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I 

 
Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. Utbildningen 
ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en spets mot modern 
utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt skicklig och mycket 
bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och lösningsarkitekt. Styrkan hos 
utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige studenten är förberedd för. Efter 
examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga programutvecklare och dels som 
medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom 
programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall vara 
anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en nyutexaminerad 
systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, som en konsultfirma. 
Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna verksamheter, vilka till exempel 
kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att delta i 
forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och 
avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig vetenskaplig 
och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp. Det 
huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell produkt 
(t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår även 
presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett 
examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas 
även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och 
eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Abstract 
Retail stores are challenged by competition from the more innovative retailers in e-commerce 

and thus needs to adapt and evolve in order to stay competitive. This could be accomplished 

by using technology which has been proven successful in e-commerce. Recommender 

systems that produces recommendations to its users has been used successfully and is used by 

essentially all businesses involved in e-commerce. The most common method employed in 

these recommender systems is called collaborative filtering. Recommender systems have 

however not yet found its way into retail stores to a greater extent. This has led to a gap in 

knowledge regarding customer’s opinions of recommendations in retail stores.   

 

The purpose of this study is therefore to evaluate how recommender system based on 

collaborative filtering performs when used in retail stores. The evaluation is performed by 

measuring the accuracy of the recommendations a customer receives in a retail store as well 

as what the customer thinks of the recommendation. This study also intends to explore and 

shed light on people’s opinions concerning automatic recommendations in retail stores.  

 

Two different research methods have been used in this study. Design science is being used in 

order to evaluate how a recommender system based on collaborative filtering performs when 

used in retail stores. A prototype based on collaborative filtering was developed in order to 

generate recommendations. The prototype was then used in a user-test taking place in a retail-

like environment. In order to shed light on people’s opinions regarding automatic 

recommendations in retail stores a questionnaire was handed out to the participants in 

conjunction with the user-test.  

 

The results of the study show that the prototype could produce high accuracy 

recommendations where the participants perceived the recommendations as good and 

relevant. The results also show that the participants of the study have positive attitude and 

were in favor of receiving automatic recommendations in retail stores. This leads to the 

conclusion that recommendations based on collaborative filtering could indeed perform well 

in retail stores. This indicates that recommender systems using collaborative filtering is one 

possible way for retail stores to evolve their business.   
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III 

Sammanfattning 
Detaljhandeln i fysiska butiker är utsatt av konkurrens från en betydligt mer innovationsrik e-

handel och har därför ett behov av att vidareutvecklas. Ett sätt för detaljhandeln att utvecklas 

är att utnyttja tekniker som visats fungera bra inom e-handeln. Rekommendationssystem som 

ger rekommendationer till sina användare har nått stora framgångar och används av i stort sett 

alla företag inom e-handeln. Den mest använda tekniken för att ta fram rekommendationer 

kallas för collaborative filtering. Inom detaljhandel används dock inte detta i någon större 

utsträckning. Det finns därför förhållandevis lite kunskap om vad kunder anser om 

rekommendationer i butik. 

 

Syftet med studien är därför att utvärdera hur ett rekommendationssystem baserat på 

collaborative filtering presterar i en fysisk butik. Utvärderingen sker genom att mäta 

träffsäkerheten på rekommendationerna kunder får i en butik samt vad kunderna anser om 

dessa. Studien ämnar även att ta reda på hur kunder förhåller sig till automatiska 

rekommendationer i butik.   

 

I studien används två forskningsmetodiker för att uppnå dess forskningsmål. Design science 

har tillämpats för att utvärdera hur ett rekommendationssystem baserat på collaborative 

filtering presterar i en fysisk butik. En prototyp baserat på collaborative filtering 

utvecklades för att generera rekommendationer. Prototypen användes sedan i ett användartest 

som genomfördes i en butiksmiljö. För att belysa hur kunder förhåller sig till automatiska 

rekommendationer i butik användes en enkätundersökning som utfördes i samband med 

studiens användartest. 

 

Studiens resultat visar att prototypen gav rekommendationer med en hög träffsäkerhet där 

deltagarna upplevde rekommendationerna som bra och relevanta. Resultaten visar även att 

deltagarna i studien var positivt inställda till att få rekommendationer i butik. Detta leder till 

slutsatsen att rekommendationssystem baserat på collaborative filtering kan prestera väl i 

butiker vilket ger en indikation om att detta kan vara ett sätt för butiker att vidareutveckla 

handeln. 
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1 Introduktion 
IT har förändrat hur människor handlar vilket har lett till en del utmaningar för detaljhandeln. 

Detaljhandeln är idag utsatt för hård konkurrens från e-handeln där allt fler konsumenter 

väljer att spendera sina pengar. Det har lett till att många stora aktörer har försvunnit från 

marknaden. Tio av de 25 största återförsäljarna år 1960 hade år 1997 försvunnit från 

marknaden. Åtta av de 25 största återförsäljarna år 1997 existerade inte ens på 1960-talet 

(Boston Consulting Group 1999). Det är därför viktigt med anpassning och utveckling för att 

hålla detaljhandeln modern och konkurrenskraftig gentemot e-handeln. 

 

Det enorma utbud av tjänster och produkter som finns tillgängligt för konsumenter på Internet 

har förändrat hur efterfrågan ser ut. Idag omfattar konsumenternas efterfrågan ett mycket 

bredare sortiment av produkter. Det har lett till att en stor del av både detaljhandelns och e-

handelns totala omsättning utgörs av många olika produkter med låg försäljningsvolym 

(Walter, Battiston, Yildirim & Schweitzer 2012). För detaljhandeln innebär det en större risk 

än för e-handeln, eftersom det är dyrt att ha en stor mängd av produkter med låg 

försäljningsvolym på hyllorna i butiken. 

  

Ett sätt för detaljhandeln att möta dessa utmaningar kan vara genom att använda tekniker som 

visats vara framgångsrika inom e-handeln. Ett exempel på en sådan teknik är 

rekommendationssystem. I stort sett alla företag som arbetar inom e-handel utnyttjar 

rekommendationssystem i någon form. Den som någon gång handlat i en webbutik eller letat 

information på Internet har med stor sannolikheten blivit rekommenderade en produkt eller en 

webbsida av ett rekommendationssystem. Syftet med rekommendationssystem är att hjälpa 

användare att hitta produkter eller tjänster som intresserar dem. Idag hjälper 

rekommendationssystem dagligen miljontals användare med en rad olika beslut, till exempel 

vilken produkt användaren ska köpa, vilken typ av musik användaren ska lyssna på eller 

vilken film användaren ska titta på härnäst (Ricci, Rokach & Shapira 2011). Med det enorma 

utbud som många Internettjänster har idag är det en nödvändighet med 

rekommendationssystem för att hjälpa användarna (Walter et al. 2012). 

Rekommendationssystem gör det även möjligt att utnyttja information om kunderna för att 

skapa personligt anpassade upplevelser för varje enskild kund. Detta har lett till att 

rekommendationssystem är en mycket viktig del av verksamheten för företag inom e-handel.  

 

Rekommendationssystem används dock inte i detaljhandeln. Det förekommer personligt 

anpassade kampanjer och reklamutskick från butiker till sina kunder, men det används inte i 

butikerna likt den användning som sker inom e-handeln. I detaljhandeln åstadkoms en ökad 

vinst genom att antingen minska kostnader eller öka försäljning skriver Walter et al (2012). 

Vidare förklarar Walter et al. (2012) att rekommendationssystem kan användas för att 

åstadkomma båda dessa saker. Minskade kostnader kan uppnås genom att använda 

information från rekommendationssystem för att anpassa och justera butikernas sortiment så 

att det passar deras målgrupp bättre. En stor del av försäljningen utgörs av oplanerade köp, 

därför finns det en stor potential för de butiker som bäst kan anpassa sig utifrån den enskilde 

kunden menar Walter et al. (2012) och nämner ökad korsförsäljning som en potentiell 

inkomstkälla. Med hjälp av rekommendationssystem skulle butiker kunna utveckla en-till-en 

relationer med sina kunder menar Walter et al. (2012). En-till-en relation innebär att när 

kunderna kommer till butiken behandlas de olika utifrån sina egna preferenser. Det kan 

exempelvis innebära att när en kund kommer till butiken får denne kund rekommendationer 

på nya produkter utifrån vad som köpts tidigare. En ökad lojalitet till butiken skulle kunna 

uppnås genom att använda rekommendationssystem för att rekommendera kunder produkter 
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som passar just dem, vilket gör att risken för eventuella felköp kan minimeras. Det menar 

Walter et al. (2012) kan leda till nöjdare och också mer lojala kunder. 

 

Det finns ett antal olika tekniker som används av rekommendationssystem för att generera 

rekommendationer. Dessa rekommendationer baseras ofta på tidigare sökningar eller köp som 

användaren gjort. Den mest använda tekniken kallas för collaborative filtering (CF). CF 

bygger på att kunder som delar åsikter om produkter de stött på tidigare även delar åsikter om 

produkter de stöter på i framtiden. När en rekommendation behöver tas fram för en kund 𝑋 

går det exempelvis att använda alla kunders köphistorik för att identifiera vilka kunder som är 

lika kund 𝑋. Sedan utnyttjas köphistoriken från de kunder som är mest lika kund X för att hitta 

en produkt som ej köpts av kund 𝑋 men av liknande kunder. Det innebär att kunder får 

rekommendationer baserat på liknande kunder vilket gör det troligt att rekommendationen är 

relevant. 

1.1 Problem 

Det finns ett behov av att utveckla detaljhandeln som idag är utsatt av konkurrens från e-

handeln. Ett sätt för detaljhandeln att utvecklas är att utnyttja tekniker som används och visats 

vara framgångsrika inom e-handeln. Rekommendationssystem som utnyttjar CF är vanligt 

förekommande inom e-handeln och har visats ge många fördelar. Det är något som ännu inte 

använts av detaljhandeln i någon större utsträckning och det kan finnas en outnyttjad 

potential. Dock skiljer sig detaljhandeln och e-handeln på många punkter och det är inte helt 

självklart att övergången från den virtuella världen på Internet till den fysiska världen i 

detaljhandeln är genomförbar. Det vore därför intressant att undersöka hur ett 

rekommendationssystem baserat på CF kan prestera i en butik. Det är även intressant att se 

hur kunder förhåller sig till att få automatiska rekommendationer i butik. Om kunderna inte 

uppskattar möjligheten att få rekommendationer i butik skulle ett införande av ett 

rekommendationssystem kunna anses som onödigt. Detta leder fram till följande 

forskningsmål:   

 

Forskningsmål 

1) Utvärdera hur ett rekommendationssystem baserat på CF presterar i butik. 

a) Skapa en prototyp som använder CF för att ge rekommendationer i butik. 

b) Utvärdera träffsäkerheten i rekommendationerna kunder får från prototypen. 

c) Utvärdera vad kunderna anser om rekommendationerna de får från prototypen. 

2) Belysa hur kunder förhåller sig till automatiska rekommendationer i butik. 

1.2  Viktiga forskningsbidrag 

Studien bidrar med kunskap om hur kunder förhåller sig till automatiskt genererade 

rekommendationer i butik. Studien bidrar även med kunskap om hur ett 

rekommendationssystem baserat på CF kan prestera i butik och ger en indikation på att CF 

kan användas för att ge relevanta rekommendationer även i detaljhandeln. 

1.3 Avgränsningar 

På grund av studiens begränsade tidsram har ett par avgränsningar gjorts. I studien undersöks 

inte hur kunder påverkas av att få en produkt rekommenderad för sig. Studien undersöker 

heller inte vilka positiva effekter som rekommendationssystem kan ha i en butik, utan bygger 

på tidigare kunskap om detta. Studien är avgränsad till att endast använda memory-based CF-
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metoder för att ta fram rekommendationer, dock utvärderas både item- och user-based CF i 

studien.  

2 Teori  

2.1 Rekommendationssystem 

Ett rekommendationssystem är ett mjukvaruprogram som tillförser rekommendationer till 

användare och används av i stort sett företag inom e-handel. Schafer, Konstan och Riedl 

(1999) och Ricci, Rokach och Shapira (2011) beskriver olika sätt där ett företag kan dra nytta 

av ett rekommendationssystem: 

 

1. Öka sin försäljning: Det här är enligt Ricci, Rokach och Shapira (2011) den kanske 

viktigaste funktionen för ett rekommendationssystem. Genom att använda sig av 

rekommendationssystem kan man sälja fler produkter jämfört med försäljning utan ett 

rekommendationssystem.  

 

2. Korsförsäljning: Ett rekommendationssystem kan användas till att förbättra 

korsförsäljningen av produkter genom att föreslå andra produkter från andra sortiment 

för användaren. Detta kan utföras till exempel genom att föreslå produkter baserat på 

de produkter som redan finns i kundens varukorg. 

 

3. Besökare blir kunder: Webbutiker får idag ofta många besökare som inte köper 

något. En anledning till detta kan vara att en besökare inte vet vad den vill ha. Ett 

rekommendationssystem som kan ge bra rekommendationer kan hjälpa dessa besökare 

att hitta produkter som passar dem, som då också kan leda till ett köp och därmed öka 

webbutikens försäljning. 

 

4. Lojalitet: Schafer, Konstan och Riedl (1999) beskriver hur viktigt det har blivit med 

kundlojalitet i dagens läge. Ett rekommendationssystem kan hjälpa till med att öka 

lojaliteten hos sina kunder. Genom att rekommendationssystemet lär sig kundernas 

preferenser kan det presentera ett personligt anpassat utbud för den specifika kunden, 

vilket kan leda till en ökad försäljning och troligen även till att kunden återkommer.  

 

5. Ökad kundnöjdhet: Ett väldesignat rekommendationssystem kan förbättra kundens 

upplevelse i samband med ett köp. Om ett rekommendationssystem kan ge bra 

rekommendationer kan det leda till en ökad sannolikhet att kunden kommer acceptera 

rekommendationen och därmed få en mer positiv upplevelse vilket ökar 

kundnöjdheten. 

 

6. Bättre förståelse för vad användaren vill ha: En viktig egenskap hos ett 

rekommendationssystem är insamling av användarnas preferenser, antingen insamlat 

explicit eller beräknat av rekommendationssystemet. Den här informationen kan sedan 

återanvändas inom andra områden eller applikationer som till exempel hanteringen av 

produktens lagerstatus eller produktion.  

 

Ricci, Rokach och Shapira (2011) menar att ett rekommendationssystem är till hjälp för både 

företag och användare. Ett väldesignat rekommendationssystem måste därför balanseras och 

se till att erbjuda funktionalitet som är värdefull för båda parter. 
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2.2 Collaborative Filtering 

Collaborative Filtering (CF) är en populär teknik för att utföra rekommendationer och 

används i många rekommendationssystem. Tekniken baserar sina rekommendationer på andra 

användares tidigare betygsättning och beteende. Det grundläggande konceptet bakom 

tekniken är att tidigare användares val och åsikter kan användas för att ge relevanta 

rekommendationer till den nuvarande användaren. Tanken är att likasinnade personer i fråga 

om tycke och smak kan identifieras för att sedan användas när en rekommendation tas fram. 

Dessa rekommendationer kan tas fram på ett flertal olika sätt. De kan vara baserade på 

användarstatistik, tidigare köpvanor från andra användare eller helt enkelt baserat på de mest 

säljande föremålen (Sarwar, Karypis, Konstan & Riedl 2001). Enligt Breese, Heckerman och 

Kadie (1998) brukar man dela in de olika CF-algoritmerna i två olika kategorier: user-based 

och item-based CF.   

 

Sarwar et. al. (2001) beskriver hur CF-algoritmer kan representeras genom att använda sig av 

en lista av 𝑚 användare 𝑢 = {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑚} och en lista av 𝑛 föremål 𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛}. Varje 

användare 𝑢𝑖 har en lista av föremål 𝐼𝑢𝑖
 som representerar användarens betyg på föremålet. 

Man kan även välja att representera detta i form av en matris (se Figur 1) där varje rad 𝑚 

representerar en användare, varje kolumn 𝑛 representerar ett föremål och där varje cell 𝑅𝑖,𝑗 

representerar betyget på föremålet 𝑗 av användaren 𝑖. Värdet på 𝑅𝑖,𝑗 är ett icke-negativt 

heltalsvärde alternativt ett flyttalsvärde inom en viss skala,  𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑅𝑖,𝑗  ≥ 𝑚𝑎𝑥.  

 

 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑗 … 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑛 

𝑈𝑠𝑒𝑟𝑖 𝑅𝑖,𝑗 … 𝑅𝑖,𝑛 

… … … … 
𝑈𝑠𝑒𝑟𝑚 𝑅𝑚,𝑗 … 𝑅𝑚,𝑛 

Figur 1 – User-item matris 

2.2.1 Implicit vs explicit CF 

Att ta fram en användares preferenser kan antingen göras implicit eller explicit. Explicita 

preferenser tas fram genom att fråga en användare om dessa, till exempel genom att aktivt be 

användaren att betygsätta ett föremål. Implicita preferenser tas istället fram genom att 

analysera användarnas handlingar och beteende, och utifrån detta beräkna fram användarnas 

preferenser. Dessa handlingar och beteenden kan till exempel tänkas vara surfhistorik på en 

hemsida eller köphistorik i en webbutik (Breese, Heckerman och Kadie 1998).   

2.2.2 User-based CF 

Idén med user-based CF är att identifiera användare vars preferenser stämmer överens med 

den aktive användarens och utifrån dessa användare kunna beräkna fram en rekommendation 

för den aktive användaren. Grundutförandet går ut på att hitta en uppsättning användare som 

har en benägenhet att tycka likadant som den aktiva användaren. Dessa användare brukar 

kallas för den aktive användarens grannar. För att kunna klassificeras som en granne till den 

aktive användaren sker det typiskt genom att man betygsatt samma föremål snarlikt. När 

grannarna har hittats kombineras deras preferenser och utifrån det räknas rekommendationen 

till den aktive användaren fram (Mu, Chen & Li 2010). Detta beskrivs i avsnitt 2.5 

Framtagning av rekommendation. 
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Figur 2 – User-based CF 

Figur 2 illustrerar user-based CF. Likheten mellan 𝑢𝑠𝑒𝑟2 och 𝑢𝑠𝑒𝑟3, betecknad 

𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑠𝑒𝑟2, 𝑢𝑠𝑒𝑟3), beräknas genom att jämföra rader i matrisen. Beräkningar redovisas i 

avsnitt 2.4 Beräkning av likheter. 

2.2.3 Item-based CF 

Item-based CF skiljer sig från user-based CF genom att fokusera på likheter mellan föremål 

istället för likheter mellan användare. Likhet i det här fallet baseras på vad användarna tycker 

om föremålen, eller vilka föremål som ofta köps tillsammans, inte att föremålen i sig är 

fysiskt lika. Grundtanken med item-based CF är att användare som gjort en positiv 

betygsättning om ett visst föremål även kommer att gilla andra liknade föremål. Detta leder 

till att rekommendationen till den aktive användaren baserat på förhållandet mellan olika 

föremål. 

 

Item-based CF använder sig av en uppsättning föremål som blivit betygsatta av den aktiva 

användaren. Genom att utgå från föremål som den aktive användaren betygsatt högt beräknas 

likheten till övriga föremål. När de mest likartade föremålen är funna kan man därefter ta 

fram en rekommendation för den aktive användaren (Mu, Chen & Li 2010).  

 

 
Figur 3 – Item-based CF 

Figur 3 illustrerar item-based CF. Likheten mellan 𝑖𝑡𝑒𝑚2 och 𝑖𝑡𝑒𝑚3, betecknad 

𝑠𝑖𝑚(𝑖𝑡𝑒𝑚2, 𝑖𝑡𝑒𝑚3), beräknas genom att jämföra kolumner i matrisen. Beräkningarna 

redovisas i avsnitt 2.4 Beräkning av likheter. 

2.3 Binär data 

Inom e-handel är det vanligt att man ber användare att betygsätta föremål inom en specifik 

skala, ofta mellan ett till fem. Detta används för att avgöra i vilken grad en användare gillar ett 

föremål eller inte. Inom CF vill man dock ibland inte veta i vilken grad användaren gillar 

föremålet utan man är endast intresserad om användaren gillar föremålet eller inte alls. I dessa 

situationer kan man använda sig binär data för att representera dessa problem.  

 

Binär data är data vars värden endast kan anta två möjliga värden, oftast 0 eller 1 i enlighet 

med det binära talsystemet. Inom CF kan man använda binär data till att representera om en 

användare gillar ett föremål eller inte men även representera ifall en användare har köpt ett 

föremål eller inte.   
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 𝐼𝑡𝑒𝑚1 𝐼𝑡𝑒𝑚2 𝐼𝑡𝑒𝑚3 

𝑈𝑠𝑒𝑟1 𝐾ö𝑝𝑡 𝐸𝑗 𝑘ö𝑝𝑡 𝐾ö𝑝𝑡 
𝑈𝑠𝑒𝑟2 𝐸𝑗 𝑘ö𝑝𝑡 𝐾ö𝑝𝑡 𝐾ö𝑝𝑡 
𝑈𝑠𝑒𝑟3 𝐸𝑗 𝑘ö𝑝𝑡 𝐾ö𝑝𝑡 𝐸𝑗 𝑘ö𝑝𝑡 

Figur 4 – Binär user-item matris 

Figur 4 visar hur man kan representera en matris som visar om en användare har köpt ett 

föremål eller inte. 

2.4 Beräkning av likheter 

En viktig del i hur CF-algoritmer fungerar är beräkning av likheter mellan användare eller 

föremål. Det finns ett flertal olika sätt att beräkna likhet, beroende på om data är binär eller 

inte och om det finns risk för betygsinflation behöver man ta hänsyn till vilken formel som 

väljs för att beräkna likheter.  

2.4.1 Betygsinflation 

När olika användare ska bedöma föremål utifrån samma betygsskala kan betygsinflation 

uppstå. Det innebär att användare har olika utgångspunkt när de sätter betyget. Exempelvis 

kan användare 𝑋 ge alla föremål ett betyg mellan 1-5, medan användare 𝑌 endast ger alla 

föremål ett betyg mellan 4-5. Det kan orsaka problem när ett rekommendationssystem ska 

identifiera likheter. Det finns olika beräkningar som hanterar detta. 

 

Nedan presenteras ett antal vanliga sätt att beräkna likheten mellan användare eller föremål 

och i vilka situationer dessa passar: 

2.4.2 Korrelationsbaserad beräkning 

Att beräkna likheten 𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣) mellan två användare 𝑢 och 𝑣 eller likheten 𝑠𝑖𝑚(𝑖, 𝑗) mellan 

två föremål 𝑖 och 𝑗 kan göras genom att använda sig av Pearson-korrelation som är ett mått 

på hur två variabler förhåller sig till varandra (Resnick, Iacovou, Suchak, Bergstrom & Riedl 

1994). Pearson-korrelation är bra att använda när det finns en risk för betygsinflation eftersom 

beräkningen kompenserar för detta. Formeln för att beräkna Pearson-korrelationen för user-

based CF ser ut som följande:  

 

𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣) =
∑ (𝑟𝑢,𝑖 − �̅�𝑢)(𝑟𝑣,𝑖 − �̅�𝑣)𝑖∈𝐼

√∑ (𝑟𝑢,𝑖 − �̅�𝑢)2
𝑖∈𝐼 √∑ (𝑟𝑣,𝑖 − �̅�𝑣)

2
𝑖∈𝐼

 

Formel 1 – Pearson-korrelation 

I Formel 1 motsvarar 𝑖 ∈ 𝐼 alla föremål som både användare 𝑢 och 𝑣 har betygsatt och där �̅�𝑢 

är medelvärdet av dessa betyg för den 𝑢-te användaren samt �̅�𝑣 är medelvärdet för den 𝑣-te 

användaren (Su och Khoshgoftaar 2009). 

2.4.3 Cosinusbaserad beräkning 

Cosinusbaserad beräkning av likheter kan användas för både binär och icke-binär data. 

Beräkningen använder inte noll-värden, vilket gör att den fungerar väl även när data är gles. 

När man beräknar likheten med en cosinusbaserad beräkning kan man föreställa sig att två 

föremål 𝑖 och 𝑗 som två vektorer i en 𝑚-dimensionell rymd. Att beräkna likheten utförs då 

genom att beräkna cosinusvinkeln mellan de två vektorerna. Formeln för att beräkna likheten 

ser då ut som följande: 
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𝑠𝑖𝑚(𝑖, 𝑗) =  cos(𝑖, 𝑗) =
𝑖 ⋅ 𝑗

‖𝑖‖ ∗ ‖𝑗‖
 

Formel 2 – Cosinus likhet 

I Formel 2 betecknar 𝑖 och 𝑗 vektorer som korresponderar mot den 𝑖-te och 𝑗-te kolumnen i en 

matris 𝑅 som representerar betygen från alla användare för alla föremål (Su & Khoshgoftaar 

2009). 

2.4.4 Anpassad cosinusbaserad beräkning 

En nackdel med den cosinusbaserade beräkningen av likheten är att ingen hänsyn tas till 

betygsinflation. Den anpassade cosinusbaserade beräkningen kan dock hantera detta genom 

att subtrahera betyget med det korresponderade medelvärdet från användares betygsättning 

(Sarwar et al. 2001). Formeln för att beräkna likheten mellan föremål 𝑖 och 𝑗 blir då som 

följande: 

 

𝑠𝑖𝑚(𝑖, 𝑗) =  
∑ (𝑟𝑢,𝑖 −  𝑟𝑢)(𝑟𝑢,𝑗 − 𝑟𝑢)𝑢∈𝑈

√∑ (𝑟𝑢,𝑖 − 𝑟𝑢)2
𝑢∈𝑈 √∑ (𝑟𝑢,𝑗 − 𝑟𝑢)2

𝑢∈𝑈

 

Formel 3 – Anpassad cosinus likhet 

I Formel 3 betecknar 𝑟𝑢 medelvärdet av den 𝑢-te användarens betyg.  

2.4.5 Jaccard coefficient 

Jaccard coefficient (Jaccard index) är ett sätt att beräkna likheter mellan användare som 

utmärker sig genom att endast kunna hanterar binär data (Bu, Luo & He 2009). Jaccard 

coefficient kan beskrivas som storleken för snittet mellan två mängder 𝑢 och 𝑣 delat på 

storleken på unionen mellan två mängder 𝑢 och 𝑣. Formeln ser ut som följande: 

 

𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣) =  
|𝑢 ∩ 𝑣|

|𝑢 ∪ 𝑣|
 

Formel 4 – Jaccard coefficient 

I Formel 4 representerar snittet för användarna 𝑢 och 𝑣 den mängd föremål som båda 

användarna har betygsatt och unionen är den mängd föremål som användarna har betygsatt 

oberoende av varandra.  

2.5 Framtagning av rekommendation 

När likheterna mellan användare eller föremål är beräknad behöver en rekommendation tas 

fram. Det kan göras genom att använda den användare eller det föremål med högst likhet. Ett 

problem med detta är att eventuella egenheter som en enskild användare har återspeglas i 

rekommendationen. Istället kan en nearest neighbor algoritm användas (se 3.2 Neighborhood 

collaborative filtering). Det innebär att de 𝑘 mest lika användarna eller föremålen används för 

att ta fram rekommendationen vilket gör att enskilda användares egenheter inte har lika stor 

betydelse. Valet av 𝑘-värde bör testas och utvärderas för att säkerställa att ett tillräckligt bra 

𝑘-värde används, eftersom detta beror på den datamängd som används. 

2.6 Utvärdering av rekommendationssystem 

För att utvärdera hur bra ett rekommendationssystem presterar finns det olika tekniker att 

använda. Tan, Steinbach och Kumar (2006), presenterar följande:  
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2.6.1 Träffsäkerhet 

Ett enkelt och vanligt sätt är att mäta träffsäkerhet (eng. accuracy). Träffsäkerheten visar hur 

många korrekta rekommendationer som gjorts i förhållande till totala antalet 

rekommendationer som gjorts och beräknas enligt Formel 5.  

 

𝑇𝑟ä𝑓𝑓𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
 

Formel 5 - Träffsäkerhet 

2.6.2 Precision och recall 

En begränsning med att enbart använda träffsäkerheten som ett mått på hur bra ett 

rekommendationssystem presterar är att en hög träffsäkerhet kan uppnås genom att endast 

rekommendera den mest förekommande instansen. Ett sätt att hantera detta är att räkna ut 

precision och recall med hjälp av en korstabell (eng. confusion matrix). 

 

 

  Predicerad klass 

    A B C 

Faktisk klass 

A 39 8 5 

B 6 25 4 

C 6 0 46 
Figur 5 - Korstabell 

Figur 5 visar en korstabell med tre klasser. De möjliga utfallen vid en prediktion är följande: 

 

 True positive (TP) – Antalet positiva instanser som är korrekt predicerade. 

 False positive (FP) – Antalet positiva instanser som är inkorrekt predicerade. 

 True negative (TN) – Antalet negativa instanser som är korrekt predicerade. 

 False negative (FN) – Antalet negativa instanser som är inkorrekt predicerade. 

 

Figur 6 visar hur utfallen av prediktioner för klass A med data från Figur 5 ser ut. 

 

TP FP TN FN 

39 12 75 13 
Figur 6 – Utfall av prediktioner 

Precision är ett mått som visar hur ofta modellen gör rätt i förhållande till hur många 

gissningar som gjorts. Precision räknas ut genom formeln: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

Formel 6 - Precision 

Recall är ett mått som visar hur ofta modellen gör rätt i förhållande till hur många gånger den 

hade möjlighet att göra rätt. Recall räknas ut genom formeln: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
  

Formel 7 - Recall 
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2.6.3 Holdout metoden 

När holdout-metoden används delas den tillgängliga datamängden upp i två delar, 

träningsmängden och testmängden. Hur stora dessa delar är bestäms av den som utför 

analysen, vanligt är att indelningen är 50-50 eller 2/3 träningsmängd och 1/3 testmängd. Då 

kan rekommendationssystemet tränas med träningsmängden för att sedan utvärderas på 

testmängden.  

2.6.4 Glidande medelvärde 

Glidande medelvärde (eng. moving average) är en teknik för att hantera oregelbundna 

fluktuationer i en tidserie. Genom att räkna ut ett medelvärde med en delmängd av instanserna 

vid varje tidssteg kan lokala variationer jämnas ut och långsiktiga effekten framhävs.  

 

 
Figur 7 – Exempel på glidande medelvärde 

Figur 7 visar hur glidande medelvärde kan användas för att jämna ut lokala variationer och 

tydliggöra ökningen som sker över tid. 

2.7 Utmaningar med CF 

Det finns en del problem och utmaningar som man bör ta hänsyn till vid användandet av CF 

för att kunna producera rekommendationer av hög kvalité. Nedan listas några vanliga problem 

och utmaningar:  

2.7.1 Cold-start problem 

Enligt Zhou och Luo (2009) är cold-start-problemet ett klassiskt problem i traditionella CF-

baserade rekommendationer och kan delas in i två problem; New Item Problem och New User 

Problem.  

 

New User Problem uppkommer i samband med att en ny användare ska ha en 

rekommendation. Det blir svårt att ta fram korrekta rekommendationer till den nya 

användaren eftersom man inte känner till användares preferenser.  

 

New Item Problem härstammar från att det blir svårt att producera rekommendationer för nya 

föremål, eftersom det inte finns tillräckligt med information om det nya föremålet för att 

identifiera vilka föremål som det nya föremålet liknar.  
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2.7.2 Scalability 

När antalet användare och föremål växer till en större mängd får traditionella memory based 

CF-metoder problem med skalbarhet. Det tar för lång tid eller kräver för mycket 

datorkapacitet att beräkna likhetsmatriser för att ta fram rekommendationer.  

2.7.3 Synonyms 

Ett vanligt problem med CF är hur man hanterar föremål som är identiska men som har olika 

namn. Enligt Su och Khoshgoftaar (2009) har många rekommendationssystem ett problem att 

upptäcka den här associationen och kommer därför hantera dessa föremål oberoende av 

varandra. Ett exempel på detta skulle kunna vara ”action movie” och ”action film”. Dessa två 

föremål är i grund och botten ett och samma föremål men kommer ändå att behandlas olika.  

2.7.4 Gray sheep 

Inom CF är det vanligt att klassificera de användare som har preferenser som helt och hållet 

avviker från någon annan grupp av användare som gray sheep. Dessa användare har unika 

preferenser vilket leder till svårigheter med att påvisa likheter med andra användare och kan 

då heller inte dra nyttan av CF.  

2.7.5 Shilling attacks   

Shilling attacks är ett problem som kan uppstå inom CF om användarna själva kan ge 

rekommendationer. Detta problem härstammar från att vissa användare kan tendera att ge 

positiva rekommendationer till sina egna föremål och ge negativa rekommendationer till sina 

konkurrenter. Enligt Lam och Riedl (2004) påverkar detta inte item-based CF i lika stor 

utsträckning som det gör för user-based CF men föreslår att man måste hitta nya sätt att 

förebygga och undvika shilling attacks på rekommendationssystem. 
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3 Relaterat arbete 

3.1 Utvärdering av rekommendationssystem 

Herlocker, Konstan, Treveen och Riedl (2004) skriver i sin artikel att 

rekommendationssystem har utvärderats på olika sätt.  Författarna säger att mått som 

träffsäkerhet och precision är vanliga, även mean absolut error (MAE) kan användas i de fall 

då betyg finns, som då är ett värde av hur långt ifrån det predicerade betyget är från det 

verkliga. Herlocker et al. (2004) säger att det finns kritik mot att enbart använda statistiska 

mått för att utvärdera rekommendationssystem. Eftersom det är användarna av 

rekommendationssystemet som tar emot rekommendationerna borde dessa involveras i 

utvärderingen menar kritikerna. Författarna föreslår därför att man helt enkelt tar reda på vad 

användarna tycker om rekommendationssystemet. Detta kan exempelvis göras implicit genom 

att jämföra hur många produkter som rekommenderas och säljs till kunder i förhållande till 

hur många som lämnas tillbaka. Det kan även göras explicit genom att helt enkelt fråga 

användarna vad de tycker. Författarna menar på att det inte är helt klart hur man avgör vilken 

rekommendationssystem som presterar bra. Ett system som kan förklara sina 

rekommendationer för användarna eller ett system som tar fram rekommendationer utifrån 

väldigt lite data skulle också kunna anses som bra. 

 

I den här studien kommer därför en kombination av statistiska mått och användarnas åsikter 

om de rekommendationer de får användas för att utvärdera rekommendationssystem.  

3.2 Neighborhood collaborative filtering 

Desrosiers och Karypis (2011) delar in CF i två kategorier, neighborhood och model-based. 

De metoder som enligt dem tillhör neighborhood CF är de som utnyttjar likhetsmatriser 

mellan användare och föremål direkt för att ta fram rekommendationer. De menar att även 

model-based CF utnyttjar denna data, men indirekt genom att istället bygga en modell som 

sedan används till att ta fram rekommendationerna. Vidare beskriver Derosiers och Karypis 

(2011) vilka för- och nackdelar som neighborhood CF har gentemot model-based CF. De 

menar att neigborhood CF är intuitivt och enkelt att hantera i förhållande till model-based CF, 

som kan vara betydligt mer komplext. När neighborhood CF används är det lättare att förklara 

för användarna varför de fick en viss rekommendation jämfört mot model-based CF, vilket de 

menar är en viktig punkt för att användarna ska ta till sig rekommendationerna. Författarna 

säger att model-based CF har bevisats vara bättre på att lära sig dolda mönster i användarnas 

preferenser än vad neighborhood CF är och därmed lyckas göra bättre rekommendationer 

utifrån dessa mönster. Men de menar på att neighborhood CF har styrkan att kunna 

rekommendera användare föremål som ligger utanför dessa mönster och därmed hjälpa 

användare att upptäcka nya saker. I den här studien används neighborhood CF-metoder, som 

tidigare forskning visat fungera bra och är enkel att hantera. 

3.3 Rekommendationers påverkan på dess mottagare 

I ”Is seeing believing? How recommender interface affect users opinions” utforskar Cosley, 

Lam, Konstan och Riedl (2003) hur användare av rekommendationssystemet MovieLens 

påverkas av att få rekommendationer. Genom att låta användare betygsätta filmer som de 

tidigare betygsatt, och samtidigt visa en manipulerad prediktion om betyget, visar författarna 

att användarna påverkas av rekommendationer. Användare som blir visade ett lägre betyg än 

vad de angav första gången tenderar att ge ett lägre betyg, medan användare som blir visade 

ett högre betyg istället ger ett högre betyg. Författarna menar på att användarna dras åt det håll 
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som rekommendationen pekar mot, dock kan författarna inte säga hur lång tid efter 

rekommendationstillfället användarna behåller sin manipulerade åsikt. 

 

Den beskrivna studien relaterar till vår studie genom att båda ger rekommendationer som kan 

påverka dess mottagare. Förutsättningarna för studierna skiljer sig dock åt, den beskrivna 

studien är utförd på Internet medan vår studie studien utförs i en fysisk butik, vilket leder till 

att resultatet från den beskrivna studien inte är direkt överförbart. Det är dock troligt att även 

kunder i en butik skulle bli påverkade i någon utsträckning, vilket diskuteras mer i avsnitt 9.1 

Rekommendationens påverkan på kunder. 

3.4 Rekommendationssystem i butik 

I artikeln “Moving recommender systems from on-line commerce to retail stores” (Walter et 

al. 2012) skriver författarna hur rekommendationssystem kan flyttas från e-handel till 

detaljhandel i butiker och vad rekommendationssystem kan tillföra detaljhandeln.   

 

I studien förklarar författarna också att rekommendationssystem kan användas för att justera 

butikers produktsortiment. Författarna menar på att ett rekommendationssystem kan upptäcka 

vilka produkter som är lika vilket gör att dessa produkter kan placeras i närhet till varandra. 

Butikerna kan också lära sig om sina kunders preferenser vilket gör att de kan anpassa sitt 

sortiment bättre. Vidare säger författarna att två tredjedelar av alla köp är oplanerade och 

menar på att det därför finns en stor potential för de butiker som kan anpassa sig bäst och 

rekommendera produkter utifrån den enskilde kundens preferenser.  

 

Författarna beskriver även hur ett rekommendationssystem skulle passa in i olika butiker 

utifrån hur butikernas produktsortiment ser ut: 

 

 I en butik med ett smalt utbud av produktkategorier och få produkter i varje kategori, 

exempelvis en närbutik, är ett rekommendationssystem inte särskilt användbart. 

 

 I en butik med ett brett utbud av produktkategorier och få produkter i varje kategori, 

exempelvis en kedjebutik, är ett rekommendationssystem användbart. Ett 

rekommendationssystem skulle kunna användas i en sådan butik för att hjälpa kunder 

att bedöma om kvaliteten på produkten matchar deras behov. 

 

 I en butik med ett smalt utbud av produktkategorier och många produkter i varje 

kategori, exempelvis specialitetsbutiker, är ett rekommendationssystem användbart. 

Ett rekommendationssystem skulle i en sådan butik kunna användas för att hjälpa 

butikspersonalen.  

 

 I en butik med ett brett utbud av produktkategorier och många produkter i varje 

kategori, exempelvis varuhus, är ett rekommendationssystem mycket användbart. Ett 

rekommendationssystem skulle kunna användas för att hjälpa kunder hitta produkterna 

som matchar deras behov i det stora utbudet, vilket skulle minska tiden som en kund 

spenderar på att leta efter den. 

 

Den beskrivna studien relaterar till vår studie genom att båda studierna behandlar 

rekommendationssystem i butik. Det som skiljer studierna åt är att den beskriva studien 

fokuserar på teoretiska och affärsmässiga effekter kring att använda rekommendationssystem 

i butik. Den här studien undersöker praktiskt hur ett rekommendationssystem kan användas i 

butik och vad kunder har för åsikter kring produktrekommendationer i butik. 
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3.5  Amazon.com – Item to Item Collaborative Filtering 

I artikeln “Amazon.com – Item to Item Collaborative Filtering” (Linden, Smith & York 2003) 

beskriver författarna hur Amazon.com hanterar rekommendationer och den problematik som 

uppstår vid användandet av rekommendationssystem.  

 

I studien beskrivs hur rekommendationssystem används i en utmanande miljö där några 

exempel på detta listas: 

 

 En butik kan ha stora mängder data med miljontals användare och miljontals med 

unika föremål, d.v.s. ett rekommendationssystem måste kunna skalas upp till att kunna 

hantera denna stora mängd information.   

 

 Många applikationer kräver att rekommendationerna måste utföras på kort tid utan att 

tappa något i kvalité.  

 

 Nya kunder har väldigt begränsad information med endast ett fåtal köp eller 

betygsättningar.  

 

Författarna beskriver vidare att det finns ett antal vanliga sätt att lösa dessa problem där de 

bland annat nämner traditionell collaborative filtering, till exempel user-based CF. De gör 

sedan en jämförande studie där dessa metoder jämförs mot deras egna item-baserade CF-

algoritm.  

 

Enligt författarna är den stora styrkan bakom deras algoritms förmåga att hantera skalbarhet 

och prestanda att den skapar och uppdaterar likhetsmatrisen offline. Att rekommendera ett 

föremål sköts oberoende av antalet användare eller antal föremål. Det enda som behövs är 

istället hur många föremål användaren har köpt eller betygsatt vilket då leder till att 

algoritmen blir väldigt snabb även vid stora datamängder. I studien beskrivs det även vidare 

att algoritmen presterar oerhört väl även med lite information vilket inte görs till exempel med 

user-based CF. Slutsatserna som författarna alltså drar är att item-based CF presterar bättre än 

user-based CF med hänsyn till både prestanda, skalbarhet och även prestationen vid små 

datamängder.  

 

Den beskrivna studien relaterar till vår studie genom att båda behandlar jämförelser mellan 

user-based CF och item-based CF. Syftet med den beskrivna studien är att presentera och 

beskriva deras item-baserade algoritm och även att jämföra dessa med andra metoder. Vår 

studie skiljer sig mot den genom att istället fokusera på hur rekommendationssystem kan 

användas i en fysisk butik samt hur kunder förhåller sig till detta.  
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4 Metod 

4.1 Forskningsmetod 

Studiens forskningsmål har varit ledande vid val av forskningsmetod. Nedan följer en 

beskrivning av de forskningsmetoder som använts och varför.  

4.1.1 Design science 

Det första forskningsmålet går ut på att utvärdera hur ett rekommendationssystem baserat på 

CF presterar i butik där ett av delmålen är att skapa en prototyp som ska kunna ge 

rekommendationer till kunder. För att kunna uppnå det här forskningsmålet har design science 

använts. Enligt Hevner et al. (2004) fokuserar design science på utvecklandet och 

framtagandet av en artefakt för att lösa problem inom verksamheter. Eftersom det första 

forskningsmålet är nära kopplat till design science föll beslutet på att använda design science 

som forskningsmetod.   

 

En fundamental del av design science är att förstå och få fram kunskap om ett problemområde 

och dess lösning genom att producera fram en artefakt. Hevner et. al. (2004) presenterar ett 

ramverk där ett antal riktlinjer ingår i samband med att man bedriver design science-

forskning. Tanken med dessa riktlinjer är att få en ökad förståelse för kraven kring 

forskningen i sig. De menar dock att dessa riktlinjer inte är obligatoriska i någon mån. Det är 

istället upp till den som bedriver forskningen att använda sitt eget omdöme när, var och hur 

man ska använda dessa riktlinjer.  

 

De riktlinjer som presenteras och beskrivs av Hevner et al. (2004) är följande: 

 

1. Guideline 1 – Design as an Artifact: Design-science must produce a viable artifact in 

the form of a construct, a model, a method, or an instantiation.  

 

2. Guideline 2 – Problem Relevance: The object of design science research is to develop 

technology-based solutions to important and relevant business problems. 

 

3. Guideline 3 – Design Evaluation: The utility, quality, and efficacy of a design artifact 

must be rigorously demonstrated via well-executed evaluation methods. 

 

4. Guideline 4 – Research Contributions: Effective design science research must provide 

clear and verifiable contributions in the areas of the design artifact, design 

foundations, and/or design methodologies.  

 

5. Guideline 5 – Research Rigor: Design-science research relies upon the application of 

rigorous methods in both the construction and evaluation of the design artifact.  

 

6. Guideline 6 – Design as a Search Process: The search for an effective artifact requires 

utilizing available means to reach desired ends while satisfying laws in the problem 

environment. 

 

7. Guideline 7 – Communication of Research: Design-science research must be presented 

effectively both to technology-oriented as well as management-oriented audiences.  
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4.1.2 Kvantitativ metod 

För att uppnå det andra forskningsmålet har en kvantitativ metod använts. Kvantitativa 

metoder kännetecknas av ett starkt fokus på kvantitativ data. Denna data kan vara lämplig att 

samla in med hjälp av enkätundersökningar enligt Robson (2011). Robson (2011) menar att 

enkätundersökningar har ett antal positiva egenskaper som till exempel att det är ett väldigt 

effektivt sätt att samla in stora mängder data till en låg kostnad under en begränsad tid. 

Robson (2011) beskriver hur viktigt och fundamentalt det är att etablera trovärdighet i sin 

forskning inom kvantitativa metoder. För att studien ska upprätta trovärdighet måste validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet påvisas. I inledning av studien kom vi fram till att det 

krävdes många deltagare i studien för att kunna få ett tydligt resultat. Med tanke på de 

egenskaper som kännetecknas av kvantitativa metoder och de krav som ställdes på studien föll 

valet på att använda en kvantitativ ansats.   

4.2 Kunskapsbas 

Den litteratur som har använts för att bygga kunskapsbasen till studien har insamlats från 

Summon och Google Scholar. För att hitta litteratur har sökord såsom ”Collaborative 

filtering”, ”Retail” och ”Recommender system” använts. Litteraturen har värderats utifrån 

dess ursprung och relevans genom en undersökning av dess ämnesområde och innehåll. Den 

litteratur som bedömts vara relevant har även värderats utifrån antalet citeringar. Litteratur 

som haft många citeringar har ansetts vara trovärdig och därför använts i studien. I de fall då 

det har funnits begränsat med litteratur har även studier med färre citeringar används, vilket 

var fallet med artikeln skriven av Walter et. al. (2012). En betydande del av litteraturen har 

varit konferensartiklar vilka vi anser har en hög trovärdighet och relevans. 

 

För att designa och implementera en prototyp har en mängd artiklar används, bland annat Mu, 

Chen och Li (2010), Breese, Heckerman och Kadie (1998), Resnick et. al. (2004). 

 

För att motivera studiens relevans har artikel “ Moving recommender systems from on-line 

commerce to retail stores“ (Walter et al. 2012) haft en betydande roll, då det har forskats 

relativt lite på området rekommendationer i butik.  

 

Forskningsmetodsboken ”Real world research” av Robson (2011) samt artikeln ”Design 

Science in Information Systems Research” av Hevner et al. (2004) har används för att utforma 

studien och säkra studiens validitet. 

4.3 Urval  

I studien gjordes en mängd urval. Dessa har gjorts främst på grund av vilka resurser som 

funnits tillgängliga och för att begränsa omfattningen av studien. Det har påverkat studien och 

diskuteras i kapitel 10 Diskussion. Nedan följer en beskrivning av de urval som gjorts. 

4.3.1 Val av produkter till användartest 

I Handelslabbet fanns en mängd produkter i olika produktkategorier tillgängliga för att 

användas i studien, bland annat heminredning och kläder. Det som valdes ut för att användas i 

studien var åtta stycken skjortor. Vi ansåg att det fanns tillräckligt många skjortor i 

Handelslabbet och det fanns möjlighet få tag i ytterligare ett urval av skjortor som behövdes 

till webbshopen från skjorttillverkarnas hemsidor, vilket gjorde att valet föll på dessa. Tanken 

med detta var också att simulera en specialitetsbutik, likt en sådan som beskrivs av Walter et 

al. (2012). 
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Det urval av skjortor som behövdes för att kunna simulera en köphistorik för hämtades från 

tillverkarna av de skjortor som fanns i Handelslabbet. När dessa skjortor valdes ut var med 

målet att alla skjortor skulle vara unika. Detta för att möjliggöra för 

rekommendationssystemet att utföra bra rekommendationer. Bilder på 40 skjortor totalt, 20 

från varje tillverkare, hämtades från respektive tillverkares hemsida och användes sedan i 

prototypens webbshop. 

4.3.2 Deltagare 

Många av deltagarna i studien har varit studenter vid Högskolan i Borås. Den främsta 

anledningen till det är att dessa personer har funnits tillgängliga i nära anknytning till 

Handelslabbet där användartesten utfördes. I studien fanns inga resurser för att erbjuda 

deltagare kompensation vilket gjorde det svårt att få personer utanför Högskolan i Borås att 

delta. I studien deltog 33 kvinnor och 47 män i åldrarna 19-59 år, där medelåldern var 25.3 år. 

4.4 Insamling av data 

4.4.1 Användartest 

För att samla in data till utvärderingen av den prototyp som tagits fram i studien utfördes ett 

test i samarbete med Handelslabbet. Testet var utformat som ett uppdrag för deltagarna, som 

uppmanades att agera som om de vore i en verklig butik. Uppdraget gick ut på att välja en av 

de skjortor som fanns tillgängliga i Handelslabbet som de ville köpa. Till sin hjälp fick de en 

skjorta rekommenderad av prototypen. Efter att de fått en rekommendation fick deltagarna 

välja ut en skjorta. 

 

För att kunna generera en rekommendation med CF behövs information om deltagarna. Denna 

information samlades in genom att låta varje deltagare välja ut fem skjortor som de ansåg var 

lika skjortor som de haft tidigare eller som de tyckte om. Detta var tänkt att simulera en 

köphistorik. I en butik som har en kundklubb finns det redan köphistorik att utgå ifrån. 

Skjortorna valdes ut genom att interagera med den webbshop som fanns i prototypen. Sedan 

genererades en rekommendation utifrån vad varje deltagare valt. Eftersom prototypen inte 

hade tillgång till någon data för de första deltagarna i testet slumpades rekommendationen 

fram när ingen likhet upptäcktes.  

 

Testet utformades med hänsyn till det första forskningsmålet och vad som var möjligt att göra 

med de resurser som var tillgängliga i studien. 

4.4.2 Kvantitativ undersökning 

För att uppnå det andra forskningsmålet utfördes en enkätundersökning med alla deltagare i 

användartestet direkt efter att detta var avslutat. Enkäten inleddes med frågor om det test som 

deltagarna just slutfört i syfte att utvärdera prototypen. Resterande del av enkäten bestod av 

frågor som var ämnade att ta reda på vad deltagarna hade för åsikter om 

produktrekommendationer i butik och hur de skulle vilja ta del av dessa.  

4.4.3 Etiska aspekter 

Det personliga data som samlats in om deltagarna, kön och ålder, kan anses vara känslig i den 

mening att deltagarna kan vilja hålla sådan information privat. På grund av det och eftersom 

det inte funnits något behov av att identifiera deltagarna har alla deltagare tillåtits vara 

anonyma. Det personliga data samlades in för att ge möjlighet till att utveckla bättre 

rekommendationssystem, men användes aldrig i studien. All insamlad data har varit knuten 

till en siffra, unik för varje deltagare, som genererades av prototypen. Detta har använts för att 
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koppla ihop resultatet från testet med resultatet från undersökningen och för att kunna ge 

rekommendationer. I enighet med de principer som presenteras av Vetenskapsrådet (2002) har 

alla deltagare informerats om studiens syfte och deras uppgift i studien. 

5 Metodtillämpning 

5.1 Handelslabbet 

Den här studien har utförts i samarbete med Handelslabbet som är ett testlaboratorium och en 

del av SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing vid Högskolan i Borås. Samarbetet 

har bestått i av att vi fått låna Handelslabbets lokal samt deras produkter och datorer vid 

genomförandet av studien.  

 

Handelslabbet är en experimentell verksamhet som startades år 2013 där man simulerar en 

fysisk butik. Labbet bidrar framförallt med att ta fram hur tekniska och digitala lösningar kan 

designas för att hjälpa kunder i deras beslut och handlande. I takt med den digitalisering som 

skett inom samhället har gjort att gränsen mellan fysisk butikshandel och e-handel blivit allt 

mer otydlig. För att möta den här utmaningen utvecklas och prövas Handelslabbets 

verksamhet genom att man håller workshops med handelsföretag där man belyser krav och 

forskningsbehov (Handelslabbet (2015). Aktiviteter och den forskning som utförs i 

Handelslabbet genomförs tillsammans med externa företag. Tanken är att forskningen ska 

gynna de deltagande företagen och att resultaten kommer till användning för dem genom 

innovativa lösningar som bidrar till konkurrensfördelar gentemot andra företag. 

 

  

Figur 8 – Studiens utförande i Handelslabbet 
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5.2 Design science 

Nedan följer en beskrivning av hur de riktlinjer som beskrivits av Hevner et al. (2004) 

tillämpats: 

5.2.1 Guideline 1 – Design as an Artifact 

I enlighet med kanske den viktigaste riktlinjen inom design science har forskningsmål 1 

utforskats genom att utveckla och utvärdera en prototyp. Den här prototypen har använts till 

att utföra det användartest som är tänkt att svara på studiens forskningsmål. 

5.2.2 Guideline 2 – Problem Relevance 

Ett problem i dagsläget är att det saknas forskning kring hur ett rekommendationssystem kan 

användas i en fysisk butik och framförallt vad kunderna tycker om detta. De företag som 

skulle tänkas vara intresserade av ett rekommendationssystem i sin butik har ingen forskning 

eller undersökningar att förhålla sig till. De vet därför inte om det skulle vara en bra idé att 

implementera ett rekommendationssystem eller inte. I avsnitt 1 beskrivs behovet att utveckla 

detaljhandeln. Inom e-handeln har rekommendationssystem bevisats ge många fördelar och 

ett utav syftena med den här studien är därför att undersöka hur kunder förhåller sig till 

produktrekommendationer i en fysisk butik. Detta kan då ge en indikation om ett 

rekommendationssystem kan vara en god idé eller inte. 

5.2.3 Guideline 3 – Design Evaluation 

Hevner et al. (2004) beskriver att prototypen kan bli utvärderad på ett flertal sätt som till 

exempel funktionalitet, träffsäkerhet, prestanda, pålitlighet och användarbarhet. De nämner 

även ett antal utvärderingsmetoder som till exempel observation, experiment och testning. I 

den här studien har prototypen utvärderats genom både observation och testning med 

avseende på funktionalitet och användarbarhet. Testningen genomfördes manuellt där 

användargränssnittet testades med syftet att säkerställa att all implementerad funktionalitet 

fungerade som det var tänkt. Prototypen utvärderades också med hjälp av observationer där 

användare fick använda prototypen med syftet att testa hur intuitiv och användarvänlig 

prototypen var. I 5.5 Utvärdering av prototypen beskrivs ytterligare detaljer om hur 

prototypen har utvärderats.  

5.2.4 Guideline 4 – Research Contribution 

Den här studien bidrar med en undersökning kring hur ett rekommendationssystem som 

används i en fysisk butik kan uppfattas av kunder till skillnad från tidigare studier där man 

undersökt rekommendationssystem på Internet. Idag saknas det forskning kring hur ett 

rekommendationssystem kan användas och hur väl det kommer att fungera i en fysisk butik 

vilket har undersökts i den här studien.  

5.2.5 Guideline 5 – Research Rigor 

Prototypen har utvecklats mot ett antal krav som tillsammans med den testning som har 

utförts säkerställer att all den nödvändig funktionalitet är implementerad på ett korrekt sätt. 

Nedan listas dessa krav: 

 

1. Intuitivt för användare: Ett utav de första kraven som framkom under utvecklingsfasen 

var att prototypen måste vara intuitiv för användaren. Detta innebär bland annat att 

prototypens gränssnitt bör upplevas som bekant, är lätt att lära sig samt att bör fungera 

som förväntat av en användare.  
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2. Tydlig och korrekt felhantering: Om en användare utför en felaktig handling ska denne 

få ett klart och tydligt felmeddelande som beskriver eller visuellt påpekar den felaktiga 

handlingen.  

 

3. Max antal skjortor: En användare ska endast kunna välja ett max antal skjortor som 

läggs i varukorgen. Det här kravet togs fram för att säkerställa att en användare inte av 

misstag skulle välja för många skjortor.  

 

4. Unika skjortor: Skjortorna som väljs ska vara unik och en användare ska därför inte 

kunna välja och lägga samma skjorta flera gånger om i varukorgen. 

 

5. Spara information om användaren: Prototypen ska kunna spara information om vilka 

skjortor som valts av användarna samt deras ålder och kön. 

5.2.6 Guideline 6 – Design as a Search Process 

Prototypen har utvecklats enligt den teoretiska information som har framkommit under själva 

litteraturstudien. En iterativ ansats har tillämpats i utvecklingen av prototypen där varje 

iteration har inneburit att tester har genomförts och förbättras har utförts utifrån dessa tester.  

5.2.7 Guideline 7 – Communication of Research 

Resultatet i den här studien presenteras endast i den här rapporten samt i en muntlig 

presentation under ett examinerande seminarium. Rapporten är riktad mot en publik som har 

viss kunskap inom informatikområdet.   

5.3 Kvantitativ metod 

Det centrala kring studiens kvantitativa metod har varit en utförd enkätundersökning. 

Enkätundersökningen har behandlat frågor som rör åsikter om själva användartestet som 

utfördes, åsikter om produktrekommendationer samt åsikter kring hur man kan införa ett 

rekommendationssystem i en fysisk butik. I den kvantitativa delen av studien har trovärdighet 

etablerats genom att ta hänsyn till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I kapitel 9 

Diskussion diskuteras det i detalj hur trovärdigheten har upprättats.   

 

I enkätundersökningen har endast stängda frågor använts där svarsalternativen har varit av 

blandad typ. Svarsalternativen som använts har varierat från att använda en skala mellan 1-5 

till att innehålla en textuell beskrivning av alternativet. Att endast använda stängda frågor 

gjordes främst för att underlätta analys och kodning av deltagarnas svar. Robson (2011) 

menar på att en öppen fråga skulle kunna ge mer kunskap om sådant som inte var förväntat 

från början. Vi har dock gjort bedömningen att de stängda frågorna som användes var 

tillräckliga för att kunna svara på det andra forskningsmålet.  

 

För att analysera den kvantitativa undersökningen har deskriptiv statistik använts. De resultat 

som framkommit i den kvantitativa undersökningen har analyserats genom att göra en 

undersökning av diagrammen. Ett resonemang har sedan utförts om vad resultatet innebär för 

varje diagram. En beskrivning har även gjorts i de fall där två eller fler diagram har ett 

samband och tillsammans tyder på något intressant. 
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5.4 Utveckling av prototypen 

Utvecklingen av prototypen har präglats av en agil systemutvecklingsmetod där utvecklingen 

har skett iterativt. Det här metodvalet föll sig ganska naturligt då kravbilden inte var helt klar i 

början av utvecklingen.  

 

I det första stadiet under utvecklingsfasen diskuterades två olika sätt hur utvecklingen av 

prototypen skulle genomföras. Det ena alternativet var att utveckla själva prototypen helt från 

grunden med all tillhörande funktionalitet som skulle krävas av prototypen. Det andra 

alternativet var att utgå från ett färdigt exempel. Beslutet föll på det senare alternativet med 

anledningen att det helt enkelt skulle spara på utvecklingstiden. Valet av ett färdigt exempel 

blev MVC Music Store (Galloway 2011) som tillhandahöll mycket av den grundläggande 

funktionalitet som krävdes av prototypen som till exempel varukorgshantering. Prototypen har 

sedan genomgått ett antal större modifieringar med avseende på både utseende, funktionalitet 

och implementeringsdetaljer. 

 

Under utvecklingen av prototypen har ett flertal personer testat prototypen och gett sina 

åsikter om den. Testningen som utfördes av dessa personer relaterade mest till hur intuitiv och 

användarvänlig som prototypen upplevdes vara. De synpunkter som kom fram under 

testningen har sedan åtgärdats i de efterföljande iterationerna i utvecklingsfasen. Utöver 

testningen av användarvänligheten har även tester utförts för att testa prototypens 

funktionalitet för att säkerställa att prototypen var funktionell och i största möjliga mån fri 

från buggar.  

5.4.1 Beskrivning av prototypen 

Prototypen är en applikation som i stora drag efterliknar en webbutik med all grundläggande 

funktionalitet som man kan förväntas av en simpel webbutik. Ett utav syftena med prototypen 

är att ta reda på användarnas preferenser i fråga om herrskjortor. 

 

Det första användarna möts av är en vy bestående av bilder på ett antal skjortor. Precis som i 

en webbutik kan användare via prototypen välja att lägga till skjortor i en varukorg. 

Användaren kan även närsomhelst välja att granska sin varukorg och göra förändringar i den 

genom att lägga till ytterligare skjortor eller ta bort existerande skjortor från varukorgen.  

 

Prototypens andra syfte var att rekommendera användare en skjorta som fanns i 

Handelslabbet baserat på de fem skjortor användarna valt ut tidigare. Prototypen har därför ett 

inbyggt rekommendationssystem som använder CF för att rekommenderar en skjorta när 

användarna är färdiga med sina val. 
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Figur 9 – Utseende på prototyp 

5.5 Utvärdering av prototypen 

Prototypen utvärderades enligt den teori som presenterades i 2.6 Utvärdering av 

rekommendationssystem. Resultatet presenteras för hela datamängden, för deltagare 1-40 

samt deltagare 41-80. Det gjordes eftersom det även var intressant att se hur prototypen 

presterade efter att den har fått mer data att utgå från när den ger rekommendationer. Om 

enbart resultatet för samtliga deltagare hade presenterats hade genomsnittet dragits ned av de 

tidiga rekommendationerna som var baserade på väldigt lite data. Enligt Herlocker et al. 

(2004) är det också intressant med fler mått. Därför utvärderades prototypen även utifrån vad 

deltagarna tyckte om rekommendationerna som de fick. Deltagarna fick svara på frågan ”Hur 

väl tycker du att den produktrekommendation som du fick passade dig?” enligt skalan 1-5, där 

1 betydde ”Stämde inte alls” och 5 betydde ”Stämde helt”. I resultatet användes 

svarsalternativen 4-5 för att bedöma om en rekommendation ansågs vara bra medan 1-3 

ansågs vara en dålig rekommendation. 

5.5.1 Val av parametrar 

Rekommendationssystemet som används i prototypen har stöd för att kunna ge 

rekommendationer med hjälp av både user-based CF och item-based CF. Dock har endast 

item-based CF använts i samband med användartestet där deltagarna fick en produkt 

rekommenderad för sig. Detta val diskuteras mer utförligt i kapitlet 9 Diskussion. 

 

Beräkningen för likheter som användes av prototypen var den cosinusbaserade-

likhetsberäkningen som presenterades i Formel 2 – Cosinus likhet. Valet föll på denna 
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beräkning av flera anledningar, främst på grund av att den kan hantera binär data samtidigt 

som den ger ett bra resultat. Dessutom var algoritmen relativt simpel att implementera. 

 

Valet av k-värde i den k-nearest neighbor algortim som används i prototypen har en stor 

inverkan på rekommendationerna som tas fram. Efter initiala tester valdes k-värde 12 för 

item-based CF och k-värde 10 för user-based CF. Dessa värden utvärderades sedan fler 

gånger medan användartestet pågick för att säkerställa att värdena var bra. Under 

användartestets gång ändrades inte k-värdet, eftersom det bedömdes prestera bra på de 

tidigare valda värdena. 

5.6 Bilder på skjortor 

Nedan presenteras de skjortor som fanns tillgängliga i Handelslabbet. Siffran uppe i vänster 

hörn på varje bild indikerar det ID-nummer de har:  

 

 
Figur 10  - Skjorta 1 

 

 
Figur 11 – Skjorta 2 

 
Figur 12 – Skjorta 3 

 
Figur 13 – Skjorta 4 
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Figur 14 – Skjorta 25 

 

 
Figur 15 – Skjorta 26 

 
Figur 16 – Skjorta 27 

 
Figur 17 – Skjorta 28 

6 Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultaten från det användartest genomförts och den 

enkätundersökning som gjorts i samband med användartestet. Först presenteras resultatet för 

utvärderingen av prototypen. Sedan presenteras resultatet från enkätundersökningen som 

genomförts i syfte att ta reda på hur kunder förhåller sig till rekommendationer i butik. 
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6.1 Användartest 

Nedan presenteras resultaten från de användartest som genomförts i handelslabbet. Först 

presenteras data om vilka skjortor som deltagarna valde ut. Sedan redovisas data om vilka 

skjortor som prototypen rekommenderade med item-based CF och med user-based CF. Under 

genomförandet av användartesten var det endast rekommendationen som togs fram genom 

item-based CF som presenterades för deltagarna. Sedan redovisas deltagarnas åsikter om den 

rekommendation de fick, i syfte att ge en bredare bild än enbart faktisk träffsäkerhet om hur 

rekommendationerna uppfattats.  

6.1.1 Valda produkter 

I Tabell 1 redovisas hur många gånger varje skjorta blev vald av deltagare 1-80. 

 

ProduktId Antal gånger vald Andel av total 

1 7 8.8 % 

2 2 2.5 % 

3 33 41.3 % 

4 2 2.5 % 

25 12 15.0 % 

26 4 5.0 % 

27 15 18.8 % 

28 5 6.3 % 

Totalt antal 80 
Tabell 1 – Valda skjortor, deltagare 1-80 

Tabell 1 visar att en tydlig majoritet av deltagarna valde skjorta 1, medan skjorta 2 och skjorta 

4 blev valda minst gånger. Det är värt att notera att alla skjortor blivit valda, men att 

fördelningen är skev med skjortor som är betydlig mer populära än andra. 

 

I Tabell 2 redovisas hur många gånger varje skjorta blev vald av deltagare 41-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 2 visar att fördelningen av skjortor bland de 40 sista deltagarna liknar den från Tabell 

1. Dock har skjorta 2 och skjorta 4 inte blivit valda alls. Skjorta 27 blev vald betydlig fler 

gånger, medan skjorta 25 blev vald färre gånger. 

  

ProduktId Antal gånger vald Andel av total 

1 3 7.5 % 

2 0 0.0 % 

3 18 45.0 % 

4 0 0.0 % 

25 4 10.0 % 

26 3 7.5 % 

27 11 27.5 % 

28 1 2.5 % 

Totalt antal 40 

Tabell 2 – Valda skjortor, deltagare 41-80 
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6.1.2 Item-based 

Tabell 3 redovisar vilka skjortor som item-based CF rekommenderade deltagare 1-80.  

 

ProduktId Antal felaktiga Antal korrekta Totalt antal Precision Recall 

1 2 4 6 67 % 57 % 

2 4 0 4 0 % 0 % 

3 21 23 44 52 % 70 % 

4 3 0 3 0 % 0 % 

25 4 2 6 33 % 17 % 

26 1 1 2 50 % 25 % 

27 5 3 8 38 % 20 % 

28 6 1 7 14 % 20 % 

Totalt antal 46 34 80 

Träffsäkerhet 42.5 % 
Tabell 3 – Item-based, deltagare 1-80 

Från Tabell 3 går det utläsa att skjorta 3 har blivit rekommenderad flest gånger, följt av 

skjorta 27 och skjorta 28. Högst precision uppnåddes för skjorta 1, medan högst recall 

uppnåddes för skjorta 3. 

 

Tabell 4 redovisar vilka skjortor som item-based CF rekommenderade deltagare 41-80. 

 

ProduktId Antal felaktiga Antal korrekta Totalt antal Precision Recall 

1 0 2 2 100 % 67 % 

2 1 0 1 0 % 0 % 

3 13 15 28 54 % 83 % 

4 0 0 0  - - 

25 2 1 3 33 % 25 % 

26 0 1 1 100 % 33 % 

27 0 3 3 100 % 27 % 

28 2 0 2 0 % 0 % 

Totalt antal 18 22 40 

Träffsäkerhet 55 % 
Tabell 4 – Item-based, deltagare 41-80 

Tabell 4 visar att recall och precision var överlag högre för de 40 sista deltagarna. Dock gavs 

inga korrekta rekommendationer för skjorta 2, skjorta 4 eller skjorta 28.  
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Diagram 1 visar hur den totala träffsäkerheten förändrades efter att varje deltagare slutfört 

användartestet. 

 

 
Diagram 1 – Item-based, total träffsäkerhet för deltagare 1-80 

Diagram 1 visar en lägre träffsäkerhet för deltagare 1-40 i testet. För deltagare 41-80 är den 

totala träffsäkerheten relativt hög. Detta är dock lite missvisande vilket framgår av Diagram 2. 

Trendlinjen tyder på en ökning över tid 

 

Diagram 2 visar träffsäkerheten för de 20 senast utförda rekommendationerna, med hjälp av 

rörligt medelvärde, under tiden som användartestet genomfördes. 

 

 
Diagram 2 – Item-based, glidande medelvärde av träffsäkerhet 

Diagram 2 visar en initialt låg träffsäkerhet som sedan ökar markant. Efter denna topp sjunker 

träffsäkerheten ner till lägre nivåer igen. Trendlinjen tyder på en ökning över tid. 
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6.1.3 User-based 

Tabell 5 redovisar vilka skjortor som user-based CF rekommenderade deltagare 1-80. Dessa 

rekommendationer visades inte för deltagarna. 

 

ProduktId Antal felaktiga Antal korrekta Totalt antal Precision Recall 

1 0 0 0 - - 

2 0 0 0 - - 

3 36 28 64 44 % 85 % 

4 0 0 0 - - 

25 3 2 5 40 % 17 % 

26 0 0 0 - - 

27 3 2 5 40 % 13 % 

28 5 1 6 17 % 20 % 

Totalt antal 47 33 80 

Träffsäkerhet 41 % 
Tabell 5 – User-based, deltagare 1-80 

Tabell 5 visar att skjorta 3 har rekommenderats överlägset flest gånger, vilket har gett ett högt 

recall-värde men ett lågt precision värde. Skjorta 1, 2, 4 och 26 blev aldrig korrekt 

rekommenderade. 

 

Tabell 6 redovisar vilka skjortor som user-based CF rekommenderade deltagare 41-80. Dessa 

rekommendationer visades inte för deltagarna. 

 

ProduktId Antal felaktiga Antal korrekta Totalt antal Precision Recall 

1 0 0 0 - - 

2 0 0 0 - - 

3 16 17 33 52 % 94 % 

4 0 0 0 - - 

25 3 1 4 25 % 25 % 

26 0 0 0 - - 

27 1 2 3 67 % 18 % 

28 0 0 0 - - 

Totalt antal 20 20 40 

Träffsäkerhet 50 % 
Tabell 6 – User-based, deltagare 41-80 

Tabell 6 visar att skjorta 3 har rekommenderats överlägset flest gånger, och erhållit ett hög 

recall-värde. Detta har dock gjorts på bekostnad av andra skjortor som har rekommenderats i 

lägre utsträckning. Skjorta 1, 2, 4, 26 och 28 blev aldrig korrekt rekommenderade.  
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Diagram 3 visar hur den totala träffsäkerheten förändrades efter att varje deltagare slutfört 

användartestet. 

 

 
Diagram 3 – User-based, total träffsäkerhet för deltagare 1-80 

Diagram 3 visar en initialt låg träffsäkerhet som ökar över tiden, vilket trendlinjen illustrerar 

tydligt. Detta är dock lite missvisande vilket framgår av Diagram 4. 

 

Diagram 4 visar träffsäkerheten för de 20 senast utförda rekommendationerna, med hjälp av 

rörligt medelvärde, under tiden som användartestet genomfördes. 

 

 
Diagram 4 – User-based, glidande medelvärde av träffsäkerhet 

Diagram 4 visar en initialt låg träffsäkerhet som sedan ökar markant. Efter denna topp sjunker 

träffsäkerheten ner till lägre nivåer igen. Trendlinjen tyder dock på en ökning över tid. 
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6.1.4 Deltagarnas åsikter 

Diagram 5 redovisar vad deltagarna svarade på frågan ”Hur väl tycker du att den 

produktrekommendation som du fick passade dig?” efter att de genomfört användartestet.  

 

 
Diagram 5 – Item-based, åsikt om rekommendationerna 

Resultatet visar att 68 % av deltagare 1-80 tyckte att rekommendationen de fick stämde helt 

eller stämde bra, medan 13 % svarade att rekommendationen inte stämde alls eller stämde 

dåligt. Bland deltagare 41-80 var det 75 % som tyckte att rekommendationen de fick stämde 

helt eller delvis, en ökning jämfört mot deltagare 1-40. 

 

Diagram 6 visar totalt hur många av deltagarna som uppfattade att rekommendation de fick 

var bra efter att varje deltagare slutfört användartestet 

 
Diagram 6 – Item-based, andel bra rekommendationer, deltagare 1-80 

I Diagram 6 går det att se en ökning av antal deltagare som tyckte att rekommendationen de 

fick var bra mot slutet av användartestet, vilket förtydligas av trendlinjen. Det visar att de 

rekommendationer som gavs mot slutet av användartestet uppfattades som bättre än de som 

gavs i början av användartestet.  
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Diagram 7 visar andelen deltagare som tyckte att produktrekommendationen var bra av de 

tjugo senaste utförda rekommendationerna med hjälp av glidande medelvärde under tiden som 

användartestet utfördes. 

 
Diagram 7 – Item-based, glidande medelvärde av andel bra rekommendationer, deltagare 1-80 

I Diagram 7 ses en ökning av antal bra rekommendationer bland deltagare 41-80, vilket även 

tydliggörs av trendlinjen. 

 

Diagram 8 visar vad alla åttio deltagare svarade på frågan ”Hur mycket tycker du att 

produktrekommendationen hjälpte dig i ditt val?”. 

 

 
Diagram 8 – Item-based, åsikt om rekommendationernas hjälpsamhet 

Från Diagram 8 går det att utläsa att 39 % av deltagare 1-80 upplevde att rekommendationen 

hjälpte dem mycket eller ganska mycket när de valde skjorta, medan 30 % inte upplevde att 

rekommendationen hjälpte dem alls eller ganska lite. Bland deltagare 41-80 var det 42 % som 

tyckte att rekommendationen hjälpte dem mycket eller ganska mycket när de valde skjorta, 

medan 25 % upplevde att rekommendationen inte hjälpte dem alls eller ganska lite i deras val. 

Det visar att rekommendationerna förbättrades i takt med desto fler som genomförde testet, 

vilket även framgått av tidigare presenterat resultat.   
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6.2 Enkätundersökning 

Här presenteras resultatet från den enkätundersökning som genomförts i studien.  

 

 
Diagram 9 – Automatiskt genererade produktrekommendation i butik 

Diagram 9 visar att en klar majoritet, 92 % av deltagarna, aldrig har fått en automatiskt 

genererad produktrekommendation i en fysisk butik tidigare. 

 

 
Diagram 10 – Inställning till produktrekommendationer i butik 

Diagram 10 visar att de flesta deltagarna är positivt inställda till att få 

produktrekommendationer i en fysisk butik.   
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Diagram 11 – Produktrekommendationers betydelse 

Diagram 11 visar att deltagarna tycker att det är olika viktigt att få produktrekommendationer 

i en fysisk butik eller i en webbutik. I en fysik butik tycker deltagarna att det inte är särskilt 

viktigt att få produktrekommendationer. I en webbutik tycker dock deltagarna att det är viktigt 

att få produktrekommendationer. 

 

 
Diagram 12 – Rekommendationers värde 

Diagram 12 visar skillnader i hur deltagarna värderar rekommendationer beroende vem eller 

vad som gjorde rekommendationen. Det framgår tydligt att deltagarna värderra en 

rekommendation från vänner och bekanta betydligt högre än en rekommendation från ett 

rekommendationssystem. Även rekommendationer från butikspersonal värderas högre än 

rekommendationer från ett rekommendationssystem. 
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Diagram 13 – Köpfrekvens av rekommenderade produkter 

Diagram 13 visar att de flesta deltagarna ibland köper produkter rekommenderade av 

rekommendationssystem. Betydligt fler av deltagarna köper produkter som de blivit 

rekommenderade av vänner och bekanta. 

 

 
Diagram 14 – Åtgärder för att få bättre rekommendationer 

Diagram 14 visar att det finns blandade åsikter bland deltagarna om vilken information de kan 

tänka sig att lämna ut för att få bättre produktrekommendationer. 49 % av deltagarna svarade 

att de kunde tänka sig att lämna ut deras tidigare köphistorik. Deltagarna var mer restriktiva 

med att lämna ut personuppgifter, endast 34 % svarade att de kunde tänka sig göra detta. 58 % 

av deltagarna svarade dock att de kunde tänka sig att svara på frågor för att skapa en personlig 

profil. 
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Diagram 15 – Olika sätt att ta del rekommendationer  

Diagram 15 visar att de flesta av deltagarna helst vill få produktrekommendationer i sina 

mobiltelefoner när de besöker en butik.  

 

 
Diagram 16 – Produktkategorier för rekommendationer 

Diagram 16 visar att 78 % av deltagarna kan tänka sig att få rekommendationer när de handlar 

kläder. En majoritet av deltagarna kan även tänka sig att få rekommendationer inom 

heminredning, hemelektronik, film, musik, böcker.  
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7 Analys 

7.1 Utvärdering av prototyp 

Tabell 1 visar att fördelningen av vilken skjorta deltagarna valde var mycket skev överlag. 

Tabell 2 visar skjorta 27 valdes 11 gånger bland deltagare 41-80, men endast tre gånger bland 

deltagare 1-40. Det leder till flera konsekvenser för studiens resultat: 

 

 Det leder till att den mest populära skjortan rekommenderas oftare än de andra, vilket i 

sig kan leda till att den blir vald ännu fler gånger. Det gör också så att de minst 

populära skjortorna sällan blir rekommenderade och därmed exponeras mer sällan. Det 

här är dock något som förekommer i alla CF-system som inte kompenserar för 

popularitet (Fleder & Hosanagar 2009). 

 

 Eftersom CF utnyttjar data från tidigare användare behöver användargruppen av CF-

systemet vara tillräckligt stor för att innehålla mindre grupper av användare som har 

liknande åsikter. Att fördelningen av valda skjortor skiljer sig mellan deltagare 1-40 

och 41-80 tyder på att deltagargruppen inte delade åsikter i någon större utsträckning. 

Det ledde till att rekommendationerna som gavs till deltagare 41-80 baserades på 

användare som inte hade samma preferenser. Med fler deltagare i studien hade 

systemet förmodligen kunnat ge ännu bättre rekommendationer. 

 

 Eftersom de minst populära skjortorna endast valdes två gånger fanns det inte 

tillräckligt med information för prototypen att göra korrekta rekommendationer för 

dessa. Om fördelningen hade varit jämnare, och det därmed funnits mer information 

att utgå från är det möjligt att prototypen utfört korrekta rekommendationer för fler av 

skjortorna. 

7.1.1 Item-based 

Tabell 3 och Tabell 4 visar att den totala träffsäkerheten för item-based CF var något högre än 

den andel som valde den populäraste skjortan. Tabell 6 visar också att en hög precision 

uppnåddes på tre av skjortorna vilket tyder på att prototypen kunde urskilja vilka deltagare 

som var intresserade av dessa och vilka som inte var det. De två skjortor som aldrig 

rekommenderades korrekt var bland de minst populära skjortorna överlag. Ett relativt högt 

recall-värde erhölls för både skjorta 1 och skjorta 3. Detta gjordes dock på bekostnad av 

precision. För skjorta 3 var precision 54 % vilket betyder att den rekommenderades fel nästan 

hälften av gångerna. 

 

Diagram 1 visar att den totala träffsäkerheten ökar med antalet deltagare och stabiliseras runt 

40 %. Detta är dock lite missvisande vilket framgår av Diagram 2, som visar att ett större 

antal korrekta rekommendationer i rad höjer den totala träffsäkerheten. Träffsäkerheten 

sjunker sedan till en nivå som är något högre än den initiala. Det visar att prototypen 

fortfarande kan förbättras för att ge bättre rekommendationer. Anledningen till detta kan vara 

att deltagargruppen inte var tillräckligt stor och därför inte innehöll tillräcklig många 

deltagare som tyckte likadant, eller att det data som fanns inte var tillräckligt för att urskilja 

mönster i vilka skjortor som valdes i webbutiken kopplat till vilken skjorta deltagarna faktiskt 

valde. Detta diskuteras mer i kapitel 9 Diskussion. 

 

För att kunna utvärdera prototypen ytterligare används även deltagarnas åsikter om 

rekommendationen de fick. Detta görs för att se om rekommendationen som gavs uppfattades 
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som bra av deltagarna, och inte enbart om det var den skjorta som deltagarna valde. Om 

deltagarna upplever att rekommendationen är bra och hjälper dem i sitt val kan den 

fortfarande anses ha ett värde. Diagram 5, Diagram 6 och Diagram 7 tyder på att prototypen 

blir bättre på att ge bra rekommendationer ju fler som deltagit. Men diagrammen visar också 

att även de första deltagarna uppfattar rekommendationerna som relativt bra. Det beror 

förmodligen på den effekt som Cosley et al. (2003) pekar på i sin studie, vilket diskuteras 

vidare i kapitel 9 Diskussion. Men det beror förmodligen också på att en större del av det 

utbud av skjortor som fanns i Handelslabbet uppskattades av deltagarna. Eftersom deltagarna 

endast fick välja en skjorta återspeglas detta inte i Tabell 1 och Tabell 2. Det skulle kunna 

vara så att deltagarna kunde ha tänkt sig att istället välja ut flera av skjortorna som fanns 

tillgängliga. 

 

Diagram 8 visar att endast cirka 40 % av deltagarna tyckte att rekommendationen hjälpte 

mycket eller ganska mycket i deras val av skjorta. Det kan tyda på att deltagarna inte 

upplevde det som särskilt svårt att välja bland de åtta skjortor som fanns tillgängliga, vilket 

kan anses som ett litet utbud. Det är förmodligen så att fler hade upplevt att 

rekommendationen hjälpte dem om utbudet hade haft samma omfattning som det utbud som 

kan finnas i en riktig butik. 

7.1.2 User-based 

Tabell 5 och Tabell 6 visar att den totala träffsäkerheten för user-based CF var likvärdig med 

eller högre än den andel som valde den populäraste skjortan. Det framgår dock att endast fyra 

av skjortorna har rekommenderats någon gång. Skjorta 3 rekommenderades i 80 % av fallen, 

vilket ledde till ett högt recall-värde men ett lågt precision-värde. För övriga skjortor uppnås 

endast låga värden av recall och precision, vilket tyder på att prototypen har problem med att 

urskilja vilka användare som var intresserade av dessa skjortor. 

 

Diagram 3 visar att den totala träffsäkerheten ökar med antalet deltagare, men även här är det 

lite missvisande på grund av samma anledning som togs upp för item-based CF. 

Träffsäkerheten runt 40 % beror till en stor del på grund av att skjorta 3 var den som 

rekommenderades i stor utsträckning. Prototypen lyckades dock att göra några korrekta 

rekommendationer för skjorta 25, skjorta 27 och skjorta 28 vilket tyder på att den kan 

identifiera mönster i deltagarnas val, om än i en liten utsträckning. Det finns dock en stor 

förbättringspotential. 

7.1.3 Jämförelse av tekniker 

Från den tidigare gjorda analysen framgår det att prototypens item-based CF och user-based 

CF har en liknande total träffsäkerhet. Det som skiljer de båda åt är att item-based lyckas 

bättre med att även rekommendera ovanliga skjortor i större utsträckning, med ovanliga 

menas de skjortor som inte valdes lika ofta, vilket är en önskvärd egenskap hos ett 

rekommendationssystem. Det var dock så att både item-based CF och user-based CF hade 

svårigheter med att rekommendera de minst populära skjortorna. En trolig orsak till det är att 

det fanns för lite data på grund av att för få valde dessa skjortor, vilket även nämnts i tidigare 

avsnitt. Utifrån den analys som gjorts bedöms item-based CF vara den teknik som presterade 

bäst utifrån den datamängd som fanns tillgänglig. 

7.2 Analys av åsikter kring rekommendationer 

Diagram 9 och Diagram 10 visar att de flesta deltagarna inte hade stött på 

produktrekommendationer i butik tidigare, men var positivt inställda till det. Det kan vara så 

att på grund av att deltagarna inte stött på rekommendationer i butik tidigare var de nyfikna på 
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detta, vilket ledde till att de hade en positiv inställning. Med det sagt bör ett väl fungerade 

rekommendationssystem i butik accepteras av butikens kunder. 

 

Diagram 11 visar att deltagarna inte tycker det är särskilt viktigt med 

produktrekommendationer i butik. Med tanke på att deltagarna inte har stött på 

produktrekommendationer i butik tidigare, men förmodligen har gjort mängder av köp i 

butiker tidigare, är det inte särskilt konstigt. En faktor som kan spela in är storleken av 

butiken. Handelslabbet är relativt litet med ett fåtal produkter vilket gör att kunder snabbt kan 

titta på hela utbudet och enkelt bilda en uppfattning om det, vilket tar bort behovet av ett 

rekommendationssystem. Vi tror dock att rekommendationer i butik kan tillföra ett mervärde 

för kunderna, likt det som rekommendationer i webbutik bevisligen har gjort tidigare. 

Diagram 11 visar också att deltagarna tycker det är viktigt med produktrekommendationer när 

de handlar i en webbutik. Att det finns en sådan tydlig skillnad jämfört mot i en fysisk butik 

kan bero på att rekommendationer har varit en del av e-handeln sedan länge vilket leder till att 

många ser det som en nödvändighet.  

 

Från Diagram 12 går det att utläsa en tydlig skillnad i hur deltagarna värderar 

rekommendationer från olika källor. Det är dock ingen överraskning att deltagarna har mer 

tillit till rekommendationer som kommer från vänner och bekanta än de från ett 

rekommendationssystem. Det är förmodligen så att deltagarna förväntar att vänner och 

bekanta endast rekommenderar produkter de har testat själva och uppfattat som bra, medan 

deltagarna inte är säkra på hur ett rekommendationssystem tar fram rekommendationer. I en 

butik kan det därför vara viktigt att förklara hur rekommendationen tagits fram i samband 

med att dessa ges till kunderna. 

 

Diagram 13 visar att deltagarna köper produkter de blivit rekommenderade av sina vänner och 

bekanta oftare än produkter rekommenderade av rekommendationssystem, vilket stämmer 

överens med hur deltagarna värderade olika källor av rekommendationer. Det är ett förväntat 

resultat som kan förklaras med att ju mer värdefull en rekommendation anses vara desto 

oftare kommer kunder att agera på den. Det är därför mycket viktigt att se till att 

rekommendationer som tas fram av rekommendationssystem anses vara så värdefulla som 

möjligt av kunderna. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara genom att förklara hur 

rekommendationen togs fram. 

 

Diagram 14 visar att majoriteten av deltagarna kan tänka sig att lämna ut information om sig 

själva för att ge möjlighet till att göra bättre rekommendationer. I den här studien användes en 

simulerad köphistorik för att generera rekommendationer, men 58 % av deltagarna kunde 

tänka sig att svara på frågor för att skapa en personlig profil. Det tyder på att det går att 

designa rekommendationssystem som även hanterar sådan information och på så sätt kan ta 

fram bättre rekommendationer. Det är sannolikt att rekommendationer från ett 

rekommendationssystem som även utnyttjar personlig information upplevs som mer 

värdefulla av kunder. 

 

Diagram 15 och Diagram 16 ger indikationer på hur och om vad deltagarna vill ha för 

produktrekommendationer när de handlar i en butik. Det verkar som att deltagarna föredrar att 

ta del av rekommendationerna på ett sätt som de har viss kontroll över. Deltagarna skulle helst 

få rekommendationer via sina mobiltelefoner eller via en skärm i butiken. Deltagarna kunde 

tänka sig att få rekommendationer inom många olika produktkategorier, vilket visar att 

butiker med dessa kategorier i sitt sortiment skulle kunna använda rekommendationssystem. 
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8 Slutsatser 
 

1a)  Skapa en prototyp som använder CF för att ge rekommendationer i butik. 

 

I studien skapades en prototyp som utnyttjade item-based CF och user-based CF för att ta 

fram rekommendationer. Prototypen användes sedan för att ge rekommendationer till 

deltagarna som utförde användartestet i Handelslabbet. 

 

1b)  Utvärdera träffsäkerheten i rekommendationerna kunder får från prototypen. 

 

Resultatet från användartestet visar att både item-based CF och user-based CF gav 

rekommendationer som var mer träffsäkra för deltagare 41-80 än för deltagare 1-40. Det 

innebär att prototypen lärde sig att identifiera mönster i den simulerade köphistoriken kopplat 

till vilken skjorta deltagarna valde. Från resultatet framgår det också att item-based CF gav 

mer träffsäkra rekommendationer än user-based CF. Item-based CF utförde fler korrekta 

rekommendationer på fler unika skjortor än user-based CF som i stor utsträckning endast 

rekommenderade den populäraste skjortan korrekt. 

 

1c)  Utvärdera vad kunderna anser om rekommendationerna de får från prototypen. 

 

Resultatet från användartestet visar att 58 % av deltagare 1-40 och 64 % av deltagare 41-80 

ansåg att rekommendationen de fick var bra. 40 % av alla deltagare ansåg att 

rekommendationen hjälpte dem mycket eller ganska mycket när de valde skjorta. 

 

1)  Utvärdera hur ett rekommendationssystem baserat på CF presterar i butik. 

 

Genom att utvärdera träffsäkerhet och kunders åsikter visas det att prototypen som skapats ger 

rekommendationer som är mer träffsäkra än att gissa på den mest populära produkten, vilket 

kan anses vara en minimumnivå. Deltagarna ansåg att rekommendationerna var bra och att de 

hjälpte dem i viss utsträckning när de valde skjorta. Utifrån detta bedöms prototypen ha 

presterat acceptabelt och leder till slutsatsen att ett rekommendationssystem baserat på CF kan 

prestera väl i butiker. I en butik med verklig köphistorik och större utbud av produkter är det 

troligt att ett bättre resultat kan uppnås.  

 

2)  Belysa hur kunder förhåller sig till rekommendationer i butik. 

 

Den genomförda enkätundersökningen visar att deltagarna inte har stött på rekommendationer 

i en butik tidigare, men att de är positivt inställda till att få det i framtiden. Det framgår också 

att deltagarna oftare köper produkter som de blivit rekommenderade om de anser att källan 

som rekommendationen kommer från är värdefull. Det är därför viktigt att 

rekommendationssystem som används i butik framstår som trovärdiga. Deltagarna kunde 

tänka sig att lämna ut personlig information för att få bättre rekommendationer. Det visar att 

det finns potential att utveckla rekommendationssystem som kan utnyttja sådan information. 

Det här ger en indikation om att ge rekommendationer till sina kunder är ett sätt för butiker att 

vidareutvecklas. 
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9 Diskussion 

9.1 Rekommendationens påverkan på kunder 

Forskning som utförts av Cosley et al. (2003) och presenterats tidigare visade att kunder 

påverkades av rekommendationer de fick. Det är mycket sannolikt att detta även gäller vid 

rekommendationer i en fysisk butik. Effekten kan tydas i studiens resultat, deltagarna 

uppfattar rekommendationerna som bra även i början av användartestet när prototypens 

rekommendationer var slumpmässiga eller baserade på väldigt lite data. Det kan alltså betyda 

att deltagarna blev påverkade av den rekommendation de fick, det vore därför intressant att 

undersöka denna effekt vidare i framtida studier.  

9.2  Metodutvärdering och svårigheter 

I detta avsnitt diskuteras svårigheter och eventuella förbättringar som kan göras. 

9.2.1 Produkturval 

Det urval av skjortor som användes i studien var det som fanns tillgängligt i Handelslabbet. 

Under studien så visade det sig att skjortorna var olika populära, där en del skjortor nästan 

aldrig valdes medan andra skjortor valdes betydlig oftare. Det hade varit mer värdefullt att se 

hur prototypen presterade om alla skjortor valdes lika många gånger. Det skulle gett en 

tydligare indikation på hur bra prototypen kunde identifiera deltagare som valde någon av de 

mindre populära skjortorna. Totalt kunde deltagarna välja mellan åtta olika skjortor från två 

olika tillverkare. Under det användartest som genomfördes framkom det att många av 

deltagarna upplevde att vissa av skjortorna endast passade vid speciella tillfällen eller redan 

ägdes av deltagaren, vilket gjorde att dessa valdes bort trots en eventuell rekommendation. 

Formuleringen på det uppdrag som deltagarna fick var ”Välj en skjorta som du vill köpa…”. 

En uppmaning till att välja skjortan deltagarna tyckte bäst om, även om deltagarna redan hade 

denna eller en liknande skjorta hemma, hade kunnat minimera den här problematiken. Det 

skulle även vara intressant att se hur ett rekommendationssystem fungerar när det finns ett 

större utbud av skjortor att välja på i butiken. 

9.2.2 Teknik 

I studien användes memory-based CF som kräver att likhetsmatriserna hålls uppdaterade. 

Under användartestet gjordes detta i direkt anslutning till varje rekommendation, vilket ledde 

till en enkel implementation som ständigt hölls uppdaterad. I verklig butiksmiljö där det finns 

betydlig fler produkter och kunder är detta inte möjligt då det skulle ta för lång tid att generera 

en rekommendation. För att komma runt den här problematiken går det exempelvis att 

uppdatera likhetsmatriser under natten då butiken är stängd. Ytterligare ett alternativ är att 

använda andra CF-tekniker som inte kräver en uppdaterad likhetsmatris.  

9.2.3 Utförande av användartest 

Resultatet från utvärderingen av prototypen visade att den genererade bra rekommendationer, 

men vi anser att rekommendationerna hade kunnat vara ännu bättre. En av anledningarna till 

att prototypen begränsades var förmodligen relaterat till de fem skjortor som deltagarna valde 

ut i webbutiken. Det är förmodligen så att det inte var tillräckligt att enbart välja ut fem av 40 

skjortor för att kunna särskilja alla deltagarna från varandra och identifiera mönster i 

deltagarnas val av skjortor. Detta var något som upptäcktes när studien redan var påbörjad och 

en stor mängd deltagare hade utfört testet, därför togs beslutet att inte ändra på designen av 

testet. En åtgärd hade kunnat vara att ha ett större utbud av skjortor i prototypens webbutik, 

som användes för att simulera deltagarnas köphistorik. Ytterligare en åtgärd hade varit att låta 
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deltagarna välja ut färre skjortor, exempelvis tre stycken istället för fem, det är dock inte 

säkert att detta hade gett tillräckligt information för att ta fram rekommendationer till 

deltagarna. I den undersökning som utfördes framkom det att kunder är villiga att lämna ut 

personlig information för att få bättre rekommendationer. Det är därför lämpligt att framtida 

rekommendationssystem bör kunna utföra rekommendationer både utifrån kundens 

köphistorik och personliga information om kunden, vilket kan leda till bättre 

rekommendationer. 

 

På grund av att det inte fanns tillgång till verklig köphistorik för deltagarna behövde denna 

simuleras. Att simulera köphistoriken har med stor sannolikhet påverkat studiens resultat 

negativt. Det är troligt att den köphistorik som simulerades genom att låta deltagarna välja ut 

fem skjortor inte helt stämmer överens med vad deltagarna faktiskt har köpt tidigare, vilket 

ledde till att rekommendationerna som gavs baserades på något missvisande data. Att 

resultatet som redovisas i studien ändå är så pass bra gör att det ser lovande ut för 

rekommendationssystem i butik som utnyttjar verklig köphistorik.  

9.3 Val av CF-teknik  

Inför studien diskuterades vilken typ av CF-algoritm som skulle användas i prototypen. Valet 

föll på memory-based CF på grund av studiens tidsbegränsning och både item-based CF och 

user-based CF implementerades, men endast item-based CF för att presentera 

rekommendationer för deltagarna. Detta gjordes för att vi ansåg att det endast var lämpligt att 

lämna en rekommendation till varje deltagare och för att tidigare studier har visat att item-

based CF kan prestera bra även utifrån lite historik. Item-based CF har även en bättre 

möjlighet skalas upp, främst på grund av att likhetsmatrisen kan uppdateras under nätter då 

butiken är stängd. Med tanke på de resultat som presenterats i studien bedöms detta val som 

rimligt. 

9.4 Validitet  

I studien har träffsäkerhet, precision, recall och deltagarnas åsikter om rekommendationerna 

de fick använts för att utvärdera prototypen. Detta ser vi som ett bra val av mått. Ett alternativ 

hade varit att enbart mäta träffsäkerhet, precision och recall, detta hade dock endast gett 

information om det faktiska val deltagarna gjorde. Av anledningarna som beskrivits i 9.2.1 

och 9.2.3 framgår det dock att deltagarnas val har påverkats av faktorer utanför denna studie, 

vilket gör det intressant att även se vad deltagarna hade för åsikter om rekommendationerna. 

Vi anser att de utvärderingsmått som användes har gett en god bild av prototypens prestanda.  

I studien presenteras även resultat från den enkätundersökning som genomförts i syfte att 

belysa deltagarnas åsikter om produktrekommendationer i butik. Vi anser därför att studiens 

genomförande därför är valid till den grad att det passat bra till att uppnå studiens 

forskningsmål.  

9.5 Reliabilitet och reproducerbarhet  

I studien har en beskrivning av hur insamling av data har gått till och hur data har hanterats 

samt utvärderats getts. Genom dessa säkerställs att studien går att upprepa under samma 

förhållanden och med samma parametrar som användes vilket stärker studiens reliabilitet och 

reproducerbarhet. 

9.6  Generalitet 

Studiens har berört produktrekommendationer i butik. För att kunna genomföra studien har en 

del avkall på studiens generalitet behövt göras. Dessa har gjorts främst på grund av studiens 
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tidsram samt vilka resurser som funnits tillgängliga att använda i studien. Studien 

genomfördes i Handelslabbet, vilket inte kan klassas som en riktig butik. Testmiljön i 

Handelslabbet är dock utformad för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en riktig 

butik. Deltagarna i studien har även uppmanats att förhålla sig till Handelslabbet som om det 

vore en riktig butik, vilket gör att vi ändå anser att det finns en viss generaliserbarhet. Den 

enda produkt som använts i studien har varit skjortor. Det går därför heller inte generalisera 

det till att studiens resultat gäller för andra klädesplagg som till exempel skor, tröjor och 

byxor.  

 

De personer som deltagit i studien har i stor utsträckning varit unga studenter från Högskolan 

i Borås. Urvalet är alltså inte representativ för hela befolkningen som besöker butiker. Det gör 

att ytterligare studier behövs innan man kan dra slutsatser som är generella för hela 

befolkningen. 

9.7 Framtida studier  

I denna studie har endast memory-based CF använts. Det vore även intressant att studera fler 

CF-tekniker, som eventuellt kan ge bättre rekommendationer. I denna studie framkom det 

deltagarna var villiga skapa personliga profiler, vilket gör det möjligt att utveckla 

rekommendationssystem som använder både köphistorik samt en personlig profil för att ta 

fram rekommendationer. I en fortsatt studie kan detta tänkas vara en bra utgångspunkt.  

I denna studie, och även i studien utförd av Cosley et al. (2003), framkom det deltagarna 

påverkades av rekommendationer de fick. I en fortsatt studie vore det därför intressant att 

undersöka hur stor påverkan rekommendationerna har. Detta kan exempelvis genomföras 

genom ett experiment med en kontrollgrupp, där kontrollgruppen får rekommendationer som 

är helt slumpade. 

 

  



 

- 42 - 

10 Litteraturförteckning 
Boston Consulting Group (1999). Seeds of Destruction, Opportunities for Action in Consumer 

Markets. Boston, MA: Boston Consulting Group. 

https://www.bcg.com/documents/file13418.pdf 

 

Bu, M., Luo, S. & He, J. (2009). A fast collaborative filtering algorithm for implicit binary 

data. I IEEE 10th International Conference on Computer-Aided Industrial Design & 

Conceptual Design (CAID & CD). Wenzhou, Kina 26-29 november, ss. 973-976. DOI: 

10.1109/CAIDCD.2009.5374935 

 

Cosley, D., Lam, S., Albert, I., Konstan, J., Riedl J. (2003). Is seeing believing? How 

recommender interfaces affect users opinions. I Proceedings of the SIGCHI Conference on 

Human Factors in Computing Systems (CHI '03)  Fort Lauderdale, Florida USA, 5-10 april, 

ss. 585-592. DOI. 10.1145/642611.642713  

 

Desrosiers, C. & Karypis, G. (2011). A Comprehensive Survey of Neighborhood-based 

Recommendation Methods. I Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B. & Kantor, P. (red.) 

Recommender systems handbook. Boston, MA: Springer ss. 107-144. 

 

Fleder, D. & Hosanagar, K. (2009) Blockbuster culture's next rise or fall: the impact of 

recommender systems on sales diversity. Management science, 55(5), ss. 697-712. 

 

Gallow, J. (2011) MVC Music Store (MVC 3) [Programvara]. Tillgänglig: 

http://mvcmusicstore.codeplex.com/ [2015-05-19] 

 

Handelslabbet (2015). Om Handelslabbet. http://www.hb.se/Forskning/Forskning-pa-

hogskolan/Handelslabbet/Om-Handelslabbet/ 

 

Herlocker, J., Konstan, J., Terveen, L. & Riedl, J. (2004) Evaluating collaborative filtering 

recommender systems. I ACM Transactions on Information Systems 22(1) ss. 5-53. 

 

Hevner, A.R., March, S.T., Park, J. & Ram, S. (2004) Design Science in Information Systems 

Research. MIS Quarterly, 28(1) ss. 75-105. 

 

Lam, S. & Riedl, J. (2004). Shilling recommender systems for fun and profit. I Proceedings of 

the 13th international conference on World Wide Web (WWW '04). New York City, USA 17-

22 maj, ss. 393-402. DOI: 10.1145/988672.988726 

 

Linden, G., Smith, B. & York, J. (2003). Amazon.com Recommendations: Item-to-Item 

Collaborative Filtering. IEEE Internet Computing 7(1), ss. 76-80. 

 

Mu, X., Chen, Y. & Li, T. (2010) User-based collaborative filtering based on improved 

similarity algorithm. I  IEEE 3rd International Conference on Computer Science and 

Information Technology (ICCSIT). Chengdu, Kina 9-11 juli, ss. 76-80. DOI: 

10.1109/ICCSIT.2010.5563988 

 

Resnick, P., Iacovou, N., Suchak, M., Bergstrom, P. & Riedl, J. (1994). GroupLens: an open 

architecture for collaborative filtering of netnews. I CSCW '94 Proceedings of the 1994 ACM 

conference on Computer supported cooperative work. Chapel Hill North Carolina, USA 22-

26 oktober, ss. 175-186. DOI: 10.1145/192844.192905 

http://sigchi.org/chi2003/
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1145/642611.642713
http://www2004.org/


 

- 43 - 

 

Ricci, F., Rokach, L. & Shapira, B. (2011). Introduction to Recommender Systems Handbook. 

I Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B. & Kantor, P. (red.) Recommender Systems Handbook. 

Boston, MA: Springer, ss. 1-35. 

 

Robson, C. (2011). Real world research: a resource for users of social research methods in 

applied settings. 3. uppl. Chichester: Wiley 

 

Sarwar, B., Karypis, G., Konstan, J. & Riedl, J. (2001). Item-based collaborative filtering 

recommendation algorithms. I  Proceedings of the 10th international conference on World 

Wide Web. Hong Kong, Kina 1-5 maj 2001, ss. 285-295. DOI: 10.1145/371920.372071 

 

Schafer, J.B., Konstan, J. & Riedl, J. (1999). Recommender Systems in E-Commerce. 

Proceedings of the 1st ACM conference on Electronic commerce. Denver, USA 3-5 

november, ss. 158-166. DOI: 10.1145/336992.337035 

 

Su, X. & Khoshgoftaar, T. (2009). A Survey of Collaborative Filtering Techniques. I 

Advances in Artificial Intelligence 2009(4) ss. 1-19.  

 

Tan, P-N., Steinbach M. & Kumar V. (2006). Introduction to Data Mining. Addison Wesley, 

Boston. ISBN: 0321420527 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Walter, F., Battiston, S., Yildirim, M. & Schweitzer, F. (2012). Moving recommender systems 

from on-line commerce to retail stores. I Information systems and e-business management, 

10(3) ss. 367-393. 

 

Zhou, J. & Luo, T. (2009). Towards an Introduction to Collaborative Filtering. I International 

Conference on Computational Science and Engineering, 2009. CSE ’09. Vancouver, Kanada 

29-31 augusti 2009, ss. 576-581. DOI: 10.1109/CSE.2009.381 

 

 

  



 

- 44 - 

11 Appendix 

11.1  Skjortor i prototypen 
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11.2  Resultat från den kvantitativa undersökningen 

Diagram 17 – Olika faktorers påverkan vid köp av produkter 
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Diagram 18 – Olika sätt att ta fram rekommendationer  

 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 

 

 

 

 

 
 

 
BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 

TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.HIT@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/HIT 

 

  


