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Sammanfattning 

Denna studie handlade om att försöka minska störande notifikationer 

som kan upplevas som stressande och irriterande. Det som skapades var 

en applikation som agerade som en notifikationskontroll. Denna 

applikation fungerar med hjälp av maskininlärning som ska förutse när 

användaren ville ta emot sina notifikationer. Den mönsterigenkännande 

artificiella intelligensen som användes kallas associationsregelanalys. 

Associationsregelanalysen använde sig av ett träd som kallas fp-growth. 

Det gjordes ett användartest före installation av applikationen och ett 

användartest efter för att se hur användaren upplevde stress men även 

själva applikationen. Studien visade att skärmtiden minskade med en 

timme och antalet gånger som mobilen öppnades minskades också. 

Denna undersökning kräver mer data då det kan vara så att användaren 

inte blev påverkad av applikationen utan endast slumpmässigt använde 

mobiltelefonen mindre.   
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Abstract 

The aim of this study has been to answer the question whether it is 

possible to obtain notifications that work with the user, instead of against, 

which can be experienced as stressful and bothersome. To decrease the 

stressful notifications an application was created which acted as a 

notification control. The application used machine learning to predict 

when the user wanted to receive their notifications. For an artificial 

intelligence to work there needs to be a pattern recognition. In this case 

the pattern recognition that was used is called the association rule 

analysis. The association rule analysis used a tree called fp-growth. After 

the application was made, a usability test was made before and after the 

installation of the application. The usability test was testing if the user 

experienced stress and how the application worked. The study showed 

that screen time decreased by one hour and the number of times the 

mobile was opened was also reduced. This survey requires more data as 

it may be that the user was not affected by the application but only 

randomly used the mobile phone less. 

Keywords: Human-mobile-interaction, Java, machine learning, AI. 
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Akronymer 

JAR-Filer Java Archive, (används för att slå ihop filer) 

 

ARM  Artificial rule mining 

 

POM  Projekt objektmodell  

 

AI  Artificiell intelligens 
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1 Introduktion 
Vi blir konstant störda i miljön som vi är omgivna av, vilket kan leda till 

stress och beroendeframkallande beteenden.  För att försöka bryta dessa 

beteenden kan man med hjälp av artificiell intelligens bidra till en 

minskning av dessa stressrelaterade mönster, och ge stöd till en allmän 

positiv upplevelse av teknologin omkring oss. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Projektets mål är att hitta nya tekniska lösningar på mobiltelefonens 

notifikationer så att dessa samarbetar med användaren. Alltså undersöks 

det om detta är möjligt och kan användas i framtiden. 

Kan man med hjälp av artificiell intelligens få de optimala notiserna, med 

optimala notiser så menas det i detta sammanhang att dessa inte skall 

störa användaren, utan istället vara en hjälpande hand och visa det som 

intresserar användaren. Insamling av data som visar hur användaren 

använder sin mobil kommer att göras och detta kommer analyseras. 

Sedan skapas en applikation som lär sig utifrån användarens beteende 

hur den ska optimera notiserna så den inte stör, utan samarbetar med 

individen.  

Tanken med den artificiella intelligensen är att implementera den på en 

android-telefon och förhoppningsvis minskar störningsmomentet hos 

användaren. Den artificiella intelligensen som kommer användas är 

associationsregelanalys, vilket innebär att den analyserar och känner igen 

mönster. 
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1.2 Konkreta och verifierbara mål  

Undersökningen syftar till att föreslå en lösning på störande 

mobilnotifikationer.  

- Går det med hjälp av artificiell intelligens att få en notifikation som 

inte är störande, alltså att undvika att få notifikationer när man inte 

är intresserad. 

- Vilken algoritm är lämpligast för att kunna förutse den 

notifikation som användaren vill ha. 

- Utföra användbarhetstester för att se hur användaren använder 

olika applikationer före och efter implementation av applikationen.  

- Utvärdera notifikationers träffsäkerhet före och efter 

implementation. 

- Undersöka insamlat data från applikationen för att göra 

jämförelser av användning av mobiltelefoner, både före och efter 

installation av applikationen.  

- Hur är relationen mellan telefonen och användaren före och efter 

applikationen. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien har endast fokuserat på mobiltelefoner med Android 

operativsystem, någon anpassning till andra system har inte verkställts.  

Denna applikation körs i bakgrunden av mobiltelefonen så på grund av 

tidsbrist så har applikationens funktionalitet varit i fokus och inte dess 

design.   
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1.4 Etiska aspekter 

Det finns många debatter om artificiell intelligens och huruvida 

implementationer av dessa kan hota människan. 

Artificiell intelligens har i dagsläget blivit tillämpad i olika system och 

blir allt mer frekvent i människans omgivning. Om artificiell intelligens 

implementeras och används på ett korrekt sätt finns det inget som är 

oetiskt, eftersom den är en algoritm. 

Denna studie använder sig av en svag och kontrollerad artificiell 

intelligens som endast lär sig ett mönster och försöker sedan förutsäga 

vad användaren vill få för notifikationer, följaktligen är dess funktion 

som en algoritm i en matematisk formel, då det den gör är att skapa ett 

mönster. 

 



Anpassning av mobilnotifikationer   2019-06-20 
med hjälp av maskininlärning –    
Diana Saveh  

 

 4 

2 Teori 
Syftet med detta kapitel är att informera läsaren för en bättre förståelse 

av arbetet. En översikt av hur notifikationer fungerar och sedan en 

förklaring om fp-growth algoritmen som kommer att implementeras i 

applikationen förklaras. Det som är viktigt är att lära känna användaren 

för att optimera dess notiser. Detta för förståelsen av tekniken som 

framförs längre fram i arbetet.   

 

2.1 Psykologisk påverkan 

I dagsläget har internet gjort det möjligt för användare kommunicera 

lättare än någonsin, många populära applikationer har gjort det 

kostnadsfritt att kommunicera.  Detta kan leda till att användaren kan 

känna sig överväldigad då enligt ISE Research Group får de flesta 

användare mellan 1–50 notifikationer och hela 30 % får över 50 

notifikationer under en dag [1]. Mobilens notifikationer kan leda till 

beteenden som liknar ADHD, alltså en ökad hyperaktivitet när mobilens 

ljud är påslagen och är nära till användaren [2]. Även om användaren 

inte svarar eller läser meddelandet så påstår C. Stothart, A. Mitchum 

och C. Yehnert att koncentrationsförmågan kan minska drastiskt [3]. N. 

Johannes, H. Veling, T. Verwijmeren och  M. Buijzen [4] skriver I sin 

rapport att telefoner försämrar prestandan hos användare.  

 

C. Stothart, A. Mitchum och C. Yehnert [3] yttrar sig även att de tror att 

notifikationer kan ge irrelevanta tankar när användare gör försök till att 

klara en uppgift dock har de inte har studerat detta fenomen.  

 

2.2 Notifikationer 

Notifikationer är utvecklade för att användas på exempelvis mobila 

enheter.  Notifikationers syfte är att få användarens uppmärksamhet för 

att visa ett meddelande från ett program.  

En notifikation visas utanför applikationens användargränssnitt med en 

text som bland annat kan vara ett meddelande eller en någon påminnelse.  

Sedan kan användaren välja om hen vill trycka på notifikationen som 

sedan tar användaren till applikationen eller så kan användaren göra en 

direkt handling från texten [5].  
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2.3 Digitalt välmående 

Applikationen som användes för att få fram statistik heter digitalt 

välmående. Denna applikation är skapad av Google och det den gör är 

att den lägger in all användning av mobiltelefonen in till en applikation, 

där användaren kan analysera sin användning av mobiltelefonen. Målet 

med denna applikation är, enligt Google, att du som användare ska 

balansera din tid [6].  

 

2.4 Maskininlärning 

Maskininlärning handlar om att försöka få datorn att lära sig något. 

Problemet med maskininlärning är att veta om datorn i själva verket har 

lärt sig något, om man frågar datorn en fråga kan den då möjligtvis endast 

bli bra på att svara på frågan och har rätteligen inte lärt sig något [7]. 

Därför mäts maskininlärningens prestanda [7]. Såhär skriver I. Witten h 

och E. Frank detta: ”Things learn when they change their behaviour in a 

way that makes them perform better in the future” [5, s.8].    

Det finns tre olika sätt att definiera själva lärandet och det är tränade 

algoritmer, icke-tränade självlärande algoritmer, och verifiering och 

validering [8]. För att underlätta strukturen hos maskininlärning så visas 

det i Figur 1 hur dessa är sammankopplade.  

 

Figur 1- beskrivning av strukturen hos maskininlärning 
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2.4.1 Data mining 

Data mining kan även definieras informationsutvinning. Huvudsakligen 

handlar data mining om att hitta korrelationer mellan data. Sedan 

används datautvinning även för att sortera stora mängder data och för att 

organisera fakta [9].  Det är viktigt att förstå att en del människor ser data 

mining och maskininlärning som synonymer därför att det går att 

använda algoritmer från maskininlärning [10].  

 

2.4.2 Icke-tränade självlärande algoritmer 

Denna algoritm har inte något specifikt mål utan den experimenterar sig 

fram för att hitta ett mönster [8].En metod för att hitta mönster är att 

använda sig av kluster [11], den mest använda algoritmen kallas k-means 

[12] vilket innebär att den försöker dela upp data till grupper.  

K-means visas i Figur 2, där det rödmarkerade är klustret. Det algoritmen 

gör är att slumpmässigt slänger ut centroids som är punkter där 

grupperna ska delas in i [13]. Dessa kluster består av data set från {x1 , . . . , 

xN }, där x räknas ut med Euklides variabel [12], sedan beräknas avståndet 

till en centroid [13]. Efter detta så tilldelas variabeln med minst avstånd 

till en centroid.  Med dessa kluster ska sedan indelning ske där vi får K 

stycken kluster [12]. Med denna typ av oövervakat lärande så det går 

alltså inte att säga till maskininlärningen om den har delat upp data i rätt 

grupper.  

 

  

Figur 2 – exempel på två kluster 

 

2.4.3 Associationsregelanalys 

Associationsregelanalys består av stora datasamlingar som gör det 

möjligt att analysera mönster [14]. Det är viktigt att kontrollera 
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datainsamlingarna så att mängden inte blir för stort att läsas på 

arbetsminnet [14]. Associationsregelanalys är en del av de icke-tränade 

självlärande algoritmerna.  

 

2.4.4 Fp-growth 

Fp-growth står för” Frequent-pattern growth”. Med detta innebär att 

algoritmen försöker hitta ett mönster från ett set. Först analyserar den 

setet och beräknar sedan förekomsten av objekt [15]. Sedan görs en till 

sökning där databasen med objekten görs till ett träd [16]. Varje nod i 

trädet är kopplat till ett objekt och trädets rot kallas null [17].  

 

 

 

 

 

 

För varje transaktion skapas noder för objekten i transaktionen och ett 

frekvensvärde tilldelas [18]. Detta demonstreras med ett exempel där den 

första transaktionen finns i Tabell 1 [18]. För {a,c} skapas en nod för varje 

objekt samt en väg från null till {a} och sedan vidare till {c} med  

frekvensvärdet 1, detta visas i Figur 3 [18].  

 

Figur 3 - efter att första transaktionen har bearbetats 

 

TID Items 

1 {a,c} 

2 {a} 

3 {c,d,f} 

Tabell 1 - Data 
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Efter att man har läst andra transaktionen {a} skapas en nod och en väg likt första 

transaktionen [18].  I denna transaktion fanns ett gemensamt prefix med en 

tidigare transaktion och då ökas frekvensvärdet för nod {a} till 2, detta visas i 

Figur 4 [18].  

 

Figur 4 - efter att andra transaktionen har bearbetats 

 Sedan läses den sista transaktionen in vilket är TID 3 [18]. I denna fanns {c,d,f} , 

återigen skapas noder och vägar precis som i första TID , C delar samma nod , 

men i och med att det inte är ett gemensamt prefix är deras vägar åtskilda [18]. 

Detta exponeras i Figur 5 [18].   

 

Figur 5 - efter att tredje transaktionen har bearbetats 

 

När det görs en sökning i trädet används divide-and-conquer vilket gör en 

stor skillnad på tiden det tar att göra en sökning, den blir alltså mycket 

snabbare [19].  
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2.4.5 Apriori algorithm 

Apriori algoritmen är en av de vanligaste algoritmerna när det kommer 

till associationsregelanalys [20].  Det algoritmen gör är att den försöker 

hitta ett mönster för objekt i ett set. Apriori algoritmen använder sig av 

bredd-först sökning [15].  

 

2.5 Externa javabibliotek 

I android kan java och kotlin användas som programmeringsspråk [21]. 

Valet av språk gjordes efter att det externa biblioteket som behövdes hade 

identifierats, vilket var skrivet i Java. 

 

2.5.1 Smile 

Det externa javabibliotek som användes kallas” Statistical Machine 

Intelligence and Learning Engine”(Smile) [22]. Smile är ett bibliotek med 

algoritmer för maskininlärning [22]. Båda algoritmerna fp-growth och 

apriori finns med i detta bibliotek [22].  

 

2.5.2 Maven 

Maven gör det enkelt att bygga ett projekt med jar filer då det eliminerar 

problemet att behöva veta bakomliggande processerna, och det går enkelt 

att bygga ett projekt [23]. Med hjälp av sin projektobjektmodell som kallas 

POM [23]. 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver hur arbetet har utförts.  Denna uppsats har skrivits 

med hjälp av webbaserade rapporter och böcker. Sedan skapades en 

applikation för att handskas med push notifikationer. 

Detta är inte ett grupprojekt men det finns många fördelar att 

implementera agila metoder då det bidrar till struktur på arbetet, därför 

har arbetet delats upp i olika delar, för att uppnå ett effektivt arbetsflöde.  

 

3.1 Förstudie 

För att undersöka om en applikation som hanterar notifikationer behövs, 

gjordes en undersökning med hjälp av artiklar på internet. Dessa artiklar 

påvisade att ett behov fanns, då dessa notifikationers psykologiska 

påverkan visar att notifikationer leder till stress [24], och påverkar 

förmågan att fokusera på arbete, dock finns problematiken att om man 

stänger av notifikationerna helt så uppstår ångest då man inte vill ha 

missat något viktigt [25]. För att minska dessa stressnivåer undersöktes 

det om hur mobilen kan få en samverkan med människan, istället för en 

stressande påverkan. 

 

3.2 Arbetssätt 

Den agila metoden användes för att få ett effektivt arbetssätt. Därför 

användes en produktlogg [26]. Med hjälp av denna produktlogg så skrev 

dessa steg ner i en prioriterad lista. Dessa beskrivs nedanför i detta 

subkapitel [26].  
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3.2.1 Val av programvara och språk 

Efter förstudien börjades funktionerna för applikationen att göras. 

Applikationen designades i ett program som heter Android studio. I 

Android studio implementerades kod i programspråket java. 

 

3.2.2 Skicka en egen notifikation  

Först gjordes en egen notifikation för att undersöka hur detta skulle se ut. 

Därefter hämtades data från det användaren gör med den egna 

notifikationen.  Detta data skrevs ut som siffror.  

 

3.2.3 Spara notifikationers data till textfil 

Sedan sparades data från notifikationerna som användarna får i en textfil. 

Detta för att se vad användaren mottar. Datat visar vem avsändaren är 

och vilken applikation som skickar meddelandet.  

I denna process uppstod problem vid insättning av data eftersom vid 

sparning av en fil till mobilens externa minne så finns det risk för skadliga 

program, vilket gör det svårt att spara filer där, därför sparades filerna 

till det interna minnet.   

 

3.2.4 Applicera artificiell intelligens 

Först användes en instans som fylldes på under dagen, men detta 

fungerade inte på grund av begränsningar i biblioteket, sedan skapades 

istället en arraylist, som innehåller alla tidstämplar då användaren har 

tagit bort notifikationen. Sedan skapas en ny ARM (associate rule mining) 

varje gång man vill kontrollera om det ska publiceras en notifikation. 

 

3.2.5 Enhetstest 

För att undvika fel i koden görs en validering av programmet. Att göra 

tester på programmet bidrar till ett ökat förtroende av koden. I java 

utfördes testet genom att göra ett enhetstest där en isolation av koden 
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görs [27]. Denna isolation består av en klass, där det krävdes metoder från 

klassen för att få resultat om testet misslyckas eller blivit godkänt [27].  

 

3.3 Användartester 

Först utfördes ett test för att se om algoritmen fungerade, detta gjordes 

med hjälp av att pröva att ta bort notifikationer från en specifik 

applikation för att se om algoritmen fungerar.  När detta sedan var klart 

gjordes det första riktiga användartestet. Detta test utfördes i tre dagar.  

Sedan fick användaren ett formulär att fylla i.  Utifrån dess formulär 

gjordes en analys.  För denna forskning användes en kvantitativ analys. 

Då det gjordes en jämförelse på användarens interaktion med 

mobiltelefonen. Detta gjordes med hjälp av insamlat data från en 

tredjeparts applikation som heter digitalt välmående. Denna applikation 

är skapad av Google.  
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4 Implementation 
I det här kapitlet visas det hur algoritmerna implementeras. Detta för att 

få en klar bild av hur allting hänger ihop och hur det är uppbyggt. 

4.1 Algoritm 

En undersökning av algoritmen apriori och fp-growth gjordes. Detta med 

hjälp av forskning och undersökningar som har gjorts på dessa algoritmer. 

Den algoritmen som valdes var fp-growth och den valdes för att den är 

snabbare och mer effektiv än apriori.  

4.1.1 Fp-growth 

Fp-growth nyttjades genom att när en ny notis skickades till 

mobiltelefonen så skickades den vidare till fp-growths träd där 

algoritmen försökte lära sig beteendet av användaren med hjälp av en 

datamängd. Datamängden bestod av tidstämplarna när användaren tog 

bort notifikationer. 

Datat sparades i en tvådimensionell arraylist med tidstämplar. Denna 

array var i 2D för att uppnå ett dynamiskt beteende, syftet var att 

användaren skulle kunna använda den i så många dagar som det 

önskades. 

Algoritmen skulle sedan undersöka om användaren ville lägga ut 

notifikationen. Detta gjordes genom att man applicerade fp-growth på 

datamängden. Man fick då ut två värden från algoritmen, dessa värden 

kallas ”confidence” och ”support”.  Värdena i detta sammanhang 

beskriver hur stor sannolikhet det är för en notifikation att skickas.  

Confidence värdet är en uppskattning av sannolikheten för förekomsten 

av ett set [22].  

Efter värdet som anges, vilket är 40% så kommer algoritmen att lägga ut 

notifikationen enligt algoritmen som har brukats.  Sedan ska algoritmen 

kontrollera om den ska skicka ut en notifikation med en minuts intervall. 

Före utläggning av notifikationen bestämdes det hur känslig algoritmen 

skulle vara. 
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4.1.2 Rättigheter 

För att kunna skicka egna notifikationer och blockera de ursprungliga 

notiserna behövs rättigheter, dessa rättigheter måste användaren 

manuellt ge till applikationen annars går det inte att läsa notifikationer 

från andra applikationer.  I manifest.xml så infogas ett ”intent filter” som 

gör att en förfrågan sedan kan ställas till användaren vid installation av 

applikationen.   

 

4.1.3 Externt bibliotek 

För att implementera det externa biblioteket smile så användes maven. 

Maven användes för att det var många jar-filer i Smile biblioteket, och ett 

av dessa jar filer kunde inte köras på grund av att den var 

plattformberoende. 

 

4.1.4 Notifikationslyssnare 

För att kontrollera notifikationerna som användaren mottar utnyttjades 

notifikationslyssnare som är en relativt ny funktion. Det lyssnaren gör är 

att den kontrollerar om något meddelande kommer från systemet och om 

den modifieras [21].  

Notifikationslyssnaren döptes till notifikationsservice, sedan skickades 

dessa vidare till den artificiella intelligensen som avgjorde om de 

publicerades i mobilen eller inte. Detta visas i figur 2. 
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Figur 6 – flödesdiagram (komprimerad för plats) för notifikationservice 

 

4.1.5 Lås 

Det användes ett läs- och skrivlås för att synkronisera de båda trådarna 

så att de båda inte modifierar trådarna samtidigt.   

 

4.1.6 Trådar 

Tråden itererade igenom listan med notifikationer som man ännu inte har 

publicerats. Sedan kördes fp-growth på varje notifikation, om den skulle 

publiceras togs den bort från listan, annars är den kvar till nästa iteration 

som skedde en minut senare.  Detta visas i Figur 7. 
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Figur 7-Tråd som itererar igenom listan med notifikationer 
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5 Resultat 
I detta kapitel visas valet av algoritmen som gjordes och resultatet från 

användartesterna. 

5.1 Fp-growth 

En jämförelse gjordes mellan alpriori algoritmen och fp-growth 

algoritmen. Den algoritmen som är mest effektiv att använda var fp-

growth algoritmen, vilket exempelvis Jeff heaton [28] förklarar i sin 

artikel där han gör en jämförelse av algoritmer och då är fp-growth bättre 

eftersom den kan hantera stora mängder data, medans apriori algoritmen 

är enkel att förstå.  Fp-growth är även dominerande i prestanda jämfört 

med Apriori, Aprioritid och Apriorihybrid när det kommer till 

hanteringen av data [29]. Experimentella resultat visar 

överensstämmande slutsats i optimerade versioner [30].  

 

5.2 Användartest 

Användartestet skrivs både innan och efter testet. Det första 

användartestet visas i formuläret nedan: 

Hur stressad känner du dig under en arbetsdag? Skala 1-10 

- 3 

När du får notifikationer kan de upplevas som störande? 

- Ja 

Om ja skriv varför: 

      -  Vissa tider är man inte intresserad av vissa notifikationer. 

Exempelvis när jag sitter på kontoret så är jag inte intresserad av att läsa 

nyheter. Jag skulle vilja få dessa efter jobbet, för då är jag mer benägen 

till att läsa dessa. 

 

I Figur 8 visas en dag av användning av mobiltelefonen. Detta är utan 

någon ai-applikaktion installerad. 
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Figur 8 – vanlig användning av mobiltelefon 

 

Resultat av användartestet efter användning av applikation: 

-Hur stressad känner du dig under en arbetsdag? Skala 1-10 

      -     3 

När du får du får notifikationer kan de upplevas som störande? 

- Ja 

Har du upplevt förbättringar? 

- Det känns bättre att de klumpas ihop lite mer. Men det är inte 

en jättestor skillnad.  
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Användartestet visade att med applikationen körandes så mottogs 251 

notifikationer, låstes upp 133 gånger och skärmtiden var 2h och 55m , 

vilket visar en minskning.  

 
Figur 9 - ai-applikation installerad 

 

Det uppstod några problem vid körning av applikationen, detta var i och 

med att applikationen låg i bakgrunden så blev det problematiskt när det 

kommer till batterisparningen. Testet kördes på en oneplus-mobiltelefon, 

där batterisparningen är aggressiv, så vid vissa tillfällen var testaren 

tvungen att öppna applikationen för att den skulle fungera som tänkt.  

Ett annat problem som uppstod var att det uppkom en känsla av att 

användaren inte kände sig bekväm att ta bort notifikationer, vilket i 

vanliga fall inte hade varit ett problem, utan rädslan att notifikationen 

inte skulle komma tillbaka var ett hinder.  
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6 Diskussion 
Detta kapitel diskuterar resultatet och mina egna tankar om vad jag 

tycker och tänker kring hela undersökningen och det som presenterades 

i resultat. 

6.1 Insamlat data 

Det data som samlades in pekade på att applikationen gav positiv effekt 

för användaren. Alltså mindre skärmtid, vilket kan innebära mindre 

sidoeffekter så som forskarna har påstått kan finnas i samband med 

mobilanvändning.  Det är dock viktigt att beakta att testet endast utfördes 

på en användare, detta innebär att resultatet ifrån testet inte är statistiskt 

säkerhetsställt, för att bevisa att det positiva resultatet inte var en ren 

tillfällighet så krävs det mer data från fler användare.  

Det var svårt att få mer användare i och med att mobiltelefonen är väldigt 

personlig och notifikationerna var inte tillräckligt bra designade för att få 

mer personer att testa applikationen.  Det var även ont om tid vilket 

gjorde att det blev svårt att fråga många personer om de var villiga att 

testa applikationen.  

6.2 Användartest 

Skärmtiden minskade med en timme och antalet upplåsningar av 

mobilen minskade med 35 stycken.  Detta är väldigt positivt då det har 

gjorts ett framsteg i rätt riktning, men det är essentiellt att inse att detta 

kan också bero på en slump, det behövs mer data för att avgöra om 

applikationen verkligen gjorde någon skillnad.  

Testpersonens användning av applikationer har inte förändrats, men 

användningen av dessa applikationer har minskat.  

6.3 Applikation 

Problematiken med denna applikation är att notifikationer kan designas 

av programmerare helt fritt, och ibland följs inte de riktlinjer som finns 

för notifikationer, vilket kan bidra till att vissa applikationer inte fungerar 

som tänkt. Dock fungerade 99 % av alla applikationer på både min och 

testanvändarens telefon. Självklart behövs applikationen att underhållas 

och lista ut hur man kan lösa dessa problem.  
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Sedan är viktigt med någon slags implementation av en manuell funktion 

så att användaren kan stänga av vissa applikationer från att blockeras, då 

det lätt kan uppstå känslor av att man inte vill använda mobilen som man 

vanligtvis gör, eftersom att applikationen är gång, vilket bidrar till 

missvisande resultat. 

Applikationens träffsäkerhet är något som var besvärande att utvärdera 

i och med att det var svårt att förutspå hur den skulle bete sig. Det som 

då gjordes var ett test för att se om den fungerade där värdena justerades 

så att den skulle vara känslig, med känslig menas att den hypotetiskt 

borde ta bort oönskade notifikationer efter en eller två gånger, vilket den 

gjorde. Detta visade att applikationen lärde sig användarens beteende 

och blockerade onödiga push-notifikationer. 

När applikationen kördes på användaren blockerade den med stor 

sannolikhet även testanvändarens oönskade notifikationer i och med att 

skrämtiden minskade, vilket var idealt. Men det behövs fortfarande mer 

data för att verkligen bevisa denna tes. 

6.4 Etiska aspekter 

Utifrån mitt program kan det uppstå problem. Ett av dessa är att när det 

sker en filtrering, får användaren endast det som används, vilket i sin tur 

kan leda till att användaren hamnar i isolation från omvärlden, där 

omvärlden är de notiser som programmet lär sig att användaren inte vill 

se. Det finns en risk att användaren endast ser det hen vill se och således 

blir isolerad. I detta fall är det viktigt med fler undersökningar som visar 

om detta verkligen är sunt för användaren. 

6.5 Framtida arbete 

De begräsningar som uppkom var att det skulle bli för komplicerat att 

göra en undersökning som beror på vart användaren befinner sig (GPS) 

för att det är svårt att samla in data.  Detta skulle vara något som är 

intressant att undersöka då med hjälp av data av användarens position 

bestämma om det skall visas notifikationer eller inte.  
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