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Abstrakt: 
Mängden data som transporteras över Internet idag är stor. Vilket innebär att det finns ett 

överflöd av information och ett behov för att urskilja relevant innehåll mot irrelevant. För att 

uppnå detta används rekommendationssystem som i sin tur använder olika filtreringstekniker. 

Det finns tre huvudtyper av tekniker, innehållsbaserad kollaborativ filtrering och hybrid tekniker. 

Syftet med studien är att jämföra olika filtreringstekniker och undersöka hur teknikerna förhåller 

sig till träffsäkerhet mot testset, beräkningsbelasning och användarnöjdhet. För att genomföra 

detta på ett nyanserat sätt har en strukturerad litteraturstudie genomförts där sju olika steg för 

inhämtning och analys av dokument gjorts. En kvalitativ metanalys genomfördes på de 28 

utvalda tidskriftsartiklarna. IFT rekommendationssystem var den rekommendationsteknik som 

anses minst effektiv utifrån den definition som studien utgått från. KFT och hybrid 

rekommendationssystem är de som är mest effektiva enligt denna studie. Hybrid system kan ta 

vara på fördelar från alla andra tekniker och kan synergiskt också motverka vissa av teknikernas 

förknippade brister, mot kostnaden av att implementations-komplexiteten ökar. 

 

Nyckelord:  
Rekommendationssystem, E-Handel, Rekommendations System, Litteraturstudie, 
Innehållsbaserad Filtreringsteknik, Kollaborativ Filtreringsteknik, Hybrid filtreringsteknik 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Internets framfart har inneburit stora förändringar världen över och mängden data som genereras 

och transporteras över Internet är stor. Detta gör att information finns i överflöd och skapar 

behovet att urskilja relevant innehåll mot irrelevant. Exabyte är en term för  att beskriva en 

triljon bytes (10^18). År 2010 sändes drygt 165 exabyte data och år 2014 uppgick trafiken till 

dryga 509 Exabyte data [1] vilket innebär en mångfaldig ökning som tillskrivs att allt fler 

människor världen över använder Internet men också att annat än enbart personliga datorer 

numera är uppkopplade, så som bilar, hemutrustning, fabriker och annan teknologi och allt pekar 

på en fortgående ökande trend, där internettrafiken förutspås uppgå till 1812 exabyte år 2018 [2].  

För att visa relevant innehåll och minska risken för informationsöverflöd när en användare 

använder ett system, exempelvis en internettjänst, så kan olika tekniker nyttjas. Systemen som 

används för att göra dessa olika typer av relevans-urval kallas rekommendationssystem, även 

benämnt Recommender Systems. Teknikerna delas in i två huvudtyper, innehållsbaserade och 

kollaborativ filtrering.  

Rekommendationssystem som använder innehållsbaserad filtreringsteknik (IFT) styr 

rekommendationer utifrån vad en användare tidigare har sett eller rankat. Om en användare sett 

ett föremål på en e-handelswebbsida och gett den ett bra omdöme så utgår systemet utifrån 
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omdömet för att kunna rekommendera ett annat föremål till användaren som anses passa den. 

Med e-handelswebbsida i denna studie kommer webbsidor avsedda för e-handel att behandlas.  

Sedan försöker systemet hitta ett föremål som är mycket lik det första i innehåll, innehållet kan 

bestämmas av olika egenskaper hos föremålet, och sedan rekommendera denna för användaren 

[3].  

Kollaborativ filtreringsteknik (KFT) inom rekommendationssystem rekommenderar istället 

föremål genom att hitta likheter mellan användare med antagandet att användare med stora 

likheter tycker likadant om  ett visst föremål. Detta innebär att KFT förlitar sig helt på 

användarnas åsikter i frågan om att göra bra rekommendationer [4].  

Dessa system har de senaste åren blivit allt vanligare. Primärt utvecklas de inom e-handel, 

exempelvis webbutiker och videostreamingtjänster, men även inom sociala medier. Nyligen har 

rekommendationssystem även tillämpats inom medicin för behandling av tinnitus [5]. 

Inom konsumentmarknadsföring är rekommendationssystem (RS) allmänt kända system, som 

har utnyttjats till stor kommersiell framgång i kända tekniska företag som exempelvis Amazon, 

TiVo och Netflix. RS-tekniken har i takt med deras effekter på marknaden haft mycket 

uppmärksamhet från forskare. Många artiklar har publicerats, system har släppts, och 

topprankade konferenser har upprättats under det senaste decenniet av ledande vetenskapliga och 

tekniska föreningar om forskning inom RS. RS är ett framträdande exempel på den verkliga 

effekten av akademisk forskning inom data mining, kunskapsupptäckt och 

informationshämtning. [6]  

Rekommendationssystem används för att hjälpa oerfarna användare att navigera genom stora 

mängder information, för att kunna göra bra rekommendationer, för att tillfredsställa och 

stimulera användare genom en bra tjänst och för att skapa kommersiellt värde [7].  

1.2 Frågeställning 

Vilken rekommendationsteknik är den mest effektiva inom e-handel? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att nyanserat beskriva och öka kunskapen för vilken 

rekommendationsteknik som är den mest effektiva inom e-handel, vilket ger ett välgrundat val 
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för vilken teknik som bör användas vid framställning av ett rekommendationssystem. Detta för 

att systemet ska ge rekommendationer till användaren med hög träffsäkerhet, liten 

beräkningsbelastning och positiv användarnöjdhet. 

Vanligen används enbart statisktiska träffsäkerhetsmått, så som felfrekvens, för att förklara 

träffsäkerheten av en specifik rekommendationsalgoritm, men detta är enbart en av flera aspekter 

som bör sammanvägas i vad som är ett effektivt rekommendationssystem, där effektivt definieras 

som att tekniken har hög träffsäkerhet mot testset, beräkningsbelastningen är låg och 

användarnöjdheten är positiv. 

Med undersökningen vill vi även bidra till forskning och utveckling av ämnet 

rekommendationssystem.  

Detta gör vi genom att sammanställa modern litteratur om rekommendationssystem och vägleda  

genom att leverera den kunskap som vår studie skapar. 

1.4 Avgränsningar 

En litteraturstudie har inga regler för hur många studier som ska ingå. Det är bäst att inkludera all 

relevant forskning inom området. Detta är dock inte alltid möjligt, dels av praktiska skäl men 

även av ekonomiska skäl [8]. Därav har 28 studier använts i denna studie. Dessa har ansetts vara 

av relevant forskning inom området, dels eftersom dessa uppfyllt de urvalskriterier som använts i 

denna studie men också eftersom de på ett eller annat sätt berör de olika filtreringsteknikerna 

som denna studie undersöker.  

 

Utöver begränsningar ovan så används bara de tidskriftsartiklar som berör webbhandel och 

därmed så utesluts de som berör rekommendationssystem för sociala medier.  

Vi har även avgränsat oss till att endast beröra och undersöka IFT, KFT och hybrid tekniker, 

huvudsakligen på grund av omfattningen av arbetet men också för att möjliggöra att syftet och 

frågeställningen besvaras eftersom det finns många nya tekniker som inte har samma mängd 

artiklar publicerade inom ämnet eller med tillräckligt stor.  
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2. Metod 

Metoden som valts för att besvara syftet är dokumentanalys i en litteraturstudie, nedan kommer 

en ingående beskrivning av alla steg som genomförts. 

2.1 Strukturerad litteraturstudie 

I denna studie har en metod för strukturerad litteraturstudie använts.  

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att sammanställa resultaten från flera olika studier, 

och därav sammanfatta den bästa tillgängliga forskningen inom ett specifikt ämne. Man 

använder transparenta tillvägagångssätt för att hitta, utvärdera och sammanställa resultaten av 

relevant forskning i en systematisk granskning av litteratur. Tillvägagångssättet som ska 

användas definieras tydligt i förväg för att säkerställa att studien är transparent och kan 

återskapas. Dessutom är denna typ av studie utformad för att minimera snedvridning och 

partiskhet. De studier som ingår i en systematisk litteraturstudie kvalitetskontrolleras så att 

resultaten av ett stort antal studier kan sammanställas. Därav är en viktig del av processen att 

studierna är granskade. [9] 

Det som utgör informationskällan är litteraturen och den redovisade data ska bygga på 

vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. Fokuset för den systematiska 

litteraturstudien bör ligga på aktuell forskning inom det valda området. [8] 

Det som skiljer en systematisk litteraturstudie från allmänna litteraturstudier är att en systematisk 

litteraturstudie tydligt redovisar de använda metoderna och att de är öppna för granskning [8].  

Enligt Campbell Collaboration måste fyra kriterier vara uppfyllda i en systematisk 

litteraturstudie. Kriterierna är följande [9]: 

1.     Kriterierna och metoderna för sökningen och urvalet av artiklar ska vara tydligt 

beskrivna. 

2.     Det ska finnas en bestämd och tydlig sökstrategi. 

3.     Alla inkluderade studier ska systematiskt kodas. 

4.     För att väga samman resultatet från flera små studier ska en metaanalys användas 

(detta om det är möjligt).  
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Givet det ovan beskrivna tillvägagångssättet så kallas denna studie för en strukturerad 

litteraturstudie eftersom att kriterierna för en systematisk litteraturstudie uppfylls enligt 

Campbell Collaboration men enligt Boell & Cecez-Kecmanovic är kraven inte till fullo uppfyllda 

[9, 10]. Urvalskriterier har tydligt definierats och detta har innefattat ämnen som ska beröras i 

sökningen av litteratur men ett så strikt protokoll som det beskrivs av Boell & Cecez-Kecmanovic 

har inte använts. [10] 

Vidare har söktermerna i tabell 1 och 2 använts för att eftersöka litteraturen för studien, 

begränsningen i det är att det kan finnas olika termer i användning som beskriver samma 

fenomen vilket i detta fall leder till att alla artiklar inom ämnet inte upptäcks och får dess rätta 

roll i studien. [10] 

2.1.1 Metaanalys 

En metaanalys är en typ av systematisk litteraturstudie som möjliggör analys av ett större 

datamaterial genom sammanvägning av data från flera olika studier [8]. Det är en statistisk 

metod som drar nytta av resultaten från ett varierande antal helt oberoende studier. Slumpens 

inflytande på resultaten och risken för felaktiga slutsatser reduceras genom att kombinera 

resultaten från många studier. [11] 

2.2 Metodval 

Den metod som har använts i denna studie är dokumentanalys och nedan beskrivs de sju kritiska 

stegen för inhämtning och analys av dokument.  

2.2.1 Analys av dokument 

Vi har genomsökt och analyserat dokument av vetenskaplig karaktär för att insamla data till 

denna studie. De sju steg som genomförts för inhämtning av information beskrivs enligt Oates: 

Sökning, Anskaffning, Utvärdering, Genomläsning, Kritisk utvärdering, Summering, och Skriva 

en kritisk recension. [12] 

Sökning, innefattar för denna informationsinhämtning sökning via databasen Uppsala 

Universitetsbibliotek. Termer skrevs ned i en tabell och synonymer listades (tabell 1). Dessa 

termer kombinerades sedan till olika söktermer som ansågs utgöra bästa möjliga grund för att 
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besvara syftet. Om exempelvis sökterm “Electronic Commerce Recommender Systems 

Optimization” används, så ska den i detta fall brytas itu till tre del-teman “Electronic Commerce” 

“Recommender Systems” och “Optimization”. Sökning görs på alla kombinationer av 

synonymer för varje sökterm [12]. I tabell 1 ser man termerna, som är del av söktermerna i tabell 

2, med respektive synonym och svenska motsvarighet. En första sökning gjordes även innan 

söktermerna beslutades om för att få en överblick av tillgänglig litteratur och hur många termer 

som kan användas i en sökning för att få en lagom spridning bland sökresultaten.  

 
Tabell 1: Termer och synonymer 

Term Synonymer och närliggande termer 

Recommender systems Recommendation systems, Rekommendationssystem,  

Electronic Commerce E-Commerce, E-handel, Näthandel, Webbhandel 

Content-Based Innehållsbaserad 

Collaborative Filtering Kollaborativ filtrering 

Hybrid Hybrid 

Latent Factor Latent Faktor 

Revenue Sales, Försäljning 

User satisfaction Användarnöjdhet 

Optimization Optimisation, optimering 

Computational Beräkningsmässig 

 
 
Tabell 2: Söktermer 

Sökterm Nr: 

Electronic Commerce Recommender Systems 1 

Electronic Commerce Recommender Systems Content-Based 2 

Electronic Commerce Recommender Systems Collaborative Filtering 3 

Electronic Commerce Recommender Systems Hybrid 4 

Electronic Commerce Recommender Systems Revenue 5 

Electronic Commerce Recommender Systems Sales 6 

Electronic Commerce Recommender Systems User Satisfaction 7 

Electronic Commerce Recommender Systems Optimization 8 
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Electronic Commerce Recommender Systems Computational Optimization 9 

Electronic Commerce Recommender Systems Computational 10 

 

Anskaffning, innebär att få tillgång till de sökresultat som framgår av tidigare steg. På grund av 

Universitetsbibliotekets tillgång till en mängd litteratur så möjliggör det användning av material. 

För vissa sökresultat via Universitetsbiblioteket så tillkommer avgifter för att att få tillgång till 

materialet, detta  material bortses från. [12] 

Utvärdering, är det steg då trovärdigheten för ett dokument testas och ifrågasätts [12]. Exempel 

på kritiska frågor som ställts om källan är: Är artikeln utgiven av ett välkänt förlag? Är 

skribenten någon framstående inom området? Är utgivaren känd sedan tidigare? Är utgivaren av 

materialet sammankopplad till en universitets tidning? Är tidningen engagerad i ämnet i stort? 

Genomläsning, var det steg då författarna tog till sig den relevanta informationen från källan. 

Vanligen innefattar detta steg primärt genomläsning av artiklarnas abstrakt eller böckernas 

innehållsförteckning för att hitta det relevanta i varje källa och att sedan läsa de delar som anses 

relevanta [12]. 

Kritisk utvärdering, är den del som huvudsakligen handlar om att kritiskt bedöma en texts 

innehåll och dess relevans för forskningen som bedrivs. Oates förklarar hur det är viktigt att 

bedöma texten du läser i relation till vad de kan uppfylla för mål med din forskning [12]. 

Summering, är det steg där en kort summering av varje källa görs, här är det viktigt att ta med 

all information om författare, utgivare och även en sammanfattning av vad som var huvudsakliga 

ämnet för dokumentet [12]. 

Skriva en kritisk recension, är det sista och avslutande steget i att sammanställa denna data som 

behandlats. Metoden som används här är att fokusera på forskningsfrågorna som definierats 

tidigare och att framföra koncept och teorier som stöds av en eller flera källor [12]. 

Processen som beskrivs ovan i sju steg är något som skall göras iterativt under forskningens gång 

för att säkerställa att rapporten inte missar att ta nya publikationer i beaktning. 
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2.2.2 Urvalskriterier 

I denna strukturerade litteraturstudie användes följande urvalskriterier under anskaffningen: 

- Tidskriftsartiklar som ska användas i litteraturinhämtningen ska vara publicerade från och 

med 2015 för att anses vara av tillräcklig relevans för denna studie. Detta innebär ett 

tidsband på mindre än 4 år, men eftersom det den senaste tiden har och fortfarande görs 

en hel del forskning inom rekommendationssystem finns det tillräckligt med relevanta 

artiklar att hitta. 

- Tidskriftsartiklar måste vara publicerade av ett erkänt förlag eller framstående författare 

för att anses relevanta. 

- Tidskriftsartiklar måste vara publicerade av högt ansedda universitet, med kompetens 

inom området. 

- Tidskriftsartiklar måste vara granskade (peer-reviewed) för att kvalificeras som 

dokument till denna studie. 

Material som passar beskrivningen ovan men som endast är tillgänglig via Uppsala  

Universitetsbibliotek mot en avgift kommer bortses från för att omfattningen av denna studie är 

för liten för den typen av inköp.  

3. Teori 

Nedan beskrivs och förklaras hur tre olika rekommendationstekniker, innehållsbaserad filtrering, 

kollaborativ filtrering och hybrid filtrering, fungerar i teorin, samt listas ett par användbara och 

vanliga begrepp.  

3.1 Termer och begrepp 

3.1.1 Data-gleshet problemet 

Data-gleshet är ett problem hos RS som uppstår då användare betygsätter väldigt få objekt, eller 

att objekt får mycket få betyg från användare, vilket innebär att det inte finns tillräckligt med 
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data för att ge en rekommendation. Data-gleshet problemet uppstår i de användarbaserade 

kollaborativa filtreringsteknikerna samt de objektbaserade kollaborativa filtreringsteknikerna. 

Det blir svårt att beräkna användare-till-användare och objekt-till-objekt likhet vid detta problem, 

och som ett resultat blir det svårt att hitta objekt att rekommendera. [13] 

3.1.2 Kallstart-problemet 

Kallstart-problemet hos RS har fått stor uppmärksamhet hos forskare. Det finns två varianter av 

detta problem: kallstart-problemet med ny användare och kallstart-problemet med nytt objekt. 

När ett nytt objekt har överförts till systemet uppstår kallstart-problemet med nytt objekt. Det 

nya objektet har inga betyg från användare (eller så finns det för få betyg från användare) och 

blir därav rankad längst ner på rekommendationslistan av objekt. Detta problem kan delvis 

hanteras genom att man ger tidigare betyg till det nya objektet. När det talas om kallstart-

problemet är det dock vanligare att det talas om kallstart-problemet med ny användare, då ingen 

tidigare betygsättning kan göras på grund av systemets integritet och säkerhet. Vid kallstart-

problem med ny användare är det svårt att göra en förutsägelse för ett specifikt objekt eftersom 

de grundläggande filtreringsmetoderna i RS, såsom kollaborativ filtreringsteknik och 

innehållsbaserad filtreringsteknik, kräver användarens historiska betygsättningar för att beräkna 

likheten för bestämning av grannskapet. Till följd av denna anledning kan rekommendationers 

träffsäkerhet påverkas negativt på grund av systemets oförmåga att producera meningsfulla 

rekommendationer. [14] 

3.1.3 Skalbarhet-problemet 

Ett system, som är konstruerat att fungera med en viss mängd användare, som har förmågan att 

framgångsrikt fungera i andra mängder av användare är ett system som är skalbart. Många 

rekommendationstekniker har dock problem med att vara skalbara. [15] 

3.1.4 Shilling attack 

Shilling attacker minskar prediktionens träffsäkerhet hos ett RS genom att den som attackerar 

försöker göra ett målobjekt lättare att rekommendera. Resultatet blir att rekommenderade objekt 

för användare inte matchar deras preferenser, vilket påverkar användarnöjdheten. [16] 
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Tidigare forskning visar att ett målobjekt kan skjutas upp till toppen av en rekommendationslista 

genom att föra in en procent falska profiler [17]. Det är därav viktigt för robustheten hos RS att 

detektera shilling attacker.  

 

3. 2 Innehållsbaserad filtreringsteknik 
Den innehållsbaserade filtreringstekniken (IFT) är en domän-beroende algoritm som lägger 

tonvikten på analys av attribut för objekt för att generera rekommendationer [7]. Tekniken 

rekommenderar objekt vars innehåll liknar objekt som tidigare gillats av en viss användare [18]. 

När dokument så som exempelvis webbsidor, publikationer och nyheter ska rekommenderas så 

är IFT den mest framgångsrika [7]. 

Det finns två grundläggande principer för innehållsbaserade rekommendationssystem. Den ena 

principen är att undersöka beskrivningen av de objekt som gillats av en viss användare för att 

bestämma de huvudsakliga gemensamma attributen (preferenser) som kan användas för att 

särskilja dessa objekt. En användarprofil används för att lagra dessa inställningar. Den andra 

principen är att jämföra varje objekts attribut med användarprofilen så att endast objekt som har 

hög grad av likhet med användarprofilen kommer att rekommenderas. [18] 

För att generera rekommendationer använder innehållsbaserade rekommendationssystem två 

tekniker. Den ena tekniken använder sig av traditionella informationsinhämtningsmetoder för att 

generera rekommendationer. Den andra tekniken använder statistiska inlärnings- och 

maskininlärningsmetoder för att generera rekommendationer. Maskininlärningsmetoden bygger i 

stor utsträckning modeller som kan lära sig användarnas intressen av användarens historiska 

data. [18] 

En fördel med IFT är att andra användarprofiler inte behövs eftersom de inte påverkar 

rekommendationen. Den största nackdelen är dock behovet av djupgående kunskap och 

beskrivning av attributen hos objekten i profilen. [7] 
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3.3 Kollaborativ filtreringsteknik 
Kollaborativ filtreringsteknik (KFT) inom rekommendationssystem föreslår istället 

rekommendationer genom att hitta likheter mellan användare med antagandet att användare med 

stora likheter tycker likadant om ett visst objekt. Detta innebär att KFT förlitar sig helt på 

användarnas åsikter i frågan om att göra bra rekommendationer. [3] 

KFT är en domän-oberoende teknik för innehåll som inte kan beskrivas med metadata på ett 

enkelt och lämpligt sätt som exempelvis filmer och musik. KFT fungerar på så vis att en databas 

(användar/objekt-matris) av preferenser för objekt av användare byggs. Sedan matchar den 

användare med relevant intresse och preferenser genom att kalkylera likheter mellan deras 

profiler för att göra rekommendationer. Sådana användare bildar en grupp som man brukar kalla 

för grannskap (neighborhood). En användare får rekommendationer av objekt som användaren 

inte har betygsatt förut men som har betygsatts positivt av användare i samma grannskap. [7]  

Det finns två kategorier för feedbackdata som behandlas av KFT: explicit feedbackdata och 

implicit feedbackdata. Explicit feedbackdata är ofta i form av numeriska betyg från användare 

som har uttryckt sina preferenser angående specifika objekt. Implicit feedbackdata är i form av 

positiv underförstådd feedback som kan observeras. Denna data kan samlas in genom 

observationer av användarnas klick och köp av objekt, därav är denna data enklare att samla in 

än explicit feedbackdata. [19] 

Rekommendationer som har genererats med KFT kan vara av antingen prediktioner eller 

rekommendationer. Prediktioner är ett numeriskt värde, Rij, som uttrycker prediktions-poängen 

av objekt j för användaren i, medans rekommendationer är en lista av max N objekt som 

användaren kommer att gilla mest. Tekniken kan delas upp i två kategorier: memory-based och 

model-based. [7] 

  

3.3.1 Minnesbased teknik 
Vid minnesbaserad metod används betygsättningen för användar-objekt, som lagras i systemet, 

direkt för att förutsäga betyg för nya objekt. Detta kan i sin tur göras på två olika sätt, 

användarbaserad eller objektbaserad rekommendation. Användarbaserade tillvägagångssätt 

använder betygen för ett objekt från användare som har liknande betygsättningsmönster som en 

användare, så kallade grannar, för att utvärdera en användarens intresse för ett objekt. 

Användarens grannar är typiska användare vars betyg har mest samband med användarens 
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betygsättning. Objektbaserade tillvägagångssätt, å andra sidan, förutspår betyget från en 

användare av ett objekt baserat på betygen från användaren av liknande objekt. Därav liknar två 

objekt varandra om ett flertal användare av systemet har betygsatt dessa två objekt på ett 

liknande sätt. [20] 

  

3.3.2 Modellbaserad teknik 
Till skillnad från minnesbaserade system, där de lagrade betygen används direkt för att förutsäga, 

lär sig modellbaserade tillvägagångssätt en prediktionsmodell med hjälp av dessa betyg. En 

uppsättning modellparametrar fångar framträdande egenskaper hos användare och objekt. Dessa 

framträdande egenskaper lärs av träningsdata och används sedan för att förutsäga nya 

betygsättningar [20]. Det finns många olika modellbaserade tillvägagångssätt för uppgiften att 

rekommendera objekt och dessa inkluderar dels Bayesian Clustering [21], Latent Semantic 

Analysis [22], Maximum Entropy [23], och Boltzmann Machines [24].   

 

3.4 Hybrid filtreringsteknik 
För att få bättre prestanda med färre av nackdelarna hos de enskilda rekommendationsteknikerna 

används hybrid rekommendationsteknik som kombinerar två eller flera tekniker. Kollaborativ 

filtreringsteknik som kombineras med andra tekniker är den mest vanliga, som kategoriseras till 

sju olika tekniker. [25] 

Burke kategoriserar sju olika tekniker enligt följande:  

Viktad: Denna teknik fungerar på så vis att alla objekt får en vikt (poäng) av alla de 

rekommendationstekniker som finns i systemet. Ett objekts alla vikter från de olika teknikerna 

adderas ihop och får därmed sin totala vikt. Det objekt som har störst vikt rekommenderas till 

användaren. Beräkningen gör med hjälp av ett viktningsschema för att kombinera resultat från 

alla tekniker som finns i systemet. [25] 

 Växlande: Denna teknik bygger in en nivå av känslighet för objekt. Systemet använder kriterier 

för att växla mellan rekommendationsteknikerna i systemet. Eftersom växlingskriterier måste 

bestämmas introducerar växlande hybridtekniker ytterligare komplexitet, nämligen en annan nivå 

av parametrisering. Vilket innebär att en parameter, för hur en växling av teknik skall göras 

enligt kriteriet, måste läggas till i systemet. Fördelen med växlande hybridteknik är att systemet 
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kan vara känsligt för styrkor och svagheter hos sina rekommendationstekniker som finns i 

systemet. [25] 

Blandad: Denna teknik passar bra när många rekommendationer skall göras samtidigt. Därav 

presenteras flera rekommendationer från mer än en teknik tillsammans. 

 Funktionskombination: Denna teknik behandlar kollaborativ information som enkel extra 

funktionsdata som är kopplade till varje exempel och använder innehållsbaserad teknik över 

detta förstärkta datasetet. [25] 

Kaskad: Denna teknik, till skillnad från tidigare hybridtekniker, involverar en stegvis process. 

Först används en rekommendationsteknik för att producera en grov rangordning av kandidater 

(objekt) och en annan rekommendationsteknik förfinar rekommendationen bland de kandiderade 

objekten. [25] 

 Funktionsförstärkning: Denna teknik innebär att en rekommendationsteknik i systemet 

används för att producera ett betyg eller klassificering av ett objekt, och denna information 

används därefter i en annan rekommendationsteknik. [25] 

Meta-nivå: En modell genereras genom tillämpning av en rekommendationsteknik och denna 

modell ges som input till en annan rekommendationsteknik. Denna teknik använder en modell, 

som genererats av en rekommendationsteknik, som input till en annan rekommendationsteknik. 

Teknik skiljer sig från hybridtekniken funktionsförstärkning genom att hela modellen blir input, 

och inte att informationen från den lärda modellen blir input till en annan algoritm som 

funktionsförstärkningstekniken gör. [25] 
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4. Resultat 

Rekommendationssystem är ett attraktivt forskningsområde som vid en sökning på en databas för 

artiklar av vetenskaplig karaktär, i detta fall Uppsala Universitetsbibliotek, får 10041 träffar om 

sökning gör på termen “Recommender System” från 2015 till dagsläget. I denna studie har 10 

söktermer anpassats till att öka sannolikheten att besvara syftet framgångsrikt. Dessa söktermer 

har var och en resulterat i allt från ett tjugotal till flera hundra sökträffar varvid dessa har 

undersökts om de adderar värde till studien, 82 av dessa valdes som lämpliga vid en första 

genomgång. Därefter undersöktes dessa ytterligare vilket efter sållning av dubbletter samt 

djupare läsning resulterade i 28 unika tidskrift artiklar, publicerade av erkända personer och 

förlag inom området som ger empirisk evidens för att besvara forskningsfrågan..  

4.1 Innehållsbaserade rekommendationssystem i litteraturen 

Innehållsbaserade rekommendationssystem beskrivs i litteraturen som en fungerande teknik för 

att generera rekommendationer, men en stor mängd kritik riktas också mot denna teknik.   

Endast en av alla de identifierade artiklarna föreslår ett rekommendationssystem med en ren 

innehållsbaserad filtreringsteknik (IFT). Sattar, Ghanzanfar & Iqbal beskriver hur 

rekommendationssystem som använder IFT lider av problem med data-gleshet, kallstart, 

bristande rekommendations träffsäkerhet [26]. Kallstart problemet eller problemet med ny 

användare identifieras av Alyari & Navimipour också [27]. 

Den konkreta metod som beskrivs av Sattar et al. minskar samtliga dessa problem men med inte 

via en IFT lösning utan en hybrid av IFT och KFT som kommer beskrivas ytterligare nedan [26]. 

En konflikterande åsikt om IFT system är att de är tillräckligt bra vid kallstart och därtill beskrivs 

att IFT:s även möjliggör användare att bygga upp oberoende unika användarprofiler samt att det 

bygger på transparens i hur rekommendationerna genererades [28]. Andra begränsningar som 

noterats om IFT system är att generera innehålls-taggar för materialet är en krävande process, 

som ofta innefattar att en människa behöver se innehållet i varje vara och därefter tagga dem. 

Detta är mycket ekonomiskt kostsamt och har dålig skalbarhet [28]. Vidare beskrivs att IFT 

riskerar att få överspecialiseringsfel då algoritmen bara kommer rekommendera liknande objekt. 

[28] 
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Alyari & Navimipour nämner också problemen med att användare blir rekommenderade objekt 

som liknar de objekt användaren redan sett och problemet med överspecialisering men de tar 

även upp hur IFTs inte tar hänsyn till en användares attityd gentemot ett objekt vilket leder till 

sämre precision [27]. Den metod som anges anger för att överkomma problemen med IFTs är att 

skapa en hybridmodell [27].   

Något som bara nämns en gång är att IFT:s  inte kan ta hänsyn till kvaliteten av de objekt som de 

rekommenderar, så vad gäller två filmer kan den andra vara en remake av den första där den 

första eventuellt är utdaterad men den nyare mycket aktuell, då kan systemet inte se skillnad på 

dessa vitt skilda filmer. [27] 

Sist så behöver IFT system modifieras av någon med kunskaper inom den exakta domän den ska 

tillämpas på eftersom innehållet skiljer sig och för att bäst kunna beskriva det behövs expertis. 

[27] 

4.2 Kollaborativ filtreringsteknik i litteraturen 

Kollaborativ filtreringsteknik (KFT) utgår till skillnad från IFT:s från andra användare och dess 

betygsättningar. När en ny användare navigerar genom en hemsida med varor och ger ifrån sig 

en implicit eller explicit betygsättning så kan KFT algoritmen jämföra användaren mot vad andra 

användare med liknande åsikter gillat för övriga objekt. 

 

Alyari & Navimipour förklarar att KFT bevisats användbara i många studier och att det finns 

framgångsrika tillämpningar av KFT i praktiken men att denna stora användning av systemtypen 

avslöjar vissa begränsningar [27]. Nackdelarna som beskrivs är KFT:s   användar-kallstart-

problemet när en användare inte givit betygsdata så går det inte att köra algoritmen, skalbarheten, 

objekt-kallstart-problemet, problemet med att få användare att betygsätta objekt i början av ett 

nytt system och data-glesheten. Data-glesheten nämns som det största problemet [27, 29]. 

Fördelar som beskrivs är möjligheten att göra ändringar i real-tid samt flexibiliteten i systemen, 

men unikt för KFT algoritmer är att de kan göra värdefulla rekommendationer av objekt vars 

innehåll inte går att beskriva automatiskt, förmågan att kunna rekommendera objekt utifrån 

kvalitet och smak och sist att kunna ge slumpartade rekommendationer. Jämfört mot IFT så 

kräver inte KFT någon kunskap inom den domän som rekommendationssystemet ska tillämpas 
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inom samt att det tillåter systemet att kartlägga beteenden som är oväntade eller omöjliga att 

förutse. [27] 

Lu, Wu, Mao, Wang & Zhang och Chen , Li, & Hu förklarar att det finns ett par olika statistiska 

algoritmer som kan användas för att beräkna användar likhet, dessa är Pearson Korrelations-

baserad likhet, begränsad Pearson Korrelations-baserad likhet, Cosine-baserad likhet eller 

Justerad Cosine-baserad likhet. [18] 

 

Chen et al. beskriver hur rekommendationssystem som använder KFT lider av problem med 

data-gleshet, kallstart, bristande rekommendations träffsäkerhet samt att det är tidsmässigt 

kostsamt [30]. 

Det förbättrade KFT som  föreslås av Chen et al. kan dock inte eliminera alla de problem som 

nämns utan fokuserar enbart på att förbättra den statistiska algoritm som används för att beräkna 

graden av likhet mellan användare vilket resulterade i förbättrad rekommendations-träffsäkerhet 

[30]. 

Lu et al. beskriver hur KFT:s likhetsfunktion kan förbättras genom en kombination  av den 

Justerade Cosine-baserade metoden och Jaccard som viktnings schema. [18] 

 

Trots att KFT beskrivits ovan som ett lyckat sätt att generera rekommendationer på både i studier 

och i praktiken så finns det även stark kritik mot dessa system [4, 31]. En studie visade att i vissa 

marknader så besegrar slutmässiga produktrekommendationer KFT [4].  

Köhler, Wöhner & Peters undersökte strukturen av konsumenter på olika marknader [4]. De 

testade tre karaktärsdrag på konsumentstrukturen: antalet konsumenttyper, likheten av 

konsumenttyper samt fördelningen av konsumenter inom konsumenttyperna. Dessa 

karaktärsdrag visade att i marknader där det var många olika konsumenttyper men inte så många 

kunder per konsumenttyp så fungerade KFT sämre än helt slumpmässiga rekommendationer. [4] 

 

Enligt Thorat et al. så finns två huvudsakliga tillämpningar av den vanligaste algoritmen K 

Nearest Neighbor (KNN), användarbaserad KNN och objektbaserad KNN [28]. Den senare löser 

delar av problemen med skalbarhet som den första lider av vid stor mängd användare. Fördelarna 

med KFT är att implementationen av ett memory-baserat rekommendationssystem är enklare, att 

det är enkelt att tillföra nya objekt till memory-baserade systemen och att vid användning av 
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model-baserad KFT så kan man förbättra prediktionerna jämför med IFT. Vad gäller 

begränsningar med KFT så anser Thorat et al. att det är kallstart problemet, skalbarheten och 

data-glesheten. Skalbarhets-problemet inom KFT rekommendationssystem är att med flera tusen 

eller miljoner användare och objekt så kräver systemet flera miljarder beräkningar, och antalet 

beräkningar ökar exponentiellt med användarna och objekten. [28] 

 

Sattar et al. beskriver samma huvudsakliga problem som de ovan, data-glesheten och kallstart. 

KFT beskrivs som den mest populära algoritmen för att generera rekommendationer [26]. 

Problemet med data-gleshet exemplifieras med att många rekommendationssystem hanterar stora 

dataset. Aktiva användare köper långt under en procent av varorna tillgängliga via hemsidan. Om 

ett företag har 3 miljoner böcker så motsvarar 1% av dessa 300000 böcker. Klassiska KNN-

metoder kan inte hantera dessa stora dataset och sådan data-gleshet, vid dessa förhållanden och 

då rekommendationer behöver ske i verklig-tid så föreslår Sattar et al. att model-baserad KFT 

används. [26] 

 

När frågan om kvalitet och funktionalitet tas i beaktning måste även informationssäkerhets och 

IT-säkerhetsfrågor beaktas. KFT är det vanligaste typen av rekommendationssystem men trots 

det så påvisar Yang & Cai hur de är mottagliga för shilling-attacker även benämnt profil 

injektions-attacker. Dessa attacker går ut på att skapa partiskhet i KFT systemen genom att 

använda mycket specifika användarprofiler för att besöka sidan. En ny metod för att upptäcka 

dessa attacker föreslås för att kunna skilja genuina användarprofiler från injicerade profiler. [32] 

 

Xiaojun beskriver en ny klustrerings-baserad KFT riktad åt att lösa de flesta av de KFT problem 

som belyses: problem med data-gleshet, real-tid, skalbarhet och generell träffsäkerhet på 

rekommendationerna [29]. Denna klustring möjliggör att likhets-algoritmen, exempelvis Cosine-

based likhets-algoritm, kan köras på en delmängd av datasetet. Att göra detta minskar alltså 

mängden beräkningar som behöver göras, vilket minskar problemet med skalbarhet. För att lösa 

tidskostsamheten tillämpar de en “time decay”-funktion som gör att en användares rating 

sönderfaller med tiden, något de nämner som viktigt för att förstå användarnas föränderliga 

åsikter. Denna nya KFT visar signifikant förbättring mot de vanliga KFT:s, vid testkörning på 

datasetet för Movie Lens. [29] 
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En mycket snarlik klustrings-algoritm beskrivs av Liao & Lee, denna algoritm presterade 

snabbare men inte träffsäkrare, när den testades mot de vanliga KFT algoritmerna på dataseten 

Movie Lens, Yahoo Movie, Amazon Video, BookCrossing och Epinions [33]. 

Liang, Xia, Pang, Zhang & Zhang introducerar en annan lösning, DOC KFT, som använder 

gruppering beroende på hur relaterade varor och användare är och har testats mot välkända 

metoder på dataset från Movie Lens, EachMovie och Yahoo Music. För att använda denna metod 

med relaterade varor krävs användning av explicita betygsättningar och kan för tillfället inte 

använda sig av implicita betygsättningar eller annan ytterligare information. [34] 

 

Hwangbo & Kim noterar KFT som den vedertagna typen av rekommendationssystem och som 

mest framgångsrika [13]. De tar dock upp det att de lider av data-gleshetsproblem [13].  

 En teknik som är relativt ny inom ämnet rekommendationssystem är korsdomän KFT 

rekommendationssystem där man just försöker minska problemen med träffsäkerheten vid gles 

data. Hwangbo & Kim implementerar framgångsrikt ett sådant rekommedationssystem och 

lyckas minska de implikationerna generellt förknippade med data-gleshet [13]. 

 De visade att med rekommendationssystem som kombinerar data från flera domäner kan 

förbättra systemets precision och recall om dessa olika domäner var tätt sammankopplade. Kors-

domän rekommendationssystem som Hwangbo & Kim beskriver kan både lida av data-gleshet 

men också av data-överlappning. Denna typ av rekommendationssystem har blivit vanligare  

[13]. I fallet som  Hwangbo & Kim utredde så sparade ett modeföretag data via tre källor eller 

domäner, deras egna multi-brand webbsida, klädmärkets webbsidor samt butiker. I samtliga 

domäner sparar de data om kunden och varan, i fysiska butiker var det endast vid köp som data 

sparades, på webbsidorna sparas också klickdata. Vid test med olika rekommendationssystem 

visade det sig att vid hög mängd data kunde bättre rekommendationer ges och vid låg mängd 

data blev rekommendationerna sämre. [13] 

 

Polatidis & Georgiadis har tagit fram en ny metod som inte kräver någon extra information än 

vad en vanlig KFT behöver, vilket de anser är den största fördelen med deras algoritm jämfört 

med många andra nya algoritmer och de algoritmer som jämförts. [35] 
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Något som har belysts är att med vanliga KFT:s så är det svårt att förstå och tillgodose 

användarnas personliga smak och åsikter, därför har Ma, Chen & Wei utvecklat en user-

preference-based KFT algoritm för att ge personliga rekommendationer som inkluderat två nya 

mått för användarpreferenser, aspect importance och aspect need, som möjliggjorde ett 

hänsynstagande till varför en användare betygssätter som den gjorde [36]. Lösningen visar sig 

vara bra på att prediktera betygsättningar men framförallt på att hantera gleshet i data, vilket är 

ett av de största problemen med KFT. De konstaterar hur träffsäkerhet i rekommendationer blir 

sämre desto glesare datan är men deras algoritm UPCF, som presterar lika bra vid hög data-täthet 

som testalgoritmen UCF, presterar mycket bättre än UCF ju glesare datan blir. [36] 

 

Jugovac, Jannach & Lerche belyser vikten av annat än att rekommendationers precision, 

exempelvis diversitet, nyheter och slumpmässighet [37]. Vidare skriver de att det inte är känt hur 

mycket nyheter, diversitet och slumpmässighet som är fördelaktigt eller önskat, men att man i 

viss mån måste avväga och balansera dessa mot det traditionella perspektivet på träffsäkerhet. 

Den tvåstegslösning som föreslås använder sig först av en grundläggande ranking som kan ske 

med enklare metoder eller med sofistikerade maskininlärningsmetoder. Dessutom kan den 

konfigureras med två olika inställningar, att göra optimala eller att göra så kallade “greedy” 

objekt-byten (swaps) i algoritmen. Dessa objekt-byten är då algoritmen itererar genom 

databasens objekt för att hitta ett objekt som passar användaren. Om algoritmen är konfigurerad 

med optimala objekt-byten så tar den det objekt som bäst lämpar användaren utifrån givna 

parametrar och är den konfigurerad med “greedy” objekt-byten så kommer den att endast hitta ett 

objekt som är bättre än det från första rekommendationen i tvåstegslösningen. Detta gör att den 

kan göra bästa möjliga rekommendationer eller så kan den konfigureras för att öka kapaciteten 

att generera rekommendationer med, genom att minska beräkningstiden som krävs. [37] 

 

Jing, Jiang, Du & Sugumaran föreslår en KFT med sentiment-analys [38], likt det Ma et al.  

beskriver [36]. Även här används aspect-level sentimentanalys för att bedöma en användares 

inställning till olika objekt. Jing et al. beskriver dock själva hur deras studie inte är tillräckligt 

omfattande för att kunna ge något generaliserbart resultat och att sentiment-analysen är mycket 

kostsam i detta skede. [38] 
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Även Zhang, Xu & Zhang, föreslår en personlig rekommendations teknik med hög 

rekommendation-träffsäkerhet men trots att deras system har en hög träffsäkerhet så beskrivs det 

hur de anser att den är bristande i fråga om att ta i beaktning användarnas interaktionsmönster 

samt kontextuella influenser. [39] 

Det som Zhang, Xu & Zhang beskriver att de inte lyckats göra är att skapa ett kontex-medvetet 

rekommendationssystem [39], likt de user-preference-based system som beskrivs av Ma et al. 

och Jing et al. [36, 38]. Denna typ av av rekommendationssystem kan både vara KFT och 

hybrider [40, 41, 42]. Syftet med dessa är att öka träffsäkerheten i rekommendationerna 

samtidigt som de är personliga [40]. De leder dock till egna problem med data-gleshet och 

kallstart. 

Guo & Lu lyckades skapa ett KFT rekommendationssystem som tar hänsyn till kontextuell 

information som presterade bättre än de kända algoritmer de jämförde den mot [41]. De 

upplevde dock problem med data-gleshet i matrisen för kontextuell information om användarna 

och riktar framtida forskning mot detta problem [41]. 

 

4.3 Hybrid tekniker och andra tekniker i litteraturen 
Hybrid rekommendationssystem är som beskrivet ovan en kombination av två eller flera andra 

typer av rekomendationstekniker, för att motverka problem förknippade eller för att ta vara på 

fördelar  med en teknik. Det kan vara en kombination av IFT och KFT eller så kan det vara andra 

kombinationer av nyare typer av rekommendationssystem [27, 42].  

 

Det finns många olika hybrid-tekniker för rekommendations generering. Sattar et al. föreslår en 

Hybrid-algoritm, inom kategorin meta-level-hybrid, genom att kombinera Item-Based KFT med 

IFT och bygga en innehållsfiltrerad model utifrån resultatet av KNN av objekten [26]. Utöver att 

de visar träffsäkerheten på denna algoritm i vanliga omständigheter så visar de hur den presterar 

under obalanserade dataset och under kallstart [26].  

 

Den kritik som riktas mot hybridsystem är att de huvudsakligen ökar komplexiteten i 

implementationen och utvecklingen, samt att beräkningskostnaderna därmed ökar [27]. Men 

samtidigt så anses de vara erkända som de högst presterande [43]. 
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Zafari & Moser föreslår istället två latent faktor modeller, TrustFVSVD och CondTrustFVSVD 

som de testar mot andra vanliga latent faktor modeller [44]. Resultatet från deras studie på flera 

olika dataset i olika domäner gav att CondTrustFVSVD presterade signifikant bättre än alla 

andra latent faktor modeller som bygger på matrisfaktorisering (PMF, BPMF, NMF, BiasedMF 

& SVD++), än modellen som bygger på hybrid latent faktor och memory-based modell (PD), 

klassiska modeller (Global Average, Item Average, User Average, Random, Constant), 

traditionella KFT modeller (ItemKNN och UserKNN) och även State-Of-The-Art tekniker som 

tar hänsyn till sociala beroenden (TrustSVD, TrustMF, SocialMF och SoReg). Detta resultat 

visar att algoritmen kan appliceras på många domäner och som dom själva skriver “in all the 

three datasets, modelling socially-influenced discrepancies in feature value preferences and the 

conditional dependencies resulted in accuracy improvements, compared with the state of the art 

models that did not consider such dependencies and discrepancies” [44]. De visar även att deras 

lösning med sociala influenser kräver mer beräkningstid men att detta var ett linjärt förhållande 

till antalet observerade betygsättningar. [44] 

 

Ett hybrid system för film-rekommendationer beskrivs av Wei, Zheng, Chen & Chen, den bygger 

på Singular Value Decomposition (SVD) och använder både betygsdata från användare samt 

innehållstaggar. Denna metod presterade bättre än tre olika typer av KFT, nämligen User Based 

KFT, Model Based KFT och Topic Model Based KFT [45].  

 

Kermany & Alizadeh försöker hantera data-gleshet och kallstart med en multi-kriterie KFT 

hybrid, som tillämpar Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) för viktning av 

rekommendationer samt använder demografisk information om användarna tillsammans med 

ontologisk semantisk filtrering för att förstå underliggande relationer mellan objekt [31]. En 

metod som liknar den som beskrivs av Nilashi et al. nedan [46]. Algoritmen testas mot Yahoo 

Movies dataset, vilket enligt experiment pekar på förbättrad prediktiv träffsäkerhet [31]. 

 

Venkatraman tillhandahåller ett helt nytt perspektiv på hur man löser problemen med 

traditionella problemen med rekommendationssystem [47]. Vanligtvis eftersforskas nya 

lösningar på de vanliga problemen som uppstår vid de vanliga typerna av 
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rekommendationssystem. Här används istället Business Intelligence (BI) inkorporerat i 

rekommendationssystemet, för att öka självlärningen av användarnas trender och liknande. Med 

dessa BI verktyg kan effektivitet övervaka systemet med så kallade KPI (key performance 

indicators). De föreslår ett generiskt ramverk för BI-rekommendationssystem, som i framtiden 

kan jämföras i en komparativ studie mot ledande rekommendations-algoritmer för att se värdet 

det kan generera. [47] 

 

Katarya & Verma riktar kritik mot metoder som använder KNN eller K-means, på grund av att 

de inte kan hantera en uppskalad verksamhet, istället föreslår de en hybridmodell som använder 

sig av KFT och en så kallad Particle Swarm Optimization (PSO) teknik. Deras förslag PSO-KM-

FCM (particle swarm optimization - k-means - fuzzy c-means) utklassar de andra tekniker de 

jämfört mot samt det föreslagna resultatet genererar av Movie Lens datasetet. [48] 

 

Sarnè introducerar en ny hybridlösning, Relevance Based Recommender (RBR), som i tester 

både på testset gav bättre resultat än de kända metoder som jämfördes (MUADDIB, CBCF & 

MASHA) men testades även mot verkliga användare [43]. I den föreslagna lösningen så beskrivs 

målsättningen att skapa personliga rekommendationer, och detta uppnår Sarnè genom att 

använda sig av en parameter som kallas “Relevance”, som möjliggörs av en agent som läser 

användarens webbhistorik [43]. Introduktionen av denna parameter gav resultat som förändras 

mycket lite även när storleken på testset förändrades, något som i de övriga algoritmerna inte 

gällde [43]. 

 

Nilashi, Ibrahim, Ithnin & Sarmin föreslår en hybridmetod som använder sig av utan ANFIS i 

kombination med en Principal Component Analysis (PCA) för att göra en 

dimensionalitetsreduktion [46]. Detta multi-kriterie system beräknar sina rekommendationer 

offline, vilket är en begränsning som författarna är medvetna om och som de föreslår som 

framtida utbyggnad av deras algoritm. Deras modell leder till en signifikant prediktiv 

träffsäkerhet jämfört med andra algoritmer. [46] 

 

Tarus, Niu & Kalui har gjort ett hybridsystem som tillämpar kontext-medvetenhet och som 

framgångsrikt genererar personliga rekommendationer [42]. Detta är alltså ett hybridsystem som 
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tar vara på kontext på samma sätt som de i avsnitt 4.2. Även Yin, Guo, Yang & Ren har utvecklat 

ett kontext-medvetet system [49]. De anser att ta hänsyn till kundernas inställning är det 

viktigaste för rekommendationssystemens framtida utveckling [49].  

5. Analys 

I sökresultatet av denna litteraturstudie finns inte en enda renodlad IFT algoritm, de sökträffar 

som rör IFT har använt det i kombination med andra, alltså hybrider, eller diskuterat tekniken 

rent generellt. Detta visar att det inte är aktuellt att enbart använda denna metod, i de fall med e-

handel som undersökts. Endast 19 granskade tidskriftsartiklar innefattar “Content Based 

Recommendation” i sin titel sedan 2015, jämfört med 40 granskade tidskriftsartiklar med 

“Collaborative Filtering Recommendation” i titeln sedan 2015 och 36 granskade tidskriftsartiklar 

som innefattar “Hybrid Recommendation” i titeln sedan 2015, vid sökning via databasen för 

Uppsala Universitetsbibliotek. 
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5.1 Summering av resultat 
Tabell 3: Summering av resultat 

Teknik Fördelar Nackdelar 

IFT 1. Kräver mindre beräkningskraft. 
2. Skapar rekommendationer oberoende av 

användare. [29] 
3. Enklare implementation än många andra 

tekniker.[27] 
4. Transparens i hur rekommendationer 

genererades. [28] 
5. Användar-kallstart.* [28] 

6. Data-gleshet. [26] 
7. Användar-kallstart.* [26,27] 
8. Bristande träffsäkerhet. [26] 
9. Behov av att generera innehållstaggar, 

manuellt eller maskinellt. [28] 
10. Bristande skalbarhet vid manuellt genererade 

taggar. [28] 
11. Överspecialisering. [28,43] 
12. Saknar förmåga att bedöma kvalitet av 

objekten som rekommenderas. [27] 
13. Kräver expertis av någon inom domänen som 

systemet ska implementeras i. [27] 
14. Saknar nyheter, diversitet och 

slumpmässighet. [37] 

KFT 1. Kan göra ändringar i real-tid och flexibilitet.  
[27] 

2. Förmåga att framgångsrikt rekommendera 
objekt vars innehåll är svårdefinierat. [27] 

3. Förmåga att framgångsrikt rekommendera 
objekt med hänsyn till kvalitet och smak. [27] 

4. En viss mån slumpartade rekommendationer. 
[27,37] 

5. Kräver ingen kunskap om domänen den 
tillämpas inom. [27] 

6. Tillåter systemet att kartlägga oväntade 
beteenden. [27] 

7. Möjlighet att ta hänsyn till kontext och 
användares inställning. [39,40,41,42,49] 

8. Användar-kallstart. [14,27,30,40] 
9. Objekt-kallstart. [14,27,30] 
10. Skalbarhet. [27,29,40,43] 
11. Data-gleshet. [13,26,27,29,30,36,40] 
12. Beräkningsmässigt och tidsmässigt kostsamt. 

[30] 
13. I viss mån bristande träffsäkerhet. [29,30] 
14. Svårt att hantera enorma dataset. 
15. Mottagliga för shillling-attacker. [32] 
16. Data-överlappning.** [13] 
17. Tidskrävande vid jämförelse av användare. 

[39] 

Hybrid 1. Möjlighet att dra nytta av de flesta fördelar 
ovan. [26,27,42,43] 

2. Hög träffsäkerhet. [26,27,31,42,43,44,46,48] 
3. Möjlighet att ta hänsyn till kontext och 

användares inställning.  [39,40,41,42,43,49] 
4. Möjlighet att använda många fler 

parametrar. 
5. Flexibilitet. [27] 

6. Eventuellt svårimplementerad och 
svårutvecklad. [27] 

7. Eventuellt mer kostsam att utveckla och 
implementera. [27] 

8. Tidskrävande vid jämförelse av användare. 
[39] 

9. Eventuell black-box. [46] 
10. Eventuell data-gleshet. 

[13,14,26,27,29,30,36,40] 

*Beskrivs inte enhetligt som dålig vid användar-kallstart, Thorat et al påstår att de är tillräckligt bra vid kallstart, 
utan vidare förklaring. [28] 
**Hwangbo & Kim beskriver att trots att det är data-överlappning som de försöker använda sig av för att förbättra 
träffsäkerheten så kan data-överlappning innebära diskrepans vilket då försvårar rekommendations skapandet. [13] 
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5.2 Innehållsbaserad filtreringsteknik 
Vid jämförelse av de olika teknikerna i resultatet kan man både implicit och explicit se att 

innehållsbaserade (IFT) rekommendationssystem kritiseras i de artiklar som berör tekniken, se 

tabell 3. 

Men användbarheten av IFT är inte obefintligt trots denna kritik. Tekniken föreslås för att 

underlätta i hybridsystem där tekniken kan komma att användas för att minska antalet objekt som 

behöver jämföras, något som därmed minskar antalet totala beräkningar som behövs göras som 

då även reducerar tidsåtgången för varje rekommendation. Denna dimensionalitetsreduktion som 

IFT kan erbjuda till hybrid system är användbar, just då algoritmernas iterationer genom enorma 

dataset är en av de vanligaste problemen med rekommendationssystem och att man på så sätt kan 

ta del av de positiva egenskaperna av IFT som tas upp i tabell 3. 

5.3 Kollaborativ filtreringsteknik 
Kollaborativ filtrering beskrivs mycket mer positivt i litteraturen [34,35] och ett antal renodlade 

KFT algoritmer förespråkas [13,29,33,35,38,39]. KFTs är bra verktyg för användarna och är inte 

en för komplicerad uppgift för utvecklarna som ska implementera det.  

Av de fördelar och nackdelar som listas i tabell 3 så ser man hur många av de fördelar som 

beskrivs inom KFT är användbara i praktiska situationer men även ur ett utvecklarperspektiv, där 

en utvecklare kanske inte alltid har tid och möjlighet att sätta sig in i en av alla de olika domäner 

som deras system ska implementeras i. Då IFT kräver att innehålls-taggningen sker med en stor 

förståelse för domänen och förståelse för sina kunder så blir det direkt en lösning som vid varje 

implementation i ny domän kräver extra arbete, något som inte gynnar tekniken i längden. Därför 

föredras KFT som själv drar slutsatser kring innehållet genom vad användarna tycker, 

betygsätter, om objekten i dess databas. Hela processen att beskriva varje objekt i IFT tas bort 

och istället tillåter man användarna göra detta arbete genom den feedbackdata de skapar. Ett 

objekt med låg kvalitet antas då inte betygsättas högt eftersom det inte är önskvärt, omvänt att 

man antar att ett objekt med låg kvalitet blir betygsatt lågt, naturligt blir istället att ranka objekt 

högt om de har en hög kvalitet. Kritik riktas dock mot KFT system som inte tar vara på någon 

kontext utan enbart rekommenderar det som liknande användare har gillat [39,40,41,42]. Därför 

har även kontext-medvetna KFTs (Context-Aware) tagits fram [39,40,41,42]. Dessa har 

ytterligare parametrar som ämnar åt att förstå i vilken kontext ett objekt passar, är det enbart för 
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nöje eller är det kanske ett behov. Användarnas beteenden kan variera beroende på i vilken 

kontext de agerar och beroende på vilken typ av produkt eller tjänst de är ute efter. Dessa 

kontext-medvetna system är inte bara teoretiskt tilltalande utan har även visats vara mycket 

träffsäkra vid vanliga datamängder [39,40,41,42] och i vissa fall förbättra träffsäkerhet under 

gles data [42]. Detta är ett område som med stor sannolikhet kommer undersökas mer de 

kommande åren. 

 

Data-glesheten som beskrivs som det största enskilda problemet med KFT [13, 26, 27, 29, 30, 

36, 40].   

Hur påverkas dessa korsdomän KFT rekommendationssystem av att ha enorma mängder 

produkter och användare, exempelvis som i fallet med Amazon? Hwangbo & Kim använder ett 

korsdomän KFT rekommendationssystem i ett litet företag vilket gör att ingen slutsats från 

studien med säkerhet kan generaliseras till större företag, där frågan om beräkningstid och 

beräkningskraft kan komma att spela stor roll [13]. 

Ma, Chen & Wei slår också ett slag mot att hantera data-gleshet med deras user-preference-based 

KFT algoritm [36]. Men vad som inte beskrivs är hur detta påverkar beräkningstiden och vilken 

effekt det kan ha när man använder systemet i en mycket stor e-handelsplattform. Men precis 

som med Hwangbo & Kim är själva medvetna om att de inte vet vad det innebär för systemets 

prestanda om det tillämpas i en stor organisation [13]. 

 

Vidare går det att resonera kring huruvida KFT systemen är mottagliga för attacker, särskilt 

shilling-attacker som beskrivs [32]. Om nu KFT är mottagliga för dessa attacker så är det ett hot 

mot de många implementerade system som används på e-handelsplattformar idag. Detta innebär 

förmodligen att vissa hybridsystem även är mottagliga för dessa attacker eftersom de ofta bygger 

på KFT i kombination med annat. Denna fråga bör undersökas mer för att säkerställa att 

systemen inte blir manipulerade av skadliga profiler.  

En lösning på problemet beskrivs som kan upptäcka skadliga profiler [32] och därmed kan de tas 

bort ur systemen av en administratör. Om denna metod skulle användas i 

rekommendationssystem så skulle deras robusthet öka signifikant.  
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5.4 Hybrid filtreringsteknik 

Hybrid system kan potentiellt dra nytta av alla de fördelar och kvittera nackdelar av respektive 

teknik de anammar, det är därför de skapats. Hybrid systemen kan i vissa fall minska problemen 

från data-glesheten genom att använda nyare typer av rekommedationstekniker som utgår från 

metoder lånade från Computational Intelligence (CI) och Business Intelligence (BI), så som 

latent faktor eller fuzzy logic, eller använda dessa i kombination med det som redan används för 

att minimera data-glesheten inom KFT.  

En metod för detta är att kombinera både objekt-baserad KFT och användar-baserad KFT och 

därefter kombinera resultatet av likheterna av de två olika metoderna [31]. 

Vidare går det att säga att de shilling-attacker som KFTs kan utsättas för kan även hybridsystem 

som i grunden tillämpar KFT också utsättas för men denna nackdel med dessa går att förhindra 

det är bara viktigt att utvecklare för rekommendationssystem. 

 

I ett samhälle där mängden information som finns tillgänglig på internet ökar så enormt som i 

vårt behövs tekniker för att sålla ut information användas. Forskningsfrågan att överkomma 

problemen inom rekommendationssystem blir därför mycket viktig.  

Sammantaget så har hybrid systemen möjlighet att motverka de flesta nackdelar som rena IFT 

och KFT system har. Dessutom kan hybrid system alltid anamma allt det som kan utvecklas och 

optimeras inom KFT och IFT, nackdelen är enbart att det blir en komplex implementation som 

kommer kräva mycket kunniga utvecklare. Så ur ett teoretiskt plan så har hybrid system ett 

övertag mot de övriga tekniker, rent praktiskt är det mer beroende på vilken informations-

förutsättning som finns och vilken kompetens som finns att tillgå.  
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5.5 Rekommendationsteknikernas effektivitet 

I avsnitt 1.3 formulerades en definition av effektivitet enligt följande: “effektivt definieras som 

att tekniken har hög träffsäkerhet mot testset, beräkningsbelastningen är låg och 

användarnöjdheten är positiv”. Från denna studie framkommer att antalet föreslagna lösningar 

som delvis kan lösa problem och som kan öka träffsäkerhet är många. Men genomgående syns 

det att en enhällig definition av effektiviteten hos ett rekommendationssystem inte finns. Det 

används ett antal olika träffsäkerhetsmått på statistisk träffsäkerhet, men detta kan komma att 

sakna relevans om det baseras på historiska fakta om vad som användare rankat som ”rätt”. 

Problematiken med att inte alla testar mot aktiva användare och utvärderar deras 

användarnöjdhet vid användning kan leda till en tro att ett system ger perfekta 

rekommendationer som inte överensstämmer med verkligheten.  

 

5.5.1 Effektiviteten av IFT 
I litteraturen beskrivs inte beräkningsgkomplexiteten och tidåtgången för IFT lika utförligt som i 

KFT eller hybrid, på grund av att de inte nämns i samma utsträckning som övriga tekniker 

behandlade i denna studie samt för att det som tidigare nämnt inte används som renodlade IFT i 

någon identifierad artikel. IFT omnämns i en artikel som beräkningsmässigt komplex [43], men 

inte lika komplex som KFT. 

 

Vad avser användarnöjdheten för IFT så gäller samma som ovan. Tekniken omnäns inte i 

tillräckligt stor utsträckning för att kunna ge en robust informationsgrund gällande den 

potentiella avändarnöjdheten av att implementera IFT rekommendationssystem.  

 

I en artikel omnäms en renodlad IFT algoritm som används vid e-handel av böcker och denna 

kritiserades inte i artikeln [27], kanske finns skillnader mellan vilken typ av 

rekommendatinosteknik som fungerar olika bra beroende på vilken bransch de tillämpas inom. 

Vidare går att undersöka om det vid försäljning av böcker kanske är viktigare att användarna blir 

rekommenderade något liknande, rent innehållsmässigt. Då skulle det kunna vara en fördel att 

använda ett IFT system för just dessa branscher. 
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5.5.2 Effektiviteten av KFT 
Utifrån litteraturen så framstår KFT som beräkningsmässigt mycket komplex och tidskrävande 

[18, 27, 28, 33, 37, 43, 44]. Detta är ett problem djupt rotat i logiken bakom tekniken, nämligen 

åsikten av alla användare. Att alltid behöva jämföra mot alla användare kräver självfallet mer 

beräkningskraft än en algoritm som som bara kollar på ett fåtal. Likaså gäller om alla produkter 

ska undersökas att det ökar komplexiteten rent beräkningsmässigt för ett system. Svårast är det 

självfallet då det både finns en stor mängd produkter och stor mängd användare, då växer 

beräkningstiden sig lång.  

Det finns optimeringar ämnade för att lösa detta, men de kan inte ta bort produkter eller 

användare utan att ha jämfört dem i förväg vilket gör att problemet inte är fullständigt eliminerat.  

För att uppnå en mycket hög träffsäkerhet så krävs många iterationer och många beräkningar, 

vilket därmed ökar tiden det tar att generera rekommendationer. En artikel uppger hur den 

föreslagna algoritmen hade högst träffsäkerhet men var långsammast på två av tre dataset som de 

sex olika algoritmerna testades på [34].  

Men detta betyder inte att optimeringarna inte fungerar. En optimering av den välkända 

algoritmen ItemRank, som är känd för att kräva lite beräkningskraft men ändå leverera träffsäkra 

rekommendationer, gav 244–850 gånger snabbare beräkning trots att träffsäkerheten bara var 

marginellt påverkad [33].  

 

Användarnöjdheten som rekommendationssystem faktiskt levererar är dock inte helt klar, men 

det stöd som funnits är att det finns rekommendationssystem som tar hänsyn till potentiella 

kunders kundnöjdhet i samband med de rekommenderade produkterna [49]. Varor som visas för 

kunden utvärderas från kundens sida så att systemet samlar mer data direkt från användning och 

kan lära sig från denna [49]. 

 

Utöver detta så anses rekommendationsträffsäkerheten vara så tätt sammankopplad till 

användarnöjdheten att den anses vara densamma [37]. Därför ses det som en avvägning mellan 

kundnöjdhet och beräkningskomplexitet, vilket då också går att översätta till en avvägning 

mellan rekommendationsträffsäkerhet och beräkningskomplexitet [37]. I linje med detta 

presenteras ett persoligt rekommendationssystem som gör rekommendationerna personliga, 
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något som är en mycket beräkningskrävande process [18]. Dessa personliga rekommendationer 

görs för att höja rekommendationsträffsäkerheten vilket också anses höja användarnöjdheten. 

Utöver detta så anses korsdomän KFT rekommendatinossystem ha högre användarnöjdhet än 

övriga KFT [13]. 

Zafari & Moser tillägger även att högre rekommendationsträffsäkerhet inte bara ger en högre 

kundnöjdhet utan även att det bidrar till kundernas lojalitet [44]. 

En kritisk inställning är att KFT fokuserar på köpbeteende och inte egentligen användarnöjdhet, 

vilket resulterar i ett problem som behöver kringgås [27]. 

 

5.5.3 Effektiviteten av hybrid 
En metod för att optimera rekommendationssystem är att använda sig av Expectation 

Maximation (EM) för att kunna leverera träffsäkra resultat och ha låg beräkningskomplexitet, 

särskilt på stora dataset [46].  

Abbas et al. beskriver hur CI-tekniker kan förbättra rekommendationssystem väsentligt men att 

användning av tekniken Evolutionary Computing (EC) är enormt beräkningsmässigt krävande 

[40].  

Ett intressant perspektiv på beräkningskomplexiteten hos hybrid system är att det vid hybrider av 

IFT och KFT inte exakt går att beskriva beräkningskomplexiteten hos rekommendationssystemet 

även fast man vet om KFT-delen och IFT-delens komplexitet [43]. Vidare beskrivs hur olika 

sorters klustring kan användas för en dimensionalitetsreduktion vilket minskar storleken på den 

användar/objekt-matris som ska itereras genom [43]. Men själva processen att klustra ett stort 

dataset är även det en tidskrävande process, med hög beräkningsbelastning [48]. 

 

Ett rekommendationssystem utvärderade användarnas implicita användarnöjdhet kontinuerligt 

vid användning vilket påvisade en 92% användarnöjdhet vid användning (med en skala på 

nöjd/ej nöjd) [42].  
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6. Slutsats och framtida forskning 

6.1 Slutsats 

Slutligen så kan man summera resultatet genom att säga att IFT inte diskuteras som ett reellt 

alternativ som komplett rekommendationssystem utan nu nästan uteslutande används som en 

metod att minska storleken på de dataset som används för att snabbare kunna beräkna en så 

träffsäker lösning som möjligt, då med KFT eller en nyare metod.  

KFT förespråkas av vissa och används i praktiken såväl som den beskrivs i teorin. Det ären 

teknik som varit med länge, i relation till det första rekommendationssystemet, men det finns 

ändå kvar. Dessa hyllas för att vara lätta att implementera med en användbar rekommendations 

träffsäkerhet. 

Hybrider används i stor utsträckning men ingen enskild typ av hybrid har idag omtalats som den 

mest använda eller enhälligt bästa tekniken.  

Vi drar oss till den slutsats att hybrid rekommendationssystem kan ta vara på de fördelar som 

andra tekniker innefattar och kan synergiskt därmed också motverka vissa av deras brister men 

att kostnaden för detta är att implementations-komplexiteten ökar.  

Rekommendationssystem är ett område som forskas kring i enorm utsträckning just nu, vilket det 

förmodligen kommer göra även framöver, eftersom samhället idag är uppkopplat och allt finns 

åtkomligt online. En slutsats som går att dra är att många nya algoritmer utvecklas, med både 

KFT, hybrider och helt nya matematiska tekniker, och som i resultatet visats slå tidigare kända 

algoritmerna på testset och även i vissa fall i användning mot riktiga kunder. Mycket kan komma 

att hända på marknaden för rekommendationssystems, en sådan förändring kan vara 

användningen av BI för att med olika analytiska verktyg för att övervaka 

rekommendationssystem i realtid och användning av CI tekniker i större utsträckning. 
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6.2 Framtida forskning 

Potentiell framtida forskning har identifierats under arbetet med denna litteraturstudie. 

Huvudsakligen så anses lösningar på data-glesheten vara av störst vikt för framtida studier. 

Andra ämnen som bör efterforskas mer inom är kors-domän rekommendationssystem, kontext-

medvetna rekommendationssystem, effekten på användar nöjdheten vid användning av 

rekommendationssystem, försäljningspåverkan vid användning av rekommendationssystem samt 

integration av av metoder för beräkning och analys från CI och BI med ämnet 

rekommendationssystem. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Resultat av artiklar med stark anknytning till syftet. 

Nr: Använd 
sökterm: 

Resultat Kort sammanfattning 

1 1 Lu, J., Wu, D., Mao, M., Wang, W. & Zhang, G. 
(2015). Recommender system application 
developments a survey. Elsevier. Decision 
Support Systems Vol. 74 (2015) pp. 12-32 

En undersökning av rekommendationssystem i olika domäner, med 
olika rekommendationsmetoder, olika mjukvaror och plattformar. 
Beskriver CF, CB, hybrid samt Computational intelligence-based, 
knowledge-based, Social network-based, Context awareness-based 
och Group recommendation. 

2 1 Alyari, F., & Navimipour, N., J. (2018). 
Recommender systems A systematic review of 
the state of the art literature and suggestions for 
future research. Kybernetes, Vol. 47 Issue 5, pp. 
985-1017 

Studie som går in på djupet om många tekniker. Beskriver att 
model-baserad CF är snabbare på prediktioner men att det fungerar 
sämre när/är opassande då man behöver uppdatera användarens 
preferenser ofta eller snabbt. 
Säger att generellt är memory-based CF enklare. Huvudsakligen är 
problemen för dessa CF metoder Sparsity, scalability och nya 
användare. Nyligen har Sparsity blivit utnämnt som det största 
enskilda problemet med CF. 
CB beskrivs väl med limiteringar osv. 
Mycket info om alla. 

3 2 Tarus, J. K., Niu, Z. & Kalui, D. (2018). A 
hybrid recommender system for e-learning based 
on context awareness and sequential pattern 
mining. Springer. Soft Comput, Vol 22 (2018) 
pp. 2449-2461.  

Det föreslås ett hybrid rekommendations tillvägagångssätt som 
kombinerar kontextmedvetenhet, sekventiell mönsterbrytning och 
CF-algoritmer för att rekommendera lärande-resurser till användare 
av online-lärande webbsidor. De påstår att de traditionella 
rekommendationsteknikerna som content-based och collaborative 
filtering använder innehållsfunktioner respektive betyg för att 
generera rekommendationer för de studerande, men att även 
användarens kontext och sekventiella åtkomstmönster måste 
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integreras för att kunna generera korrekta och personliga 
rekommendationer av inlärningsresurser.  

4 2 Köhler, S., Wöhner, T. & Peters, R. (2016). The 
impact of consumer preferences on the accuracy 
of collaborative filtering recommender systems. 
Springer. Electron Markets, Vol. 26 (2016) pp. 
369-379. 

Det introduceras en mikroekonomisk modell som möjliggör en 
systematisk analys av olika strukturer av konsumenters preferenser 
på den elektroniska marknaden. De utvecklar en modell specifik 
mätning för att mäta rekommendationers noggrannhet. Modellen 
används i en simulering för utvärdering av effekten av strukturen 
hos konsumenternas preferenser på noggrannheten hos en populär 
CF algoritm. Studien visar på att noggrannheten hos 
rekommendationerna påverkas signifikant av likhet och antal 
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