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Sammanfattning 
 

Det finns många webbsidor och flera av dem erbjuder miljontals objekt. För att hjälpa 

användarna att hitta rätt objekt används rekommendationssystem. Det är viktigt att 

veta hur olika funktioner i systemen skiljer sig för att ge användarna rätt 

rekommendationer. 

Arbetet jämför två listor med kollaborativa rekommendationer, röstnings-baserade 

och visnings-baserade, för att ta reda på hur användare upplever att dessa skiljer sig. 

Det skapas en databas innehållande filmer som hjälper till att ta fram dessa 

rekommendationer. De användare som medverkar i undersökningen svarar på en 

enkät med frågor om hur de olika rekommendationerna skiljer sig.  

Resultatet visar att användarna inte upplever att listorna skiljer sig sett över hela 

undersökningen. Däremot finns det tendens till signifikanta skillnader på listorna med 

rekommendationer i vissa fall. För framtida arbeten är det mest intressant att byta ut 

den data som används för att ta fram listorna för att ta reda på hur det påverkar 

resultatet. 

Nyckelord: [Rekommendationssystem, Kollaborativ filtrering, 

Användarundersökning, Röstnings-baserade rekommendationer, Visnings-baserade 

rekommendationer] 
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1 Introduktion 

För att förbättra upplevelsen för användarna på internet är det populärt att använda sig utav 

rekommendationssystem. Eftersom rekommendationssystem kan användas inom flera 

områden och på sajter för e-handel är det därför viktigt att kunna jämföra och uppskatta 

systemens egenskaper (Said och Bellogín, 2014). 

För att ett rekommendationssystem ska möta användarens förväntningar och behov behövs 

kontroll över vilken information användarna vill ha, applikationen och rekommendationerna 

som ges (Ekstrand, Harper, Willemsen och Konstan, 2014). Denna rapport undersöker hur 

användarna upplever skillnaden mellan de två kollaborativa rekommendationerna, 

röstnings-baserade och visnings-baserade, som skapas i rekommendationssystemet 

EasyRec. Listor med rekommendationer tas fram baserat på 10 olika filmer där 10 

användare får besvara en enkät för varje film innehållande tre frågor. 

I rekommendationssystemet EasyRec finns det ett antal API som kan hjälpa utvecklare att ge 

användarna de rekommendationer de vill och med hjälp av detta får användarna i denna 

undersökning rekommendationer som är både röstnings-baserade och visnings-baserade. 

Det leder till den huvudsakliga frågan: Hur skiljer sig användarnas upplevelse av 

röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer? 

För att det ska vara möjligt att ta reda på detta skapas en databas innehållande ett dataset 

med 1682 filmer med 100 000 röstningar och 100 000 visningar. Utifrån denna är det 

möjligt att med hjälp av EasyRec skapa listor med rekommendationer. För att det ska gå att 

utvärdera dessa listor med rekommendationer skapas en enkät som hjälper till att besvara 

den huvudsakliga frågan. Dessa listor med rekommendationer och enkäten implementeras 

sedan på en webbsida som användarna får tillgång till när de ska medverka i 

undersökningen.  

Efter att 10 användarna genomfört undersökningen analyseras och diskuteras resultatet för 

att se om det finns några skillnader mellan de röstnings-baserade och visnings-baserade 

rekommendationerna.  
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2 Bakgrund 

Användning av rekommendationssystem är ett populärt tillvägagångsätt för att hjälpa 

användarna förbättra upplevelsen av en tjänst på internet. Detta gäller för flera områden 

såsom musik, film och andra e-handelssidor. Forskningen inom rekommendationssystem 

och närliggande områden har vuxit mycket de senaste åren. Det har därför blivit väldigt 

viktigt att kunna jämföra ett systems funktioner med varandra och olika system för att 

objektivt kunna uppskatta deras respektive egenskaper (Said och Bellogín, 2014). 

För att påvisa vilken nytta rekommendationssystem gör för e-handelsföretag gjordes en 

fältstudie, där det efter en 21 månader lång studie där rekommendationssystem används 

visade sig att företaget hade avsevärd förhöjd försäljning (Dias, Locher, Li, El-Deredy och 

Lisboa, 2008). 

2.1 Rekommendationssystem 

Rekommendationssystem förstärker den naturliga sociala rekommendationen, alltså 

rekommendationen som sker mellan människor. I ett typiskt rekommendationssystem ger 

användaren en input som systemet sedan behandlar och ger till en lämplig mottagare. I 

många system ligger värdet i att kunna skapa bra rekommendationer utifrån de som ger dem 

och de som söker dem (Resnick och Varian, 1997). 

It is often necessary to make choices without sufficient personal experience of 

the alternatives. In everyday life, we rely on recommendations from other 

people either by word of mouth, recommendation letters, movie and book 

reviews printed in newspapers, or general surveys such as Zagat’s restaurant 

guides 

Resnick & Varian, 1997, s.56 

Rekommendationssystem kan vara icke-personifierade eller personifierade. Icke-

personifierade rekommendationssystem rekommenderar objekt som tas fram baserat på vad 

andra användare tycker om objekten. Då får alla användare fram exakt samma objekt och 

rekommendationerna ändras inte för varje gång användaren besöker butiken (Schafer, 

Konstan och Riedl, 1999). Detta kan alltså vara objekt som andra användare har tittat på 

eller köpt som är populära, däremot går det inte veta om det är objekt den specifika 

användaren är intresserad av. 

Personifierade rekommendationssystem går i grund och botten ut på att rekommendera 

olika objekt för användare med olika intressen. Systemen kan också minska söktiden för 

användare och öka försäljningen genom att vinna användarnas förtroende (Wei, Huang och 

Fu, 2007).  

Rekommendationer kan göras med hjälp av kollaborativ, objektbaserad eller hybrid 

filtrering. Rekommendationssystemen delas in i respektive kategori beroende på hur de är 

gjorda (Adomavicius och Tuzhilin, 2005). 

2.1.1 Kollaborativ filtrering 

När kollaborativ filtering används är den till för att förutse objekt för en specifik användare 

med hjälp av användarens tidigare aktivitet och populära objekt för andra användare. 
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System som använder sig utav kollaborativ filtrering kännetecknas oftast utav hur de 

fungerar vad det gäller implicita kontra explicita röster på objekt. De explicita rösterna, 

röstnings-baserade, avser då när användaren själv uttrycker tycke för ett objekt exempelvis 

på en skala från ett till fem. De implicita rösterna, visnings-baserade, avser användarens 

beteende och kan baseras på exempelvis användarens köphistorik eller andra typer av 

mönster (Breese, Heckerman och Kadie, 1998).  

2.1.2 Objektbaserad filtrering 

Objektbaserad filtrering innebär att systemet söker efter objekt som liknar objekt som 

användaren föredrar genom att jämföra objektens innehåll. Denna typ av filtrering har 

däremot svårt för att jämföra olika typer av objekt såsom musik, filmer, bilder och så vidare. 

Den kan dock fungera bra när samma typ av objekt används såsom filmer då den 

objektbaserade filtreringen kan jämföra innehållet hos de olika filmerna, exempelvis kan 

filmernas genre, titel och objektbeskrivning jämföras med objektbaserad filtrering 

(Mladenic, 1999).  

2.1.3 Hybrid filtrering 

Eftersom både kollaborativ och objektbaserad filtrering har vissa begränsningar används en 

hybrid av dem. Det finns några olika sätt att använda denna hybrid på som alla går ut på att 

man använder sig utav egenskaper från kollaborativ och objektbaserad filtrering för att 

skapa rekommendationer (Adomavicius och Tuzhilin, 2005). 

2.1.4 EasyRec 

EasyRec är ett open-source rekommendationssystem som är väldigt enkelt att använda och 

kan appliceras och personifiera en webbsida snabbt. Systemet är skrivet i Java men med 

hjälp av REST API och JavaScript kan webbsidan personifieras på det sättet som är 

lämpligast vid tillfället (EasyRec, 2015).  

EasyRec fungerar genom att användarens handlingar skickas och lagras i en databas för 

rekommendationer. Data kontrolleras sedan av analysatorer för att bearbeta all data som 

kommit in och identifiera mönster för att generera rekommendationer. Därefter får 

användaren se rekommendationerna som valts ut i en lista(figur 1).  

Med EasyRec finns det sex olika sätt att ge användaren rekommendationer som innefattar 

både kollaborativ och objektbaserad filtrering: 

 Vad andra användare också har tittat på 

 Vad andra användare också har köpt 

 Objekt som är rankade högt av andra användare 

 Rekommendationer för användare 

 Relaterade objekt 

 Rekommenationer baserat på användarens tidigare handlingar 

Användarens handlingar kan skickas med hjälp av REST API eller JavaScript och beroende 

på vilken funktion man valt för att ge användaren rekommendationer körs ett specifikt 

JavaScript eller REST API. 
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Figur 1 EasyRec rekommendationssystem (EasyRec, 2015) Används med 
tillstånd av skaparen 

2.1.5 MovieLens 

MovieLens är ett dataset som har skapats av GroupLens Research Project på Minnesota 

Universitet. Det finns flera olika dataset med varierande mängd data där alla samlats in 

under olika perioder. Detta arbete använder ett dataset som heter MovieLens 100k. Det 

innehåller 1682 filmer och på dessa filmer har 943 användare röstat (betyg 1-5) 100 000 

gånger där varje användare har röstat på minst 20 filmer. För att skapa detta dataset 

samlades data in från MovieLens webbsida (movielens.org) från 19 september 1997 till 22 

april 1998 (grouplens.org).  
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3 Problemformulering  

Det finns otroligt många webbsidor för e-handel och de största sidorna erbjuder miljontals 

objekt. När kunderna har så mycket att välja på blir det svårt för dem att hitta det de letar 

efter. Att använda ett rekommendationssystem löser detta problem. Det hjälper kunderna att 

hitta objekt de kan vara intresserade av (Sarwar, Karypis, Konstan & Riedl, 2000). 

Så vitt författaren till denna rapport vet finns det inte så mycket forskning kring hur 

användare upplever rekommendationssystem just nu men det är något som forskas om mer 

och mer. De flesta forskningsartiklarna inom området ligger inom ramarna för hur olika 

algoritmer ställs mot varandra.  

Ekstrand m.fl. (2014) skriver att så vitt de vet gjorde de den första undersökningen på hur 

användare upplever olika rekommendationer. Studien bygger på att jämföra hur användarna 

upplever tre olika algoritmer, Item-Item, User-User och SVD med FunkSVD med hjälp av 

rekommendationssystemet LensKit. Detta arbete inspireras av Ekstrand m.fl. (2014) men 

skiljer sig då detta arbete inriktar sig på rekommendationssystemet EasyRec och dess 

rekommendationer.  

Eftersom det så vitt författaren vet inte finns någon forskning om hur användarna upplever 

röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer är det intressant att se hur 

pass stor skillnad det gör för användarna när dessa jämförs. Detta arbete inriktar sig på två 

av EasyRec’s icke-personifierade funktioner som använder kollaborativ filtrering: vad andra 

användare också tittat på (visnings-baserade rekommendationer) och objekt som är rankade 

högt av andra användare (röstnings-baserade rekommendationer). Det är vanligt att 

använda röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer på webbsidor och det 

är därför relevant att få mer kunskap om hur de skiljer sig för att exempelvis kunna fatta 

beslut om vilken av dem som primärt ska användas på en webbsida. EasyRec används i detta 

fall endast som ett verktyg för att hjälpa till att ta fram dessa rekommendationer, däremot är 

det inte möjligt att säga att resultatet av detta arbete gäller för alla röstnings-baserade och 

visnings-baserade rekommendationer utan endast för rekommendationssystemet EasyRec. 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur användare upplever relevansen hos 

rekommendationer som tas fram på två olika sätt i rekommendationssystemet EasyRec där 

dataset 100k från MovieLens används. De rekommendationer som jämförs är vad andra 

användare också tittat på och objekt som är rankade högt av andra användare. 

3.1 Frågeställning 

Den övergripande frågan som detta arbete besvarar är följande: 

Hur skiljer sig användarnas upplevelse av röstnings-baserade och visnings-baserade 

rekommendationer? 

Underliggande frågor används som hjälpmedel för att besvara den övergripande frågan: 

1. Hur skiljer sig röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer vad 

det gäller att visa okända filmer för användarna? 
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2. Hur skiljer sig röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer vad 

det gäller att visa filmer som användarna inte förväntat sig baserat på sökning av 

en specifik film? 

3. Hur skiljer sig röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer vad 

det gäller att hjälpa användarna att hitta filmer att kolla på baserat på ranking av 

filmer? 

3.2 Delmål 

För att kunna uppnå syftet och besvara frågeställningen har ett antal delmål ställts upp: 

1. Utveckla en databas baserad på MovieLens (movielens.org) som innehåller data för 

varje objekt. 

2. Utveckla en enkät som användarna får fylla i när rekommendationerna visas 

innehållande frågor som anknyter till de underliggande frågeställningarna. 

3. Implementera en enklare webbsida som använder EasyRec utan några onödiga 

funktioner. Ett reducerat användargränssnitt görs för att vara helt säker på att det 

inte finns några andra inbyggda funktioner som kan påverka resultatet.  

4. Utvärdera den data som samlats in, alltså data som finns sparad i databasen. 

3.3 Metodbeskrivning 

För att lösa detta problem utförs en kvantitativ studie med hjälp av experiment. 

Experimentet utförs på ett antal verkliga användare och med hjälp av en enkät jämförs 

resultaten. Det första steget i processen är att bygga en applikation innehållande två 

rekommendationer för att sedan kunna utföra tester på båda dessa. De två 

rekommendationerna testas på ett antal filmer. EasyRec visar endast en lista med filmens 

namn och för att användarna ska få mer information om respektive film sparas denna lista 

ner och hårdkodas in med information om filmens längd, år och bild.  Eftersom detta är ett 

test som manipulerar en applikation för att få fram resultat är experiment det bästa 

alternativet av metod (Wohlin, Runesson, Höst, Ohlsson, Regnell och Wesslén, 2012). 

3.3.1 Enkät 

Enkäter används oftast för att nå ut till många personer utan att behöva lägga ner extra 

mycket tid eller medel för det (Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell, 2008). I detta 

arbete används en enkät med tre frågor för att få fram hur användarna upplevde de båda 

rekommendationerna från EasyRec (delmål 2). Frågorna i denna enkät tas fram med hjälp 

av studien av Ekstrand m.fl. (2014) och ska besvara de underliggande frågorna i 

frågeställningen. 

3.3.2 Implementation 

Inom datavetenskap och informationssystem består många projekt utav att utveckla nya 

lösningar såsom algoritmer, mjukvaruarkitekturer eller andra tekniker. Målet med 

implementationen är då att visa att lösningen har vissa egenskaper eller beter sig på ett visst 

sätt (Berndtsson m.fl., 2008). 

I detta projekt finns det en enklare webbsida som visar två olika rekommendationer 

framtagna med hjälp av rekommendationssystemet EasyRec tillsammans med en enkät 

innehållande tre frågor (delmål 3). 
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3.3.3 Experiment 

Experiment används vanligtvis till att testa en definierad hypotes (Berndtsson m.fl., 2008). I 

detta fall används experiment för att testa om användarna upplever någon skillnad på 

funktionerna vad andra användare också tittat på och objekt som är rankade högt av andra 

användare i rekommendationssystemet EasyRec.  

Eftersom experimentet riktar sig mot användarnas uppfattning av rekommendationerna 

som genereras behöver de inte tänka på under vilka förhållanden testerna görs. Nätverk, 

hårdvara, mjukvara med mera är inget som påverkar dessa tester.  

Användarna får fram två listor med rekommendationer, en med röstnings-baserade 

rekommendationer och en med visnings-baserade rekommendationer. Listorna utgår ifrån 

en specifik film och utifrån dessa listor får användarna svara på en enkät innehållande tre 

frågor. Användarna får därefter fram nya listor som utgår ifrån en annan film där de får 

svara på samma enkät med frågor, detta sker på ett antal filmer.  

Testresultaten påvisar om de användare som utför testerna upplever någon skillnad på de 

röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationerna (delmål 4). För att ta reda 

på om det användarna upplever stöds används data som sparats om vilka objekt som har 

visats. Det är då möjligt att jämföra om användarens upplevelse skiljer sig eller inte när olika 

objekt visas. Resultatet utvärderas då med statistiska metoder. Med hjälp av medelvärde, 

medianvärde, standardavikelser och statistisk signifikans går det att utvärdera hur 

användarna upplever de olika listorna med rekommendationer. 

3.3.4 Metoddiskussion 

För att kunna besvara frågeställningen är experiment det bästa alternativet eftersom det är 

bra att hela tiden ha kontroll över situationen och utföra experimentet under kontrollerade 

förhållanden (Wohlin m.fl., 2012). Eftersom sidan som visas för användarna är hårdkodad är 

det möjligt att ha kontroll över alla variabler. Det skulle vara möjligt att utföra detta projekt 

med hjälp av en fallstudie. En fallstudie sker dock i en verklig miljö och det kan vara svårt att 

urskilja de faktiska testerna från övriga förhållanden. Skillnaden mellan experiment och 

fallstudie är att i ett experiment manipuleras variabler och en fallstudie utgår ifrån variabler 

från en specifik situation (Wohlin m.fl., 2012). Hade detta projekt varit till för att ta reda på 

hur användaren upplever röstnings-baserade kontra visnings-baserade rekommendationer 

på en specifik sajt för e-handel hade det varit bättre med en fallstudie. 

Att använda sig utav en enkät istället för intervju har många för och nackdelar. Fördelarna 

med att använda enkät är att användarna kan själva välja när de vill göra enkäten och sedan 

skicka tillbaka den, det sparar även tid och medel för forskaren (Berndtsson m.fl., 2008). 

När man använder sig utav enkät går det att dela ut väldigt många för att få en högre 

svarsfrekvens, dock är det inte säkert att alla väljer att svara på enkäten. Fördelar med en 

intervju är att det vanligvis ger mer respons än en enkät, de ger oftast inte svar som till 

exempel ”inget svar” eftersom den som intervjuat då kan ställa andra frågor som ger svar. 

Intervjuer är även bra eftersom de ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor som från 

början inte var tänkta, detta går inte göra genom en enkät (Wohlin m.fl.,2012).  Det största 

problemet med enkät är att det är svårt att påverka användarnas vilja att lägga ner tid och 

svara korrekt. Det gör att det blir svårt att veta om användarna svarat ärligt på frågorna.  
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3.3.5 Forskningsetik 

Det är viktigt att tänka på etik när forskning görs. I detta experiment där verkliga användare 

testar applikationen är det viktigt att tänka på att deras identiteter skyddas. Därför finns inte 

allmän information om deltagarna med i resultaten, vilket i sin tur gör att detta arbete inte 

går att återskapa exakt. För att det ska vara möjligt att göra en exakt replikering av detta 

arbete behövs samma testpersoner och förutsättningar vilket inte är möjligt. Däremot går 

arbetet att replikera med samma målgrupp av användare. Det är viktigt att tänka på etik när 

verkliga personer medverkar i testerna eftersom det kan finnas information de inte vill ska 

komma ut.  

Eftersom EasyRec är open-source är det tillgängligt och användare har rätt att modifiera 

källkoden.  

3.4 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet på frågeställningen ”Hur skiljer sig användarnas upplevelse av 

röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer?” är att de inte skiljer sig 

utmärkande sett över alla filmer och frågor. Däremot kan resultatet skilja något när filmer 

eller användare jämförs med varandra då listorna med rekommendationer kan skilja sig 

beroende på vilken film listorna utgår ifrån. Eftersom det inte är möjligt att veta hur mycket 

film användarna tidigare sett eller hur mycket de vet om filmer kan listorna med 

rekommendationer upplevas olika för olika användare.  
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4 Genomförande  

För att det ska vara möjligt att uppfylla syftet och genomföra delmålen behöver EasyRec 

installeras. Det installeras lokalt med standardinställningar och en databas skapas som är 

kopplad till EasyRec.  

4.1 Delmål 1 – Utveckla en databas 

För att kunna ha olika objekt att jämföra måste en databas innehållande dessa objekt 

utvecklas. Det dataset som används är MovieLens innehållande 1682 filmer. Efter att 

EasyRec installerats med standardinställningar används Apache JMeter för att importera 

detta dataset. MovieLens dataset som används i detta arbete består av två filer. En fil, item, 

innehållande filmernas id, namn, årtal och länk till filmernas sida på IMDB och en fil, data, 

innehållande filmernas id, användarens id och filmernas ranking. För att få in data i 

databasen importeras först item-filen, därefter importeras data-filen och EasyRec kopplar 

automatiskt ihop varje film-id från båda filerna. Det resulterar i att en databas finns 

innehållande dessa 1682 filmer med respektive data för varje film gällande ranking och 

visningar. 

4.2 Delmål 2 – Utveckla en enkät 

Enkäten som användarna ska besvara för varje film som visas innehåller tre stycken frågor 

och användarnas svar sparas i en textfil, se Appendix B. Detta är frågor som behövs för att 

kunna besvara underfrågorna i frågeställningen. Frågorna är framtagna med hjälp av studien 

som Ekstrand m.fl. (2014) gjort. Den studien använder sig utav en enkät med 25 frågor 

gällande användarens upplevelse av deras rekommendationer. Eftersom detta arbete istället 

utgår från flera filmer används här istället endast tre frågor, se figur 2. För att användarna 

för varje fråga ska ta ställning och inte svara neutralt valdes sex svarsalternativ. Det finns 

både för och nackdelar med detta men eftersom de listor med rekommendationer som visas 

liknar varandra väldigt mycket är det för stor risk att användarna svarar mycket neutralt och 

därför finns det inget alternativ för detta. 
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Figur 2 Enkäten användarna svarar på efter varje ny sökning av film. 

För av besvara frågorna ombads användarna ta hänsyn till ranking av listorna och den 

specifika filmen listorna utgår ifrån. Däremot tar användarna extra hänsyn till detta i olika 

frågor: 

Fråga 1 är en mer övergripande fråga och valdes för att kontrollera vilken lista med 

rekommendationer som visar mer okända filmer för användaren. Detta är en viktig fråga i 

sammanhanget för att visa hur de röstnings-baserade och visnings-baserade listorna skiljer 

sig. Att en lista visar mer okända filmer behöver dock inte betyda att det är en sämre 

rekommendation eftersom det istället kan vara så att den listan ger fler förslag på nya filmer 

för användaren. Om en av listorna däremot överlägset visar fler okända filmer än den andra 

kan det betyda att användarna får upp väldigt många okända filmer vilket i sin tur inte är så 

relevant för användarna då de inte känner till någon av de filmer som rekommendationen 

visar. 

Fråga 2 kontrollerar vilken lista med rekommendationer som användarna tycker har flest 

filmer de inte förväntat sig. Alla listor som tas fram utgår ifrån en specifik film, denna fråga 

kontrollerar hur listorna skiljer utifrån den specifika filmen listorna utgår från. Användaren 

ombads då att ta hänsyn till filmen som listorna utgår från när de besvarade frågan. Detta är 

viktigt då frågan egentligen inte har någon betydelse om användaren endast kollar på 

listorna utan att ta hänsyn till den specifika filmen de utgår från.  Denna fråga är viktig i 

sammanhanget då den kontrollerar listorna utifrån en specifik film. Ger en lista överlägset 

färre rekommendationer användarna inte förväntat sig kan det betyda att listan med 

rekommendationer är mindre relevant utifrån den specifika filmen och därför ger sämre 

rekommendationer. 



   11 

Fråga 3 adresserar vilken lista med rekommendationer som bäst hjälper användaren att hitta 

filmer att kolla på. Vid denna fråga ombads användaren att specifikt titta på rankingen av 

listorna. Denna fråga kontrollerar alltså mer rankingen av listorna och filmerna de 

innehåller än den specifika filmen listorna är framtagna efter. Detta för att se hur de 

röstnings-baserade och visnings-baserade listorna skiljer sig vad det gäller ranking av filmer. 

Det kan vara så att samma filmer visas i de båda listorna men beroende på hur filmerna 

rankas i respektive listor kan man se om den ena listan ger mer relevanta rekommendationer 

än den andra. 

Undersökningen av Ekstrand m.fl. (2014) är i större utsträckning och använder sig utav 25 

stycken frågor. Frågorna är indelade i fem kategorier som kontrollerar 

rekommendationerna, noggrannhet, komplexitet, förståelse, tillfredsställelse och nyheter. 

Många av dessa frågor liknar varandra och några av dem är personifierade och kan inte 

användas i denna undersökning. Eftersom denna undersökning istället använder sig utav 10 

filmer att ta fram listor med rekommendationer ifrån används färre frågor. De tre frågor som 

valdes ut hjälper till att besvara frågeställningen och underfrågorna till den.  

4.3 Delmål 3 – Implementera 

För att användarna ska kunna besvara på dessa frågor implementeras en enklare webbsida 

där enkäten visas tillsammans med de röstnings-baserade och visnings-baserade 

rekommendationerna och filmen rekommendationerna utgår från. Undersökningen 

innehåller 10 filmer och det finns därför 10 sidor där endast den specifika filmen listorna 

utgår från och listorna med rekommendationer förändras, se figur 3.  

De 10 filmer som valdes är filmer som är världskända filmer och det viktigaste i valet av 

filmer var att så många som möjligt som genomför undersökningen ska känna till filmerna. 

Det är omöjligt om alla användare känner till alla de 10 filmer som valts, därför valdes så 

välkända filmer som möjligt för att öka chansen för detta.  

 

Figur 3 Två listor med rekommendationer och enkäten som ska besvaras. 
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Till en början var det meningen att skriva ut rekommendationerna direkt från EasyRec. 

Detta hade underlättat arbetet eftersom då exakt samma kod hade kunnat användas till alla 

sidor. Problemet med detta är att i databasen i EasyRec finns endast begränsad information 

om respektive film, namn, årtal och länk till IMDB, och när listan skrivs ut med hjälp av 

EasyRec listas dessa rekommendationer endast i punkter, se figur 4 (se fullständiga listor 

med rekommendationer i Appendix A).  

Eftersom EasyRec har en färdig databas som används där det inte finns utrymme för att 

lägga till all information som kan vara intressant valdes istället att hårdkoda alla listor för 

användaren. På detta sätt blir det mer arbete med användaren får se listor på 

rekommendationer innehållande bild och information om längd på filmerna. Bilder anses 

vara viktigt i denna undersökning eftersom det gör att användarna får något att relatera 

varje film till. Det betyder att alla listor först sparades ner för att sedan kodas in manuellt på 

respektive sida. 

 

Figur 4 Exempel på röstnings-baserade och visnings-baserade listor som skrivs 
ut med hjälp av EasyRec 

4.3.1 Pilotstudie 

För att kontrollera hur lång tid undersökningen tar och om användarna förstår frågorna i 

enkäten gjordes en mindre pilotstudie på en utomstående person. Studien gjordes alltså inte 

för att få fram utvärderingsbara resultat. 

Eftersom det kan vara viktigt att meddela användarna hur lång tid undersökningen tar 

gjordes en undersökning som klockades. Detta för att slippa att användarna som gör 

undersökningen inte ska avbryta mitt i för att de inte har avsatt tillräckligt mycket tid. Det 

gör också att användarna känner att de vet ungefär när undersökningen avslutas vilket kan 
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förhindra att användaren tröttnar och förhastar sig igenom den. Undersökningen tog 15 

minuter, vilket är en bra tid att be användarna avsätta. Detta är dock ingen maxgräns för 

användarna utan en riktlinje för att hjälpa användarna att avsätta tillräckligt med tid till att 

genomföra undersökningen. 

Eftersom det är en enkät som skickas ut så är det viktigt att undvika att användarna behöver 

ställa frågor för att de inte förstår. Därför kontrollerades även enkätens frågor i pilotstudien. 

Om användarna inte förstår frågorna kan även det göra att de avslutar undersökningen eller 

förhastar sig igenom den. Pilotstudien visade att denna utomstående person förstod vad som 

skulle göras och hur frågorna skulle besvaras. 

4.4 Delmål 4 – Utvärdering 

För att det ska vara möjligt att utvärdera de resultat som samlats in används Mann-Whitney 

u-test (Mann och Whitney, 1947). Detta test kontrollerar om det finns en tendens till 

signifikant större eller mindre värden när man jämför två mängder med svar. Detta test gör 

att det är möjligt att se om det finns specifika filmer som sticker ut och då har tendens till att 

gå mer åt den visnings-baserade eller röstnings-baserade listan av rekommendationer. 

Undersökningen genomförs av 10 användare som är experter inom webbutveckling. 

Eftersom detta är den första undersökningen som jämför röstnings-baserade och visnings-

baserade rekommendationer valdes en tydlig målgrupp så att användarna skulle vara 

möjliga att få kontakt med i efterhand om så skulle behövas. För att få ett utvärderingsbart 

resultat vid användning av Mann-Whitney där det är möjligt att se en statistisk signifikans 

behövs minst 4 användare (Fay och Proschan, 2010). Detta arbete använder sig utav 10 

användare då det är tillräckligt underlag för att genomföra en statistisk analys med Mann-

Whitney.  

Vid användning av Mann-Whitney u-test där man jämför två mängder med svar, i detta 

arbete jämförs filmer med filmer och användare med användare, får man fram ett P-värde. 

När detta värde är över 0.95 är det möjligt att säga att det finns en signifikant skillnad 

mellan svaren. Denna signifikanta skillnadens validitet kan kontrolleras med testets Z-värde 

då Z-värdet ska ligga över 1.64 för att validera den statistiska signifikansen mellan svaren.  

4.4.1 Statistik för filmer 

Alla användares värden för varje film samlas ihop. För varje film och fråga svarar 10 

användare vilket resulterar i 30 värden för varje film, 10 värden för varje fråga. Utifrån dessa 

10 värden tas minsta värde, största värde, medelvärde, medianvärde och standardavvikelse 

fram för varje film och fråga. De värden man får fram då får man användning av när 

resultatet analyseras. Med hjälp av dessa värden är det möjligt att se om användarna 

upplever att för en specifik film och fråga så är det röstnings-baserade eller visnings-

baserade listan med rekommendationer att föredra. Har filmen däremot ett lågt minsta 

värde, ett högt högsta värde och en hög standardavvikelse är det möjligt att det finns stor 

spridning i svaren vilket istället kan betyda att användarna upplever de båda listorna med 

rekommendationer väldigt olika. 

Varje film jämförs även med varandra för att kontrollera om det finns någon statistisk 

signifikant skillnad vid jämförelse av värden för de olika filmerna. Då används alla 

användares värden för att varje specifik film och fråga och Mann-Whitney u-test kontrollerar 

om en film har tendens till signifikant större eller mindre värden än en annan film.  
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För att kontrollera hur alla användare som ingår i undersökningen upplever listorna med 

rekommendationer för varje fråga sammanställs alla användares värden för att ta fram 

minsta värde, största värde, medelvärde, medianvärde och standardavvikelse även där. Det 

innebär då att dessa värden tas från utifrån 100 värden för varje fråga.  

4.4.2 Statistik för användare 

Samma metoder används för att ta fram statistik för hur varje specifik användare som ingår i 

undersökningen har besvarat sett över alla filmer. Då sammanställs alltså varje specifik 

användares värden för alla filmer för att få fram minsta värde, största värde, medelvärde, 

medianvärde och standardavvikelse. På detta sätt är det möjligt att kontrollera statistiken för 

varje specifik användare för att se om det finns någon användare som utmärker sig med höga 

eller låga värden i svaren. 

Även här görs ett Mann-Whitney u-test för att jämföra varje användare som ingår i 

undersökningen med varandra och kontrollera om det finns statistisk signifikant skillnad vid 

jämförelse av värden för de olika användarna. Då är det möjligt att se om det är någon 

användare som har en tendens till att svara med signifikant högre eller mindre värden än 

övriga användare. Detta gör att det är möjligt att se om det finns specifika användare som 

gör att resultatet för filmer påverkas. 
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5 Resultat 

Resultatet ger svar på hur just de 10 användare som är med och gör testet upplever 

röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationerna från 

rekommendationssystemet EasyRec där databasen MovieLens används. Används däremot 

andra användare, andra funktioner för att ta fram rekommendationer eller en annan databas 

går det inte säga att det kommer att ge samma resultat som i detta arbete.  

5.1 Statistik för filmer 

För att kunna se hur det skiljer sig mellan filmer tas statistiken för filmer fram. Detta för att 

se om filmerna som listorna med rekommendationer utgår från spelar roll i besvarandet av 

undersökningen. 

5.1.1 Övergripande statistik 

För att få en överblick hur användarna svarade på varje fråga på respektive film har en tabell 

ställts upp (tabell 1). Tabellen visar minsta värde, maximala värde, medelvärde, medianvärde 

och standardavvikelse för alla användare på varje film och fråga. Eftersom det finns sex 

svarsalternativ är 3,5 i mitten av svarsalternativen och ligger svaren nära mitten innebär det 

att användarna inte upplever att listorna med rekommendationer skiljer sig. Höga 

medelvärden i tabell 1 innebär att användarna upplever att den visnings-baserade listan är 

att föredra medan låga medelvärden innebär att användarna upplever att den röstnings-

baserade listan är att föredra. Denna tabell visar hur svaren för varje film med 

rekommendationer ser ut och tittar man på exempelvis film 2, Titanic, och fråga 1 så ser man 

att dess minsta värde är 3 och medelvärdet 4,6. Det kan visa på att denna film har en 

tendens till att ha högre värden vilket då kan innebära att för denna film och fråga har 

användarna svarat att den lista med visnings-baserade rekommendationer har mer okända 

filmer än den lista med röstnings-baserade rekommendationer. För att kontrollera denna typ 

av tendenser görs jämförelse mellan filmer i avsnitt 5.1.2.  
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Tabell 1 Övergripande statistik för respektive film och fråga. 

Tabell, film/fråga  Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 
Film 1. 
101 Dalmatians 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

1 
6 
4 

4,5 
1,764 

1 
6 

3,8 
4 

1,619 

1 
6 

2,5 
2,5 

1,509 
Film 2. 
Titanic 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

3 
6 

4,6 
4,5 

1,174 

1 
6 

3,4 
3,5 

1,713 

1 
6 

3,7 
4,5 

1,829 
Film 3. 
Schindlers's List 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

2 
6 

3,4 
3 

1,174 

3 
6 

3,7 
3 

1,059 

1 
5 

3,7 
4 

1,337 
Film 4. 
Star Wars 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

1 
6 

3,2 
3 

1,619 

1 
6 

3,4 
4 

1,578 

1 
6 
3 
3 

1,826 
Film 5. 
The Godfather 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

2 
5 

3,4 
3 

0,843 

2 
5 

3,8 
4 

0,919 

1 
4 

2,8 
3 

0,919 
Film 6.  
Street Fighter 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

1 
6 

3,6 
3,5 

1,647 

1 
6 

3,3 
3 

2,003 

1 
6 

3,9 
4 

1,524 
Film 7.  
The Jungle Book 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

2 
5 

3,4 
3,5 

0,966 

2 
6 

3,6 
4 

1,174 

1 
6 
4 

4,5 
1,491 

Film 8.  
Forrest Gump 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

1 
6 

3,3 
3 

1,494 

1 
5 

3,4 
4 

1,506 

1 
6 

3,5 
3 

1,509 
Film 9.  
The Silence of the 
Lamb 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

1 
4 
3 
3 

0,943 

1 
6 

3,6 
3,5 

1,506 

3 
6 

4,6 
4,5 

0,966 
Film 10.  
Grease 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

1 
4 

2,9 
3 

1,101 

1 
6 

3,5 
3 

1,581 

1 
6 

3,1 
3,5 

1,792 

 

Med hjälp av tabell 1 är det möjligt att göra vissa observationer. Av att kolla på medelvärdet 

på alla filmer för varje fråga så går det att få en snabb överblick över hur användarna 

upplever skillnaden mellan listorna. För fråga 1 ligger 3 av 10 medelvärden på över medel, 

3,5, (film 1,2 och 6) vilket kan betyda att för fråga 1 upplever användarna att listan med 
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röstnings-baserade rekommendationer visar fler filmer som är okända för användaren. För 

fråga 2 och 3 är det däremot 5 av 10 som har medelvärde över medel där ett medelvärde för 

varje fråga ligger på precis medel. Detta kan betyda att för alla filmer för respektive fråga 

upplever användarna ingen skillnad.  

Vid en närmare koll på respektive film går det se att beroende på vad det är för fråga som 

ställs skiljer sig användarnas upplevelse av rekommendationerna. För film 1, 101 

Dalmatians, går det se att fråga 1 och 2 har ett medelvärde över medel vilket kan betyda att 

användarna upplever listan med de visnings-baserade rekommendationerna som bättre vad 

gäller de frågorna, medan fråga 3 har ett medelvärde på under medel då användarna 

upplever listan med röstnings-baserade rekommendationer som bättre för den frågan. 

Med hjälp av standardavvikelse går det även att se om det är mycket spridning i svaren. Det 

innebär att medelvärdet kan samma men spridningen av svaren skiljer. Exempelvis så har 

film 1 och film 5 båda 3,8 i medelvärde. Däremot har film 1 minsta värde 1 och högsta värde 

6 medan Film 5 har minsta värde 2 och högsta värde 5. Där är det också möjligt att se att 

standardavvikelsen är högra på film 1 än film 5 vilket kan betyda att användarna upplever 

rekommendationerna i film 5 som liknande eftersom de alla har svarat inom små 

marginaler. När det däremot gäller film 1 så kan det innebära att de olika användarna har 

delade meningar hur de upplever att listorna skiljer sig. 

Det går att utläsa från tabell 1 att användarna inte upplever att listorna med 

rekommendationer skiljer sig avsevärt för de flesta filmer, däremot finns det filmer som har 

lägre eller högre medelvärden med mindre spridning där det då är möjligt att användarna 

föredrar den röstnings-baserade eller den visnings-baserade listan för just den filmen. 

5.1.2 Jämförelser mellan filmer 

För att jämföra filmerna med varandra används Mann-Whitney u-test som kontrollera om 

det finns någon statistisk signifikans. Testet undersöker om det finns tendens till större eller 

mindre värden för de två mängderna med svar som jämförs. Detta görs för att se om 

användarna upplever att listorna med rekommendationer skiljer sig beroende på vilken film 

de utgår från.  

Tabell 2-4 visar resultatet av detta test för varje fråga och de fetstilade siffrorna i tabellerna 

är de som visar på att det finns en statistisk signifikans på 95 %. Tabellerna visar hur 

signifikant ett visst par av filmer är för varandra. För att styrka den statistiska signifikansen 

tittar man på Z-värdet för varje jämförelse. Z-värdet kan motsäga den statistiska 

signifikansen då det finns en signifikans men Z-värdet ligger under 1,64. De jämförelser där 

det finns en statistisk signifikans i tabell 2-4 har Z-värden på över 1,64 vilket styrker 

signifikansen.  

(>) = Värden för filmen i raden tenderar att vara större än värden för filmen i kolumnen. 

(<) = Värden för filmen i raden tenderar att vara mindre än värden för filmen i kolumnen. 
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Tabell 2 Statistisk signifikans för filmjämförelser för Fråga 1. 

Filmer Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7 Film 8 Film 9 Film 10 

Film 1 - 
0.727 

(<) 
0.837 

(>) 
0.863 

(>) 
0.863 

(>) 
0.702 

(>) 
0.863 

(>) 
0.837 

(>) 
0.939 

(>) 
0.952 

(>) 

Film 2 X - 
0.979 

(>) 
0.973 

(>) 
0.984 

(>) 
0.913 

(>) 
0.979 

(>) 
0.973 

(>) 
0.995 

(>) 
0.995 

(>) 

Film 3 X X - 
0.604 

(>) 
0.425 

(>) 
0.619 

(<) 
0.410 

(>) 
0.575 

(>) 
0.688 

(>) 
0.715 
(>) 

Film 4 X X X - 
0.633 

(>) 
0.702 

(>) 
0.647 

(>) 
0.545 

(>) 
0.590 

(<) 
0.633 

(>) 

Film 5 X X X X - 
0.619 

(<) 
0.470 

(>) 
0.619 

(>) 
0.764 

(>) 
0.775 

(>) 

Film 6 X X X X X - 
0.633 

(>) 
0.661 

(>) 
0.797 

(>) 
0.828 

(>) 

Film 7 X X X X X X - 
0.619 

(>) 
0.786 

(>) 
0.808 

(>) 

Film 8 X X X X X X X - 
0.619 

(>) 
0.661 

(>) 

Film 9 X X X X X X X X - 
0.530 

(>) 

Film 10 X X X X X X X X X - 

 

I tabell 2 går det att utläsa att Film 2 tenderar att ha signifikant större värden än alla filmer 

förutom film 6 och 1. Detta innebär då att användarna upplever att listan med visnings-

baserade rekommendationer tenderar att lista fler okända filmer för film 2 än för de andra 

filmerna förutom film 6 och 1. Detta kan bero på att användarna upplever att de båda 

listorna i detta fall skiljer sig avsevärt och därför blir det en signifikant skillnad i svaren 

mellan film 2 och övriga filmer, förutom film 6 och 1. Som tidigare beskrivit i avsnitt 5.1.1 

och som visas i tabell 1 så är det 3 av 10 medelvärden som är över medel. När det här går att 

se den signifikanta skillnaden för filmerna så är det även möjligt att se att det inte är någon 

signifikant skillnad mellan film 2 och de andra två filmerna som hade medelvärde över 

medel, film 6 och 1. 

Även film 1 tenderar att ha signifikant större värde än film 10. Det kan då innebära att 

användarna upplever att listan med visnings-baserade rekommendationer tenderar att ge 

mer okända filmer för film 1 medan listan med röstnings-baserade rekommendationer 

tenderar att ge mer okända filmer för film 10. Detta kan innebära att användarnas upplevelse 

av röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer skiljer sig beroende på 

vilken film listorna utgår från. 
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Tabell 3 Statistisk signifikans för filmjämförelser för Fråga 2. 

Filmer Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7 Film 8 Film 9 Film 10 

Film 1 - 
0.715 
(>) 

0.808 
(>) 

0.715 
(>) 

0.661 
(>) 

0.764 
(>) 

0.775 
(>) 

0.715 
(>) 

0.688 
(>) 

0.797 
(>) 

Film 2 X - 
0.604 

(<) 
0.5  
(>) 

0.688 
(<) 

0.575 
(>) 

0.575 
(<) 

0.485 
(>) 

0.590 
(<) 

0.515 
(<) 

Film 3 X X - 
0.619 

(>) 
0.727 

(<) 
0.828 

(>) 
0.485 

(>) 
0.440 

(>) 
0.515 

(>) 
0.647 

(>) 

Film 4 X X X - 
0.715 
(<)  

0.604 
(>) 

0.575 
(<) 

0.485 
(>) 

0.604 
(<) 

0.5  
(<) 

Film 5 X X X X - 
0.837 

(>) 
0.715 
(>) 

0.619 
(>) 

0.633 
(>) 

0.786 
(>) 

Film 6 X X X X X - 
0.786 

(<) 
0.619 

(<) 
0.702 

(<) 
0.702 

(<) 

Film 7 X X X X X X - 
0.455 

(>) 
0.485 

(>)  
0.647 

(>) 

Film 8 X X X X X X X - 
0.545 

(<) 

0.396 

(<) 

Film 9 X X X X X X X X - 
0.590 

(>) 

Film 10 X X X X X X X X X - 

 

Tabell 3 visar ingen tendens till statistisk signifikans mellan filmerna. Detta innebär att det 

inte finns någon film som tenderar att ha signifikant större eller mindre värden än en annan 

film. Detta kan bero på att användarna upplever att det inte finns någon film där listorna 

med rekommendationer utmärker sig betydande i frågan vad användarna inte förväntat sig 

för filmer. Detta skulle dock kunna innebära att användare upplever att listorna med 

rekommendationer skiljer sig men det är ingen film som utmärker sig signifikant. Däremot 

som tidigare beskrivit i 5.1.1 och tabell 1 är 5 av 10 medelvärden över medel där ett värde 

ligger precis på medel. Därför kan det även vara så att användarna upplever att listorna med 

rekommendationer inte skiljer sig utmärkande och det därför inte finns någon signifikant 

skillnad mellan filmerna. 
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Tabell 4 Statistisk signifikans för filmjämförelser för Fråga 3. 

Filmer Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7 Film 8 Film 9 Film 10 

Film 1 - 
0.919 

(<) 
0.973 

(<) 
0.702 

(<) 
0.828 

(<) 
0.975 

(<) 
0.979 

(<) 
0.935 

(<) 
0.998 

(<) 
0.797 

(<) 

Film 2 X - 
0.619 

(>) 
0.786 

(>) 
0.907 

(>) 
0.530 

(<) 
0.604 

(<) 
0.633 

(>) 
0.808 

(<) 
0.797 

(>) 

Film 3 X X - 
0.828 

(>) 
0.965 

(>) 
0.647 

(<) 
0.702 

(<) 
0.675 

(>) 
0.913 

(<) 
0.797 

(>) 

Film 4 X X X - 
0.5  
(>) 

0.872 
(<) 

0.894 
(<) 

0.764 
(<) 

0.977 
(<) 

0.560 
(<) 

Film 5 X X X X - 
0.971 

(<) 
0.975 

(<) 
0.846 

(<) 
0.999 

(<) 
0.675 

(<) 

Film 6 X X X X X - 
0.560 

(<) 
0.752 

(>) 
0.818 

(<) 
0.855 

(>) 

Film 7 X X X X X X - 
0.786 

(>) 
0.786 

(<) 
0.872 

(>) 

Film 8 X X X X X X X - 
0.959 

(<) 

0.675 

(>) 

Film 9 X X X X X X X X - 
0.971 

(>) 

Film 10 X X X X X X X X X - 

 

Tabell 4 visar inget mönster på signifikanta skillnader även om det finns en hel del. Film 1 

tenderar att ha signifikant mindre värden är film 3, 6, 7 och 9. Som det går att utläsa i den 

övergripande statistisken i avsnitt 5.1.1 och tabell 1 har film 1 ett medelvärde som ligger 

under medel. Detta kan innebära att användarna upplever vad det gäller film 1 att listan med 

röstnings-baserade rekommendationer är den som bättre hjälper användarna att hitta filmer 

att kolla på jämfört med film 3, 6, 7, och 9. Det går också utläsa ur tabell 4 att även film 5 

tenderar att ha signifikant mindre värden än 3, 6, 7 och 9 och film 9 tenderar att ha 

signifikant större värden än film 1, 4, 5, 8 och 10. Detta kan betyda att användarna upplever 

att för film 9 ger listan med visnings-baserade rekommendationer användarna bättre filmer 

att titta på.  

Eftersom värdena i tabell 2-4 varierar är svårt att se något samband mellan dem. Det kan 

betyda att användarna upplever att listorna med rekommendationer skiljer sig beroende på 

vilken fråga som ställs och vilken film listorna utgår från. Användarna upplever inte att 

någon av listorna med rekommendationer utmärker sig vad det gäller alla frågor sett på en 

specifik film, däremot kan användarna uppleva att för en viss fråga och film är den ena listan 

med rekommendationer att föredra. Det är alltså ingen film som har signifikant skillnad mot 

en annan film vid alla frågor.  

5.1.3 Jämförelser mellan frågor 

Alla filmers värden läggs ihop från den övergripande statistiken i avsnitt 5.1.1 för att 

kontrollera hur frågorna skiljer sig sett över alla filmer. I tabell 5 visas minsta värde, 

maximala värde, medelvärde, medianvärde och standardavvikelse för alla filmer. Med hjälp 

av detta går det att se hur listorna med rekommendationer skiljer sig sett på hela 

undersökningen. Eftersom det finns sex svarsalternativ betyder det att 3,5 är i mitten av 
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dessa. Tabell 5 visar på medelvärdet att om alla filmer läggs ihop ligger svaren väldigt nära 

mitten. 

Tabell 5 Statistik för alla filmer på respektive fråga. 

Tabell alla filmer Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

Min 1 1 1 

Max 6 6 6 

Avg 3,48 3,55 3,48 

Med 3,4 3,6 3,65 

Std 1,272 1,466 1,47 

Tabell 5 som visar alla filmers värden visar att sett över hela undersökningen ligger alla 

frågors medelvärde och medianvärde väldigt nära mitten. Detta kan bero på att sett över alla 

filmer så skiljer sig inte listorna något utmärkande då användarna upplever de två listorna 

som liknande för varje fråga. Det man kan se är att standardavvikelsen för fråga 1 är något 

mindre än för fråga 1 och 3 vilket betyder att spridningen i svaren på fråga 2 och 3 är större, 

detta är däremot inga utmärkande skillnader. 

För att kontrollera om det finns någon tendens till statistisk signifikans mellan frågor 

används Mann-Whitney. Testet kontrollerar då om det finns tendens till signifikant större 

eller mindre värden mellan frågor. Om värdet är över 0.95 finns det en tendens till 

signifikant skillnad: 

Fråga 1 < Fråga 2 =0.7 

Fråga 1 > Fråga 3 = 0.422 

Fråga 2 > Fråga 3 = 0.588 

Detta test visar att det inte finns någon statistisk signifikans mellan frågorna vilket kan 

innebära att alla frågor har större värden eller alla frågor har mindre värden. I detta fall när 

man tittar på medelvärden från tabell 5 visar det dock att alla värden ligger runt mitten. 

Testet tittar alltså inte på hur höga eller låga värden det är utan om det tenderar till att 

finnas någon statistisk signifikans som gör att värdet på någon av frågorna sticker ut. 

5.2 Statistik för användare 

För att kunna se hur det skiljer sig mellan användare tas statistiken för användare fram. 

Detta för att se om det finns användare vars svar sticker ut ur mängden och om användarnas 

upplevelse av listorna med rekommendationer skiljer sig.  

5.2.1 Övergripande statistik 

För att få en överblick hur varje specifik användare svarade på varje fråga har en tabell ställts 

upp, se tabell 6. Denna tabell visar alltså varje användare där alla värden från filmerna, 

användarnas svar, har sammanslagits för att ta fram minsta värde, maximala värde, 

medelvärde, medianvärde och standardavvikelse. Även här är det viktigt att tänka på att 

mitten av värdena är 3,5 och om medelvärdet är högre än detta kan användarna uppleva att 

den visnings-baserade listan med rekommendationer är att föredra och om medelvärdet är 

längre är den röstnings-baserade listan att föredra. Med hjälp av denna tabell går det se om 

någon användares svar sticker ut. Tittar man på exempelvis användare 4 och fråga 2 så har 

användaren ett medelvärde på 4,3 sett över alla filmer. Det kan då innebära att användare 4 
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upplever att listan med visnings-baserade rekommendationer visar fler filmer användaren 

inte förväntat sig sett över alla filmer. För att kontrollera om det finns tendens till att en 

användare har signifikant större eller mindre värden är övriga användare görs en jämförelse 

mellan olika användare i avsnitt 5.2.2. 

Tabell 6 Övergripande statistik för respektive användare och fråga. 

Tabell, anv./fråga  Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 
Användare 1 Min 

Max 
Avg 
Med 
Std 

3 
5 

3,4 
3 

0,699 

2 
5 
3 

2,5 
1,247 

1 
5 

3,3 
3 

1,567 
Användare 2 Min 

Max 
Avg 
Med 
Std 

1 
6 

3,9 
5 

2,132 

1 
6 

3,9 
4,5 

1,132 

1 
6 
4 
4 

1,826 

Användare 3 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

2 
6 

3,8 
4 

1,317 

1 
5 

3,2 
4 

1,549 

1 
6 

3,6 
4 

1,897 
Användare 4 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

2 
6 

3,8 
4,5 

1,619 

2 
6 

4,3 
5 

1,337 

1 
5 

3,7 
5 

1,703 
Användare 5 Min 

Max 
Avg 
Med 
Std 

2 
4 

3,5 
4 

0,707 

2 
5 

3,4 
3,5 

0,966 

2 
5 

3,5 
3,5 

0,850 
Användare 6 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

1 
6 

3,3 
3 

1,703 

1 
6 

4,1 
4 

1,595 

1 
6 

2,4 
1 

2,066 
Användare 7 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

1 
6 
3 
3 
2 

1 
6 

3,4 
3 

2,066 

1 
6 

3,6 
4 

2,066 
Användare 8 Min 

Max 
Avg 
Med 
Std 

2 
5 

2,8 
3 

0,919 

1 
6 

2,9 
3 

1,370 

1 
5 

3,9 
5 

1,595 
Användare 9 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

3 
4 

3,7 
4 

0,483 

3 
5 

3,8 
4 

0,632 

3 
4 

3,3 
3 

0,483 
Användare 10 
 

Min 
Max 
Avg 
Med 
Std 

3 
5 

3,6 
3,5 

0,699 

3 
4 

3,5 
3,5 

0,527 

3 
4 

3,5 
3,5 

0,527 
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När man tittar vidare på medelvärdet hos de olika användarna som ingick i undersökningen 

för varje fråga i tabell 6 går det att se hur de upplever att listorna skiljer sig för varje fråga. 

Tittar man på användare 2 och 4 går det att se att de har ett medelvärde över medel på alla 

frågor. Detta kan då betyda att de två användarna har svarat mer åt listan med visnings-

baserade rekommendationer vilket innebär att användarna upplever att det är den listan 

som visar mest okända filmer, filmer de inte förväntat sig men även hjälper de bäst att hitta 

filmer att titta på. Det kan betyda att de två användarna upplever att för att hitta bäst filmer 

att titta på är det bra att rekommendationen visar okända filmer och filmer de inte förväntat 

sig. 

Tittar man däremot istället på användare 8 som har lägre medelvärde än medel på fråga 1 

och 2 men högre än medel på fråga 3 betyder det att användaren upplever att listan med 

röstnings-baserade rekommendationer ger fler okända filmer och filmer användaren inte 

förväntat sig medan listan med visnings-baserade rekommendationer ger bäst hjälp för att 

hitta filmer att titta på. Detta kan då innebära att denna användare upplever att för att hitta 

bäst filmer att titta på behövs fler filmer användaren känner igen och förväntat sig. 

Med hjälp av standardavvikelse går det även här att se om det är mycket spridning i svaren. 

Ett exempel på detta är om man tittar på användare 1 och 9 när det gäller fråga 3. De har 

båda ett medelvärde på 3,3 vilket vid första överblicken kan se ut som att de har liknande 

svar. Däremot kan man se att användare 1 har minsta värde 1 och högsta värde 5 medan 

användare 9 har minsta värde 3 och högsta värde 4. Tittar man på standardavvikelsen kan 

man då se att användare 1 har större spridning på sina svar vilket kan betyda att användare 1 

upplever att listorna med rekommendationer skiljer sig mer beroende på vilken film de utgår 

från jämfört med användare 9 som upplever att listorna med rekommendationer inte skiljer 

sig så utmärkande beroende på filmen listorna utgår från.  

Tittar man då på användare 6 och fråga 3 där medelvärdet är på 2,4 kan det uppfattas som 

att användaren föredrar listan med röstnings-baserade rekommendationer i frågan. Däremot 

har användaren en stor spridning i sina svar då standardavvikelsen är 2,066 vilket kan 

innebära att användarens svar skiljer sig beroende på vilken film listorna utgår från. 

5.2.2 Jämförelse mellan användare 

Liksom i avsnitt 5.1.2 där filmer jämförs används här Mann-Whitney u-test för att 

kontrollera om det finns någon statistisk signifikans mellan användarna som ingick i 

undersökningen. Detta görs för att se hur respektive användare upplever att listorna med 

rekommendationer skiljer sig sett över alla filmer och om det då finns användare som sticker 

ut och kan ha påverkat resultatet av jämförelsen mellan filmer. 

Tabell 7-9 visar resultatet av detta test för varje fråga och de fetstilade siffrorna i tabellerna 

är de som visar på att det finns en statistisk signifikans på 95 %. Tabellerna visar hur 

signifikant ett visst par av användare är för varandra. Även här kontrolleras med statistiska 

signifikansen med hjälp av Z-värdet. Finns det en statistisk signifikans och Z-värdet ligger på 

över 1,64 styrker detta signifikansen. De jämförelser där det finns en statistisk signifikans i 

tabell 7-9 har Z-värden på över 1,64 vilket styrker den statistiska signifikansen.  

(>) = Värden för användaren i raden tenderar att vara större än värden för användaren i 

kolumnen. 

(<) = Värden för användaren i raden tenderar att vara mindre än värden för användaren i 

kolumnen. 
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Tabell 7 Statistisk signifikans för användarjämförelser för Fråga 1. 

Anv. Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 Anv 8 Anv 9 Anv 10 

Anv 1 - 
0.740 

(<) 
0.775 

(<) 
0.675 

(<) 
0.740 

(<) 
0.633 

(>) 
0.702 

(>) 
0.959 

(>) 
0.894 

(<) 
0.752 

(<) 

Anv 2 X - 
0.633 

(>) 
0.604 

(>) 
0.797 

(>) 
0.702 

(>) 
0.837 

(>) 
0.828 

(>) 
0.775 

(>) 
0.740 

(>) 

Anv 3 X X - 
0.470 

(>) 
0.702 

(>) 
0.786 

(>) 
0.855 

(>) 
0.959 

(>) 
0.575 

(>) 
0.647 

(>) 

Anv 4 X X X - 
0.752 

(>) 
0.688 

(>) 
0.855 

(>) 
0.872 

(>) 
0.688 

(>) 
0.647 

(>) 

Anv 5 X X X X - 
0.786 

(>) 
0.797 

(>) 
0.973 

(>) 
0.688 

(>) 
0.515 

(>) 

Anv 6 X X X X X - 
0.619 

(>) 
0.808 

(>) 
0.887 

(<) 
0.786 

(<) 

Anv 7 X X X X X X - 
0.530 

(>) 
0.855 

(<) 
0.797 

(<) 

Anv 8 X X X X X X X - 
0.993 

(<) 

0.983 

(<) 

Anv 9 X X X X X X X X - 
0.688 

(>) 

Anv 10 X X X X X X X X X - 

 

Efter en närmare titt på tabell 7 går det att se att användare 8 tenderar att ha signifikant 

mindre värden än användare 1, 3, 5, 9 och 10. Det är också den enda användaren där det går 

att se en tendens till signifikant skillnad när det gäller fråga 1. Detta kan betyda att 

användare 8 upplever mer att listan med röstnings-baserade rekommendationer visar mer 

okända filmer än vad användare 1, 3, 5, 9 och 10 gör.  

Utöver användare 8 finns det ingen tendens till signifikanta skillnader mellan användarna 

vad det gäller fråga 1. Det kan betyda att alla andra användare har höga värden men som 

beskrivit i 5.2.1 och tabell 6 så kan man se i övriga användares medelvärde att de ligger nära 

mitten medan användare 8 har ett lägre medelvärde. 
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Tabell 8 Statistisk signifikans för användarjämförelser för Fråga 2. 

Anv. Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 Anv 8 Anv 9 Anv 10 

Anv 1 - 
0.837 

(<) 
0.619 

(<) 
0.971 

(<) 
0.818 

(<) 
0.952 

(<) 
0.661 

(<) 
0.530 

(>) 
0.952 

(<) 
0.907 

(<) 

Anv 2 X - 
0.879 

(>) 
0.575 

(<) 
0.837 

(>) 
0.470 

(<) 
0.702 

(>) 
0.872 

(>) 
0.797 

(>) 
0.872 

(>) 

Anv 3 X X - 
0.973 

(<) 
0.455 

(<) 
0.808 

(<) 
0.485 

(<) 
0.808 

(>) 
0.633 

(<) 
0.353 

(<) 

Anv 4 X X X - 
0.962 

(>) 
0.661 

(>) 
0.828 

(>) 
0.977 

(>) 
0.930 

(>) 
0.971 

(>) 

Anv 5 X X X X - 
0.872 

(<) 
0.575 

(>) 
0.887 

(>) 
0.818 

(<) 
0.575 

(<) 

Anv 6 X X X X X - 
0.818 

(>) 
0.971 

(>) 
0.702 

(>) 
0.872 

(>) 

Anv 7 X X X X X X - 
0.688 

(>) 
0.764 

(<) 
0.647 

(<) 

Anv 8 X X X X X X X - 
0.983 

(<) 

0.956 

(<) 

Anv 9 X X X X X X X X - 
0.828 

(>) 

Anv 10 X X X X X X X X X - 

 

Tabell 8 visar mer utspridd tendens till signifikans där det kan vara svårare att se ett 

mönster. Däremot går det att se att användare 4 har tendens till signifikant större värden än 

användare 1, 3, 5, 8 och 10, användare 6 har tendens till signifikant större värden är 

användare 1 och 8, användare 9 har tendens till signifikant större värden än användare 1 och 

8 och användare 10 har tendens till signifikant större värde än 8. Därmed kan man se att 

användare 4 har signifikant större värde än 8 och 10, men 10 har även signifikant större 

värde än 8. Denna tendens kan bero på att svaren från användare 4 vad det gäller filmer de 

inte förväntat sig går mer åt den visnings-baserade listan med rekommendationer medan 

svaren från användare 10 går mer åt medel och svaren från användare 8 mer åt listan med 

röstnings-baserade rekommendationer. Tittar man på dessa respektive användares 

medelvärde i avsnitt 5.2.1 tabell 6 så ser man att deras medelvärde stämmer överens med 

detta. Det är då möjligt att detta betyder att sett över alla filmer så upplever dessa användare 

de båda listorna med rekommendationer väldigt olika vad det gäller filmer de inte förväntat 

sig. 

Fortsätter man titta på användare 8 så är det lätt att tro att eftersom användaren har ett lågt 

medelvärde, 2,9, har den tendens till signifikant mindre värden än de med högre 

medelvärde. Exempelvis så har användare 8 tendens till signifikant mindre värde än 

användare 9 som har ett medelvärde på 3,8. Däremot har användare 8 inte tendens till 

signifikant mindre värden än användare 2 som har ett medelvärde på 3,9. Detta kan då bero 

på att användare 2 har mer spridning i sina svar och därför får ett högre medelvärde men 

visar ingen tendens till signifikant skillnad. 
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Tabell 9 Statistisk signifikans för användarjämförelser för Fråga 3. 

Anv. Anv 1 Anv 2 Anv 3 Anv 4 Anv 5 Anv 6 Anv 7 Anv 8 Anv 9 Anv 10 

Anv 1 - 
0.855 

(<) 
0.604 

(<) 
0.675 

(<) 
0.633 

(<) 
0.901 

(>) 
0.633 

(<) 
0.764 

(<) 
0.410 

(>) 
0.647 

(<) 

Anv 2 X - 
0.702 

(>) 
0.752 

(>) 
0.740 

(>) 
0.959 

(>) 
0.633 

(>) 
0.661 

(>) 
0.786 

(>) 
0.715 
(>) 

Anv 3 X X - 
0.661 

(<) 
0.764 

(>) 
0.887 

(>) 
0.515 

(>) 
0.702 

(<) 
0.879 

(>) 
0.828 

(>) 

Anv 4 X X X - 
0.740 

(>) 
0.925 

(>) 
0.575 

(>) 
0.545 

(<) 
0.775 

(>) 
0.775 

(>) 

Anv 5 X X X X - 
0.965 

(>) 
0.619 

(<) 
0.872 

(<) 
0.727 

(>) 
0.5 (>) 

Anv 6 X X X X X - 
0.901 

(<) 
0.944 

(<) 
0.959 

(<) 
0.971 

(<) 

Anv 7 X X X X X X - 
0.647 

(<) 
0.752 

(>) 
0.647 

(>) 

Anv 8 X X X X X X X - 
0.919 

(>) 

0.907 

(>) 

Anv 9 X X X X X X X X - 
0.775 

(<) 

Anv 10 X X X X X X X X X - 

 

Tabell 9 visar ett klart mönster på att användare 6 har tendens till signifikant mindre värden 

än användare 2, 5, 9 och 10. Användare 6 är den enda användare vad det gäller vilken lista 

med rekommendationer som hjälper användaren att hitta bättre filmer att titta på som 

skiljer sig signifikant. Som beskrivit i avsnitt 5.2.1 och tabell 6 har användare 6 ett 

medelvärde på 2,4 medan övriga har medelvärde på 3,3 eller högre. Däremot ser man som 

sagt bara tendens till signifikanta skillnader på användare 2, 5, 9 och 10. Detta kan betyda att 

användare 6 upplever att över alla filmer så hjälper listan med röstnings-baserade 

rekommendationer bättre till med att hitta filmer att titta på.  

Man kan även se i tabell 9 att förutom de användare som har tendens till signifikant större 

värden än användare 6 så har även övriga, användare 1, 3, 4, 7 och 8 tendens till större 

värden än användare 6. Dock är dessa värden inte över 0.95 vilket betyder att de inte är 

signifikanta.  

Tabell 7-9 har alla tendens till signifikanta skillnader. Dock är det svårt att se ett mönster på 

att det skulle vara en specifik användare som sticker ut. Det kan bero på att användarna 

upplever att listorna med rekommendationer skiljer sig beroende på vilken fråga som ställs. 

Sett över alla frågor finns det inget som tyder på att någon specifik användare upplever att 

listorna med rekommendationer skiljer sig utmärkande. Det finns däremot tecken på att en 

specifik användare upplever att listorna skiljer sig i specifika frågor, dock finns det alltså 

ingen användare som har signifikant skillnad mot en annan användare vid alla frågor.  

5.2.3 Jämförelse mellan frågor 

Alla användares, som ingick i undersökningen, värden läggs ihop från den övergripande 

statistiken i avsnitt 5.2.1 för att kontrollera hur frågorna skiljer sig sett över alla användare. I 

tabell 10 visas minsta värde, maximala värde, medelvärde, medianvärde och 

standardavvikelse för alla användare. Med hjälp av detta går det att se hur listorna med 
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rekommendationer skiljer sig sett på hela undersökningen. Tabell 10 visar liksom tabell 5, 

tabellen som jämför alla filmer, på medelvärdet att om alla filmer läggs ihop ligger svaren 

väldigt nära mitten. 

Tabell 10 Statistik för alla användare som ingick i undersökningen på respektive fråga. 

Tabell alla anv. Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

Min 1 1 1 

Max 6 6 6 

Avg 3,48 3,55 3,48 

Med 3,7 3,7 3,6 

Std 1,228 1,342 1,458 

 

Tabell 10 visar att det är en jämn statistik mellan frågorna och att medelvärde och 

medianvärde ligger väldigt nära mitten, 3,5. Detta kan betyda att sett över alla frågor 

upplever användare att det inte finns några större skillnader mellan listorna med 

rekommendationer. I tabell 10 kan man även se att även om fråga 1 och 3 har samma 

medelvärde skiljer de sig i medianvärde och standardavvikelse. Fråga 1 har mindre spridning 

i svaren vilket kan betyda att vissa av användarna upplever att listorna med 

rekommendationer skiljer sig mer i fråga 3.  

För att kontrollera om det finns någon tendens till statistisk signifikans mellan frågor 

används Mann-Whitney. Testet kontrollerar då om det finns tendens till signifikant större 

eller mindre värden mellan frågor. Om värdet är över 0.95 finns det en tendens till 

signifikant skillnad: 

Fråga 1 < Fråga 2 = 0.7 

Fråga 1 > Fråga 3 = 0.422 

Fråga 2 > Fråga 3 = 0.588 

Eftersom medelvärdena i tabell 10 och 5 är samma så blir även resultatet av testet samma. 

Det visar då att det inte finns någon tendens till statistisk signifikans mellan frågorna.  
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6 Analys 

Resultatet för jämförelsen mellan frågor visar på både användarna som ingick i 

undersökningen och filmer att användarna uppfattar stora likheter i de röstnings-baserade 

och visnings-baserade listorna med rekommendationer.  Det är däremot möjligt att se vissa 

skillnader när det gäller specifika filmer och användare.  

För filmer går det utläsa att film 2 sticker ut ur mängden i och med att filmen har tendens till 

signifikant större värden är flera andra filmer när det gäller att visa fler okända filmer, se 

5.1.2. Orsaken till detta kan då vara att film 2, Titanic, har listor med rekommendationer 

som skiljer sig avsevärt. Att ingen användare har svarat mindre än 3 kan visa på att när det 

gäller just den filmen upplever användarna att listan med visnings-baserade 

rekommendationer visar fler okända filmer.  

 

Figur 5 Röstnings-baserad och visnings-baserad lista med rekommendationer 
för film 2, Titanic. 

Vid en närmare titt på listorna av rekommendationer som visades för film 2 ser man att 

rankingen på filmerna skiljer sig något men i övrigt skiljer sig endast en film i listorna, se 

figur 5. Att användarna då upplever att listan med visnings-baserade rekommendationer 

visar fler okända filmer kan alltså bero på att det är en film som är mer okänd för dem. Detta 

är något som kan bero på att det är en strikt målgrupp. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att målgruppen som valts, webbutvecklare, har liknande filmvanor och att film 2 därför 

sticker ut ur mängden trots att den enda skillnaden på listorna är en film. Detta säger dock 

inget om ifall användarna upplever att den ena listan med rekommendationer är bättre än 

den andra eftersom det kan även vara bra att få fram okända filmer i ett 

rekommendationssystem. Tittar man dock på fråga 3 som riktar sig åt vilken lista som bäst 

hjälper användaren att hitta filmer att titta på kan det finnas något som stödjer eller 

motsäger detta. Däremot har film 2 i det fallet inga signifikanta skillnader vilket kan betyda 

att användarna där upplever att listorna inte skiljer sig vad gäller att bättre hitta filmer att 

titta på. Därför är det inte möjligt att se om användarna upplever att det är bra eller dåligt 

med fler okända filmer i detta fall.  

I fråga 3 som handlar om vilken lista som bäst hjälper användaren att hitta filmer att titta på 

är det film 1, 101 Dalmatians, och film 5, The Godfather, som utmärker sig mest med tendens 

till signifikant mindre värde än flera andra filmer, alltså att det är den röstnings-baserade 

listan som bäst hjälper att hitta filmer att titta på, se 5.1.2. Det är svårt att se ett samband 

mellan dessa två filmer då filmerna inte har liknande titlar, genre eller något som gör att det 
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skulle finnas ett samband. Att användarna upplever att den röstnings-baserade listan hjälper 

bättre för att hitta filmer att kolla på kan bero på att rankingen på listorna skiljer sig även om 

listorna visar liknande filmer.  

Eftersom det inte finns någon tendens till signifikant skillnad mellan frågorna (se 5.1.3) men 

mellan specifika filmer kan det bero på att användarna upplever att listorna skiljer sig vad de 

gäller specifika filmer. Detta kan bero på valet av filmer, valet av användare och valet av 

frågor. Det kan bero på att användarna har mer koll på filmer inom en viss genre eller att 

användarna förväntar sig att listorna ska resultera annorlunda beroende vilken film listorna 

utgår ifrån. 

När det gäller användare som ingick i undersökningen finns det ingen som sticker ut i 

mängden vad det gäller alla frågor, se 5.2.3. Att jämföra användare med varandra är dock 

bra för att se om det finns användare vars svar sticker ut som kan påverka undersökning. Till 

exempel är det möjligt att utläsa att användare 8 har tendens till signifikant större värde än 

andra vad det gäller fråga 1, frågan om vilken lista som visar flest okända filmer. Det kan 

betyda att denna användare upplever att listan för visnings-baserade rekommendationer är 

den som visar flest okända filmer, se 5.2.2. Att kunna se dessa tendenser gör att det är 

möjligt att se att dessa resultat kan vara påverkade för hur resultatet för jämförandet av 

filmer är. Det är möjligt att om denna signifikans inte funnits hade exempelvis film 2 inte 

varit signifikant utmärkande. Med hjälp av att testa signifikansen mellan användare kan det 

alltså vara möjligt att se vissa tendenser till varför det finns en tendens till signifikans mellan 

filmer. 

Det går exempelvis se att användare 6 vad det gäller fråga 3, frågan om vilken lista som bäst 

hjälper användare att hitta filmer att titta på, har en tendens till signifikant mindre värden 

än flera andra användare, se 5.2.2. Tittar man då på signifikansen mellan filmer vad det 

gäller fråga 3 kan man se att exempelvis film 1 och 5 tenderar att ha signifikant mindre 

värden än flera andra filmer, se 5.1.2. Det kan då betyda att eftersom användare 6 har 

tendens till signifikant mindre värden blir det lägre värden på vissa filmer och därmed finns 

en tendens till signifikant skillnad även där.  
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7 Slutsatser 

Över det stora hela sett till alla filmer och användare som ingick i undersökningen är 

slutsatsen att användarna inte upplever någon skillnad mellan listorna av röstnings-

baserade och visnings-baserade rekommendationer. När man däremot tittar närmare på de 

specifika filmernas listor med rekommendationer utgår från finns det vissa skillnader för 

respektive fråga. Alltså upplever användarna att det finns tendens till skillnad på röstnings-

baserade och visnings-baserade listor i specifika fall. Det finns även tendens till skillnad på 

listorna vad gäller specifika användare. Detta innebär att det finns användare som upplever 

skillnad mellan listorna sett över alla filmer i specifika fall. Det går däremot inte att se om 

dessa specifika fall har något samband. 

Slutsatserna stämmer överens med förväntat resultat i avsnitt 3.4 och när det gäller 

frågeställningen så besvaras huvudfrågan i detta arbete ”Hur skiljer sig användarnas 

upplevelse av röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer?” med att 

användarna upplever att de inte skiljer sig.  

När det gäller underfrågorna, som hjälper till att besvara huvudfrågan, ”Hur skiljer sig 

röstnings-baserade och visnings-baserade rekommendationer vad det gäller att visa 

okända filmer för användarna?”, ”Hur skiljer sig röstnings-baserade och visnings-

baserade rekommendationer vad det gäller att visa filmer som användarna inte förväntat 

sig baserat på sökning av en specifik film?” och ”Hur skiljer sig röstnings-baserade och 

visnings-baserade rekommendationer vad det gäller att hjälpa användarna att hitta filmer 

att kolla på baserat på ranking av filmer?” är slutsatsen att användarna inte upplever 

någon skillnad mellan de röstnings-baserade och visnings-baserade listorna i någon av 

frågorna sett över hela undersökningen.  
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8 Avslutande diskussion 

8.1 Diskussion 

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur användarna upplever att röstnings-baserade 

och visnings-baserade rekommendationer skiljer sig. Det visade sig att användarna inte 

upplever någon skillnad mellan rekommendationerna sett över det stora hela, däremot i 

vissa specifika fall. 

Ekstrand m.fl. (2014) upptäckte att listorna med rekommendationer som innehåller mycket 

nya filmer för användarna har en negativ inverkan på användarnas upplevelse av 

rekommendationerna. Som tidigare diskuterats i detta arbete vad det gäller att lista okända 

filmer för användarna och dess upplevelse av listorna med rekommendationer visar 

Ekstrand m.fl (2014) att lista fler okända filmer inte betyder att användarna upplever att det 

är en bättre rekommendation. Detta går dock inte garantera att det gäller för de användare 

som medverkade i denna undersökning. 

Resultatet av detta arbete är väldigt strikt till de precisa faktorerna som användes för att 

genomföra denna undersökning. Det finns ingenting som garanterar samma resultat om 

några faktorer ändras. En stor faktor i detta arbete som skulle påverkas vid förändring är det 

dataset som användes från MovieLens. Skulle ett annat dataset från MovieLens eller ett helt 

annat dataset från en annan sajt användas skulle resultatet kunna se annorlunda ut. Resultat 

skulle även kunna se annorlunda ut om en annan användargrupp valts för att delta i 

undersökningen. Detta arbete använde sig utav 10 stycken webbutvecklare vilket kan 

begränsa resultatet till just webbutvecklare då det finns en möjlighet att de tänker liknande 

vad det gäller listorna med rekommendationer och frågorna. Hade däremot detta arbete haft 

en spridd målgrupp eller använt slumpmässiga användare hade det inte varit möjligt att säga 

att just denna målgrupp upplever att listorna med rekommendationer skiljer sig på ett visst 

sätt. Det är även viktigt att tänka på att funktionerna som användes i EasyRec kan se 

annorlunda ut i andra rekommendationssystem. Därför kan resultatet se annorlunda ut om 

ett annat rekommendationssystem används.  

Det är svårt att säga om undersökningen hade sett annorlunda ut vid ett fler antal filmer. 

Eftersom användarna upplever att de röstnings-baserade och visnings-baserade listorna inte 

skiljer sig sett över alla 10 filmer skulle det troligvis inte ge ett annat resultat om fler filmer 

används i undersökningen. Däremot skulle troligen användare ändå uppleva att listorna med 

rekommendationer skiljer för vissa specifika filmer. Med stor sannolikhet kan dessa enskilda 

fall av statistisk signifikanta skillnader se olika ut om undersökningen skulle bestå utav 

andra filmer. För att kunna ta reda på hur användarna upplever de röstnings-baserade och 

visnings-baserade listorna med rekommendationer sett över alla filmer i datasetet måste alla 

filmer testat vilket hade krävs mycket mer tid och engagemang från användarna som 

genomförde undersökningen och nästintill omöjligt eftersom de då hade behövs besvara 

enkäten 1862 gånger. 

Detta arbete innehåller ingen information om användarna som ingick i undersökningen mer 

än att de är webbutvecklare. Det är därför inte möjligt att replikera detta arbete eftersom det 

inte är möjligt att använda samma användare. Detta är däremot gjort medvetet för att 

skydda användarna som deltagit i undersökningen. Det gör också att det inte behövs några 

extra åtgärder för att skydda användarna ur etiska aspekter.  
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Eftersom det finns otroligt många webbsidor som innehåller miljontals objekt är det viktigt 

att ta reda på vad som kan hjälpa användarna att bättre hitta det de söker. Detta arbete 

undersöker två sätt att ta fram rekommendationer och resultatet av arbetet kan hjälpa 

webbtjänster att se hur användarna upplever de olika listorna med rekommendationer.  

8.2 Framtida arbete 

I framtida arbeten finns det mycket intressant som är möjligt att göra för att utöka resultatet 

från detta arbete. Det skulle vara intressant att använda ett annat dataset än MovieLens för 

att ta reda på hur mycket dess filmer påverkar listorna med rekommendationer. Även om 10 

användare är tillräckligt för att det ska vara möjligt att se om det finns tendens till 

signifikanta skillnader skulle det vara intressant att utföra detta på en annan något större 

målgrupp för att göra resultatet mer pålitligt över flera målgrupper.  

Långsiktigt skulle det vara intressant att implementera dessa rekommendationer i ett 

verkligt system för att själv kunna samla ihop data och jämföra de olika 

rekommendationerna med varandra. Det gör att man får mer kontroll över vilken data som 

finns och hur den samlats in. Det gör också att man kan se olika mönster i hur det skiljer sig 

på objekten som användarna röstar på och tittar på.  
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Appendix A -  Listor med rekommendationer 

101 Dalmatians (1996) itemsratedgoodbyotherusers id:225 

 Star Wars (1977) 

 Toy Story (1995) 

 Return of the Jedi (1983) 

 Independence Day (ID4) (1996) 

 Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971) 

 Mr. Holland's Opus (1995) 

 Star Trek: First Contact (1996) 

 Mission: Impossible (1996) 

 Jerry Maguire (1996) 

 Twister (1996) 

101 Dalmatians (1996) otherusersalsoviewed id:225 

 Star Wars (1977) 

 Toy Story (1995) 

 Independence Day (ID4) (1996) 

 Return of the Jedi (1983) 

 Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971) 

 Mission: Impossible (1996) 

 Twister (1996) 

 Star Trek: First Contact (1996) 

 Fargo (1996) 

 Jerry Maguire (1996) 

Titanic (1997) itemsratedgoodbyotherusers id:313 

 Contact (1997) 

 Star Wars (1977) 

 Air Force One (1997) 

 English Patient, The (1996) 

 Scream (1996) 

 Return of the Jedi (1983) 

 Fargo (1996) 

 Liar Liar (1997) 

 L.A. Confidential (1997) 

 Good Will Hunting (1997) 

Titanic (1997) otherusersalsoviewed id:313 

 Contact (1997) 

 English Patient, The (1996) 

 Scream (1996) 

 Air Force One (1997) 

 Liar Liar (1997) 

 Star Wars (1977) 

 Return of the Jedi (1983) 

http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=773&i=51&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FStar%2520Wars%2520%281977%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=773&i=18&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FToy%2520Story%2520%281995%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=773&i=666&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FReturn%2520of%2520the%2520Jedi%2520%281983%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=773&i=903&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FIndependence%2520Day%2520%281996%29
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   II 

 Fargo (1996) 

 L.A. Confidential (1997) 

 Conspiracy Theory (1997) 

Schindler's List (1993) itemsratedgoodbyotherusers id:318 

 Star Wars (1977) 

 Raiders of the Lost Ark (1981) 

 Silence of the Lambs, The (1991) 

 Fargo (1996) 

 Return of the Jedi (1983) 

 Empire Strikes Back, The (1980) 

 Pulp Fiction (1994) 

 Forrest Gump (1994) 

 Back to the Future (1985) 

 Fugitive, The (1993) 

Schindler's List (1993) otherusersalsoviewed id:318 

 Star Wars (1977) 

 Raiders of the Lost Ark (1981) 

 Silence of the Lambs, The (1991) 

 Fargo (1996) 

 Return of the Jedi (1983) 

 Pulp Fiction (1994) 

 Forrest Gump (1994) 

 Empire Strikes Back, The (1980) 

 Back to the Future (1985) 

 Fugitive, The (1993) 

Star Wars (1977) itemsratedgoodbyotherusers id:50 

 Return of the Jedi (1983) 

 Raiders of the Lost Ark (1981) 

 Fargo (1996) 

 Toy Story (1995) 

 Empire Strikes Back, The (1980) 

 Godfather, The (1972) 

 Silence of the Lambs, The (1991) 

 Contact (1997) 

 Star Trek: First Contact (1996) 

 Twelve Monkeys (1995) 

Star Wars (1977) otherusersalsoviewed id:50 

 Return of the Jedi (1983) 

 Fargo (1996) 

 Toy Story (1995) 

 Raiders of the Lost Ark (1981) 

 Independence Day (ID4) (1996) 
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   III 

 Godfather, The (1972) 

 Empire Strikes Back, The (1980) 

 Silence of the Lambs, The (1991) 

 Contact (1997) 

 Pulp Fiction (1994) 

Godfather, The (1972) itemsratedgoodbyotherusers id:127 

 Star Wars (1977) 

 Return of the Jedi (1983) 

 Fargo (1996) 

 Raiders of the Lost Ark (1981) 

 Silence of the Lambs, The (1991) 

 Toy Story (1995) 

 Pulp Fiction (1994) 

 Empire Strikes Back, The (1980) 

 Twelve Monkeys (1995) 

 Contact (1997) 

Godfather, The (1972) otherusersalsoviewed id:127 

 Star Wars (1977) 

 Return of the Jedi (1983) 

 Fargo (1996) 

 Raiders of the Lost Ark (1981) 

 Toy Story (1995) 

 Independence Day (ID4) (1996) 

 Pulp Fiction (1994) 

 Silence of the Lambs, The (1991) 

 Twelve Monkeys (1995) 

 Contact (1997) 

 

Street Fighter (1994) itemsratedgoodbyotherusers id:1413 

 Toy Story (1995) 

 Jungle Book, The (1994) 

 Return of the Jedi (1983) 

 Groundhog Day (1993) 

 Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971) 

 Men in Black (1997) 

 Aladdin (1992) 

 Independence Day (ID4) (1996) 

 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 

 Wizard of Oz, The (1939) 

Street Fighter (1994) otherusersalsoviewed id:1413 

 Mars Attacks! (1996) 
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http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=518&i=666&a=1&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FReturn%2520of%2520the%2520Jedi%2520%281983%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=518&i=13&a=1&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FFargo%2520%281996%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=518&i=73&a=1&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FEmpire%2520Strikes%2520Back%2C%2520The%2520%281980%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=518&i=105&a=1&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FBack%2520to%2520the%2520Future%2520%281985%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=518&i=945&a=1&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FFugitive%2C%2520The%2520%281993%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=518&i=858&a=1&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FForrest%2520Gump%2520%281994%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=518&i=903&a=1&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FIndependence%2520Day%2520%281996%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=666&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FReturn%2520of%2520the%2520Jedi%2520%281983%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=51&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FStar%2520Wars%2520%281977%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=105&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FBack%2520to%2520the%2520Future%2520%281985%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=595&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FIndiana%2520Jones%2520and%2520the%2520Last%2520Crusade%2520%281989%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=969&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FRaiders%2520of%2520the%2520Lost%2520Ark%2520%281981%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=73&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FEmpire%2520Strikes%2520Back%2C%2520The%2520%281980%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=945&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FFugitive%2C%2520The%2520%281993%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=518&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FSilence%2520of%2520the%2520Lambs%2C%2520The%2520%281991%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=706&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FWhen%2520Harry%2520Met%2520Sally...%2520%281989%29
http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=796&a=2&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FPrincess%2520Bride%2C%2520The%2520%281987%29
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Grease (1978) otherusersalsoviewed id:451 

 Star Wars (1977) 

 Back to the Future (1985) 

 Return of the Jedi (1983) 

 Raiders of the Lost Ark (1981) 

 Empire Strikes Back, The (1980) 

 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 

 Silence of the Lambs, The (1991) 

 Groundhog Day (1993) 

 Forrest Gump (1994) 

 When Harry Met Sally... (1989) 
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http://martina:8080/easyrec-web/t?r=null&t=2&f=470&i=595&a=1&u=http%3A%2F%2Fus.imdb.com%2FM%2Ftitle-exact%3FIndiana%2520Jones%2520and%2520the%2520Last%2520Crusade%2520%281989%29
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   VII 

Appendix B -  Kod för enkät 

<div class="form" id="checkform"><h3>Enkät</h3> 

<form method="post" action=""> 

1. Vilken lista har fler filmer som är mer okända för 

dig?<br><br> 

<p>Mer Lista 1 <br> 

än Lista 2</p><p class="right">Mer Lista 2  

<br> 

än Lista 1</p> 

<br><br> 

<input type="radio" name="1" id="radio1" value="1" class="css-

checkbox" required/><label for="radio1" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="1" id="radio2" value="2" class="css-

checkbox" /><label for="radio2" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="1" id="radio3" value="3" class="css-

checkbox" /><label for="radio3" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="1" id="radio4" value="4" class="css-

checkbox" /><label for="radio4" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="1" id="radio5" value="5" class="css-

checkbox" /><label for="radio5" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="1" id="radio6" value="6" class="css-

checkbox" /><label for="radio6" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<hr> 

2. Vilken lista har fler filmer du inte förväntat 

dig?<br><br> 

<p>Mer Lista 1 <br> 

än Lista 2</p><p class="right">Mer Lista 2  

<br> 

än Lista 1</p> 

<br><br> 

<input type="radio" name="2" id="radio7" value="1" class="css-

checkbox" required /><label for="radio7" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="2" id="radio8" value="2" class="css-

checkbox" /><label for="radio8" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="2" id="radio9" value="3" class="css-

checkbox" /><label for="radio9" class="css-label 

radGroup2"></label> 
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<input type="radio" name="2" id="radio10" value="4" 

class="css-checkbox" /><label for="radio10" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="2" id="radio11" value="5" 

class="css-checkbox" /><label for="radio11" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="2" id="radio12" value="6" 

class="css-checkbox" /><label for="radio12" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<hr> 

3. Vilken lista hjälper dig bäst att hitta filmer att kolla 

på?<br><br> 

<p>Mer Lista 1 <br> 

än Lista 2</p><p class="right">Mer Lista 2  

<br> 

än Lista 1</p> 

<br><br> 

<input type="radio" name="3" id="radio13" value="1" 

class="css-checkbox" required /><label for="radio13" 

class="css-label radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="3" id="radio14" value="2" 

class="css-checkbox" /><label for="radio14" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="3" id="radio15" value="3" 

class="css-checkbox" /><label for="radio15" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="3" id="radio16" value="4" 

class="css-checkbox" /><label for="radio16" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="3" id="radio17" value="5" 

class="css-checkbox" /><label for="radio17" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<input type="radio" name="3" id="radio18" value="6" 

class="css-checkbox" /><label for="radio18" class="css-label 

radGroup2"></label> 

<hr> 

<input type="submit" name='submit' value="Nästa"> 

</form> 

</div> 

<?php 

if (isset($_POST['submit'])) { 

$file = '../svar.txt'; 

// Open the file to get existing content 

$current = file_get_contents($file); 

// Append a new person to the file 

$current .= "101 Dalmatians: " .$_POST['1'] ." ".$_POST['2'] ." 

".$_POST['3']."\n"; 
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// Write the contents back to the file 

file_put_contents($file, $current); 

} 

?> 


