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Sammanfattning 
I Sverige kan man för närvarande skönja ett ökat intresse för matlagning1. Detta reflekteras bland 

annat i ett ökat utbud av matlagningsprogram i tv och antalet sökningar efter recept på Google 

uppgår till nästan 2 miljoner varje månad, enbart i Sverige2. Samtidigt slängs ungefär 25 % av all mat 

som inhandlas och många föräldrar uppger att de känner att det är svårt att experimentera mera i 

köket.  

I ett försök att uppmuntra till experimentering i köket och samtidigt minska matsvinnet har det i 

denna uppsats implementerats och testats en proof of concept metod för att rekommendera 

ingredienser som passar tillsammans. Tesen är att om användare får ett stöd med kombinationer av 

ingredienser som passar tillsammans kommer de så småningom att våga experimentera mera med 

sin matlagning. 

Flera algoritmer analyserades men algoritmen som implementerats bygger på en viktning av 

ingredienserna i PlanEatSmiles receptdatabas. När en ingrediens förekom tillsammans med en annan 

i ett recept ökades vikten med 1. Således fick man snabbt ut vilka ingredienser som oftast 

förekommer tillsammans. 

Trots teoretiska hinder och en väldigt simpel algoritm tyder resultatet på att rekommendationerna 

uppnår en hög precision, både vid testning mot användare och mot experters åsikter. Genom att 

dessutom testa implementationen på 10 potentiella användare har eventuella problem i designen 

kunnat tydliggöras och reducerats till ett minimum. Användarna ansåg tjänsten lättanvänd och 5 av 6 

svarade positivt på frågan om de skulle vilja använda produkten ofta. Detta tyder på att funktionen är 

önskvärd och uppskattad samt redo för att testas på en bredare publik. Resultatet uppmuntrar även 

till vidareutveckling av funktionen, med individuella rekommendationer som ett lämpligt första steg. 

  

                                                           
1
 http://www.google.com/trends/explore#cat=0-71&geo=SE&cmpt=q 

2
 

https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KE
YWORD_IDEAS 

http://www.google.com/trends/explore#cat=0-71&geo=SE&cmpt=q
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS
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1 Inledning 
Mat har alltid varit en central del för människans överlevnad och välmående. I dagens samhälle har 

dock en överkonsumtion kunnat skönjas och barnfetman ökar lavinartat i stora delar av världen (Han, 

Lawlor, & Kimm, 2010). Detta har resulterat i en rad mer eller mindre drastiska försök att motverka 

detta. De flesta metoderna förändrar helt intaget av mat genom att antingen kraftigt begränsa 

antalet kalorier eller helt förbjuda vissa typer av föda. Många forskare menar dock att det räcker med 

att äta en varierad kost och motionera, vilket är en av grundtankarna bakom den internetbaserade 

tjänsten PlanEatSmile. Genom att stödja användarna i goda kostvanor hoppas PlanEatSmile att 

samtidigt få en positiv effekt på miljö, tid och ekonomi (Meal Planning Concepts AB, 2013).  

Denna uppsats var till viss del en fortsättning på ett tidigare engagemang i företaget av 

undertecknad. I en tidigare kurs på universitetet tog författaren tillsammans med några kurskamrater 

fram olika designförslag med fokus på att bättre stödja miljöeffekten av att använda PlanEatSmile. 

Ett av dessa förslag var en ny söksida där man ger tips på ingredienser som passar med varandra för 

att lättare kunna experimentera med ingredienser man redan har hemma. Tanken var också att 

motivera till mer variation i matlagningen genom att få användarna att våga experimentera mera. 

Denna uppsats utgår från det tidigare arbetet men fokuserar rent praktiskt på hur ingrediensförslag 

bör implementeras samt hur tilltänkta användare upplever implementationen.  

Ingrediensförslag kan, förutom hjälpa till med motiveringen, även hjälpa användarna att slänga 

mindre mat då de kan återanvända ingredienser som blivit över från tidigare måltider. Det finns 

studier som visar på att vi slänger var fjärde kasse med mat som vi bär hem från affären och att  

uppskattningsvis 60-80 % av den slängda maten skulle kunna räddas (Bio Intelligent Service, 2010). 

Detta är både jobbigt för plånboken men också för miljön. Genom att ge ingrediensförslag kan 

förhoppningsvis delar av svinnet minska vilket leder till att användarna omedvetet förbättrar både 

miljön och den egna ekonomin. 

1.1 PlanEatSmile 
PlanEatSmile är en internetbaserad tjänst som är till för att stödja människor i goda kostvanor och 

samtidigt skapa en positiv effekt på hälsa, miljö, tid och ekonomi (Meal Planning Concepts AB, 2013). 

Grundtanken ligger i att människor själva vet vad som är bäst för dem, men ibland inte har tid eller 

fantasi att komma på vad de skall laga. PlanEatSmile hjälper därför enbart till med receptförslag som 

skall underlätta vardagen istället för att vara ett komplett dietprogram likt många konkurrerande 

produkter. 

Tjänsten är i en expansiv fas och nya funktioner tillkommer hela tiden. Just nu kan du få 

receptrekommendationer baserat på olika personliga mål, planera in dessa recept i en kalender, få 

ingredienserna till en inköpslista samt söka på en eller flera ingredienser och få receptförslag. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats var att göra en 

implementering och utvärdering av en ny söksida på 

hemsidan www.planeatsmile.com. Söksidan gav tidigare 

enbart receptförslag men ska även kunna ge tips på 

vilka ingredienser som passar tillsammans (se figur 1). 

Funktionen som implementeras bör endast ses som ett 

grundläggande bevis på att liknande rekommendationer 

kan genomföras och inte som en slutgiltig lösning. Ett 

delmål blev att försöka finna en lämplig algoritm för att 

ta reda på hur bra två ingredienser passar tillsammans 

men fokus låg på att göra implementationen så 

användarvänlig som möjligt. 

1.3 Frågeställningar 
För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar 

besvaras: 

 Hur kan man implementera en funktion för automatiska ingrediensrekommendationer? 

o Går tidigare forskning kring rekommendationssystem att applicera även på denna 

domän? 

o Vad tycker användarna om implementationen? 

 Hur väl överensstämmer den automatiska rekommendationen med 

expertrekommendationer och användarnas förväntningar?  

1.4 Avgränsningar 
Då arbetet utförs som en kandidatuppsats finns en begränsning i hur mycket tid som finns att tillgå. 

Detta innebar att det inte fanns tid att testa flera olika algoritmer för att ge 

ingrediensrekommendationer. Endast en algoritm valdes ut och optimerades efter bästa förmåga, för 

att säkerställa en fungerande implementation inom tidsramarna.  

1.5 Rapportens disposition 
Avsnitt 2 tar upp teorier och tidigare forskning kring ämnet. Tyvärr har ingen tidigare forskning kring 

just ingrediensrekommendationer funnits. Istället har mer allmänna teorier kring 

rekommendationssystem och livsmedelsval presenterats.  

Avsnitt 3 tar upp metoderna som använts vid datainsamling samt en utförlig beskrivning av 

implementationen. Avsnittet tar även upp hur precision och täckning har beräknats. 

Avsnitt 4 presenterar resultatet. Där skiljs det på försöksdeltagarnas åsikter om sidans design och hur 

bra rekommendationerna blev. 

Avsnitt 5 är en kritisk diskussion kring resultatet och metoden. I detta avsnitt tas även alternativa 

implementeringsförslag upp. 

Avsnitt 6 är en sammanfattande slutsats som försöker återkoppla resultatet till frågeställningarna. 

Därpå följer referenser och bilagor.  

Figur 1 - Skiss på söksidan 
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2 Teori 
Detta avsnitt tar upp forskning kring hur rekommendationer brukar ges i andra automatiserade 

system, studier kring ämnet livsmedelsval (eng. food choice) samt olika sätt att beräkna graden av 

likhet. Tanken var att ge en bred bild till läsaren av vad som redan har gjorts för att i de kommande 

avsnitten ta reda på om det fungerar även för att rekommendera ingredienser. 

2.1 Rekommendationssystem 
Att jämföra hur väl två saker passar med varandra (eller hur lika två ting är) är ett forskningsområde 

som fått mycket uppmärksamhet på senaste tiden, framför allt inom området för 

rekommendationssystem. Ett rekommendationssystem används för att kunna filtera den enorma 

mängd information som finns i dagens moderna samhälle och ge rekommendationer åt användarna. 

Många gånger är denna filtrering individanpassad och den vanligaste typen av 

rekommendationssystem bygger på gruppfiltrering eller innehållsbaserad filtrering.  

2.1.1 Innehållsbaserad filtrering 

Innehållsbaserad filtrering (eng. content based filtering) strävar efter att ge individanpassade resultat 

genom att jämföra liknande produkter och matcha dessa mot en användares profil. Man tar fram en 

profil genom att kontrollera användarens tidigare köp och beräknar sedan likheten mot övriga 

produkter man säljer genom att använda matematiska likhetsfunktioner. (Choi & Suh, 2013; 

Balabanovic & Shoham, 1997) 

Som exempel kan vi ta en stor butik på nätet som säljer hemelektronik. Om en kund har köpt en 

dator sedan tidigare kommer systemet att försöka hitta liknande produkter, i detta fall andra 

datorer, och rekommendera dessa till användaren nästa gång denne besöker hemsidan. Det blir som 

en extra tjänst så användaren, som uppenbarligen är intresserad av datorer, slipper leta efter datorer 

bland alla andra produkter när denne skall köpa något nytt. Ofta utgår man även från användarens 

rankning av produkterna, så de produkterna användaren faktiskt uppgett att denne gillar försöker 

man prioritera i rekommendationerna. 

Denna metod har dock några svagheter som bland annat Balabanovic & Shoham (1997) påpekade. 

Till exempel är det svårt att jämföra media, så som filmer och musik, med varandra eftersom det inte 

finns något konkret att jämföra mellan dem. All media måste först tolkas av en människa vilket 

framkallar någon form av känsla. Det är egentligen denna känsla man vill jämföra för att få så bra 

rekommendationer som möjligt. Det är även svårt att jämföra hemsidor med mycket grafiskt innehåll 

då grafiken först måste tolkas innan hemsidorna kan jämföras (samma problem som med media). 

Dessutom beror upplevelsen mycket på andra saker, så som layout eller responstid på hemsidan. 

Andra problem med innehållsbaserad filtrering är bland annat att systemet är beroende av 

användarens rankningar för att individualisera rekommendationerna.  Balabanovic & Shoham (1997) 

antyder att rankning av produkter kan uppfattas som enformigt och därför vore det att föredra om 

man kan få bra rekommendationer genom så få rankningar som möjligt. Det är också problematiskt 

att enbart utgå från tidigare rankningar eftersom systemet då bara kommer rekommendera liknande 

produkter. Detta innebär att man fastnar i en loop där systemet blir mer och mer begränsat i sina 

rekommendationer.  
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2.1.2 Gruppfiltrering 

Gruppfiltrering (eng. collaborative filtering) strävar efter att ge individanpassade resultat genom att 

jämföra liknande individers beteenden. De individer som liknar varandra mest kallas för grannar och 

de tas fram genom att jämföra hur användarna betygsätter olika saker. Med hjälp av matematiska 

likhetsfunktioner kan man sedan räkna ut vilka användare som är grannar. (Balabanovic & Shoham, 

1997; Choi & Suh, 2013)  

Skillnaden mellan innehållsbaserad filtrering och gruppfiltrering är alltså att i den senare jämförs 

liknande personer medan i den första jämförs liknande produkter. Numer används gruppbaserad 

filtrering nästan uteslutande på stora webbplatser och ni har med stor sannolikhet upplevt det någon 

gång när ni har handlat online. Tydligast är det på hemsidor när det står: "Användare som köpte 

samma produkt köpte även..."  

Balabanovic & Shoham (1997) menar att gruppfiltrering löser många av problemen med 

innehållsbaserad filtrering men kommer samtidigt med några nya problem. Dels blir det väldigt svårt 

för nya produkter att kunna rekommenderas då de först måste bli rankade av någon annan innan de 

kan rekommenderas till dig. Dessutom kan det bli problem om antalet användare är för få så att 

någon användare helt skiljer sig från alla andra. Systemet kommer dock fortfarande att ge 

rekommendationer, men de kommer vara väldigt dåliga. 

Schafer, Frankowski, Herlocker, & Sen (2009) skriver att gruppfiltrering inte nödvändigtvis är lämpligt 

i alla system eller passar för alla domäner. De delar upp egenskaperna som systemet bör ha i tre 

huvudkategorier, där varje kategori representerar en specifik egenskap hos datan. Se nedanstående 

lista (fritt översatt till Svenska). 

Distributionen av data.  

1. Det bör finnas många objekt. Om det är väldigt få objekt i systemet kan användaren lika 

gärna välja mellan dem utan systemets hjälp. 

2. Det bör finnas många betyg för varje objekt. Om det är för få betyg kommer inte systemet 

kunna ge tillräckligt bra rekommendationer. 

3. Det finns fler betyg än objekt. Om varje användare betygsätter väldigt få objekt måste antalet 

användare öka. 

4. Användare måste ranka fler än ett objekt. Om en användare enbart rankar ett objekt 

kommer det bli omöjligt att jämföra denne med övriga användare. 

Underliggande mening. 

1. För varje användare måste det finnas andra användare med liknande behov eller åsikt. Hela 

idén med gruppfiltrering är uppbyggd kring tanken att användare delar behov eller åsikt. Om 

en användare är helt unik kommer gruppfiltrering inte ge några bra rekommendationer. 

2. Objektet måste kunna betygstättas genom en personlig åsikt. Om det finns objektiva sätt att 

mäta hur bra eller lika något är bör detta ske med andra metoder. Gruppfiltrering är endast 

effektivt när betygsättningen bör vara subjektiv, till exempel för musik eller bilar.   
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3. Objekten är homogena. Det vill säga alla objekt som jämförs är väldigt lika varandra. 

Musikalbum och böcker uppfyller till exempel detta. De är ungefär lika dyra, lika långa och 

köps på samma sätt. Saker i ett varuhus är det däremot inte. Några är billiga medans några är 

dyra. Köper du en hammare bör du inte bli rekommenderad att köpa ett kylskåp också. 

Datans hållbarhet. 

1. Objekten består. Gruppfiltrering kräver att varje objekt blir betygsatt många gånger. Det 

kräver också att varje användare delar med sig av ett flertal betygsatta objekt. Ett 

problemområde skulle kunna vara nyhetsartiklar. Många publiceras varje dag och de flesta är 

bara intressanta några få dagar. Detta innebär att de första egenskaperna vi tog upp, 

distributionen av data, kommer bli svåra att uppfylla under tiden nyheten är intressant. 

2. Åsikten består. Gruppfiltrering har varit som effektivast i domäner där användarnas åsikt inte 

ändras speciellt ofta, till exempel för filmer och böcker. Om åsikten förrändras snabbt eller 

ofta kommer gamla betyg inte vara lika relevanta. 

2.2 Livsmedelsval 
Det finns ett helt forskningsområde som går ut på att försöka förstå hur människan gör sina val av 

föda. Den engelska termen för forskningsområdet är food choice, men i denna uppsats har det 

översatts till livsmedelsval eller val av livsmedel. Många har försökt förstå hur detta går till, men i 

stort sett alla har kommit fram till att det är en mycket komplex modell som beror på en mängd olika 

saker. Se Furst, Connors, Bisogni, Sobal, & Falk (1996) för en bra sammanfattning av tidigare 

forskning. Andra studier (Auvray & Spence, 2008) pekar på att man dessutom blir lurad av sina 

sinnen. I deras studie visade de på att man till exempel kan förhöja sötheten hos en vätska genom att 

enbart tillsätta en smaklös karamelldoft. 

2.2.1 Konceptuell 

modell över 

livsmedelsval 

Furst et al (1996) utgick från 

sin tidigare granskning av 

forskningsområdet och kom 

fram till en konceputell 

modell som visar på 

komplexiteten i valet av föda 

(se figur 2). En liknande 

modell återfinns också i 

bland annat Sobal & Bisogni 

(2009). 

 

 

 

 

Figur 2 - En konceptuell modell över valet av föda (Fritt efter Furst et al, 1996) 
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Modellen är uppbyggd i tre nivåer där den tidigare nivån direkt påverkar nästa nivå. Den första nivån 

är individens livssituation. Hur man lever och hur gammal man är har en direkt påverkan på den 

andra nivån som är ens influenser. Influenserna är uppdelade i fem huvudkategorier och handlar 

bland annat om vilka ideal man har, ens ekonomiska situation samt grupptryck från ens omgivning. 

Dessa i sin tur styr det sista lagret som är ens personliga system. Det personliga systemet är vilka mål 

individen har med sin matlagning. Det kan till exempel vara att de vill ha hög kvalité på råvarorna 

samt att de skall vara hälsosamma och innehålla mycket näring. Detta personliga system leder till 

automatiska strategier som används hela tiden när mat kommer på tal. 

2.2.2 Kalejdoskopiskt ramverk 

Att valet av föda skulle vara väldigt personligt har fått medhåll i en mängd studier. Många har även 

försökt inkludera kontexten i ekvationen och försökt skapa ett praktiskt verktyg att använda i studier. 

Ett exempel på detta är Jaeger, Bava, Worch, Dawsan, & Marshall (2011) med sitt kalejdoskopiska3 

ramverk för matval. De menar att det individuella valet av föda bygger på tre huvudfaktorer; 

produkten, personen och platsen. Med hjälp av kalejdoskopmetoden menar de att man får olika 

resultat på sin studie beroende på vilka huvudfaktorer (tuber i ett kaljedoskop) man använder sig av. 

Man kan dessutom välja hur detaljerad varje huvudfaktor skall vara. Ett exempel som ges i artikeln är 

att "produkttuben" skulle till exempel kunna representera alla maträtter som finns eller bara en enda 

ingrediens, till exempel banan. Se figur 3 för en schematisk bild över det tänkta kaljedoskopet. 

 

Figur 3 - Schematisk översikt över kalejdoskopet (Fritt efter Jaeger et al, 2011) 

Författarna är dock noggranna med att påpeka att deras metod inte förutspår hur matvalen kommer 

göras utan används retrospektivt för att studera hur valen gjordes. Det innebär att metoden inte 

förklarar hur valen görs, men kan ge en inblick i komplexiteten som finns kring valen. 

  

                                                           
3
 Ett kalejdoskop är en gammal leksak som består av ett flertal tuber med speglar i. När man vrider på tuberna 

uppstår det nya, spännande mönster. 
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Resultaten från en studie gjord med ovan nämnda metod blir många gånger en stor tabell där varje 

rad representerar en av huvudkategorierna och kolumnerna de andra två. Man kan sedan i tabellen 

utläsa procentuella samförekomster. Ett exempel skulle kunna vara att man väljer att ha typen av 

måltid som rader och med vilka man åt måltiden med som kolumner. Då skulle man kanske kunna 

utläsa att frukost äts oftast ensamt men middag med fler än en person. Detta i sin tur leder kanske 

till att middagar oftast är mer vällagade då fler personer är med och delar på upplevelsen. 

2.3 Matematiska likhetsfunktioner 
Matematiska likhetsfunktioner (eng. similarity functions) kan användas för att beräkna statistiska 

samband mellan två objekt. Choi & Suh (2013) nämner att Pearson korrelationen och cosinus likhet 

är bland de vanligaste metoderna för att göra just detta. 

2.3.1  Pearson korrelation 

Pearson korrelationen uppfanns av Karl Pearson och används för att beräkna likheten mellan två 

objekt genom att ta kovariansen mellan två tal och dela den med standardavvikelsen för de båda 

talen multiplicerad (se formel 1). Detta resulterar i ett värde, r, som är mellan -1 och +1. Om värdet 

är -1 betyder det att de två talen har en perfekt negativ korrelation, det vill säga om ett värde 

minskar, minskar det andra precis lika mycket. Precis det omvända gäller om värdet är +1, det vill 

säga om ena värdet ökar, ökar det andra värdet exakt lika mycket. (Field, 2009) 

  
     

    
 

               

         
     (Formel 1) 

2.3.2 Cosinus likhet 

Cosinus likhet (eng. cosine similarity) är ett mått på likheten mellan två vektorers inre produktrum. 

Detta får man genom att beräkna cosinus för vinkeln mellan dem. Genom att använda formeln för 

den så kallade skalärprodukten tillsammans med ett mått på längden av vektorn kan man få fram 

likheten (formel 2).  Resultatet blir, precis som i Pearson korrelationen ett värde mellan -1 och 1. 

(Tan, Steinbach, & Kumar, 2006) 

              
    

           
  

        
 
   

      
   

         
  

   

   (Formel 2) 

2.4 Systemets effektivitet 
Hur effektivt ett system är brukar beräknas med två olika mått. Det ena är precision och det andra är 

täckning. 

2.4.1 Precision 

Precision är hur många förslag som faktiskt var relevanta av alla förslag systemet gav. Om systemet 

ger 10 rekommendationer där 9 var korrekta rekommendationer har systemet en precision på 90 %. 

2.4.2 Täckning 

Täckning (eng. recall) är hur många objekt av det totala antalet objekt systemet lyckas återge. Om 

det finns 10 olika produkter att rekommendera men systemet enbart rekommenderar 5 av dessa har 

systemet en täckning på 50 %.  
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2.5 Domänspecifika sökningar 
Man kan även tolka problemet med ingrediensrekommendationer som ett sökproblem inom en 

väldigt begränsad domän. Ett problem med domänspecifika sökverktyg är dock den stora kostnaden 

dessa tar att bygga upp och underhålla. Detta eftersom det är svårt att sortera ut domänspecifika 

sökresultat utan att en människa gör urvalet. Oyama, Kokubo, & Ishida (2004) förslog att man skulle 

utnyttja kraften hos generella sökmotorer så som Google och Altavista genom att lägga till vad de 

kallade för keyword spices. Dessa keyword spices är domänspecifika ord som läggs till automatiskt på 

användarens sökning och på så sätt hjälper sökmotorn att hitta mer relevanta sökresultat. De kan 

bland annat tas fram genom en automatisk textanalys av ett mänskligt urval av hemsidor som passar 

domänen. 

Oyama et al (2004) diskuterar även olika sätt att skapa domänspecifika sökmotorer. En är att samla 

och indexera alla relevanta hemsidor som finns. Görs detta manuellt är det i princip ett oöverkomligt 

problem. En annan är att använda webcrawlers som förvisso är effektivt (och som Google gör) men 

det är inte ett effektivt sätt för indexering av till exempel receptsidor eller personliga hemsidor 

eftersom dessa finns överallt och man kan inte utgå från en central punkt och nysta därifrån.  
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3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur arbetet gått till, vilka tankar som legat bakom varje steg i processen samt 

noggranna beskrivningar av hur datan samlats in.  

3.1 Val av algoritm 
Då utgångspunkten för uppsatsen var att den endast skulle implementera en proof of concept 

funktion ansågs inte valet av algoritm vara av högsta vikt. Naturligtvis spelade algoritmen roll, men 

fokus låg på att med enkla medel implementera och testa en tillräckligt bra algoritm. En av 

frågeställningarna var dock huruvida man kunde anpassa en redan existerande algoritm från andra 

rekommendationssystem till ett rekommendationssystem för ingredienser och således var målet i 

första hand att hitta en sådan algoritm. 

Från början övervägdes det att testas tre olika algoritmer mot varandra men eftersom algoritmerna 

även skulle hinna implementeras och utvärderas ansågs det viktigare att endast fokusera på en enda 

och göra den så bra som möjligt. Kraven på algoritmen var att den skulle vara simpel att 

implementera (både ur en komplexitetssynpunkt och hur lätt den var att anpassa till hemsidan) men 

ändå uppnå ett så bra resultat som möjligt. Teorierna kring val av livsmedel pekade på att en 

individanpassad rekommendation var nödvändig då smak är en väldigt subjektiv upplevelse.  

Således skedde gallringen genom att först studera vilka algoritmer individanpassade 

rekommendationssystem brukar använda och funderingar gjordes på huruvida de skulle gå att 

anpassa dem till denna domän. Vilken data som redan existerade på hemsidan var av största vikt då 

implementeringen skulle ske direkt på den. 

3.2 Implementering 
All implementering skedde i en drupal modul. Drupal är ett content management system som 

används av PlanEatSmile för att hantera de olika delarna av hemsidan. Varje del består av en modul 

och varje del kan således utvecklas förhållandevis enskilt utan att störa den övriga utvecklingen på 

hemsidan. 

Modulen består av en modulfil där HTML och PHP kod skrivs. Sedan hakar man på en JavaScript och 

en CSS fil. Således skrevs all kod i något av ovanstående språk, där PHP versionen var 5.3.10 och 

databasen var av typen MySQL med versionsnummer 5.5.28.  

Implementeringen skedde med hjälp av Linuxdistributionen Ubuntu 12.10 som operativsystem. 

Ubuntu kördes i sin tur i en virtuell maskin under Windows 7 genom programmet VMware 

Workstation, version 7.1.3.  

Ubuntu kopplades sedan upp mot en utvecklingsserver som körde apache 2.2.22 samt ett GIT repo 

för att hålla söksidan uppdaterad med resten av den parallella utvecklingen som sker på hemsidan. 

För redigering av filerna användes den inbyggda textredigeraren gedit i Ubuntu. 

Hemsidan testades i Firefox version 19.0.2 i Ubuntu samt i Firefox version 20.0.1 och Chrome version 

26.0.1410.64m i Windows 7.  
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3.3 Användartesterna 
10 användare valdes ut genom ett snöbollsurval så länge de passade in i PlanEatSmiles primära 

målgrupp eller i en sedan tidigare skriven persona. Detta innebar att alla som testades hade ett fast 

heltidsjobb och minst ett barn hemma. I den mån det var möjligt var det endast den i familjen som 

hade det största ansvaret när det kom till matlagningen eller inhandlingen som utförde testet. Sex 

deltagare var kvinnor och fyra män. Medelåldern var 51 år där den äldsta var 53 år och den yngsta 32 

år. I genomsnitt hade de två barn men endast ett av dessa bodde fortfarande hemma. 

Två pilottester utfördes på studenter utan komplikationer. Efter fyra skarpa tester visade det sig dock 

att primärgruppen inte förstod hur de skulle använda hemsidan eller utförde inte uppgifterna 

korrekt. Skillnaden mot pilottesterna antogs vara datorvana och därför gjordes små förändringar på 

hemsidan för att försöka förbättra tydligheten samt ytterligare tydliggörande av uppgifterna i 

enkäten. Av de fyra första testdeltagarna användes endast deras åsikter om vilka ingredienser som 

passar med andra ingredienser i resultatet. Således baseras större delen av resultatet på de sex 

återstående användarna. 

3.3.1 Utförande 

Deltagarna uppsöktes på platser som var familjära för dem, antingen direkt i deras hem eller på deras 

arbetsplats. De fick sitta avsides för att undvika så mycket störningar som möjligt. Alla deltagare 

presenterades med enkäten i bilaga 1 och så få muntliga instruktioner som möjligt gavs av 

försöksledaren. I instruktionen var de omnämnda att tänka högt och om något intressant sades eller 

noterades antecknade försöksledaren detta. Dessa anteckningar låg sedan till grund för att kunna ge 

en uppfattning av hur användarna upplevde sidan. 

 Alla deltagare utförde testerna vid samma dator. Datorn var en bärbar dator av märket HP och hade 

en 15" widescreen skärm samt en trådlös mus kopplad till sig. Detta för att underlätta navigeringen 

och undvika att prestandan på datorn skulle spela in i upplevelsen av hemsidan. Alla deltagare 

använde dessutom samma webbläsare, nämligen Chrome version 26.0.1410.64m. 

Testet bestod av tre huvudsakliga delar. Den första delen var tre stycken olika scenarion som var 

specifikt utformade för att testa olika delar av den tilltänkta funktionaliteten. Varje scenario försökte 

dessutom måla upp en bild av när det är tänkt att användaren skall kunna använda tjänsten. Alla 

scenariotexter utgick också från personorna som både företaget och undertecknad varit med och 

tagit fram för att säkerställa att de är verklighetsförankrade. För att ytterligare försäkra att inte 

scenariona var för overkliga fick användarna, förutom att uppge hur svårt de tyckte det var att utföra 

uppgiften, också uppskatta hur troligt de tyckte scenariot var. 

Scenario 1 gick ut på att användaren skulle söka efter ett recept utifrån ett namn på en maträtt. I 

detta fall var tanken att barnen i familjen tjatar om pannkakor och således söker de efter ett recept 

på pannkakor för att senare kunna planera in det i sin veckoplanering. 

Scenario 2 gick ut på att användaren skulle söka efter ett recept utifrån ingredienserna det består av. 

Scenariot målade upp att man hade rester i kylskåpet och ville hitta något lämpligt att laga av dessa. 

Scenariot var dessutom tänkt att testa huruvida deltagarna förstod att de kunde trycka på en 

ingrediens för att utöka sökningen. 
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Scenario 3 gick, precis som scenario 2, ut på att man skall laga något utav överblivna rester. Dock var 

scenario 3 tänkt att testa själva ingrediensrekommendationerna och inte recepten. Så i scenario 3 

uppmanades användaren att matcha en given ingrediens med tre ytterligare ingredienser hämtade 

från listan med de relaterade ingredienserna. 

Den andra delen av testet fokuserade på hur bra ingrediensrekommendationerna var. Här skulle 

försöksdeltagarna själva rekommendera fem ingredienser som de ansåg passade till dels kyckling och 

dels till lax. Dessa rekommendationer användes sedan som facit när precision och täckning 

beräknades.  

Sist men inte minst fick de fylla i en SUS-enkät. Detta för att upplevelsen av hemsidan lättare ska 

kunna jämföras mot andra receptsidor eller vid en framtida vidareutveckling av sidan. SUS-enkäten 

ger dessutom ett mer kvantifierbart mått på upplevelsen än vad observationer gör. 

3.4 Utvärdering 
Både hur bra ingrediensrekommendationerna var och hur väl de hade implementerats på hemsidan 

undersöktes och utvärderades. 

3.4.1 Ingrediensrekommendationerna 

För att kunna utvärdera hur bra rekommendationerna var ombads användarna att först ranka de fem 

ingredienser de ansåg passa bäst till kyckling och de fem de ansåg passade bäst till lax (se bilaga 1). 

De fick sedan kontrollera vad systemet föreslog för respektive ingrediens och ombads tänka högt 

kring vad de såg. 

Med hjälp av deltagarnas åsikter om vad som passade till kyckling och till lax kunde sedan systemets 

effektivitet beräknas med precision och täckning. Bägge värdena beräknades två gånger, en gång 

genom att kontrollera mot listan med de sammanfattade ingredienserna och en gång mot 

ingredienserna i den expanderade rutan (se figur 6).  

Precisionen beräknades genom att kontrollera hur många av de föreslagna ingredienserna som 

systemet gav som också användarna hade uppgett. Täckningen beräknades genom att kontrollera 

hur många av ingredienserna användarna uppgav som också systemet återgav. 

För att få ytterligare en dimension på huruvida rekommendationerna kunde anses uppnått en bra 

kvalité beräknades även precision och täckning på samma sätt för expertrekommendationerna som 

förekommer i boken The Flavor Bible (Page & Dornenburg, 2008).  

3.4.2 Implementationen 

Implementationens kvalité har bedömts med hjälp av tre olika metoder. Den ena var att användarna 

fick utföra scenarion och betygstätta hur lätta de var att utföra. Dessa skattningar används sedan för 

att se utifall någon uppgift uppfattades som svår att utföra eller inte. 

Den andra metoden var att användarna fick fylla i en SUS-enkät. SUS-enkäten är utformad för att 

specifikt besvara hur användbar en produkt eller tjänst är. Den är dessutom väl testad och anses ha 

en relativt hög reliabilitet vilket gör den till ett bra mått på användbarhet.  

Dessutom observerades alla deltagare medans de använde sidan. Detta ledde till en mer kvalitativ 

bedömning där eventuella problemområden kunde uppmärksammas och reflekteras kring.  
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet består dels av kommentarer och bilder på hur 

designen av sidan har uppdaterats vartefter testerna genomförts samt ett mer kvantitativ resultat i 

form av hur bra rekommendationerna kan antas vara. 

4.1 Val av algoritm 
Genom flera ostrukturerade diskussioner med studiekamrater och personer ur PlanEatSmiles primära 

målgrupp upptäcktes det att de båda grupperna hade olika syn på ingrediensrekommendationer. 

Den primära målgruppen ville framförallt se rekommendationer som föreslår nya, obeprövade 

ingredienskombinationer. Däremot fanns det ett behov hos studenterna (som egentligen inte 

tillhörde en primär målgrupp) av att få en stabil grund att stå på och de kunde gärna tänka sig 

rekommendationer av väl beprövade kombinationer som alltid fungerar tillsammans.  

För att kunna tillgodose primärgruppens önskan om förslag på nya ingredienskombinationer ansågs 

någon form av individualiserade rekommendationer som en nödvändighet. Detta eftersom nya 

kombinationer för en person inte nödvändigtvis är nya för en annan person. 

Således var det självklart att först fundera kring en ren gruppfiltreringsalgoritm, där de övriga 

användarna helt styr rekommendationerna. Det var dock svårt att utgå från användares 

rekommendationer då inga betyg kan sättas på enbart ingredienser. Om en gruppfiltreringsalgoritm 

skall användas måste man utgå från receptbetygen och anta att alla ingredienser i receptet får 

samma betyg. Dessutom var antalet användare på hemsidan alldeles för få i dagsläget för att kunna 

ge relevanta rekommendationer. 

Istället kontrollerades en innehållsbaserad filtreringsalgoritm. Fördelen med denna var att 

användarantalet inte spelar lika stor roll. Problemet är dock att om man skall använda till exempel 

cosinus likheten måste objekten man jämför ha någon form av gemensamma nämnare. Ingredienser 

saknar dock dessa gemensamma nämnare (man kan inte säga att alla gröna ingredienser har samma 

smak eller egenskaper). Detta gör det i det närmaste omöjligt att kunna skapa vektorer och sedan 

jämföra dem. 

Då varken gruppfiltrering eller innehållsbaserad filtrering ansågs fungera övervägdes en anpassning 

av Hahns (2013) algoritm för receptrekommendationer. Algoritmen Hahn kom fram till bygger på 

gruppfiltrering, där han på ett bra sätt hanterar problemet med ett litet användarantal. Dessutom 

bygger rekommendationerna på ingredienserna i recepten, vilket gör algoritmen ännu bättre lämpad 

att användas även för ingrediensrekommendationer. 

Tyvärr hann dock aldrig Hahns algoritm bli färdig innan denna studie skulle använda sig av den. 

Således ändrades planerna och istället för att implementera en algoritm för att ge 

rekommendationer på nya kombinationer av ingredienser skapades en ny algoritm som 

rekommenderar vanligt förekommande kombinationer istället. Algoritmen som implementerades var 

en variant på anpassningen som planerades att göras av Hahns algoritm. 
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Detta sågs dock inte som något större problem även fast den primära målgruppen säger sig vilja ha 

nya och spännande kombinationer. Personor som både Meal Planning Concepts AB själva tagit fram 

samt personor som togs fram i den tidigare studien där designen fastställdes pekar på att människor 

ofta blir låsta vid ett 20tal recept och kombinationer av ingredienser. Algoritmen för de väl 

beprövade kombinationerna som implementerades i denna uppsats har en förmåga att presentera 

betydligt fler kombinationer än så. Detta innebär att trots att kombinationerna är väl beprövade 

finns det en stor sannolikhet att de även kan uppfattas som nya och spännande. Dessutom stödjer 

implementeringen studenternas önskan om att få tips på ingredienser som brukar fungera bra 

tillsammans och således kan detta förhoppningsvis locka en bredare målgrupp till tjänsten istället. 

4.1.1 Beskrivning av algoritmen 

Algoritmen är ett eget förslag som enbart bygger på 

kombinationer av ingredienser, då kombinationen enligt teorin 

är helt avgörande för smaken. Tanken var att om två 

ingredienser förekommer tillsammans i ett recept kan de antas 

passa bra tillsammans. Om man sedan beräknar hur ofta dessa 

två ingredienser förekommer tillsammans, över alla recept 

som finns i databasen, kan man lätt plocka ut de vanligaste 

kombinationerna.  

Därför utgår algoritmen från en databas där alla ingredienspar 

är lagrade sedan tidigare. Denna databas räknas om så fort ett 

nytt recept läggs till i databasen och detta snabbar sedan upp 

användarnas sökning avsevärt. Algoritmen i sig är således inte 

mer avancerad än att plocka ut de rader där den sökta ingrediensen finns representerad. Genom att 

sedan välja vilka av dessa rader och hur många man skall presentera för användaren samt vilka 

recept man utgår ifrån kan resultatet varieras. 

Figur 4 visar en skärmdump från denna databas. Där kan man se att varje ingrediens betecknas med 

ett id och varje rad i databasen representerar ett ingredienspar och hur många gånger de 

förekommer tillsammans. I figuren ovan kan man utläsa att det vanligaste ingrediensparet är salt (id 

9) och gul lök (id 99), som förekommer tillsammans i 104 recept. För att undvika dubbletter i 

databasen (d.v.s. paret 9 - 99 är detsamma som 99 - 9) lagras endast paren där det första idt är lägst.  

4.2 Implementering 

4.2.1 Kodaspekten 

Första steget i implementeringen var att hantera sökningen efter ingredienserna. Eftersom 

användaren kan söka på flera ingredienser samtidigt måste söksträngen styckas upp på ett intelligent 

sätt. Detta sker genom att dela upp söksträngen vid mellanslag eller vid vissa nyckelord, så som "och" 

eller "med". Då omvandlas söksträngen "gul lök, lax och potatis" till de fyra ingredienserna "gul", 

"lök,", "lax" och "potatis". Sedan rensas alla skiljetecken så de fyra ingredienserna är "gul", "lök", 

"lax" och "potatis". 

Vi kan dock anta att gul lök inte var menat som ingredienserna gul och lök. Därför har kod 

implementerats som försöker lista ut när en ingrediens är sammansatt av flera ord (se kodexempel 

1). Detta sker genom att först kontrollera om det finns en ingrediens som består av de fyra första 

Figur 4 - viktning av ingredienser 
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orden (ingen ingrediens i databasen består av fler än fyra ord). Om ingrediensen finns hanteras alla 

de fyra första orden som en enda ingrediens. Om ingen träff gjordes testas de tre första orden på 

samma sätt och detta repeteras ända tills ingen matchning gjorts och vi kan anta att det endast är 

det första ordet som är en enskild ingrediens. Detta repeteras tills varje ord i söksträngen matchats 

mot en ingrediens.  

  

 

Ett problem uppstod dock när en sökning inte var tillräckligt noggrann. Ta till exempel en sökning 

efter "tomat". I databasen finns dels en ingrediens som kallas för just "tomat", men även 

cocktailtomater och soltorkade tomater. I själva verket ger en sökning på "tomat" hela 18 olika 

träffar och eftersom vi inte kan vara säkra på vilken sorts tomat användaren åsyftade måste vi ta 

hänsyn till alla möjliga alternativ. 

Sedan omvandlas varje ingrediens till ett id och således kan alla rader där ingrediensen ingår lätt 

plockas ut från databasen som visas i figur 4. Dessa rader innehåller redan vilka andra ingredienser 

de matchar mot och således återstår enbart att skriva ut dessa på ett snyggt sätt. 

if($i + 3 < count($query_explode) && 

count(get_ingredient_info($query_explode[$i] ." ". 

$query_explode[$i+1]." ". $query_explode[$i+2]." ". 

$query_explode[$i+3])) > 0){ 

 $ingredient = $query_explode[$i] ." ".  

             $query_explode[$i+1]." ".  

             $query_explode[$i+2]." ".  

                         $query_explode[$i+3] 

}elseif ($i + 2 < count($query_explode) && 

count(get_ingredient_info($query_explode[$i] ." ". 

$query_explode[$i+1]." ". $query_explode[$i+2])) > 0){ 

 $ingredient = $query_explode[$i] ." ".  

             $query_explode[$i+1]." ".  

             $query_explode[$i+2] 

} 

... 

else { 

 $ingredient = $query_explode[$i]; 

} 

Kodexempel 1 - hantering av ingredienser med flera ord 
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4.2.2 Designaspekten 

Som nämnts tidigare i uppsatsen utgick designen från ett tidigare förslag. Detta var dock tvunget att 

anpassas vid ett par tillfällen som presenteras nedan. Den ursprungliga skissen återfinns i figur 1. 

Den första anpassningen gällde hur listorna skulle skrivas ut. Det blir nämligen väldigt långa listor när 

man hanterar varje alternativ tolkning av en söksträng. I fallet med sökningen på "tomat" gav det 18 

träffar och lägger du på ett par ingredienser till är det inte omöjligt att komma upp i 30 eller 40 

stycken möjliga ingredienser.  

Detta problem löstes med hjälp av tre åtgärder. Den första åtgärden var att begränsa antalet par som 

presenterades till enbart tio. Detta ansågs genom okulärbesiktning vara lagom många men för 

säkerhetsskull regleras detta av en konstant som enkelt kan ändras vid behov. Man skulle alltså 

kunna låta användarna själva ange hur många relaterade ingredienser de vill se. 

Eftersom vi nu endast hade tio relaterade ingredienser som presenterades var kravet på att varje 

ingrediens skulle kännas väsentlig betydligt högre. Detta ledde till den andra åtgärden som blev att 

sortera bort ingredienser som ansågs oviktiga. Bland annat försvann salt och peppar (de finns i 

nästan alla recept) samt att till exempel redning och vatten plockades bort.  

Den sista åtgärden var att försöka hantera varje sökt ingrediens som en specifik ingrediens och inte 

presentera alla alternativ. Detta skedde genom att först skriva ut hela listan med alla alternativ, 

precis som tidigare, men sedan räkna om den. Genom att gå igenom listan med alla alternativa 

tolkningar av den sökta ingrediensen och deras relaterade ingredienser kunde sedan en ny, mer 

generell, lista tas fram. Listan rankas på precis samma sätt som de relaterade ingredienserna, men 

hanterar bara ingredienser som hör till det relaterade sökordet. Således har en ny lista skapats med 

de vanligast förekommande ingredienserna som matchar sökordet, oavsett tolkning. 

Denna nya lista är den man ser när man besöker sidan. Ett begränsat utrymme sattes för elementet 

på sidan och systemet räknar automatiskt ut hur många ingredienser som får plats i utrymmet. Men 

för att inte förlora noggrannheten från ursprungslistan gavs möjligheten att expandera den med 

hjälp av en knapp. Detta gör att användaren direkt får en överblick över vilka ingredienser som 

passar med den sökta ingrediensen på ett mer generellt plan men kan enkelt gå in och kolla efter 

vilka ingredienser som passar till en specifik variant av varje ingrediens. 

Det känns dock viktigt att poängtera att om en sökning sker på flera ingredienser så rekommenderas 

inte nödvändigtvis andra ingredienser som passar med alla de sökta ingredienserna tillsammans. 

Detta är för att vidbehålla en så stor variation som möjligt. Om alla de sökta ingredienserna skulle 

tagits hänsyn till skulle systemet endast kunna presentera en enda lista. Detta skulle begränsa 

möjligheten att hitta helt nya smakkombinationer och antagligen skulle syftet med att få användarna 

att våga experimentera mera hämmas av en alltför strikt lista.   

Den andra anpassningen var av filtreringsfunktionerna. De ansågs nämligen vara mer relaterade till 

sökupplevelsen och inte till upplevelsen av ingrediensrekommendationerna. Vissa modifikationer 

skedde av sökalgoritmen men implementeringen av filtreringsfunktionen ansågs inte prioriterad och 

hanns således inte med. 
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4.2.3 Implementeringen i bilder 

Nedan finner ni illustrationer på hur hemsidan utvecklats. Figur 5 visar hur sidan såg ut från början. 

 

Figur 5 - Originalet 
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Figur 6 visar första implementationen som testades på fyra av deltagarna. Om ni kollar tillbaka på 

designförslaget i figur 1 ser ni att grundtanken med sökta ingrediensen i fet stil först och sedan de 

relaterade ingredienserna som klickbara länkar fortfarande finns kvar. Den största skillnaden är den 

expanderbara boxen för att hantera alla varianter av söksträngen samt att inga sökfilter har 

implementerats. 

 

Figur 6 - Första implementationen 
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Figur 7 visar den slutgiltiga versionen. Förändringarna sedan figur 6 är dels att rubriken har flyttats till 

varje enskild ingrediens för ökad tydlighet. Detta ledde till att varje block blev en rad längre och får 

således plats med några fler rekommendationer. Dels att symbolen på knappen som expanderar 

fältet har bytts ut från ett "+" till en triangel för att bättre matcha den övergripande designen på 

hemsidan. Den sista skillnaden är att en rubrik lagts till mellan sökfältet och de matchade recepten 

(den syns inte på figur 6, men förut kom recepten direkt efter den expanderade rutan, precis som i 

figur 5). 

 

Figur 7 - Slutgiltig version 
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4.3 Användarnas åsikt 
Användarna var generellt sätt mycket nöjda med hur söksidan fungerade. På SUS-enkäten var 

medelvärdet 92,1 med lägsta poängen 75 och högsta 100. De största problemen som uppstod var 

hur första sökningen skall ske (fann inte eller förstod inte hur sökrutan på startsidan fungerade), 

saknade hantering av ändelser på ingredienserna samt insåg inte alltid nyttan av de relaterade 

ingredienserna vid scenario 3. Detta resulterade i att några deltagare skrev upp ingredienserna de 

brukar använda till torsk istället för att låta sig inspireras av PlanEatSmile. 

I övrigt ansågs alla scenarion vara lätta att utföra (medelvärden mellan 4,2 - 4,7) och det var troligt 

att de skulle kunna inträffa (medelvärden mellan 3,5 - 4,5), där det sista scenariot kändes minst 

troligt då många uppgav att de inte var några personer som brukade hitta på nya recept eller 

experimentera så mycket i köket.  

4.4 Rekommendationernas kvalité 
Alla användare tyckte generellt sätt att rekommendationerna var rimliga och saknade inget särskilt. 

De få kommentarer som yttrades var huruvida tomat passar till kyckling samt varför inte salt och 

peppar var med. En användare förde även en diskussion kring faktumet att både tillbehör och 

ingredienser representeras och önskade ett tydliggörande av detta faktum. 

Från användarna samlades det in 50 ingrediensförslag för varje ingrediens (5 förslag per ingrediens 

och användare) varav ungefär hälften av dem var unika i varje kategori (21 för lax, 27 för kyckling). 

Hemsidan rekommenderar i sin tur (i den sammanfattade listan) 9 unika ingredienser för lax och 6 

stycken unika ingredienser för kyckling. Totalt rekommenderas (i den expanderade listan) 39 unika 

alternativ för lax och 61 unika alternativ för kyckling. 

Nedanstående fyra tabeller visar precision och täckning för systemet när användarnas svar användes 

som facit. Det vill säga att om systemet skall uppnå en täckning på 100 % måste det återge alla 

ingredienser som testdeltagarna ansåg passa till lax respektive kyckling. Och för att uppnå en 

precision på 100 % måste alla ingredienser som rekommenderas också ha föreslagits av 

testdeltagarna. 

De tabeller som presenterar den "expanderade listan" (udda tabellnummer), det vill säga listan med 

alla varianter på en ingrediens, kan antas ha en lägre precision men en högre täckning än den 

"sammanfattade listan" (jämna tabellnummer), det vill säga den lista som presenteras direkt för 

användaren. Detta eftersom längden på listan kraftigt påverkar värdena. 

Dessutom ligger fokus i denna studie på den sammanfattade listan, och det är framför allt 

precisionen som är det intressanta. Dessa värden har därför markerats med fet stil. 

 

 

 

 

 

Tabell 2 - Sammanfattad lista för lax 

Lax, sammanfattade  

Precision 0,33 

Täckning 0,13 

 

Tabell 1 - Alla varianter av lax 

Lax, expanderad lista  

Precision 0,25 

Täckning 0,43 

 

Tabell 3 - Alla varianter av kyckling 

Kyckling, expanderad lista  

Precision 0,24 

Täckning 0,52 

 

Tabell 4 - Sammanfattad lista för kyckling 

Kyckling, sammanfattade  

Precision 1 

Täckning 0,25 
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Nedanstående fyra tabeller presenterar samma sak som ovanstående, dock har facit ansetts vara 

listorna i boken "The Flavor Bible"  (Page & Dornenburg, 2008). I boken är ingredienserna uppdelade 

efter viktighetsordning och således har precision och täckning beräknats för var och en av 

viktighetsgraderna samt för hela listan. Notera också hur täckning är betydligt lägre i dessa tabeller 

då listorna i boken är ungefär fem gånger så långa (119 unika ingredienser för lax, 173 unika 

ingredienser för kyckling). De viktigaste värdena har även här markerats med fet stil. 

Tabell 5 - Alla varianter av lax 

Lax, expanderad lista Extra viktiga Viktiga Viktiga + extra viktiga Alla 

Precision 0,23 0,35 0,50 0,73 

Täckning 0,19 0,14 0,13 0,07 

 

Tabell 6 - Sammanfattad lista för lax 

Lax, sammanfattade Extra viktiga Viktiga Viktiga + extra viktiga Alla 

Precision 0,44 0,33 0,67 1 

Täckning 0,19 0,11 0,12 0,07 

 

Tabell 7 - Alla varianter av kyckling 

Kyckling, expanderad lista Extra viktiga Viktiga Viktiga + extra viktiga Alla 

Precision 0,27 0,15 0,40 0,73 

Täckning 0,74 0,64 0,68 0,26 

 

Tabell 8 - Sammanfattad lista för kyckling 

Kyckling, sammanfattade Extra viktiga Viktiga Viktiga + extra viktiga Alla 

Precision 0,57 0,43 0,86 1 

Täckning 0,17 0,21 0,16 0,04 

 

Dessutom har många användare uppgett namn på såser eller "salt och peppar" som passande 

ingredienser, men eftersom systemet aktivt plockar bort salt och peppar samt att såser i många fall 

beskrivs med de faktiska ingredienserna gör att ovanstående värden på täckning antagligen är i 

underkant. Systemet har dessutom fått med alla ingredienser som fler än 20 % av användarna 

uppgav. Detta tyder på att det alltid finns unika variationer i smakerna hos alla användarna, men de 

stora gemensamma nämnarna plockar systemet upp.   
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och metoden. Jag tar upp problemen med att jämföra 

ingredienser mot varandra samt ger förslag på alternativa metoder. 

5.1 Alternativa metoder 
Som nämnts tidigare i uppsatsen fanns det initialt en tanke om att jämföra tre olika sorters 

rekommendationer. Det var nödvändigtvis inte alternativa algoritmer som åsyftades utan vilken sorts 

information som presenterades. 

Under arbetets gång har ett par olika typer av rekommendationer funderats kring. Den ena är precis 

den som implementerats, det vill säga att systemet rekommenderar ingredienser som ofta 

förekommer tillsammans. En sådan funktion kan kallas för "väl beprövade smaker" och riktar sig 

framförallt till användare som inte känner sig så erfarna när det kommer till matlagning. Att då kunna 

presentera en solid grund som de kan stå på och utgå ifrån när de sedan experimenterar vidare anses 

därför som mycket viktig. Man skulle även kunna tänka sig en individanpassad variant där 

rekommendationerna också tar hänsyn till om användaren antas gilla kombinationerna.  

Den andra formen av rekommendationer bygger istället på att man vill ha hjälp med att förnya sin 

matlagning. Här vill man alltså få förslag på kombinationer av ingredienser som passar väl med 

varandra men som man inte testat på förut. Denna metod skulle kallas för "nya smaker" och riktar sig 

istället mot erfarna amatörkockar. Ett typexempel på denna målgrupp är just föräldrar som många 

gånger gillar att äta god mat men har en basuppsättning av recept som de lagar på vardagarna. Men 

till exempel på helgerna, när man har lite mer tid, vill man gärna hitta nya smakkombinationer att 

experimentera med. Även här kan metoden anpassas från att ge allmänna förslag på ingredienser 

som brukar passa tillsammans (men som inte är så vanliga) till ingredienser som systemet vet att 

användaren inte prövat tidigare men tror att denne skulle gilla.   

Tanken var att rekommendationerna av nya ingredienskombinationer skulle ske med hjälp av Hahns 

(2013) implementationsförslag. För att kunna rekommendera nya ingredienser fanns det två 

alternativa algoritmer som övervägdes. Den ena var att skapa en exakt likadan databas som i figur 4 

men istället för att utgå från alla recept i receptdatabasen enbart utgå från recepten som 

rekommenderas till användaren. Själva uträkningen skulle ske på precis samma sätt, men resultatet 

skulle innebära att man rekommenderade ingredienser från nya recept (och förhoppningsvis nya 

ingredienskombinationer) som man antog användaren skulle gilla. 

Den andra varianten fokuserade mer på att kombinationerna faktiskt är nya och inte så mycket på 

om användaren nödvändigtvis skulle tycka om dem. Algoritmen utgår istället från en lista på vilka 

ingredienser användaren brukar använda. Detta sker genom att antingen kontrollera vilka recept 

denne betygsatt eller helt enkelt utnyttja historik från inköpslistorna som finns på PlanEatSmile. 

Dessa ingredienser skulle sedan kunnat plockats bort från listorna som redan var implementerade 

och på så sätt sorteras användarens favoritingredienser bort men användaren blir ändå presenterad 

ingredienser som borde passa bra tillsammans. Detta skulle garantera nya ingredienskombinationer, 

men inte nödvändigtvis kombinationer som användaren uppskattar. 
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5.2 Användarnas åsikter 
Eftersom fokus i detta arbete endast var på 

söksidan av PlanEatSmile uppstod det vissa 

problem med att implementation och testning 

skedde på den riktiga sidan. Detta eftersom att 

det enda sättet att ta sig till söksidan var via en 

liten sökruta på startsidan (se figur 8). Dessutom 

saknade denna ruta en sökknapp då det var 

underförstått att en sökning skulle avslutas med 

en tryckning på enterknappen. Detta skapade en 

del förvirring, framförallt hos den mindre dator 

och/eller internetvana delen av användarna. 

Detta resulterade i ganska tydliga skillnader 

mellan användare som var vana med att söka 

efter information på internet mot de som inte var 

lika vana. De som var vana hade betydligt svårare 

att komma igång, och således finns det en risk att 

de uppfattade sidan som onödigt krånglig redan 

från början och detta sedan påverkade resten av 

testet.  

Ett annat problem med att använda hela hemsidan och inte bara söksidan uppstod i scenario 1. 

Många användare hade nämligen svårt att tänka sig in i situationen att de skulle behöva söka efter 

ett recept på pannkakor. Tanken med scenario 1 var från början att användarna också skulle planera 

in receptet på en veckodag, men för att inte uttryckligen ha med andra element av hemsidan 

plockades den instruktionen bort. Naturligtvis skulle även scenariot anpassats bättre och ett 

alternativt recept borde använts istället. 

Dessutom var det tydligt att alla användare hade en ganska klar och förutfattad mening om vilka 

funktioner som finns på en receptsida. Ingen av användarna reflekterade över ingrediensförslagen 

förens de explicit påpekades i scenario 3. De användare som tänkte högt uppgav dock att de mindes 

att de sett något om ingredienser som passar med varandra men kunde inte riktigt komma ihåg vart 

och några började leta efter denna lista på andra ställen än söksidan.  

När de väl förstått tanken bakom listorna tyckte många de var smarta. Dock påpekade flera stycken 

att de inte är några personer som brukar experimentera och således såg de inte alltid nyttan av 

listan. Detta ses som ett tecken på att funktionen behövs och förhoppningsvis kan den hjälpa 

användarna att våga experimentera mera när de känner att de kan lita på rekommendationerna. 

5.2.1 SUS-enkäten 

Även en SUS-enkät användes för att bedöma hur användarna upplevde hemsidan. SUS står för 

System Usablity Scale och uppfanns 1996 som ett snabbt men kanske inte helt reliabelt instrument 

för att komma åt användbarheten hos en produkt eller tjänst (Bangor, Kortum, & Miller, 2008). SUS-

enkäten har beräknats ha en reliabilitet på mellan 85 - 92 % (Sauro & Lewis, 2012; Bangor et al, 2008) 

och ett resultat där värdet överstiger 75 anses som väldigt bra.   

Figur 8 - liten sökruta 
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I denna studie var det lägsta SUS-värdet 75 och medelvärdet låg på 92,1. Detta tyder på, om man 

accepterar SUS som ett reliabelt instrument, att hemsidan uppfattades som mycket användbar och 

lättanvänd. I artikeln av Bangor et al (2008) nämns det att en produkt med ett SUS-värde på över 90 

är exceptionellt bra. 

5.3 Användartesterna 
Ett problem med användartesterna är att de testade två skiljda saker samtidigt. Å ena sidan testades 

hur väl ingrediensrekommendationerna var och å andra sidan testades hur väl de implementerats på 

en hemsida. Det blev således en avvägning där testet om hur väl de implementerats på hemsidan 

antagligen kan anses vara testet med bäst validitet. Denna validitet förstärktes även av att 

användarna fick uppskatta hur troligt varje scenario var, för att på så sätt undvika att undertecknad 

styrde scenariona för mycket när de författades. 

Eftersom alla instruktioner gavs skriftligt och alla tester utfördes på samma dator kan man däremot 

anta att testerna har en hög reliabilitet. Att användarna uppsöktes på platser som för dem var 

välbekanta kan antagligen ses som både positivt och negativt. Positivt eftersom de kan antas vara 

mer bekväma och således kan antas svara mer sanningsenligt. Negativt då miljön trots allt kan ha 

påverkat dem. Detta försöktes undvikas genom att låta de utföra testerna i ett avskiljt rum men det 

faktum att några tester genomfördes på arbetsplatsen kan till exempel ha påverkat användarna om 

de tog med sig arbetsrelaterade bekymmer till testet. 

Att ett snöbollsurval användes kan också ha påverkat reliabiliteten eftersom det finns en risk att 

användarna blir för lika varandra. Dock sågs ett snöbollsurval som nödvändigt för att kunna få ihop 

tillräckligt med användare inom den avsatta tiden. Dessutom sågs det till att alla användare uppfyllde 

kriterierna för att ingå i den primära målgruppen vilket antogs minska påverkan av ett icke 

slumpmässigt urval.  

Problemen med validiteten gäller framförallt testerna av hur bra ingrediensrekommendationerna 

var. Framförallt på grund utav att testningen skedde på den riktiga hemsidan. Det kan uppfattas som 

en motsägelse att det skulle vara negativt när implementeringen skedde i den riktiga miljön, men om 

fokus enbart ligger på ingrediensrekommendationerna finns det alldeles för många störande 

element. Ett av dem är att söksidan endast går att nå genom att göra en sökning i sökrutan som 

markerats i figur 8. 

En annan är att produkten presenterades som en receptsida. I och med detta kommer även 

förutfattade meningar om vilka funktioner en receptsida har. Detta innebar att många deltagare inte 

uppfattade listorna med ingrediensrekommendationerna förens de påpekades explicit i scenario 3. 

Skulle man enbart ha testat hur bra rekommendationerna blev hade antagligen utskrifter av listorna 

haft en betydligt högre validitet men då kunde inte implementeringen testats samtidigt. 

5.4 Problem med att mäta effektivitet 
Ett ganska stort problem i resultatet är tabellerna med precision och täckning. Eftersom det 

egentligen inte finns något objektivt rätt eller en fullständig lista på vilka ingredienser som passar 

tillsammans gör det att siffrorna inte säger så mycket. Det är framförallt täckning som lider av detta 

och beror nästan enbart på hur många ingredienser man väljer att ta med som rätt svar. Därför är 

det självklart att systemet får en bättre täckning mot användarnas färre förslag än mot kockarnas 
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längre ingredienslistor. Dessutom ökar precisionen med listans längd vilket antagligen är en 

avgörande faktor till att precisionen för lax är högre för expertrekommendationerna.  

Ett annat problem med framförallt lax i undersökningen är att det finns så pass skilda typer av lax. 

Skillnaden i ingredienser som passar till kallrökt lax och till en färsk laxsida är ofta ganska stora.  

5.5 Begränsat receptunderlag 
Ett annat problem är det begränsade receptunderlaget som finns på PlanEatSmile. För det första 

finns det bara ungefär 300 recept men 500 ingredienser. Detta gör att många ingredienser enbart 

förekommer i ett enda recept, vilket gör att ovanliga ingredienser får större plats än de borde.  

För det andra är inte recepten användargenererade. Recepten är beställda från ICA och har valts ut 

så att de täcker hela spannet av huvudingredienser (kött, fisk & fågel) samt att det är ungefär lika 

många recept i varje kategori. Detta innebär att man kan anta att recepten är skrivna av 

professionella kockar som antingen kan ha en annan smakpalett än gemene man eller vill framhäva 

sina kunskaper och således gör recepten onödigt omständiga. Hade användarna fått skapa egna 

recept hade även dessa kunnat tas med i beräkningen och kanske kunde ingredienserna i 

användarens egna recept viktats högre än de andra.  

5.6 Tidigare forskning 
Som framgått tidigare i uppsatsen (avsnitt 4.1) kunde ingen algoritm från något annat vanligt 

förekommande rekommendationssystem implementeras rakt av för att rekommendera ingredienser. 

Detta tros bero på flera underliggande faktorer, både på grund av hur PlanEatSmile fungerar men 

också på vad en ingrediens och en smak faktiskt är. 

Vi kunde direkt utesluta någon form av innehållsbaserad filtreringsalgoritm eftersom dessa bygger på 

att man kan jämföra ingredienserna med varandra. Precis som det togs upp i teoridelen är det väldigt 

svårt att jämföra produkter som måste tolkas av användaren först. Och ingredienser är en typisk 

sådan sak som inte går att jämföra med varandra med hjälp av dess objektiva egenskaper. Det finns 

till exempel inga generella samband mellan färg, form och smak på en ingrediens. 

Och en gruppfiltreringsalgoritm hade drabbats av problemen att PlanEatSmile enbart är i betastadiet 

och saknar användarbasen som krävs. Dessutom betygsätts inte varje enskild ingrediens av 

användarna, därför skulle en sådan algoritm vara tvungen att utgå från receptbetygen istället. Den 

algoritmen som implementerades i denna uppsats utgår också från kombinationerna i recepten och 

således skulle den största skillnaden med en gruppfiltreringsbaserad algoritm vara att den ger 

individanpassade rekommendationer. Många av problemen som diskuterats i ovanstående stycken 

skulle ändå fortsätta att existera. 

5.7 Fortsatt utveckling 
Det finns fortfarande många alternativa lösningar att fundera kring och sätt att förbättra algoritmen 

på. Utöver de alternativa metoderna i punkt 5.1 hade det varit väldigt intressant och användbart om 

man kunde koppla egenskaper hos ingredienser till hur de smakar.  

Frågan är dock om en sådan koppling går att genomföra ens i teorin. Teorierna kring val av livsmedel 

pekar tydligt på att det antagligen inte finns en objektiv uppfattning av smak. Smak är egentligen en 

kombination av en mängd olika saker, som både inkluderar kombinationen av ingredienser men 
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också dofter, personliga preferenser och kontexten man befinner sig i. I vissa kontexter (tänk t ex att 

du är magsjuk som ett extremfall) kommer nästan alla ingredienser uppfattas som motbjudande, 

oavsett din vardagliga åsikt om dem. 

Dessutom skulle man kunna modifiera viktningen av ingredienser. Just nu ändras vikten alltid med 1, 

men man skulle kunna låta viktigare ingredienser viktas högre. Om möjligheten att lägga upp sina 

egna recept på hemsidan implementeras i framtiden skulle även de egna kombinationerna av 

ingredienser kunna viktas högre. 

Ett sista förbättringsförslag är om man implementerar filtreringsfunktionen som syns i figur 1. Om 

användaren får möjlighet att filtrera så enbart kombinationer som finns i en viss typ av mat (tänk 

vegetarisk) eller ett specifikt kök (tänk asiatiskt) skulle antagligen rekommendationerna uppfattas 

som mer träffsäkra. Det skulle dessutom bidra med en ännu mer unik tjänst.  

Det är dock ytterst tveksamt om vi någonsin kommer kunna ge perfekta rekommendationer av 

ingredienskombinationer. Men samtidigt är kokböcker poplärare än aldrig förr och recepten i dem 

bygger på att vissa kombinationer av ingredienser fungerar bättre än andra. Dock väljer många 

människor att utgå från grunderna i recepten men anpassa dem efter eget tycke och smak. Kanske 

bör därför ingrediensrekommendationerna också ses på detta sätt. De kommer aldrig bli perfekta för 

alla, precis som ett recept inte faller alla i smaken. Det enda man kan göra är att presentera förslag 

som förhoppningsvis alltid passar någon, och i bästa fall individanpassa förslagen så att antalet 

kombinationer den unika användaren inte gillar minimeras.  
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6 Slutsats 
Trots att tidigare studier (Jaeger, Bava, Worch, Dawsan, & Marshall, 2011; Furst, Connors, Bisogni, 

Sobal, & Falk, 1996; Sobal & Bisogni, 2009) har visat på komplexiteten i valet av föda tyder studien på 

att man med enkla medel kan skapa ett automatiskt system för ingrediensrekommendationer som 

både upplevs lättanvänt och användbart. Rekommendationerna uppnår dessutom en acceptabel 

precision, både gentemot användare och gentemot experter.  

Förutsatt att kvoten mellan antalet recept och antalet ingredienser ökar, samt att antalet användare 

och betyg ökar, finns det goda förutsättningar för att algoritmen även skall kunna användas som 

grund för individuella rekommendationer av ingredienser. Då skulle en anpassning i enlighet med de 

alternativa metoderna som togs upp i avsnitt 5.2 kunna vara aktuell och det skulle innebära att 

tidigare forskning kring rekommendationssystem även kan användas för denna domän. Detta skulle 

också kunna öka känslan av relevanta rekommendationer och skapa en funktion som kraftigt 

särskiljer PlanEatSmile från resten av receptsidorna online.  
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8 Bilaga 1 
Du kommer nu få tre påhittade scenarion där jag tror du skulle kunna ha hjälp av hemsidan 

PlanEatSmile. Jag vill att du utför ett scenario i taget och sedan rankar hur lätt du tyckte det var att 

utföra det specifika scenariot samt hur troligt du tycker liknande scenarion är. Det innebär till 

exempel att de specifika ingredienserna eller recepten som ingår i scenariot inte nödvändigtvis 

behöver vara något du personligen skulle söka efter för att scenariot ändå skulle kunna inträffa.  

Tänk gärna högt under tiden du utför scenariot och beskriv hur du tänker när du skall lösa uppgiften. 

Det kan till exempel vara när du letar efter något på hemsidan, hur du tolkar instruktionen eller hur 

du tänker när du fyller i hur lätt scenariot var att utföra. 

8.1 Scenario 1: 
Det är en tidig söndagsmorgon när du och din familj sitter ner vid frukostbordet och planerar inför 

den kommande storhandlingen. Ni brukar alltid göra en matplanering för hela veckan när ni äter 

söndagsbrunch och denna gång är barnens önskemål att ni skall äta pannkakor till middag på tisdag. 

Sök efter ett recept till pannkakor med hjälp av PlanEatSmile. 

Jag tycker detta scenario var lätt att utföra med hjälp av PlanEatSmile. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 2 3 4 5 

      Instämmer inte alls             Instämmer helt 

 

Jag tycker det är troligt att ett liknande scenario skulle kunna inträffa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 2 3 4 5 

       Instämmer inte alls             Instämmer helt 

8.2 Scenario 2: 
Det är fredag eftermiddag och du har slutat ett par timmar tidigare från jobbet. Du har ingen aning 

om vad du skall laga till kvällsmat men hittar i kylskåpet lite köttfärs som går ut idag och en skvätt 

grädde som blev över från någon annan maträtt tidigare i veckan. Sök efter ett recept som 

innehåller både köttfärs och grädde med hjälp av PlanEatSmile. 

Du inser att den gula löken du köpte för några veckor sedan börjar se lite tråkig ut. Lägg till gul lök till 

sökningen och hitta ett recept som innehåller alla tre ingredienserna. 

Jag tycker detta scenario var lätt att utföra med hjälp av PlanEatSmile. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 2 3 4 5 

      Instämmer inte alls             Instämmer helt 

Jag tycker det är troligt att ett liknande scenario skulle kunna inträffa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 2 3 4 5 

       Instämmer inte alls             Instämmer helt 
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8.3 Scenario 3: 
Det är dagen innan er planerade storhandling och ni har glömt att planera in ett recept till middag. 

Du rotar igenom frysen och hittar en bit torsk som legat där väldigt länge eftersom du tröttnat på alla 

recept av torsk som du brukar laga. Kom på ett nytt recept till torsk som innehåller minst tre extra 

ingredienser. Använd PlanEatSmile och ingredienserna som hemsidan rekommenderar till torsk 

som inspiration och anteckna de tre ytterligare ingredienserna nedan: 

1:_______________________  3: _______________________ 

2: _______________________ 

 Jag tycker detta scenario var lätt att utföra med hjälp av PlanEatSmile. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 2 3 4 5 

      Instämmer inte alls             Instämmer helt 

 

Jag tycker det är troligt att ett liknande scenario skulle kunna inträffa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 2 3 4 5 

       Instämmer inte alls             Instämmer helt 

 

Jag vill nu att du (utan att använda PlanEatSmile) rankar de fem ingredienser du tycker passar bäst till 

kyckling. Kom ihåg att ingredienserna inte nödvändigtvis behöver passa tillsammans eller tillhöra ett 

recept. Det är endast hur väl de passar med kyckling som är det intressanta: 

1:_______________________  4: _______________________ 

2: _______________________ 5: _______________________ 

3: _______________________ 

Återupprepa nu ovanstående uppgift men istället för kyckling funderar du på vilka fem ingredienser 

du tycker passar bäst tillsammans med lax: 

1:_______________________  4: _______________________ 

2: _______________________ 5: _______________________ 

3: _______________________ 

Om du nu söker på PlanEatSmile efter kyckling, vad är dina synpunkter på ingredienserna hemsidan 

tycker passar till kyckling? Tycker du de passar? Saknas något? Berätta! 

Upprepa ovanstående sökning fast för lax. Tycker du något saknas? Passar alla ingredienserna som 

rekommenderas enligt dig? Berätta! 

Tack för din medverkan. Innan vi avslutar skulle jag vilja att du fyllde i enkäten på nästa sida som 

handlar om den generella känslan du fick när du utförde uppgifterna. Formuläret är ett 

standardformulär, så om du tycker någon fråga är konstig eller inte går att besvara sätt en 3:a och gå 

vidare till nästa fråga.  
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