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Abstract 
As the Internet becomes more and more available, and that the amount of information on the 
Internet is constantly increasing, a need for recommendation systems has emerged. A problem 
on the Internet is knowing who and what you can trust. One way to get around this trust issue is 
to use social media. Meanwhile, social media have consistently increased in popularity in recent 
years. The purpose of this paper is to examine how recommendation systems and SNS can 
benefit from each other while the practical problem of getting recommendations from one’s 
(online) friends are solved. This is achieved by using the research strategy design science and 
developing an IT artifact. The IT artifact is a prototype of a new online service. Based on a 
survey of the prototype and the main concept, conclusions are drawn about how a general 
personal recommendation system can be created. The research shows that it is possible to 
create such a system and that there is a need for a general personal recommendation system 
based on the information stored in social media. This essay is written in Swedish. 
 
Keywords: Recommendation system, Social Media, Social Networking Services (SNS), 
Personal recommendation system, general recommendation system, Facebook 



 
 

Sammanfattning 
I takt med att Internet blir mer och mer tillgängligt och att informationsmängden på Internet 
konstant ökar, har ett behov för rekommendationssystem uppkommit. Ett problem på internet är 
att veta vem och vad man kan lita på. Ett sätt att komma runt det här tillitsproblemet är att 
använda sig av social media. Samtidigt har sociala medier ständigt ökat i populäritet de senaste 
åren. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur rekommendationssystem och sociala 
medier kan dra nytta av varandra samtidigt som ett praktiskt problem om att få 
rekommendationer från sina (online) vänner löses. Detta uppnås genom att forskningsstrategin 
design science används och en IT-artefakt utvecklas. IT-artefakten är en prototyp av en ny e-
tjänst. Utifrån en enkätundersökning på prototypen och grundidén, dras slutsaser om hur det 
går att skapa ett generellt personligt rekommendationssystem. Forskningen visar att det går att 
skapa ett sådant system och att det finns ett behov av ett generellt personligt 
rekommendationssystem med utgångspunkt i den information som finns lagrad i sociala medier.  
 
 
Nyckelord: Rekommendationssystem, Sociala Medier, Personligt rekommendationssystem, 
generellt rekommendationssystem, Facebook 
 

 



 
 

Begreppslista 
 

Ord Definition 

Like En markering av att man gillar eller tycker om något. Till exempel 
kan man gilla en film eller ett företag. 

Check-in En markering av att man varit vid en specifik plats vid en specifik 
tidpunkt. Traditionellt använt som en formell handling av ankomst, 
exempelvis till ett hotell eller på en flygplats inför en flygning. 
Används på svenska i verbformen ”checka-in”. 

Artefakt ”av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.” 
(Nationalencyklopedin)  

IT-artefakt En artefakt av Informationsteknologi (IT) 

Rekommendationssystem Ett system eller ett verktyg som ger användarna förslag på saker 
som kan vara användbara. (Ricci, Rokach och Shapira, 2011) 

Sociala Medier ”Social Media is a group of Internet ‐based applications that build on 
the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that 
allow the creation and exchange of User Generated Content.” 
(Haenlein och Kaplan 2010)  

Tjänst I rapporten syftar tjänst på e-tjänst. 

E-tjänst Följande tre egenskaper ska föreligga: Rollerna 
tjänsteleverantör och kund/klient, social interaktion via IT-system 
och kunden/klienten använder e-tjänsteleverantörens IT-system. 
(Hultgren 2007) 

Informationssystem (IS) "Informationssystem, system som behandlar, dvs. insamlar, 
bearbetar, lagrar och distribuerar information." 
(Nationalencyklopedin) 

System Syftar i uppsatsen på̊ Informationssystem. 

Sprint Motsvarar en iteration i systemutvecklingsprocessen. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet tas bakgrunden, problemformuleringen och syftet upp. Även metoden för 
forskningen introduceras och avgränsningar i uppsatsen diskuteras.  
 

1.1 Bakgrund 
I takt med att Internet blir mer och mer tillgängligt och att informationsmängden på Internet 
konstant ökar har ett behov för rekommendationssystem uppkommit. Ett 
rekommendationssystem kan beskrivas som ett system eller ett verktyg som ger användarna 
förslag på saker som kan vara användbara. Möjligheterna på Internet gör att det inom flera 
områden har skapats många e-tjänster för rekommendationer. Populära websidor på Internet 
som använder sig av rekommendationssystem är exempelvis Amazon.com (e-handel), 
YouTube (video), Yahoo (sökmotor mm), Tripadvisor (resor), Last.fm (musik) och IMDb (film). 
(Ricci mfl 2011, s. 1, 2, 3) 
 
Ett till problem på Internet, förutom den konstant ökande informationsmängden som gör det 
svårt att hitta bra information, är att veta vem och vad man kan lita på. Ett sätt att komma runt 
tillitsproblematiken är att använda sig av ett onlinenätverk med verifierade vänner som till 
exempel i ett socialt nätverk. (Golbeck 2009) 
 
Sociala medier fortsätter att öka i populäritet. Bara på Facebook1 gjordes i snitt 3.2 billioner likes 
och kommentarer varje dag under första kvartalet 2012 och det finns fler än 42 miljoner sidor 
(engelska “pages”) med fler än tio likes. Antalet användare på Facebook i slutet på mars 2012 
uppgick till totalt 901 miljoner månatligt aktiva användare i hela världen. Idag finns mycket 
information om vad en person tycker om sparad på användarens olika profiler på olika sociala 
medier. Informationen kan, som på Facebook, till exempel innefatta favoriter i form av filmer, 
böcker, musik, TV-program, spel, idrottslag, intressen, sporter eller aktiviteter. (Key Facts, maj -
12) 
  
Forskningen har skett i samarbete med ett företag, ayond AB, som har tagit fram en 
innovationsidé på en tjänst som de kallar “MyLikes”2. Den syftar till att med utgångspunkt i 
informationen och vännerna som redan existerar i sociala medier skapa ett nytt 
rekommendationssystem. Forskningen runt tjänsten kommer att beskrivas i den här uppsatsen 
och är en del av ett examensarbete till data- och systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid 
Institutionen för Informatik och Media på Uppsala Universitet.  
 

1.2 Problemformulering 
Problemet som ska lösas är ett praktiskt problem om att få rekommendationer från sina vänner. 
Idag finns ingen tjänst för att få rekommendationer som täcker flera ämnesområden och som 

                                                
 
1  http://facebook.com 
2  http://MyLikes.se 
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bygger på sociala medier. Det kan handla om att få tips om butiker, företag, hantverkare, 
restauranger/caféer, hotell, evenemang, hemsidor och mer där till. Än så länge om man vill få 
rekommendationer från sina vänner får man antingen kontakta dem personligen eller göra ett 
öppet anrop till exempel till alla vänner på Facebook eller på Twitter3. Det är genom dessa 
öppna anrop som många exempelvis hittar en hantverkare. 
 
Medan sociala medier vuxit de senaste åren och blivit mer och mer populära har 
rekommendationstjänster inte haft samma uppsving under de 20 åren som ett eget 
forskningsområde för rekommendationssystem har funnits. Ett generellt problem som behöver 
fortsatt forskning är vad rekommendationssystem och sociala medier kan ha för nytta av 
varandra. (Ricci mfl 2011; Bonhard, Sasse och Harries 2007; Globeck 2009). 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Uppsatsens syfte är att redogöra för hur ett generellt personligt rekommendationssystem med 
utgångspunkt i den information som finns lagrad i sociala medier kan ta form. I uppsatsen 
dokumenteras ny kunskap om hur rekommendationssystem och sociala medier kan kombineras 
för att få mervärde. Syftet i arbetet med forskningen är att ta fram en prototyp för hur en tjänst 
för rekommendationer med utgångspunkt i Facebook skulle kunna se ut. Allt detta leder till 
frågeställningen: 
 
  Frågeställning 

Hur kan ett generellt personligt rekommendationssystem utvecklas med 
utgångspunkt i den information som finns lagrad i sociala medier? 

 

1.4 Metod 
Den forskningsstrategi som används är design science i och med att forskningen grundas i att 
en IT-artefakt utvecklas. Design science är en relativt ny forskningsstrategi men är väl anpassad 
för forskning inom informationssystem (Hevner, March, Park och Ram 2004). När design 
science används är det viktigt vilken systemutvecklingsmetod som används för att utveckla IT-
artefakten och att utvecklingen dokumenteras noga (Oates 2006, s. 112). Den 
systemutvecklingsmetod som den här forskningen använder är en agil systemutvecklingsmetod 
som kombineras mot de olika stegen i design science. För att utföra utvärderingar av prototypen 
(IT-artefakten) utförs en användarenkät samt flera acceptanstest.  
 

1.5 Avgränsningar 
Det finns några krav på arbetet med prototypen från företaget som forskningen sker i samarbete 
med. Dessa är uppradade nedan: 

1. Fokus på information från Facebook 
2. Börja litet och bygg på mer funktioner efterhand 
3. Dokumentera buggar och ny funktionalitet för fortsatt arbete 

                                                
 
3  http://twitter.com 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen är strukturerad med kapitel två som handlar om metoderna som används i 
forskningen, kapitel tre beskriver teorin runt forskningsämnet, kapitel fyra presenterar empirin, 
kapitel fem innehåller en analys och kapitel sex är en avslutande och reflekterande del där även 
slutsatserna presenteras. 
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2 Metod 
Syftet med det här kapitlet är att beskriva hur forskningen bedrivs och ge läsaren en bild av hur 
de olika metoderna fungerar.  
 

2.1 Forskningsstrategi 
Strategin för forskningen som beskrivs i den här uppsatsen är design science. Oates 2006 kallar 
strategin för ”design and creation” vilket på svenska kan översättas till design och skapande. 
Det centrala i den här strategin är att utveckla ny mjukvara. Den beskrivs som 
 

 “It [design-science research] focuses on creating and evaluating innovative IT artifacts 
that eneble organizations to adress important information-related tasks.” (Hevner mfl 
2004, s. 98) 

 
Motiveringen till att design science har valts är för att en ny IT-artefakt utvecklas som en del av 
forskningen. Det IT-artefakten ska fylla för funktion är att vara en tjänst för att få 
rekommendationer från sina vänner. Det finns fyra olika typer av IT-artefakter som enligt Oates 
2006 kan utvecklas. Den forskning som beskrivs i den här uppsatsen innebär utveckling av den 
typ av IT-artefakt som kallas för en instansiering. Det betyder att ett fungerande system 
utvecklas vilket i den här forskningen blir en fungerande prototyp. IT-artefakten utvecklas enligt 
de fem olika steg i design science: “awareness”, “suggestion”, “development”, “evaluation” och 
“conclusion”. Stegen behöver inte följa varandra i ordning utan avses göras iterativt. Stegen 
beskrivs i mer detalj under respektive rubrik nedan. (Oates 2006)  
 
Fördelarna med design science är att det finns något konkret att visa upp och känna på. Inom 
vissa forskningsområden, till exempel datavetenskap (engelska computer science), är det till 
och med ofta förväntat att en IT-artefakt ska utvecklas. Eftersom forskningsområdet är relativt 
nytt och tekniken utvecklas snabbt finns det även mycket utrymme för att föreslå och utveckla 
nya IT-artefakter. Nackdelarna med forskningsstrategin är att risken finns för att forskningen blir 
anklagad för att vara ”vanlig” utveckling och inte forskning. Det behövs även både tekniska och 
konstnärliga färdigheter för att man ska lyckas vilket kan vara svårt. Ett annat problem är att det 
kan vara svårt att generalisera användningen av IT-artefakten från en situation till flera olika 
situationer och risken finns att IT-artefakten inte fortsätter att fungera lika bra efter att forskaren 
inte längre är närvarande. Sist finns risken att forskningen blir utdaterad redan innan den 
publicerats eller har testats ordentligt i ett verkligt sammanhang i och med att teknikutvecklingen 
sker så fort. (Oates 2006) 
 

2.1.1 Awareness 

Det här steget, som är ett av de fem stegen, innefattar att identifiera ett problem (Oates 2006). 
Översättningen av awareness är ”medvetenhet; uppmärksamhet” (Nordsteds Engelska Ordlista, 
maj -12). Denna översättning förstärker att steget involverar insamling av information om 
nuläget för att skapa medvetenhet och uppmärksamhet. Steget kan liknas med en förstudie och 
är en inledande del av strategin design och skapande.  
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2.1.2 Suggestion 

Oates 2006 beskriver steget som att det ”involverar ett kreativt hopp från nyfikenhet om ett 
problem till ett försök till förslag på hur problemet skulle kunna lösas” (min översättning) (Oates 
2006). Översättning av suggestion är bland annat ”förslag, råd och uppslag” (Nordsteds 
engelska ordlista, maj -12). Steget kan beskrivas som ett första förslag till hur ett problem skulle 
kunna lösas för att vid en senare iteration bli reviderad.  
 

2.1.3 Development 

Här utvecklas det preliminära förslaget som tagits fram i suggestion-steget. Det är alltså i det 
här steget som programmeringen eller skapandet sker. Beroende på vad som ska tas fram 
varierar metoden. När systemutveckling sker behövs en systemutvecklingsmetod som följs för 
att säkerställa att arbetet sker på ett systematiskt sätt. (Oates 2006) 
 

2.1.4 Evaluation 

Steget innebär att det som utvecklats utvärderas enligt hur värdefullt det är och hur mycket det 
skiljer sig från vad som var förväntat (Oates 2006). Det som görs är därmed evaluering eller test 
av IT-artefakten som tagits fram och processen så långt. 
 

2.1.5 Conclusion 

Som det sista steget i ordningen innefattas det av att resultaten från designprocessen slås 
samman och analyseras. Ny kunskap identifieras och eventuella oväntade resultat och/eller 
oavslutade frågor dokumenteras som ämnen för ytterligare forskning. (Oates 2006) 
 

2.2 Metodval 
Forskningen kommer att bedrivas enligt de fem olika stegen som används i design science och 
dessa steg matchas mot en agil systemutvecklingsmetod. Det är viktigt att poängtera att det 
finns en skillnad mellan forskningsmetoder, det vill säga datainsamlingsmetoder och 
dataanalysmetoder, och systemutvecklingsmetoder som används vid utveckling av mjukvara. I 
design science bedrivs forskning genom att designa och skapa en IT-artefakt och därmed 
behövs en systemutvecklingsmetod för att utvecklingen ska ske systematiskt. En 
systemutvecklingsmetod använder sig i sin tur av olika metoder eller verktyg för att utföra olika 
moment i utvecklingen. I den här forskningen är metoderna för datainsamling valda utifrån att de 
ska passa den agila systemutvecklingsmetoden och består av dokumentinsamling och en 
enkät. Dokumenten skapas i samband med att följande verktyg för systemutvecklingen 
används: User Story, Product backlog och acceptanstest. En kvantitativ och kvalitativ 
dataanalys sker på enkätresultaten och den dataanalysmetoden beskrivs närmare nedan. 
 

2.2.1 Motivering agilt arbetssätt 

Anledningen att ett agilt arbetssätt valdes framför ett traditionellt systemutvecklingsperspektiv är 
att tiden för forskningen är kort. Arbetssättet syftar till att arbetet ska hinna så långt som möjligt 
under given tid. Innan man börjar med arbetet i forskningen är det ofta svårt att estimera hur 
mycket man kommer att hinna med under den givna tiden. Genom att arbeta agilt kommer 
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arbetet att prioriteras om under forskningen och man gör det viktigaste och mest prioriterade 
först. Arbetssättet är inte linjärt utan flera iterationer görs och efter varje iteration finns det något 
att visa upp för kunden. Utifrån det som tagits fram kan sedan nya beslut tas om exempelvis 
prioriteringar och funktioner. Varje iteration kallas för sprint och innehåller oftast alla faser i 
systemutvecklingen. Således kommer man att hinna så långt som möjligt under given tid utan 
att kunna veta exakt hur slutresultatet blir. Fördelarna med agila arbetssätt är också att det finns 
färdiga metoder som används i samband med utvecklingen och är anpassade efter sättet att 
arbeta. Företaget som forskningen bedrivs tillsammans med, ayond AB, använder sig av ett 
agilt arbetssätt vilket ytterligare stärker argumenten att den typen av arbetssätt även ska 
användas i arbetet. 
 
Som nämnts under rubriken forskningsstrategi är stegen i design science inte heller tänkta att 
utföras linjärt. Följaktligen passar det att kombinera både design science och ett agilt arbetssätt 
då båda utförs iterativt. Det iterativa arbetssättet passar även forskningsprocessen och 
uppsatsarbetet i stort eftersom forskningsarbete i sin natur involverar att ta fram lite i taget och 
sedan utveckla det vidare.  
 

2.2.2 SCRUM och det agila arbetssättet 

De agila metoderna uppkom som en motreaktion till de traditionella 
systemutvecklingsmetoderna som inte gav mycket plats för förändringar längs vägen. Det agila 
manifestet består av ett antal påståenden där vissa aspekter värderas mer än andra. Det står 
följande i det agila manifestet: 
 

”Vi finner bättre sätt att utveckla programvara 
genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. 
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

 
Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
Anpassning till förändring framför att följa en plan 

 
Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, 
värdesätter vi punkterna till vänster mer. ” (Manifest för Agil systemutveckling, maj -12) 

 
SCRUM är en agil systemutvecklingsmetod som har blivit en av de mest populära 
systemutvecklingsmetoderna. Som Martin Levin skrev i sin uppsats “SCRUM som 
utvecklingsmetod: Så fungerar det i verkligheten” är det sällan företag använder SCRUM helt ut, 
utan företag inspireras av dessa agila metoder och anpassar metoderna så att de passar 
företaget. Samma sak gäller för ayond AB och mig som båda använder sig av en SCRUM-
inspirerad agil systemutvecklingsmetod. (Levin 2011) 
 

2.2.3 Agila metoder och design science 

Tidigare har design science kombinerats med det agila perspektivet i bland annat följande 
studie “Little Design Up-Front: A Design Science Approach to Integrating Usability into Agile 
Requirements Engineering” av Adikari, McDonald och Campbell 2009. Studien behandlar hur 
man ur ett människo-data perspektiv kan integrera ett användarcentrerat perspektiv med de 
agila systemutvecklingsmetoderna inom strategin för design science. Även Kautz 2011 
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kombinerar design science med en agil systemutvecklingsmetod. Detta ovan visar att det inte är 
första gången som dessa metoder kombineras och är ett argument varför det går att kombinera 
metoderna.  
 

2.2.4 User story 

Ett sätt att samla information om vad ett system ska göra är user stories. Detta görs genom att 
beskriva vad en användare vill kunna göra eller vad systemet ska ha för funktionalitet. Texterna 
skrivs i vardagligt språk som användaren förstår och kompletteras med diskussioner om detaljer 
samt acceptanstester. (Cohn 2004, s. 4) 
Ett exempel på en user story är: 
 

Användaren ska kunna logga in med sitt Facebookkonto och ge rättigheter för att kunna 
exportera likes och check-ins med målet att sedan kunna göra mer med sina data. 
 

User stories fungerar som en datainsamlingsmetod för forskningen och är ett sätt att 
dokumentera kraven på systemet. 
 

2.2.5 Product backlog 

En product backlog är en lista på alla önskade funktioner och saker som ska göras som en del 
av processen i systemutveckling. Listan ändras och uppdateras längs arbetet. Metoden 
används ofta i samband med agila metoder för att dokumentera krav. User stories kan 
exempelvis dokumenteras i en product backlog för att åstadkomma en samlad lista med user 
stories. Inför varje sprint (iteration) prioriteras product backlogen för att ta fram i vilken ordning 
som de olika sakerna ska göras eller utvecklas. De högst prioriterade user stories i product 
backlogen estimeras i tid och hur många user stories som ska ingå i kommande sprint väljs. 
(Cohn 2004, s. 167). Se bilaga B för product backlogen med framtida user stories som inte är 
klara. 
 
Genom att använda en product backlog sker datainsamling med hjälp av dokument skapade av 
forskaren. (Oates 2006, s. 233-234) 
 

2.2.6 Acceptanstest 

Utgångspunkten för acceptanstest är user stories och bygger på funktionell testning. Funktionell 
testning innebär att endast funktionen testas och inte den bakomliggande koden. Utifrån user 
stories sätter man upp bestämda mål och krav som systemet ska uppfylla vilket då gör att dessa 
blir testbara. Det kallas då för acceptanstest. (Don Wells, maj -12) 
 
Datainsamling sker genom att testen och resultaten av testen dokumenteras. (Oates 2006, s. 
233-234) 
 

2.2.7 Användarenkät 

Det finns många olika typer av enkäter och många användningsområden för enkäter. Den typ 
av enkät som används i den här forskningen är en självadministrerad online-enkät med både 
öppna och slutna frågor. Enkäten kommer att analyseras med hjälp av kvantitativa och 
kvalitativa metoder för att få bästa möjliga resultat. (Oates 2006) 
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Anledningen till att en enkät har valts som en av datainsamlingsmetoderna är att det är ett 
enkelt sätt att samla in information om det valda området samtidigt som det inte kräver mycket 
av respondenten. Intervjuer som skulle kunna vara ett alternativ till enkäter kräver mer tid och 
engagemang av respondenterna än vad enkäter gör. Enkäter gör det också möjligt att 
kombinera kvantitativa och kvalitativa analysmetoder vilket användarenkäten kommer att göra.  
 
Det är i evaluation-steget i den sista sprinten som innehåller utveckling, det vill säga sprint 3, 
som enkätundersökningen görs för att uppnå ett avslutande utförligt test av prototypen. Enkäten 
bygger på prototypen men även på tankar om tjänsten. Det är viktigt med tankar om tjänsten för 
att komplettera resultaten. Det beror på att prototypen är i ett tidigt skede och i sig själv ger en 
något begränsad information. Ett bredare perspektiv på forkningsområdet fås med hjälp av 
enkäten som även behandlar tankar om tjänsten och området. Enkäten binder ihop de olika 
delarna med arbetet med forskningen. Återkoppling från enkäten till forskningsfrågan sker på så 
sätt att data från prototypen genereras med hjälp av enkäten som sedan analyseras för att få 
fram slutsatser.  
 

2.2.8 Urval 

Urvalet av respondenter till enkäten sker med hjälp av ett icke-sannolikhetsurval där ett 
bekvämlighetsurval görs (Oates 2006). Respondenterna är anställda hos företaget (ayond) som 
forskningen sker i samarbete med. Författaren anser inte att detta är ett hinder då faktumet att 
de arbetar hos företaget inte begränsar deras förmåga att svara på enkäten. Det är som sina 
privata identiteter som de svarar på enkäten eftersom tjänsten inte är direkt kopplad till företaget 
utan är en egen idé som bedrivs inom ett innovationsprojekt. Målet är att ta fram hur potentiella 
användare tycker och tänker kring tjänsten.  
 

2.2.9 Dataanalysmetoder  

Dataanalys av resultaten från enkäten sker med både kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Statistik för att sammanfatta resultaten från de två första delarna av användarenkäten tas fram 
som en del av forskningen och tolkas mot teorin. Även den sista delen av enkäten med öppna 
frågor tolkas mot teorin men analysen sker istället med kvalitativa metoder. En temaanalys av 
datat görs. (Oates 2006, s. 268) 
 

2.3 Forskningsprocess 
Som tidigare nämnts finns det fem olika steg i design science. Dessa är: 

● Awareness 
● Suggestion 
● Development 
● Evaluation 
● Conclusion  

 
Tillvägagångssättet i stora drag är att först görs en iteration över awareness. Det efterföljs av tre 
iterationer där i varje iteration stegen suggestion, development och evaluation genomgås. 
Avslutningsvis görs steget conclusion en gång. Sprint 0 kommer i och med det att innehålla 
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steget awareness och sprint 1, 2 och 3 kommer alla innefatta suggestion, development och 
evaluation. Sista sprinten, sprint 4, består av conclusion-steget.   
 
Här beskrivs hur de ovannämnda stegen specifikt används i den här forskningen. Aktiviteter i 
awareness-steget är att ta fram user stories, samla dessa user stories i en product backlog och 
lägga till information om dessa, utföra en förstudie, ta fram en enkät och sammanställa en mer 
detaljerad tidplan. I suggestion-steget görs en planering inför arbetet som ska göras vilket ofta 
innebär att ett preliminärt förslag på utvecklingen av IT-artefakten tas fram. Om designskisser 
behövs görs även dessa i det här steget. I development-steget sker själva utvecklingen av 
mjukvaran enligt den beskrivning och det material som tagits fram i suggestion-steget. Steget 
involverar systemutvecklingen, test av koden, buggfix och utforskning av vilka möjligheter som 
finns i systemutvecklingen. Aktiviteterna i evaluation-steget är test och utvärdering. De fungerar 
som en kvalitetskontroll av IT-artefakten som utvecklats. En bedömning görs om hur mycket 
artefakten skiljer sig från det planerade och hur värdefull IT-artefakten är. Utvärderingen görs i 
den här forskningen med hjälp av acceptanstest och under sprint 3 med en användarenkät. 
Beroende på vad som kommer fram i utvärderingen anpassas fortsatt arbete efter det. 
Conclusion, det sista steget, innefattar en mer övergripande sammanställning och analys. 
Dataanalysen görs på resultaten från användarenkäten.  
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3 Teori 
I det här kapitlet görs en begreppsanalys av centrala begrepp som forskningen behandlar. 
Begreppen är en viktig del av uppsatsen och beskrivs här i detalj. 
 

3.1 Rekommendation 
En rekommendation definieras som  
 

“rekommendation subst. ~en ~er  
ORDLED: re-kom-mend-at-ion-en 
 

1 utlåtande som framhåller de goda egenskaperna hos ngn eller ngt: den nya restaurangen har 
fått ~er av kännarna 
BET.NYANS: särsk. som betyg på person för utfört arbete e.d. {→merit, vitsord}: ha goda ~er; hon fick de 
bästa ~er 
KONSTR.: ~ (av ngn el. ngt), (på) ~ (av ngn), (på ngns) ~ 
HIST.: sedan 1613 
 

2 sakligt grundad uppmaning till (viss) lämplig handling under de rådande förhållandena el. i allmänhet 
{→inrådan, 1råd 1}: praktiska ~er; mormors ~ var att tillsätta några droppar citron; han kommer att 
agera helt enligt mina ~er;domen mildrades på juryns ~ till livstids fängelse 
KONSTR.: ~ (till ngn) (att+SATS) 
HIST.: sedan 1925” . (Nationalencyklopedin) 

 
När en person gör en rekommendation visar den personen att den har en viss åsikt och får 
rollen som någon med kunskap och åsikt om någonting. En rekommendation kommer från en 
erfarenhet som en person har som sedan vidareförmedlas. Vikten av rekommendationen beror 
på vem som har gjort rekommendationen för att den som får rekommendationen ska veta om 
den personen kan lita på rekommendationen. Det är även intressant att veta hur en 
rekommendation gjorts det vill säga på vilka grunder åsikten skapats som är grunden för 
rekommendationen.  
 

3.2 Rekommendationssystem 
Rekommendationssystem (RS) har sedan slutet på 1990 talet blivit ett eget forskningsområde 
och intresset för området har ökat (Ricci mfl 2011). Ett av bevisen på det ökade intresset är 
enligt Ricci mfl 2011 
  

“There are dedicated conferences and workshops related to the field. We refer 
specifically to ACM Recommender Systems (RecSys), established in 2007 and 
now the premier annual event in recommender technology research and applications.”. 
(Ricci mfl 2011, s. 3) 

  
Bonhard mfl 2007 beskriver syftet med rekommendationssystem (RS) som 
“rekommendationssystem är menade att underlätta problemet [antalet valmöjligheter] genom att 
filtrera de tillgängliga valmöjligheterna enligt kundens individuella val” (min översättning) 
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(Bonhard mfl 2007). Algoritmerna som sedan används i RS kan beskrivas som 
“rekommendationsalgoritmer använder indata om kundens intressen för att generera en lista av 
rekommenderade saker” (min översättning) (Lops , Gemmis och Semeraro 2011). 
  
Rekommendationssystem kan antingen vara integrerade i andra e-tjänster eller vara en egen e-
tjänst. Ofta används rekommendationsalgoritmer i e-handel och är då ett 
rekommendationssystem integrerat i en annan e-tjänst. Exempelvis använder Amazon4 en 
avancerad rekommendationsalgoritm för sin e-handel för att göra upplevelsen mer personlig. Till 
exempel visas programmeringsböcker till en mjukvaruutvecklare och bebisleksaker till en 
nybliven mamma. (Linden 2003) 
 
Det finns i huvudsak två olika typer av rekommendationssystem. Dessa två är “Content-Based 
Recommendations” och “Collaborative Filtering”. En beskrivning av dessa två olika metoder 
finns under respektive rubrik nedan.  
 

3.2.1 Content-based recommendations 

Den här typen av rekommendationssystem försöker att skapa rekommendationer utifrån vad en 
användare har tyckt om i det förflutna. Det sker genom analys av tidigare information som 
användaren genererat. Informationen består av beskrivningar av tidigare betygsatta saker och 
utifrån det skapas en användarprofil med användarens preferenser. Det blir ett mått på hur 
mycket användaren gillar olika saker och ämnen. (Lops mfl 2011) 
 

3.2.2 Collaborative Filtering 

Ett ytterligare sätt att göra rekommendationer är med hjälp av “collaborative filtering”. Det 
innebär att användarspecifika rekommendationer skapas inifrån systemet med hjälp av att 
mönster identifieras. Mönstren kan exempelvis bestå av tidigare inköp eller betygsättningar. Det 
finns flertalet olika matematiska algoritmer att beräkna rekommendationer där de två vanligaste 
är “neighborhood approach” och “latent factor models”. (Koren och Bell 2011)  
 

3.3 Personligt rekommendationssystem 
Jag definierar ett personligt rekommendationssystem som ett system som ger personliga 
rekommendationer och har en egen profil/inloggning från användaren. Användaren ska uppleva 
att systemet är slutet och helt anpassat efter personen, då är det personligt. Användaren har 
sina vänner i systemet, och det känns som att det är “mitt MyLikes”. Motsatsen till ett personligt 
RS är ett öppet RS där “alla kan se allt” och användaren har inte sin egna slutna cirkel av 
vänner och rekommendationer. Ett exempel på en sådan öppen tjänst är Yelp5 där 
rekommendationer visas för alla (Sandholm, Ung, Aperjis och Huberman 2010).  
 
Ett RS som beskrivs som ett personifierat och autentiskt system är Near2Me. Där har Kofler , 
Caballero, Menendez, Occhialini och Larson 2011 skapat ett system som utgår ifrån 

                                                
 
4 http://amazon.com 
5 http://yelp.com 
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informationen i Flickr6 bilder för att göra en reserekommendationstjänst. Kofler mfl 2011 lägger 
fokus på att systemet utöver att det är personligt även är autentiskt. Författarna till artikeln 
framför att de anser att autenticitet är ett viktigt kriterium för hur relevant information är. Jag 
anser att koncepten med ett personifierat och autentiskt system är en del av konceptet med ett 
personligt rekommendationssystem. (Kofler mfl 2011) 
 

3.4 Rekommendationssystem och social media 
Som Bonhard mfl 2007 skriver i sin artikel finns det mycket nytta för rekommendationssystem 
att hämta från sociala medier. I dagsläget saknas ofta en relation till informationen som finns 
och författarna drar slutsatsen att: 
 

“Participants overwhelmingly preferred recommendations from familiar recommenders 
with whom they shared interests and a high rating overlap.” (Bonhard mfl 2007 s. 77) 

 
En annan tjänst som använder social media för att skapa en rekommendationstjänst är Gloss. 
Zhang, Sun, Kang och Zhu 2010 har skapat en rekommendationsmodul baserad på sociala 
medier som har implementerats i en akademisk sökfunktion. Modulen kan samla information om 
användarens profil för att skapa en samlad feedback om användarens beteende med hjälp av 
social media och systemloggar.  
 
Golbeck 2009 lägger till att utöver att sammanfoga RS med sociala medier bör även tillit läggas 
till. Hon skriver följande: 
 

“Merging social networks, trust, and recommender systems can improve the accuracy of 
recommendations and improve the user’s experience.” (Golbeck 2009). 

 

3.5 Generellt rekommendationssystemet 
Ett generellt RS är inte begränsat till ett område utan innehåller mer eller mindre alla områden. 
Normalt är RS begränsade till en typ av saker (Ricci mfl 2011, s. 1). Vanliga områden för RS är 
till exempel turism och filmer (Kofler mfl 2011; Golbeck och och Hendler 2006). Både Near2Me 
och Gloss som nämnts tidigare som bygger på social media är begränsade till ett specifikt 
område. Ett RS som däremot är generellt över flera områden är Gloe7. Systemet beskrivs som 
ett lokalt RS för onlinematerial. Fokus i systemet ligger i att koppla onlinerekommendationer till 
fysiska platser, det vill säga att det är ett lokalt rekommendationssystem. Gloe är alltså generellt 
över flera områden men har fokus på den geografiska platsen och blir på så sätt begränsat. 
Rekommendationerna bygger även på en global budget och bygger inte på den vanligaste 
formen av rekommendationer med individuella betyg. (Sandholm mfl 2010) 
 
 
 

                                                
 
6 http://flickr.com 
7 http://hpgloe.com 



13 
 

3.6 Social media 
På engelska används ofta termen Social Networking Services (SNS) för sociala medier. Breslin 
och Decker 2007 beskriver funktionaliteten gemensam för olika SNS som: 
 

“SNSs usually offer the same basic functionalities: network of friends listings (showing a 
person’s “inner circle”), person surfing, private messaging, discussion forums or 
communities, events management, blogging, commenting (sometimes as endorsements 
on people’s profiles), and media uploading.” (Breslin och Decker 2007, s. 86)  

 
Exempel på sociala medier är Facebook, Twitter, LinkedIn, Myspace, Delicious, Last.fm och 
bloggar. Sociala medier är en central del av web 2.0 där till skillnad från tidigare då 
administratörer tillhandahöll information det nu är användarna som bidrar med informationen. 
Den nya typen av hemsidor består av användargenererat material. (Bonhard mfl 2007; Haenlein 
och Kaplan 2010)  
 
Nedan följer en beskrivning av två centrala koncept om vilken typ av data från det sociala 
mediet Facebook som MyLikes-prototypen bygger på. Dessa är Likes och Check-ins.  
 

3.6.1 Like 

Vad är en like? Det kan beskrivas som en handling där en användare visar att denne tycker om 
något. Likes kan beskrivas som en samling av en persons olika favoriter vilket bland annat kan 
vara saker, ställen, företeelser eller företag. Ordet “like” används för samma handling på olika 
saker på Facebook, men är i grund och botten samma sak vilket är en handling som visar att en 
person gillar något. I Facebook på svenska8 används översättningen “gillar”. I uppsatsen syftar 
en like på vad en användare har tyckt om för saker, sidor eller intressen som visas på 
användarens profilsida. Det ska inte förväxlas med vad användaren har gillat för kommentarer, 
länkar eller bilder som syns i nyhetsflödet. Alla en användares likes på Facebook återfinns (maj 
-12) under användarens profil under en rubrik som på svenska heter “Gillar” och på engelska 
heter “Likes”.  
 

3.6.2 Check-in 

Att checka-in är en handling som markerar att man varit vid en specifik plats vid en specifik 
tidpunkt. Traditionellt används det som en formell handling av ankomst, exempelvis anmälan 
om ankomst till ett hotell eller på en flygplats inför en flygning. Används i dagligt tal på svenska i 
verbformen ”att checka-in”. 
 

3.7 Social 
Begreppet social media är uppbyggt av de två orden social och media. Vad är social då? 
Nationalencyklopedin definierar social i det här sammanhanget som 
 
 

                                                
 
8 http://facebook.se 
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“2 som har att göra med (samspelet mellan) människor i grupp: ~ samvaro; ett ~t kontaktnät 
BET.NYANS: om person som gärna umgås med andra {SYN. sällskaplig}: han är inte så ~ av sig 

HIST.: sedan 1634; se social 1” (Nationalencyklopedin). 
  
Det handlar alltså om samspelet mellan människor men används även i orden social samvaro 
och socialt kontaktnät enligt definitionen ovan. Kommunikation kan ses som social samvaro för 
när social samvaro sker kommunicerar människor. Därigenom kan man säga att vara social 
innebär att kommunicera. Anmärkningsvärt är att ett socialt kontaktnät handlar om att hålla 
kontakten med människor och att ha ett nätverk av människor. Det finns olika sätt att 
kommunicera för människor. Förutom att träffas, prata i telefon och skriva brev till varandra sker 
kommunikation på Internet. Den kommunikationen på Internet sker via chat och e-post men 
även via sociala medier. Just sociala medier har blivit en viktig del av hur människor 
kommunicerarmed varandra (Haenlein och Kaplan 2010).  
 

3.8 Tillit  
En viktig fråga på internet är vem och vad man kan lita på och detta gäller även RS (Golbeck 
2009). Tillit är ett ämne som sträcker sig över flertalet ämnesområden. Bland dessa återfinns 
exempelvis 
 

“computer science, cognitive sciences, sociology, economics, and psychology.” (Walter, 
Battiston och Schweitzer 2007)  

 
Med anledning av detta skriver Walter mfl 2007 att flera definitioner existerar. De använder sig 
av en definition som lyder  
 

“... trust can be defined as the expectancy of an agent to be able to rely on some other 
agent’s recommendations.” (Walter mfl 2007).  

 
Den definitionen ovan av tillit kommer användas i den här uppsatsen. Det går även att använda 
sociala media för att räkna ut ett mått på tillit. Golbeck och Hendler  2006 använder en algoritm 
för att räkna ut tillit från social media och använder den informationen för att skapa prediktiva 
rekommendationer om filmer. De har skapat ett RS för filmrekommendationer som kallas 
FilmTrust. (Golbeck och Hendler 2006) 
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenteras empirin runt forskningen. Företaget, iterationerna, utformningen av 
enkäten och resultaten av enkäten presenteras. 
 

4.1 Företaget 
Forskningen sker i samarbete med ett företag som heter ayond AB. ayond är ett konsult- och 
innovationsbolag som sysslar med allt som har med Internet att göra. Detta innebär allt från att 
utveckla hemsidor, appar, intranät, e-handelsfunktioner till strategisk vägledning. Företaget 
startades i december 2010 och har sedan dess blivit ca 10-15 anställda med olika kompetenser. 
Viktigt för ayond är innovationer och de har en egen process för att hantera innovationer. 
Grundidén till forskningen som beskrivs i den här uppsatsen kommer från en av dessa 
innovationsidéer. Projektet kallas “MyLikes” och forskningen är en del av det innovationsarbetet. 
 

4.2 Iterationer 
Som beskrivet i metodkapitlet kommer forskningen påbörjas med att steget awareness från 
design science strategin genomgås och sen åtföljs av flera iterationer över stegen suggestion, 
development och evaluation. Sist görs steget conclusion en gång. Den första perioden benämns 
sprint 0 och nästa sprint 1 och så vidare.  
 

4.2.1 Sprint 0 

Den här första sprinten fungerar som en första undersökning och förstudie. I det här steget görs 
user stories, en product backlog, sammanfattning av förstudien, ett första utkast till en enkät och 
en tidplan för arbetet. Namnet “sprint 0” hänvisar till att den utförs innan utvecklingen påbörjas 
och är en förberedande fas.  

User stories och product backlog 

Metoden består av att krav på systemet tas fram på ett för beställaren begripligt språk. 
Beskrivningarna tas fram genom att jag skriver ner de tänkta funktionerna som jag kommer på 
och fyller på med nya funktioner efter hand. De tänkta funktionerna skrivs ner som user stories. 
Företaget bidrar också med idéer som dokumenteras tillsammans med de andra user stories i 
product backlogen. Antalet user stories dokumenterade i den här sprinten är 17 stycken. Se 
bilaga A för product backlogen med de user stories som är avklarade och bilaga B för de user 
stories som finns kvar till framtida projekt.  

Sammanfattning förstudie 

En sammanfattning av förstudien tas fram för att dokumentera beslut och idéer runt projektet. 
Enligt uppdragsgivarens sätt att arbeta med en SCRUM-inspirerad agil systemutvecklingsmetod 
är en förstudie första steget i systemutvecklingen och ingår då i den här första förberedande 
sprinten. Se bilaga C för sammanfattningen av förstudien.  
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Enkät 

Ett första utkast av enkäten görs och arbetet med att utforma enkäten påbörjas. Frågor som 
vem som ska besvara enkäten (urvalet) och syftet med enkäten börjar bearbetas. Till att börja 
med väljs en färdig enkät men eftersom den inte passar in tillräckligt bra skapas en egen enkät 
vid ett senare tillfälle. 

Tidplan 

En sammanfattning görs av de större aktiviteter som är en del av arbetet med uppsatsen och 
utifrån det tas en grov tidplan fram. Det fungerar som en övergripande planering för hela arbetet 
med C-uppsatsen. Tabellen nedan visar hur arbetet med C-uppsatsen kommer att ske indelad i de olika 
faserna som arbetet innebär. Huvuddragen i tidplanen är: 
 

Vecka Namn Mål 

1 + 2 Sprint 0 Product backlog, user stories, förstudie, problembeskrivning 
och hitta testpersoner. 

3 + 4 + 5 + 6 Sprint 1, 2, 3 Huvudfunktionen/aktiviteten från product backlogen görs. 

7 + 8 Sprint 4 Sammanfattning, analys och rapportskrivning. Rapport 
inlämnad. 

9 + 10 - Förberedning inför opponering och presentation av arbetet. 

Tabell 1. Övergripande tidplan för hela arbetet med C-uppsatsen indelad i vad som ska göras i de olika 
faserna. 

Sammanfattning 

Den första sprinten är en fas där mycket förberedelser inför forskningen och utvecklingen görs. 
Många viktiga beslut tas och dokumenteras i product backlogen och i sammanfattningen av 
förstudien. Även förberedelserna inför enkäten och tidplanen underlättar senare arbete och är 
en viktig del av arbetet med forskningen.  
 

4.2.2 Sprint 1 

Den här sprinten är första sprinten där utveckling sker. Stegen suggestion, development och 
evaluation görs iterativt under sprinten. De user stories som prioriterades att göras i den här 
sprinten är: 
 
 User story 1 

Användaren ska kunna logga in med sitt Facebook-konto och ge rättigheter för att kunna 
exportera likes och check-ins med målet sedan kunna göra mer med sina data. 
 
User story 2 
Systemet ska spara informationen (likes/check-ins) från Facebook till en databas för att 
slippa göra om sökningen varje gång. 
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Suggestion   

Steget börjar med en undersökning av vilka alternativ som finns för att ansluta till Facebook och 
hämta data därifrån. Det är likes och check-ins som är det intressanta datat. Facebook har två 
olika sätt man kan utveckla applikationer som ansluter till datat som finns på Facebook. Man 
kan ha en extern webbplats som inhämtar data från Facebook och/eller implementera funktioner 
från Facebook direkt på webbplatsen. Alternativet är att ha en applikation som integrerar med 
Facebook och finns inuti Facebook. Med grund i sammanfattningen från förstudien beslutas att 
en extern webplats är det lämpligaste valet. Den tekniska informationen om vilken/vilka 
plattformar som ska användas uppdateras. (Getting Started, maj -12) 
 
Initialt beslutas att JavaScript används som teknik men revideras senare till att bli en 
serverkoppling i .Net miljön. Eftersom jag är mer bekant med .Net miljön valdes den istället och 
det verkade inte vara lika enkelt att göra en databaskoppling i JavaScript för att spara ner datat.  

Development  

Steget påbörjas med att en utvecklingsmiljö sätts upp för användning av Javascript. Ett 
applikations ID (appID) skapas hos Facebook för att göra det möjligt för användaren att ge 
rättigheter till externa hemsidor eller appar att komma åt användarens information på Facebook. 
Det behövs för att det ska gå att exportera data från Facebook till tjänsten. Utan ett appID går 
det inte att använda Facebooks API för att hämta information. Kopplingen kan därefter sättas 
upp till Facebook och datat kan hämtas till den externa webbplatsen. 
 
Det går inte att enkelt spara ner informationen via JavaScript till en databas och jag går tillbaka 
till suggestion för att ta fram ett alternativt förslag för att lösa problemet. Det beslutas att en 
serverkoppling från en .Net miljö ska göras och en ny utvecklingsmiljö sätts upp. Informationen 
hämtas på nytt och nu kan den sparas till en databas. Databasen är en Microsoft SQL Express 
databas och ett databasschema med relationer skapas.  
 
Det som här existerar visuellt är en inloggningsknapp som initierar verifieringen och hämtningen 
av datat från Facebook. 

Evaluation  

Utvärdering av prototypen görs på en sprintdemo vilket är ett möte med beställaren där det 
aktuella resultatet visas upp. Tillsammans med företaget (som i projektet agerar beställare) 
testat om de utvalda user stories uppfyller de funktioner som beskrivningarna säger. Båda user 
stories uppfylls och de bedöms ha uppfyllt acceptanstesterna.  

Sammanfattning 

Sprinten innehåller det som prioriteras i product backlogen och acceptanstesterna passeras 
med positiva resultat.  
 

4.2.3 Sprint 2 

Sprinten påbörjas med att product backlogen uppdateras efter beställarens prioriteringar. User 
stories som ska inkluderas i sprinten väljs ut och de är: 
 
 User story 3 

Presentera användarens alla likes/datat från Facebook för att få ett utgångmaterial att 
kunna behandla. 
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User story 4 
Användaren ska kunna se alla sina likes/check-ins, dessa ska presenteras på ett 
övergripande plan på sin "hemmasida". Det ska vara en övergripande vy innefattandes 
likes med förberedda menyer/design/layout. 

Suggestion  

Steget påbörjas med att streckskisser tas fram. Anledningen är för att det ska vara tydligt vad 
som ska göras och hur det ska se ut när utvecklingen är klar.  
 
Designen i skissen är utformad med en tidigare designskiss hos företaget som inspiration.  
Utformningen liknar en webbshop för att ge användaren en känsla av att kunna välja bland sina 
olika “varor” som här är likes och check-ins från Facebook. En enkel menystruktur väljs med 
menylänkar till vänster i en spalt och en huvud-banner längst upp med titeln på webbplatsen. 
Viktigt är att försöka göra webplattsstrukturen så enkel som möjligt att förstå för användarna. 
Layouten ska kännas bekant för användarna. Se bilaga D för streckskissen. 

Development 

Utvecklingen påbörjades med att bara visa upp informationen i databasen på webbplatsen utan 
någon formattering. Arbetet fortsatte efter att den första user storyn uppfyllts med den andra 
user storyn. Den innebär att “hemmasidan” där alla likes/checkins ska visas tas fram. Strukturen 
på webbplatsen utvecklas och en titel samt menyer kommer på plats. Informationen från 
databasen presenteras enligt streckskissen där varje element visas i en ruta.  

Evaluation  

En sprintdemo hålls för företaget och prototypen som utvecklas visas upp. Den här gången 
finns det mer att visa på webbsidan än bara en login-knapp. Acceptanstesterna för user stories 
godkänns och diskussioner kring nästa sprint hålls.   
 

4.2.4 Sprint 3 

Sprinten är den sista sprinten som innehåller utveckling. Product backlogen prioriterades om 
och aktuella user stories väljs ut. De utvalda user stories är: 
 
 User story 5 

Användaren ska kunna ta bort likes från sin vy där alla likes visas. Målet är att sådant 
som användaren inte upplever som relevant ska kunna sorteras bort. Det är viktigt att 
det är enkelt och tydligt att kunna ta bort saker då det riskerar att finnas information som 
inte är relevant. 

 
 User story 6 

Användaren ska kunna värdera/betygsätta informationen (bra, bättre, bäst) för att kunna 
sortera/ordna efter bästa/mest relevanta resulat och få ut mer av sina rådata 
(likes/check-ins från Facebook) 
 
User story 7 
Användaren ska kunna skapa nya poster/innehåll från systemet. Tanken är att fånga 
upp sådant som inte redan finns i ett annat system. 
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Suggestion  

Det här steget påbörjas med att en ny streckskiss tas fram för den första user storyn. De 
tekniska möjligheterna ses över och ett förslag på lösning tas fram. Se bilaga E för en 
uppdaterad streckskiss. En användarenkät utvecklas också i steget och återfinns i bilaga F. 

Development  

Här sker själva utvecklingen av de nya funktionerna som specificerats i user stories. Den första 
funktionen som utvecklas är en borttagningsfunktion för oönskade element i systemet. Tekniskt 
tas inte elementen bort från databasen utan det finns en kolumn som sparar siffran ett om 
databasposten är borttagen och annars är värdet NULL det vill säga ingenting eller tomt. Den 
andra funktionen som påbörjas utvecklas är betygsättning av elementen i systemet.  

Evaluation  

Utvärderingen i det här steget sker förutom med acceptanstest av de utvalda user stories även 
av en användarenkät. Utvecklingen av betygsättningsfunktionen hann inte klart, utan det 
visuella fanns där men själva betyget går inte att spara. Acceptanstesterna för user story 6 
passerade men inte den för user story 7 eftersom den inte hanns klart. Det gick inte att spara ett 
betyg för varje element.  

Sammanfattning 

Under sprinten hanns inte utvecklingen klart av den andra user storyn som påbörjats. 
Anledningen är att tiden för sprinten som var beräknat förkortades och utvecklingen behövde 
avslutas i förtid.  
 

4.2.5 Sprint 4 

Det avslutande steget i design science är conclusion vilken görs i den här sprinten. Aktiviteterna 
i den här sprinten är att dataanalysen görs och resultaten sammanställs.  

Conclusion 

De data som samlats in genom enkäten analyseras och resultaten utifrån analysen 
sammanställs. Den nya kunskapen identifieras och det fortsatta arbetet dokumenteras 
tillsammans med förslag på fortsatt forskning.  
 

4.3 Utformning av enkät 
Enkäten utformas som ett användartest som fångar respondentens tankar och erfarenheter om 
området men även om tjänsten i sig. Det är användarens subjektiva åsikter och tankar som är 
av intresse. Enkäten är självadministrerad och olika format på frågor används för att göra det 
tydligt och enkelt för respondenterna att svara på frågorna. 
 
Enkäten innehåller följande tre områden: 
 
Bakgrund (område ett): 
Kort bakgrundsinformation om personen som svarar. Detta innefattar frågor om ålder, 
utbildning, IT-vana och antal sociala medier som används regelbundet. 
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Allmänt om området (område två): 
Frågorna berör nuvarande användning av rekommendationstjänster, tillit till rekommendationer 
från olika grupper och betygsättning av intresset för rekommendationer inom olika områden. 
Tillitsfrågan delar upp grupper av människor i familj och nära vänner, vänner, vänners vänner, 
en grupp eller ett gemensamt nätverk och en grupp som motsvarar alla andra som kallas övriga. 
 
Intryck och tankar om tjänsten (område 3): 
Enkätdelen innehåller fem öppna frågor om tjänsten. Frågorna syftar till att få svar på vad 
respondenten tycker om idén med tjänsten, vad intrycken om prototypen är och om det är lätt 
att förstå tjänsten. Det finns även en fråga som undersöker om respondenten tror att denne 
kommer att använda tjänsten eller en liknande tjänst i framtiden. En sista allmän fråga finns där 
respondenten kan skriva kommentarer eller åsikter som ännu inte kommit upp. 
 
De två första områdena “bakgrund” och “allmänt om området” har nästan uteslutande 
fördefinierade svar, det vill säga slutna frågor, med möjlighet att lägga till ett svarsalternativ om 
något skulle saknas enligt respondenten. Detta är för att få enhetliga svar och kunna göra en 
mer precis kvantitativ dataanalys. Det tredje och sista området ”intryck och tankar om tjänsten” 
är utformad med öppna frågor eftersom långa svar med respondentens åsikter önskas. 
Frågorna omfattar tankar om tjänsten, prototypen och framtiden för tjänsten.  
 

4.4 Presentation enkätsvar 
Enkäten är som beskrivet ovan uppdelad i de tre områdena bakgrund, allmänt om området och 
intryck och tankar om tjänsten. Här presenteras svaren på enkäten för alla områden.  
 

4.4.1 Bakgrund (område 1): 

Antal respondenter är åtta och bortfallet är noll. Medelåldern på respondenterna är 37,25 år och 
högsta utbildningsnivå det vill säga vilken hösta examen personen har är fördelad: grundskola 
och gymnasieexamen 0%, högskoleexamen 38%, masterexamen 50% och doktorsexamen 
13%. IT-vanan hos respondenterna fördelar sig 0 % på låg, 25 % på medel och 75% på hög. 
Medelvärde på antalet sociala medier som respondenterna antingen läste på eller skrev på är 
3.875. Antalet möjliga sociala medier som respondenten fick välja mellan var 12 stycken där det 
sista alternativet var “annan”. Anmärkningsvärt är att alla respondenter hade Facebook och 
LinkedIn det vill säga 100% använde de sociala medierna.  
 

4.4.2 Allmänt om området (område 2): 

Idag använder 87,5% någon form av tjänst för att få tips/rekommendationer. Av dessa använder 
75% en sökmotor (en respondent specificerade Google som sökmotor). Tre personer har 
markerat att de använder Tripadvisor9 och de andra tjänsterna Yelp och Delicious10 används 
inte av någon. Dock har den respondenten som tidigare i enkäten markerat att denne använder 
Delicious inte svarat att den använder den för att få tips/rekommendationer. Jag tolkar det som 
att respondenten antingen inte anser sig få tips eller rekommendationer från tjänsten och därför 

                                                
 
9 http://tripadvisor.com 
10 http://delicious.com/ 
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inte använder tjänsten eller att det är ett inmatningsfel på något av ställena där tjänsten 
förekommer i enkäten.  
 
På frågan om respondenten själv har skrivit en recension till någon av tjänsterna är det endast 
två respondenter som har det. Den ena respondenten har gjort detta på Tripadvisor, Yelp och 
Google medan den andra har skrivit att denne har gjort en recension på Facebook. Författaren 
noterar att respondenten som har skrivit en recension till Yelp dock inte använder sig av 
tjänsten för att hitta rekommendationer enligt det svaret respondenten givit. Det skulle kunna 
vara ett inmatningsfel i enkäten eller möjligtvis använder inte respondenten tjänsten för att hitta 
rekommendationer. Ett möjligt scenario enligt mig är att respondenten har varit missnöjd med 
en tjänst eller produkt och då skrivit en negativ recension på Yelp för att varna andra men själv 
inte brukar använda tjänsten för att hitta egna rekommendationer. 
 
Respondenterna svarade följande på hur mycket de litar på rekommendationer från olika 
grupper av människor. Se tabell 2 nedan för procentsatser på hur många som valde respektive 
svar. 
 

Grupp Lite Lite-
mittemellan 

Mittemellan Mittemellan-
Mycket 

Mycket 

Familj och nära vänner     100% 

Vänner    25% 75% 

Dina vänners vänner 13%  50% 38%  

gemensamt nätverk eller en 
grupp 

 13% 63% 25%  

Ingen relation 38% 68%    

Tabell 2. Summering av hur mycket respondenterna litar på olika grupper när det gäller 
rekommendationer i procent. 
 
En tydlig tendens ser ut att finnas om man studerar tabell 2 i hur mycket folk litar på 
rekommendationer från olika grupper beroende på hur nära de står personen. Familjens och 
vänners rekommendationer rankas av de flesta till “mycket” och de personers 
rekommendationer som respondenterna inte har någon relation rankas av de flesta till “Lite-
mittemellan” och “lite”. 
 
Intresse för rekommendationer i olika områden varierar stort. Se tabell 3 nedan för en 
sammanfattning av resultaten.  
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Område Lite Lite - 
mittemellan 

Mittemellan Mittemellan - 
Mycket 

Mycket 

Restauranger/Caféer/Mat    13% 75% 

Hotell   38% 13% 38% 

Hantverkare  25%  50% 13% 

Hemsidor/länkar  25% 25% 38%  

Produkter  13% 25% 38% 13% 

Fastighetsmäklare 
(individ/firma) 

13% 25% 25% 25%  

Städer/resor   25% 63%  

Film/Tv show  13% 13% 50% 13% 

Musik/konserter  13% 25% 38% 13% 

Föreningar/Organisationer  63%  25%  

Böcker/tidningar/artiklar   13% 63%  

Tabell 3. Sammanfattning av intresse för rekommendationer inom olika områden. 
 
Tabell 3 visar att intresset varierar ganska mycket mellan olika områden och personer. De 
områden som totalt fått högst procentsats i kolumnerna “mycket” och “mittemellan-mycket” är 
Restauranger/Caféer/Mat 88% , hantverkare 63%, Städer/resor 63%, Film/TV shows 63% och 
böcker/tidningar/artiklar 63%. En annan observation i datat är att föreningar och organisationer 
inte är så populära (63% markerade “lite-mittemellan”), inte heller Fastighetsmäklare 
(individ/firma) vilken fick 38% i “lite” och “lite-mittemellan”. Antagligen är rekommendationer 
inom dessa områden inte intressanta för dessa personer då de inte har ett intresse av området 
eller inte har en relation/användning till/av det. Bor man i en hyresrätt exempelvis är inte en 
fastighetsmäklare intressant. Utifrån resultaten kan man se att vissa områden tilltalar fler 
personer än andra områden.  
 
Värt att notera är att en person inte har svarat på något av områdena och därför är den 
maximala procentsatsen i tabellen 88%. Anledningen till detta är svårt att veta, men användaren 
kanske inte är intresserad av rekommendationer i något speciellt område eller personen kanske 
tyckte att det var jobbigt att klicka i ännu en fråga med skala.  
 

4.4.3 Intryck och tankar om tjänsten (område 3) 

1. Vad tycker du om idéen dvs tjänsten MyLikes? Skriv vad du har för tankar runt tjänsten i sig. 
Alla respondenterna uttrycker sig positivt om idén. Fyra personer tar upp temat att det blir ett 
ställe för att samla och få struktur över det data som numera finns i flertalet sociala medier. En 
av respondenterna skriver “Det känns vettigt att på något strukturerat sätt nyttja all den data 
som folk delar med sig av med hjälp av sociala nätverk som Facebook etc.” (respondent två). 
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Ett annat tema som dyker upp i tre av svaren är att tjänsten blir ett ställe att få tips eller 
rekommendationer.  
 
2. Vad är dina intryck om prototypen dvs hemsidan? Skriv vad du har för tankar runt  
hemsidan. 
Sju respondenter uttrycker att prototypen är en bra början. Den sista respondenten skriver 
"Enkel ide. Fortsatt en del kvar att göra för att få en helhetsbild." (respondent sex) vilket jag 
tolkar som att helhetsbilden inte ännu finns på plats för respondenten. Av de första sju 
personerna tog även fyra personer upp temat att de tyckte att tjänsten ser bra ut. Temat att fler 
funktioner behövs och i vissa fall konkreta önskemål på funktioner togs upp av sex 
respondenter.  
 
3. Är det lätt att förstå hur tjänsten kommer att fungera? Om något är oklart, försök skriva ner 
det. 
Svaren fördelar sig enligt: 
 

Lätt att förstå  2 

Delvis lätt att förstå 2 

Nej, inte lätt att förstå 0 

Framgår ej 4 

Tabell 4. Sammanfattning av resultaten på fråga 3 i enkäten som handlar om det är lätt att förstå hur 
tjänsten kommer att fungera. 
 
Tabell 4 visar hur jag har initialt tolkat svaren fördelad i fyra olika grupper. Jag tolkar de svar där 
det inte framgår om tjänsten är lätt att förstå hur den kommer att fungera som att tre av dessa 
inte tycker att det är lätt att förstå och borde tillhöra “Nej, inte lätt att förstå”. Således borde 
enligt författaren den sista av de svar där svaret inte framgår tydligt tillhöra gruppen “delvis lätt 
att förstå”. De nya svaren visas i tabell 5 nedan där svaren nu är indelade i tre grupper och där 
de svar som i tabell 4 benämndes ”Framgår ej” delats in i de andra grupperna.  
 
Med den nya fördelningen ser tabellen ut såhär: 
 

Lätt att förstå 2 

Delvis lätt att förstå 3 

Nej, inte lätt att förstå 3 

Tabell 5. Sammanfattning av andra tolkningen på fråga 3 i enkäten. 
  
4. Tror du att du kommer att använda MyLikes eller en annan social rekommendationstjänst i 
framtiden? Motivera ditt svar. 
Alla respondenter har besvarat frågan positivt att de skulle använda MyLikes eller en liknande 
tjänst. Av dessa är ett svar lite tveksamt jämfört då respondenten skriver “Mycket troligt” 
(respondent sju) i skillnad till de andra svaren som är ett otvetydigt ja. Totalt tre personer 
uttyckte sig med ett “absolut” eller “självklart” vilket av mig tolkas som ett starkare svar än bara 
ett “ja”.  
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5. Här får du gärna skriva kommentarer eller åsikter som ej ännu kommit upp. 
Hälften av respondenterna skrev inga kommentarer. I den andra hälften av svar kom följande 
saker upp: respekt av personlig integritet, att fortsatt arbete finns i product backlogen, att det ser 
bra ut och “Kul ide och ett bra sätt att [hitta] företeelser, företag etc. Skall bli spännande att 
prova.” (respondent sex). 



25 
 

5 Analys 
Under forskningen har mycket information samlats in och den har presenterats i empiri-delen. 
Här analyseras informationen uppdelad i fyra områden; tillit, omfattning, intresse och teknik. 
 

5.1 Tillit  
Resultaten från enkäten visade tydligt att respondenterna litade mer på rekommendationer från 
familj eller vänner än okända människor vilka respondenten inte har någon relation till. Se 
tabellen nedan för resultaten: 
 

Grupp Lite Lite-
mittemellan 

Mittemellan Mittemellan - 
Mycket 

Mycket Totalt 

Familj och nära vänner     8 8 

Vänner    2 6 8 

Dina vänners vänner 1  4 3  8 

gemensamt nätverk/en 
grupp 

 1 5 2  8 

Ingen relation 3 5    8 

Totalt 4 6 9 7 14 40 

Tabell 6. Visar antal personer som valde ett visst altenativ (lite-mycket) beroende på hur mycket de litar 
på rekommendationer från respektive grupp av människor 
 
I tabell 6 syns att alla respondenter litar mycket på sin familj eller sina nära vänner och att 6 av 
8 litar mycket på sina vänner medan två personer litar mittemellan-mycket på 
rekommendationer från dennes vänner. Bonhard mfl 2007 kom fram till en liknande slutsats i sin 
artikel men utöver att de som gav rekommendationer skulle vara kända (engelska ”familiar”) 
föredrogs personer med delade intressen och en hög samstämmighet i betygssättning.(Bonhard 
mfl 2007) Därmed kan man säga att ökad tillit till människor som står en nära gör användningen 
av sociala medier till ett bra val av informationskälla och utgångspunkt för ett RS. Ett slutet 
personligt system skapas med användarens vänner från sociala medier som utgångspunkt i 
MyLikes. Samtidigt blir det ett nytt sätt att vara social på i och med att MyLikes blir en ny kanal 
för kommunikation. Sättet att få rekommendationer ändras från att behöva explicit fråga efter en 
specifik rekommendation till att användaren kan undersöka vad dennes vänner gillar.  
 

5.2 Omfattning 
Centralt för MyLikes är utgångspunkten i den information som finns lagrad i sociala medier just 
eftersom det sociala finns där och kopplingen möjliggör att kunna bygga ett generellt personligt 
RS utifrån den informationen som redan lagras där. Informationen som lagras på Facebook är 
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generell i och med att det användaren väljer att göra på Facebook i form av likes och check-ins 
lagras. Många företag har egna sidor på Facebook och vilka likes eller check-ins en person gör 
är inte begränsade till ett område utan alternativen på Facebook är många. Användarna kan 
själva skapa sidor som kan gillas (like) eller platser för check-ins om de skulle sakna något. Av 
den orsaken att informationen är generell på Facebook blir även indatat till MyLikes generell. 
Detta gör att ett generellt RS kan skapas. Ett viktigt resultat från enkäten var att alla 
respondenterna uttryckte sig positivt om idéen med tjänsten. En respondent skriver “Kul, bra 
överblick över vad man gillat och som man kan hantera och dela med andra.” (respondent sju). 
Det visar att respondenterna tror på idéen och de svarade även att de kommer att använda 
tjänsten i framtiden vilket ytterligare stärker argumenten för att ett intresse för ämnet finns. Så 
här uttrycker sig respondent tre: “Ja, jag skulle framförallt använda den för att få tips från nära 
vänner som jag tycker kan mycket inom ett visst område.” (respondent tre).  
 
Utöver det ovannämnda behövs enligt fyra respondenter till enkäten ett ställe för att samla 
information från olika sociala medier och på ett strukturerat sätt samla och hantera den. 
Respondent två skriver “Jag gillar tanken. Det känns vettigt att på något strukturerat sätt nyttja 
all den data som folk delar med sig av med hjälp av sociala nätverk som Facebook etc. 
” (respondent två). Det ger ett ytterligare argument till varför ett RS behövs och varför det är bra 
att använda sociala medier som utgångspunkt till det.  
 

5.3 Intresse  
En anmärkningsvärd iakttagelse i resultaten är att endast en användare valde att inte svara på 
något alternativ på frågan om intresset för rekommendationer inom olika områden. Övriga 
respondenter svarar överlag att de är intresserade eller mycket intresserade av 
rekommendationer i motsats till att vara lite intresserade. Utifrån det kan man säga att de flesta 
verkade visa intresse för rekommendationer inom flera olika områden och ett behov av 
rekommendationer kan upptäckas. Resultaten är samlade i tabellen nedan:  
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Område Lite Lite - 
mittemellan 

Mittemellan Mittemellan - 
Mycket 

Mycket Totalt 

Restauranger/Caféer/Mat    1 6 7 

Hotell   3 1 3 7 

Hantverkare  2  4 1 7 

Hemsidor/länkar  2 2 3  7 

Produkter  1 2 3 1 7 

Fastighetsmäklare 
(individ/firma) 

1 2 2 2  7 

Städer/resor   2 5  7 

Film/Tv show  1 1 4 1 7 

Musik/konserter  1 2 3 1 7 

Föreningar/Organisationer  5  2  7 

Böcker/tidningar/artiklar   1 5  6 

Totalt 1 14 15 33 13 76 

Tabell 7. Antalet personer som valde ett visst alternativ (lite-mycket) om hur stort intresse de har av 
rekommendationer inom olika områden 
 
Tabellen ovan visar att fler svar är fördelade från mittemellan och uppåt, totalt finns 46 svar i 
kategorierna “mittemellan-mycket” och “mycket” jämfört med endast 15 svar i “lite” och “lite-
mittemellan”. Frågan visar indirekt att ett behov för ett RS finns eftersom respondenterna vill ha 
rekommendationer inom olika områden. I samband med att alla respondenterna tänker sig att 
använda tjänsten eller en liknande tjänst i framtiden kan man sluta sig till att MyLikes troligen 
kan fylla det tomrummet. Följande skriver respondent två på frågan om att använda tjänsten 
eller en liknande i framtiden: “Absolut. Om jag exempelvis befinner mig i en stad jag inte brukar 
vara i och ska få tag på en restaurang eller liknande går jag gladeligen in på en tjänst som 
denna för att få rekommendationer.” (respondent två).  
 

5.4 Teknik 
Det är tekniskt möjligt att komma åt informationen på Facebook via deras API som kallas Graph 
API (Getting Started, maj -12).  Resultatet att det går att få ut informationen, lagra den i en 
databas och åter-presentera samma information men på ett nytt strukturerat sätt för användaren 
visar att det är tekniskt möjligt att användainformation från Facebook som utgångspunkt i ett 
RS. Resultatet betyder att det går att bygga ett RS så att användaren kan få rekommendationer 
i MyLikes genom att manuellt studera en annan användares information. Tekniken spelar en 
nyckelroll i att möjliggöra eller omöjliggöra utvecklingen av en ny IT-artefakt med utgångspunkt i 
informationen lagrad i sociala medier. Prototypen utvärderades av respondenterna till att vara 
en bra början på tjänsten. En person skriver så här i enkätsvaret på frågan om intryck om 
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prototypen “En lovande början. Man ser på ett visuellt sätt sina likes och man kan se framför sig 
hur de fylls med information” (respondent tre). Följaktligen kan man säga att grunden att bygga 
vidare på finns och att den tekniska utmaningen till att börja med lösts.  
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6 Avslutande del 
Kapitlet innehåller slutsatser och reflektion, diskussion och generalisering och förslag på fortsatt 
arbete. 
 

6.1 Slutsatser och reflektion 
Arbetet med forskningen har handlat om att hämta information från Facebook och med 
utgångspunkt i den informationen skapa en prototyp av ett generellt personligt 
rekommendationssystem. Forskningsfrågan som behandlas i uppsatsen lyder: “Hur kan ett 
generellt personligt rekommendationssystem utvecklas med utgångspunkt i den information 
som finns lagrad i sociala medier?”. 
 
Slutsatsen lyder att ett personligt rekommendationssystem kan skapas med utgångspunkt i den 
information som finns lagrad i sociala medier. Härefter följer en motivering till varför jag anser 
det. MyLikes-prototypen använder sig av användarens likes och check-ins från Facebook som 
generell indata till den nya tjänsten för att på så sätt kunna skapa ett generellt personligt 
rekommendationssystem. Det personliga rekommendationssystemet uppstår genom att 
användaren betygsätter och hanterar sin information från i det här fallet Facebook. Användaren 
får rekommendationer när denne utforskar en väns profil med betygsatt information och blir på 
så sätt ett manuellt RS där rekommendationerna inte automatiskt genereras. Personligt är det 
eftersom användaren har sina vänner från Facebook i MyLikes och de enda som kan se 
användarens rekommendationer är dennes vänner. MyLikes använder information som redan 
finns i en social media och utgår ifrån det när en ny tjänst för att få rekommendationer 
utvecklas. Enligt det som nämnts ovan är tjänsten MyLikes ett bevis på att det går att skapa ett 
generellt personligt rekommendationssystem med utgångspunkt i den information som finns 
lagrad i social media.  
 
Då ett agilt arbetssätt har använts i utvecklingsarbetet har under arbetets gång de viktigaste 
funktionerna prioriterats att utvecklas. Detta har gjort att man kommit så långt som möjligt på 
given tid och att arbetet har nått målen. Arbetet med hjälp av kombinationen av design science 
och ett agilt arbetssätt har fungerat mycket väl. Det visade sig att hela forskningsprocessen har 
nytta av ett agilt arbetssätt där arbetet växer fram en liten bit i taget. Jag vill rekommendera 
andra att använda ett agilt arbetssätt tillsammans med design science i samband med forskning 
inom IS området när en IT-artefakt utvecklas.  
 

6.2 Diskussion och generalisering 
Resultatet visar att det går att skapa ett personligt rekommendationssystem med utgångspunkt i 
den information som finns lagrad i sociala medier. Trots att det är en tidig prototyp som 
utvecklats för tjänsten kan man se att det kommer att gå att bygga ett helt 
rekommendationssystem utifrån informationen i sociala medier. Den slutsatsen kan man dra 
utifrån respondenternas svar på enkäten där de uttryckte att de tycker att tjänsten är en bra idé 
och att prototypen är en bra början på tjänsten.  
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Några ytterligare ämnen som berör arbetet med uppsatsen behandlas nedan under respektive 
rubrik.  
 

6.2.1 Bakgrundsfilosofi 

Tjänsten är tänkt att endast behandla positiva och bra saker. Det ska därför vara lätt för 
användaren att ta bort information som de inte vill ha med. Den typ av oönskad information som 
kan tänkas finnas i en användarens data är reklamkampanjer som användaren tagit del av och 
då endast som del i det valt att checka-in eller göra en like-markering. 
 

6.2.2 Skillnaden till andra RS 

Det som skiljer MyLikes från andra tjänster som redan existerar är att det är ett generellt 
personligt RS med utgångspunkt i de data som finns lagrad i social medier. Andra tjänster som 
existerar är antingen inte generella utan specifika för ett område eller inte personliga utan öppna 
i sin natur. Det unika med MyLikes är att tjänsten kommer att samla information från olika 
sociala medier och bli ett generellt personligt RS där den informationen som man redan 
registrerat på andra sociala medier inkluderas. RSet finns till för användaren och dennes vänner 
i ett slutet nätverk.  
 

6.2.3 Tillit 

En aspekt som kom upp under analysen är att tillit och närheten till en person är en viktig faktor 
i RS. Människor vill veta vem som har gjort en rekommendation för att den ska bli viktig och är 
därför en viktig parameter att ta hänsyn till i utvecklingen av RS. I och med det bör inte tillit 
bortses i utvecklingen av RS.  
 

6.2.4 Personlig integritet 

En viktig fråga på internet och särskilt i samband med olika e-tjänster är personlig integritet. En 
respondent tog även upp detta under den sista frågan i enkäten där respondenten fritt kunde 
skriva kommentarer och åsikter. I samband med utvecklingen av tjänsten har detta berörts 
redan sen tidigt då tjänsten började utformas. Viktigt att notera är att användaren behöver ge 
rättigheter till tjänsten för att tjänsten ska kunna hämta användarens information från Facebook. 
Varje område eller rättighet som systemet ber om redovisas till användaren. Facebook skriver 
på sina utvecklarsidor att de uppmärksammat att desto fler rättigheter ett system ber att komma 
åt desto färre användare tillåter rättigheterna till systemet. Därför rekommenderar Facebook 
utvecklarna att endast be om de rättigheter som systemet måste ha tillgång till. I fallet för 
MyLikes har detta råd följts och utöver den grundläggande informationen (basic info) ber 
MyLikes om rättigheter för att komma åt likes (your likes) och statusuppdateringar (status 
uppdates) för att komma åt check-ins. (Facebook for Websites, maj -12) 
 
I framtiden är det tänkt att en användare endast ska kunna se vänners likes som de själva är 
vänner med på Facebook och som själva har anslutit sig till MyLikes och på så sätt gett 
rättigheter till tjänsten. En användare ska även kunna välja att en specifik vän inte ska kunna se 
användarens profil även om de är vänner på Facebook.  
 



31 
 

6.2.5 Konsekvenser i beteende 

Tjänsten kan tänkas komma att ändra användarnas beteende på sociala medier. Den 
informationen som idag finns lagrad på många olika ställen har inget mer värde än att finnas i 
det enskilda systemet.  När en användare då ansluter sig till en tjänst som använder sig av den 
informationen kommer tidigare information att få en ny betydelse. Alla likes och check-ins 
kommer presenteras för MyLikes-användaren vilket kan göra att användaren börjar tänka över 
sitt beteendemönster och därefter ändrar sitt beteende. I nuläget är säkerligen många 
användare inte medvetna om vilken information som de har i olika sociala medier då den 
tidigare inte presenterats på ett och samma ställe. Det kan tänkas att användare antigen ökar 
informationsmängden för att få mer indata till MyLikes eller minskar sitt beteende då de inte 
visste att de hade så mycket information lagrad i sociala medier och inte är bekväma med att 
fortsätta att dela den.  
 

6.2.6 Metodkritik 

Viktigt när en enkät används som datainsamlingsmetod är urvalet av respondenter. Det finns en 
risk att resultatet hade blivit annorlunda med ett annat urval och med fler respondenter. Kritik 
mot att endast anställda på företaget deltog i enkätstudien kan riktas mot forskningen och ett 
bredare urval hade antagligen kunnat ge en mer generell bild av tankarna runt prototypen och 
tjänsten. Ytterligare hade det kunnat vara bra att efterfråga kvinnor då alla respondenter var 
män och målgruppsanalysen i förstudien kom fram till att kvinnor i en viss ålder antas vara en 
intressant målgrupp med potentiella användare. Dock är respondenterna att ses som potentiella 
användare eftersom alla använder minst två sociala medier regelbundet. Enkäten förmedlar 
deras subjektiva åsikter och det är som sina privata identiteter som de svarade på enkäten. 
Prototypen har ingen direkt koppling till affärsverksamheten hos företaget som skulle påverka 
deras svar på något sätt.  
 
Risken finns även att en annan forskare skulle tolka resultaten från enkäten på ett annat sätt 
eftersom kvalitativa metoder används. Det är omöjligt att få en helt objektiv tolkning av de 
insamlade data då man påverkas av tidigare erfarenheter. Detta är något som jag har haft i 
åtanke under forskningen. Därför har jag inkluderat många citat och siffror i analysen för att på 
så sätt låta läsaren själv ta del av resultaten.  
 

6.2.7 Generalisering 

Generalisering utifrån forskningen är möjlig till viss mån. Urvalet i enkäten var begränsat till 
anställda på företaget som forskningen görs i samarbete med och är inte ett sannolikhetsurval. 
Urvalet reflekterar de subjektiva åsikterna hos dessa potentiella användare. Det man bland 
annat kan generalisera vidare är att RS och social media har nytta av varandra och att fler kan 
tjäna på att göra den kombinationen. Det går även att se att intresset för olika områden varierar 
och att tilliten till människor som står en nära är större än till människor man inte har en relation 
till.  
 

6.3 Förslag på fortsatt arbete 
Tjänsten är i ett tidigt stadium och det finns fortsatt många funktioner som behöver utvecklas för 
att prototypen ska bli en färdig tjänst. Vilka steg och funktioner som redan upptäckts och 
planerats finns i product backlogen (se bilaga B).  
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Att intresset för rekommendationer varierar i olika områden kom fram i enkäten och är ett 
område för vidare forskning. Varför är det så och ska ett system fokusera mer eller mindre på 
ett visst område? Intressanta frågor är behövs särskilda funktioner för olika områden och vilka 
befintliga tjänster eller datakällor finns?  
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Bilaga A: Product backlog - klara user stories 
 
ID Prio (1-

1000) 
Sprint Område Rubrik Beskrivning (gärna i form av user story) Status 

1 1 1 teknik Facebook 
koppling 

Användaren ska kunna logga in med sitt facebookkonto och ge 
rättigheter för att kunna exportera likes och check-ins med målet  
sedan kunna göra mer med sin data. 

klar 

21  1 tenik  Systemet ska spara informationen (likes/check-ins) från 
facebook till en databas för att slippa göra om sökningen varje 
gång. 

klar 

22 19 2 vy visa likes Presentera användarens alla likes/datat från facebook för att få 
ett utgångmaterial att kunna behandla. 

 

7 20 2 vy se sin profil Användaren ska kunna se alla sina likes/check-ins, dessa ska 
presenteras på ett övergripande plan på sin "hemmasida". Det 
ska vara en övergripande vy innefattandes likes med förberedda 
menyer/design/layout. 

klar 

23 23 3 funktion ta bort Användaren ska kunna ta bort likes från sin vy där alla likes 
visas. Målet är att sånt som användaren inte upplever som 
relevant ska kunna sorteras bort. Det är viktigt att det är enkelt 
och tydligt att kunna ta bort saker då det riskerar att vara 
information som inte är relevant. 

klar 

6 24 3 funktion betygsätta 
likes 

Användaren ska kunna värdera/betygsätta informationen (bra, 
bättre, bäst) och ta bort sånt som inte är bra för att kunna 
sortera/ordna efter bästa/mest relevanta resulat och få ut mer av 
sin rådata (likes/check-ins från facebook) 

påbörjat 

 



 
 

Bilaga B: Product backlog - framtida user stories 
ID Prio (1-

1000) 
Sprint Område Rubrik Beskrivning (gärna i form av user story) 

2 50  teknik Foursquare koppling Användaren ska kunna logga in med sitt Foursquarekonto och 
exportera data därifrån för att kunna kategorisera och dela sin data 

3 60  teknik Google Places 
koppling 

Användaren ska kunna få fram info från google places när man vill 
lägga till nya MyLikes och att bilder/kategorier söks mot Google 
Places. Målet är att få in så mycket ny färdigkategoriserad data som 
möjligt.  

4   funktion ändra kategorisering Användaren ska kunna ändra fördefinerade kategoriseringar av 
likes/check-ins för att göra systemet mer personligt och flexibelt. 
Användaren ska kunna skapa egna kategorier. 

5   teknik fördefinerade 
kategorier/filtrera 
kategorier 

Systemet ska fördefinera kategorier för data som exporteras till 
systemet för att uppnå en hög användbarhet och liten tröskel att 
komma igång med systemet. Det ska även finnas en kategori med 
osorterat material. 

24   funktion visa hur många 
vänner som gillat 

Systemet ska visa hur många av användarens vänner som också har 
gillat/markerat en post och visa vilka dom vännerna är. 

25   funktion visa tid Systemet ska visa när en lika/Check-in har gjort för att kunna komma 
ihåg när/vad man gjorde där och kunna sortera efter datum/när i tid 
man har gillat/checkat-in på ett ställe. 

26   funktion visa plats Systemet ska visa om möjligt en plats/adress till en like/checkin. 
Systet är att användaren sak kunna överblicka, hitta och komma ihåg 
vart en post är lokaliserad. 

27   funktion visa källa  Systemet ska visa vart infon om en like/post kommer ifrån. Detta är 
för att användaren ska veta vilken information det är och hjälpa till att 
deböma hur viktigt/trovärdig en like är. 

8   funktion lägga till 
intresseområden 

Man ska som användare kunna lägga till intresseområden på sig 
själv men även tilldela sina vänner vilka områden man tycker att de 
är duktiga på/intresserade av. Detta är för att man enklare ska kunna 
hitta bra tips och för att andra ska veta vad man är intresserad av/bra 
på. 



 
 

9 30  funktion se sina vänner Som användare ska man kunna se sina vänner i systemet men även 
se sina Facebook vänner och kunna skicka en "invite" till dessa. 
Målet är att utöka antalet användare i systemet och antalet vänner för 
en person. Intressant att veta om sina vänner är vart dom har sin 
nuvarande hemmastad/plats, hur många markeringar (likes/check-
ins) dom har och vilka kategorier som användaren har markerat att 
vännen är duktig på 

10  funktion se en väns profilsida Användaren ska kunna gå in på en väns profilsida för att se vad 
denna har för likes/check-ins ur perspektivet av den valda vännen. 
Det ska se väldigt liknande ut som när man tittar på sin egna 
profilsida. Markeringarna/posterna ska se likadana ut. Anledningen är 
att man ska kunna inspireras och få tips genoma tt se vad ens vänner 
tycker om. 

11   funktion sortera likes Som användare ska man kunna sortera alla likes. Både efter vad 
som har bäst betyg, datum och vad vänner tycker är viktigast. 

12 28  funktion filtrera Användaren ska kunna filtrera alla likes efter kategori, plats/position 
och vilka vänner denne vill se. Anledninge är att förenkla 
sökprocessen och få ett enhetligt användargränssnitt tillolika 
plattformar. 

13 25 3 funktion lägga till ny "myLike"-
like 

Användaren ska kunna skapa nya poster/innehåll från systemet. 
Tanken är att fånga upp sådant som inte redan finns i ett annat 
system.  

14   funktion skriva kommentar Som användare ska man kunna skriva kommentarer på posterna. 
Målet är att stärka användarupplevelsen och göra den mer personlig.  

15   funktion sök Användaren ska kunna söka efter ställen som finns men även 
presenteras med information från andra söktjänster för att kunna hitta 
det man vill och utvidga tjänsten.  

16 32  vy inbjudan vänner En användare ska kunna bjuda in sina vänner via tex epost för att 
sprida tjänsten vidare.  

17   vy nyhetsflöde När man kommer in ska användaren kunna se vad dennes vänner 
har gjort på sistonde. Detta leder förhoppningsvis till att användaren 
blir mer aktiv och skapar större intresse. Eventuellt ska man kunna se 
sina vänner här också. 

18 undersökning undersöka 
kategorisering 

Hitta en lämplig metod att göra kategorisering av informationen som 
importeras till systemet. Tex social tagging och regelbaserad 
kategorisering kan vara intressant att kolla på. 



 
 

19 vy inställningar Som användare ska man kunna ändra sin personliga information 
och/eller ändra kopplingar till andra sociala medier. Man ska kunna 
gå in via ett menyval till en inställningssida. Syftet är att låta 
användaren påverka sin egen profil och göra nya/ändrade kopplingar. 
Användaren ska även kunna se vilka markeringar/poster som denne 
har raderat för att ges möjlighet att ångra handlingen. 

20 teknik bilder/kartor Systemet ska visa bilder eller kartor till de platser/saker/företeelser 
som användaren har i sitt bibliotek av MyLikes. Se ID 13 

28   teknik mer information om 
likes 

Systemet ska visa mer information om en like, tex om det går att läsa 
in information från Google places, hitta mm tex lägga till en url. 

29   teknik uppdatera likes/synk Synka nya likes och kolla vilka som ska med på ett smidigare sätt än 
idag då all data hämtas vid inloggning och jämförs mot om det finns i 
databasen eller inte så att bara ny data hämtas och läggs till. Målet är 
att göra tjänsten snabbare. 

30   teknik molnet db Skapa en databas i molnet istället för en lokal databas. Syftet är att 
öka kapaciteten och att göra databasen mer tillgänglig.  

31 31  teknik fb bilder på vänner Systemet ska spara ner en bild (thumbnail) på alla användarens 
vänner för att kunna användas bland annat i samband med 
inviteringar till tjänsten. 

32   teknik mer info likes hämta mer info om likes, tex basic info som hemsidan mm om det är 
tillagt. Även om en länk till hemsida finns är det väldigt intressant. 

33 
teknik blockera vänner 

Som användare ska man kunna blockera vänner från sociala medier 
som man inte vill ska kunna se ens profil 

34  teknik ta bort dubletter Dubletter i datat ska tas bort för att göra systemet mer rent ocg ge en 
bättre upplevelse. 

35  teknik kombinera all data Ta bort uppdelningen av likes och check-in och kombinera all data 
och visa den på samma sätt 

 
 
 



 
 

Bilaga C: Sammanfattning förstudie 
 

Sammanfattning förstudie MyLikes 
 
1. Stategi och affärsmål (Strategy & business goals) 
Kortsiktigt (ca 3-6 månader): 

● Fokus ligger på att få fram ny funktionalitet som inte finns i befintliga tjänster.  
● Plattformen ska utvecklas för att vara en grund att bygga vidare på genom att ansluta 

fler tjänster och ny funktionalitet.  
● Användarna ska tycka att tjänsten är ny, användbar och spännande och vilja fortsätta 

använda tjänsten. 
Långsiktigt (1-3 år): 

● minst X registrerade användare om 1 år. Det ska vara proportionerligt mot vad andra 
nya tjänster i Sverige/Globalt har fått inom samma tidsperiod.  

● MyLikes som ett eget bolag 
● Minst ett betalande bolag för MyLikes-tjänsten 
● Skapa appar. Först en mobil webapp och därefter en iPhone-app före andra mobil OS 

appar 
● Y antal nerladdningar av apparna 
● Siffran X och Y är ännu odefinierad och bestäms i en senare sprint 

 

2. Målgrupper (Target groups) 
Målgrupperna är begränsade till de som använder Internet och mestadels de som använder 
sociala medier. Särskilt "power users" dvs flitiga användare är de som är speciellt intressanta.  
 
Avgränsning målgrupp: användarna ska vara aktiva (uppdatera minst 2 gånger i veckan) på 
minst två sociala medier. Syftet är att nå de användare som ligger i framkant av utveckling 
(early adopters) och därefter få med andra användare som inte är lika lätta att motivera.  
 

3. Information och struktur (Information & structure) 
Den underliggande struktur som tjänsten kommer ha är att huvudvyerna, användarens profilsida 
där denne ser sina egna likes, en vänsida där man ser alla sina vänner, en väns profilsida som 
är väldigt lik den egna profilsidan fast med informationen av vännen och en vy för 
nyhetsflöde/startsida. En användare kan filtrera likes på kategorier, platser och vänner. 
Sorteringen av informationen sker efter betyg, datum eller vad användarens vänner tycker är 
viktigast.  
 

4. Webbkoncept och design (Web concept & design) 
Streckskisser som existerar sedan tidigare har diskuterats för att få fram en bättre bild av vad 
som ska göras. Viktigt är att systemet blir enkelt att använda vilket gör att gränssnittet kommer 
att behöva vara relativt enkelt och antalet funktioner begränsat till de viktigaste. Anledningen till 
att det är viktigt att tjänsten är enkel är för att göra det enkelt för användaren att komma igång 
med tjänsten och för att fortsätta ha användarens intresse för att utforska och använda tjänsten i 



 
 

framtiden. Det är vanligt att användare signar upp sig på nya tjänster men kommer aldrig igång 
med använda den utan gör bara ett fåtal besök till tjänsten. 
 
Konceptet för MyLikes utgår ifrån att det ska vara en tjänst som ska inspirera och locka till mer 
användning. Ett sätt att uppnå detta är att använda sig av rutor som vanligtvis används i e-
handel för att få känslan av att det är varor/händelser. 
 
I framtiden i det fortsatta projektet kan det vara relevant att göra fler användarstudier och 
utvärdering av webbkonceptet och designen. Arbetet med forskningen som är inom denna 
forskning kommer inte att utvärdera design och det grafiska utseendet i någon stor utsträckning. 
 

5. Teknik (Technology) 
Den teknik som används är Facebook API/Apps och Asp .Net MVC eller php. Databasen 
kommer antagligen bli MangoDB som bygger på NoSql och är inte en relationsdatabas. Stöd 
finns för MangoDB i .Net-miljön, dock är det oklart hur väl det fungerar. Eventuellt kommer även 
Wordpress att användas då hemsidan för MyLikes.se redan har wordpress installerat och det 
finns ett plugin till wordpress för att ansluta till Facebook. 
 

6. Test (Usage testing) 
Test sker med hjälp av acceptanstester mot user stories och enkla användarenkäter av 
potentiella användare. I det fortsatta arbetet efter det här erbetet är en användarundersökning i 
form av användartester/workshop gynnande, exempelvis med 5-7 personer som träffas och 
diskuterar tjänsten. 
 

7. Back log 
Se separat dokument. 
 
 



 
 

Bilaga D: Streckskiss 
 

 

  



 
 

Bilaga E: Uppdaterad streckskiss 
 

 
 

  



 
 

Bilaga F: Enkät 

 



 
 

 



 
 

 
 
 


