ostrukturerad intervju genomfördes personligen med Göran Landgren. 

2.1.4 Forskningsetik 
I enkäten klargjordes tydligt att alla deltagare kunde välja att vara anonyma genom att inte 

uppge sina mailadresser. Även de som valde att lämna sina mailadresser kommer att 

presenteras endast som “respondenter” i denna uppsats, och inte kunna identifieras utifrån 

sina svar. Det framgick även tydligt att jag inte på något sätt har haft tillgång till de svar som 

inkommit i SIV. 

2.2 Kritik av metod 
Då antalet deltagare i denna pilotstudie som undersökningen genomfördes inom ramarna för 

var relativt litet innebar detta att det fanns en viss risk för att ett stort bortfall gällande 

antalet svaranden. Detta skulle kunna orsaka att de data som samlats in gällande de 

kvantitativa frågorna inte skulle kunna ge tillräcklig grund för att kunna dra några större 

slutsatser. Dock skulle fortfarande svaren från de kvalitativa frågorna kunnat bidra med 

några insikter gällande respondenternas uppfattning om undersökningsmetoden. 

Någonting som dock är viktigt att ha i åtanke vid tillämpning av en kvalitativ metod är att 

resultatet inte kan generaliseras till en hel population på samma sätt som vid användning av 

en kvantitativ metod, då kvalitativa metoder till stor del bygger på respondenternas subjek-

tiva upplevelser. Dock kan de svar som inkommer indikera huruvida detta enligt de svarande 

respondenterna anser att detta är en fungerande undersökningsmetod, samt bidra med 

viktiga synpunkter eller förslag om förändringar, vilket är anledningen till att jag anser det 

vara en lämplig metod att tillämpa för just denna studie. 

Metoden för datainsamling (enkät och fördjupande frågor) gör det även lättare för respon-

denter att välja att inte delta eller känna sig mindre manade till att svara, då metoden är mer 

opersonlig än exempelvis enskilda intervjuer i verkliga livet. Även detta kan ge upphov till ett 

visst bortfall (Eliasson, 2013). 
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I och med att jag själv aktivt har deltagit i själva undersökningen finns det även en viss 

risk för att frågorna som ställdes i enkäten och intervjun är något färgade av mina egna upp-

levelser av den. Jag har dock försökt att vara så neutral som möjligt i formuleringen av de 

frågor som har ställts till respondenterna. Eliasson menar även att ett problem gällande 

enkätundersökningar kan vara att respondenterna inte förstår en frågas formulering eller 

inte är lika insatt i terminologin som personen som utformat enkäten. Då enkäterna sänds ut 

till respondenterna finns det även liten möjlighet för dessa att be om förtydliganden. I syfte 

att undvika denna problematik har jag låtit ej i undersökningen involverade personer granska 

frågorna i syfte att försöka säkerställa att dessa inte varit vinklade på något sätt, samt för-

säkra att dessa går att förstå för personer som inte varit insatta i själva undersökningens ut-

formning. 

2.3 Litteratururval 
I syfte att hitta relevant litteratur för uppsatsen har jag till största del använt Google Scholar 

samt de resurser som finns tillgängliga via universitetsbiblioteket, antingen i tryckt form eller 

i digital. Främst har fokus legat på att hitta artiklar med förankring inom informatikfältet, så 

som användning av smartphones inom forskning eller användarupplevelse med fokus på 

mobiltelefoner. Jag har dock även fokuserat mycket på litteratur gällande lyckoforskning, i 

syfte att skapa en grundläggande förståelse för området och den forskning som har bedrivits 

inom det, samt hur detta forskningsfält kan dra nytta av smartphones som undersökningsin-

strument. Några av de artiklar jag har använt mig av har jag även fått rekommenderade av 

personer involverade i framtagningen av SIV. I mitt sökande har jag främst använt mig av 

sökord som relaterar till det område jag har undersökt, så som ”mobile user experience”, 

”happiness research nations” och ”stress mobiltelefon”. Jag har även använt mig av de 

artiklar som refererats till i andra artiklar. 

2.3.1 Litteraturkritik 
I syfte att säkerställa att de artiklar jag har använt mig av är granskade och validerade har jag 

försökt att i största möjliga utsträckning kontrollera att de har blivit citerade av andra 

forskare, samt att de tillhandahålls av en tillförlitlig källa, det vill säga har publicerats i en 

erkänd tidskrift, är en vetenskaplig artikel eller en avhandling, då detta innebär att de har 

kontrollerats innan publicering.  
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3. Relaterad forskning 

I syfte att skapa en grundläggande förståelse för hur smartphones kan bidra till forskning i 

form av ett undersökningsinstrument kommer jag här först redogöra för lyckoforskning som 

forskningsområde, för att därefter gå in mer i detalj på olika undersökningsmetoder och 

studier som har genomförts. Därefter kommer jag att gå vidare till smartphones och de 

möjligheter som de erbjuder, nackdelar som kan komma av att använda denna typ av under-

sökningsmetod samt även aspekter som bör tas in i beräkningen vid utformningen av en 

undersökning där smartphones används som undersökningsinstrument. 

3.1 Lyckoforskning 
“So by happiness I mean feeling good - enjoying life and wanting the feeling 

to be maintained.  

By unhappiness I mean feeling bad and wishing things were different” 

- Richard Layard, 2011, s. 14). 

Lyckoforskning är ett relativt nytt forskningsområde, som tidigare har varit förbehållet 

områden så som psykologi och sociologi, men som under senare tid har blivit allt mer 

intressant för både ekonomer och politiker. Ett exempel på detta är Happy Planet Index, 

skapat av The New Economics Foundation (NEF). NEF beskriver sig själva som “the UK's 

leading think tank promoting social, economic and environmental justice”, vilka har som mål 

att genomföra “a Great Transition – to transform the economy so that it works for people and 

the planet.” (NEF, 2015). NEF beskrivs vara politiskt obundna och sponsrar sin forskning 

med hjälp av donationer. Happy Planet Index använder sig av en formel vilken tar in tre olika 

variabler i beräkningen; upplevt välmående (experienced well-being), förväntad livslängd 

(life expectancy) och ekologiskt fotavtryck (ecological footprint). I en rapport från 2012 

användes denna formel med data från tre olika källor. Det upplevda välmåendet mättes med 

hjälp av den så kallade “Ladder of Life” från Gallup World Poll. Respondenten får här 

föreställa sig en stege med 10 olika steg. 0 representerar den sämsta livssituationen som 

respondenten kan föreställa sig och 10 den bästa. Respondenten får därefter skatta på vilket 

steg hen anser att hen befinner sig utifrån denna (HPI, 2015). För den förväntade livslängden 

användes data från 2011 års rapport från FN:s utvecklingsprogram, och för det ekologiska 

fotavtrycket används WWF:s standard. Detta beskrivs som ett “per capita measure of the 

amount of land required to sustain a country’s consumption patterns, measured in terms of 

global hectares (g ha) which represent a hectare of land with average productive biocapacity” 

(WWF, 2015). Ekvationen ser ut enligt följande: 

 

 

Figur 1 Formel för uträkning av en nations Happy Planet Index.  
Källa: http://www.happyplanetindex.org/about/  
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Ekvationen fungerar på så sätt att en nations “Happy Planet Index” tas fram genom att det 

upplevda välmåendet multipliceras med förväntade livslängden och resultatet delas med det 

ekologiska fotavtrycket. Happy Planet Index uppges vara ett verktyg som syftar till att försöka 

förändra synen på länders framgång genom att lägga mer vikt vid ett lands befolknings 

välmående snarare än vid dess ekonomiska tillväxt. 

Dock är det inte endast ideella organisationer som intresserar sig för att mäta människors 

subjektiva skattningar av sitt välmående. Brittiska “Office for National Statistics” släppte år 

2012 en rapport med titeln “First Annual ONS Experimental Subjective Well-being Results”. 

I denna rapport hävdas det att  

“It is increasingly understood that traditional economic measures are 

necessary, but not sufficient, to reflect a nation's overall progress or well-

being (...) An important component of national well-being is the subjective 

well-being of individuals, which is measured by finding out how people think 

and feel about their own lives.” (ONS, 2012). 

Här kan vi se ett ökat intresse bland politiker för att mäta människors subjektiva skattningar 

av sitt välbefinnande bland befolkningen för att kunna ha ett alternativ till BNP som mått på 

en nations framsteg. Även i Sverige finns ett visst intresse för att utveckla lyckoforskning. I 

maj 2014 meddelades i ett pressmeddelande från Finansdepartementet att regeringen 

beslutat om att tillsätta en utredning i syfte att “kartlägga, analysera samt föreslå 

kompletterande mått till BNP för att mäta bland andra ekonomiska, sociala och miljömässiga 

perspektiv i det svenska samhället” (Regeringskansliet, 2014). Detta görs i syfte att möjlig-

göra “en bredare belysning av människors livskvalitet” (ibid). 

3.1.1 Affektivt välbefinnande 
Lycka kan dock definieras på många olika sätt och hur detta skall göras diskuteras mycket 

inom området för lyckoforskning. Ett sätt att betrakta begreppet lycka är i termer av affektivt 

välbefinnande, vilket innebär att “en individ [är] lycklig i den mån hon mår bra och känner 

sig väl till mods” (Fors, 2012, s. 1). Här ligger fokus alltså på individens välmående och 

generella känsloliv - enkelt uttryckt, ju fler positiva tankar och känslor individen har, desto 

bättre mår hen.  

3.1.2 Livstillfredsställelse 
Ett annat sätt att se på lyckobegreppet är i termer av livstillfredsställelse, vilket utgår ifrån 

människors uppskattning av sina liv i stort, snarare än att fokusera enbart på känsloaspekten. 

“Detta perspektiv på lycka tar sin utgångspunkt i att det är våra tankar kring livet snarare än 

våra känslor som är mest intressanta att relatera till lyckobegreppet” (ibid, s.2). 

I dessa två definitioner kan det urskiljas att lyckoforskning till stor del handlar om 

individers skattning av sin egen lycka, det vill säga det subjektiva välbefinnandet. En stor 

fråga inom detta område handlar dock om hur detta skall kunna mätas. Det förefaller finnas 

en konsensus inom lyckoforskningsfältet kring att det bästa sättet för att mäta en persons 

känslotillstånd är genom att göra momentana mätningar, ett begrepp som kommer att 

förklaras i stycket nedan. Men hur genomförs dessa på bästa sätt? 
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3.2 Experience Sampling Method 
En metod som av många anses vara den mest lämpade för att på ett effektivt och bra sätt 

fånga in respondenternas subjektiva upplevelser av sina känslotillstånd är den så kallade 

“Experience Sampling Method”. Mihaly Czikszentmihalyi och Reed Larson diskuterar denna 

metod i artikeln “Validity and Reliability of the Experience Sampling Method” (1987). 

Artikelförfattarna beskriver här metoden som den mest lämpade att använda i syfte att 

genomföra momentana mätningar av personers mående och känslor i realtid, då författarna 

anser att metoden reducerar eller helt eliminerar faktorer som kan påverka respondenternas 

svar (Czikszentmihalyi och Larson, 1987).  

Även författarna Russell T. Hurlburt och Christopher L. Heavey tar upp Experience 

Sampling som metod och hävdar att:  

“accurate reports of inner experience can be obtained by focusing on one 

single moment at a time, and by asking the one legitimate question about 

inner experience: ‘What are the details of your inner experience at this very 

moment?’” (Hurlburt och Heavey, 2006, s. viii).  

Det som åsyftas i detta citat är att genom att ställa en fråga till en respondent där denne 

ombeds redogöra för dennes känslotillstånd vid exakt det ögonblicket kan en så trovärdig 

rapport av detta som möjligt genereras. Detta, att fokusera på respondentens känslor i ett 

visst ögonblick, innebär att en momentan mätning genomförs. Experience sampling beskrivs 

ha uppkommit under 1970-talet, då forskare började intressera sig mer för att studera 

människors medvetande och att göra så tillförlitliga studier av detta som möjligt. Författarna 

beskriver detta enligt följande: “one of psychology’s main aims was the exploration of 

consciousness; however, its methods were not adequate”, och beskriver vidare att: “largely as 

a result of the failures of introspection, psychological science has sharply avoided the study of 

consciousness, with the result that fundamental questions cannot be answered” (ibid, s. ix). 

Författarna tar upp ett exempel på denna problematik gällande att inte kunna studera 

människors medvetande genom att visa på undersökningar av en patient med ett förmodat 

tvångssyndrom. Författarna menar här att problematiken ligger i huruvida det är möjligt att 

faktiskt kunna avgöra om patienten verkligen har tvångstankar eller endast tror att hen har 

det (ibid). Artikelförfattarna tar upp mer traditionella undersökningsmetoder i jämförelse 

och menar att dessa ofta kräver av respondenten att de ska uppge känsloupplevelser en tid 

efter att de faktiskt har inträffat, vilket kan göra att de påverkas i någon riktning av yttre 

faktorer och därför inte kan anses ha samma grad av reliabilitet (ibid). Men hur genomförs 

detta i praktiken? 

3.3 The Smartphone Manifesto 
Forskaren Geoffrey Miller behandlar i sin artikel “The Smartphone Psychology Manifesto” 

(2012) de olika potentiella användningsområden som finns för smartphones inom ramarna 

för forskning inom psykologi. Miller tar upp de olika funktioner som smartphones idag 

erbjuder och presenterar teorier kring hur dessa olika funktioner kan komma att tillämpas, 

såväl idag som i framtiden. Artikelförfattaren pekar på att elektronisk utrustning tidigare har 

använts i syfte att samla in data för liknande studier. Dock har denna utrustning ofta varit 
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dyr, otymplig, okänd för användaren, påträngande och “pinsam”. Vidare har denna typ av 

utrustning ofta behövts delas ut till deltagare i studien av forskarna, vilket gör att främst 

deltagare som befinner sig geografiskt nära kan delta i experimenten. Miller menar att 

utifrån dessa aspekter har smartphones en klar fördel. Miller beskriver smartphones som 

“very common, powerful, and multifunctional—an all-in-one lifestyle technology, a sort of 

electronic Swiss Army knife” (ibid), och hävdar att det finns stor potential för smartphones 

inom psykologiforskning, eftersom dessa kan samla “vast amounts of ecologically valid data, 

easily and quickly, from large global samples” (ibid, s. 221). Miller menar att det mest 

effektiva sättet för att göra detta är att använda sig av vad han benämner som “psych apps”, 

det vill säga speciellt utformade applikationer vilka studiernas deltagare kan ladda ner till 

sina mobiltelefoner snabbt och enkelt. På detta sätt undviks det moment där forskarna 

personligen måste distribuera den nödvändiga utrustningen till testets deltagare, då detta 

kan göras oberoende av plats och av deltagarna själva. Miller menar att det finns så stor 

potential i att använda mobiltelefoner i forskning inom psykologi att det vore snudd på 

“vetenskaplig misskötsel” om denna potential inte utnyttjades, vilket illustreras i följande 

citat: 

“How will psychologists be collecting behavioral data in 2025, when more 

than five billion people are using smartphones with powerful sensors, 

processors, memories, and connectivity, plus virtually unlimited memory 

and processing power through cloud computing? It would border on 

scientific malpractice if we were still giving paper-andpencil questionnaires 

to a few hundred local college students, recruiting a few dozen people to 

participate in laboratory tasks, or running Internet studies for people just 

sitting at desks.” (ibid, s. 222). 

En av de fördelar som Miller framhäver främst är smartphones storlek - att de är tillräckligt 

små för att kunna hållas i handen eller förvaras i fickan, vilket gör att människor kan ha med 

sig dem under hela dagen. Detta innebär att enheten kan samla in bakgrundsdata 

kontinuerligt, så som GPS-positionering (ibid). Om smartphonen används i en undersökning 

gör detta att deltagarna alltid har möjlighet att bära med sig undersökningsinstrumentet, 

vilket gör att de alltid kan stå i kontakt med forskarna, antingen direkt eller indirekt. Miller 

menar även att ägarna till smartphones ofta ser dem som väldigt personliga ägodelar som de 

förlitar sig väldigt mycket på, vilket gör att de kan dela med sig mer av sina känslor och 

upplevelser i användningen av dessa så kallade “psych apps” än vad de skulle dela med sig av 

i användningen av andra undersökningsmetoder (ibid). Detta menar Miller till stor del beror 

på de möjligheter som finns för ägarna gällande att modifiera enheterna för att passa just 

deras syften, genom att exempelvis ladda ned applikationer de vill använda. Miller tar även 

upp möjligheten att samla in data gällande vad studiens deltagare ser eller hör under dagen, 

vilket han menar erbjuder en möjlighet att få en unik inblick i deltagarnas livsmiljöer (ibid). 

Som ett exempel på en typ av psykologisk studie som skulle kunna nyttja de olika 

funktioner som smartphones erbjuder tar Miller upp studier av kvinnors ovulatoriska cykler. 

Miller menar att det i denna studie skulle vara möjligt att undersöka hur kvinnors “sexuella 

strategier”, preferenser gällande partners och attraktionskraft förändras i enlighet med att 

fertiliteten ökar och sjunker varje månad (ibid). Här exemplifierar Miller hur de olika 
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funktionerna som smartphones erbjuder kan användas i just denna tänkta studie - 

exempelvis att forskarna kan få en mer diversifierad grupp av deltagare genom att studien är 

lättillgänglig oavsett var deltagarna befinner sig och därmed kunna få ett bredare ålders-

spann, bredare socioekonomisk spridning, etc. Miller tar även upp att det genom användning 

av GPS är möjligt att följa kvinnors rörelsemönster, samt även att ta del av kvinnornas 

kommunikation med andra som genomförs via deras smartphones (ibid). 

Miller tar även upp de eventuella nackdelar och begränsningar som finns i att använda sig 

av smartphones som undersökningsinstrument. Ett exempel på detta är att valet att använda 

just smartphones kan utesluta vissa grupper ur studierna, exempelvis personer som inte har 

tillräckliga resurser för att kunna köpa en smartphone, personer som på grund av något 

funktionshinder inte kan använda dessa, eller äldre, vilka inte är användare av smartphones i 

lika stor utsträckning som yngre personer (ibid). En annan problematik som kan uppstå är 

gällande användarnas hantering av sina smartphones - då dessa möjligen inte ses som lika 

“officiella” undersökningsinstrument som enheter som tilldelats dem av forskarna. En risk är 

här att vissa personer väljer att inte ha med sig sina smartphones vid alla tillfällen, eller 

glömmer att ladda dem så att batteriet laddar ur, vilket påverkar insamlingen av data och gör 

att den inte pågår i så stor utsträckning som forskarna kanske önskat (ibid). Ett tredje 

problem som Miller tar upp gäller användarnas anonymitet. Miller menar att även om många 

deltagare inte känner sig bekväma med att forskarna spelar in deras telefonsamtal, eller 

analyserar deras sms eller mail är de ändå överraskande bekväma med att låta forskarna 

genomföra detaljerade spårningar av deras sensorer, telefonsamtalsloggar och GPS-data 

(ibid). Genom att aggregera dessa data på rätt sätt kan forskarna, trots anonymiteten, få fram 

väldigt detaljerad information gällande deltagarna och genom detta kunna identifiera dem. 

En annan aspekt som kommer av att använda sig av smartphones är att det finns tekniska 

begränsningar att ta hänsyn till, så som labilt minne, vilket kan resultera i förlust av data, 

begränsad batteritid, att batteriet laddar ur snabbare vid användning av GPS och att körning 

av andra applikationer kan störa de så kallade ”psych apps” som respondenterna laddar ned. 

Ett annat problem som kan uppstå är att sensorer inte är optimerade för att samla data i syfte 

att användas för forskningsstudier, utan snarare för användning av olika funktioner i själva 

smartphonen. Miller menar dock att dessa problem kommer att lösa sig i takt med att 

smartphonetillverkarna adresserar dessa, då många av dem, exempelvis batteriets livslängd, 

redan är prioriterade (ibid). 

Med alla de fördelar som smartphones här framhävs erbjuda gällande att genomföra 

forskningsstudier, bör det inte finnas exempel på några studier som redan har nyttjat dessa? 

3.4 Track your happiness 
En variant av Emotional Sampling-metoden användes i en undersökning som presenteras i 

artikeln “A Wandering Mind is an Unhappy Mind”, skriven av Matthew A. Killingsworth och 

Daniel T. Gilbert (2010). Artikeln beskriver en undersökning som syftade till att undersöka 

om det finns en korrelation mellan så kallad mind wandering och en negativ effekt på 

personers känslomässiga tillstånd. Artikelförfattarna konstaterar i sin artikel att experience 

sampling kunde anses vara “the most reliable method for investigating real-world emotion” 
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(Killingsworth och Gilbert, 2010, s. 932). Dock menar artikelförfattarna att denna metod ofta 

är alltför kostsam, då den involverar att ge varje deltagare en typ av signalutrustning som 

signalerar när de ska besvara ett antal frågor gällande vad de gör och hur de mår (ibid). För 

att undgå denna kostnad utvecklade forskarna istället en applikation för iPhone, kallad Track 

Your Happiness, som respondenterna i studien kunde ladda hem kostnadsfritt. Denna appli-

kation sände därefter ut en signal vid slumpmässiga tider på dagen som uppmärksammade 

respondenterna på att det var dags att svara på en ny uppsättning frågor. Svaren lagras 

därefter i en databas som ligger på www.trackyourhappiness.org (ibid). Då denna applikation 

kunde laddas ned via AppStore innebar detta att forskarna inte behövde dela ut någon 

utrustning till deltagarna, utan att dessa istället laddade ned dessa till sina iPhones och 

därmed skötte distributionen av utrustning själva. Vid nedladdningen av applikationen fick 

användarna själva ange mellan vilka tider under dygnet de vanligtvis var vakna, samt hur 

många gånger per dag de önskade motta uppsättningar med frågor. Det förinställda antalet 

för detta var 3, med 1 som minimiantal (ibid). 

En nackdel med detta tillvägagångssätt är att applikationen endast tillhandahölls till 

iPhone genom AppStore, vilket gjorde potentiella deltagare som inte äger just en iPhone 

uteslöts från att delta i studien genom valet av just denna plattform. 

3.5 Användarupplevelse 
Någonting som dock är väldigt viktigt att ha i åtanke vid utformningen av en undersökning 

som använder sig av smartphones som instrument är användarens upplevelse av själva 

interaktionen. Användarupplevelse, eller den mer vedertagna termen “user experience”, 

innebär “the experience that a person gets when he/she interacts with a product in particular 

conditions” (Arhippainen och Tähti, 2003, s. 27). Arhippainen och Tähti menar även att “The 

user and the product interact in the particular context of that social and cultural factors are 

influencing” (ibid, s. 27). I detta citat pekar författarna på att användarupplevelsen inte 

enbart beror på produkten, utan även påverkas av andra, både yttre och inre, faktorer, vilka 

kommer att påverka användarens upplevelse i någon riktning (ibid). 

 

http://www.trackyourhappiness.org/
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I denna modell visar Arhippainen och Tähti på de olika faktorer, samt dessas underliggande 

aspekter, som spelar in i interaktionen och därmed bidrar till den totala användar-

upplevelsen. De olika faktorer som är involverade i interaktionen är: användaren (user), 

sociala faktorer (social factors), kulturella faktorer (cultural factors), 

användningssammanhang (context of use) samt produkt (product). Alla dessa faktorer och 

underliggande aspekter bör tas med i beräkningen vid framställning och användning av en 

artefakt, i syfte att undvika oönskade effekter. Modellen visar alltså på att i syfte att kunna 

skapa en så bra användarupplevelse som möjligt bör man bland annat vara medveten om 

användningssammanhanget och variabler som exempelvis tid och plats och hur dessa kan 

påverka användarens upplevelse. Även användaren och hur dennes värderingar, för-

väntningar, ålder, och känslor påverkar den slutgiltiga användarupplevelsen. Genom att vara 

medveten om dessa olika faktorer finns det möjlighet att kunna motverka vissa negativa 

upplevelser eller att bättre kunna anpassa produkten efter den tänkta målgruppen.  

Detta är dock en relativt generell beskrivning av användarupplevelse vilken, även om den i 

detta fall är menad att beröra just mobila enheter, skulle kunna gå att applicera på många 

situationer där människor interagerar med tekniska artefakter, eller produkter generellt. 

Mobila användarupplevelser behandlas mer specifikt i en artikel av Subrayama och Yi, 

vilka menar på att i utvecklingen av mobila artefakter bör tillverkare ha i åtanke att utöver att 

utveckla och förbättra själva teknologin bör de även fokusera på att förse användarna med en 

bra användarupplevelse. Artikelförfattarna menar att de faktorer som bidrar till en bra 

användarupplevelse är interaktioner med mobila enheter och applikationer som är naturliga, 

intuitiva, enkla, behagliga, lätta att komma ihåg, samt anpassningsbara efter individers 

behov (Subramanya och Yi, 2007). I artikeln fokuserar artikelförfattarna på tre olika 

dimensioner av mobil användarupplevelse: enhet, kommunikation och applikation, där de 

utnämner applikationen som den viktigaste av dessa dimensioner ur användarupplevelse-

synpunkt. Subramanya och Yi anser här att användargränssnittet bör ta hänsyn till både 

Figur 2. Modell av olika faktorer och dessas underliggande aspekter som påverkar 
användarupplevelsen.  
Källa: Arhippainen och Tähti, 2003. 
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enhetens begränsningar, så som storlek, prestanda, samt användarens begränsningar. 

Författarna menar att de begränsningar som uppstår ifråga om användaren bland annat är 

byte av plats och kontext, varierande känslotillstånd, begränsad uppmärksamhet vid rörelse, 

begränsade möjligheter gällande att använda båda händerna, samt förväntningar på snabba 

och lätta interaktioner med enheten ifråga (ibid). Av dessa anledningar menar författarna att 

det bland annat är viktigt att undvika så kallad ”feature overload”, det vill säga överdrivet 

många funktioner, då en mobil enhet ofta har begränsad prestanda i jämförelse med 

exempelvis en PC. De funktioner som inkluderas ska ha ett tydligt syfte och användas på ett 

effektivt sätt (ibid). Författarna menar även att det är viktigt att nyttja möjligheten att kunna 

använda handsfree-funktioner i så stor utsträckning som möjligt, då användare av 

mobiltelefoner förutsätts vara personer vilka, som tidigare nämnt, har begränsad 

uppmärksamhetstid, vilket i kombination med mobiltelefoners begränsade tangentbords-

utrymme enligt författarna innebär att nya metoder för interaktion bör utforskas (ibid). En 

tredje aspekt Subramanya och Yi tar upp är den personifierade aspekten av mobiltelefoner, 

där användarna uppges vilja göra sin enhet så personlig som möjligt, genom att ändra 

ringsignaler, bakgrundsbilder, etc. Artikelförfattarna menar att personifieringen av telefonen 

bland annat kan underlätta för användarna gällande att uppmärksamma och reagera på olika 

händelser, samt att detta även kan medge anpassning utifrån särskilda behov (ibid). Slutligen 

anser artikelförfattarna att det även bör läggas stor vikt vid att kombinera visuell och auditiv 

stimuli, genom att kombinera text, ljud, bild, rörelse och video på rätt sätt i syfte att förmedla 

information. Författarna menar här att detta är till stor nytta då användarna inte har 

möjlighet att fokusera på skärmen till lika hög grad som annars, då de kan få feedback från 

olika menyval med hjälp av olika ljud och därmed få bekräftat att de har valt rätt utan att 

behöva fokusera alltför mycket på mobiltelefonen. Författarna poängterar dock att det är 

viktigt att ha en bra balans mellan dessa olika medier för att valet inte skall bli kontra-

produktivt.  

Gällande hur användare av mobila enheter skiljer sig från användare av immobila sådana 

listar Botha et al. några generaliserade antaganden om dessa användares egenskaper (Botha 

et al., 2010). Bland annat menar Botha et al. att den mobila användaren i hög grad kan 

personifiera sin enhet, vilket stämmer överens med både Millers och Subramanya och Yis 

påståenden ovan, vilket påverkar dennes upplevelse av interaktionen med enheten. 

Artikelförfattarna menar även att den mobila användaren befinner sig i multipla sociala 

”rum” simultant och även blandar fysiska rum med virtuella, samt att hen ofta multitaskar, 

det vill säga gör flera olika saker på samma gång. Enligt Botha et al. anses användaren även 

vara distraherad och sällan koncentrera sig på en sak under en längre tid, vilket kan göra att 

långa väntetider försämrar användarupplevelsen – något som även Subramanya och Yi lade 

fram. 

Användaren anses även vara ständigt tillgänglig eller uppkopplad, och påverkas även av 

yttre faktorer i sin upplevelse, så som miljö eller av det sammanhang i vilken enheten 

används. Även saker så som användarens färdigheter och personliga egenskaper påverkar 

upplevelsen, vilket går i linje med det som Arhippainen och Tähti visar på i sin modell över 

faktorer som påverkar användarupplevelsen ovan. 
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Den beskrivning av användaren av mobila enheter som målas upp av dessa forskare tyder 

på att användaren antags ta emot och hantera information från många olika källor samtidigt. 

Detta genom att personen antags befinna sig i många olika ”rum” samtidigt, både virtuella 

och verkliga, samt även påverkas av både yttre faktorer, så som ljud från omgivningen, och 

inre faktorer, exempelvis känslor. En fråga som bör hanteras är huruvida hantering av 

information från olika källor samtidigt kan påverka användarupplevelsen i någon riktning? 

3.6 Mobiltelefonrelaterad stress 
Ett område som går in under den aspekt som i modellen ovan av Arhippainen och Tähti 

benämns som användarnas känslor är upplevelsen av stress. Möjligheten att användare av 

mobila enheter upplever stress indikeras även av det påstående som Botha et al. lägger fram 

gällande att användare av mobila enheter ofta multitaskar och befinner sig i flera olika ”rum” 

simultant vilket innebär att denne mottar information från flera olika källor samtidigt.   

Forskarna Sara Thomée, Annika Härenstam och Mats Hagberg presenterar i en artikel 

från 2012 en studie som har genomförts i syfte att undersöka om det finns något samband 

mellan negativa psykosociala hälsoeffekter och användning av informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) hos unga människor (Thomée et al, 2012). IKT syftar här 

främst på användning av mobiltelefoner och datorer. Studien bestod av fyra olika under-

ordnade studier, där tre bestod av enkätstudier där deltagarna fick besvara en enkät vid ett 

tillfälle med uppföljning ett år senare och en av en kvalitativ intervjustudie. Den första 

studien genomfördes i en grupp av datavetare och läkarstudenter i åldrarna 19 till 25. 

Thomée et al. beskriver i avhandlingen att resultaten visade på ett samband mellan 

rapportering hög IKT-användning vid det första tillfället för undersökningen och att 

respondenterna uppgav att de led av symtom på depression, sömnbesvär och stress vid det 

andra undersökningstillfället ett år senare (ibid). 

Den andra studien utforskade möjliga förklaringar till detta samband genom kvalitativa 

intervjuer med 32 unga användare vilka rapporterade ett samband gällande hög användning 

av IKT samt psykisk ohälsa (ibid). Resultaten från denna studie ledde fram till framtagningen 

av en modell “över flera möjliga vägar för samband mellan ICT-exponering och mental 

symtom” (ibid, s. 4). Delar av denna modell testades därefter i studie nummer 3 och 4, i vilka 

deltagarna fick svara på en enkät först vid ett tillfälle och sedan igen, med ett års mellanrum. 

I studie 3 låg fokus på mobilanvändning, medan datoranvändning stod i centrum för studie 

4.  

Thomée et al. sammanfattar slutsatserna av den genomförda studien med att resultaten 

som presenteras i avhandlingen tyder på att frekvent och intensiv användning av IKT kan 

påverka unga vuxnas psykiska hälsa. Hos både unga män och unga kvinnor rapporterades 

resultat som visade på att hög användning av mobiltelefoner medför en ökad risk för 

depressionssymtom, samt även sömnproblem hos männen. Gällande intensiv dator-

användning rapporterades en ökad risk för sömnbesvär, stress och depressionssymtom för 

kvinnorna, samt sömnbesvär bland männen. Dessa samband stärktes vid kombinerad 

intensiv användning (ibid). 
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En möjlig orsak till dessa besvär som Thomée et al. lyfter fram i studien är att IKT 

erbjuder en ständig ström av information genom olika meddelanden, uppdateringar, mail 

och liknande. Artikelförfattarna menar även att vi idag kan söka efter information på sätt 

som skiljer sig helt från hur det var för bara några år sedan, och att utsättas för stora 

mängder information är inte bara mentalt krävande, utan kan även leda till svårigheter 

gällande att skilja ut viktig information från oviktig, vilket kan leda till osäkerhet och 

svårigheter gällande att fatta olika beslut. Det kan även vara tidsödslande som en konsekvens 

av detta produktivitetshämmande (ibid). Författarna tar även upp någonting som de 

benämner IKT-stress (ICT-stress), vilket de förklarar med att IKT har gjort det möjligt för 

människor att arbeta på andra platser än där deras faktiska arbetsplats är. Detta, menar 

artikelförfattarna, har gjort att gränserna mellan arbetsplats och hem, arbetsliv och privatliv, 

har suddats ut, då människor förväntas vara tillgängliga i princip dygnet runt och exempelvis 

svara på jobbrelaterade mail utanför arbetstid (ibid). Artikelförfattarna illustrerar detta i 

följande citat:  

“The blurring of boundaries between work and private life can cause role 

stress, role conflicts, and role overload for the individual (...). Furthermore, 

stress connected to ICT use can be described as stress referring to the 

components of ICT, i.e., Information, Communication, and Technology”  

(ibid, s. 4). 

Denna ständiga tillgänglighet och utsatthet för strömmar av information kan till och med ta 

fysiska uttryck. Thomée et al. menar att en aspekt av IKT är att det är möjligt för människor 

att kommunicera via flera olika medel samtidigt, exempelvis via chattar, mobiltelefoner, 

email. Detta kan vara mentalt krävande och ge upphov till stress, eftersom “distractions and 

dual-tasking are demanding on working memory” (ibid, s. 4). Artikelförfattarna tar upp ett 

exempel på denna typ av fysiska utslag av stress i följande citat: “Frequent ringing of mobile 

phones has been shown to enhance allergic responses in patients with atopic 

eczema/dermatitis syndrome (...), implying that this exposure is stressful” (ibid, s. 5). 
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4. SIV 

I denna sektion kommer jag att presentera Studien om Individuellt Välbefinnande som 

denna uppsats bygger på, dess utformning och bakomliggande syfte, dess tekniska 

specifikationer, samt den pilotstudie som studerats i denna undersökning. 

4.1 Studiens bakgrund och utformning 
Studien om Individuellt Välbefinnande, hädanefter refererad till som “SIV”, är en studie som 

genomförs i syfte att “öka kunskapen om människors vardagliga känslor och 

livstillfredsställelse” (SIV, 2015). Studien beskrivs även ha som syfte att “att förstå hur 

vardagliga känslor av välbefinnande är kopplade till upplevelsen av allmän 

livstillfredsställelse. Resultaten kan ge en bättre förståelse för hur man bör mäta och tolka 

subjektivt välbefinnande” (ibid). Utifrån denna definition kan ett antagande göras om att det 

som mäts i studien är, utifrån den tidigare givna definitionen, är både lyckonivå baserad på 

det affektiva välbefinnandet samt livstillfredsställelsen. 

Studien är ett resultat av ett samarbete mellan institutionen för sociologi vid Umeå 

Universitet och institutionen för nationalekonomi vid Stockholms Universitet, och beskrivs 

vara “politiskt oberoende och fri från kommersiella intressen” (Om SIV, 2015). På en fråga 

om det direkta syftet med studien svarar Martin Berlin (personlig kommunikation, 14 maj 

2015), en av upphovspersonerna bakom studien, att: “Det primära syftet är att svara på en 

forskningsfråga som kan formuleras ungefär ‘Hur ser samvariationen ut mellan individuellt 

momentant välbefinnande och livstillfredsställelse, när det förra mäts och aggregeras under 

en längre tidsperiod’”. Den egentliga studien är planerad att genomföras längre fram, efter en 

utvärdering av pilottestet och beräknas innefatta “förhoppningsvis minst 200 respondenter” 

(ibid). 

SIV beskrivs vara “en helt mobilbaserad undersökning” (SIV, 2015), där undersökningen 

sker genom att deltagarna mottar ett sms innehållandes en URL som leder till en sida där de 

får upp ett formulär innehållandes en eller flera frågor att besvara. Dessa frågor besvaras 

genom att respondenterna instinktivt svarar genom att välja mellan olika alternativ på en 

skala från 0 till 10, där endast 0 och 10 har ett givet värde i form av ett påstående. Frågorna 

är menade att vara enkla att besvara och att det ska gå att göra instinktivt. Gällande frågorna 

beskrivs att dessa varierar från utskick till utskick, men till största del berör deltagarens 

momentana känslotillstånd och hur tillfredsställd deltagaren är med dagen eller livet. Det 

betonas i beskrivningen att det inte finns några “korrekta” svar, utan att den bakomliggande 

tanken är att svaret ska beskriva hur respondenten känner och tänker just i det ögonblicket, 

vilket gör att respondenten inte bör fundera alltför mycket över svaret (SIV, 2015). 

Gällande utskickens frekvens berättar Martin Berlin att dessa fungerar på så sätt att han i 

förväg skapat ett schema där frågetypen och tidpunkten för utskicken till varje respondent 

slumpats enligt en viss struktur. Exempelvis får alla respondenter samma frågor under 

undersökningsveckorna, men de kan komma i olika ordning, i olika “kluster” och vid olika 

tidpunkter. Gemensamt för alla respondenter är dock att de mottar tre utskick per dag under 

tre dagar under varje undersökningsvecka, och att dessa kommer på morgonen, mellan 9-13, 
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eftermiddagen, 13-17 samt på kvällen, 17-21. Efter att ha mottagit meddelandet med länken 

har respondenten en timme på sig att besvara frågan och skicka in sitt svar. 

4.2 Tekniska specifikationer 
I syfte att kunna beskriva det tekniska system som finns bakom SIV kommer jag här 

presentera några av de teknologier som innefattas i systemet. 

4.2.1 Mobila webbapplikationer och plattformsoptimerade applikationer 
Gällande skapandet av en applikation som kan nås med hjälp av en smartphone finns två 

alternativ att välja mellan. Ett möjligt alternativ är att skapa en så kallad “native application” 

eller “platform applications”, som Brian Fling väljer att kalla dem. Dessa är byggda specifikt 

för de plattformar de är ämnade att användas på, vilket gör att de är optimerade för just 

dessa och därmed i högre grad kan nyttja de olika funktioner som finns i själva enheten. Fling 

beskriver detta enligt följande: “Because platform applications sit on top of the platform 

layer, they can tap into the majority of the device features, working online or offline, 

accessing the location and the file system” (Fling, 2009, s. 78). Att skapa en plattforms-

anpassad applikation hade alltså gett fler möjligheter för att kunna nyttja enhetens olika 

inbyggda funktioner i syfte att få reda på mer information gällande deltagare i en studie. 

Någonting som även stöds i detta designval är att det är möjligt att svara på exempelvis 

enkäter utan någon Internetuppkoppling vid just det tillfället, samt att det är möjligt att 

bygga in en notifieringsfunktion i själva applikationen. Nackdelen med detta är dock, som 

tidigare nämnt, att de endast är optimerade för de plattformar de byggs för, vilket gör att en 

ny version av applikationen måste skapas för varje plattform som den ska kunna användas 

på. Detta beror på att olika plattformar använder sig av olika programspråk. Exempelvis 

använder Android sig av Java som programspråk för applikationer, medan iOS använder sig 

av Objective-C.  

Någonting som kan upplevas både som en fördel och en nackdel med 

plattformsoptimerade applikationer är att dessa ofta (eller alltid) kräver att dessa skall testas, 

certifieras och laddas ned genom en officiell “applikationsdistributionssida”, exempelvis 

AppStore för iPhone (Fling, 2009). Detta gör att en applikation kan behöva leva upp till krav 

som inte har tagits in i beräkningen i utvecklingsarbetet för att kunna distribueras till 

deltagarna.  

Den fördel som finns i att använda en webbaserad mobilapplikation är möjligheten att 

endast behöva skriva en uppsättning kod som därefter fungerar i alla webbläsare, oavsett 

plattform. Nackdelen i denna typ av lösning är dock att det inte fungerar att använda 

enhetens funktioner på samma sätt som i en plattformsanpassad applikation. Det fungerar 

inte heller att bygga in en notifieringsfunktion på samma sätt som i en plattformsanpassad 

applikation heller. 

4.2.2 JavaScript 
Java Script är det programmeringsspråk som används för att, enkelt uttryckt, beskriva 

webbsidors beteenden. JavaScript används bland annat i syfte att kontrollera att alla fält är 
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ifyllda i ett webbformulär eller för att växla mellan olika annonser på en sida med jämna 

intervall. 

jQuery är ett JavaScriptbibliotek som består av en fil vilken innehåller all funktionalitet. 

jQuerys syfte är att förenkla användningen av JavaScript på webbsidor  

jQuery Mobile är ett mobilt ramverk som används i syfte att skapa ett ramverk som är 

kompatibelt med den stora variation av smartphones och surfplattor som finns på 

marknaden idag. Ramverket är kompatibelt med alla större plattformar (Android, iOS, 

Symbian, Windows Phone), och är menat att skapa så få skillnader som möjligt vid 

användning av samma kodbas på olika enheter, exempelvis genom att automatiskt anpassa 

den efter skärmens storlek. 

4.2.3 REST-baserade webbtjänster 
REST-baserade webbtjänster bygger på en idé om kommunikation mellan två olika enheter 

utan att dessa behöver vara hårt kopplade mot varandra. Förkortningen REST står för 

Representational State Transfer och handlar om att kunna överföra information mellan olika 

enheter utan att denna förvrängs. Denna typ av kommunikation sker genom överföring av 

information via HTTP med hjälp av de kommandon som normalt används av webbläsare för 

att läsa och hämta data. JavaScript används till viss del för att kommunicera mot de REST-

baserade webbtjänsterna. 
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4.2.5 Tekniska specifikationer för SIV 
Systemet bakom SIV består av tre olika samverkande komponenter: servers som innehåller 

de publika och de administrativa sidorna, en webbaserad mobilapplikation och en sms-tjänst 

som tillhandahålls av en extern part.  

De sidor som ligger på servrarna är dels de publika sidorna som hör till studien. Dessa är de 

sidor som användarna kan se, vilket är bland annat är den sida där personerna kan anmäla 

sig till studien, läsa om studiens upplägg samt läsa mer om själva studien och dess syfte. De 

administrativa sidor som ligger på servrarna är dels de sidor som finns för att hämta data ur 

den MySQL-databas som ligger i grunden, i vilken alla deltagares svar lagras. Det finns även 

möjlighet att göra enskilda utskick av olika frågor till utvalda deltagare, samt möjlighet att 

Figur 3 Illustration av komponenterna i systemet 
bakom SIV och hur dessa hänger ihop 
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sända ut så kallade “livstillfredsställelseutskick”, vilket är ett längre utskick med en grupp 

frågor gällande livstillfredsställelse. Dessa utskick sänds inte ut automatiskt utan skickas ut 

manuellt via detta gränssnitt vid en godtycklig tidpunkt. En annan funktion som stöds är att 

skicka ut sms med egenskrivet innehåll till deltagare. Alla frågor, förutom frågorna gällande 

livstillfredsställelse ligger lagrade i den webbaserade mobilapplikationen. På servrarna ligger 

även den sida där deltagarna fyller i de olika bakgrundsvariablerna för experimentet, så som 

kön, ålder, sysselsättning, civilstånd och inkomst.  

Den webbaserade mobilapplikationen innehåller alla frågor, förutom bakgrunds-

variablerna och de frågor som finns med i utskicken om livstillfredsställelse. I den verkliga 

studien är det menat att dessa i likhet med de andra frågetyperna ska ligga i den webbaserade 

mobilapplikationen, men på grund av tidsbrist prioriterades detta bort. Istället är dessa 

frågor formaterade med samma typ av mobilramverk som de andra frågorna, i syfte att 

deltagarna inte ska uppleva någon designmässig skillnad gällande dessa jämfört med de som 

ligger lagrade i mobilapplikationen. 

Den tredje komponenten i systemet är den sms-tjänst som tillhandahålls genom en 

kommersiell sms-tjänst. Företaget tillhandahåller en API-tjänst som gör det möjligt att 

integrera sms i en applikation eller i ett system. Detta görs via en REST-baserad webbtjänst, 

där en URL innehållandes en HTTP-adress anropar tjänsten för att skicka iväg sms till 

deltagare i studien. Anropet som skickas innehåller parametrarna för det namn och lösenord 

för det konto som har registrerats hos företaget, samt vilken mottagare sms:et skall skickas 

till, det meddelande som skall finnas i sms:et och tidsstämpel för dessa frågor. För att kunna 

skicka dessa måste personen som önskar skicka sms:en betala för att få ett visst antal sms till 

förfogande. Så länge det finns pengar kvar i potten går det att skicka sms. De sms som skickas 

ut till användarna i undersökningen består vanligtvis av 130 tecken. Ett vanligt standard-sms 

tillåter upp till 160 tecken, men tjänsten erbjuder en möjlighet att länka ihop upp till 8 sms, 

vilket gör att längre sms går att skicka utan att dessa behöver styckas upp i flera olika 

utskicksomgångar. 

För att inte behöva administrera alla utskick som ska ske under hela studien manuellt har 

den tekniskt ansvarige använt sig av en lista av at-kommandon skrivna i UNIX. För 

pilotstudien registrerades 827 utskick genom dessa at-kommandon, där det angivits vilken 

frågetyp som ska skickas till vilken användare vid vilken tidpunkt. Den tekniskt ansvarige för 

studien beskrev detta som en “to do”-list, där de olika införda kommandona betas av ett efter 

ett vid de angivna tidpunkterna, till att listan är tom. Det kommando som utförs triggar att 

rätt meddelande innehållandes rätt information skickas till sms-tjänstens API, vilket i sin tur 

gör att ett meddelande innehållandes rätt typ av frågor med rätt tidsstämpel skickas ut till 

rätt deltagare i studien. För varje utfört kommando skickas ett mail till studiens tekniskt 

ansvarige innehållandes en bekräftelse på att allting har gått bra eller att kommandot inte har 

genomförts på rätt sätt. 

Det uppbyggda systemet använder PHP som scriptspråk, vilket genererar HTML-kod, 

vilkens utseende konstrueras med hjälp av CSS-filer. JavaScript används också, liksom 

jQuery och jQuery Mobile för att mobilanpassa och jämna ut skillnaderna mellan olika 

webbläsare som respondenterna eventuellt använder. 
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Då ett meddelande skickas ut betas först ett at-kommando av från listan vid den angivna 

tidpunkten. Ett HTTP-anrop innehållandes användarnamn, lösenord, sms:ets mottagares 

telefonnummer, frågetypens ID och tidsstämpel för frågorna skickas då till sms-tjänsten, 

vilken omvandlar detta till ett sms som skickas ut till deltagaren. Deltagaren tar emot sms:et, 

öppnar det och klickar på URL-länken som leder till den webbaserade mobilapplikationen. 

Mobilapplikationen läser av den information som finns i URL:en, kontrollerar att tids-

stämpeln är korrekt, och dirigerar så att respondenten får upp ett formulär med rätt fråga 

eller frågor, alternativt meddelar att det är för sent att svara på frågorna om det har gått mer 

än en timme sedan sms:et sändes. Då deltagaren har besvarat den fråga eller de frågor som 

finns i formuläret skickas dessa vidare till servern, där de läggs in i tabeller i databasen. Då de 

flest av frågorna, förutom bakgrundsvariablerna, baseras på att deltagarna svarar i form av 

skattningar på en numerisk skala från 0 till 10 läggs dessa värden in i tabellerna. -99 är satt 

till ett extremvärde och representerar att respondenten inte svarat på den frågan vid det 

tillfället, vilket beror på att den inte ingått i utskicket. För att kunna skicka in svaret måste 

respondenten svara på alla frågor i formuläret. Gällande bakgrundsvariablerna har dessa 

tilldelats olika värden vilka läggs in i tabellen för bakgrundsvariabler. Exempelvis har “man” 

tilldelats värdet 1 och “kvinna” tilldelats värdet 2. 

Ett problem som uppstod i framtagningen av denna lösning gällde längden på URL:en 

som skulle skickas till tjänsten, då all information som inkluderades i den resulterade i att 

den blev för lång och var tvungen att kortas ned. Detta är ett exempel på en av de nackdelar 

som kan komma av att använda en extern part i detta syfte. En annan problematik som kan 

uppstå är att om det uppstår problem i denna del av systemet har man till viss del förlorat 

kontrollen över det, då detta ansvar ligger på denna part att hantera. Dock innebär även 

användandet av en tredje part för denna tjänst att den tekniskt ansvarige för projektet slipper 

mycket arbete ifråga om tekniska specifikationer och dylikt.  

Angående formulären är dessas utformning relativt enkel, där frågorna består av en fråga 

rörande antingen respondentens känslotillstånd eller hens livstillfredsställelse och sedan 

svarsalternativ som fylls i med hjälp av s.k. “radioknappar” (radio buttons). Någonting som 

beskrivs ha varit ett problem i utformningen av formuläret är att kunna göra det överskådligt 

men ändå funktionellt. En stor del i undersökningen är att respondenten ska kunna svara 

instinktivt, utan att tänka efter eller reflektera över sina känslor särskilt mycket. Att behöva 

scrolla för att kunna se alla möjliga svarsalternativ kan påverka detta negativt, då det kan 

skapa irritation hos respondenten. Här fanns en problematik i att skapa en layout där alla 

svarsalternativ syntes utan att formuläret med dess alternativ blev alltför kompakt för att 

vara användbart. Tommy Sundström tar upp denna problematik gällande att välja rätt 

flervalskontroller, och menar att radioknappar och kryssrutor är det bästa designvalet då 

respondenter skall välja mellan få alternativ, här fyra eller färre (Sundström, 2005, s. 283). 

Sundström menar dock att “Även med fler alternativ är ofta radioknappar och kryssrutor att 

föredra - men måste vägas mot layoutens krav. Alltför många knappar och rutor gör 

formuläret i sin helhet svåröverblickat och klumpigt” (ibid, s. 283). Med detta i åtanke måste 

det finnas en avvägning mellan form och funktion. Det fanns även en idé om att använda sig 

av så kallade “slider scales” istället för radioknappar i formulären, där deltagarna får flytta en 



 

26 
 

markör på en skala i enlighet med sin skattning av sitt momentana känslotillstånd. Denna idé 

avvisades dock, då ett problem som skulle kunna uppstå var att användarna skulle kunna 

trycka på “skicka” utan att ha gjort någon skattning av sitt mående. 

4.3 Pilotstudien 

Den pilotstudie som har undersökts i denna uppsats är den testomgång som har genomförts 

mellan perioden 20/4 till 7/6 2015. Under denna pilotstudie kommer tre olika ”testveckor” 

att finnas, det vill säga tre veckor under vilka frågor skickas ut tre gånger under tre dagar. 

Denna undersökning är menad att ligga till grund för en mer omfattande studie som är 

planerad att genomföras längre fram i tiden. Deltagarna är totalt 32 personer, vilka har 

frivilligt “anmält sig själva via studiens hemsida, efter riktad information till studenter på 

vissa kurser i nationalekonomi, sociologi och informatik på Stockholms universitet och Umeå 

universitet” (Berlin, 2015). 

Syftet med pilotstudien är enligt Martin Berlin att skapa en situation där tekniken och 

studiens upplägg testas i skarpt läge. De tekniska delarna testas genom att kontroll sker av att 

allting fungerar felfritt i kommunikationen mellan serverdelen, mobilapplikationen och sms-

tjänsten. Själva upplägget för studien testas genom att se hur respondenterna reagerar på 

själva undersökningsformen och för att få svar på frågor gällande vilka svarsbeteenden finns, 

eventuellt bortfall, samt hur många respondenter som väljer att slutföra studien. Det finns 

Figur 4. Exempel på frågeformulär i SIV. 
Källa: siv.informatik.umu.se, 2015. 
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även möjlighet för respondenterna att ge feedback på pilotstudien med hjälp av några 

avslutande frågor, där respondenterna får möjlighet att berätta om hur de har upplevt 

undersökningen. Dessa frågor kan därmed ge underlag för beslut gällande ändringar av 

undersökningen i framtiden. 
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5. Resultat 

I denna del kommer jag att presentera de resultat som samlats in genom enkäten, samt även 

de som samlats in i de mer djupgående intervjufrågorna som skickades ut till de personer 

som lämnade sin mailadress i enkätundersökningen. 

5.1 Enkäten 
Av totalt 26 kontaktade respondenter svarande 19 personer på enkäten. Enkätens inledande 

fråga berörde huruvida respondenterna vid något tillfälle väntat innan de öppnat länken i ett 

meddelande. På denna fråga svarade 7 personer (36,8 %) ja, och 12 personer (63,2 %) nej.  

 

Den andra frågan “Brukar du stanna upp och fundera innan du besvarar en fråga?”, då 

undersökningen bygger på momentana mätningar av personernas mående, där svaren bör 

ske instinktivt och utan alltför mycket eftertanke och vägningar av eventuella påverkande 

yttre faktorer. I detta fall svarade 9 respondenter (47,4 %) ja och 9 respondenter (47,4 %) nej. 

1 respondent (5,3 %) valde alternativet “Vet ej”. 

 

Den tredje frågan berörde tidsramen, och huruvida respondenterna vid något tillfälle inte 

hunnit svara på frågorna i tid. Denna fråga hade fyra olika svarsalternativ; “Ja, en gång”, “Ja, 

Figur 5.  Andelen respondenter som vid något tillfälle väntat innan de öppnat länken i ett 
meddelande. 

Figur 6. Andelen respondenter som vid något tillfälle stannat upp och funderat innan de 
besvarat en fråga. 
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flera gånger”, “Nej” och “Vet ej”. Gällande denna fråga var fördelningen av respondenter 

relativt jämn: 6 av respondenterna svarade “Ja, en gång” på denna fråga, 6 svarade “Ja, flera 

gånger”, 6 svarade “Nej” och en person svarade “Vet ej”.  

Fjärde frågan gällde frågornas frekvens, där respondenterna fick svara utifrån en skala 

mellan 1 och 5, där 1 representerade att frågorna kommer för ofta och 5 representerade att 

frågorna kommer för sällan. Merparten av respondenterna, 9 personer (47,4 %), valde här en 

3:a. I övrigt fanns det en viss övervikt mot “för ofta”, där 2 personer (10,5 %) valde en 1:a, och 

7 personer (36,8 %) valde en 2:a. Endast en person indikerade att frågorna kommer med lite 

för stora mellanrum, då denne valde en 4:a. 

 

  

Figur 7. Andelen respondenter som vid något tillfälle missat att svara på en fråga. 

Figur 8. Respondenternas åsikter gällande frågornas frekvens. 
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Den femte frågan berörde undersökningsformen och huruvida respondenterna upplevde den 

vara välfungerande. Här svarade 13 personer (68,4 %) “ja”, 1 person (5,3 %) “nej” och 5 

personer (26,3 %) “vet ej”.  

 

Den sjätte frågan berörde stress och huruvida respondenterna vid något tillfälle känt sig 

stressade av ett meddelande om en ny fråga. Här svarade 5 personer (26,3 %) “Ja” och 14 

personer (73,7 %) “Nej”.  

Den sjunde, och sista flervalsfrågan, frågade respondenterna om de vid något tillfälle hade 

haft tekniska problem gällande undersökningen. Här svarade 3 personer (15,8 %) “Ja” och 16 

personer (84,2 %) “Nej”.  

Figur 9. Andelen respondenter som anser att undersökningsformen fungerar väl. 

Figur 10. Andelen respondenter som vid något tillfälle känt sig stressade av en ny fråga. 

Figur 11. Andelen respondenter som vid något tillfälle haft tekniska problem. 
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Den påföljande frågan bad de användare som hade svarat ja att specificera vilka problem de 

har upplevt. En av respondenterna svarade “En länk blev inaktiv precis efter jag hade fått 

den.”, den andra svarade “Vid två tillfällen kunde jag inte skicka in svaret. Det stod "svara på 

alla frågor" men det hade jag gjort.” Den tredje berörde ett fel som inte var direkt kopplat till 

undersökningen i sig, vilket var “Jag kunde inte svara eftersom mitt 3G var slut”. 

Även nästkommande fråga var en fritextfråga, vilken frågade efter respondenternas 

uppfattning gällande formulärens utseende. Denna fråga var frivillig att besvara. Överlag var 

respondenternas svar positiva, då den generella upplevelsen av formulären är att de är enkla 

och överskådliga samt att frågorna är korta och enkla att förstå och besvara i stunden. En 

respondent menade dock att formulären ibland innehåller “för öppna frågor, svårt att svara 

på och kan nog lett [sic] ge osäkra svar”. 

Den sista frågan gällde eventuella övriga synpunkter på undersökningen, även denna 

frivillig att besvara. En respondent ansåg att svarstiden är “på tok för kort”, en annan 

respondent menade att skalan gällande exempelvis hur dagen har varit är ganska 

“opersonlig”, vilket enligt personen gjorde det svårt att skatta känslorna. Personen 

förtydligade att hen ansåg att det kanske hade “varit enklare att uppskata om de olika 

alternativen hade små fraser brevid tex 'helt okay' 'lite trött men bra' 'allmänt irriterad' osv.”. 

En tredje respondent menade att frågorna emellanåt tenderar att bli alltför likartade, vilket 

hen visar på i följande citat:  

“Känns som att om man får samma fråga flera gånger samma dag blir det lätt 

att svara som sist, även fast man försöker undvika det. Sen skulle frågorna, 

som oftast undrar hur man mår ha följdfrågor som vilket väder det är ute, då 

en regnig dag kan göra iaf mig nerstämd, och fråga andra faktorer om vad 

det är som gjort att man mår som man mår för tillfället. Har man semester 

kanske man är gladare än vanligt" har man förlorat någon närstående blir 

man nog ledsen, alltså fler frågor kring hur livet är runtom. Fråga kanske 

kring vad som gör en ledsen resp. Glad kan också kanske hjälpa för er att se 

orsaker till varför man mår som man mår.” 

Respondenten uppger här även att hen anser att det hade varit bra om frågorna hade haft 

följdfrågor där deltagarna skulle kunna uppge orsaken till det skattade känslotillståndet. 

 

5.2 Intervjufrågor 
Av dessa 19 gav 9 personer sina mailadresser för att kunna bli kontaktade för att svara på fler, 

mer djupgående frågor. Av dessa 9 personer svarade 2 personer på frågorna. En av dessa två 

respondenter, hädanefter refererad till som Respondent 1, kände sig mer bekväm med att bli 

intervjuad via telefon, den andra personen, Respondent 2, svarade istället via mail. 

Respondent 1 uppgav att hen anser att den undersökningsmetod som används i pilotstudien 

fungerar relativt bra, även om hen anser att frågorna upprepas alltför ofta, och önskade 

därför mer variation av dessa. Respondent 1 upplevde även att det var märkligt att yttre 

faktorer inte togs med i beräkningen, då detta hade kunnat ge mer djupgående information 

om vad som påverkar respondenternas olika svar. Hen ansåg därför att det hade varit bra 

med mer omfattande frågor, då en stor händelse i en respondents liv skulle kunna påverka 
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svaret kraftigt i någon riktning - antingen positivt eller negativt. Respondent 2 svarade att 

hen anser att undersökningen fungerar bra i helhet, då “det är enkelt och snabbt att svara”. 

Gällande eventuella förändringar ansåg Respondent 2 att undersökningsmetoden fungerar 

bra överlag, men att det ibland kan vara “lite jobbigt att få sms tidigt en helgmorgon eller typ 

fredagkväll då man kanske inte är på bästa humör att svara på en enkät”, men förtydligar att 

detta snarare är en synpunkt än ett faktiskt problem. Gällande frågornas frekvens ansåg 

Respondent 1 att frågorna ibland kommer alltför tätt inpå varandra, samt att det i och med 

att frågorna är ganska lika eller ibland till och med samma, blir lätt att hen svarar samma sak 

på ren rutin. Båda respondenterna uppgav att de kunde tänka sig att delta i en studie med 

liknande undersökningsmetod i framtiden, även om Respondent 2 svarade att hen gärna 

skulle prova en undersökning med ett annat tema, då hen redan provat det här. Gällande de 

tekniska aspekterna anser båda respondenterna att det fungerar bra att ta emot länkarna via 

sms och har inte upplevt några tekniska problem i samband med undersökningen. 

Respondent 1 uppgav dock att hen vid något tillfälle medvetet undvikit att svara på någon 

fråga, då hen uppgav att hen ledsnat eftersom hen ansåg frågorna vara alltför lika varandra. 

Även Respondent 2 svarade att hen vid något tillfälle missat att svara på någon fråga inom 

tidsramen, vilket har berott på att hen inte har varit nära mobiltelefonen vid just det tillfället. 

Då Respondent 1 uppgivit att hen vid något tillfälle känt sig stressad av ett meddelande om en 

ny fråga tillfrågades hen om huruvida hen känner sig stressad av andra typer av 

notifikationer (exempelvis från applikationer eller liknande). Respondent 1 svarade nej på 

denna fråga. Respondent 1 tillfrågades även om hen ofta upplever stress i sin vardag, vilket 

respondenten svarade nej på och tillade att hen försöker undvika stress i största möjliga mån 

i sitt liv. 

5.3 Bortfall 
Efter två av tre genomförda testveckor inom ramarna för pilotstudien meddelade Martin 

Berlin att det efter 576 utskick inkommit 379 svar. Detta ger en svarsfrekvens på 66 % på de 

ordinarie utskicken. Ett engångsutskick med frågor gällande livstillfredsställelse skickades 

även ut under den första veckan. Svarsfrekvensen på detta var 72 %, då 23 personer av 32 

svarade på detta.  
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6. Analys 

I denna sektion kommer jag att analysera det resultat som presenterades i den tidigare delen, 

presentera mina slutsatser, samt även diskutera resultatet ur ett större perspektiv. 

6.1 Analys 
Gällande de svar som har samlats in förefaller de flesta respondenter generellt vara positivt 

inställda till studien och undersökningsmetoden. Merparten uppger att de anser att 

undersökningsformen fungerar bra, och att de inte har haft några tekniska problem. Metoden 

som används i undersökningen aspirerar på samma typ av tillvägagångssätt för att samla in 

data som i Experience Sampling Method (Czikszentmihalyi och Larson, 1987), men nyttjar en 

modern teknik som redan finns i de flesta personers fickor. 

Precis som Miller (2012) hävdade kan det dock finnas en problematik i användningen av 

smartphones i denna typ av undersökning då det är essentiellt för undersökningsmetoden att 

deltagarna svarar på de frågor som skickas ut då de tar emot meddelandet, då vissa inte har 

tillgång till telefonen vid alla tillfällen. Miller exemplifierade detta med att deltagare i studien 

väljer att inte ta med sig mobiltelefonerna eller att de glömmer att ladda batteriet. Liknande 

problem kan exempelvis gälla vissa yrkesgrupper där mobiltelefoner inte får medföras på 

arbetsplatsen, eller att personer i olika situationer väljer att stänga av ljudet vilket gör att de 

inte kan reagera på eventuella notifikationer och därmed kan missa att svara på en fråga 

inom tidsramen. I resultatet från enkätundersökningen indikeras denna problematik genom 

att 12 av 19 svarande uppger att de har missat att besvara en fråga vid ett eller flera tillfällen. 

Dessa missade frågor har efter två försöksomgångar givit ett svarsbortfall på 66 %, det vill 

säga att cirka en tredjedel av alla utskickade frågor har inte besvarats. Detta kan även 

problematiseras utifrån den modell som Arhippainen och Tähti presenterade, gällande den 

faktor som kallades ”context of use” (Aphippainen och Tähti, 2003). Aspekter som spelar in i 

detta gäller tid, plats, personer i respondentens närhet, etc. En respondent kan exempelvis 

missa att besvara en fråga på grund av att någonting i dennes närhet gör att respondenten 

flyttar sin uppmärksamhet från mobiltelefonen till någonting annat och på grund av detta 

glömmer bort den första uppgiften. Detta går även in i det antagande om användares 

egenskaper som Botha et al. presenterade gällande att användaren till stor del påverkas av 

yttre faktorer i sin upplevelse och har kort uppmärksamhetsspann (Botha et al., 2010).  

En möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara att förlänga tiden för att besvara en 

fråga till mer än en timme. Detta får dock som följd att deltagaren möjligen inte svarar direkt 

sanningsenligt på frågan om dennes känslotillstånd vid just den tidpunkt då hen mottog 

meddelandet, vilket till viss del går emot det som beskrivs i studiens syfte - att ta reda på hur 

deltagaren mår just i det ögonblicket som de tar emot frågan (SIV, 2015). Ett annat alternativ 

är använda samma typ av funktion som användes i “Track Your Happiness”-studien 

(Killingsworth och Gilbert, 2010), där deltagarna själva fick ange mellan vilka tider på dygnet 

de önskade ta emot meddelanden. Detta kan även underlätta det Respondent 2 uppgav i den 

fördjupade intervjustudien, gällande att hen inte upplevde det som optimalt att behöva ta 

emot frågor sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Ett tredje alternativ är att införa på-

minnelser, vilka sänds ut om respondenten inte har besvarat frågan inom en viss tid. Detta 
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kan dock gå stick i stäv med studiens upplägg om en del av syftet är att kunna jämföra olika 

respondenters svar på frågor vid samma tidpunkt. Det kan även innebära mer arbete rent 

tekniskt, då detta då behöver administreras på ett annat sätt än vad det kan göras i en 

plattformsapplikation, då plattformsapplikationen kan nyttja de funktioner som finns i 

telefonen i större utsträckning än vad en webbaserad mobilapplikation kan göra (Fling, 

2010). Påminnelserna kan även riskera att upplevas som störande, vilket kan göra 

respondenten negativt inställd till att svara på fler frågor i framtiden.  

Vidare svarar 7 av 19 deltagare att de vid något tillfälle har väntat innan de har öppnat 

länken i ett meddelande, vilket indikerar att lite mer än en tredjedel inte har följt studiens 

instruktioner i fråga om tidsaspekten (SIV, 2015). Detta relaterar till det som tidigare nämnts 

- att personer emellanåt inte har tillgång till sina mobiltelefoner, antingen självvalt eller på 

grund av regler. Detta är en problematik som kan vara svår att komma runt, då det är 

omöjligt att anpassa studien efter varje individ för att säkerställa att de svarar så sannings-

enligt som möjligt gällande sitt känslotillstånd i just det ögonblick de mottog meddelandet. 

En möjlighet hade kunnat vara att även här följa exemplet i “Track Your Happiness”-studien 

(Killingworth och Gilbert, 2010), och låta deltagarna själva uppge mellan vilka tider de anser 

passa bäst för att svara på frågor. Detta kan dock göra att användarna är medvetna om att de 

förväntas svara på frågor vid dessa tidpunkter och gör att svaren inte blir lika spontana och 

intuitiva som de skulle bli om respondenten inte var förberedd. 

Gällande instinktiva svar på frågorna uppger dock nära hälften av deltagarna att de vid 

något tillfälle stannat upp och funderat innan de besvarat frågan - något som även det går 

emot instruktionerna för studien. Genom att deltagarna stannar upp och funderar över sina 

känslotillstånd ökar även risken för att de tar in yttre faktorer och låter dessa påverka svaret - 

vilket är just det som har beskrivits vara problematiskt gällande tidigare undersökningsme-

toder av människors medvetande och känslotillstånd och som Experience Sampling Method 

syftar till att eliminera (Czikszentmihalyi och Larson, 1987). En möjlighet här är att det i ut-

formningen av undersökningen förutsatts att respondenterna mottar dessa frågor i en kon-

text där personen inte har möjlighet eller lust att stanna upp och fundera över svaret. Här 

finns det utrymme för faktorer så som tid och plats att spela in och påverka användarens 

interaktion med applikationen. En tänkbar möjlighet är att personen befinner sig i en 

situation där den inte har särskilt mycket annat att fokusera på än att besvara frågan som hen 

har mottagit. I denna situation är det möjligt att personen kan vara mer benägen att fundera 

innan hen besvarar frågan, och därmed även låter yttre faktorer spela in. Utifrån Arhippainen 

och Tähtis modell spelar aspekter så som användarens känslor in i detta, samt även den 

kontextuella aspekten plats (Arhippainen och Tähti, 2003). Även aspekter så som 

användarens personlighet kan spela in, då vissa personer kan vara mer benägna att stanna 

upp och fundera över en fråga innan de besvarar den, jämfört med andra, mindre 

reflekterande personer.  

På frågan om utskickens frekvens uppgav 9 av 19 att de anser att frågorna varken kommer 

för ofta eller för sällan, samtidigt som ytterligare 9 angivit svar som indikerar att frågorna 

möjligen kommer lite för ofta. I den djupgående intervjun uppgav Respondent 1 att hen anser 

att frågorna är alltför lika varandra och att hen därför anser att de kommer alltför tätt, då hen 
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menade att det oftast inte har hunnit hända särskilt mycket under tiden som har gått 

däremellan. Då frågorna skickas ut under olika tidsfönster finns det en risk att en fråga 

skickas ut i slutet av ett tidsfönster och att nästa skickas ut i början av nästa, vilket kan göra 

att de upplevs komma alltför ofta. Baserat på svaret från Respondent 1 från den djupare 

intervjun kan det även finnas en poäng i att försöka sortera frågorna på något sätt så att två 

liknande frågor inte kommer på rad efter varandra, då detta kan leda till att respondenterna 

känner att de svarar på samma fråga om och om igen. Samma respondent uppgav att hen vid 

något tillfälle låtit bli att svara på en fråga eftersom hen ledsnat på grund av att frågorna 

liknat varandra alltför mycket, då hen upplevt att samma fråga kommit två gånger i följd och 

att inte särskilt mycket hunnit ändras under den tid som gått emellan. Även här påverkar de 

känslor som uppstår hos användaren vid interaktionen med applikationen upplevelsen 

(Arhippainen och Tähti, 2003). Även faktorer så som den kontext inom vilken interaktionen 

uppstår, gällande tid och plats, kan anses påverka här, då personen uppgav att inte särskilt 

mycket hade hunnit ändras under tiden som gått mellan frågorna. Det är tänkbart att 

personen skulle kunnat uppleva frågorna som mindre upprepande om någonting i dennes 

omgivning hade ändrats, och därmed påverkat personens känslotillstånd.  

Lite drygt en fjärdedel av respondenterna uppger att de vid något tillfälle känt sig 

stressade av ett meddelande om en ny fråga. Detta kan vara en ytterligare nackdel relaterad 

till att använda sig av smartphones i denna typ av undersökning, då notifikationer om en ny 

fråga kan försvinna i strömmen av andra notifikationer, exempelvis om meddelanden, mail 

eller uppdateringar från sociala medier, för att påkalla respondentens uppmärksamhet. Detta 

går in i det antagande som Botha et al. lade fram om användare som närvarande i multipla 

sammanhang, virtuella och verkliga, samtidigt (Botha et al., 2010), vilket tyder på att många 

smartphoneanvändare tar emot stora mängder information samtidigt. Genom att sända ut 

frågorna via detta medium riskerar man även att öka deltagarens stress över att reagera på 

notifikationer, vilket i sin tur kan påverka deltagarens svar. Som påvisades i avhandlingen av 

Thomée et al. kan denna ständiga ström av information påverka respondenten i form av att 

denne får svårigheter att fatta beslut samt att skilja ut relevant information från irrelevant. 

Detta innebär att undersökningsmetoden kan påverka respondentens känslotillstånd, vilket i 

sin tur kan leda till att den indirekt påverkar det svar som respondenten uppger. Utifrån 

Arhippainen och Tähtis modell kan här konstateras att produktens funktioner kan påverka 

användarens känslor, vilket i sin tur påverkar användarens upplevelse (Arhippainen och 

Tähti, 2003). Även den sociala faktorns aspekt gällande vetskapen om att det finns en viss 

tidspress för att svara på frågan kan spela in och orsaka än mer stress hos respondenten. 

Problemet med det ständiga informationsflödet som respondenterna riskerar utsättas för 

visar på en problematik gällande att använda respondenternas egna smartphones. Dessa 

fungerar inte enbart som undersökningsinstrument, utan har även anpassats av responden-

terna att passa deras personliga preferenser, exempelvis genom att ladda ned olika 

applikationer (Miller, 2012; Subramanya och Yi, 2007; Botha et al., 2010). Denna möjlighet 

till personlig anpassning kan ses som en fördel i undersökningarna, då respondenternas 

känslomässiga anknytning till sin smartphone kan leda till att hen blir mer motiverad till att 

dela med sig av personliga detaljer (Miller, 2012). Dock kan denna personliga anpassning av 



 

36 
 

enheten även leda till att respondenterna har många olika applikationer som alla sänder ut 

olika typer av notifikationer och signaler, vilket, som tidigare nämnt, kan öka dennes 

upplevelse av stress, särskilt i de fall som användaren inte vet vad som har orsakat 

notifikationen.  

På frågan om de tekniska aspekterna av studien svarar endast tre personer att de vid något 

tillfälle har haft problem gällande tekniken, vilket indikerar att undersökningen har flutit på 

relativt smidigt ur den aspekten. En av nackdelarna med att förlita sig på teknik i denna typ 

av undersökningar är att man behöver förlita sig på att detta fungerar felfritt i alla led - från 

att rätt kommando utförs vid rätt tidpunkt, till att rätt information finns i den URL som 

skickas till sms-tjänsten, till att sms-tjänsten skickar rätt meddelande innehållandes rätt in-

formation till rätt deltagare, till att rätt värden förs in i databasen. Det finns även en viss risk 

i att förlägga en del av studien på en extern part som inte har något intresse i studien, då 

detta kan innebära att om problem uppstår prioriteras inte att studien ska kunna återupptas 

så snart som möjligt. Denna tekniska aspekt av problematiken med att använda smartphones 

som undersökningsinstrument togs upp av Miller, vilken menade att de problem som kan 

uppstå i dessa sammanhang kommer att lösa sig i och med att den tekniska utvecklingen av 

smartphones går framåt. Dock är detta en problematik som får vägas in i beslutet gällande 

valet av undersökningsinstrument, mot de fördelar som det faktiskt medför. 

Gällande att använda sig av en webbaserad mobilapplikation finns det även ett behov för 

deltagarna att alltid ha tillgång till Internetuppkoppling när ett meddelande tas emot för att 

kunna öppna länken och besvara frågan eller frågorna i formuläret. Detta problem hade 

kunnat undvikas om istället en plattformsanpassad applikation hade valts. Hittills i under-

sökningen har dock endast en person uppgett att detta har varit ett problem som den har 

stött på, då dennes 3G tog slut. Detta problem går in i den problematik som Brian Fling 

påpekade finns gällande användning av webbaserade mobilapplikationer, då plattforms-

optimerade applikationer har möjligheten att kunna användas utan att någon Internet-

uppkoppling behövs (Fling, 2009). Även om det hittills endast är en person som har stött på 

detta problem representerar det en aspekt som kan behöva tas in i beaktning i den större 

undersökningen.  

Ifråga om en av respondenternas synpunkter om att ha med följdfrågor anser jag att detta 

möjligen skulle vara bättre lämpat för en applikation som har till uppgift att få personer att 

reflektera över sitt mående snarare än en undersökning inom området för lyckoforskning, 

där det subjektiva välbefinnandet står i fokus. Denna studies fokus ligger främst på att under-

söka hur deltagarna skattar sitt subjektiva välbefinnande - inte de bakomliggande orsakerna 

till svaren, även om dessa naturligtvis också är relevanta inom lyckoforskningen. 

6.2 Diskussion 
Precis som Miller visar på i sin artikel erbjuder smartphones unika möjligheter för forskare 

att få en insikt i undersökningsdeltagares liv, genom att kunna följa deltagarna i bästa fall 

nästan dygnet runt och ta del av nästan allt i deras vardag och att exempelvis kunna ta del av 

deras kommunikationsmönster och rörelsemönster (Miller, 2012). På detta sätt är det möjligt 

att få inblick i detaljer som forskare inte kunnat ta del av tidigare, antingen på grund av 
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tekniska begränsningar eller oupptäckta aspekter av det som kan förefalla vara intressant att 

ta del av för studiens syfte. Dock kan dessa möjligheter även riskera att kännas som ett 

intrång i deltagarnas privatliv, och det kan finnas viss osäkerhet kring att den information 

som samlas in endast är begränsad till det som uppges samt att informationen inte kommer 

att missbrukas. 

Precis som Miller framhäver kan en smartphone anses vara en väldigt personlig och 

emotionellt värdeladdad ägodel, vilket gör att deltagare kan vara relativt tveksamma till att 

släppa in okända, externa parter i att ta del av den information som finns lagrad i den, exem-

pelvis i form av kommunikation till andra personer. Dock menar Miller att många personer 

inte har särskilt stora betänkligheter gällande att låta forskare ta del av information som de 

anser vara av mindre personligt värde, så som GPS-positioner och liknande. Det är därför av 

stor forskningsetisk vikt att försäkra sig om att de data som samlas in med hjälp av smart-

phones är relevant för forskningsstudiens syfte, samt att den hanteras på rätt sätt, då data 

som kan förefalla vara oviktig eller opersonlig ändå kan avslöja väldigt mycket om en person 

om den aggregeras på rätt sätt (ibid, 2012). 

En fördel i användningen av smartphones är den möjlighet som presenteras gällande att 

nå ut till fler potentiella deltagare och därmed skapa en mer diversifierad målgrupp i under-

sökningen. Denna diversifiering kan gälla åldersspann, kön, socioekonomisk ställning i sam-

hället eller geografisk plats. Forskare behöver inte längre kontakta personer i syfte att dela ut 

utrustning, vilket gör att undersökningar kan genomföras oberoende av var deltagarna befin-

ner sig, då de endast behöver äga en smartphone och ha tillgång till Internet-uppkoppling vid 

något tillfälle – något de flesta smartphoneägare kan antas ha. Det kan dock vara av vikt att 

ha i åtanke att valet att använda smartphones som undersökningsinstrument i viss mån kan 

utesluta vissa grupper från att delta i undersökningarna, precis som Miller lyfte fram (Miller, 

2012). Exempelvis på dessa grupper är ekonomiskt utsatta, vilka inte har resurser nog till att 

skaffa en smartphone, eller äldre, bland vilka smartphoneanvändningen inte är lika utbredd 

som bland yngre. Ett ytterligare exempel är personer som på grund av något funktionshinder 

inte har möjligheten att använda smartphones. Detta är dock inte en anledning till att 

undvika att använda smartphones som undersökningsinstrument, men det bör finnas en 

medvetenhet i utformningen av en forskningsstudie om att alla val har konsekvenser. Någon-

ting som Miller (2012) framhåller som en fördel i att använda respondenternas egna smart-

phones är att de är vana vid att hantera dessa och inte behöver lära sig att hantera någon ny 

utrustning, vilket tidigare var nödvändigt. Detta sparar både tid och resurser i form av 

demonstration av utrustningen och dess funktioner. 

En annan medvetenhet som bör finnas i användningen av smartphones i undersökningar 

gäller de begränsningar som finns, både de som beror på tekniska aspekter och de som beror 

på användarbeteende. Genom att förlita sig på tekniska artefakter för insamling av data i 

undersökningen riskerar man även att drabbas av tekniska problem vilka kan kompromissa 

undersökningens framgång, exempelvis att en smartphones sviktande minne kan kompro-

missa datainsamling som har genomförts, eller att användningen av GPS-positionering i en 

undersökning kan leda till att batteriet laddar ur snabbare (Miller, 2012). Användarbeteendet 
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kan dock vara ett problem även i undersökningar där studier genomförs med hjälp av exem-

pelvis pappersenkäter eller intervjuer och respondenten helt enkelt vägrar att svara på vissa 

frågor, missförstår frågor eller vägrar att delta i studien. De problem som kan uppstå på 

grund av användarbeteende i denna typ av undersökningar kan dock istället gälla att 

personer, som tidigare nämnt, väljer att lämna telefonen hemma eller glömmer att ladda 

batteriet (ibid). En ytterligare möjlighet är att personen helt enkelt väljer att avinstallera den 

applikation som används i undersökningen eller slår av en funktion som används i syfte att 

samla in data, så som GPS-positionering. 

Någonting som bör undersökas närmare och tas in i beaktning är gällande den känsla av 

stress som ett ständigt flöde av information och notifieringar om olika händelser kan skapa. 

Även om det är väldigt behändigt att använda respondenternas egen utrustning i undersök-

ningarna kan detta leda till att notifikationer relaterade till en pågående undersökning kan 

försvinna i mängden. Detta gäller dock endast i de fall där respondenterna kontaktas i syfte 

att utföra en uppgift vid något tillfälle. I undersökningar där forskningen är mer in-riktad på 

att exempelvis följa människors rörelsemönster uppstår inte detta problem, då denna data 

kan samlas in i bakgrunden utan att respondenten behöver utföra några aktiva handlingar för 

studiens syfte. 

En enormt viktig del i utformningen av undersökningen är att vara medveten om olika 

möjliga designval och hur dessa kan påverka användarupplevelsen i olika riktningar. I den 

modell som Arhippainen och Tähti presenterar visar de på de olika faktorer som de menar 

spelar in i den interaktion som sker mellan användare och mobil artefakt (Arhippainen och 

Tähti, 2003). Många av dessa är faktorer som står utanför forskarens möjlighet att påverka 

direkt, men genom att medvetandegöra sig om dessa faktorer och dess underliggande 

aspekter, samt om hur de kan komma att påverka användarupplevelsen finns det en viss 

möjlighet att kunna påverka utkomsten av detta samspel i en för undersökningen mer positiv 

riktning genom utformningen av produkten. Detta kan ske gällande valet av målgrupp och 

anpassning av utformningen av undersökningsinstrumentet utifrån denna. Ett exempel på 

detta är att i utformningen av den applikation som används försöka göra den så enkel och 

lättförståelig som möjligt, då en undersökning ska genomföras i en målgrupp där responden-

ternas tekniska kunskaper kanske inte är särskilt omfattande. Att göra denna applikation 

alltför tekniskt krävande kan medföra frustration för respondenterna, vilket kan leda till att 

undersökningen upplevs som sämre eller fallerar totalt, på grund av att den framkallar nega-

tiva känslor hos respondenterna. Genom att istället utforma applikationen på ett sätt som gör 

den enkel att använda för denna målgrupp rent tekniskt kan det istället skapas en mer positiv 

användarupplevelse, vilket kan ge en bättre upplevelse av själva under-sökningen. 

Gällande användare av mobila enheter beskrivs dessa vara relativt känsliga för yttre påver-

kan, enligt den lista över generaliserade egenskaper som Botha et al. presenterade, där 

användaren beskrivs vara distraherade och sällan koncentrera sig på en sak under en längre 

tid (Botha et al., 2010). Utifrån antagandet om att detta stämmer innebär detta att de under-

sökningar som genomförs inte för vara alltför krävande gällande användarfokus, då detta kan 

ha en negativ inverkan på undersökningen. Detta antagande styrks av Subramanya och Yi, 

vilka hävdar att mobila applikationers användargränssnitt bör utformas för att användarens 
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interaktioner med dessa skall vara enkla och intuitiva (Subramanya och Yi, 2007).  Som 

tidigare nämnt kommer dock alla designval att ha någon typ av konsekvenser. Genom att 

göra en applikation enkel att använda kan detta innebära att man får göra avkall på vissa 

funktioner som hade varit önskvärda att inkludera. Här finns dock förväntningar från 

användarens sida om snabba och lätta interaktioner med enheten (ibid), vilket gör att det 

finns en poäng i att prioritera enkel design över implementation av många olika funktioner. 

Emellertid är det viktigt att ha i åtanke att alla designval som görs kommer att inverka på 

användarupplevelsen på ett eller annat sätt, positivt eller negativt. Detta gäller dock alla typer 

av undersökningar, och inte endast de som genomförs med hjälp av mobila enheter. En 

möjlighet för att kunna underlätta användarens interaktioner med den mobila enheten än 

mer och minska risken för att göra den till ett störningsmoment är att undersöka de möjlig-

heter som finns i att använda visuell och auditiv stimuli, så som Subramanya och Yi 

framhåller, då detta kan kräva mindre uppmärksamhet från användarens sida (ibid). 

Någonting som återkommer gällande faktorer som påverkar användarupplevelsen är 

vikten av att ta in den kontext som användarna befinner sig i och hur denna påverkar använ-

darens upplevelse, då användare av mobiltelefoner uppges vara särskilt påverkade av den 

kontext de befinner sig (Botha et al., 2010), vilket kan antas bero på att det finns en möjlighet 

för dessa användare att växla mellan olika kontexter snabbt. En stor fördel i användningen av 

smartphones som undersökningsinstrument är att forskarna har möjligheten att komma 

direkt in i användarnas kontext med hjälp av denna undersökningsmetod och få ta del av det 

deltagarna upplever just där och då. Dock kan detta även utgöra en stor nackdel, då 

användarupplevelsen de facto är väldigt kontextkänslig, vilket gör att yttre faktorer till stor 

del kan påverka användarnas upplevelse, både positivt och negativt, vilket i sin tur gör att 

den slutliga användarupplevelsen blir väldigt oförutsägbar, då det är svårt för forskarna att 

veta vilka yttre faktorer deltagarna kan komma att utsättas för. Denna oförutsägbarhet är 

därmed en faktor som bör tas in i beräkningarna vid utformningen av under-sökningen. 

Sammantaget finns det diverse fördelar och nackdelar i att använda sig av smartphones 

som undersökningsinstrument. Utifrån de fakta som har presenterats ovan kan vi urskilja att 

det smartphones erbjuder i form av ett undersökningsinstrument är ett snabbt och enkelt sätt 

att nå ut till respondenterna, relativt oberoende av tid och plats. Det erbjuder även fördelar i 

form av att respondenterna själva står för undersökningsinstrumentet, vilket medför väldigt 

mycket lägre kostnader för de som genomför experimentet gällande utrustning. Dock bör 

undersökningsmetoden anpassas på ett sätt som gör det enkelt för respondenterna att svara 

och inte kräver alltför mycket ansträngning eller fokus från dennes sida, då smartphones inte 

är optimala i detta syfte. De begränsningar som medförs genom att använda smartphones i 

undersökningar är att de, trots den tekniska utvecklingen, inte har samma kapacitet som 

datorer, utan fortfarande lider av problem så som långa laddningstider, vilket kan bli ett 

frustrationsmoment inte bara för användaren, men även för forskaren som genomför stu-

dien. Avslutningsvis kan dock konstateras att använt i rätt sammanhang kan smartphones 

erbjuda ett kraftfullt undersökningsinstrument som underlättar både för respondenten såväl 

som för forskaren som genomför studien på grund av dess mångfacetterade natur.  
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7. Slutsatser 

Precis som Miller (2012) framhåller i sin artikel kan smartphones erbjuda stora fördelar i 

form av forskningsinstrument, särskilt inom områden så som psykologi och sociologi. Den 

form av undersökningsmetod där deltagarna kontaktas upprepade gånger vid slumpmässiga 

tillfällen för momentana mätningar av känslotillstånd, har använts sedan 1970-talet för 

forskning inom psykologi, där forskarna på ett så tillförlitligt sätt som möjligt vill kunna få en 

insikt i människors medvetande. Då denna undersökningsmetod ofta kräver möjligheten att 

kontakta deltagarna oavsett var de befinner sig har möjligheterna att använda sig av metoden 

ofta begränsats av ett behov av dyr utrustning som ofta varit klumpig och krävt att deltagarna 

instrueras i hur den ska användas. Efter smartphonens genomslag har dock detta ändrats, då 

många personer redan har den utrustning som behövs för att kunna medverka i studier i sin 

ficka, är bekant med hur denna skall användas, samt vana vid att på något sätt reagera vid 

olika notifikationer. 

I denna uppsats har en pilotundersökning inom ramarna för Studien om Individuellt 

Välbefinnande använts i syfte att kunna göra en närmare studie av en forskningsundersök-

ning där smartphones använts som undersökningsinstrument. Syftet med denna studie har 

varit att utforska de fördelar som smartphones kan erbjuda i form av undersökningsinstru-

ment inom forskningsstudier, med inriktning mot respondenternas upplevelser av detta. De 

frågeställningar som fastställdes i uppsatsens början rörde främst respondenternas åsikter 

gällande denna undersökningsmetod, med de fördelar och nackdelar som de upplevt under 

studiens gång, med utgångspunkt i Studien för Individuellt Välbefinnande. 

    Tillämpningen av denna undersökningsmetod inom ramarna för Studien om 

Individuellt Välbefinnande förefaller ha fungerat tillfredsställande från användarnas 

perspektiv, även om det fortfarande förefaller finnas visst utrymme för förbättringar. De för-

delar som respondenterna uppges ha upplevt är att det har varit väldigt enkelt att svara på 

frågorna, och att undersökningen har fungerat bra överlag ur rent teknisk synpunkt, med 

några små problem. 

De nackdelar som de respondenterna som har deltagit i enkätstudien har uppgett har gällt 

att några upplever tidsramen för att svara på frågor som alltför snålt tilltagen, då de vid något 

eller flera tillfällen har missat att svara på ett mottaget utskick. Några svarande respondenter 

uppgav även att de vid något tillfälle har känt sig stressade av meddelanden om nya frågor. 

De flesta problem som uppgivits i enkätundersökningen har berott på undersökningens 

utformning, snarare än undersökningsmetoden i sig. 

Gällande tillämpningsområde har genom studien framkommit att denna typ av under-

sökningsinstrument passar bäst i studier där data antingen kan samlas in i bakgrunden, eller 

där respondenten kan genomföra den interaktion som krävs på ett snabbt och enkelt sätt. 

Undersökningsinstrumentet är mindre lämpat i studier där långvarigt fokus krävs från 

respondentens sida eller där den applikation som används kan innebära långa väntetider för 

respondenten. En av de största fördelarna, men även nackdelarna, gällande denna undersök-

ningsmetod är möjligheten att kunna komma in direkt i den kontext som deltagarna befinner 

sig i. Samtidigt som detta ger stora möjligheter att få en unik insikt i deltagarnas liv gör detta 
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även att deltagarnas upplevelse kan influeras väldigt mycket, både positivt och negativt, av de 

yttre faktorer som finns i den kontext de befinner sig i vid just det tillfället. 

7.1 Vidare forskning 
Det finns många möjligheter för vidare utveckling och tillämpning av smartphones som 

undersökningsinstrument inom forskningsstudier. Många av möjligheterna beror även på 

den riktning som den tekniska utvecklingen tar, och den kapacitet som framtida smartphones 

kommer att ha, vilket i viss mån kommer att eliminera några av de nackdelar som idag finns 

gällande att använda smartphones som undersökningsinstrument, precis som Miller hävdar 

(Miller, 2012). Något som kan vara av intresse att undersöka är hur denna typ av undersök-

ningsmetod fungerar ur forskningssynpunkt – det vill säga, för den eller de personer som 

genomför studien och ämnar använda den data som samlas in i sitt arbete. Hur ser personen 

på kvaliteten på de data som samlas in, samt vilka fördelar respektive nackdelar finns ur 

dennes synpunkt? 

    Områden där denna typ av undersökningsinstrument skulle kunna tänkas vara lämpliga att 

tillämpa kan vara inom områden där forskare ser det som av vikt att kunna få momentana 

mätningar av deltagares känslomässiga eller fysiska tillstånd. Detta kan exempelvis vara 

inom medicinsk forskning, vid forskning kring ett nytt läkemedel där personer kan rappor-

tera in eventuella biverkningar snabbt och effektivt.  

    En aspekt att ha i åtanke i fortsatt utveckling och tillämpning av denna metod är att ta 

hänsyn till faktorer så som IKT-relaterad stress och hur denna faktor i största möjliga mån 

kan begränsas från att påverka studien i negativ riktning gällande respondentens upplevelse 

av den. En annan aspekt som återkommit upprepade gånger gällande användarupplevelse är 

hänsyn till den kontext som användaren befinner sig i och hur denna påverkar användarens 

interaktion med och därmed även upplevelse av en produkt. På grund av att den användar-

upplevelse som uppstår i interaktionen mellan användare och mobila enheter förefaller vara 

så känslig för kontexten kan det vara av stort intresse att fokusera framtida forskning på att 

problematisera denna aspekt och undersöka hur denna problematik kan hanteras.   
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Bilaga 1. Frågor inkluderade i enkäten ”Enkät gällande 
Studien om Individuellt Välbefinnande” 

1. Har du vid något tillfälle väntat innan du öppnat länken i ett meddelande? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

2. Brukar du stanna upp och fundera innan du besvarar en fråga? (Med "stanna upp" 

avses här att stanna upp i en aktivitet och fundera över svaret istället för att 

instinktivt besvara frågan) 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

3. Har du vid något tillfälle glömt bort att besvara en fråga inom tidsramen? 

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 Nej 

 Vet ej 

4. Vad anser du om frågornas frekvens? 

 1 Frågorna kommer för ofta 

 2 

 3 

 4 

 5 Frågorna kommer för sällan 

5. Tycker du att undersökningsformen fungerar bra? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

6. Har du vid något tillfälle känt dig stressad av ett meddelande om en ny fråga? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

7. Har du vid något tillfälle haft tekniska problem? (Om ja, var vänlig specificera i nästa 

fråga) 

 Ja 

 Nej 

8. Om du svarade ja på föregående fråga, var vänlig specificera vilken typ av problem. 

9. Hur upplever du formulären utseendemässigt? (Ex. gällande textstorlek, 

överskådlighet, struktur, etc.) 

10. Andra synpunkter gällande undersökningen. 

11. Jag kan tänka mig att bli kontaktad för närmare frågor gällande undersökningen.  
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Bilaga 2. Intervjufrågor till respondenter 

1. Hur tycker du att SIV-undersökningen fungerar i helhet? 

2. Vad tycker du skulle kunna förändras/förbättras? 

3. Hur tycker du att det fungerar att gå in via en länk i ett sms? 

4. Skulle du kunna tänka dig att delta i en liknande undersökning igen? 

5. Om du vid något tillfälle har missat att svara på en fråga - kan du komma ihåg vad det har 

berott på? 

6. Har du haft något problem relaterat till undersökningen? (ex. tekniska problem eller 

liknande) 

 

Till den person som uppgett att hen vid något tillfälle känt sig stressad av ett meddelande om 

nya frågor sändes även dessa frågor: 

 

7. Jag såg att du hade svarat att du ibland känt dig stressad över ett meddelande om en ny 

fråga. 

a) Gäller detta även för andra typer av notifikationer?  

b) Känner du mycket stress i övrigt i din vardag? (du behöver inte utveckla detta svar, utan 

endast svara generellt, om du känner att det är en relativt privat fråga) 


