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Abstract 
Uppsatsen avser att belysa vad som gör rekommenderat innehåll bra i e-handel ur kunders 

och företags perspektiv, samt skillnader mellan dessa. Detta undersöktes genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med individer som shoppar regelbundet online och företagare 

som arbetar med en webbutik av något slag. Resultaten visade på att kunder och företagare 

generellt håller med om många påståenden från forskning kring rekommendationssystem men 

kunder fann många frustrationer i dagens system kring upprepande eller förföljande 

rekommendationer, något företagarna också nämnde kan vara problematiskt. Transparent 

datainsamling var viktigt för båda parter men kunder såg brister i hur användarvillkor 

kommuniceras och det leder till att kunder accepterar dessa utan att förstå vad dem godkänt. 

Företagarna poängtera hur viktigt trygghet är för att kunden ska känna tillit till dem. 

Slutsatser som kunde dras var bland annat att bra rekommendationssystem i e-handeln enligt 

kunder bör lära sig med tiden och förstå när dessa bör sluta rekommendera något. Detta för 

att upprepande rekommendationer som inte försvinner även efter kunden gett negativ 

feedback är frustrerande för dem. Företag bör också vara transparent med datainsamlingen 

som sker för att rekommendationssystem skall fungera. Detta kunde kunder känna inte 

kommunicerades på ett effektivt sätt idag och att det finns förbättringsmöjligheter på den 

fronten. Företagarna tyckte också transparens var viktigt då de vill att kunden ska känna sig 

trygg med dem. Det var också viktigt att systemet hade gränser så att situationer där kunder 

blir förföljda av en viss typ av rekommendationer inte sker. Största skillnaden mellan de olika 

perspektiven var kunders frustration vid oklara användarvillkor och upprepande 

rekommendationer medan företagarna var inte frustrerade med systemen på samma sätt utan 

tog upp liknande saker som förbättringsområden. Företagares fokus låg på att deras system 

måste följa de lagar som finns och detta gick över allt annat. Rent generellt höll dock både 

kunder och företagare med varandra i många olika aspekter.  

Nyckelord: e-handel, rekommendationssystem, rekommendationer 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund - rekommendationssystem 
Webben blir större för varje dag. Innehållet på våra webbplatser växer också. Detta har lett 

till att det tar längre tid för användare att hitta det dem letar efter och/eller kräver mer arbete. 

Brito & Diagiampetri (2013, s.33) menar att allt fler människor lider av information overload, 

en känsla av att ha mer information än man kan hantera. Men Pijpers (2010, s.20) skriver att 

IT-utvecklingen kan motverka detta och att det finns flera sätt att göra detta på.  

Ett sätt är rekommendationssystem, system som visar upp ett urval av 

artiklar/produkter/objekt för användaren med syftet att skapa en överblick över dessa. 

Rekommendationssystem är en bra lösning på information overload men de är fortfarande 

inte så djupt studerade som de kan vara. Enligt Ricci et al. (2011, s. 3) är forskning kring 

rekommendationssystem relativt ny i jämförelse med andra liknande verktyg inom 

informationssystem, exempelvis sökmotorer eller databaser. 

Rekommendationssystem blir viktigare och viktigare då fler och fler använder dem för var 

dag. Enligt Ricci et al. (2011, s. 3) har intresset i rekommendationssystem ökat de senaste 

åren då de bland annat spelar en väldigt stor roll i stora IT-företag så som Amazon.com, 

Netflix, Youtube, eBay och Spotify (Ricci et al. 2011, s.11; Jannach et al. 2016, s.93). Netflix 

skrev 2012 att 75% av vad folk tittar på är rekommendationer ur deras 

rekommendationssystem. Business Insider sa 2016 att den siffran ökat till 80% (McAlone, 

2016). 

Ricci et al. (2011, s.2) menar att anledningen att dessa system togs fram från första början är 

pga. observationen att människor agerar utefter medmänniskors rekommendationer. 

Rekommendationssystem försöker härma denna interaktion och ge oss förslag dess användare 

känner att dem kan lita på. Detta görs genom att samla in olika sorters data, exempelvis 

användarens preferenser, vad som fått bra recensioner eller vad som helst som kan vara 

relevant för just den sortens artiklar som rekommendationssystemet jobbar med (Ansari et al. 

2000, s.364).  

Vid den första litteratursökningen (se 2.5 Litteratursökning och Källkritik) fanns ett begränsat 

urval av forskning ur ett e-handelsperspektiv samt förklaringar av hur företagare använder 

dessa på sina webbplatser och deras tankesätt kring rekommendationssystem i relation till 

deras användare.  

Det är viktigt för företag som ska förse företag med webbutiker att de kan motivera varför 

deras system är det bästa. En del av det är rekommendationssystemet. Företag inom e-handel 

måste veta vad deras kunder vill ha och vad slutanvändaren uppskattar. Vad företagen och 

kunderna tycker kan skilja sig och om det gör det är det intressant att ta reda på hur. Det 

kanske till och med skiljer sig från vad tidigare forskning påstår om denna slags system. 

Därför kommer just dessa två aspekter av e-handeln undersökas; kunders och företags åsikter 

om rekommendationssystem.  
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1.2 Problembakgrund 
Denna uppsats är sprungen ur en dialog med företaget Askås. Askås tar fram, utvecklar och 

underhåller webbutiker. Detta görs genom ett egenutvecklat system där Askås kunder kan 

hantera sin butiks artiklar, kategorier, sidor, innehåll och lite till. I nuläget ingår en “Andra 

har även köpt”-funktion vid köp av systemet. Denna funktion visas på en produktsida för att 

användaren ska se relaterade varor till denna och på så sätt få en slags rekommendation. 

Vissa av Askås kunder väljer dock att avaktivera denna tjänst och ta in en annan motsvarande 

tjänst istället. Rekommendationssystemet är alltså inte tillräckligt bra för att imponera på alla 

Askås kunder. Det Askås undrar är varför deras kunder byter ut den och hur de kan göra sin 

tjänst ännu bättre. Detta är en anledning till varför just detta område bör undersökas. 

Det är viktigt för företag som Askås, som ska förse sina kunder (företag) med webbutiker att 

de kan motivera varför deras system är det bästa. En del av det är rekommendationssystemet. 

Askås och även andra leverantörer av e-handelssystem måste veta vad deras kunder vill ha 

och vad slutanvändaren uppskattar. Vad dessa tre grupper tycker kan skilja sig åt, och om det 

gör det är det intressant att ta reda på hur det skiljer sig. Detta område är inte särskilt väl 

undersökt när det gäller e-handel (se kapitel 2) och någon enstaka svensk undersökning finns 

visserligen men ger ingen djupare svar på frågorna (E-Barometern 2018, s.56). Därför 

kommer två perspektiv av e-handeln undersökas: slutanvändarens och e-handelsleverantörers 

åsikter om rekommendationssystem. 

1.3 Syfte och undersökningsfrågor 
Denna uppsats avser att belysa vad som gör att rekommendationssystemen inom speciellt e-

handeln uppfattas som bra ur svenska intressenters perspektiv.  

U1: Vad gör ett rekommendationssystem fördelaktigt enligt kund?  

U2: Vad gör ett rekommendationssystem fördelaktigt enligt företag? 

U3: Hur skiljer sig kund- och företagsperspektiv vad gäller rekommendationssystem i e-

handel? 

Dessa frågor kommer refereras till som U1, U2 och U3 i uppsatsen. 

1.4 Målgrupp 
Målgrupp är olika företag som jobbar med webbutiker på olika sätt för att dessa ska kunna 

förbättra sina rekommendationssystem. Detta innebär både de företag som driver webbutiker 

och säljer produkter i dessa men även de företag som tar fram och utvecklar webbutiker åt 

andra företag. Genom att belysa vilka problemområden som användarna (kunderna) ser idag 

kan dessa företag göra medvetna beslut om vad de bör lägga fokus på framåt. Genom att 

också undersöka hur företagarnas åsikter skiljer sig från kunderna kan också denna studie 

hjälpa företag reflektera över om de lägger kundens behov i fokus vid utvecklingen av system 

eller om det är deras egna behov som hamnar i fokus. Den sortens företag som utvecklar 

webbutiker åt andra kan använda detta för att förstå hur deras beslut påverkar olika åsikter 
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om deras webbutiker och därav argumentera för att de antingen designar för att få sålt sin 

tjänst eller designar för slutanvändaren (kunden i webbutiken).  

1.5 Avgränsningar 
Då fokuset i denna studie varit på hur olika parter tänker och varför dem tänker som dem gör 

har ingen form utav tester gjorts och därav har inga rekommendationssystem utvärderats. 

Detta innebär att det som kommit fram mot slutet av uppsatsen är generella tankesätt om 

rekommendationssystem, inte exakta regler. 

Rekommendationssystem i sin helhet har också varit i fokus och inte bara 

rekommendationerna som endast är en produkt av dessa system. Detta för att åsikter påverkas 

av hur hela systemet fungerar. Både dess input (insamlad data) och dess output 

(rekommendationer) är viktiga områden att diskutera för att bilda en komplett uppfattning av 

vad en kund eller företags tycker om rekommendationssystemet.  
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2. Litteraturöversikt  
De tidskrifter, böcker och andra texter som använts i denna uppsats har framförallt hittats via 

Karlstad Universitetsbibliotekets sökfunktion: OneSearch. Söktermer som använts har varit 

varianter av olika sätt att säga rekommendationssystem, e-handel och personalisering, både 

på svenska och engelska. Sökresultaten har begränsats så endast akademiska tidskrifter som 

är ”Peer reviewed” visats. Detta innebär att ge genomgått en vetenskaplig 

kvalitetsbedömning, dvs granskats av andra forskare innan de publicerats (Zukauskas 2018). 

Detta gjordes för att få fram pålitlig forskning som sedan blev en del av litteraturöversikten. 

När det gäller de mest regelbundet använda texterna har även författare googlats för att 

kontrollera att de är dem de påstår (alltså forskare vid olika universitet). Övriga akademiska 

texter som använts kommer från referenslistorna från tidskrifterna som hittades via 

bibliotekets sökfunktion. 

Ett urval av de böcker som använts hittades genom rekommendationer av lektorer vid 

Karlstad universitets Informatikavdelning, antingen som kursböcker i kurser de hållit eller 

som direkta rekommendationer till denna uppsats. Dessa böcker har framförallt använts i 

metodkapitlet.  

Med detta i åtanke kan litteraturöversikten anses mycket tillförlitlig då författarna är forskare 

som tagit fram sina texter i vetenskapligt syfte och publicerats i akademiska tidskrifter. De 

metodböcker som har använts har inte genomgått förfarande enligt peer reviewed, dock anses 

de ha hög grad av tillförlitlighet då de används som kurslitteratur samt är vedertagna 

metodböcker. Övriga texter har framförallt använts för att bekräfta att uppgifter stämmer 

överens med varandra. Inga faktauppgifter har hittats som inte stämmer överens med 

resterande teori och därav anses dessa som pålitliga.  

Den litteratur som hittats har berättat om rekommendationssystem generellt och ibland gått in 

på dessa ur ett e-handelsperspektiv men endast kort och ofta i exempel. Detta kan has i åtanke 

vid läsning av litteraturöversikten då denna också behandlar rekommendationssystem 

generellt.  

2.1 Rekommendationssystem 

2.1.1 Grunder 

Rekommendationssystem är ett system som förser användaren med rekommendationer av 

någon sort (Ansari et al. 2000, s.363; Brito & Diagiampetri 2013, s.33). Dessa 

rekommendationer kan vara baserade på olika saker. I en nyhetstjänst kan det vara en 

användares inställda preferenser, i en webbshop kan det vara vad andra liknande kunder köpt 

och i en musikstreamingtjänst kan det vara lyssnarhistoriken. Ett bra rekommendationssystem 

använder många datakällor (Ansari et al. 2000, s.363).  

Ricci et al. (2011, s.2) menar att anledningen att dessa system togs fram från första början är 

pga. observationen att människor agerar utefter deras bekantas rekommendationer. 

Rekommendationssystem försöker härma denna interaktion och ge användaren förslag den 

känner den kan lita på. 
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Dessa system har mycket värde då de hjälper användare hantera den information overload 

som har blivit vanligare med att webben växt (Ricci et al. 2011, s. vii; Brito & Diagiampetri 

2013, s.33). Det finns ett överflöd av information och för en användare att ta sig igenom detta 

för att hitta vad denne behöver tar längre tid för varje dag. Därför är rekommendationssystem 

viktiga. Genom att använda dessa kan användaren ges en mycket mer personlig upplevelse 

som är anpassad efter varje unik individ. 

Generellt tar Ansari et al. också upp några andra saker som rekommendationssystem bör göra 

för att skapa ett system som är uppskattat av användarna.  

Det [ett rekommendationssystem] bör också förse uppskattningar av dess precision, 

förklara anledningar bakom rekommendationer och integrera dynamisk lärande på det 

sättet att när mer information blir tillgänglig om vissa människor borde systemet kunna 

göra bättre rekommendationer för dessa och möjligtvis andra människor också. 

(Översatt. Ansari et al. 2000, s.364) 

Ricci et al. (2011, s. 14) definierar 4 kategorier baserat på de områden där de hittar de flesta 

rekommendationssystem. De påpekar dock att dessa inte täcker alla kategorier som 

rekommendationssystem finns i utan är till för att ge en första bild över vart dessa finns. 

Dessa kategorier är underhållning, innehåll, e-handel och tjänster. Exempel de tar upp för 

dessa kategorier är rekommendationer av filmer i underhållning, personliga tidningar för 

innehåll, rekommendationer för kunder i form av produkter för e-handeln och 

rekommendationer av resebyråer eller rekommendationer av experter för konsultering för 

tjänster.  

Enligt Ricci et al. (2011, s.5) ökar rekommendationssystem försäljningen av produkter då 

artiklarna som visas för användaren är bättre anpassade efter denne. Även i system där varje 

vald produkt inte nödvändigtvis kostar något för användaren finns det liknande mål (tex så 

många visningar som möjligt av artiklar eller så mycket tid som möjligt spenderat på 

plattformen) som rekommendationssystem kan hjälpa dessa nå. Genom bra 

rekommendationer skapas också mer lojala kunder, och lojala kunder som kommer tillbaka 

bidrar till ett bättre rekommendationssystem då deras växande data kan användas för att göra 

systemet ännu smartare.  

2.1.2 Att ta fram rekommendationerna 

Det finns 5 informationskällor som kan användas i rekommendationssystem. Enligt Ansari et 

al. bör ett rekommendationssystem försöka använda alla 5 sorter (2000, s.364). Dessa är som 

följande: 

1. En persons uttryckta preferenser eller köp 

2. Preferenser för produkters attribut 

3. Andra människors preferenser eller val 

4. En experts uttalanden 

5. Individuella egenskaper som kan förutse preferenser 
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Beroende på vilket av de 4 kategorier (nämndes i 3.1.1 Grunder) som ett 

rekommendationssystem ska verka i behöver olika faktorer hos området i fråga analyseras av 

dess utvecklare. Olika branscher innebär olika tillvägagångssätt och en och samma algoritm 

kommer inte fungera för alla menar Ricci et al. (2011, s. 15).  

2.1.3 Precision ≠ Effektivitet 

Swearingen och Sinha (2001, s.9) skriver att effektiviteten hos ett rekommendationssystem 

beror på fler saker än hur stor precision systemet har i sina gissningar. Om användaren inte 

litar på systemet av någon anledning kommer denna inte testa/ läsa/ köpa/ lyssna på/ titta på 

artikeln i fråga oavsett om det är en bra rekommendation eller inte. Olika användare är ute 

efter olika saker. Vissa vill ha produkter som är mycket lika de som dem gillat förut, vissa 

vill upptäcka nytt. Vissa tycker att rekommendationerna inte är tillförlitliga om systemet 

verkar för logiskt medan vissa tycker precis tvärtom, att logiska rekommendationer är mer 

tillförlitliga. Swearingen och Sinha rekommenderar att system ska designas runt dessa, 

antingen genom att dela in rekommendationerna i olika kategorier så användaren kan 

orientera sig till det hen känner för eller be användaren berätta vad den har tänkt sig när en 

session har börjat. De avslutar med att poängtera att även om precisionen inte är allt när det 

gäller rekommendationssystem så är det fortfarande mycket viktigt. Bara för att de 

argumenterar för att det finns fler aspekter som bör reflekteras över minskar det inte 

precisionens betydelse (Swearingen & Sinha 2001, s.9).  

2.1.4 Transparens och förklaringar 

Jannach et al. (2016, s. 100) skriver att användare kan vara skeptiska till rekommendationer 

då de inser att vissa produkter kanske visas för att de är lönsamma för företaget och inte 

nödvändigtvis ett bra val för dem själva. Chau et al. (2013, s.190) kom fram till att partiska 

personliga rekommendationer påverkar en användares tillit till personaliseringsagenten 

negativt. Därför menar Jannach att det är bra att förklara vart rekommendationerna kommer 

från då transparensen skapar mer tillit mellan kunden och systemet. Netflix poängterar också 

detta i ett inlägg på deras techblogg där de pratar om hur deras egna rekommendationssystem 

fungerar (Netflix Technology Blog 2012). 

Ricci et al. (2011, s.18) diskuterar förklaringars roll i rekommendationssystem och hur dessa 

roller skapar mer tillit mellan användare och system. Det är viktigt att ha förklaringar då 

dessa skapar positiva effekter. Rollerna förklaringar har är som följande: 

1. Transparans – Förklara hur systemet fungerar 

2. Granskning (scrutability) – Låta användare berätta när system gjort fel 

3. Tilit – Öka pålitligheten mot systemet 

4. Effektivitet – Hjälpa användare ta bra beslut 

5. Övertygande – Övertyga användare att testa eller köpa 

6. Produktivitet – Hjälpa användare ta snabbare beslut 
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7. Nöjdhet – Göra det mer lättanvänt eller behagligt 

2.1.5 Pratsamma system 

Vissa användare har svårt att veta exakt vad de gillar för artiklar innan de lärt känna ett 

system och de olika alternativen som finns i detta. I vissa fall vill användarna kolla igenom 

flera alternativ innan de accepterar några rekommendationer. Ricci et al. (2011, s.19) skriver 

att en svaghet hos en del rekommendationssystem är hur dessa är designade för att ta emot 

data en gång och sedan inte mer. Detta är dumt då användare beter sig olika beroende på 

vilket stadie av att lära sig systemet de är i. Preferenser kan också variera med tid.  

För att motverka detta problem bör utvecklare skapa så kallade pratsamma system (översatt 

från conversational systems). Användaren och systemet kan fråga och berätta saker i en 

interaktiv process som i slutändan hjälper båda att lära sig om den andre. Exakt hur denna 

dialog ska utformas är en stor fråga i sig men den måste vara effektiv så att användaren når 

sitt mål.  

Ett sätt är kritikbaserade system där systemet rekommenderar utefter den kritik användaren 

förser denna med, exempelvis kan användaren säga att den vill ha billigare alternativ. Ett 

annat är preferensbaserade system där användaren får ett antal artiklar som denne ska 

uttrycka sig kring om de är bra eller dåliga och på det sättet ge feedback till systemet. Detta 

kan ske antingen explicit eller implicit (se 3.4 Explicit och implicit datainsamling) (Ricci et 

al. 2011, s.3). 

Genom at rekommendationssystemet förser användaren med rekommendationer denne kan ge 

feedback på kan systemet lära sig mer om användaren och dess preferenser och generera ännu 

bättre rekommendationer. Detta är en iterativ process som över tid gör systemet bättre (Lops 

et al. 2011, s.78) 

2.1.6 För nöjets skull 

Herlocker et al. (2004, s.10) upptäckte efter de pratat med användare av Amazon.com och 

MovieLens att dessa gillade att scrolla på sidorna även om de inte planerade att köpa något. 

De konstaterar av detta att ett användningsområde av rekommendationer är nöje. För dem 

som scrollar för nöjets skulle kanske ett väldesignat gränssnitt och användarvänlighet är 

viktigare än träffsäkerheten hos rekommendationssystemet men det är fortfarande en 

möjlighet att använda sitt system för att öka kundens lojalitet.  

Vissa användare gillar att uttrycka sina åsikter i form av recensioner. Herlocker et al. (2004, 

s.11) skriver att användare hos MovieLens som gett många recensioner inte gjorde detta för 

att förbättra sina rekommendationer utan för att det kändes bra. Att ge användare möjligheten 

att ge feedback var en vinst i sig själv som sedan kunde återanvändas i 

rekommendationssystemet för att förbättra detta.  

2.1.7 Kontextuella faktorer 

Att systemet kan anpassa sig efter kontextuella faktorer är en bra sak. Jannach et al. (2016, 

s.98) tar upp en restaurang som exempel där denna har en mycket bra uteservering med 

vacker utsikt som får bra recensioner under sommaren, men denna är inte en bra 
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rekommendation under vinterhalvåret då insidan inte har samma atmosfär som 

uteserveringen. Då vore det bra om systemet kunde ta tidsfaktorn i beräkning och 

rekommendera denna restaurang under de varma månaderna men inte under de kalla.  

Sammanhanget kan vara väldigt viktigt för en relevant rekommendation. Systemet kan 

anpassas efter flera olika saker såsom tid på dygnet, plats användaren befinner sig på, vilka 

denna befinner sig med och vilket humör denna är på. Det går till och med anpassa efter om 

användaren är en nybörjare eller expert. Vilka faktorer som är relevanta att anpassa sig efter 

kommer variera beroende på vilket system det handlar om. 

2.2 Information Overload 
Information overload syftar till fenomenet när det finns mycket mer information än en 

människa kan hantera. Pijpers (2010, s. 20) menar att information overload kan leda till 

stress, bristande arbetsglädje och sämre fysisk hälsa. Ricci et al. (2011, s. 2) tar upp hur 

explosionen av valmöjligheter på webben skadade användares välbefinnande. Att ha 

valmöjligheter är bra, men fler val gör inte nödvändigtvis tillvaron bättre. När det krävs mer 

tankekraft och tid än vad en person har för att hitta det relevanta blir information overload ett 

väldigt stort problem.  

Pijpers skriver att “Other terms for the problem [information overload] are information 

anxiety, information glut, data tsunami, sensory overload, information obesity, 

communication overload, information fatigue syndrome, or cognitive overload” (2010, s.21) 

IT-utvecklingen är en av anledningarna till att information overload blivit vanligare men det 

kan också vara lösningen genom intelligenta filter eller automatiska beslutstagare som kan 

sortera bort den onödiga informationen fortsätter Pijpers (2010, s.146). I en rapport från 1987 

kom forskare fram till att någon form utav intelligent filter behövdes i e-posttjänsterna för att 

sortera bort “skräppost” (som var en ny term på den tiden) då överflödet av information ledde 

till information overload (Malone et al. 1987, s.1). Detta visar på just detta som Pijpers säger, 

att IT både kan va en anledning och lösning på detta problem.   

2.3 Personalisering 
Personalisering som begrepp kan innebära olika saker beroende på vilken bransch det handlar 

om. Blom definierar det som följande: “[We] define personalisation as a process that 

changes the functionality, interface, information access and content, or distinctiveness of a 

system to increase its personal relevance to an individual or a category of individuals” 

(Blom 2000). 

Forskare har hittat bevis för att personaliserade tjänster kan öka värdet för användaren när de 

ges bra rekommendationer. Ting-Peng Liang et al. (2006, s.56) skriver om detta i sin rapport 

där de utförde tester med en påhittad nyhetssida. Användarna tyckte bättre om tjänsten när de 

visades färre och mer passande nyheter än många nyheter som inte matchade deras 

preferenser. 
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2.4 Digitala spårdata 
Bogusz (2018, s. 115) menar att dagens människor tar för givet att webbsidor samlar in data 

om dem. Vissa av de största företagen i världen så som Google och Facebook tjänar sina 

pengar på denna data och att använda den i riktad reklam. De kan samla in en massa olika 

sorters data om deras användare, allt från vart dem var när dem gjorde en sak till hur länge 

dem stannade med musen över en produkt. Vissa aktörer lever på att samla in data från 

många olika källor och sälja denna data vidare. Detta är en anledning till att vissa användare 

är tveksamma till att ge ifrån sig sin data frivilligt.  

Det finns mycket data där ute men digitala spårdata (översatt från digital trace data) är den 

mest relevant för sociala och ekonomiska sammanhang skriver Bogusz (s. 117). Utav denna 

kan det delas in i data med innehåll (data with content) och metadata. Data med innehåll är 

data som handlar om eller kan länkas till en person, såsom namn, ålder och kön men även 

sådant denne tex postar på sociala medier så som foton eller artiklar. Metadata är data om 

data. Genom att titta på vilka bilder en person lägger upp, vid vilken tid och plats kan 

metadata förstå vem denne är och vad denne gillar att göra. För att ett företag ska kunna 

bygga tillit mellan sig själva och sina kunder bör de vara transparent med sin datainsamling 

och hur de använder denna (Bogusz 2018, s. 127).  

2.5 Datats användningsområden 
Bogusz (2018, s.122) fortsätter och skriver att med den data som samlas in idag kan företag 

och liknande undersöka och hantera sina kunder väldigt noga. Det är väldigt mycket värt att 

kunna förutse kundens beteende och därefter ge den bästa rekommendationen som är baserat 

på just denna kundens preferenser. Folk har förutsett bostadspriser, antal smittade med 

influensa eller kolera bättre och snabbare än etablerade institutioner genom att titta på öppna 

data från sökmotorer. Om företaget kunde använda all denna data för att ge en kund precis 

det denna behöver utan ansträngning från kundens sida hade det kunnat spara otroligt mycket 

tid i online shoppingvärlden.  

Att ta beslut inom ett företag baserat på data är alltid bättre än att ta beslut för att “man 

känner det på sig”. Det kallas för bevisbaserat beslutstagande (översatt från evidence-based 

decision making) och med mer data kan bättre beslut tas. Peter Norvig som är Google’s 

director of research har sagt “Vi har inte bättre algoritmer. Vi har bara mer data”. 

Schneier skriver att data användas i oetiska sammanhang också. Om en entitet vet mycket 

saker om någon kan denna använda det för att manipulera hen (2015 s. 83) och det är väldigt 

mycket lättare att manipulera än vad många tror. Han tar upp exemplet valet i USA 2012 

(s.84). Då kunde människor posta en “I voted” ikon på Facebook. Detta höjde valdeltagandet 

med 0,4% då sannolikheten att någon röstar ökar om de tror sina vänner gör det. Detta är ju 

en bra sak men om Facebook hade velat att en speciell politisk läggning hade vunnit hade de 

kunnat påverka valdeltagandet därefter. Många vill tro att de inte skulle falla för denna sorts 

manipulering, att man är smartare än så, men forskningen säger annat.  
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2.6 Övervakning 
Vid jämförelse av traditionell övervakning och den nya sortens övervakning gör Marx (2002 

s.10) skillnad på att den traditionella sker vanligtvis av en människa som samlar in data med 

sinnena (syn, hörsel osv) och ibland med hjälp av verktyg som förstärker dessa (som kikare 

för synen). Den nya sortens övervakning som blivit möjlig med teknikens frammarsch sker 

istället via våra moderna teknologier så som datorn, smarttelefoner och liknande.  

Marx (2002, s.15) menar att de nya sätten att samla in data har större sannolikhet att 

involvera manipulering framför tvång för att få tag i eftersökt data. Istället för att tvinga en 

person ge ifrån sig information via förhör eller liknande kan denne manipuleras med 

teknikens verktyg. Den nya sortens övervakning är också ofta svår att upptäckas (om det ens 

går att upptäcka) av den som blir observerad. Detta i kombination med det ofrivilliga 

deltagandet av den observerade innebär mindre ansvar för den som observerar, mindre behov 

av samtycke och färre möjligheter för ömsesidigt datautbyte (Marx 2002, s.16).  

Även om samtycke samlas in innan datainsamlings påbörjas betyder inte detta nödvändigtvis 

att deltagaren vill förse sin data. Marx tar upp hur telefonsamtal som blir inspelade efter 

samtycke ges för att deltagaren behöver använda tjänsten i fråga och kan inte göra detta utan 

att ge sitt samtycke. Därför menar han att samtycke är skenfagert (översatt från consent is 

specious). Om deltagaren behöver det som tjänsten ger kan denne inte säga nej (s.22). 

Marx (2016, s. 23) skriver i ett senare verk att när den akademiska världen pratar om 

övervakning framställer de denna som ond i konstrast till integritet som är något gott. Detta är 

fel då övervakning endast innebär att en aktör som har tillgång till data och integritet innebär 

att en aktör som har möjlighet att begränsa tillgången till personliga data. Båda handlar om 

kontroll över information och dessa är kopplade till varandra på många sätt men att ställa 

dem som motsatser till varandra är fel.  

Surveillance can obviously invade privacy – that’s what the fuss is all about (e.g. early in 

the AIDS epidemic, an employee in a lab testing for AIDS who sold information on 

positive results to a mortuary). Yet surveillance can also be the means of protecting 

privacy (biometric identification and audit trails, video cameras that film those with 

access to sensitive data). And privacy can also protect surveillance (undercover police 

who use fake IDs and call forwarding to protect their identity) just as it can nullify it 

(e.g., encryption, whispering, and disguises). Privacy for whom and surveillance of 

whom and by who and for what reasons need to specified. (Marx 2016, s.23) 

2.7 Konceptuellt ramverk 
Utifrån litteraturen kan en bild tas fram av vad som gör rekommendationssystem bra. Nedan 

är de mest övergripande områdena sammanfattade i en tabell. 
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Tabell 1: Bra rekommendationssystem 

NR Antagande Anledning Källa 

1 Bra rekommendationssystem är 

anpassade efter den unika användaren 

För att ge de bästa möjliga 

rekommendationerna. 

 

Ricci et al. 

(2011). 

Ting-Peng 

Liang et al. 

(2006) 

2 Bra rekommendationssystem har 

möjlighet att ta emot feedback från 

användaren 

För att det ökar användarnöjdheten. Herlocker 

et al. 

(2004). 

Lops et al. 

(2011). 

3 Bra rekommendationssystem 

förklarar varför rekommendationen 

visas 

För att det ökar användarnöjdheten. Ansari et al. 

(2000). 

Jannach et 

al. (2016). 

Ricci et al. 

(2011) 

4 Bra rekommendationssystem baserar 

rekommendationer på data som är 

insamlat på ett transparent sätt 

För att det är moraliskt korrekt och 

skapar tillit mellan kund och företag. 

Jannach et 

al. (2016) 

5 Bra rekommendationssystem ger 

användaren ett mer begränsat urval 

För att undvika information overload. Ricci et al. 

(2011) 

6 Bra rekommendationssystem 

använder på många olika 

informationskällor, bland annat 

uttrycka preferenser, tidigare köp, 

andras recensioner etc. 

För att kunna ge bra 

rekommendationer även om det är 

brist av någon informationssort. 

Ansari et al. 

(2000). 

Ricci et al. 

(2011) 

7 Bra rekommendationssystem anpassar 

rekommendationer utefter kontexten 

För att ge passande 

rekommendationer för stunden. 

Jannach et 

al. (2016) 

 

Med tabellen ovan kan syftet belysas. Genom att basera frågorna för intervjuerna i dessa 

påståenden kommer en första bild av kundernas och företagens åsikter bildas. Dessa åsikter 

kanske stämmer överens med tabellen, kanske inte. Sedan kan ytligare frågor och följdfrågor 

ställas för att belysa områden som teorin inte tagit upp. Med resultatet kan sedan två nya 

tabeller formas, en för kundernas åsikter och en för företagens.  
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3. Metod  
I detta kapitel kommer det redovisas för hur arbetet har gjorts på ett vetenskapligt sätt och för 

vald metod, intervjuer. 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Då denna uppsats syfte inte ansågs kunna besvaras med siffror kommer kvalitativ forskning 

vara i fokus (Patel & Davidson 2010, s.14; Robson 2007, s. 21). Det är fortfarande ett 

tämligen nytt område att mer förklarande studier behövs. Den kvalitativa data samlas in 

genom intervjuer. Detta då intervjuer anses vara bättre på att fånga den kvalitativa data än 

observationer, fokusgrupper eller liknande. Enkäter hade kunnat vara ett alternativ men dessa 

kan ej få ut långa och kvalitativa svar från deltagare vilket ansågs nödvändigt för studien. 

3.2 Konceptuellt ramverk 
Genom litteraturstudien i föregående kapitel framställs ett ramverk av de begrepp som 

används i den här undersökningen. Dem antagande som finns prövades med hjälp av 

intervjuer vilka beskrivs i följande avsnitt.  

3.3 Intervjuer och val av respondenter 
För att besvara U1, U2 och U3 har semistruktureade intervjuer genomförts. Dessa intervjuers 

upplägg testades innan för att försäkra deras validitet och för att eventuella misstag som 

gjorts i planeringen ska upptäckas och ändras innan de skarpa intervjuerna sker. Det görs 

också för att kontrollera att intervjun kan hjälpa belysa syftet. Rubin och Chisnell (2008, s. 

215) påpekar hur viktigt det är att göra detta innan då intervjuaren nästan alltid upptäcker 

något som går fel eller som denne inser behöver ändra på genom att göra detta. 

Pilotintervjuerna användes ej i resultatet. De ändringar som skett till följd av dessa kan ses i 

bilaga 5 – Pilotintervjuer. 

Intervjuerna skedde med individer som representerar e-handlare, både som kund och företag. 

Patel och Davidsson (2010) menar att de som ska medverka i undersökningen avgörs av 

problemet i fråga och undersökningsfrågorna kretsar kring dessa två grupper av människor. 

Semistrukturerade intervjuer passar då dessa kan ge mer kvalitativa resultat än högt 

strukturerade intervjuer (Ekholm och Fransson 2009, s.13). Kriterie för att ingå i studien är 

att som kund ska denne ha genomfört mist 6 köp/år och som företagare ha drivit en webbutik 

under minst ett år. Detta för att respondenterna ska va väl införstådda i vad saken gällde.  

Intervjun genomfördes i grupprum på Karlstad Universitet med de deltagare som hade 

möjlighet att ta sig dit. Resterande intervjuer skedde över telefon. Intervjuerna spelades in 

efter att samtycke givits av respondenten. 

Två intervjuplaner har gjorts då Ekholm och Fransson (2009, s. 15) menar att intervjuns 

resultat beror framförallt på den som intervjuar så därför bör denne planera detta väl. 

Intervjuplanerna är framtagen med det tillvägagångssätt som författarna tar upp med de 6 steg 

som ses nedan (s. 67). Parenteserna berättar hur dessa steg tillämpades. 

1. Problemanalys (Mycket av detta gjordes redan i inledningen i uppsatsen) 
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2. Precisering och prioritering av frågeområden (Baserat på det konceptuella ramverket i 

detta fall) 

3. Utarbetande av arbetsplan och detaljdisposition (Detta blev självaste intervjuplanen)  

4. Kritisk granskning av intervjuplanen (Förutom att granskas av författaren själv läste 

även handledaren denna) 

5. Provintervjuer (I detta fall skedde endast en pilotintervju per grupp) 

6. Revision av intervjuplanen. (Frågorna omarbetades) 

Intervjuplanen består som sagt av en arbetsplan och en detaljdisposition. Arbetsplanen går 

igenom arbetet mer generellt, vilka dokument som ska skickas ut och vilka dokument som 

måste skrivas på innan intervjun (samtyckesblankett). Detaljdispositionen går igenom 

självaste intervjun steg för steg. Detta innebär bland annat hur intervjun inleds, vilka 

frågeområden som ska beröras och avslutningen.  

Intervjuerna har ett basupplägg med vissa bestämda frågor men den intervjuade har också 

möjlighet att berätta vad denne anser vara viktigt för ämnet. På så sätt blir intervjun styrd så 

att den efterfrågade informationen kommer fram men samtidigt finns en chans för den 

intervjuade att dela med sig av aspekter som inte är påtänkta av intervjuaren i förväg och 

kanske belysa nya områden (Ekholm & Fransson 2009, s. 13).  

Med deltagarna benämnda som bokstäver mellan A-G där A-D är kunder och E-F är 

företagare har dessa listats i tabellen nedan med längd på intervju och om denna skedde över 

telefon eller med ett fysiskt möte. De intervjuer som skedde med ett fysiskt möte har alla tagit 

plats på Karlstad Universitet i någon form av grupprum.  

Tabell 2: Intervjuinformation 

Deltagare Längd på intervju Telefon/Fysiskt möte 

A 13 min Fysiskt möte  

B 28 min Fysiskt möte 

C 15 min Fysiskt möte 

D 17 min Fysiskt möte 

E 24 min Telefon 

F 42 min Telefon 

G 34 min Telefon 

 

3.4 Etiska överväganden inkl. GDPR-hänsynstaganden 
Det finns fyra allmänna krav som Vetenskapsrådet (2002, s. 6) tagit fram för att bedriva 

forskning på ett etiskt försvarbart sätt. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav har följts i framtagningen av 

denna uppsats och deras avtryck kan framförallt ses i Bilaga 1 – Samtyckesblankett och 

Bilaga 2 – Informationsbrev.  
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Informationskravet handlar om att de som är berörda av forskningen, i detta fall deltagarna, 

ska få veta syftet med denna (Vetenskapsrådet 2002). Under stadiet då det söktes deltagare 

till intervjuerna blev de tillfrågade informerade om syftet i korthet. Innan intervjun började 

fick dessa ett informationsbrev (se bilaga 2) där syftet återkom och om deltagarna inte läste 

igenom detta ordentligt repeterades syftet muntligt innan intervjun började.  

Vetenskapsrådet skriver också (s.7) att deltagare ska informeras om att deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att dra sig ur och detta informerades deltagarna om i samtyckesblanketten 

(se bilaga 1) och även muntligt innan intervjun började.  

Samtyckeskravet handlar om att få samtycke från deltagare innan uppgifter samlas in och 

detta gjordes också genom samtyckesblanketten (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Alla som deltog 

var myndiga och informerade om att de kunde dra sig ur när som helst utan förklaring. Att 

deltagande var frivilligt poängterades genom hela processen.  

Konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådet (2002, s.12) handlar om att deltagande ska 

ske konfidentiellt, dvs är alla deltagare anonyma och deras personuppgifter tas hand om på ett 

ansvarsfullt sätt, i detta fall enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Endast de 

nödvändiga uppgifterna samlades in och för att undvika eventuell identifiering redovisas inte 

någon exakt information i uppsatsen. Exempelvis kommer ej några namn eller 

branschrelaterade termer tas upp när undertecknad skriver om deltagarna då detta kan leda till 

identifikation av personer i fråga.  

Nyttjandekravet går in på hur uppgifterna som samlas in endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Detta i kombination med 

konfidentialitetskravet innebär att endast undertecknad vet vad deltagare svarade och kommer 

endast använda detta för att besvara uppsatsens undersökningsfrågor.  

Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har jobbats med genom att endast samla in 

de absolut nödvändiga personuppgifterna, informera deltagarna om detta genom ett 

informationsbrev och samtyckesblankett (se bilaga 1 och 2). Den data som har samlats in har 

förvarats på ett USB och kommer förstöras innan 2019 nått sitt slut eller uppsatsen blivit 

godkänd. 

3.5 Dataanalys 
Patel och Davidson (2010, s. 118) skriver att det inte finns ett bestämt sätt att göra kvalitativ 

metod på men de tar upp ett tillvägagångssätt som de rekommenderar. Bland annat bör 

forskaren dokumentera sina tankar redan i början av datainsamlingen då analysen växer fram 

i tankarna under insamlingen och det kan vara bra att kunna se tillbaka på hur denna analys 

uppkom. Därför har en anteckningsbok förts under datainsamlingen. Om denna inte kommer 

till användning senare har forskaren inte förlorat något mer än tid, vilket anses vara en liten 

risk i jämförelse med vad denne förlorar annars. Denna anteckningsbok innehåller allt från 

första tankar om resultatet till aspekter som ansågs vara värda att läsa på mer om men som 

sedan inte var aktuella för ämnet.  



15 

 
 

Från första intervjun började tankar skrivas ner oavsett om undertecknad visste om dessa 

skulle komma till nytta senare. Sedan skedde transkribering och under denna period fortsatte 

tankar skrivas ner när de dök upp. Efter transkriberingarna skickats ut till respondenterna och 

godkänts av dessa påbörjades arbetet med resultatet. Genom att använda det konceptuella 

ramverket (se 3.8 Konceptuellt Ramverk) och gå igenom varje rad i tabellen en i taget och 

leta efter delar i intervjuerna som kunde styrka eller motsäga dessa sammanfattades åsikterna 

i korta texter. Citering användes när deltagarna sagt något svårt att återberätta eller ett 

intressant uttalande. Efter det lästes intervjuerna om igen för att hitta teman eller mönster som 

inte fanns med i tabellen. Här kom anteckningsboken in igen och de anteckningar som 

skrivits var i åtanke vid sökandet efter mönster. När resultatet var skrivet påbörjades arbetet 

med analysen genom att jämföra resultatet med teorin, hur de två stämde överens eller skiljde 

sig åt.  

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är när den data en person fått fram i huvudsak stämmer överens med den data 

någon annan får då de gör samma sak under samma villkor (Robson 2007, s.71). Med andra 

ord, om någon annan kan återskapa resultatet. Om man jobbar med kvalitativa data kan det 

vara svårt att använda standardiserade metoder då världen är komplex och forskare måste 

anpassa sig efter situationen som uppstår. Då blir det svårt att beskriva tillvägagångssättet så 

att andra forskare kan återskapa det för deras situation kommer säkerligen se mycket 

annorlunda ut oavsett hur mycket de jobbar för att förutsättningarna ska vara lika. 

Exempelvis om man genomför intervjuer kommer ju olika människor svara mycket olika på 

samma fråga då människor i grund och botten är mycket olika. 

Validitet är enligt Robson (2007, s. 72) däremot frågan om det en person säger sig mäta 

faktiskt är det som blir mätt. Om ord missförstås kan textens betydelse tolkas olika och kan 

skapa förvirring då författaren inte får fram det budskap som denne tänkt. Därför är det 

viktigt att kunna sina begrepp grundligt. 

I denna uppsats har reliabilitet jobbats med genom att vara så transparent som möjligt och 

förklara avvikelser från den utstakade planen när något oväntat hände och låta respondenterna 

läsa igenom transkripten efter genomförd intervju. Validiteten säkerställdes genom att 

genomföra pilotintervjuer samt att dem baserades på det konceptuella ramverket. För att se 

förändringarna som skedde av dessa pilotintervjuer se Bilaga 5 – Pilotintervjuer.  

Under 6.2 Diskussion om genomförande redovisas för vilka faktorer som troligtvis påverkat 

denna studies reliabilitet och validitet mest.  
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4. Resultat 
I detta kapitel är kund- och företagsintervjuerna redovisade i två olika rubriker och ett sista 

avsnitt är ägnat åt att tydliggöra skillnaderna mellan de två. I de två första avsnitten är 

intervjuinnehållet uppdelat utefter de olika antaganden som finns i första kolumnen från det 

konceptuella ramverket (Tabell 1: Bra rekommendationssystem). Då det förekommer högst 

relevanta tankar ur intervjuerna som det konceptuella ramverket inte tar upp kommer detta 

också tas upp i varje del för att ge en mer fullständig bild av vad intervjuerna handlade om. 

Sista avsnittet (4.3 Skillnader i perspektiv) jämför resultaten från de två grupperna för att 

enklare kunna se vart och hur kunders och företagares åsikter skiljer sig. 

Kunddeltagarna kommer refereras till som A, B, C och D för att bevara anonymiteten. 

Företagarna kommer refereras till som E, F och G. Varje avsnitt avslutas med resultatet 

sammanfattat i en tabell.  

4.1 Resultat från kundintervjuer 
Antagande nr1: Bra rekommendationssystem är anpassade efter den unika användaren 

Deltagarnas åsikt om detta varierade beroende på vilken plats de stötte på rekommenderat 

innehåll. I ren allmänhet ansågs rekommenderat innehåll i form av annonser som något 

jobbigt men i webbutiker i form av ”Utvalt för dig”-kategorier ansågs det bra av 3/4 där den 

fjärde uttryckte sig positiv till detta efter lite diskussion även om denne inte använde det 

själv. Deltagare A sa om annonser ”Ja det är väl bra så länge som det håller sig till sådant 

jag faktiskt är intresserad av. Så jag inte klickar på en sak en gång och sedan kommer det 

upp överallt”. En annan deltagare uttryckte sig såhär om ”Utvalt för dig”-kategorier: 

Dom gångerna jag handlat på [webbutik] eller [webbutik] eller nåt och är på jakt efter en 

[klädesplagg] och varit inne och titta på [klädesplagg] och så kommer det upp 

rekommendationer av samma typ som jag är ute efter eller saker som ofta matchar den 

outfiten eller vad man ska säga. Så det tycker jag bara är positivt för det sparar tid och 

ger lite ny inspiration. Så hellre där för då är jag ute efter det jämfört med om jag varit 

inne på, säg att jag ska köpa ny [klädesplagg] och varit inne och tittat på det på 

[webbutik] och går in på [tidning] för att läsa nyheter och får pop-up reklam på just dom 

produkterna jag tittat på, det stör jag mig på. (Deltagare C) 

Sammanfattningsvis kan man säga att beroende på var rekommendationen förekommer 

påverkar om den kommer bli uppskattad eller inte.  

Antagande nr2: Bra rekommendationssystem har möjlighet att ta emot feedback från 

användaren 

Alla deltagare höll med om detta även om en tyckte de sätten man kunde ge feedback på idag 

inte fungerade bra då denne fortsatte få rekommendationer av sådant denne inte gillade. 

Resterande uttryckte att de gärna skulle använda feedback-system om det tog bort sådant de 

inte gillade vilket var viktigare för dem än att ge positiv feedback till bra rekommendationer. 

”Det skulle väl ändå va bra för då skulle man ändå kunna sätta dåligt betyg om det verkligen 

är nåt jag inte är intresserad av” sa deltagare A.  
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Antagande nr3: Bra rekommendationssystem förklarar varför rekommendationen visas 

Alla höll med om detta. Detta bidrog också till nästa påstående då förklaringarna gjorde det 

lättare att förstå hur deras handlingar leder till data som leder till rekommendationer. 

Deltagare C sa att ”Jo men det tycker jag nog är bra för det ger ju en liten förståelse för vart 

dom har hämtat datan ifrån eller varför det presenteras för mig”.  

Rekommendationer utan förklaringar kunde upplevas som obehagliga då användarna inte 

förstod hur företaget visste att de var intresserade i det. Tre uttryckte på olika sätt att känslan 

av att få väldigt specifika rekommendationer var obehaglig när man inte förstod hur de blivit 

övervakade för att få fram denna rekommendation. De insåg att företag iakttog dem men utan 

att veta exakt vad olika företag tittar på, vad företag delar sinsemellan varandra och hur denna 

data användes för att ta fram en rekommendation. 

Antagande nr4: Bra rekommendationssystem baserar rekommendationer på data som är 

insamlat på ett transparent sätt  

Alla ansåg att datainsamling ska ske på ett transparent sätt och två talade på hur allt som 

samlas in står med i användaravtal och liknande. Dock tyckte också alla att företag definitivt 

kunde bli bättre på att kommunicera detta. Alla hade upplevelsen av att avtal och liknande 

inte blir genomlästa så ofta som de borde och två föreslog att företag kunde kommunicera 

tydligare med användarna om de vill vara transparenta. Deltagare A sa att ”Dom skulle kunna 

göra det lite mer snällt mot användaren kanske. För man klickar ju bort, man orkar inte 

liksom. Då kan man ju missa väldigt viktig information”. Deltagare B sa att ”Det är väl 

egentligen dåligt men man har ju bara så mycket tid och man känner att man kan lita på den 

här GDPR och att det blivit strängare typ”. Deltagare D uttryckte sig som följande: 

Nej men pga. GDPR kan man ju fråga om allting. Men det är väl mer så att det 

som inte behöver sägas behöver inte sägas enligt dom. Vad tjänar vi på att 

användare kan gå in och kolla all information dom har och varför säga det? Om 

någon frågar kommer de förmodligen svara tror jag men jag tror dom bara väljer 

att inte säga någonting vilket i sin tur leder till att dom är varken eller. (Deltagare 

D) 

Det var ingen som kunde på rak arm säga exakt vilken information ett specifikt företag hade 

om dem även om alla hade en ungefärlig uppfattning. Att olika företag och webbplatser 

samverkar i datainsamling hjälpte inte klarheten om vart deras användardata finns.  

Antagande nr5: Bra rekommendationssystem ger användaren ett mer begränsat urval 

Ingen av deltagarna verkade lida av information overload då de inte kände sig överväldigade 

av valen som finns på nätet. Antingen visste de innan vad de skulle ha eller så gillade de 

skrollande då det var kul att titta på vad som fanns. De uttryckte sig positivt om ”Utvalt för 

dig”-kategorier då dessa kunde vara intressanta, spara tid eller jobb ibland. Det var också två 

av deltagarna som uttryckte att de hellre ser mer allmänna rekommendationer framför mer 

personliga men utav olika själ. En oroade sig över sin personliga integritet och den andra över 

den så kallade ”filterbubblan”, vilket illustreras i citatet: 
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Deltagare B: Ja det är sällan som jag följer dom här rekommendationerna. Utvalt för dig. 

Jag försöker leta upp egen hand.  

Intervjuare: Du behöver inte rekommendationen? 

Deltagare B: Nej. Det känns ofta som man missar något då.  

Därmed kan man säga att rekommenderat innehåll enligt kunder gärna ska ge upp ett mer 

begränsat urval men möjligheterna att titta igenom hela sortimentet också är uppskattat och 

de två kan inte ersätta varandra.  

Antagande nr6: Bra rekommendationssystem använder på många olika informationskällor 

Två tyckte att mer datakällor borde leda till bättre rekommendationer. Deltagare D sa” Jag 

skulle säga desto fler desto bättre. Mer information blir väl bara bättre rekommendation 

skulle jag säga”. En deltagare tog upp källor den uppskatta och den andra hade personlig 

integritet i åtanke när denne uttryckte att den hellre ser att färre datakällor används. I ren 

allmänhet var dock alla deltagare lite osäkra i frågan. 

Antagande nr7: Bra rekommendationssystem anpassar rekommendationer utefter kontexten  

Detta kunde absolut vara bra när det handlade om säsongen eller högtider. Deltagare A sa 

”Det har jag ingenting emot. Alltså det kommer vartenda år så jag brukar ignorera det 

egentligen om det inte är något som jag är ute efter”. Deltagare B tog upp kläder som 

rekommenderas beroende på årstid som en positiv sak: ”Särskilt med kläder och årstider för 

då kan man ju få en påminnelse, typ nu är dags att köpa ny jacka inför vintern”. Om det 

anpassades efter andra kontexter varierade tankarna mycket däremot. Olika exempel kom upp 

i varje diskussion och därav också olika åsikter men rent generellt ansåg 3 att kontroverser 

eller skandaler inte bör utnyttjas av företag för att öka försäljning.  

Övrigt: 

Många av de teman som kunde ses i intervjuerna var hur jobbigt det är när en kund besöker 

en produkt en gång och denna sedan förföljer kunden i form av annonser. Deltagare B sa att 

”Om jag kollat på en bok och ofta har jag kanske bestämt mig om jag ska köpa denna eller 

inte. Då vill jag inte se den sen igen som en rekommendation”. Detta ledde också tillbaka till 

hur feedback-systemen inte fungerade för att bli av med dessa icke önskade 

rekommendationerna. Deltagare C var mest beskyddande om sin data. Denne uttryckte sig 

såhär om annonser anpassade utefter användaren:  

Jag vet inte om det är jobbigt och jobbigt men det är väl mer att jag inte lägger så mycket 

vikt på dom. Det är väl mer den sidan av näthandel överlag. Kan tycka det gått lite för 

långt [informationssamlandet]. (Deltagare C) 

De funderade också på hur företagen tog reda på vilken vara de skulle rekommendera. I ren 

allmänhet var hur datainsamling sker idag en sak som ingen var helt nöjd med.  
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4.1.1 Sammanfattat resultat från kundintervjuer 

Från det som redovisats i ovan kan en ny tabell (tabell 3) tas fram med första kolumnen 

Antagande baserat på kolumnen med samma namn från tabell 1 Bra rekommendationssystem. 

De saker som kommit upp i intervjuerna men inte har haft en rad i tabell 1 har lagts till och 

markerats med ordet nytt framför sig.  

Tabell 3: Bra rekommendationssystem i e-handel enligt kunder 

NR Antagande Ur Kundperspektiv 

1 Bra rekommendationssystem är 

anpassade efter den unika användaren 

Så länge som användaren inte känner sig 

förföljd av rekommendationer 

2 Bra rekommendationssystem har 

möjlighet att ta emot feedback från 

användaren 

Framförallt när användaren inte vill se en 

viss typ av rekommendationer.  

3 Bra rekommendationssystem förklarar 

varför rekommendationen visas 

Oförändrad.  

4 Bra rekommendationssystem baserar 

rekommendationer på data som är 

insamlat på ett transparent sätt 

Även om det finns lagar som ser till att 

detta sker idag kan det kommuniceras 

ännu tydligare för att skapa ännu mer 

transparens 

5 Bra rekommendationssystem ger 

användaren ett mer begränsat urval 

Men inte begränsa användarens 

valmöjligheter 

6 Bra rekommendationssystem använder på 

många olika informationskällor, bland 

annat uttrycka preferenser, tidigare köp, 

andras recensioner etc. 

Generellt höll de med 

7 Bra rekommendationssystem anpassar 

rekommendationer utefter kontexten 

Beroende på kontexten i fråga. 

Exempelvis är säsongskontext uppskattat, 

kontroverser inte uppskattat. 

8 Nytt: Bra rekommendationssystem är 

sparsamma med att rekommendera vissa 

typer av produkter upprepade gånger  

Detta för att inte trötta ut användaren 

eller få denna att känna sig förföljd av 

sina rekommendationer 

 

4.2 Resultat från företagsintervjuer 
Antagande nr1: Bra rekommendationssystem är anpassade efter den unika användaren 

Deltagare E, F och G höll alla med om att anpassning utefter kunden är en bra sak. F ansåg 

att det kan bero på branschen men kunde se att dennes bransch var e-postutskick med 

personliga rekommendationer mycket mer effektiva än e-postutskick med allmänna 

erbjudanden. Öppningsfrekvensen på de personliga mailen var mycket högre än på de 

allmänna.  
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Deltagare G uttryckte sig såhär om personliga rekommendationer: ”Och sen så kan jag bara 

utgå från mig själv där jag vet att om jag får reklam som är anpassad efter mig så är det 

mycket större sannolikhet att jag är intresserad i den reklamen och konsumerar den jämfört 

med den reklam som är anpassad för mig sambo”  

Antagande nr2: Bra rekommendationssystem har möjlighet att ta emot feedback från 

användaren 

Två av deltagarna ansåg att det kunde vara bra att ha möjligheter för att ge feedback på 

rekommendationer. Deltagare F tyckte inte det och tog upp hur deras kunder kan 

avprenumerera på ett e-postutskick om de inte var intresserad i de rekommendationerna. 

Deltagare F tog upp hur det funkar på en annan plattform: Facebook. 

Det hade ju varit väldigt relevant om, för så funkar det till exempel med annonser på 

Facebook. Om man visar en annons och kunden inte tycker det är relevant kan man ju 

klicka på ”Det här var inte relevant för mig” och då visas den typen av annonser mindre. 

Och det är ju väldigt bra. (Deltagare E) 

Antagande nr3: Bra rekommendationssystem förklarar varför rekommendationen visas 

Alla deltagare höll med om detta. I diskussionen med deltagare F uttryckte denna att det är en 

balansgång när en kund kommit in på en produkt, huruvida man bör driva denna vidare till 

fler produkter eller fokusera mer på att få kunden att köpa produkten denna redan klickat på.  

Man kan ju inte skriva ”Ja men här är en bättre produkt för dig” även om det kanske 

skulle vara baserat på vad andra köpt som funktionalitet. Så man kan ju inte 

kommunicera det på det sättet rakt av om det inte finns ett klart syfte för det. För det 

finns ju en risk att kunden blir lite förvirrad och börjar titta på nån annan och så står dom 

där ”Amen jag hade tittat på den här och nu så fick jag den här produkten. Vad ska 

göra?” (Deltagare F) 

Vidare funderade deltagare F på om framtidens rekommendationssystem skulle kunna 

ta ett aktivt beslut angående detta, att driva kunden till köp eller driva den vidare till 

andra produkter, baserat på vad systemet tror är relevant för just den individen.  

Antagande nr4: Bra rekommendationssystem baserar rekommendationer på data som är 

insamlat på ett transparent sätt  

Alla höll med om att data ska samlas in transparent och lagligt. Deltagare F poängtera att man 

måste va schysst mot kunden för annars slår det tillbaka i slutändan. Denne ville också vara 

schysst mot sina kunder inte bara för den anledningen utan också för att det kändes rätt. 

Deltagare G tog upp hur de jobbade med riktade annonser.  

Vi har en cookie bar som alla måste acceptera för att vi egentligen ska kunna 

överhuvudtaget annonsera gentemot dom och har dom inte accepterat den så kommer 

dom inte heller få några personliga rekommendationer. Sen är vi hela tiden begränsade i 

våra rekommendationer. Vi har inte tagit det så långt att vi är inne på den här creepy-

delen och snuddar. (Deltagare G) 
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Med ”creepy-delen” menade denna en situation där olika aspekter av rekommendationen kan 

inge en obehaglig känsla hos användaren. Detta kan vara för att systemet verkar veta mer om 

användaren än vad denne tycker är okej.  

Antagande nr5: Bra rekommendationssystem ger användaren ett mer begränsat urval 

Deltagare E var positiv men poängterade att beroende på bransch kan det vara lättare eller 

svårare att använda rekommendationer och göra det på ett bra sätt. Deltagare F poängterade 

hur mailutskick för en ny produkt som var relevant för kunden i fråga kunde driva in mycket 

trafik till deras webbutik om innehållet var baserat på köp kunden gjort förut. Produkterna 

som diskuterades i fråga kan sägas vara uppföljningar på varandra och när de var det kunde 

deltagare F med stor säkerhet skicka ut detta mail och veta att detta skulle kommas att 

uppskattas av kunden och driva tillbaka denne till webbutiken. I och med att kundernas 

uppmärksamhet är flytande var det smart att se till att mailutskicket endast innehöll sådant 

man verkligen trodde kunden skulle uppskatta.  

Deltagare G tog upp hur bredd på sortimentet kan va positivt då det är lättare att nå ut till en 

stor massa av människor. Men deltagare G nämnde också nackdelar:  

Nackdelar är ju att det är väldigt svårt att lagerhålla och sköta rent logistiskt. Har du ett 

smalare sortiment där du kanske lägger mer krut och energi på varje modell du plockar 

fram så kommer du få en bättre slutprodukt och bättre leveranstid och bättre produkt helt 

enkelt som kommer kosta lite mer men du har inte samma utbud och bredd som annars 

då och det kommer hämna tillväxten. 

Bredden på sortimentet kunde alltså påverka företaget på många sätt. Men att kunna ge en 

kund ett begränsat urval ansågs positivt så länge som denna fortfarande kunde hitta det denna 

letade efter.  

Antagande nr6: Bra rekommendationssystem använder på många olika informationskällor 

Deltagare E och G ansåg att mer information gör systemet smartare och därför var det 

fördelaktigt att använda många datakällor. Deltagare F sa att ”Jag tror det kan vara bra så 

länge man är då transparent. Där är det ju ännu viktigare då att tala om varför får du 

[kunden] detta”.  

Deltagare E tog upp en intressant liknelse med butiksbiträden och hur dessa kan beroende på 

vad kunden går och kikar på i en butik och hur de rör sig kan klura ut vad just denna kund 

kan behöva. Butiksbiträden kan plocka upp saker som berättar hur de bör hjälpa en kund med 

tiden och därav kan ett biträde med erfarenhet ge en kund väldigt bra hjälp. Om detta kunde 

uppnås med rekommendationssystem genom att samla in mer data hade det kunnat vara 

väldigt bra för både kunden och företaget då båda tjänar på att kunden gör ett bra köp.  

Deltagare G tog upp hur systemet måste kunna hantera informationen den samlar in. I 

framtiden då AI (artificiell intelligens) är mer utforskat hoppades denne att det kunde hjälpa 

att få ut användarbar information ur all data.  

Antagande nr7: Bra rekommendationssystem anpassar rekommendationer utefter kontexten  
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Alla jobbade utefter säsonger och hade kampanjer som berodde på årstiden eller högtiden 

som var aktuell. Att rekommendationssystem skulle kunna anpassa rekommendationerna 

också var positivt. Andra kontexter som kunde vara positiva var att om det fanns likvärdiga 

varor där företaget tjänade mer på den ena vore det bra om rekommendationssystemet kunde 

ta lönsamheten med i beräkningen. Deltagare E tog upp detta men sa också att självklart 

skulle produkten i fråga matcha kunden först.  

Deltagare G tog upp hur Google annonser kan med hjälp av vissa verktyg anpassas utefter 

många olika saker, inte bara sådant som vädret det senaste utan också användarens 

sökbettende de senaste 30 dagarna, vart denne bor och vilken ålder den är i. ”Där skulle jag 

säga att där har vi kommit absolut längst i automatisering utan att egentligen kunden vet om 

det men det är för att det är lönsamhet i dom” sa deltagare G.  

Alla tyckte det var bra att rekommendationssystem kunde ta in andra kontexter för att ge 

relevanta rekommendationer, speciellt i fallet med säsongsartiklar.  

Övrigt: 

Deltagare G sa att denne inte ville ”jaga” kunderna genom annonser. Deltagare F ansåg att 

sms-utskick var påträngande för kunderna och gillade det inte. Deltagare E lyfte också hur 

rekommendationer kan drivas för hårt och påverka kunden negativt. Alla hade en delad åsikt 

att det definitivt kan bli för mycket om en (eller en viss typ av) rekommendation visas om 

och om igen för kunden att det blir tjatigt eller jobbigt.  

Något annat som kom upp ett flertal gånger var hur datainsamling ska ske på ett bra sätt. 

Antingen handlade det om att inte va ”creepy” (obehaglig eller kuslig) eller att vara schysst 

mot kunden eller hur det var viktigt att följa de lagar som finns runt detta så som GDPR.  

4.2.1 Sammanfattat resultat från företagsintervjuer 

Från det som redovisats ovan kan en ny tabell (tabell 4) tas fram med första kolumnen 

Antagande baserat på kolumnen med samma namn från tabell 1 Bra rekommendationssystem 

precis som för kundintervjuerna. De saker som kommit upp i intervjuerna men inte har haft 

en rad i tabell 1 har lagts till och markerats med ordet nytt framför sig.  

Tabell 4: Bra rekommendationssystem i e-handel enligt företag 

NR Antagande Ur Företagsperspektiv 

1 Bra rekommendationssystem är 

anpassade efter den unika användaren 

Oförändrad. 

2 Bra rekommendationssystem har 

möjlighet att ta emot feedback från 

användaren 

Oförändrad. 

3 Bra rekommendationssystem förklarar 

varför rekommendationen visas 

Oförändrad. 
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4 Bra rekommendationssystem baserar 

rekommendationer på data som är 

insamlat på ett transparent sätt 

Det är även viktigt att kunden ska känna 

sig trygg och att data är insamlat på 

lagligt sätt. 

5 Bra rekommendationssystem ger 

användaren ett mer begränsat urval 

Oförändrad. 

6 Bra rekommendationssystem använder på 

många olika informationskällor, bland 

annat uttrycka preferenser, tidigare köp, 

andras recensioner etc. 

Rekommendationssystemet bör också 

använda insamlade data så smart som 

möjligt.  

7 Bra rekommendationssystem anpassar 

rekommendationer utefter kontexten 

Oförändrad (men utveckling och 

möjligheter att anpassa efter fler 

kontexter vore uppskattat) 

8 Nytt: Bra rekommendationssystem har 

gränser så att rekommendationerna inte 

känns påträngande eller jobbiga 

Företagarna vill inte att deras kunder ska 

må dåligt för att 

rekommendationssystemet inte förstår 

när det blir för mycket för dem.  

 

4.3 Skillnader i perspektiv 
För att enklare jämföra de olika perspektiven har dessa sammanställts i tabell 5: Bra 

rekommendationer i e-handel ur olika perspektiv. Första kolumnen innehåller antaganden 

från tabell 1: Bra rekommendationssystem. Andra kolumnen innehåller kundperspektivet från 

tabell 3: Bra rekommendationssystem i e-handel ur kundperspektiv. Tredje kolumnen 

innehåller företagsperspektivet från tabell 4: Bra rekommendationssystem i e-handel ur 

företagsperspektiv. Rad nr8 och nr9 tar upp de nya ämnena som kom upp i de olika 

intervjuerna där rad nr8 är taget från kundresultatet och nr9 från företagsresultatet.  

Tabell 5: Bra rekommendationssystem i e-handel ur olika perspektiv 

NR Antagande Ur Kundperspektiv Ur Företagsperspektiv 

1 Bra rekommendations-

system är anpassade 

efter den unika 

användaren 

Så länge som användaren 

inte känner sig förföljd av 

rekommendationer 

Oförändrad. 

2 Bra rekommendations-

system har möjlighet att 

ta emot feedback från 

användaren 

Framförallt när användaren 

inte vill se en viss typ av 

rekommendationer.  

Oförändrad. 

3 Bra rekommendations-

system förklarar varför 

rekommendationen 

visas 

Oförändrad. Oförändrad. 
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4 Bra rekommendations-

system baserar 

rekommendationer på 

data som är insamlat på 

ett transparent sätt 

Även om det finns lagar 

som ser till att detta sker 

idag kan det kommuniceras 

ännu tydligare för att skapa 

ännu mer transparens 

Det är även viktigt att 

kunden ska känna sig trygg 

och att data är insamlat på 

lagligt sätt. 

5 Bra rekommendations-

system ger användaren 

ett mer begränsat urval 

Men inte begränsa 

användarens valmöjligheter 

Oförändrad. 

6 Bra rekommendations-

system använder på 

många olika 

informationskällor, 

bland annat uttrycka 

preferenser, tidigare 

köp, andras recensioner 

etc. 

Generellt höll de med Rekommendationssystemet 

bör också använda 

insamlade data så smart 

som möjligt.  

7 Bra rekommendations-

system anpassar 

rekommendationer 

utefter kontexten 

Beroende på kontexten i 

fråga. Exempelvis är 

säsongskontext uppskattat, 

kontroverser inte 

uppskattat. 

Oförändrad (men utveckling 

och möjligheter att anpassa 

efter fler kontexter vore 

uppskattat) 

8 Nytt: Bra 

rekommendations-

system är sparsamma 

med att rekommendera 

vissa typer av produkter 

upprepade gånger. 

Detta för att inte trötta ut 

användaren eller få denna 

att känna sig förföljd av 

sina rekommendationer 

 - 

9 Nytt: Bra 

rekommendations-

system har gränser så att 

rekommendationerna 

inte känns påträngande 

eller jobbiga. 

- Företagarna vill inte att 

deras kunder ska må dåligt 

för att rekommendations-

systemet inte förstår när det 

blir för mycket för dem.  
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5. Analys 
I detta kapitel kommer teorin jämföras mot vad deltagarna uttryckte i intervjuerna. Resultatet 

var indelat i tre delar som slutade i tre tabeller, en om kundernas perspektiv (tabell 3), en om 

företagarnas perspektiv (tabell 4) och en om skillnader (tabell 5). Analysen kommer också 

delas in i tre delar på samma sätt där respektive tabell analyseras i respektive del (dvs 5.1, 5.2 

och 5.3). För att förenkla läsningen har raden i fråga som analyseras tagits med.  

5.1 Kunders perspektiv på rekommendationssystem 
Denna del kommer analysera tabell 3: Bra rekommendationssystem i e-handel enligt kunder.  

1 Bra rekommendationssystem är 

anpassade efter den unika användaren 

Så länge som användaren inte känner sig 

förföljd av rekommendationer 

Resultatet visade på att användare uppskattar rekommendationer anpassade efter dem så 

länge som de får se dessa på sina villkor. Så fort som rekommendationer visades utanför 

webbutiken på andra webbplatser i form av annonser blev användarna mer otrygga. Så som 

Ricci et al. (2011, s.2) säger togs rekommendationssystem fram för att härma interaktionen 

som sker när en människa rekommenderar en annan något och precis som människor gärna 

tar emot rekommendationer från andra finns det en gräns då det blir tjatigt eller platser där 

vissa rekommendationer inte bör ges. Speciellt om en person fortsätter rekommendera något 

lite då och då fast den andre uttryckt att det kanske inte är helt relevant för denne.  

 

2 Bra rekommendationssystem har 

möjlighet att ta emot feedback från 

användaren 

Framförallt när användaren inte vill se en 

viss typ av rekommendationer.  

När en rekommendation dyker upp som en användare inte vill se reagerar denna på det. Om 

det finns möjlighet att berätta för systemet att användaren inte vill se mera av den sortens 

rekommendationer ansågs det bra. Men om rekommendationssystem inte lyssnar blir 

användarna frustrerade. Ansari et al. (2000, s.364) säger bland annat att 

rekommendationssystem ska integrera dynamiskt lärande och om systemet inte lär sig mer 

med tiden även fast användarna förser denna med input och data är det inte konstigt att dessa 

blir frustrerade. Lops et al. (2011, s.78) tar upp hur detta med feedback är en iterativ process 

som ska göra systemet bättre med tiden.  

 

3 Bra rekommendationssystem förklarar 

varför rekommendationen visas 

Oförändrad.  

Resultatet visade på att alla höll med om detta och det stämmer väl överens med vad olika 

parter ur teorin påstår. Exempelvis tar Jannach et al. (2016, s.100) upp hur förklaringarna 

ökar transparensen och därmed tilliten till företaget och rekommendationssystemet och detta 

är något som uttrycktes i intervjuerna också.  
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4 Bra rekommendationssystem baserar 

rekommendationer på data som är 

insamlat på ett transparent sätt 

Även om det finns lagar som ser till att 

detta sker idag kan det kommuniceras 

ännu tydligare för att skapa ännu mer 

transparens 

Alla höll med om att datainsamling ska ske på ett transparent sätt men om det görs idag var 

det mer delade åsikter om. Precis som Bogusz (2018, s.115) säger så förstår deltagarna att 

stora företag tjänar pengar på deras användardata. Schneier (2015, s.83) tog upp hur enkelt 

människor kan manipuleras med enkla medel och även om ingen deltagare sa att de kände sig 

manipulerade av rekommendationer fanns en rädsla för att bli det.   

Marx (2002, s.22) tar upp hur bara för att samtycke är insamlat att användaren nödvändigtvis 

vill förse sin data men gör detta i alla fall då denna behöver tjänsten i fråga. Detta kan 

kopplas hit då användarna inte nödvändigtvis var okej med sättet deras data behandlades av 

vissa företag men då de behövde tjänsten godkände de ändå. Många sidor kommunicerade 

datainsamlingspolicys dåligt och därför hade deltagarna svårt att välja en tjänst som jobbade 

med sina användares data på bäst sätt, för de visste inte hur det skilde sig mellan dem.   

 

5 Bra rekommendationssystem ger 

användaren ett mer begränsat urval 

Men inte begränsa användarens 

valmöjligheter 

Deltagarna såg inte rekommendationssystemen som något som kan ersätta att titta igenom det 

vanliga sortimentet. Beroende på i vilket syfte de besökt en webbutik kan en lista på varje 

produkt vara intressant också. Herlocker et al. (2004) tar upp hur vissa användare gillar att 

besöka en webbplats för att scrolla och titta på vad som finns även om inget köp görs.  

Ting-Peng Liang et al. (2006, s.56) tog upp hur personaliserade tjänster kan öka värdet för 

användaren men detta var i en situation där användare lätt fick en känsla av information 

overload. Då deltagarna i denna studie inte får information overload av de webbutiker de 

besöker var inte ett mer begränsat urval nödvändigtvis alltid bättre. Att det var personligt 

kunde fortfarande ge värde men snarare som en bonusfunktion för de användarna som 

scrollade för nöjets skull än för de som redan visste vad de skulle ha.  

 

6 Bra rekommendationssystem använder på 

många olika informationskällor, bland 

annat uttrycka preferenser, tidigare köp, 

andras recensioner etc. 

Generellt höll de med 

Mer information leder till bättre beslut enligt användarna. Bogusz (2018, s.122) beskriver 

samma sak och tar upp begreppet bevisbaserat beslutstagande som hon menar alltid är bättre 

än att ta beslut baserat på magkänsla eller gissningar. Intervjudeltagarna formulerade inte 

några starka åsikter kring detta dock. Det är svårt att bilda åsikter om sådant som man ej är 

väldigt insatt i.  
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7 Bra rekommendationssystem anpassar 

rekommendationer utefter kontexten 

Beroende på kontexten i fråga. 

Exempelvis är säsongskontext uppskattat, 

kontroverser inte uppskattat. 

Kunder gillar inte när en kontrovers utspelats sig och företag använder publiciteten som blir 

runt detta för att öka försäljningen. Det anses omoraliskt. Men om företag anpassar sin 

plattform (inkluderat rekommendationer) efter något okontroversiellt som högtider är detta ok 

och detta stämmer överens med det Jannach et al. (2016, s.98) tar upp som exempel om detta 

(en restaurang som är ett bättre val under sommarhalvåret).  

 

8 Nytt: Bra rekommendationssystem är 

sparsamma med att rekommendera vissa 

typer av produkter upprepade gånger  

Detta för att inte trötta ut användaren 

eller få denna att känna sig förföljd av 

sina rekommendationer 

Ett återkommande tema i intervjuerna med varje deltagare var hur de kunde besöka en typ av 

produkt någon enstaka gång och sedan se rekommendationer av liknande eller samma sort på 

många olika webbplatser flera gånger om. Detta var högst frustrerande. Därför bör 

rekommendationssystem vara försiktig med att rekommendera samma typ av produkt flera 

gånger om. Som sagt förut skriver Ansari et al. (2000, s.364) att rekommendationssystem ska 

integrera dynamiskt lärande och denna innebär ju bland annat att kunna inse när en 

rekommendation inte är relevant längre.  

 

5.2 Företags perspektiv på rekommendationssystem 
Denna del kommer analysera tabell 4: Bra rekommendationssystem i e-handel enligt företag.  

1 Bra rekommendationssystem är 

anpassade efter den unika användaren 

Oförändrad. 

Anpassning ansågs bra. Deltagare kunde förstå att det var mer relevant att se en anpassad och 

unik rekommendation än att få en mer allmän. Precis som Ricci et al. (2011, s.3) skriver 

handlar rekommendationssystem om att visa det som är relevant ur ett stort urval och det som 

är relevant kan variera från person till person.  

 

2 Bra rekommendationssystem har 

möjlighet att ta emot feedback från 

användaren 

Oförändrad. 

Majoriteten höll med om detta. De förstod att systemen kan behövas uppdateras med ny 

information eller om något som inte var relevant längre behövdes uppdateras kunde 

feedback-funktioner hjälpa detta. Detta är något som Lops et al. (2011, s.78) tar upp då denne 

menar att feedback till rekommendationssystemet ska göras kontinuerligt i en iterativ process 

där systemet blir bättre med tiden.   
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3 Bra rekommendationssystem förklarar 

varför rekommendationen visas 

Oförändrad. 

Deltagarna höll med. De kunde förstå att det är trevligt att veta varför en produkt visas som 

kund och att detta leder till olika positiva saker. Som Ricci et al. (2011, s.18) skriver finns 

många olika roller som en förklaring kan ha och även om deltagarna inte sa exakt samma sak 

hade alla någon av de rollerna i tankarna när de uttryckte sig positivt om förklaringar. 

 

4 Bra rekommendationssystem baserar 

rekommendationer på data som är 

insamlat på ett transparent sätt 

Det är även viktigt att kunden ska känna 

sig trygg och att data är insamlat på 

lagligt sätt. 

Alla höll med om detta då de hade förstått att precis som Jannach et al. (2016, s.100) skriver 

att transparens skapar tillit mellan kund och företag. De ville ha kundernas tillit och det 

handlade inte bara om vad de berättade för kunden heller. Det var viktigt att all datainsamling 

sker på lagligt sätt och att kunderna känner sig bekväma med de villkor som finns.  

 

5 Bra rekommendationssystem ger 

användaren ett mer begränsat urval 

Oförändrad. 

Deltagarna höll med om detta och kunde alla ta upp olika fall där färre var bättre än fler. 

Precis som Pijpers (2010, s.146) skriver att information overload har blivit vanligare med IT-

utvecklingen men att IT också kan va lösningen på detta genom intelligenta filter eller 

automatiska beslutstagare förstod företagarna att deras kunder har begränsat mycket 

uppmärksamhet och därav funkar det inte alltid att visa upp hela sortimentet. Om 

rekommendationssystem kan hjälpa dem göra urvalet för en kampanjyta på deras webbplats 

eller välja ut innehåll till ett nyhetsbrev är det bara bra.  

 

6 Bra rekommendationssystem använder på 

många olika informationskällor, bland 

annat uttrycka preferenser, tidigare köp, 

andras recensioner etc. 

Rekommendationssystemet bör också 

använda insamlade data så smart som 

möjligt.  

I intervjuerna tog en deltagare upp hur ett butiksbiträde kan samla in data i en situation och 

därefter hjälpa kunden på bästa sätt. En annan tog upp hur AI kan hjälpa utvinna mer nytta ur 

de datamängder som redan finns. Underförstått var att de system som finns idag kan bli ännu 

smartare och ta bättre beslut utan att öka datamängden. Samtidigt höll alla med om att mer 

data inte var dåligt. Som Bogusz (2018, s.122) skriver är beslut baserade på data alltid bättre 

än beslut tagna för att ”man känner det på sig” när man jobbar i ett företag och detta är kallat 

för bevisbaserat beslutstagande. Dessa företagare nämnde inte detta men deras tankar speglar 

detta sätt att jobba på.  
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7 Bra rekommendationssystem anpassar 

rekommendationer utefter kontexten 

Oförändrad (men utveckling och 

möjligheter att anpassa efter fler 

kontexter vore uppskattat) 

Alla höll med om att säsongsanpassade rekommendationer var en bra sak men det fanns en 

önskan att kunna anpassa ännu mer.  

 

8 Nytt: Bra rekommendationssystem har 

gränser så att rekommendationerna inte 

känns påträngande eller jobbiga 

Företagarna vill inte att deras kunder ska 

må dåligt för att 

rekommendationssystemet inte förstår 

när det blir för mycket för dem.  

Precis som i kundintervjuerna uttryckte företagarna att det fanns gränser för hur mycket och i 

vilken grad en kund kan få rekommendationer innan det blir jobbigt för denna. Då 

företagarna inte vill att deras kunder ska bli obekväma eller irriterade tyckte de att det var 

viktigt att det fanns en gräns för vad rekommendationssystemet kan göra.  

Rekommendationssystem togs fram för att härma den interaktion som sker när en människa 

rekommenderar något till en annan (Ricci et al. 2011, s.2) men en människa har en känsla för 

när det blir för mycket som dagens rekommendationssystem inte har ännu. Tills systemen kan 

känna av detta på ett effektivt sätt bör det finnas gränser i systemet för att förhindra att det går 

för långt. 

 

5.3 Skillnader i perspektiv 
Denna del kommer analysera tabell 5: Skillnader i perspektiv.  

1 Bra rekommendations-

system är anpassade 

efter den unika 

användaren 

Så länge som användaren 

inte känner sig förföljd av 

rekommendationer 

Oförändrad. 

Båda parter höll med om antagandet men kunderna påpekar hur viktigt det är att inte bli 

förföljd av sina rekommendationer. Detta pratade företagarna lite om också men det var inte 

lika stort fokus på det i företagsintervjuerna som kundintervjuerna. I kundintervjuerna var 

detta ett återkommande tema och som sagt i förut skapades rekommendationssystem för att 

härma den mänskliga interaktionen när människor ger rekommendationer till varandra (Ricci 

et al. 2011, s.2). Men då dagens system har svårt att känna av när det blir obehagligt för 

användaren blir det inte alltid en behaglig interaktion. 

 

2 Bra rekommendations-

system har möjlighet att 

ta emot feedback från 

användaren 

Framförallt när användaren 

inte vill se en viss typ av 

rekommendationer.  

Oförändrad. 
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Majoriteten av båda grupper höll med om detta men som med raden ovan hade vissa kunder 

haft dåliga erfarenheter som lett till starka åsikter, i detta fall att feedback-funktioner måste 

fungera speciellt när kunden inte vill en typ av rekommendation längre. Annars blir kunden 

väldigt frustrerad. Det är viktigt att systemet inte bara har funktioner för feedback men att 

denna använder feedbacken för att bli bättre med tiden också (Lops et al. 2011, s.78). 

 

3 Bra rekommendations-

system förklarar varför 

rekommendationen 

visas 

Oförändrad. Oförändrad. 

Nästintill alla intervjuade tyckte förklaringar var bra och att de görs på ett bra sätt idag. Det 

kom endast upp enstaka kommentarer på dessa som inte gick att placera in ett större tema. 

Generellt kunde nästan varje deltagare ta upp en positiv sak som förklaringar leder till och 

dessa positiva saker passade alla in i åtminstone en av de 7 roller som förklaringar kan spela 

(Ricci et al. 2011, s.18). Dessa roller är transparens, granskning, tillit, effektivitet, 

övertygande, produktivitet och nöjdhet.  

 

4 Bra rekommendations-

system baserar 

rekommendationer på 

data som är insamlat på 

ett transparent sätt 

Även om det finns lagar 

som ser till att detta sker 

idag kan det kommuniceras 

ännu tydligare för att skapa 

ännu mer transparens 

Det är även viktigt att 

kunden ska känna sig trygg 

och att data är insamlat på 

lagligt sätt. 

Detta var ett område där deltagarna hade ganska tydliga åsikter. Alla tycker att datainsamling 

ska ske på ett transparent sätt och att lagar som finns bör följas men företagarna poängtera 

även detta med lagstiftningen extra mycket. Företagarna vill också att kunden ska känna sig 

trygg. Jannach et al. (2016, s.100) menar som sagt att transparens skapar tillit mellan kund 

och företag och detta är ju självklart något båda parter vill ha. Swearingen och Sinha (2001, 

s.9) skriver också att effektiviteten hos ett rekommendationssystem påverkas negativt om 

användaren (i detta fall kunden) inte litar på rekommendationerna och et företag vill i de 

flesta fall få ut så stor effektivitet ur sina system som möjligt. 

Dock hade kunderna en större förståelse för att deras samtycke är skenfagert precis som Marx 

(2002, s.22) skriver då han menar att bara för att samtycke getts betyder inte det att samtycke 

finns om deltagaren i fråga inte förstått villkoren eller inte vill godkänna men måste göra 

detta för att denna måste få använt tjänsten i fråga. Långa användarvillkor gör det svårt för 

kunder att förstå vad de går med på och ibland måste de få använt tjänsten och godkänner fast 

de egentligen inte vill. Företagarna sa dock ej emot detta, det var bara inte något de tog upp 

som problematiskt. 
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5 Bra rekommendations-

system ger användaren 

ett mer begränsat urval 

Men inte begränsa 

användarens valmöjligheter 

Oförändrad. 

Kunderna i intervjuerna ville fortfarande ha tillgång till hela sortimentet med varor för de 

tillfällen då de vet vad de ska ha sen innan eller om de gärna tittar igenom alla alternativ. Att 

visa upp ett urval var uppskattat men snarare som en tilläggsfunktion än som något värt att 

använda för sig självt. Herlocker (2004, s.19) tar upp hur väldesignade 

rekommendationssystem kan vara trevliga att scrolla i och det är just detta som kunderna 

vittnar om. Företagarna höll med om att visa upp färre produkter är bra ibland då de inte har 

en kunds (eller potentiell kunds) uppmärksamhet länge. Men underförstått var att dessa urval 

av produkter ska locka till köp och att de inte ersätter möjligheterna att kunna titta igenom 

sortimentet.  

 

6 Bra rekommendations-

system använder på 

många olika 

informationskällor, 

bland annat uttrycka 

preferenser, tidigare 

köp, andras recensioner 

etc. 

Generellt höll de med Rekommendationssystemet 

bör också använda 

insamlade data så smart 

som möjligt.  

Då ämnet i sig inte är lätt att förstå för de som inte jobbar med det hade kunder svårt att säga 

om många informationskällor var bra. Företagarna som har mer erfarenhet i ämnet kunde 

vara mer säkra i sina åsikter. De flesta uttryckte på ett sätt eller ett annat att mer information 

bör leda till bättre rekommendationer och som sagt förut kan detta kopplas till Bogusz (2018, 

s.122) term bevisbaserat beslutstagande. Intressant var hur företagarna tog upp att smartare 

system kan utnyttja den data som finns bättre och utveckling på den fronten var något de ville 

se.  

 

7 Bra rekommendations-

system anpassar 

rekommendationer 

utefter kontexten 

Beroende på kontexten i 

fråga. Exempelvis är 

säsongskontext uppskattat, 

kontroverser inte 

uppskattat. 

Oförändrad (men utveckling 

och möjligheter att anpassa 

efter fler kontexter vore 

uppskattat) 

Precis som Jannach et al. (2016, s.98) tar upp tyckte även deltagarna att det kan va bra om 

rekommendationssystemet kan anpassa sig efter olika kontexter. Företagarna tyckte det vore 

bra om rekommendationssystem kunde anpassa sig automatiskt efter säsongen och ingen 

kund tyckte det var dåligt heller. Företagarna hade gärna sett mer automatisering i området så 

att de inte behöver lägga ner lika mycket tid i det själva. Det enda mönstret som gick att 

uppfatta hos kunderna var att vissa kontexter inte bör utnyttjas för försäljningens skull så som 

om en kändis gör något kontroversiellt och företag utnyttjar publiciteten av detta.  



32 

 
 

 

8 Nytt: Bra 

rekommendations-

system är sparsamma 

med att rekommendera 

vissa typer av produkter 

upprepade gånger. 

Detta för att inte trötta ut 

användaren eller få denna 

att känna sig förföljd av 

sina rekommendationer 

 - 

9 Nytt: Bra 

rekommendations-

system har gränser så att 

rekommendationerna 

inte känns påträngande 

eller jobbiga. 

- Företagarna vill inte att 

deras kunder ska må dåligt 

för att rekommendations-

systemet inte förstår när det 

blir för mycket för dem.  

Båda grupperna hade vissa teman genom deras intervjuer. I kundgruppen var en stor 

frustration kring upprepade rekommendationer av en typ som inte försvann även efter de gett 

systemet feedback. Företagarna hade liknande tankar men istället tänkte de i banor som hade 

mer definierade gränser. För att undvika påträngande eller jobbiga situationer bör det finnas 

gränser definierade, exempelvis som att man inte gör SMS-utskick till kunder eller att en vara 

endast kan visas ett visst antal gånger för att undvika att kännas tjatig.  På detta sätt är 

företagares gränser väldigt tydligt definierade. Kunderna uttryckte inte ett behov utav något 

så exakt utan ville mer att systemet skulle förstå dem och lyssna när de gav negativ feedback. 

Det behövdes ingen exakthet så länge som systemet kunde lära sig med tiden. Detta kan 

kopplas till hur Ansari (2000, s.364) skriver att rekommendationssystemet bör integrera 

dynamiskt lärande så att detta kan bli bättre med tiden.  
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6. Slutsatser 
Denna uppsats avser att belysa vad som gör att rekommendationssystemen inom speciellt e-

handeln uppfattas som bra ur svenska intressenters perspektiv. Det analysen har visat på är att 

dagens rekommendationssystem i e-handel har både saker de gör bra och andra saker de kan 

förbättra. Många av de förklaringar som finns i dagens rekommendationssystem anses bra. 

Men rekommendationssystem behöver definitivt bli smartare och förstå den data som finns 

bättre för att utvecklas. 

Nedan utvecklas svaren på de tre undersökningsfrågor som presenterades i kapitel 1 samt 

utvecklas vidare vad gäller fortsatt forskning inom detta område. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om hur denna studie har genomförts. 

6.1 Återkoppling till undersökningsfrågorna  
Följande tre frågor skulle besvaras ur en svenskt kontext: 

U1: Vad gör ett rekommendationssystem fördelaktigt enligt kund?  

U2: Vad gör ett rekommendationssystem fördelaktigt enligt företag? 

U3: Hur skiljer sig kund- och företagsperspektiv vad gäller rekommendationssystem i e-

handel? 

Och svaren diskuteras nedan. 

U1 Ur ett kundperspektiv var ett av de starkaste temana hur jobbigt det är när en sorts 

rekommendation återkommer och dyker upp om och om igen när kunden inte vill se denna. 

Rekommendationssystem har inte den förståelsen än för hur mycket som är för mycket och 

även när feedback-funktioner finns där kunderna tydligt uttrycker att de inte är intresserade är 

det inte alltid som systemet anpassar sig efter det heller. Detta skapar frustration hos 

kunderna och är inte fördelaktigt på något sätt.  

En annan sak som kom upp var hur kunderna tyckte företag kan bli bättre på att kommunicera 

sina villkor, närmare bestämt det som handlar om datainsamling. Rekommendationssystem 

måste ta fram rekommendationer med hjälp av data och denna data måste samlas in med 

samtycke från kunderna. Men kan kunder verkligen förväntas läsa igenom långa texter med 

svårt språk varje gång de ska besöka en webbutik eller göra ett köp? Det är inte realistiskt 

även om skulden ligger vid kunderna om de inte läser igenom innan de godkänner. Kunderna 

tyckte definitivt att företag kan kommunicera tydligare om de vill och lägger ner tid på det.  

U2 Ur ett företagsperspektiv är det viktigt att kunden känner sig trygg när det gällde 

transparent datainsamling. Att företag vill följa lagen och att de vill att deras kunder ska lita 

på dem är förståeligt. Det var ingen som klagade på hur strikt lagarna var skrivna, tvärtom 

ville de följa dem till punkt och pricka då de ansåg att de var mycket viktiga.  

Företagarna hade också en förståelse för att upprepande rekommendationer kunde va jobbiga 

för kunder. Det var inte något de önskade sina kunder utan att det fanns tydliga gränser för 

vad ett rekommendationssystem kan och får göra var viktigt. De såg på problemet ur en 
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annan vinkel än kunderna på det sättet att deras lösningar var väldigt rakt på sak medan 

kunderna hoppades på att systemen skulle kunna lära sig med tiden vart deras gräns ligger för 

när det blir för mycket.  

Företagarna föreslog också att insamlad data kan hanteras bättre med smartare system. I 

studiens början var en gissning att det skulle vara kunderna som önskade att företag inte 

skulle samla in så mycket data om dem utan istället utnyttja den data som redan är insamlad 

på mer effektivt sätt genom smarta algoritmer eller AI. Istället var detta något företagarna tog 

upp. Med teknikens utveckling var de också positiva till att detta kommer bli bättre med 

tiden.  

U3 Sammanfattat har både kunder och företag väldigt liknande syn på 

rekommendationssystem som författarna i kapitel 2 som skriver om dessa har. Detta stämde 

även väl överens med de påståenden som kan hittas i tidigare forskning i området. Där det 

skiljer sig mellan kunder och företagare är där kunder haft dåliga upplevelser, så som 

upprepade rekommendationer och otydliga villkor. Företagare tog också upp dessa saker fast 

på andra sätt vilket pekar på att kunders och företagares åsikter är mer lika varandra än något 

annat men skillnaden som finns kommer ur deras erfarenheter med systemet. Företagare hade 

ett tänk som lättare kunde implementeras dock, tex hur de såg på transparent datainsamling. 

De poängtera att man bör följa lagarna vilket kan leda till långa villkor som måste godkännas 

medan kunderna ville att detta skulle vara lätt att förstå, men om användarvillkor ska skrivas 

på ett tydligt sätt riskerar dessa att missa saker som lagen kräver de som företag ska definiera. 

Om det förenklas för mycket riskerar texten att inte berätta något alls egentligen.  

Fortsatt forskning i detta ämne bör fokuseras på de områden där kunder och/eller företagare 

var missnöjda eller såg utvecklingspotential. Dessa ämnen var hur en rekommendation eller 

en viss typ av rekommendation kan bli irriterande eller jobbig om denna visas upp om och 

om igen. Hur mycket är för mycket egentligen och hur undviks detta utan att riskera kvalitén 

på resterande delar av rekommendationssystemet?  

Ett annat område var hur företag jobbar med transparent datainsamling då kunder definitivt 

ser att det finns förbättringsmöjligheter i hur företagen kommunicerar vad de måste gå med 

på för att använda deras sida. Hur mycket kan denna sortens texter förenklas utan att missvisa 

kunden eller bryta lagen? Vilka sätt är effektivast för detta?  

Vad som utgör ett smart rekommendationssystem i e-handel hade också varit ett intressant 

forskningsområde. Det fanns frustrationer hos kunderna när systemet inte förstod dem och 

företagarna hade gärna sett att systemen blir smartare i framtiden. Dynamisk lärande var 

något som Ansari et al. (2000, s.364) tog upp att ett rekommendationssystem bör integrera 

och med tanke på hur utvecklingen av AI har fortsatt gå framåt finns potential att fortsätta 

utveckla rekommendationssystem inom e-handeln med detta.  

6.2 Diskussion om genomförande 
Med studien genomförd finns två punkter som kommer tas upp här om vad som kan ha 

påverkat studiens reliabilitet och validitet.  



35 

 
 

1. Bristande erfarenhet av att genomföra intervjuer.  

Motivering: Då författaren ej haft erfarenhet av att intervjua i akademiskt syfte sen innan 

finns en risk att dessa ej utförts helt korrekt. Det har hänt i några av intervjuerna att 

undertecknad av misstag uttryckt en egen åsikt för att föra samtalet vidare och detta kan 

påverkat deltagarnas svar. För att motverka detta har undertecknad tagit beslutet att inte 

inkludera dessa åsikter i resultatet om deltagaren verkar ha upprepat eller blivit påverkad av 

vad jag sagt. Vad deltagaren har sagt upp till tillfället har istället använts. Detta kan ha en 

påverkan på uppsatsens reliabilitet då om någon annan med andra åsikter eller som är bättre 

på att genomföra intervjuer på ett korrekt sätt kan komma att få fram andra tankesätt i sitt 

resultat.  

2. Bristande erfarenhet av att läsa akademiska skrifter 

Då undertecknad endast läst ett begränsat antal akademiska tidskrifter innan denna studie 

finns en risk att jag missförstått vad dessa vill kommunicera. Detta kan påverkat uppsatsens 

validitet. Missuppfattningar av begrepp leder till att det som sägs bli mätt i inte nödvändigtvis 

varit det som blivit mätt. Det akademiska språket är på en hög nivå och då även många texter 

i referenslistan är på engelska vilket inte är undertecknads modersmål eller det språk som 

uppsatsen skrivs på kan missförstånd hända. För att motverka detta har översatta begrepp och 

termer presenterats med det engelska uttrycket inom en parantes. De citat som översatts från 

engelska har även en notis om detta i tillhörande parantes med referensen för citatet i fråga.   
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Bilaga 3 - Intervjuplan (kunder) 

Arbetsplan 
Vecka 14: Bestämmer tider och form av kommunikation (telefon/Skype). Skickar ut 
samtyckesblankett och informationsblad. Påbörjar de första intervjuerna. Efter provintervjun 
sker revision av planen. 
Vecka 15-16: Fortsatta intervjuer.  

Detaljdisposition 
Introduktion till intervjun 
Diskutera  

• Försäkra om att blanketter skrivits på 
• Försäkra anonymitet 
• Varför deltagaren behövs (Både akademiskt och business) 
• Definiera ett mål med intervjun (Lära sig om åsikter om rekommenderat innehåll för 

att göra tjänsten bättre) 
• Förklara eventuella förändringar som kan ske som följd (s. 25) 
• Starta ljudinspelning 
• Ställa bakgrundsfrågor (Ålder, hur ofta de besöker webbutiker och hur ofta de 

genomför köp där) 
 
Intervjun 
Ställer frågorna och eventuella följdfrågor. Nedan är lite exempelfrågor. I fetstil finns de 
centrala områdena jag vill beröra. 
 

1. Vad innebär rekommenderat innehåll på webben för dig?  
2. I vilket sammanhang har du stött på rekommenderat innehåll? 
3. Vad är din åsikt kring rekommenderat innehåll?  

a. I form av annonser? 
b. I form av ”Utvalt för dig” kategorier i webbutiker? 
c. I form av nyhetsbrev? 

4. Vad innebär en personlig rekommendation för dig?  
a. Jämfört med allmän?  
b. Vad tycker du bäst om?  

5. Vad tycker du möjligheter att ge feedback till en rekommendation? 
6. Vad anser du om förklaringar till rekommendationens uppkomst? (“För att du tittade 

på vara X” eller “För att du köpte vara Y”) 
7. Vet du vilken data företag har samlat in om dig? 

a. Tycker du att företagen idag är tydliga/otydliga med hur datainsamlingen om 
sina kunder sker? (Är det transparent?) 

8. När du nätshoppar brukar du antingen bli överväldigad av alla val eller vilja ha mer 
alternativ? (färre alternativ) 

9. Vad anser du om att basera rekommendationer på många olika saker? (tidigare 
köp, andra har köpt, recensioner etc.) 

10. Har du fått rekommendationer baserat på en yttre faktor? Så som högtider eller 
andra sammanhang?  

a. Fördelar/nackdelar med det? 
11. Är det något annat du tänkt på? 

 
Efter intervjun 

• Tackar deltagaren för sitt samarbete.  
• Erbjuder respondenten att få läsa igenom transkriptet när detta är färdigt. 
• Erbjuder att skicka rapporten till dem när den är färdig.   
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Bilaga 4 - Intervjuplan (företag) 

Arbetsplan 
Vecka 11: Skickar ut mail till deltagarna 
Vecka 12: Bestämmer tider och form av kommunikation (telefon/Skype). Mailar fler då vissa 
drar sig ur. 
Vecka 13: Skickar ut samtyckesblankett och informationsblad. Påbörjar de första 
intervjuerna. Efter provintervjun sker revision av planen. 
Vecka 14–15: Fortsatta intervjuer.  

Detaljdisposition 
Introduktion till intervjun 
Diskutera  

• Försäkra om att blanketter skrivits på 
• Försäkra anonymitet 
• Varför deltagaren behövs (Både akademiskt och business) 
• Definiera ett mål med intervjun (Lära sig om åsikter om rekommenderat innehåll för 

att göra tjänsten bättre) 
• Förklara eventuella förändringar som kan ske som följd (s. 25) 
• Starta ljudinspelning 

 
Intervjun 
Ställer frågorna och eventuella följdfrågor. Nedan är lite exempelfrågor. I fetstil finns de 
centrala områdena jag vill beröra. 
 

1. Vad innebär rekommenderat innehåll för dig?  
2. Vad är din åsikt kring rekommenderat innehåll?  

a. I form av nyhetsbrev? 
b. I form av ”Utvalt för dig” kategorier i webbutiker? 
c. I form av annonser? 

3. Vilka slags rekommendationer kan du se er butik implementera i framtiden? 
4. Vad innebär en personlig rekommendation för dig?  

a. Jämfört med allmän?  
b. Vad tycker du bäst om?  

5. Vad tänker ni om funktioner för att kunna ge feedback till 
rekommendationssystemet?  

6. Kan du tänka på några fördelar/nackdelar med en förklaring till varför en 
rekommendation visas? (“För att du tittade på vara X” eller “För att du köpte vara Y”) 

7. Vad innebär att man ska vara transparent som företag för dig? 
a. Hur ser ni på att vara transparent i vilken data som samlas in om kunder? 

8. Har ni någonsin tyckt att det finns för många artiklar i er webbutik? Eller är det 
snarare tvärtom och ni vill utvidga sortimentet? (färre alternativ) 

9. Vad anser ni om att basera rekommendationer på många olika saker? (uttrycka 
preferenser, tidigare köp, andra har köpt, etc.) 

10. Brukar ni visa upp produkter baserat på sammanhanget? Tex alla hjärtans dag-
grejer till alla hjärtans dag?  

a. Ser ni fördelar/nackdelar med sådana saker?  
11. Är det något annat du tänkt på? 

 
Efter intervjun 

• Tackar deltagaren för sitt samarbete.  
• Erbjuder respondenten att få läsa igenom transkriptet när detta är färdigt. 
• Erbjuder att skicka rapporten till dem när den är färdig.   
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Bilaga 5 - Pilotintervjuer 
Det skedde pilottest av båda intervjuerna med personer som passar in i respektive målgrupp. 

Pilotintervjun med kund skiljs från pilotintervjun med företagare och varje del går in på hur 

en originalfråga ändrades och varför. Upplägget kring intervjun ändrades ej och därför tas 

inte denna upp.  

 

Pilotintervju kund 

Originalfråga: 

3. Vad är din åsikt kring rekommenderat innehåll? 

Ny fråga: 

3. Vad är din åsikt kring rekommenderat innehåll?  

a. I form av annonser? 

b. I form av ”Utvalt för dig” kategorier i webbutiker? 

c. I form av nyhetsbrev? 

Motivering: 

Under pilotintervjun med en kund till webbutiker lades mycket fokus från deltagaren på 

rekommenderat innehåll i form av annonser. Denne hade mycket att säga kring just det ämnet 

men då rekommendationer kan förekomma i många fler former än bara annonser behövdes 

detta delas upp för att få in åsikter kring fler former av rekommendationer. Då denna fråga 

också kommer tidigt kan deltagaren ha de olika aspekterna i tankarna medan denne svarar på 

resterande frågor och inte fastna på ett område som pilotintervjun gjorde.  

Originalfråga: 

7. Tycker du företag idag är transparanta med datainsamling? 

Ny fråga: 

7.  Vet du vilken data företag har samlat in om dig? 

a. Tycker du att företagen idag är tydliga/otydliga med hur datainsamlingen om sina 

kunder sker? (Är det transparent?) 

Motivering: 

Vid fråga 7 blev deltagaren förvirrad och frågade efter en bättre förklaring kring vad som 

menades. För att göra det enklare för deltagare att förstå vad frågan handlade om delades den 

in i två frågor där deltagaren först får fundera på vad den vet om sin data och sedan en 

uppföljande fråga som handlar om det som egentligen ska undersökas, om företag är 
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transparenta ur kundperspektiv. På detta sätt blir det enklare att ge ett svar då deltagaren 

redan har förstått vilken form av transparens det handlar om. 

Originalfråga: 

9. Kan det finnas fördelar med att visa färre produkter ibland? 

Ny fråga: 

 9. När du nätshoppar brukar du antingen bli överväldigad av alla val eller vilja ha fler 

alternativ?  

Motivering: 

Frågans syfte är att undersöka om kunden lider av information overload och färre artiklar kan 

vara bättre för denne i vissa fall. Dock gav deltagaren ett svar under pilotintervjun som inte 

hjälpte att besvara denna fråga. Därför gjordes en omfattande omformulering då den nya 

frågan mycket lättare kan besvaras av deltagaren och framförallt ge större insikt i om 

deltagaren lider av information overload i sitt näthandlande.  

 

Pilotintervju företag 

Originalfråga: 

2. Vad är din åsikt kring rekommenderat innehåll? 

Ny fråga: 

2. Vad är din åsikt kring rekommenderat innehåll?  

a. I form av nyhetsbrev? 

b. I form av ”Utvalt för dig” kategorier i webbutiker? 

c. I form av annonser? 

Motivering: 

Pilotintervjun fick mycket fokus på endast ett område av rekommendationer likt 

pilotintervjun som skedde med kunden. Därför gjordes samma förändring, tillägg av 

underfrågor som går in på de olika sorterna. På detta sätt kan den intervjuade bli medveten 

om att det finns fler områden rekommendationer kan befinna sig i än vad de först insett och 

bära med sig dessa aspekter i de följande frågorna.  

Originalfråga: 

3. Hur arbetar ni med rekommendationer? Varför? 

Ny fråga: 

3. Vilka slags rekommendationer kan du se er butik implementera i framtiden? 
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Motivering: 

Då alla inte aktivt använder sig av rekommendationer i sin webbutik uteslöt denna fråga 

många företagare. Då undersökningsfrågan handlar om åsikter företagare har, inte 

erfarenheter, byttes denna fråga ut. Den nya frågan är mer fokuserad på hur företag vill att 

deras system ska fungera då utvecklingen går så snabbt att deras mål berättar mer om 

rekommendationssystemen än vad deras nuvarande arbetssätt gör.  

Originalfråga: 

9. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att visa färre artiklar?  

Ny fråga: 

9. Jobbar ni med eller vill ni börja jobba med att rekommendera ett begränsat urval av 

produkter?  

a. Vilka anledningar har ni till att göra det? 

Motivering: 

Då originalfrågan var otydlig i vad den syftade på hade deltagaren svårt att ge ett bra svar. 

Därför gjordes frågan om och sattes i ett sammanhang som företagare är mer bekanta med. 

Aspekten som ska undersökas är hur ett mer begränsat urval kan motverka information 

overload och i den nya frågan med underfråga får detta mer fokus.  

 


