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Abstract 

In this study the quality of product searching for e-commerce was examined to see how it 

could be improved. The objective with this thesis was to make it easier for customers to find 

relevant articles for the searched product. Two search engines were implemented, the first 

engine was built on parts from natural language processing and the second one was based on a 

traditional version built on keyword matching. Customers are typically presented with four 

different product alternatives with the product they searched for. The search results from both 

implementations was also evaluated with surveys from 20 individuals where they proposed 

how the products should be ranked.  The evaluation showed that the implementation with 

natural language processing was more efficient in comparison with the keyword based 

implementation in a chosen field (kids clothing).  The engine with natural language 

processing showed 75 % (for both genders) matching with the top four favoured products 

from the survey. The keyword based resulted only in 17 %.  Natural language based search 

resulted in 83 % matching for females only. The result proves that natural language 

processing version is more effective in the given domain (kids clothing, 2000 product in the 

database) and should be in consideration when implementing search functions for e-

commerce.  

 

Sammanfattning 

I denna studie undersöktes hur kvalitén på produktsökningen i e-handeln kan förbättras. Syftet 

med arbetet var att underlätta för kunder att hitta relevanta artiklar till den sökta produkten. 

Det skapades två sökmotorer, den första en implementation med valda delar från 

språkteknologin och den andra en traditionell variant byggt på nyckelordsmatchning. 

Vanligtvis brukar besökare på en e-handelsplats erbjudas fyra alternativ tillsammans med 

produkten de tittar på. För att även mäta resultatet mot användare fick 20 personer rangordna 

förslagen. Det visade sig att implementationen med språkteknologin var avsevärt bättre i 

jämförelse med nyckelordssökningen inom det valda området (barnkläder). Den 

språkteknologibaserade sökningen överensstämde till 75 % (för båda könen) med de fyra 

produkterna som respondenterna ansåg vara de fyra bästa förslagen. Den traditionella 

nyckelordssökningen överensstämde endast till 17 %. För kvinnor stämde resultatet med 83 % 

för den språkteknologibaserade sökningen. Resultatet visar att en språkteknologibaserad 

sökning ger klart bättre resultat än en nyckelordsmatchning i den givna domänen (barnkläder, 

2000 produkter i registret) och bör övervägas när det implementeras matchningsfunktioner i 

e-handelssystem. 

  



3 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning................................................................................................................................ 8 

2. Diskussion kring problemformuleringen ........................................................................... 9 

2.1. Definition ....................................................................................................................... 9 

2.1.1. Produktvariant ....................................................................................................... 9 

2.1.2. Liknande produkter............................................................................................... 9 

2.2. Forskningsfrågor och problemformulering ............................................................. 10 

3. Bakgrund ............................................................................................................................. 11 

3.1. Natural language processing (NLP) ........................................................................ 11 

3.2. WordNet ...................................................................................................................... 12 

3.2.1. WordNet illustration ............................................................................................ 13 

3.3. Query expansion ........................................................................................................ 14 

3.3.1. Query expansion-metoder ................................................................................. 15 

4. Metod .................................................................................................................................. 18 

4.1. Testning av produktsökning ..................................................................................... 19 

5.  Design ................................................................................................................................ 20 

5.1. Prototyp ....................................................................................................................... 20 

5.2. Databas ....................................................................................................................... 22 

6. Implementering .................................................................................................................. 22 

6.1. Grundfunktionen ......................................................................................................... 22 

6.2. Databas ....................................................................................................................... 23 

6.3. NLP .............................................................................................................................. 24 

6.3.1. Produktvarianter ................................................................................................. 24 

6.3.2. Liknande produkter............................................................................................. 25 

6.3.3. Synonymer ........................................................................................................... 25 

6.3.4. Prioritering för sorteringsalgoritmen ................................................................ 26 

6.3.5. Pseudokod för sorteringsalgoritmen ................................................................ 27 

6.4. Enkel NLP utan sortering .......................................................................................... 29 

6.4.1. Produktvarianter ................................................................................................. 29 

6.4.2. Liknande produkter............................................................................................. 29 

6.5. Nyckelordssökning ..................................................................................................... 29 

6.5.1. Ren nyckelordssökning ..................................................................................... 29 



4 
 

7. Funktionellbeskrivning ...................................................................................................... 30 

7.1. Use case model ......................................................................................................... 30 

7.1.1. Beskrivning av modellen ................................................................................... 31 

7.1.2. Aktörer .................................................................................................................. 31 

7.2. Aktivitetsdiagram ........................................................................................................ 31 

8. Användartester .................................................................................................................. 34 

8.1. Etik och riktlinjer ......................................................................................................... 34 

8.2. Formulär ...................................................................................................................... 34 

9. Resultat ............................................................................................................................... 35 

9.1. Rådata ......................................................................................................................... 35 

9.1.1. Listor som användes i formuläret ..................................................................... 35 

9.1.2. Sammanställd data från formulären ................................................................ 35 

9.2. Beräkningar och jämförelse av vilka produkter som blev topp 4 ........................ 37 

10. Utvärdering av resultatet ................................................................................................ 39 

11. Diskussion ........................................................................................................................ 43 

12. Slutsatser ......................................................................................................................... 44 

12.1. Framtida arbeten ..................................................................................................... 44 

13. Referenser ....................................................................................................................... 45 

Bilagor ..................................................................................................................................... 47 

Bilaga 1 frågeformulären .................................................................................................. 47 

Frågeformulär 1 ............................................................................................................. 48 

Frågeformulär 2 ............................................................................................................. 49 

Frågeformulär 3 ............................................................................................................. 50 

Frågeformulär 4 ............................................................................................................. 51 

Baksidan av formulären ................................................................................................ 52 

Bilaga 2 listor som användes ........................................................................................... 53 

Bilaga 3 sammanställning av data från båda könen .................................................... 57 

Frågeformulär 1 ............................................................................................................. 57 

Frågeformulär 2 ............................................................................................................. 58 

Frågeformulär 3 ............................................................................................................. 59 

Frågeformulär 4 ............................................................................................................. 59 

  



5 
 

Bilaga 4 sammanställning av data från kvinnor ............................................................ 60 

Frågeformulär 1 ............................................................................................................. 60 

Frågeformulär 2 ............................................................................................................. 61 

Frågeformulär 3 ............................................................................................................. 62 

Frågeformulär 4 ............................................................................................................. 62 

Bilaga 5 sammanställning av data från män ................................................................. 63 

Frågeformulär 1 ............................................................................................................. 63 

Frågeformulär 2 ............................................................................................................. 64 

Frågeformulär 3 ............................................................................................................. 65 

Frågeformulär 4 ............................................................................................................. 65 

Bilaga 6 frågeformulär båda könen topp 4 resultat ...................................................... 66 

Frågeformulär 1 ............................................................................................................. 66 

Frågeformulär 2 ............................................................................................................. 67 

Frågeformulär 3 ............................................................................................................. 68 

Frågeformulär 4 ............................................................................................................. 68 

Bilaga 7 frågeformulär kvinnor topp 4 resultat .............................................................. 69 

Frågeformulär 1 ............................................................................................................. 69 

Frågeformulär 2 ............................................................................................................. 70 

Frågeformulär 3 ............................................................................................................. 70 

Frågeformulär 4 ............................................................................................................. 71 

Bilaga 8 frågeformulär män topp 4 resultat ................................................................... 72 

Frågeformulär 1 ............................................................................................................. 72 

Frågeformulär 2 ............................................................................................................. 73 

Frågeformulär 3 ............................................................................................................. 73 

Frågeformulär 4 ............................................................................................................. 74 

 

  



6 
 

Figurförteckning 

Figur 1. Ett fragment av WordNets substantiv-taxonomi [12]. ----------------------------------------------------------------- 13 

Figur 2. Ett exempel på POS-markering av en mening. --------------------------------------------------------------------------- 15 

Figur 3. Ett hierarkibaserat träd som visar olika metoder av query expansion [13]. ------------------------------------- 15 

Figur 4. Illustration av hur Rocchios feedback-algoritm arbetar [20]. -------------------------------------------------------- 16 

Figur 5. Sökmotorn med tre alternativ: NLP, enkel NLP och nyckelordsökning. -------------------------------------------- 20 

Figur 6. Flikar som visas när en NLP-sökning sker. Den valda fliken produktvarianter visar resultatet. ------------- 20 

Figur 7. När fliken Liknande produkter väljs så visas resultat från NLP-sökning. ------------------------------------------ 20 

Figur 8. När en sökning sker som är baserat på nyckelord så visas dessa flikar. I fliken ren nyckelordssökning 

visas resultatet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Figur 9. Databasdesign. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Figur 10. Hur webbapplikationen fungerar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Figur 11. Use case model för prototypen --------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Figur 12. Aktivitetsdiagram del 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Figur 13. Aktivitetsdiagram del 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Figur 14. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med alla 

enkätresultat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

Figur 15. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med endast 

enkätresultat från frågeformulär 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Figur 16. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med endast 

enkätresultat från frågeformulär 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Figur 17. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med endast 

enkätresultat från frågeformulär 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

Figur 18. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med endast 

enkätresultat från frågeformulär 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

Figur 19. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med alla 

enkätresultat, utan resultat från frågeformulär 4. -------------------------------------------------------------------------------- 42 

 

  

file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011058
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011068
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011069
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011070


7 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Beskrivning av variablernas värden. ....................................................................................................... 16 

Tabell 2. Produkttitlar från NLP produktvarianter som användes i frågeformulär 1. ........................................... 53 

Tabell 3. Produkttitlar från nyckelordssökning som användes i frågeformulär 1. ................................................ 53 

Tabell 4. Produkttitlar från NLP produktvarianter som användes i frågeformulär 2. ........................................... 54 

Tabell 5. Produkttitlar från nyckelordssökning som användes i frågeformulär 2. ................................................ 54 

Tabell 6. Produkttitlar från NLP produktvarianter som användes i frågeformulär 3. ........................................... 55 

Tabell 7. Produkttitlar från nyckelordssökning som användes i frågeformulär 3. ................................................ 55 

Tabell 8. Produkttitlar från NLP produktvarianter som användes i frågeformulär 4. ........................................... 56 

Tabell 9.Produkttitlar från nyckelordssökning som användes i frågeformulär 4 .................................................. 56 

Tabell 10. Sammanställning av data från frågeformulär 1, båda könen. ............................................................. 57 

Tabell 11. Sammanställning av data från frågeformulär 2, båda könen. ............................................................. 58 

Tabell 12. Sammanställning av data från frågeformulär 3, båda könen. ............................................................. 59 

Tabell 13. Sammanställning av data från frågeformulär 4, båda könen. ............................................................. 59 

Tabell 14. Sammanställning av data från frågeformulär 1, endast kvinnor. ........................................................ 60 

Tabell 15. Sammanställning av data från frågeformulär 2, endast kvinnor. ........................................................ 61 

Tabell 16. Sammanställning av data från frågeformulär 3, endast kvinnor. ........................................................ 62 

Tabell 17. Sammanställning av data från frågeformulär 4, endast kvinnor. ........................................................ 62 

Tabell 18. Sammanställning av data från frågeformulär 1, endast män. ............................................................. 63 

Tabell 19. Sammanställning av data från frågeformulär 2, endast män. ............................................................. 64 

Tabell 20. Sammanställning av data från frågeformulär 3, endast män. ............................................................. 65 

Tabell 21. Sammanställning av data från frågeformulär 4, endast män. ............................................................. 65 

Tabell 22. Topp 4 produkter från frågeformulär 1 båda könen, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 66 

Tabell 23. Topp 4 produkter från frågeformulär 2 båda könen, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 67 

Tabell 24. Topp 4 produkter från frågeformulär 3 båda könen, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 68 

Tabell 25. Topp 4 produkter från frågeformulär 4 båda könen, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 68 

Tabell 26. Topp 4 produkter från frågeformulär 1 endast kvinnor, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 69 

Tabell 27. Topp 4 produkter från frågeformulär 2 endast kvinnor, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 70 

Tabell 28. Topp 4 produkter från frågeformulär 3 endast kvinnor, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 70 

Tabell 29. Topp 4 produkter från frågeformulär 4 endast kvinnor, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 71 

Tabell 30. Topp 4 produkter från frågeformulär 1 endast män, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 72 

Tabell 31. Topp 4 produkter från frågeformulär 2 endast män, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 73 

Tabell 32. Topp 4 produkter från frågeformulär 3 endast män, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 73 

Tabell 33. Topp 4 produkter från frågeformulär 4 endast män, rangordnas och jämförs med NLP 

produktvarianter samt nyckelord. ......................................................................................................................... 74 

 

 

file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011086
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011087
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011088
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011089
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011090
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011091
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011092
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011093
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011094
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011095
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011096
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011097
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011098
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011098
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011099
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011099
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011100
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011100
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011101
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011101
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011102
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011102
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011103
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011103
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011104
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011104
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011105
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011105
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011106
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011106
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011107
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011107
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011108
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011108
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011109
file:///C:/Users/LR8D5/Documents/Avklarade/Exmansarbete/Rapporten/Rapporten/Amanj%202016%20ex-jobb.docx%23_Toc474011109


8 
 

1. Inledning 

På senare tid har information på Internet växt sig allt större. Det krävs bra metoder för att 

användare ska kunna få tillgång till information. I dagsläget används sökmotorer som 

underlättar informationssökning där användare oftast skriver ofullständiga frågeställningar 

vilket leder till en förminskad hämtning av relaterade data. Sökmotorns uppgift blir att rätta 

användarens misstag och förbättra frågeställningen för att kunna hämta så mycket relevant 

data som möjligt. I det här arbetet skapades en grundfunktion för sökmotorn som användes för 

sökningar i en stor databas. I databasen finns flera olika artiklar med olika egenskaper. 

Sökmotorns primära uppgift blir att visa hur innehållet av resultatet presenteras och hur stor 

likheten är mellan presenterade data och ursprungsfrågeställningen.  

 

När det gäller specialiserade sökfunktioner för exempelvis e-handel så har vanliga sökmotorer 

en begränsad prestanda då de normalt endast använder nyckelordssökning. Det ger ofta inte 

den hjälpen användaren önskar inom en e-handelsplats. Genom att använda olika 

språkteknologier har målet varit att förbättra sökresultatet och göra det mer användaranpassat.  
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2. Diskussion kring problemformuleringen  

Det är bra att känna till om en produkt är en variant av en annan produkt, till exempel om” 

iskub granit” är en variation av ”iskub plast”. Produktvarianter skiljer sig oftast med någon 

egenskap. Olika produktegenskaper kan skilja sig beroende på vilken kategori produkten 

tillhör, kläder och datorhårdvara är till exempel två skilda kategorier. I kläder kan det vara 

relevant att göra en databas av färger och i hårdvara är det viktigt att få information om 

interna system. En externhårddisk kan ha olika USB-förbindelser som bland annat USB 3.0 

eller USB 2.0.  

Det andra problemet är att hitta liknande produkter, om exempelvis ”Regnjacka blå med päls 

storlek 104” kan bli ersatt med ”Regnjacka rosa med elefanter storlek 102–104”.  Här kan det 

vara viktigt att hitta andra produkter som har liknande egenskaper men som inte är identiska.  

 

2.1. Definition 

Definitioner kan vara hjälpsamma när olika tolkningar av begreppen produktvariant och 

liknande produkt uppstår. Det förklarar skillnaden mellan båda kategorierna i projektet. 

2.1.1. Produktvariant 

En produktvariant är vad en människa skulle bedöma vara en variant av samma produkt. Ett 

par röda och ett par gröna byxor av modellen Didrikson Polar klassas exempelvis som 

varianter. Det första steget blir att analysera produktnamnet som normalt sett innehåller 

produkttyp, modelltyp (märke), egenskaper och färger. I det andra steget kontrolleras om 

produkterna har samma produkttyp och märke för att kunna klassas som varianter. En produkt 

har oftast en eller flera egenskaper som exempelvis stor/liten eller röd/gul/grön. Det kan också 

förekomma kombinationsprodukter till exempel ryggsäck med gymnastikpåse. Då är det ett 

erbjudande med två produkter, huvudprodukten blir ryggsäck och biprodukten gymnastikpåse. 

Om det förekommer produkter där huvudprodukten säljs med en biprodukt så definieras 

produktvarianterna av huvudprodukten och biprodukten blir inte relevant i sammanhanget. 

Däremot om det skulle förekomma andra produkter med samma huvud- och biprodukt så 

skulle det prioriteras först. 

 

2.1.2. Liknande produkter 

Liknande produkter är varor som bedöms vara varianter av samma produkt men av en annan 

modelltyp. Ett par svarta byxor av modellen Nike skulle kunna vara en liknande produkt av 

ett par svarta Adidas byxor. Det första steget blir att analysera produktnamnet som normalt 

sett innehåller produkttyp, modelltyp, egenskaper och färger. I det andra steget kontrolleras 

om produkterna har samma produkttyp men inte samma märke för att kunna klassas som 

liknande produkter. Det rangordnas efter hur lika egenskaper produkterna har. En produkt har 

oftast en eller flera egenskaper som exempelvis stor/liten eller röd/gul/grön. Det kan också 

förekomma kombinationsprodukter till exempel ryggsäck med gymnastikpåse. Då är det ett 

erbjudande med två produkter, huvudprodukten blir ryggsäck och biprodukten gymnastikpåse. 

Om det förekommer produkter där huvudprodukten säljs med en biprodukt så definieras 

produktvarianterna av huvudprodukten och biprodukten blir inte relevant i sammanhanget. 
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Däremot om det skulle förekomma andra produkter med samma huvud- och biprodukt så 

skulle det prioriteras först. 

 

2.2. Forskningsfrågor och problemformulering 

Det här arbetets huvudsakliga mål är att bedöma graden av likheter mellan produkter. Utifrån 

detta har en forskningsfråga formulerats som delats upp i tre delfrågor. 

1) Hur mycket bättre kan en sökning efter liknande produkter bli med språkteknologi 

jämfört med ren nyckelordssökning? 

 

1.1) Hur bra är en ren nyckelordsmatchning jämfört med ett antal testpersoner som 

representerar vanliga kunder? 

 

1.2) Hur bra är en språkteknologibaserad matchning jämfört med ett antal testpersoner 

som representerar vanliga kunder? 

 

1.3) Hur stor förbättring ger en språkteknologibaserad matchning jämfört med en 

nyckelordsmatchning? 
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3. Bakgrund 

Språkets orduppsättningar kan definieras som ett set av O som består av paren (ä, b), där ä är 

en sträng över ett ändligt alfabet, och b står för betydelse av ett set av uppfattningar. Dessa 

teckenuppsättningar och betydelser bildar tillsammans det som kallas för ord i ett språk. Ett 

ord som har fler än en betydelse kategoriseras som mångtydigt, om ordet delar uppfattning 

med andra ord som består av en annan teckenuppsättning så kategoriseras de som synonymer. 

Orden delas sedan upp i olika kategorier beroende på deras användningsområden, några 

vanliga exempel är grupperingar som substantiv och verb. Dessa grupperingar har också egna 

subgrupper på hur teckenuppsättningen uttrycker en form av betydelse. Det finns semantiska 

relationer som huvudsakligen definierar ord, det kan vara termers förbindelser mellan 

ordformer eller förbindelserna mellan ordens betydelser [1].  

När det sker en sökning i exempelvis Google så är det mycket viktigt att det används rätt 

nyckelord. Om en sökmotor eller ett översättarprogram känner till synonymer så kommer det 

att fungera bättre då det även hittar citronpress, när programmet letar efter citruspressar på 

webben vilket kan vara aktuellt. En strategi som används i forskning är” Query expansion” 

med synonymer [2]. Mer avancerad synonymanvändning använder WordNet [3]. 

Ett företag som skulle vilja förbättra sina sökresultat i sina produktregister är Pocada AB. De 

önskar ett program som känner igen liknande produkter även om de beskrivs med olika ord 

och egenskaper. För att utveckla en programvara som är lika bra som en människa på att hitta 

dessa behövs den senaste teknologin från naturlig språkbehandling.  

 

3.1. Natural language processing (NLP) 

Områden som berör forskning inom språkteknologi är naturlig textbehandling och 

summering, röstigenkänning och artificiell intelligens. Grunden till språkteknologi omfattar 

många områden så som dator- och informationsforskning, språkvetenskap, matematik, 

artificiell intelligens och psykologi. 

Naturlig språkbehandling används i forskningen för att kunna visa hur olika datorsystem kan 

användas för att kunna manipulera och förstå mänskligt tal- och skriftspråk. Detta kan sedan 

användas till andra nyttiga ändamål [4]. Ett delmål med språkteknologin är att förbättra 

datorers förmåga att uppfatta mänskligt språk för att sedan på sikt utveckla interaktion mellan 

människan och maskinen [5]. Det skulle även kunna optimera mänsklig kommunikation 

genom att t.ex. öppna möjligheten för människor med olika språk att chatta. Det skulle ske 

genom att den skrivna texten analyseras och relevant data samlas in för att sedan översättas 

till ett annat språk innan det skickas iväg [6]. 
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På Internet finns översättningsfunktioner som skulle kunna använda ett engelskt skrivet 

dokument och göra det mer åtkomligt för människor som inte är engelsktalande. Metoden kan 

även underlätta för människor som är engelskspråkiga att ta del av dokument skrivna i andra 

språk. Det möjliggör att vetenskaplig information får en ökad tillgänglighet. I dagsläget finns 

det algoritmer som täcker en del översättningsområden, men problemet är långt ifrån löst. 

Andra områden på Internet där NLP kan användas är t.ex. när det ställs en fråga till en 

sökmotor. Frågorna kan variera i svårighetsgrad, simplistiska frågor och faktoid-frågor har 

sökmotorn oftast inga problem att besvara. Det blir däremot svårare om det ställs en mer 

komplicerad fråga som kräver att sökmotorn letar upp flera källor och analyserar vilken 

information den presenterar. Sökmotorn kan även lösa det genom att syntetisera och 

sammanfatta informationen från de utvalda källorna [5]. 

En av NLP:s främsta resurser är Wikipedia där det tillhandahålls data av olika slag inom 

många områden. Dess täckning är så bred att det är svårt att hitta någon annan språklig resurs 

som matchar det, vilket har bidragit till att en del forskare utelämnar andra resurser som kan 

vara värda att ta del av [7].  

WordNet och FrameNet är två metoder som kan användas som resurser till NLP. Båda 

resurserna används på olika sätt inom NLP, men kan också komplettera varandra och resultera 

i en förbättrad representation av den lexikala semantiken från en text. WordNet är en lexikal 

databas som fick en god mottagning i NLP-Community, vilket resulterade i en god tillväxt 

inom området. Till skillnad från WordNet så fokuserar inte FrameNet på ord. Det 

koncentreras kring semantiska ramar, karakteriseringar av händelser, relationer och tillstånd, 

som är den begreppsmässiga grunden för att förstå grupper av ordens uppfattningar, och dessa 

kallas lexikala enheter (LUS) [8]. Ramarna i det här sammanhanget föreställer roller 

involverade i till exempel en situation, objekt, eller en händelse med deltagare. Dessa roller 

kallas för ramelement (FES) [9]. 

3.2. WordNet 

WordNet är en lexikal databas för det engelska språket. Databasen innehåller ord som är 

grupperade i synset, dvs. grupperingar av olika synonymer, vilket skapat ett nätverk av 

relaterade ord och begrepp. WordNet är gratis för nedladdning vilket gör det till ett bra 

verktyg för datalingvistik och språkteknologi [10]. Databasen är designad utifrån nuvarande 

psykolingvistik och beräkningsteorier om människans lexikala minne [11]. 

Programmet har varit användbart inom många områden till exempel NLP och varit integrerat 

inom flera språkverktyg och online lexikon. WordNet har bl.a. varit en del av Googles 

definitionsfunktion, VerbNet och OntoNotes. Dess svagheter kan vara att den överbearbetar 

ord. Människor har inte lika lätt att uppfatta lexikala betydelser, och kräver att de hamnar i 

något sammanhang. WordNets styrkor är dess stora täckning som omfattar mer än 117,000 

synsets, där var och en har definition och relation till andra synsets vilket omfattar nästan hela 

den engelska vokabulären [8]. Det finns liknande databaser som WordNet som är tillgängliga 
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på flera språk inklusive svenska1. Den svenska versionen är inte färdig-utvecklad vilket gör 

att den inte kan ingå i examensarbetet. Den förväntas vara färdig inom en snar framtid. 

3.2.1. WordNet illustration 

I denna sektion ges det en introduktion till WordNet som är en viktig källa för naturlig 

språkbehandling. WordNet är en lexikal databas som innehåller substantiv, verb, adjektiv och 

adverb [10]. 

 

 

  

                                                      
1 http://compling.hss.ntu.edu.sg/omw/ 

Figur 1. Ett fragment av WordNets substantiv-taxonomi [12]. 

Object

2,79

Artifact

3,53

Instrumentality

4,91

Conveyance

8,14

Vehicle

8,30

Motor Vehicle

Car

Wheeled Vehicle

Cycle

Bicycle

Article

Ware

Table Ware

Cutlery

Fork
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I figur 1 finns det exempel på ett hierarkibaserat klassträd byggt på substantiv. Varje svart 

ruta motsvarar en klass och varje klass har subgrupper av ord med relationer till varandra. 

Vehicle är exempelvis en klass med två subgrupper, Motor Vehicle och Wheeled Vechicle. 

Dessa subgrupper är inte synonymer till varandra men har en relation till Vehicle. Trädet är 

nodbaserad och värdet i varje klass föreställer likhetsgraden mellan orden. ”Car” och 

”Bicycle” har t.ex. en motsvarighetsgrad på 8.30. Däremot om ord väljs som ligger långt bort 

från varandra i trädet som ”Car” och ”Fork” så är likhetsgraden lägre och har ett värde på 3,53 

[12]. Detta visar hur WordNet har organiserat orden och det som är viktigast i arbetet är inte 

denna relation, utan att varje ord i trädet har en definition med ett antal synonymer.   

3.3. Query expansion 

Query expansion är den främsta informationshämtningsmetoden i dagsläget. 

När användare ställer frågor (informationssökning) till en sökmotor kan det oftast göra 

informationshämtningen ineffektiv. Det vanligaste sättet användaren formulerar en sökning på 

kan oftast betraktas som ofullständigt och ostrukturerat. Detta förhindrar sökmotorn att hämta 

den informationsmängd som användaren kan ha nytta av. För att kunna förbättra sökningar 

kan query expansion användas [13].   

Query expansion är en effektiv metod för att förbättra informationshämtningen. Det sker 

genom att nya termer tas med i frågan (query) dvs. frågeställningen expanderas. En klassisk 

algoritm som heter Rocchio’s relevance retrieval effectiveness använder denna form av 

teknik. Den utökar antalet termer i frågan genom att ta ett antal dokument som ett set för 

feedback, där den sedan modifierar frågan så att ett antal väl använda termer samt ett antal 

uppgjorda termer läggs till i frågeställningen [14].   

Nackdelen med Rocchios algoritm är att den kräver att användare hjälper till genom att 

betygsätta olika informationshämtningar. De ska vara relevanta för frågeställningen och detta 

sker med hjälp av flera upprepningar [15].  

Det som kan vara viktigt för en sökmotor är att rätta felstavningar och sedan automatiskt 

använda det i sökfrågan. När sökningen sker bör sökmotorn hitta synonymer av orden och 

även hitta synonymer för orden den har hittat. Termerna kan även ha olika böjningar 

(morfologiska former) som kan vara meningsfulla att granska. Det kan vara relevant att 

analysera hur betydelsefulla olika termer kan vara i sammanhanget [13].  

Query expansion kan baseras på externa resurser som t.ex. WordNet för att hämta ut 

relaterade ord. Det har gjorts flera omfattande studier kring områden där det har används 

externa resurser så som WordNet. Det finns två studier som har forskat kring externa resursen 

WordNet. Voorhees [16] har utfört en studie där WordNet tillämpades för att expandera 

frågan genom att lägga till synonymer i frågeställningen. Det visade sig att resultatet gjorde 

lite skillnad i hur effektiva hämtningarna var. I den andra studien användes även WordNet 

med POS-markering [17]. Däremot ignorerades original-termerna i frågeställningen efter 

expansionen. Det resulterade i att dokumenten som hämtades saknade de ursprungliga 

termerna men var ändå relevanta till sökningen [13]. 
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Figur 2. Ett exempel på POS-markering av en mening. 

POS-markering är en metod som automatiskt delar upp en mening i olika ordklasser. 

Markeringsmetoden är ett område som berör NLP [18]. I figur 2 visas det ett exempel på hur 

en engelsk mening delas upp i olika ordklasser (för mer information om POS-markering se 

exempelvis [19]). 

3.3.1. Query expansion-metoder 

Query expansion kan använda flera olika metoder och kan även dra nytta av externa resurser.  

 

Figur 3. Ett hierarkibaserat träd som visar olika metoder av query expansion [13]. 

I figur 3 visas det ett träd där query expansion delas upp i fyra olika metoder. Dessa metoder 

är baserade på olika källor och algoritmer. Varje metod kan ha olika sätt att behandla 

resultatet som sökmotorn kan visa. I relevance feedback finns det tre olika sätt för den att få 

feedback. I extern resurs-metoden så kan andra resurser användas för att påverka och ändra 

den inskrivna frågan i sökmotorn. WordNet fungerar bland annat genom att lägga till fler 

synonymer på det sökta ordet i sökningen.  
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3.3.1.1 Rocchio feedback formel 

Rocchios algoritm [20] är en metod baserad på relevance feedback. 

�⃑�𝑚 =∝ �⃑�0 + 𝛽
1

|𝐷𝑟|
∑ 𝑑𝑗 −  𝛾

1

|𝐷𝑛𝑟|
 ∑ 𝑑𝑗  

�⃑�𝑗∈𝐷𝑛𝑟�⃑�𝑗∈𝐷𝑟

 

I formeln visas ursprungsvektorn �⃑�0 ,  
1

|𝐷𝑟|
∑ 𝑑𝑗�⃑�𝑗∈𝐷𝑟

 som är medelvärdet av centriod-

vektorn av relaterade dokument och 
1

|𝐷𝑛𝑟|
 ∑ 𝑑𝑗  �⃑�𝑗∈𝐷𝑛𝑟

 är centriod-vektorn av icke-

relaterade dokument.  ∝ (alfa), β (beta) och γ 

(gamma) är parametrar som påverkar rörelsen i 

algoritmen.  Dessa parametrar kontrollerar 

balansen på hur mycket den ska förlita sig på    

ursprungsfrågeställningen och de avgörande 

dokumenten. Om det finns många dokument så ökar variablerna beta och gamma men om det 

finns få så ökar variabeln alfa.  

Formeln gör så att queryn rör sig mot den relaterade centriod-vektorn och bort från den icke-

relaterade centriod-vektorn.  

 

Figur 4. Illustration av hur Rocchios feedback-algoritm arbetar [20]. 

I figur 4 syns ursprungsvektorn (inledande frågeställning) som har förflyttat sig till den 

modifierade vektorn (uppdaterad frågeställning) eftersom algoritmen bygger på att den 

modifierade queryn vill förflyttas till området där det finns flest relevanta dokument. Den 

modifierade vektorn kan sedan användas för att rangordna dokumenten. 

 

  

Variabel                   Värde 

�⃑�𝑚 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 

�⃑�0 𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 

∝ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝛽 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝛾 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝐷𝑟 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝐷𝑛𝑟 Icke relaterade dokument 

Tabell 1. Beskrivning av variablernas värden. 
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3.3.1.2 Wikipedia baserad 

I en studie skriven av L. P. T. Johnsen [21] beskrivs en metod av query expansion baserad på 

Wikipedia. Orden matas in i frågeställningen, sedan försöker systemet matcha det med 

artiklar skrivna i Wikipedia. Det görs genom en operation som matchar ord med ett dolt index 

i Wikipedia med hjälp av Okapi BM25-metoden. Okapi BM25 är en rankningsfunktion för 

informationshämtning som är baserad på sannolikhet. Sedan listas tio olika artiklar där de 

matas in i en grafisk databas. Algoritmer används för att beräkna fram den viktigaste noden 

som sedan används för att få fram artiklar som är nära varandra grafiskt. Därefter kan olika 

strategier tillämpas för att presentera de topp-rankade dokumenten till användaren. 

 

3.3.1.3 Log baserad 

Det finns många olika metoder för automatiska query expansion-lösningar på webben, det är 

inte alltid det utnyttjas användarloggar för query expansion. Det går bland annat att försöka 

skapa ett samband mellan dessa söktermer (loggarna) och dokument-termerna. Det har visats 

att det kan minska skillnaderna mellan söktermerna och dokument-termerna. Baserat på detta 

kan det även kunna förbättra query expansion genom att ta del av termer från de relevanta 

dokumenten baserat på sannolikhetssamband. Genom experiment har den loggbaserade 

metoden betydande inverkan på resultatet. Olika loggar kan användas för att förbättra 

resultaten, i det här fallet tas endast query loggarna upp [22]. 
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4. Metod  

En empirisk studie användes för att besvara forskningsfrågorna. Det gjordes en 

implementering av en prototyp som användes och besvarade forskningsfrågorna genom att 

resultatlistor samlades. 

 

För att testa antagandet om att förbättra sökning/matchning inom specifika domäner (i detta 

fall produkter på en e-handelsplats) genom att använda språkteknologi har det implementerats 

både en normal nyckelordssökning samt en funktion med valda delar från språkteknologi. För 

att validera nivån av förbättringen som åstadkommits har det även gjorts användartester som 

sedan jämförts med resultatet från de två sökfunktionerna. 

 

Testerna med användarna är kvantitativa då tiden inte skulle räckt till för att även göra 

kvalitativa tester och djupintervjuer. I bilagorna har alla frågeformulär till användarna och alla 

resultat redovisats. 

 

De första sökfunktionerna som implementerades innehöll valda delar från språkteknologin. 

Sedan implanterades även sökfunktioner för nyckelordsmatchning. Innan design påbörjades 

valdes en lämplig datastruktur för funktionerna. Därefter gjordes en design och 

implementeringen av programmet.  

 

Arbetet fokuserades i samråd med företaget på följande punkter: 

 Att hitta liknande produkter (graderade på en skala 0-100 %), (batterier tudor AA 3 

pack, Duracell AA 3 pack batterier, Laddningsbara AA batterier 2400 mA)  

 Att hitta produktvarianter (exempelvis samma processor, Intel i7 dual core) (av 

samma produkt med känd skillnad (2,8 GH, 4 MB cache/ 3,0 GHz, 8 MB cache) även 

färg, dimension, antal (batterier AA 3 pack; batterier AA 6 pack) etc. 

 

Företaget arbetar med PHP och MySQL så programmet utvecklades med detta. XAMPP 

användes eftersom den tillhandahåller PHP script, MySQL och en lokal Apache server2.  

 

  

                                                      
2 https://www.apachefriends.org/index.html 
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4.1. Testning av produktsökning 

Arbetet undersökte vilken av metoderna NLP och nyckelordsökning som hittade flest 

relevanta artiklar. Detta gjordes genom följande punkter: 

 

1. En grundfunktion skapades som är en sökmotor och den hittar artiklar. 

 

2. Det implementerades en metod baserat på valda delar från språkteknologin som 

identifierar liknande produkter. 

 

3. Det implementerades en annan metod som kan identifiera produkter baserat på traditionell 

nyckelordsmatchning. 

 

4. Användartester gjordes med rådata från båda metoderna för att få fram förslag på hur 

produkter bör rangordnas. 

5. Baserat på resultatet från användartesterna hittades den bästa metoden. 
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5.  Design 

Projektet bygger på en webbapplikation som använder sig utav en databas och en lokal 

webbsida. Användargränssnittet är utformat för eget bruk för att få fram resultat från sökning. 

5.1. Prototyp 

Studien krävde ett enkelt användargränssnitt som användes till prototypen. Designen är inte 

det huvudsakliga och var inte intressant i arbetet. Det var listorna som presenterades när en 

sökning genomfördes som var den viktiga delen.  

 

Figur 5. Sökmotorn med tre alternativ: NLP, enkel NLP och nyckelordsökning. 

I figur 5 visas hur sökmotorn ser ut och var knapparna NLP, enkel NLP och nyckelord sitter. 

De viktigaste knapparna i studien är NLP och nyckelord eftersom dessa användes i 

användartester. Enkel NLP var till för att se skillnaden på sorterade och osorterade listor.  

 

Figur 6. Flikar som visas när en NLP-sökning sker. Den valda fliken produktvarianter visar resultatet. 

 

Figur 7. När fliken Liknande produkter väljs så visas resultat från NLP-sökning. 
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Figur 8. När en sökning sker som är baserat på nyckelord så visas dessa flikar. I fliken ren nyckelordssökning visas resultatet. 

I Figur 8 sker en nyckelordsbaserad sökning. Denna lista kan bli lång och är begränsad i 

figuren.  
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5.2. Databas  

I databasen finns det sex tabeller (se figur 9). I ”twosell_product” (2000 produkter) finns alla 

produkter lagrade och den användes för att lista alla produkter. ”Brand” innehåller olika 

modelltyper. Tabellerna ”tbl_svenskasubstantiv”, ”svsubstantiv_synonym”, ”adjective” och 

”color” användes för att hjälpa till med att analysera texten. Det var egentligen tänkt att 

använda en svenskversion av WordNet för exempelvis substantiv och synonymer men 

eftersom det inte var tillgängligt (inte färdig än) som den engelska versionen så skapades 

istället egna tabeller.   

 

Figur 9. Databasdesign. 

 

6. Implementering  

Implementeringen består huvudsakligen av PHP-scriptet, html och CSS.  Dessa metoder är till 

för att skapa och hantera systemet.  

6.1. Grundfunktionen 

I grundfunktionen implementerades en sökmotor som hittade produkter i databasen med hjälp 

utav titeln. I sökmotorn finns även jQuery3 implementerad för att underlätta sökningen. 

jQuery underlättar mycket av informationssökningen genom att i realtid kolla upp produkter 

från databasen när en sökning sker. Det finns tre knappar: NLP, enkel NLP och nyckelord (se 

figur 5). Dessa knappar används när algoritmer implementerats. Beroende på om NLP eller 

nyckelord är valt så kommer resultatet att påverkas. När produkten har hittats visas en ruta 

som innehåller tre flikar. Den första fliken ”produktinformation” visar relevant information 

om produkten från databasen. De två andra flikarna representerar resultatet från NLP (se figur 

6). Fliken ”Produktvariant” (se figur 6) visar samma produktmodell men med liknande och 

                                                      
3 http://jquery.com/ 
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andra egenskaper. Sista fliken ”Liknande Produkter” (se figur 7) visar liknande produkter 

baserat på liknelser med originalprodukten men som inte tillhör samma produktmodell.  

 

6.2. Databas 

Webbapplikationen använder programmet XAMPP som är ett integrerat serverpaket som 

innehåller Apache server och MySQL och kan läsa av PHP-scripts. I figur 10 illustreras det 

hur webbläsaren kommunicerar med Apache servern. Den kommunicerar i sin tur med 

databasen genom PHP-scriptet som innehåller koden för att ansluta till MySQL-databasen.  

 

Figur 10. Hur webbapplikationen fungerar. 
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6.3. NLP 

Implementationen fungerar genom att endast analysera titeln på den sökta produkten, och 

beroende på vilken flik som väljs prioriteras orden i titeln på olika sätt. I produktvarianter är 

det viktigt att få med modelltyp (märke) och produktstyp (till exempel Ryggsäck). I liknande 

produkter försöker sökningen i stället medvetet att välja bort produkter med samma modell 

och försöka hitta andra produkter med samma huvudprodukt samt attribut.  

 

6.3.1. Produktvarianter 

I produktvarianter visas endast produkter med samma modell och produkttyp (huvudprodukt). 

Om titeln ”Gulliver, Höga sneakers med kardborrband, Navy blue” väljs så skulle titeln 

klassificeras på följande sätt: 

Gulliver: Modelltyp.  

Höga: Egenskap. 

Sneakers: Huvudprodukt. 

Med: Kontrolleras inte. 

Kardborrband: Biprodukt, klassas som biprodukt eftersom det inte tolkas som ett adjektiv till 

huvudprodukten. 

Navy: Kontrolleras inte. 

Blue: Färg. 

Utifrån klassificeringen sker först en sökning av märket Gulliver och alla produkter som har 

huvudprodukten (sneakers) i titeln. Dessutom letar sökningen efter produkter med synonymer 

till sneakers. Sökresultatet på produkter rangordnas först efter biprodukten, sedan efter 

böjningar av egenskap så som hög, högt och höga, och slutligen efter färger och resterande 

attribut. Det finns även på engelska om det skulle förekomma. 

Produkter med kombinationer av samma attribut så som biprodukt, böjningar av egenskaper 

(hög, högt högst) och färger hamnar högt upp i sökresultatet. Se prioriteringslistan för 

sorteringsalgoritmen i kapitel 6.3.4. 

Det kan hända att biprodukten kan klassas som huvudprodukt och tvärtom. Då finns en fel 

hanterare som kontrollerar positionerna av orden i ursprungstiteln för att avgöra vilken som 

kommer först. Den som är först är den inledande produkten i titeln vilket är huvudprodukten. 

Sedan kontrolleras om huvudprodukten klassats rätt, annars byter den plats med biprodukten.  
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6.3.2. Liknande produkter 

I liknande produkter visas endast produkter som inte har samma modell men har samma 

produkttyp (huvudprodukt). Om titeln ”Gulliver, Höga sneakers med kardborrband, Navy 

blue” väljs så skulle titeln klassificeras på följande sätt: 

Gulliver: Filtreras bort. 

Höga: Egenskap. 

Sneakers: Huvudprodukt. 

Med: Kontrolleras inte. 

Kardborrband: Biprodukt. 

Navy: Kontrolleras inte.  

Blue: Färg. 

Utifrån klassificeringen sker först en sökning där märket Gulliver medvetet plockas bort, men 

som hämtar alla produkter som har huvudprodukten (sneakers) i titeln. Dessutom letar 

funktionen efter produkter med synonymer till huvudprodukten. Sökresultatet på produkter 

rangordnas först efter biprodukten, sedan efter böjningar av egenskap så som hög, högt och 

höga, och slutligen färger och resterande attribut. Det finns även på engelska om det skulle 

förekomma. Se prioriteringslistan för hur rangordningen ser ut i kapitel 6.3.4. 

Det kan hända att biprodukten kan klassas som huvudprodukt och tvärtom. Då finns en fel 

hanterare som kontrollerar positionerna av orden i ursprungstiteln för att avgöra vilken som 

kommer först. Den som är först är den inledande produkten i titeln vilket är huvudprodukten. 

Sedan kontrolleras om huvudprodukten klassats rätt, annars byter den plats med biprodukten. 

6.3.3. Synonymer 

Synonym-kontrollen är endast tillgänglig när radioknappen NLP väljs. Övriga radioknappar är 

till för att jämföra resultatet från NLP. 
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6.3.4. Prioritering för sorteringsalgoritmen 

 

Prioritering för sortering av produktvarianter: 

Prio 1: samma biprodukt, egenskap och färg. 

Prio 2: samma biprodukt och egenskap. 

Prio 3: samma biprodukt och färg. 

Prio 4: samma biprodukt. 

Prio 5: samma egenskap och färg.  

Prio 6: samma egenskap. 

Prio 7: samma färg. 

Prio 8: annan egenskap eller färg.  

Prio 9: övriga. 

 

Prioritering för sortering av liknande produkter: 

Prio 1: samma biprodukt. 

Prio 2: samma egenskap och färg. 

Prio 3: samma egenskap. 

Prio 4: samma färg. 

Prio 5: annan egenskap eller färg. 

Prio 6: övriga filtreras bort från listan. 

 

  



27 
 

6.3.5. Pseudokod för sorteringsalgoritmen 

Produkttitlarna i arrayen (behållaren) har filtrerat bort information som inte längre är 

användbar för att underlätta sorteringen. Filtreringen sker genom att hitta positionerna av 

orden i strängen, sedan radera och skriva över nuvarande strängar.  

Pseudokod för sortering av produktvarianter: 

Array [relevanta produkttitlar]  

Om biprodukt existerar i array; då 

Om Prio 1 = sant; då produkttitel = prio1 

Annars  

Om Prio 2 = sant; då produkttitel = prio2 

Annars 

Om Prio 3 = sant; då produkttitel = prio3 

Annars  

Om Prio 4 = sant; då produkttitel = prio4 

Annars om egenskap och/eller färg existerar i array; då 

Om Prio 5 = sant; då produkttitel = prio5 

Annars  

Om Prio 6 = sant; då produkttitel = prio6 

Annars 

Om Prio 7 = sant; då produkttitel = prio7 

Annars  

Om Prio 8 = sant; då produkttitel = prio8 

Annars övriga; då produkttitel = prio9 
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Pseudokod för sortering av liknande produkter: 

Om biprodukt existerar i array; då 

Om Prio 1 = sant; då produkttitel = prio1 

Annars  

Annars om egenskap och/eller färg existerar i array; då 

Om Prio 2 = sant; då produkttitel = prio2 

Annars  

Om Prio 3 = sant; då produkttitel = prio3 

Annars 

Om Prio 4 = sant; då produkttitel = prio4 

Annars  

Om Prio 5 = sant; då produkttitel = prio5 

Annars övriga; då produkttitel = prio6 
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6.4. Enkel NLP utan sortering 

Enkel NLP återanvänder en del kod från NLP-implementationen men tar inte hänsyn till 

egenskaper, biprodukt och färger, dvs. den saknar sorteringsalgoritmen. Denna funktion är 

inte viktig i projektet men är användbar för att jämföra hur effektiv NLP-sorteringsalgoritmen 

är. 

 

6.4.1. Produktvarianter   

I produktvarianter tar sökningen endast hänsyn till vilken modelltyp det är och vilken som är 

huvudprodukten när resultatet presenteras.   

 

6.4.2. Liknande produkter   

I Liknande produkter tar sökningen endast hänsyn till vilken huvudprodukt det är. Den 

filtrerar bort produkter med samma modelltyp när resultatet presenteras.   

 

6.5. Nyckelordssökning 

Nyckelordssökning är en vanlig metod som används för att presentera resultat. När 

nyckelordssökning sker visas två flikar; produktinformation och ren nyckelordssökning. 

 

6.5.1. Ren nyckelordssökning 

I ren nyckelordssökning tar sökningen inte hänsyn till något specifikt ord i originalprodukten. 

Sökningen baseras endast på ordmatchningen för att kunna rangordna produkterna. 

Produkthanteringen i detta fall använder sig i stort sett bara av en multidimensionell array, 

den lagrar titlar som hämtas från databasen. Arrayen underlättar även prioriteringen av 

produkter som lagras från ordmatchningsfunktionen. 

Ordmatchningen går till genom att kontrollera titeln på produkterna för att rangordna 

produkterna efter hur många ord som stämmer. Om titeln är ”Gulliver, Höga sneakers med 

kardborrband, Navy blue” och sökningen hittar en annan produkt med titeln ”Gulliver, 

sneakers med kardborrband, Navy blue” är ordmatchningen 6/7. Om den hittar en annan 

produkt som har titeln ”Gulliver, sneakers, Navy blue” blir ordmatchningen 4/7.  
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7. Funktionellbeskrivning 

En funktionellbeskrivning kan underlätta för att förstå olika funktionaliteter som användes för 

att jämföra olika listor av resultat från NLP och nyckelord.  

7.1. Use case model   

 

 

 

 

 

 

  

Figur 11. Use case model för prototypen  
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7.1.1. Beskrivning av modellen  

Figur 11 är en UML use case model som illustrerar hur användaren går tillväga för att utnyttja 

implementerade funktioner. En Use-Case är en beskrivning av ett steg eller en händelse, 

exempelvis en sökning. ”<<extend>>” betyder att funktionen endast finns eller kan väljas i en 

Use-Case. ”<<included>>” betyder att funktionen finns på flera Use-Case, det finns 

exempelvis ”visa: produktinformation” i NLP-sökning, enkel NLP-sökning samt 

nyckelordssökning.   

NLP-sökning (med sortering) går exempelvis endast att använda när användaren väljer att 

göra en sökning. Om användaren väljer NLP-sökning har användaren endast tillgång till 

flikarna ”visa: liknande produkter (NLP)”, ”visa: produktvarianter(NLP)” samt ”visa 

produktinformation”.  

 

7.1.2. Aktörer 

I modellen (se figur 11) finns endast en aktör som är användaren och är den som interagerar 

med systemet. Boxen som omsluter systemet betyder att det sköts om av systemet och att 

användaren är utanför.  

 

7.2. Aktivitetsdiagram  

Aktivitetsdiagrammet beskriver relationen mellan användaren, systemet och databasen. Det 

visar vad som sker när användaren genomför en sökning. Diagrammet underlättar förståelsen 

för hur webbapplikationen fungerar.  Figur 12 och 13 beskriver projektets aktivitetsdiagram.  

De rektangulära rutorna beskriver händelser i varje steg. Pilarna visar vilket som blir nästa 

steg i händelseförloppet. Varje kolumn har begränsat användningsutrymme, dvs. användare, 

system och databas för sig. I dessa kolumner finns händelser och de sköts endast av den 

tillåtna aktören. Användare kan exempelvis endast påverka följande händelser inom kolumnen 

så som, ”Anger sökord”, ”Väljer söktyp”, ”Växla mellan flikar” samt ”Visa resultat”. 
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Figur 12. Aktivitetsdiagram del 1 
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Figur 13. Aktivitetsdiagram del 2 
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8. Användartester 

I denna studie behövs ett sätt att jämföra NLP med mänskliga referenser. Då krävs det att 

utvärderingen sker objektivt dvs. att utomstående som inte arbetat i studien får, med deras 

tillåtelse, rangordna produktstitlar som är slumpmässigt rankade. 

 

8.1. Etik och riktlinjer 

Enligt vetenskapsrådet finns det fyra riktlinjer som är rekommenderade att följa vid 

utformningen av en enkät:  

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet [23].  

 Informationskravet: Syftet med enkäten måste informeras noggrant och 

respondenterna ska medverka frivilligt.  

 

 Samtyckeskravet: Respondenterna ger sitt samtycke över deras medverkan i enkäten.  

 

 Konfidentialitetskravet: Respondenterna ska inte kunna identifieras av någon 

utomstående.  

 

 Nyttjandekravet: Informationen ifylld av respondenterna får endast användas på ett 

sådant sätt som respondenterna informerats om.   

 

Enkätformuläret innehåller en tabell med slumpmässigt rankade produkter, respondenterna 

rangordnade de tio bästa produktalternativen. I formuläret finns en tydlig beskrivning av 

syftet bakom enkäten. Den uppmärksammar att all data kommer att sammanställas och 

offentliggöras anonymt i ett examensarbete.  

 

8.2. Formulär   

Ett enkätformulär är en datainsamlingsteknik som utförs genom att ställa likadana frågor till 

en grupp människor. Det finns olika typer av datainsamlingsmetoder, de vanligaste är att 

respondenterna på egen hand besvarar frågeformuläret utan assistans och den andra metoden 

är att respondenten blir intervjuad (personligt eller via telefon) [24].   

Ursvalsgruppen blev 20 förvalda personer som muntligt godkände deltagandet i studien. 

Formulären delades, besvarades och informerade respondenterna skriftligt. Alla fyra 

frågeformulären kan hittas i bilaga 1.  

I formuläret finns en tabell med slumpmässigt rankade produkter som hämtades från NLP 

produktvarianter och nyckelordssökningen. Produkterna består av topp tio från NLP 

produktvarianter och topp tio från nyckelordssökningen. När det förekom dubbletter och brist 

på produkter i NLP produktvarianter så blandades det in extra produkter från 

nyckelordssökningen.  
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9. Resultat 

En jämförelse mellan ren nyckelordssökning och sökning som förbättrats med NLP visar att 

NLP-resultatet stämmer bättre med användarna. För att göra det realistiskt så har en 

granskning av de fyra första förslagen gjorts, ordningen mellan dessa fyra förslagen har ingen 

betydelse. Det har gjorts efter diskussioner med företaget som vill visa fyra förslag. De har 

förklarat att förslagens inbördes ordning är av mindre betydelse. 

9.1. Rådata 

Rådata är insamlade data som är oförändrade.  

9.1.1. Listor som användes i formuläret 

För att se vilka listor som användes i användartesterna se bilaga 2.  

I bilaga 2 finns följande tabeller:  

 Tabell 2 och 3 användes i frågeformulär 1. 

 

 Tabell 4 och 5 användes i frågeformulär 2. 

 

 Tabell 6 och 7 användes i frågeformulär 3. 

 

 Tabell 8 och 9 användes i frågeformulär 4. 

 

9.1.2. Sammanställd data från formulären 

För att se sammanställningen av data från frågeformulären se bilaga 3, 4 och 5.  

Dessa tabeller i bilagorna motsvarar kolumnerna 1 till 10 i rangordningen från 

frågeformulären. Rangordningen motsvarar hur användare önskar att prioriteringen ska se ut i 

produktregistret. Under varje kolumn 1 till 10 finns sammanställningen av alla val användarna 

har gjort. Exempelvis i bilaga 3, frågeformulär 1, kolumn 1 och rad 7 med produkten 

”Gulliver, Gympaskor. Vattentät. Svart” så röstade fyra användare att den ska rangordnas som 

nummer 1. I kolumn 2 och rad 7 med samma produkt visas det att bara en användare önskat 

att produkten ska rangordnas som nummer 2.  
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Bilaga 3 innehåller sammanställningar av alla fyra formulären med båda könen. Följande 

tabeller är från sammanställningar i bilaga 3: 

 Tabell 10 är sammanställningen av data för frågeformulär 1. 

 

 Tabell 11 är sammanställningen av data för frågeformulär 2. 

 

 Tabell 12 är sammanställningen av data för frågeformulär 3. 

 

 Tabell 13 är sammanställningen av data för frågeformulär 4. 

 

Bilaga 4 innehåller sammanställningar av alla fyra formulären med endast kvinnor. Följande 

tabeller är från sammanställningar i bilaga 4: 

 Tabell 14 är sammanställningen av data för frågeformulär 1. 

 

 Tabell 15 är sammanställningen av data för frågeformulär 2. 

 

 Tabell 16 är sammanställningen av data för frågeformulär 3. 

 

 Tabell 17 är sammanställningen av data för frågeformulär 4. 

 

Bilaga 5 innehåller sammanställningar av alla fyra formulären med endast män. Följande 

tabeller är från sammanställningar i bilaga 5: 

 Tabell 18 är sammanställningen av data för frågeformulär 1. 

 

 Tabell 19 är sammanställningen av data för frågeformulär 2. 

 

 Tabell 20 är sammanställningen av data för frågeformulär 3. 

 

 Tabell 21 är sammanställningen av data för frågeformulär 4. 
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9.2. Beräkningar och jämförelse av vilka produkter som blev topp 4 

Utifrån sammanställningen beräknades vilka produkter som blev topp 4.  De tabeller som 

innehåller beräkningarna finns i bilaga 6, 7 och 8. Bilaga 6 representerar båda könen, bilaga 7 

endast kvinnor och bilaga 8 endast män.  

I tabellerna som finns i bilagorna sker rangordningen genom att studera antalet röster i 

kolumn 1 och den som fått flest röster prioriteras som topp 1. 

När topp 2 dvs. vilken produkt som prioriteras som nummer 2 ska avgöras tas hänsyn till den 

totala summan av kolumn 1 och 2 i varje rad. När topp 3 avgörs tas hänsyn till den totala 

summan av 1, 2 och 3. I topp 4 tas alla fyra kolumners totala summa för att avgöra den 

slutliga produkten. Om det förekom tveksamma fall där summan är väldigt lika observerades 

det ifall produkten har fått fler röster i kolumner som är högre rankade, kolumn 3 är 

exempelvis högre rankad än kolumn 4. Det kan även ha förekommit enstaka fall där den totala 

summan inte är exakt lika men där en av produkterna med mindre summa har fler röster på 

kolumner som är högre rankade. I detta fall prioriterades produkten som har fler röster i högre 

rankade kolumner.  

I det här avsnittet jämfördes topp 4 från kolumnerna ”NLP” produktvarianter och 

”Nyckelord” med kolumnen ”Enkät”. I kolumnerna ”Enkät”, ”NLP” och ”Nyckelord” 

motsvarar raderna inte antalet röster utan hur prioriteringen i kolumnerna ser ut. 

Markeringarna rött och grönt i kolumnerna ”NLP” och ”Nyckelord” är direkta resultat av 

prioriteringarna i kolumnen ”Enkät” som endast tar hänsyn till det som rankats 1 till 4. Om 

produkterna förekom i kolumnerna ”NLP” produktvarianter och ”Nyckelord” markerades 

dessa i följande rader med grönt, respektive rött om det inte förekom.  
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Bilaga 6 innehåller tabeller som motsvarar topp 4 beräkningar och jämförelse för båda könen. 

Följande tabeller är från bilaga 6: 

 Tabell 22 visar data för frågeformulär 1. Här har NLP 3/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 2/4 träffar. 

 

 Tabell 23 visar data för frågeformulär 2. Här har NLP 4/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 0/4 träffar. 

 

 Tabell 24 visar data för frågeformulär 3. Här har NLP 2/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 0/4 träffar. 

 

 Tabell 25 visar data för frågeformulär 4. Här har NLP 2/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 1/4 träffar. 

 

Bilaga 7 innehåller tabeller som motsvarar topp 4 beräkningar och jämförelse för endast 

kvinnor. Följande tabeller är från bilaga 7: 

 Tabell 26 visar data för frågeformulär 1. Här har NLP 4/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 2/4 träffar. 

 

 Tabell 27 visar data för frågeformulär 2. Här har NLP 4/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 0/4 träffar. 

 

 Tabell 28 visar data för frågeformulär 3. Här har NLP 2/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 0/4 träffar. 

 

 Tabell 29 visar data för frågeformulär 4. Här har NLP 2/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 0/4 träffar. 

 

Bilaga 8 innehåller tabeller som motsvarar topp 4 beräkningar och jämförelse för endast män. 

Följande tabeller är från bilaga 8: 

 Tabell 30 visar data för frågeformulär 1. Här har NLP 3/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 2/4 träffar. 

 

 Tabell 31 visar data för frågeformulär 2. Här har NLP 3/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 0/4 träffar. 

 

 Tabell 32 visar data för frågeformulär 3. Här har NLP 3/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 0/4 träffar. 

 

 Tabell 33 visar data för frågeformulär 4. Här har NLP 2/4 träffar som är grönt, 

nyckelord har 1/4 träffar.  
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10. Utvärdering av resultatet 

Om utgångspunkten är att frågeformulären blir facit för resultaten från Nyckelord och NLP 

kan stapeldiagram vara praktiskt i sammanhanget.  I figur 14 visar diagrammet alla resultat 

(se kapitel 9.2) summerade där staplarna jämfördes med enkätresultatet i procent. I figuren 

visas det att NLP har lite högre andel träffar bland kvinnor och nyckelord har mindre. Bland 

män och båda könen är resultatet lika, det kan bero på att det var fler manliga respondenter 

(12 personer) än kvinnliga (8 personer). Utifrån diagrammet går det att dra en slutsats, att 

NLP har 50 procentenheter fler träffar när det gäller båda könen jämfört med nyckelord. 

Bland kvinnor har NLP 62 procentenheter fler träffar och män har 50 procentenheter fler i 

jämförelse med nyckelord.  

 

 

Figur 14. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med alla enkätresultat.  

Figur 15 visar resultaten som jämförs med enkätresultatet för båda könen från  

frågeformulär 1. Här har NLP 25 procentenheter fler träffar än nyckelordsresultatet.  
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Figur 15. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med endast enkätresultat från 
frågeformulär 1. 

 

Figur 16. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med endast enkätresultat från 
frågeformulär 2. 

I figur 16 har NLP 100 % och nyckelord 0 % av alla träffar i enkätresultatet för båda könen 

från frågeformulär 2.  
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Figur 17. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med endast enkätresultat från 
frågeformulär 3. 

I figur 17 har NLP 50 % och nyckelord 0 % av alla träffar i enkätresultatet för båda könen 

från frågeformulär 3.  

 

Figur 18. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med endast enkätresultat från 
frågeformulär 4. 

I figur 18 har NLP 50 % och nyckelord 25 % av alla träffar i enkätresultatet för båda könen 

från frågeformulär 4.  
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I Frågeformulär 4 (se bilaga 1) kan det ha bidragit till att nyckelord fick 25 % träffar i figur 

18. Det är i stort sett bara två produkter som är nära ursprungsprodukten, vilket har samlat alla 

röster, och några få avvikande röster i de andra produkterna kan av en ren slump gjort så att 

nyckelord fått en träff (se bilaga 6).  

 

I bilaga 2 tabell 8 visas det att NLP endast hittar två produkter, vilket i sin tur kan påverkat 

resultatet i frågeformulär 4. Det räcker med endast en avvikande röst för att reducera antalet 

träffar NLP får, eftersom de flesta rösterna samlas i produkterna som NLP hittat (se bilaga 6). 

Det kan vara relevant att även ha med ett till stapeldiagram (se figur 19) som i figur 14 men 

med frågeformulär 4 borträknat.   

 

 

Figur 19. Diagrammet visar antalet träffar för Nyckelord och NLP i procentuell jämförelse med alla enkätresultat, utan 
resultat från frågeformulär 4. 

I jämförelsen mellan figur 19 och figur 14 visas det att NLP-träffar ökar med 6 procentenheter 

bland båda könen och män. NLP ökar med 8 procentenheter bland kvinnor. I 

nyckelordsresultatet har alla kategorier erhållit samma resultat (se figur 19), vilket beror på att 

nyckelord har erhållit 2/4 träffar i endast frågeformulär 1 (se referenser till tabellerna 22, 26 

och 30 i kapitel 9.2) bland båda könen, kvinnor och män.  

Om utgångspunkten blir figur 19 så har NLP bland båda könen och män 58 procentenheter 

fler träffar än nyckelord. Bland kvinnor har NLP 66 procentenheter fler träffar än nyckelord.   
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11. Diskussion 

Vanligtvis när en produktsökning sker i e-handeln så brukar det dyka upp fyra alternativ till 

den sökta produkten. Syftet med examensarbetet är att förbättra kvalitén på de nuvarande fyra 

alternativen med ett intelligentare system i jämförelse med nyckelordssökningen. I studien 

fick NLP goda resultat i jämförelse med nyckelordsökningen. Det kan vara bra att även ha en 

mer omfattande studie för att få mer insamlade data, dvs. fler frågeformulär och människor. 

Många av respondenterna tyckte att det var svårt med en lång tabell och att hålla reda på alla 

produkter och egenskaper. Respondenterna var utvalda av mig personligen eftersom jag hade 

en uppfattning om att främmande inte skulle studera tabellerna noggrant.  

I framtiden så borde det kanske hittas ett annat tillvägagångssätt för att få fram enklare tester. 

Det som var tidskrävande med frågeformulären var sammanställningen av all data. En 

elektronisk lösning är effektivare eftersom allt då sker automatiskt.  

I frågeformulär 1 finns det produkter med synonymer som sportskor och gympaskor. Flera 

respondenter har ställt frågan ”vad är skillnaden?”. Det kan påverka resultatet eftersom det 

blir avgörande när produkter rangordnas.  

Prototypen som byggdes är inte till för en bredare produktkategori och kan endast behärska en 

del kategorier.  Det som kunde förbättras i prototypen är att hålla reda på fler än en färg. I 

enkäten fanns många produkter som hade två färger.  

Under implementationen kontaktade vi utvecklarna som hade hand om den svenska versionen 

av WordNet. De meddelade att det inte är fullt utvecklat och kommer bli färdigt någon gång i 

framtiden. Istället skapades egna tabeller för substantiv och synonymer.  
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12. Slutsatser 

Det visades i rapporten att ansatsen till att använda NLP för att förbättra sökresultat inom en 

specifik tillämpning fungerade väl. Nedan är slutsatserna summerade under respektive 

forskningsfråga. 

1.1 Hur bra är en ren nyckelordsmatchning jämfört med ett antal testpersoner som 

representerar vanliga kunder? 

Nyckelordsmatchningen överensstämde endast 17 % med respondenternas önskemål om vilka 

fyra alternativ som ska presenteras som förslag. 

1.2 Hur bra är en språkteknologibaserad matchning jämfört med ett antal testpersoner som 

representerar vanliga kunder? 

Språkteknologibaserad matchning överensstämde 75 % med respondenternas önskemål om 

vilka fyra alternativ som ska presenteras som förslag. För kvinnor blev resultatet 83 % träffar 

för NLP men det är ett mindre antal kvinnor än män i utvärderingen, vilket kan vara en 

naturlig variation. 

1.3 Hur stor förbättring ger en språkteknologibaserad matchning jämfört med en 

nyckelordsmatchning? 

Det sammanlagda resultatet (NLP 75 %) är 58 procentenheter fler än nyckelord (Nyckelord 

17 %). 

 

Därmed besvarades forskningsfrågorna och resultatet blev avsevärt bättre med NLP jämfört 

med nyckelord (58 procentenheter fler) i den givna domänen med 2000 olika produkter. 

 

12.1. Framtida arbeten 

Det finns fler möjligheter till förbättringar. När exempelvis WordNet för svenska finns 

tillgängligt kan det användas, och borde då ge förbättrat resultat, då mer information om 

synonymer blir tillgänglig. Även språkteknologiforskningen går snabbt idag och det skulle 

kunna lägga till mer NLP-funktioner för att ytterligare förbättra resultatet. 
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Bilagor  

Bilaga 1 frågeformulären  

Nedan hittas alla frågeformulären som användes som användartester.  
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Frågeformulär 1  
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Frågeformulär 2 
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Frågeformulär 3 
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Frågeformulär 4 
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Baksidan av formulären 

Denna del är sida två på alla frågeformulären. 
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Bilaga 2 listor som användes   

Följande tabeller användes i frågeformulären. Det kan ha förekommit dubbletter i innehållet 

från tabellerna men det bort filtrerades i frågeformulären.  

 

Gäller produkt: Gulliver, Gympaskor, Vattentät, Fuchsia/Svart 

NLP produktvarianter. 

 Produktnamn 

1 Gulliver, Sportskor, Vattentät, Svart/Fuchsia   

2 Gulliver. Sportskor. Vattentät. Fuchsia 

3 Gulliver, Sportskor, Vattentät, Black/Fuchsia 

4 Gulliver. Gympaskor. Vattentät. Svart 

5 Gulliver, Sportskor, Vattentät, Svart/Lime 

6 Gulliver, Sportskor, Vattentät, Grön 

7 Gulliver, Sportskor, Vattentät, Orange 

8 Gulliver. Sportskor. Vattentät. Svart 

9 Gulliver, Sportskor, Vattentät, Black/Lime 

10 Gulliver, Sneakers, Fuchsia 
Tabell 2. Produkttitlar från NLP produktvarianter som användes i frågeformulär 1. 

   

Nyckelordssökning. 

 Produktnamn 

1 Gulliver. Gympaskor. Vattentät. Svart 

2 Gulliver. Känga. Vattentät. Svart/Fuchsia 

3 Gulliver, Kängor högt skaft, Vattentät, Svart/Fuchsia 

4 Gulliver, Sportskor, Vattentät, Svart/Fuchsia 

5 Gulliver, Gympaskor, Blå/Svart 

6 Gulliver, Gympaskor, Rosa/Svart 

7 Gulliver, Gympaskor, Lime/Svart 

8 Gulliver, Sandaler med stjärnor, Fuchsia/Svart 

9 Gulliver, Känga, Vattentät, Svart/Lime 

10 Gulliver, Kängor högt skaft, Vattentät, Svart/Lime  

11 Gulliver. Kängor högt skaft. Svart/Fuchsia PASSIV 

12 Gulliver, Gympaskor med kardborrband, Fuchsia 

13 Gulliver, Gympaskor med kardborrband, Black/fuchsia 
Tabell 3. Produkttitlar från nyckelordssökning som användes i frågeformulär 1. 

 

Tabell 2 och 3 användes i frågeformulär 1. 
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Gäller produkt: Barbie. Ryggsäck och Gymnastikpåse. Paket 

 

NLP produktvarianter. 

 Produktnamn 

1 Barbie. Ryggsäck. Svart/cerise 

2 Barbie. Ryggsäck. Hård. 38 cm 

3 Barbie. Ryggsäck. Hardbag. Rosa 

4 Barbie. Ryggsäck. 38 cm 
Tabell 4. Produkttitlar från NLP produktvarianter som användes i frågeformulär 2. 

Nyckelordssökning. 

 Produktnamn 

1 Jake and the Neverland Pirates. Ryggsäck och Gymnastikpåse. Stor. Paket 

2 Jake and the Neverland Pirates. Ryggsäck och Gymnastikpåse. Liten. Paket 

3 Littlest Pet Shop. Ryggsäck och Gymnastikpåse. Paket  

4 Animal Planet. T-Rex. Ryggsäck + Gymnastikpåse. Paket 

5 Pippi Långstrump. Ryggsäck + Gymnastikpåse. Paket  

6 Ninja Turtles, Ryggsäck + Gymnastikpåse, Paket 

7 Barbie. Pencil och Eraser Set  

8 Barbie. Gymnastikpåse. Svart/cerise 

9 Barbie. Ryggsäck. Svart/cerise 

10 Nordic Cab, Cykel- och barnvagn, Året runt-paket, Sport, 2013, Röd 

11 Barbie. Ryggsäck. 38 cm 

12 Barbie. Ryggsäck. Hård. 38 cm 

13 Kids Up. Shorts. Skjorta och T-shirt. Paket  

14 Axkid. Babyskydd. Babyfix och bas. Blå. Paket 

15 Baby Trold. Resa med sulky och säng. Paket   

16 Kids Concept, Bord och Stolar, Vit, Paket 

17 Jabadabado, Bord och Stolar, Rosa, Paket  

18 Jabadabado, Bord och Stolar, Blå, Paket 

19 Kurio, Kids tablet inklusive Hållare och Billaddare, Grön, Paket 
Tabell 5. Produkttitlar från nyckelordssökning som användes i frågeformulär 2. 

 

Tabell 4 och 5 användes i frågeformulär 2.  

  



55 
 

Gäller Produkt: Gulliver, Sandaler med blommor, Vit 

 

NLP produktvarianter. 

 Produktnamn 

1 Gulliver. Sandaler. Vit/Rosa 

2 Gulliver, Sandaler, Nitar, Vit 

3 Gulliver. Sandaler. Hjärtan. Vit 

4 Gulliver, Sandaler med stjärnor, Fuchsia/Svart 

5 Gulliver, Sandaler med stjärnor, Blå/Svart 

6 Gulliver, Sandaler, Svart 

7 Gulliver. Sandaler. Blå 

8 Gulliver, Sandaler, Rosa/Svart 

9 Gulliver, Sandaler, Nitar, Svart 

10 Gulliver, Sandaler, Nitar, Rosa  
Tabell 6. Produkttitlar från NLP produktvarianter som användes i frågeformulär 3. 

 

Nyckelordssökning. 

 Produktnamn 

1 Gulliver, Sandaler med stjärnor, Fuchsia/Svart 

2 Gulliver, Sandaler med stjärnor, Blå/Svart 

3 Playshoes. Babyskor med blommor. Rosa/vita 

4 Playshoes. Babyskor med blommor. Vita/rosa 

5 Happy Girls. Klänning i marin stil med blommor. Vit/marinblå 

6 Happy Girls, Smockklänning med blommor, Vit/rosa/blå 

7 Gulliver. Sandaler. Vit/Rosa 

8 Gulliver, Sandaler, Nitar, Vit 

9 Gulliver. Sandaler. Hjärtan. Vit 

10 One Step, Sandaler m. blommor, Läder, Vit  

11 NUK, Disney, Nappkedja för nappar med ring, Vit 

12 Intelligent potty. Potta med talfunktion. Vit 

13 Barnkammaren, Filt, Vit med röda stjärnor, Krona 

14 Barnkammaren, Set med babyfilt & två snuttefiltar, Vit med beige stjärnor 

15 D-XEL, Linne med paljetter, Sabrina, Vit 
Tabell 7. Produkttitlar från nyckelordssökning som användes i frågeformulär 3. 

 

Tabell 6 och 7 användes i frågeformulär 3. 
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Gäller Produkt: Kids Concept. Förstoringsglas. Blå 

 

NLP produktvarianter. 

 Produktnamn 

1 Kids Concept, Förstoringsglas, Grön 

2 Kids Concept. Förstoringsglas. Rosa  
Tabell 8. Produkttitlar från NLP produktvarianter som användes i frågeformulär 4. 

Nyckelordsökning. 

 Produktnamn 

1 Kids Concept, Star, Krokbräda, Blå 

2 Kids Concept, Star, Klädhängare, Blå 

3 Kids Concept, Star, Krok, Blå 

4 Kids Concept, Förvaringsbox, Blå 

5 Kids Concept, Star, Pappboxar, 3-pack, Blå 

6 Kids Concept, Star, Resväska, Blå 

7 Kids Concept, Star, Blå, Paket 

8 Kids Concept. Star. Lampor. Blå. Paket 

9 Kids Concept. Vimpelslinga. Blå/vit 

10 Kids Concept, Fotoram, Blå 

11 Kids Concept, Gitarr, Blå 

12 Kids Concept, Star, Postlåda, Blå 

13 Kids Concept, Start, Springcykel, Blå 

14 Kids Concept, Star, Canvastavla, Blå 

15 Kids Concept, Star, Bordslampa, Ljusblå/vit 

16 Kids Concept. Star. Lampskärm. Ljusblå/vit 

17  Kids Concept, Star, Taklampa, Ljusblå/vit 

18 Kids Concept, Star, Lampor, Ljusblå, Paket
  

Tabell 9.Produkttitlar från nyckelordssökning som användes i frågeformulär 4 

 

Tabell 8 och 9 användes i frågeformulär 4.  
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Bilaga 3 sammanställning av data från båda könen  

Följande tabeller är sammanställningar av data från frågeformulären. 

Dessa tabeller nedan motsvarar kolumnerna 1 till 10 i rangordningen från frågeformulären. 

Rangordningen motsvarar vad användare önskade om hur prioriteringen ska se ut i 

produktregistret. Under varje kolumn 1 till 10 finns sammanställningen av alla val användarna 

har gjort. Exempelvis i frågeformulär 1, kolumn 1 och rad 7 med produkten ”Gulliver, 

Gympaskor. Vattentät. Svart” så röstade fyra användare att den ska rangordnas som nummer 

1. I kolumn 2 och rad 7 med samma produkt visas det att bara en användare önskat att 

produkten ska rangordnas som nummer 2.  

 

Frågeformulär 1 

  

Tabell 10. Sammanställning av data från frågeformulär 1, båda könen. 
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Frågeformulär 2 

 

Tabell 11. Sammanställning av data från frågeformulär 2, båda könen. 
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Frågeformulär 3 

 

Frågeformulär 4 

Tabell 12. Sammanställning av data från frågeformulär 3, båda könen. 

Tabell 13. Sammanställning av data från frågeformulär 4, båda könen. 
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Bilaga 4 sammanställning av data från kvinnor 

Följande tabeller är sammanställningar av data från frågeformulären. 

Dessa tabeller nedan motsvarar kolumnerna 1 till 10 i rangordningen från frågeformulären. 

Rangordningen motsvarar vad användare önskade om hur prioriteringen ska se ut i 

produktregistret. Under varje kolumn 1 till 10 finns sammanställningen av alla val användarna 

har gjort. Exempelvis i frågeformulär 1, kolumn 1 och rad 20 med produkten ”Gulliver, 

Sportskor, Vattentät, Svart/Fuchsia” så röstade fyra användare att den ska rangordnas som 

nummer 1. I kolumn 2 och rad 20 med samma produkt visas det att två användare önskat att 

produkten ska rangordnas som nummer 2.  

 

Frågeformulär 1 

 

Tabell 14. Sammanställning av data från frågeformulär 1, endast kvinnor. 
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Frågeformulär 2 

 

Tabell 15. Sammanställning av data från frågeformulär 2, endast kvinnor. 
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Frågeformulär 3 

 

Frågeformulär 4 

 

  

Tabell 16. Sammanställning av data från frågeformulär 3, endast kvinnor. 

Tabell 17. Sammanställning av data från frågeformulär 4, endast kvinnor. 
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Bilaga 5 sammanställning av data från män 

Följande tabeller är sammanställningar av data från frågeformulären. 

Dessa tabeller nedan motsvarar kolumnerna 1 till 10 i rangordningen från frågeformulären. 

Rangordningen motsvarar vad användare önskade om hur prioriteringen ska se ut i 

produktregistret. Under varje kolumn 1 till 10 finns sammanställningen av alla val användarna 

har gjort. Exempelvis i frågeformulär 1, kolumn 1 och rad 20 med produkten ”Gulliver, 

Sportskor, Vattentät, Svart/Fuchsia” så röstade sex användare att den ska rangordnas som 

nummer 1. I kolumn 2 och rad 20 med samma produkt visas det att två användare önskat att 

produkten ska rangordnas som nummer 2.  

 

Frågeformulär 1 

 

Tabell 18. Sammanställning av data från frågeformulär 1, endast män. 
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Frågeformulär 2 

 

  

Tabell 19. Sammanställning av data från frågeformulär 2, endast män. 
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Frågeformulär 3 

 

Frågeformulär 4 

 

  

Tabell 20. Sammanställning av data från frågeformulär 3, endast män. 

Tabell 21. Sammanställning av data från frågeformulär 4, endast män. 
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Bilaga 6 frågeformulär båda könen topp 4 resultat 

I tabellerna som finns nedan sker rangordningen genom att studera antalet röster i kolumn 1. 

Den som fått flest röster prioriteras som topp 1.När topp 2 dvs. vilken produkt som prioriteras 

som nummer 2 ska avgöras tas hänsyn till den totala summan av kolumn 1 och 2 i varje rad. 

När topp 3 avgörs tas det hänsyn till den totala summan av 1, 2 och 3. I topp 4 tas alla fyra 

kolumners totala summa för att avgöra den slutliga produkten. Om det förekom tveksamma 

fall där summan är väldigt lika observerades det ifall produkten har fått fler röster i kolumner 

som är högre rankade, kolumn 3 är exempelvis högre rankad än kolumn 4. Det kan även ha 

förekommit enstaka fall där den totala summan inte är exakt lika men där en av produkterna 

med mindre summa har fler röster på kolumner som är högre rankade. I detta fall prioriteras 

produkten som har fler röster i högre rankade kolumner. 

I det här avsnittet jämfördes topp 4 från kolumnerna ”NLP” produktvarianter och 

”Nyckelord” med kolumnen ”Enkät”. I kolumnerna ”Enkät”, ”NLP” och ”Nyckelord” 

motsvarar raderna inte antalet röster utan hur prioriteringen i kolumnerna ser ut. 

Markeringarna rött och grönt i kolumnerna ”NLP” och ”Nyckelord” är direkta resultat av 

prioriteringarna i kolumnen ”Enkät” som endast tar hänsyn till det som rankats 1 till 4. Om 

produkterna förekom i kolumnerna ”NLP” produktvarianter och ”Nyckelord” markerades 

dessa i följande rader med grönt, respektive rött om det inte förekom. 

 

Frågeformulär 1 

I Tabell 22 har produktvarianter 3/4 träffar och nyckelord 2/4 träffar. 

Tabell 22. Topp 4 produkter från frågeformulär 1 båda könen, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 
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Frågeformulär 2 

 

I Tabell 23 har NLP produktvarianter 4/4 träffar och nyckelord 0/4 träffar.  

 

 

 

 

Tabell 23. Topp 4 produkter från frågeformulär 2 båda könen, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 
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Frågeformulär 3 

 

I Tabell 24 har NLP produktvarianter 2/4 träffar och nyckelord 0/4 träffar.  

 

Frågeformulär 4 

I Tabell 25 har NLP produktvarianter 2/4 träffar och nyckelord 1/4 träffar.  

Tabell 24. Topp 4 produkter från frågeformulär 3 båda könen, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 

Tabell 25. Topp 4 produkter från frågeformulär 4 båda könen, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 
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Bilaga 7 frågeformulär kvinnor topp 4 resultat 

I tabellerna som finns nedan sker rangordningen genom att studera antalet röster i kolumn 1. 

Den som fått flest röster prioriteras som topp 1.När topp 2 dvs. vilken produkt som 

prioriterades som nummer 2 ska avgöras tas hänsyn till den totala summan av kolumn 1 och 2 

i varje rad. När topp 3 avgörs tas det hänsyn till den totala summan av 1, 2 och 3. I topp 4 tas 

alla fyra kolumners totala summa för att avgöra den slutliga produkten. Om det förekom 

tveksamma fall där summan är väldigt lika observerades det ifall produkten har fått fler röster 

i kolumner som är högre rankade, kolumn 3 är exempelvis högre rankad än kolumn 4. Det kan 

även ha förekommit enstaka fall där den totala summan inte är exakt lika men där en av 

produkterna med mindre summa har fler röster på kolumner som är högre rankade. I detta fall 

prioriterades produkten som har fler röster i högre rankade kolumner. 

I det här avsnittet jämfördes topp 4 från kolumnerna ”NLP” produktvarianter och 

”Nyckelord” med kolumnen ”Enkät”. I kolumnerna ”Enkät”, ”NLP” och ”Nyckelord” 

motsvarar raderna inte antalet röster utan hur prioriteringen i kolumnerna ser ut. 

Markeringarna rött och grönt i kolumnerna ”NLP” och ”Nyckelord” är direkta resultat av 

prioriteringarna i kolumnen ”Enkät” som endast tar hänsyn till det som rankats 1 till 4. Om 

produkterna förekom i kolumnerna ”NLP” produktvarianter och ”Nyckelord” markerades 

dessa i följande rader med grönt, respektive rött om det inte förekom. 

 

Frågeformulär 1 

I Tabell 26 har NLP produktvarianter 4/4 träffar och nyckelord 2/4 träffar.  

 

Tabell 26. Topp 4 produkter från frågeformulär 1 endast kvinnor, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 
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Frågeformulär 2 

I Tabell 27 har NLP produktvarianter 4/4 träffar och nyckelord 0/4 träffar.  

 

Frågeformulär 3 

I Tabell 28 har NLP produktvarianter 2/4 träffar och nyckelord 0/4 träffar.  

 

Tabell 27. Topp 4 produkter från frågeformulär 2 endast kvinnor, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 

Tabell 28. Topp 4 produkter från frågeformulär 3 endast kvinnor, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 
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Frågeformulär 4 

I Tabell 29 har NLP produktvarianter 2/4 träffar och nyckelord 0/4 träffar.  

  

Tabell 29. Topp 4 produkter från frågeformulär 4 endast kvinnor, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 
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Bilaga 8 frågeformulär män topp 4 resultat 

I tabellerna som finns nedan sker rangordningen genom att studera antalet röster i kolumn 1. 

Den som fått flest röster prioriteras som topp 1. När topp 2 dvs. vilken produkt som prioriteras 

som nummer 2 ska avgöras tas hänsyn till den totala summan av kolumn 1 och 2 i varje rad. 

När topp 3 avgörs tas hänsyn till den totala summan av 1, 2 och 3. I topp 4 tas alla fyra 

kolumners totala summa för att avgöra den slutliga produkten. Om det förekom tveksamma 

fall där summan är väldigt lika observerades det ifall produkten har fått fler röster i kolumner 

som är högre rankade, kolumn 3 är exempelvis högre rankad än kolumn 4. Det kan även ha 

förekommit enstaka fall där den totala summan inte är exakt lika men där en av produkterna 

med mindre summa har fler röster på kolumner som är högre rankade. I detta fall prioriteras 

produkten som har fler röster i högre rankade kolumner. 

I det här avsnittet jämfördes topp 4 från kolumnerna ”NLP” produktvarianter och 

”Nyckelord” med kolumnen ”Enkät”. I kolumnerna ”Enkät”, ”NLP” och ”Nyckelord” 

motsvarar raderna inte antalet röster utan hur prioriteringen i kolumnerna ser ut. 

Markeringarna rött och grönt i kolumnerna ”NLP” och ”Nyckelord” är direkta resultat av 

prioriteringarna i kolumnen ”Enkät” som endast tar hänsyn till det som rankats 1 till 4. Om 

produkterna förekom i kolumnerna ”NLP” produktvarianter och ”Nyckelord” markeras dessa 

i följande rader med grönt, respektive rött om det inte förekom. 

 

Frågeformulär 1 

I Tabell 30 har NLP produktvarianter 3/4 träffar och nyckelord 2/4 träffar.  

  

Tabell 30. Topp 4 produkter från frågeformulär 1 endast män, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 
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Frågeformulär 2 

I Tabell 31 har NLP produktvarianter 3/4 träffar och nyckelord 0/4 träffar.  

 

Frågeformulär 3 

I Tabell 32 har NLP produktvarianter 3/4 träffar och nyckelord 0/4 träffar.  

 

Tabell 31. Topp 4 produkter från frågeformulär 2 endast män, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 

Tabell 32. Topp 4 produkter från frågeformulär 3 endast män, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 
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Frågeformulär 4 

I Tabell 33 har NLP produktvarianter 2/4 träffar och nyckelord 1/4 träffar.  

 

Tabell 33. Topp 4 produkter från frågeformulär 4 endast män, rangordnas och jämförs med NLP produktvarianter samt nyckelord. 


