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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning 

Användarstyrd filmsajt 
- med felkontroll 
 
Denna examensrapport redogör för vår undersökning om hur man kan ge 
användarna större frihet att lägga till och styra innehållet på en filmsajt utan att 
felaktig information uppstår. Med arbetet ville vi förbättra den felkontroll som 
sker på användarstyrda sajter idag med avseende på svordomar, olämplig 
presentation samt innehållets äkthet och anpassa detta efter innehållet på en 
filmsajt. 
 
För att veta vad en filmsajt ska innehålla gjorde vi en analys av befintliga 
filmsajter samt delade ut en enkätundersökning. För att ta fram en lösning för 
användarstyrning och felhantering på vår filmsajt analyserade vi befintliga 
lösningar.   
 
Det finns idag få sajter som låter användarna styra innehållet och felhanteringen 
utgörs då i stort sett av en administratör eller användarna själva. Metoden som 
togs fram i rapporten bygger på vidareutvecklingar av de lösningar som andra 
användarstyrda sajter använt sig av. Felhanteringen utgår från att låta användarna 
kontrollera innehållet men det sker även en kodningskontroll av informationens 
form innan den sparas i databasen. För detta tillämpas en ratingfunktion som tar 
hand om de felaktigheter som uppstår och ser till att informationen är korrekt 
innan den får sparas till databasen. På en webbsida för förhandsgranskning 
presenteras eventuella felaktigheter och användarna får möjlighet att ändra den 
inskrivna informationen. 
 
För att testa våra lösningar implementerade vi en prototyp av filmsajten. Detta 
gjorde vi även för att praktiskt visualisera de val och lösningar som tagits fram i 
rapporten. Utifrån våra tester fick vi fram att ratingfunktionen stoppade en stor 
del av svordomar och andra felaktigheter av informationens form, t ex oförståelig 
text. När det gäller kontroll av sakfel, inte korrekt information, fungerade även 
användarnas felhantering i efterhand väl. Resultatet av arbetet blev en förbättrad, 
men inte exemplarisk, felhantering gentemot de användarstyrda metoderna. 



AbstractAbstractAbstractAbstract 
User controlled movie site 
- with error control 
 
This thesis accounts for our investigation of how to give users greater freedom to 
add and control the contents on a movie site without the appearance of faulty 
information. We wanted to improve the error control that occurs on user 
controlled web sites today concerning foul language, unsuitable presentation as 
well as the content’s authentication and adjust this to a movie site. 
 
To find out what a movie site should contain we did an analysis of existing movie 
sites and handed out an opinion poll. To develop a solution to user control and 
error control on our movie site we analysed existing solutions.  
 
Today there are few web sites that allow users to control the content and the error 
control is managed by an administrator or the users. The method developed in 
this report is a further development of solutions used on other user controlled 
web sites. The error control is based on letting the users control the content but 
there is also an automatic encoding control of the information’s outline before it 
is saved to the database. For this a rating function is applied that deals with the 
occurred errors and makes sure that the information is correct before it is saved. 
In a preview page possible errors are presented and the users have the option of 
changing the information. 
 
To test and practically visualise our developed solutions we implemented a 
prototype of the movie site. From our test results we’ve established that the rating 
function stopped a great deal of cursing and other errors in the outline of the 
information, e g incomprehensible text. The control of authentication, incorrect 
information, made by the users also worked well. The result was an improved, 
not yet exemplary, error control in regard to the user controlled methods. 
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1 Inledning1 Inledning1 Inledning1 Inledning    
Det finns idag många olika sajter som vänder sig till filmintresserade. Det finns 
allt ifrån filmsajter med större databassystem, som innehåller mer eller mindre 
varje film som någonsin har skapats, till mindre sajter som inriktar sig på aktuella 
filmnyheter. 
 
Dessa filmsajter tillhör i stort sett den dominerande typen av sajter som finns, 
vilka är uppbyggda av ett förutbestämt innehåll, d v s det är personerna som 
bygger upp sajten som bestämmer. Användarna får inte vara med och bestämma 
över innehållet utan kan endast ta del av den information som presenteras. 
 
Det finns dock ett antal sajter som låter användarna vara med och styra 
innehållet. Man låter dem då antingen kontrollera informationen själva eller 
skicka in förslag till en administratör. De sajter som tillämpar kontroll hos 
användarna, med kontroll av oönskad information, saknar en god felhantering då 
dessa får bestämma över den information som sparas.  
 

1.1 Syfte och målsättning1.1 Syfte och målsättning1.1 Syfte och målsättning1.1 Syfte och målsättning    

Syftet med vårt arbete är att skapa en filmsajt för filmintresserade som ger större 
frihet för användarna att lägga till och styra innehållet än vad som erbjuds på 
filmsajter idag, utan att oönskad information sparas. 
 
Vårt huvudmål är att skapa en helt användarstyrd filmsajt med censurering av 
oönskad information och utan någon inblandning av administratör. För att lösa 
vårt huvudmål får vi ett flertal delmål som vi måste lösa.  
 
Vårt största delmål är att allt innehåll på vår filmsajt ska styras av användarna via 
en fast mall, så länge de inte lägger till oönskad information. Vi har alltså som ett 
mindre mål att skapa en filmsajt med en fast struktur för att underlätta 
användandet av sajten för våra användare. Vilken typ och delar av innehåll som 
ska finnas med på filmsajten ska vara förutbestämt utifrån användarnas åsikter.  
 
Vårt näst största delmål är att vi genom att vidareutveckla de befintliga lösningar 
mot användarstyrning som finns vill försvåra och helst förhindra att felaktiga 
filmer eller filmfakta läggs in i databasen, helt utan någon inblandning av 
administratör. För att förhindra felaktigheterna vill vi skapa en metod för att 
automatiskt kontrollera informationen innan den sparas. Målet med den 
automatiska felkontrollen gentemot en administratör är att informationen ska 
sparas snabbare. Däremot är inte snabbheten lika högt klassad som att 
felaktigheter stoppas.  
Ett litet delmål som vi har är att användarna ska kontrollera informationen i 
efterhand om den automatiska felkontrollen mot förmodan skulle släppa igenom 
någon felaktighet. 
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För att testa hur väl vår metod för användarstyrning och felhantering fungerar har 
vi som mål att implementera en prototyp av filmsajten. Implementationen ska 
omfatta sökning bland filmsajtens registrerade filmer, presentation av en vald 
film, inläggning av ny film och recension med automatisk kontroll av valda 
indata samt redigering av en vald film. 
 

1.2 Frågeställning1.2 Frågeställning1.2 Frågeställning1.2 Frågeställning 

Idag finns det i huvudsak två olika metoder för att låta användarna styra 
innehållet på en sajt. Principen med att låta besökarna lägga in information fritt 
kan leda till att felaktigheter uppkommer i innehållet. Om man i stället låter 
administratören styra vilket innehåll som ska finnas med på sajten försvinner en 
stor del av användarnas frihet. Vi vill utifrån de befintliga lösningarna ta fram en 
metod som låter användarna styra informationen på vår filmsajt med förbättrad 
felhantering som grundar sig i: 
 

• Hur skapar man en filmsajt där användarna själva styr innehållet? 
• Hur förhindrar man missbruk? 
• Hur förhindrar man att felaktigheter sparas i systemet? 

 

1.3 Avgränsningar1.3 Avgränsningar1.3 Avgränsningar1.3 Avgränsningar    

Felkontroll av textinnehåll sker endast mot det svenska språket. De listor med 
specifika ord som felkontrollen jämför med är inte fullständiga, utan visar endast 
principen. Information kan endast läggas till och ändras.  
 

1.4 Disposition1.4 Disposition1.4 Disposition1.4 Disposition    

I kapitel 2, ”Metodik”, beskrivs arbetets struktur och tillvägagångssätt. 
 
I kapitel 3, ”Val av filmsajtens innehåll”, beskrivs urvalsprocessen kring vilken 
information vår filmsajt ska bestå av.  
 
I kapitel 4, ”Befintliga lösningar”, beskrivs och analyseras de lösningar för 
användarstyrning och felhantering som dominerar på Internet idag. 
 
I kapitel 5, ”Val av metod”, beskrivs valet av den metod som ska tillämpas på den 
användarstyrda filmsajten. 
 
I kapitel 6, ”Felhantering av innehålls form vid tillägg”, beskrivs den felhantering 
som tillämpas av respektive innehåll på vår filmsajt vid tillägg av information. 
 



 3 
 

I kapitel 7, ”Implementation och resultat”, beskrivs den praktiska 
implementationen av vår filmsajt med felkontroll och det resultat vi kan dra 
utifrån testning av den. 
 
I kapitel 8, ”Slutsats och diskussion”, dras slutsatser om arbetet. Det diskuteras 
även vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda och vad som finns kvar att 
arbeta med i framtiden. 
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2 Metodik2 Metodik2 Metodik2 Metodik    
I första fasen samlar vi information om vilket innehåll vår filmsajt ska bestå av. 
Detta resulterar i att vi får fram vilken information som är relevant för ämnet och 
som ska finnas med på sajten. Det är utifrån denna information som 
användarstyrningen och felhanteringen skall anpassas.  
 
I andra fasen analyserar vi fram vilken användarstyrning som ska användas på vår 
filmsajt utifrån det innehåll som vi i första fasen får fram ska finnas med. Från 
innehållet och användarstyrningen analyserar vi fram vilken felhantering som ska 
tillämpas på sajten och hur denna ska hanteras vid olika typer av information. 
Detta leder till att vi identifierar fel och brister som kan uppstå och hittar 
lösningar till dem.  
 
I tredje fasen implementeras de lösningar som vi kom fram till under andra fasen 
för att testa dem, vilket resulterar i att vi får reda på om och hur väl lösningarna 
kan tillämpas i praktiken. Med utgångspunkt från det resultat vi får fram av 
implementationen drar vi slutsatser. Vi diskuterar var i processen det eventuellt 
har brustit och vad som kan göras annorlunda för att förhindra det inträffade.  
 

2.1 Fas 1 2.1 Fas 1 2.1 Fas 1 2.1 Fas 1 ---- Val av filmsajtens innehåll Val av filmsajtens innehåll Val av filmsajtens innehåll Val av filmsajtens innehåll    

För att kunna analysera hur användarstyrning och felhantering ska användas på 
filmsajten samlar vi i första fasen information om vad sajtens innehåll ska bestå 
av. Det gör vi för att ha som grund till användarstyrningen och felhanteringen.  
 
För att få en tydlig överblick över vilken information som anses relevant att ha 
med på en filmsajt analyserar vi befintliga filmsajters innehåll. Utifrån analysen 
och vad vi själva anser ska finnas på en filmsajt skapar vi en enkät. Enkäten består 
av frågor angående vilket innehåll användarna vill ha med på en filmsajt, då det är 
de som kommer att besöka den. Vi delar ut enkäten slumpmässigt till potentiella 
användare för vår filmsajt. 
 

2.2 Fas 2 2.2 Fas 2 2.2 Fas 2 2.2 Fas 2 ---- Val av användarstyrning och felhantering Val av användarstyrning och felhantering Val av användarstyrning och felhantering Val av användarstyrning och felhantering    

På Internet finns idag i huvudsak två metoder av användarstyrning, d v s att låta 
användarna vara med och styra innehållet på sajten. Den ena metoden, som 
dominerar på Internet, bygger på att användarna får skriva in information efter 
en förutbestämd mall och därefter är det administratören som styr vilket innehåll 
som får tillåtelse att presenteras på sajten, t ex Blocket [7]. Det är endast 
administratören som har rätt att ändra, ta bort och kontrollera innehållet. 
Metoden delas upp i två varianter där administratören kontrollerar informationen 
antingen innan eller efter den sparas. Den andra metoden bygger på att 
användarna får skriva in informationen helt fritt, med undantag av viss bestämd 
oönskad information. Det är användarna som styr innehållet och har rätt att 
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ändra, ta bort och kontrollera det på sajten. Denna metod grundar sig också på 
att användarna redigerar och förbättrar varandras information.  
 
För att kunna ta fram en lösning för en användarstyrd filmsajt samlar vi 
information om de befintliga lösningar som finns. I arbetet utgår vi från dessa 
metoder och analyserar fram vilka lösningar som bäst representerar den funktion 
vi vill uppnå. Lösningarna sätter vi ihop till en metod som vi använder oss av på 
filmsajten.  
 
Utifrån det innehåll vi ska presentera på sajten undersöker vi vilken typ av 
felhantering som ska tillämpas vid respektive informationstillägg. Vi analyserar 
sajter för att se om det finns någon befintlig lösning som vi kan använda oss av 
eller vidareutveckla. Beroende på vilken typ av information som läggs till kan 
olika misstag och missbruk uppstå. På grund av detta analyserar vi de olika 
typerna av information var för sig och tar fram lösningar som är bäst anpassade 
för respektive innehåll. 
 

2.3 Fas 3 2.3 Fas 3 2.3 Fas 3 2.3 Fas 3 ---- Implementation och resultat Implementation och resultat Implementation och resultat Implementation och resultat    

För att testa de slutsatser och lösningar för felhantering vi tar fram i rapporten 
och för att få fram resultat från dessa implementerar vi en prototyp av vår 
filmsajt. Testningen görs av ett mindre antal frivilliga användare som under en 
kortare tid får lägga till och redigera information på filmsajten. Det resultat vi får 
fram av testningen bygger upp vår slutsats för hur väl vi har lyckats nå våra mål 
med de framtagna lösningarna. Utifrån resultatet drar vi även slutsatser om vad 
som behöver göras för att skapa en bättre lösning i framtiden. 
 
Implementationen behövs för att praktiskt förtydliga våra lösningar av att låta 
användarna styra innehållet på filmsajten och den framtagna felhanteringen. Den 
bidrar även med en visuell presentation av hur vi har tänkt och de lösningar vi har 
kommit fram till. 
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3 Val av filmsajtens innehål3 Val av filmsajtens innehål3 Val av filmsajtens innehål3 Val av filmsajtens innehålllll 
Vilka filmfakta som är relevanta och intressanta att ha med på en filmsajt är inte 
givet och därför gjorde vi en analys av befintliga lösningar på marknaden. Vi 
delade även ut en enkät med frågor om vad användare anser är viktig information 
att ha med på en filmsajt. För att veta vem vår filmsajt riktar sig till gjorde vi först 
en målgruppsbeskrivning. Vi gjorde även en definition av vad som, utifrån vår 
målgrupp, är oönskad information och inte ska få sparas till vår filmsajt. 
 
Det innehåll vi får fram från analys av filmsajter och enkät ligger till grund för 
vilken automatisk felhantering som ska tillämpas vid tillägg av respektive 
information. 
 

3.1 Målgruppsbeskrivning3.1 Målgruppsbeskrivning3.1 Målgruppsbeskrivning3.1 Målgruppsbeskrivning    

Vår huvudmålgrupp består av personer från medelklassen, mellan 15 och 30 år, 
som har film som stort intresse. De vill kunna få kort, och även mer djupgående, 
information om filmer på ett enkelt och snabbt sätt. Målgruppen består av seriösa 
personer som lägger stor vikt vid att informationen är korrekt och presenteras på 
ett respektabelt sätt. Personerna respekterar andra människor högt och vill dela 
med sig av sina åsikter i form av att skriva recensioner samt påverka sajten 
innehållsmässigt så att andra människor får nytta av den. 
 

3.2 Definition av oönskad information 3.2 Definition av oönskad information 3.2 Definition av oönskad information 3.2 Definition av oönskad information     

För att veta vad som anses som felaktigheter och vad felkontrollen ska kontrollera 
innehållet mot behövs en definition av vilken information som, utifrån vår 
målgrupp, är oönskad. Oönskad information benämns i resten av rapporten som 
fel eller felaktigheter. 
Det finns flera kategorier av felaktigheter som inte bör finnas på en sajt. Det finns 
sakfel där informationen inte är korrekt, t ex fel skådespelare, moraliska fel bl a 
svordomar och rasistiska uttryck men även rena språkfel där ord eller meningar 
inte följer regler i det svenska språket. Nedan följer en lista där felaktigheterna är 
grupperade i olika kategorier. 
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Sakfel 

• Fel titel Det som är inskrivet som titel till filmen är inte 
den titel som filmen egentligen har. 

• Fel regissör Det som är inskrivet som namn på regissören är 
inte det namn som regissören/regissörerna i 
filmen har. Det kan t ex vara ett namn som inte 
tillhör en regissör eller namnet på en regissör 
som inte har regisserat den film det handlar om. 

• Fel skådespelare Det som är inskrivet som namn på skådespelare 
är inte det namn som 
skådespelaren/skådespelarna i filmen har. Det 
kan t ex vara ett namn som inte tillhör en 
skådespelare eller namnet på en skådespelare 
som inte agerar i den film det handlar om. 

• Fel inspelningsår Det år som är angett för filmen är inte det år då 
filmen är skapad. 

• Fel land Det land som är angett för filmen är inte det 
land som filmen är skapad i. 

• Fel åldersgräns Den åldersgräns som är angiven för filmen är 
inte den åldersgräns som gäller för den. 

• Fel genre Den/de genrer som är angivna är inte den/de 
genrer som filmen är uppbyggd av. 

• Fel längd Den längd som är angiven för filmen är inte den 
längd filmen har. 

Språkfel 

• Stavfel De ord som skrivits in är inte rättstavade enligt 
det svenska språket. 

• Konstiga tecken Den text som skrivits in innehåller konstiga 
tecken, t ex ¤ # * @ ~ < > %, vilka inte används 
i löpande text, namn o s v.  

• Ord utan vokal Ett/flera ord som skrivits in saknar vokal. 
Förutom förkortningar så har alla ord i svenska 
språket minst en vokal i sig. 

• Längre ord utan 
konsonant 

Ett/flera ord med mer än ett tecken som skrivits 
in saknar konsonant. Förutom kortare ord har 
alla ord i svenska språket en konsonant i sig. 



 8 

Element som gör sajten svårläst 

• Dubblering Den inskrivna informationen finns redan med 
på sajten på en annan plats. 

• Långa texter Den text som skrivits in är mycket lång, vilket 
gör den svårläst. 

• Långa meningar Den text som skrivits in består av många långa 
meningar, vilket gör den svårläst. 

• Korta meningar Den text som skrivits in består av många korta 
meningar, vilket gör den korthuggen och på så 
sätt svårläst. 

• Långa ord Den text som skrivits in består av många långa 
ord. I regel brukar en mening bestå av en stor 
variation av långa och korta ord. Om det bara 
finns långa ord brukar det kunna vara ett 
resultat av att någon har skrivit in en mängd 
tecken utan någon innebörd bara för att nå upp 
till en viss textlängd. 

• Korta ord Den text som skrivits in består av många korta 
ord. I regel brukar en mening bestå av en stor 
variation av långa och korta ord. Om det bara 
finns korta ord brukar det kunna vara ett 
resultat av att någon har skrivit in en mängd 
tecken utan någon innebörd bara för att nå upp 
till en viss textlängd. 

Element som gör sajten långsam 

• Stora bilder Stora bilder som läggs till på sajten har en 
onödigt stor filstorlek. 

• Video Videofilmer som läggs upp på sajten tar upp 
oerhört mycket plats på servern. 

Moraliska fel 

• Svordomar Ord som enligt det svenska språket anses ”fula”, 
t ex fan och jävlar. 

• Sexistiska uttryck Uttryck som nedvärderar människor på grund 
av deras kön eller sexuella läggning. 

• Rasistiska uttryck Uttryck som nedvärderar människor av någon 
ras. 
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Fastän vi vill att användarna ska få kontrollera allt innehåll på vår filmsajt är det 
viktigt att information som, utifrån vår målgrupp, är oönskad stoppas.  
Det vi ville med vår felkontroll var att stoppa den typen av felaktigheter genom 
att kontrollera informationen mot de typer av felaktigheter som finns indelat i 
våra kategorier. För att göra detta valde vi att ta ut ett urval av parametrar som 
representerar den kontroll vi vill göra. Det är egentligen inte parametrarna i sig 
som är det viktiga utan det är framför allt den kontroll de i helhet skapar och 
representerar. 
 
Sakfel och språkfel i form av stavfel är enligt målgruppen mindre allvarliga än 
missbruk och moraliska felaktigheter. Det är även svårt och mycket 
resurskrävande att ha en kontroll för att förhindra det. Därför valde vi att inte låta 
den automatiska felkontrollen sköta detta utan överlät det till användarnas 
felkontroll i efterhand. 
 

3.3 Analys av filmsajter3.3 Analys av filmsajter3.3 Analys av filmsajter3.3 Analys av filmsajter    

För att ta reda på vad som ska finnas med på vår filmsajt började vi med att 
analysera redan befintliga lösningar. Vi tittade på tjugo olika filmsajter  
(Appendix A), allt från sajter som inriktar sig på filmfakta och recensioner till 
sajter som presenterar all information som finns om film. För att se sambandet 
mellan dessa noterade vi vilket innehåll som finns med på respektive filmsajt. 
Utifrån detta skapade vi ett diagram som visar vilket innehåll som finns och hur 
många av filmsajterna som har med respektive information. 
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Figur 3.3.1: Diagram som visar hur innehållet på olika filmsajter fördelar sig. 
 
Genom analysen kunde vi konstatera att den information som större delen av alla 
filmsajterna, mer än hälften, har gemensamt är kortfattad fakta som består av 
betyg, titel, genre, längd, trailer, inspelningsår, land, regissör och skådespelare. 
 
Alla filmsajterna presenterar även handling, recensioner och en eller flera bilder 
från filmen. Nästan 75% av de analyserade filmsajterna har med omslagsbilder 
men bara drygt hälften har med bilder från filmen. 
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3.4 Enkätundersökning av filmfakta3.4 Enkätundersökning av filmfakta3.4 Enkätundersökning av filmfakta3.4 Enkätundersökning av filmfakta    

För att ta reda på vad användare anser är relevant information att ha med på en 
filmsajt delade vi ut en enkät (Appendix B). Frågorna på enkäten satte vi ihop 
utifrån det innehåll som finns med på filmsajterna vi analyserade samt egna 
funderingar och idéer av vad som bör finnas med.  
 
Under analysen fick vi en idé om att ha med en genremätare. Mätaren visar de 
fyra mest grundläggande byggstenarna hos filmer och talar om hur mycket av 
respektive byggsten en film innehåller. På grund av den stora frånvaron av 
liknande lösningar på Internet ville vi ta reda på vad användarna tyckte om idén 
och tog därför med en fråga om den i enkäten. 
 

 
 

Figur 3.4.1: Genremätare med de fyra mest grundläggande byggstenarna hos filmer. 
 
För att få blandade åsikter delade vi slumpmässigt ut enkäten till potentiella 
användare av en filmsajt. Enkäten fylldes i av 30 personer. De som fyllde i 
enkäten var av båda könen, mellan 20 och 30 år gamla, både vana och ovana 
Internetanvändare och enligt dem själva var de medel till mycket intresserade av 
film. 
 
Med utgångspunkt från enkätsvaren satte vi ihop ett diagram som visar hur 
många som är intresserade av respektive information. 
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Figur 3.4.2: Diagrammet visar hur resultatet från enkäten fördelar sig.  
 
Det innehåll som mer än 65% av de tillfrågade vill ha med på en filmsajt är 
kortfattad fakta som består av betyg, titel, inspelningsår, regissör och 
skådespelare. De vill även ha med handling och recensioner till filmen. 
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Vi satte också ihop ett diagram över hur många recensioner de personer som 
svarat på enkäten läser om en film. 
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Figur 3.4.3: Diagrammet visar hur många recensioner de tillfrågade läser då de är intresserade 
av en film. 
 
De flesta, 28 av de 30 tillfrågade, läser en till tre recensioner om en film de är 
intresserade av. Användarna vill kunna läsa recensioner för att få en bedömning 
av filmen och få reda på vad andra har tyckt om den. En recension ger enligt de 
tillfrågade en annan bedömning av filmen än vad en trailer eller handling kan ge.  
 
Utifrån resultatet från enkäten satte vi också ihop ett diagram över hur många av 
de tillfrågade som anser att det spelar någon roll vem som har recenserat. 
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Figur 3.4.4: Diagrammet visar hur många av de tillfrågade som vill veta vem som har skrivit 
recensionen. 
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Om det är viktigt att veta vem som har skrivit recensionen råder det delade 
meningar om. Ungefär hälften av de tillfrågade är intresserade av att veta detta. 
De anser att det viktiga för recensionen inte är vem som har recenserat utan vad 
som står i den. Det kan dock ge fördelen att man känner till vad recensenten har 
för åsikter och på så sätt vet hur väl det stämmer överens med ens egna. 
 

3.5 Redogörelse för val av innehåll3.5 Redogörelse för val av innehåll3.5 Redogörelse för val av innehåll3.5 Redogörelse för val av innehåll    

Genom sammanställning av resultatet från analysen av filmsajterna och 
enkätundersökningen kunde vi dra slutsatser om vad som ska vara med på vår 
filmsajt.  
 
Den information som mer än 65% av alla personer som svarade på enkäten och 
nästan alla analyserade filmsajter har med är så viktig att den ska vara med på en 
filmsajt. Informationen är recensioner, handling, titel, regissör, betyg, 
inspelningsår och skådespelare i filmen. 
 
Den information som mer än 33% men färre än 65% av alla tillfrågade ville ha 
med och inte redan tagits med gick vidare för ytterligare diskussion. Den 
information som gick vidare är genre, längd, bild från film, omslagsbild, 
köpfilmspremiär, biopremiär, åldersgräns, trailer, land och språk.  
 
Större delen av de filmsajter som vi analyserade har med genre, land och längd, 
därför ska även det finnas med på filmsajten.  
 
När det gäller att ha med en bild på filmsajten står det mellan en bild från filmen 
och en omslagsbild. I och med att fler personer av de tillfrågade efterfrågar en 
omslagsbild och att en sådan säger mer om filmen då det kan vara som hjälp, t ex 
vid köp av film, anser vi att en omslagsbild ska finnas med på filmsajten. 
 
Få av de analyserade filmsajterna har med köpfilmspremiär och biopremiär. Inte 
så många av de som svarade på enkäten vill ha med köpfilmspremiär och därför 
ska inte det finnas med på filmsajten. Många av de tillfrågade vill däremot ha 
med biopremiär men eftersom detta endast är intressant då en film inte har haft 
premiär på bio anser vi att det inte ska finnas med på filmsajten. 
 
Enligt analysen är det få filmsajter som har med åldersgräns och trailer, men då 
drygt hälften av de som svarade på enkäten ansåg att det är viktig information om 
en film anser vi att detta ska finnas med på filmsajten. 
 
När det gäller språk så talar detta om vilka språk som talas eller på annat sätt är 
representerade i filmen. Däremot talar det inte om vilket land filmen kommer 
från. Vi anser att det är viktigare att veta varifrån filmen kommer än vilka språk 
som talas i den. Eftersom de båda är snarlika valde vi att i vår prototyp av 
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filmsajten begränsa oss till land då det talar om vilket land filmen kommer från, 
vilket ofta leder till att man vet vilket språk som talas. 
 
I och med att vi fick så positiv respons på idén om en genremätare, där så gott 
som 80% av användarna ansåg att den tillför något för en film ska den finnas 
med på filmsajten. 
 
Knappt hälften av de tillfrågade vill ha med recensentens signatur till en 
recension. Eftersom signaturen gör det möjligt för användarna att känna igen hur 
väl recensentens åsikter stämmer överens med sina egna anser vi ändå att 
recensentens namn eller alias ska finnas med på filmsajten. 
 
Den information som vi anser är viktig att ha med på vår filmsajt är 
sammanfattningsvis: 

• handling 
• omslagsbild 
• betyg 
• recensioner 
• signatur till recension 
• titel 
• regissör 
• genre 
• land 
• skådespelare 
• längd 
• inspelningsår 
• åldersgräns 
• trailer  
• genremätare 
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4 Presentat4 Presentat4 Presentat4 Presentation och analys av befintliga lösningarion och analys av befintliga lösningarion och analys av befintliga lösningarion och analys av befintliga lösningar    
Det finns flera olika metoder och synsätt idag för att hantera felhantering på en 
användarstyrd sajt. De två största metoderna, som låter användarna styra 
innehållet, är den administratörsstyrda metoden och den användarstyrda 
metoden. Den administratörsstyrda metoden kan delas upp i två varianter där 
administratören antingen kontrollerar informationen innan eller efter den 
publicerats. Den användarstyrda metoden låter användarna själva lägga till och 
kontrollera informationen. Det finns även metoder för att rangordna information 
med hjälp av betygsättning. 
 
I det här kapitlet presenteras och analyseras de befintliga lösningar som finns att 
tillgå, med utgångspunk i våra mål för filmsajten. Lösningarna för felhantering 
kan delas upp i två grupper. Den ena är kontroll av innehåll som menas med att 
man kontrollerar informationen mot sakfel, d v s att det är rätt information till 
respektive innehåll. Den andra är kontroll vid tillägg där man utgår från att 
kontrollera att informationen är av rätt format, inom ett givet intervall och att 
den inte innehåller språkfel, moraliska fel, eller element som gör sajten svårläst 
eller långsam. Det är detta vi i rapporten refererar till då vi skriver om kontroll av 
informations form. 
 

4.4.4.4.1 Administratörsstyrd metod1 Administratörsstyrd metod1 Administratörsstyrd metod1 Administratörsstyrd metod    

Med metoden menas att en administratör på sajten styr vilket innehåll 
användarna har lagt till som får publiceras. Metoden delas upp i två varianter som 
anger hur administratören kontrollerar informationen. 
 

4.1.1 Presentation av administratörsstyrd metod 

Den administratörsstyrda metoden låter användarna fylla på information via en 
förutbestämd mall, där typen av innehåll som ska skrivas in är bestämt. Metoden 
bygger på att en administratör godkänner all information som ska presenteras på 
sajten. Det finns två varianter av administratörsstyrning, som anger hur 
informationen kontrolleras av administratören. 
 
Den första varianten bygger på att administratören godkänner all information 
innan den får publiceras. Informationen som ska läggas till måste följa ett antal 
bestämda regler och administratören kontrollerar att dessa har följts innan den får 
presenteras på sajten. Metoden tillämpas främst av sajter där det är av stor 
betydelse att innehållet är korrekt och måste hållas kontrollerad, t ex 
annonssajter. 
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Figur 4.1.1.1: Från Blocket [7], administratören godkänner informationen innan den 
presenteras. 
 
Den andra varianten bygger på att administratören i efterhand granskar 
innehållet som har publicerats och då bestämmer om det är godkänt eller inte. 
Innehållet på sajter som har denna typ av administratörsstyrning behöver inte 
vara helt faktamässigt korrekt då det snarare bygger på användarnas åsikter och 
uttryck än ren fakta. Metoden tillämpas främst av sajter där användarna får 
uttrycka sina åsikter mer fritt, t ex forum.  
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Figur 4.1.1.2: Från ett forum på Moviezine [10], administratören godkänner informationen 
efter att den har publicerats. 
 
För båda varianterna gäller att användarna inte har någon rätt att i efterhand 
redigera eller ta bort befintlig information från sajten. Ibland finns det möjlighet 
att ändra sitt eget informationstillägg inom en viss tidsram, annars är det endast 
administratören som har rätt att styra och redigera innehållet. 
 
De filmsajter som finns på Internet idag låter inte användarna vara med och styra 
innehållet mer än i form av att skicka in recensioner, omdömen eller förslag. För 
detta tillämpas den administratörsstyrda metoden där administratören 
kontrollerar tillägget antingen innan eller efter det publiceras. 
 

4.1.2 Analys av administratörsstyrd metod 

Genom att styra användarnas informationstillägg med en mall visar man tydligt 
för dem vad som kan läggas till. Eftersom informationen som läggs till är bestämd 
kan man få en mer konsekvent struktur på sajten, där den information som hör 
samman presenteras tillsammans. På så sätt är det snabbt och lätt för användarna 
att hitta den information de söker. 
 
Den största fördelen med att låta en administratör kontrollera informationen 
innan den läggs till är att man uppnår kontroll över innehållet. På så sätt får 
felaktigheter inte lov att sparas till sajten, vilket ger kontroll över att 
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informationen inte innehåller sakfel. De största nackdelarna är att användarnas 
frihet att styra innehållet kraftigt minskar och att det tar tid innan informationen 
presenteras på sajten. En mindre nackdel är att även riktig information kan 
stoppas om administratören av någon personlig anledning inte vill ta med den. 
 
Att låta administratören kontrollera informationen i efterhand innebär den stora 
fördelen att den presenteras snabbt på sajten, vilket ger en snabb tillförsel av 
innehåll. Nackdelen är att informationen inte kontrolleras förrän i efterhand och 
då tillåts på sajten tills den plockas bort. Man kan på så sätt inte garantera att 
informationen inte innehåller sakfel. 
 

4.2 Användarstyrd metod4.2 Användarstyrd metod4.2 Användarstyrd metod4.2 Användarstyrd metod    

Med metoden menas att användarna har kontroll över vilket innehåll som ska 
finnas på sajten utan närvaro av administratör. 
 

4.2.1 Presentation av användarstyrd metod 

Den användarstyrda metoden låter användarna styra vilken information som ska 
finnas med på sajten och hur den ska presenteras. Användarna har stora 
möjligheter att redigera, ändra och ta bort befintlig information, d v s de kan 
påverka även andras inlägg. På så sätt utvecklas innehållet hela tiden och kan 
förbättras allt eftersom. Felkontrollen som tillämpas grundas på att användarnas 
avsikter är goda. Användarna själva kontrollerar innehållet, vilket utgör den enda 
felhantering som finns. 
 

4.2.2 Analys av användarstyrd metod 

De största fördelarna med att använda en helt användarstyrd metod är att sajtens 
innehåll snabbt ökar i omfång och att användarna får stor frihet att lägga till, ta 
bort och redigera sin och andras information. En annan fördel är att risken för att 
felaktigheter i informationen får finnas kvar på sajten minskar. Den största 
nackdelen med den användarstyrda metoden är att man inte kan lita på att 
informationen inte innehåller sakfel då man inte känner till författarens avsikt 
[4,8].  
 
Ett stort problem är att eftersom alla får lägga till innehåll hamnar information 
som hör samman lätt på olika ställen på sajten och användarna får på så sätt svårt 
att hitta det de söker. Även samma information uppstår lätt på flera ställen på 
sajten, vilket medför onödig dubblering av information.  
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4.3 Användarstyrd metod med administratör4.3 Användarstyrd metod med administratör4.3 Användarstyrd metod med administratör4.3 Användarstyrd metod med administratör    

Med metoden menas att användarna har kontroll över vilket innehåll som ska 
finnas på sajten och att det finns en administratör. 
 

4.3.1 Presentation av användarstyrd metod med administratör 

Den största sajten idag som till största delen tillämpar en användarstyrd metod är 
Wikipedia. Wikipedias mål är att bli den största fria encyklopedin i världen, med 
både djup och tillförlitlighet [6,9]. För att snabbt kunna uppnå detta insåg 
skaparna att de själva inte kunde lägga in all information och kom då på idén att 
låta användarna lägga till egna artiklar samt redigera och kommentera det övriga 
innehållet [5].  
 

 
 

Figur 4.3.1.1:  Logotyp från Wikipedia, den fria encyklopedin. 
 
Redigeringen på Wikipedia sker med ett speciellt språk som kallas för wiki och 
betyder snabbt [4,6]. Språket är komplext och tillåter användarna att redigera 
informationen i stor utsträckning. För att de ska kunna se hur tillägg eller 
redigering av information kommer att visas på sajten finns en funktion för 
förhandsgranskning. 
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Figur 4.3.1.2: Från Wikipedia [6], användarna styr allt innehåll på sajten samt hur det ska 
presenteras. Bilden visar hur information skrivs in och redigeras med det egna språket. 
 
Wikipedias grundprincip för felhantering är att lita på användarna. Det är 
användarna själva som får redigera innehållet på sajten och se till att det är 
korrekt. Om missbruk upptäcks finns dock möjligheter att anmäla detta till en 
administratör som har rättigheter att ta bort innehåll på sajten.  
 

4.3.2 Analys av användarstyrd metod med administratör 

Då man använder en administratör till den användarstyrda metoden uppnår man 
mer än med en helt användarstyrd sajt. Lösningen tillämpas av Wikipedia som 
förutom inslag av en administratör använder ett speciellt språk för redigering av 
information.   
 
En stor fördel med att låta användarna redigera information med hjälp av ett 
speciellt språk är att de har stor kontroll över presentationen av innehållet på 
sajten. Tillsammans med förhandsgranskningen kan man se hur det kommer att 
presenteras och får möjligheter att ändra tills man är nöjd med sitt tillägg. 
Nackdelen med språket är att det som oerfaren användare är svårt att hantera. 
Fördelen med att även använda en administratör är att man uppnår större 
kontroll över den information som presenteras på sajten. Den stora nackdelen är 
att administratören har en så liten roll att det ändå är användarna som får utgöra 
den stora felhanteringen.  
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4.4 Metoder för kodningskontroll vid tillägg4.4 Metoder för kodningskontroll vid tillägg4.4 Metoder för kodningskontroll vid tillägg4.4 Metoder för kodningskontroll vid tillägg    

Med metoden menas att innehållet användarna skrivit in granskas mot vissa 
förutbestämda kriterier innan det får sparas till sajten. 
 

4.4.1 Presentation av metoder för kodningskontroll vid tillägg 

Det finns befintliga metoder för att kontrollera information då den läggs till eller 
skickas till en sajt. De flesta sajter som låter användare skriva till information 
kontrollerar formen på det inskrivna innan det skickas iväg. Man kontrollerar då 
bland annat att informationen är av rätt typ, t ex datumformat vid datum, och att 
den ligger inom ett visst förutbestämt intervall. Denna typ av kontroll tillämpas 
på de flesta sajter som låter användarna fylla i information via en fast mall, t ex 
Internetbutiken CDON [11]. 
 

4.4.2 Analys av metoder för kodningskontroll vid tillägg 

En mycket stor fördel med att kontrollera informationen som ska läggas till innan 
den sparas är att risken för felaktigheter på sajten minskar. Den information som 
är skriven med fel format eller utanför ett bestämt intervall får då inte sparas. 
Nackdelen med kodningskontrollen är att den inte kan kontrollera att innehållet 
inte innehåller sakfel. 
 

4.5 Betygsättning av information4.5 Betygsättning av information4.5 Betygsättning av information4.5 Betygsättning av information    

Med metoden menas att användarna får lämna kritik på sajtens innehåll genom 
att betygsätta det. 
 

4.5.1 Presentation av betygsättning av information 

För att ange vilken kvalitet någon information håller tillämpas ibland 
betygsättning av den. Det sker då användarna ska få säga sitt om hur bra 
någonting är, t ex en film eller bok. Detta tillämpas på flera av de filmsajter vi 
analyserade, bland annat IMDB [12]. Genom att låta alla användare sätta betyg 
kan man beräkna ett genomsnittsbetyg som anger informationens kvalitet enligt 
användarna.  
 
Det finns sajter som använder detta för att rangordna information, t ex genom att 
presentera det med högst betyg före det andra. Detta är ett sätt att bedöma 
informationens betydelse utifrån dess innehåll. Detta tillämpas av många sajter, t 
ex Internetbutiken Discshop [13], och då ofta i form av topplistor. 
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4.5.2 Analys av betygsättning av information 

Fördelen med att låta användarna betygsätta informationen är att man kan 
presentera den utifrån deras åsikt om kvalité. Användarna får på så sätt reda på 
vilken information som anses korrekt och kan utgå från detta då de letar efter 
information på sajten. En stor nackdel är att funktionen lätt kan missbrukas om 
samma användare tillåts att betygsätta samma information flera gånger. 
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5 Val av metod5 Val av metod5 Val av metod5 Val av metod    
Efter analysen av de befintliga lösningarna tar vi fram en metod som är anpassad 
för vår filmsajts innehåll. Metoden sätts samman av de befintliga lösningarna och 
vidareutvecklingar av dessa. På de filmsajter vi analyserade får användarna inte 
styra innehållet mer än genom att skicka in recensioner, omdömen och förslag till 
en administratör. Med vår filmsajt vill vi, enligt våra mål, låta användarna styra 
och kontrollera allt innehåll så länge de inte lägger till oönskad information enligt 
vår målgrupp. Vi vill kontrollera informationen mot felaktigheter utifrån våra 
felkategorier innan den sparas i databasen, utan inblandning av administratör. 
 
Den metod vi i rapporten tar fram består av fyra olika delar. Den första innebär 
en lösning för hur vi låter användarna lägga till information till sajten. Den andra 
och tredje delen beskriver två typer av felhantering som metoden ska bestå av. 
Först tar vi upp lösningar för hur användarna får kontrollera att innehållet inte 
innehåller sakfel, d v s rätt information till respektive innehåll. Sedan tar vi upp 
lösningar för automatisk kontroll av informationens form vid tillägg. Det innebär 
att informationen har rätt format, ligger inom ett givet intervall och att den inte 
innehåller språkfel, moraliska fel, eller element som gör sajten svårläst eller 
långsam. Den automatiska felkontrollen sker med hjälp av en ratingfunktion som 
hittar de felaktigheter som skrivits in och bestämmer om informationen får sparas 
till vår filmsajt. Den sista delen anger en lösning för hur användarna får påverka i 
vilken ordning recensionerna presenteras utifrån deras egna åsikter om kvalitet. 
För att fullständigt förstå våra val och lösningar som tas fram rekommenderas att 
prototypen av filmsajten används som verktyg för praktisk visualisering. 
 

5.1 Metod för informationstillägg5.1 Metod för informationstillägg5.1 Metod för informationstillägg5.1 Metod för informationstillägg    

Genom analysen av filmsajterna och enkäten fick vi fram att filmsajten ska bestå 
av bestämd filmfakta. Informationen som skrivs in till vår filmsajt ska presenteras 
likadant överallt, vilket ger en tydlig och konsekvent struktur.  
 
Wikipedia är ett uppslagsverk som innehåller information om en stor mängd 
olika ämnen som var och ett kräver en speciell utformning. De styr därför inte 
användarnas tillägg utan låter dem skriva in informationen fritt, med hjälp av ett 
eget språk. Detta krävs inte av vår filmsajt då det endast är en begränsad och 
förutbestämd typ av information som ska in. Sajter som använder en 
administratörsstyrd metod styr användarnas tillägg då det som ska in är 
information av begränsad typ. Till detta använder de en förutbestämd fast mall 
som underlättar för användarna på så sätt att de vet vilken typ av information 
som ska skrivas in.  
 
Vi väljer därför att på vår filmsajt ta lösningen, från den administratörsstyrda 
metoden, och därmed styra användarna att lägga till information via en fast mall. 
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Detta för att filmsajten ska ha en konsekvent struktur där samma typ av 
information presenteras likadant på varje webbsida.  
 

 
 

Figur 5.1.1: Del av mall vid tillägg av en ny film från implementationen av vår filmsajt. 
 

5.2 Felhantering av innehåll5.2 Felhantering av innehåll5.2 Felhantering av innehåll5.2 Felhantering av innehåll    

Vår filmsajt ska vara fri för alla att dela med sig av sina kunskaper samt uttrycka 
sina egna åsikter, så länge de inte lägger till oönskad information enligt våra 
felkategorier. Med vår filmsajt vill vi uppnå att den information som skrivs in 
presenteras i samma ögonblick som den sparas. Detta för att ingen ska kunna 
förhindra eller ändra innehållet innan det publiceras. Användarnas frihet att 
bestämma vad som ska presenteras eller inte ska därför prioriteras.  
 
Då man låter administratören kontrollera informationens innehåll innan den 
presenteras blir det en fördröjning vid tillägget. Om administratören av någon 
personlig anledning inte anser att innehållet ska få finnas med på sajten kan även 
korrekt information stoppas. Då administratören i stället granskar innehållet i 
efterhand eller om sajten är helt användarstyrd presenteras informationen direkt 
och ingen har möjlighet att styra eller ändra den innan publicering. Om endast 
administratören får ändra innehållet i efterhand försvinner vitsen med att 
användarna får styra innehållet. Genom granskning har vi kommit fram till att 
felaktigheter oftast finns kvar en längre tid på sajter där endast administratören 
granskar innehållet i efterhand gentemot om användarna också får vara med. Att 
endast använda en helt användarstyrd metod medför däremot att andra 
felaktigheter, som sabotage, lättare uppstår. 
 
Av dessa anledningar väljer vi därför att utgå från den användarstyrda metoden 
kombinerad med den administratörsstyrda metoden på så sätt att administratören 
blir en vanlig användare. Administratören får således ingen särskiljande roll på vår 
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filmsajt men får, likt alla andra användare, reda på när tillägg eller ändringar har 
gjorts för att ytterligare kunna kontrollera innehållet mot sakfel och få bort 
missbruk. 
 

5.3 Felhantering av innehålls form vid tillägg5.3 Felhantering av innehålls form vid tillägg5.3 Felhantering av innehålls form vid tillägg5.3 Felhantering av innehålls form vid tillägg    

När användarna lägger till information uppstår många felaktigheter eftersom en 
mänsklig faktor är att göra misstag. Det är inte bara ovana användare som gör 
dem utan även vana. Det är snarare de vana som gör misstagen då de använder 
funktioner mer nonchalant [3].  
 
Vi ville förbättra felkontrollen redan vid tillägg av information för att minska 
risken för missbruk, misstag och dubblering. Då felaktigheter sparas till filmsajten 
medför det merarbete för användarna som kontrollerar informationen i 
efterhand. Om man endast ser till att informationen är av rätt format och inom 
ett bestämt intervall missar man viss kontroll, t ex svordomar och dubbleringar. 
Därför väljer vi att för varje information som ska finnas med på filmsajten göra 
grundliga kontroller av dess form. Vilka kontroller som görs beskrivs noggrant i 
kapitel 6. Detta för att separera kontrollen från metoden och på så sätt enskilt 
kunna förtydliga hur den går till.  
 
Kontrollen av form sker automatiskt innan informationen sparas till vår filmsajt, 
vilket görs för att förhindra missbruk och misstag hos användarna samt 
dubblering av information. När information skrivs in via en fast mall, i form av 
ett formulär, kontrolleras all information innan den sparas och felaktigheter 
markeras, t ex med en stjärna [11]. Detta ville vi kombinera med betygsättning av 
information och vidareutveckla till en metod, som vi inte har sett någon 
annanstans. Detta gör vi för att upptäcka samt klassificera felaktigheter och 
utifrån antalet stoppa eller släppa igenom information. Till detta används vår 
ratingfunktion som upptäcker felaktigheter, där varje fel kan liknas vid ett betyg. 
Betyget anger i vårt fall inte informationens kvalitet utan i stället hur allvarlig 
felaktigheten är. 
 
Vi kom fram till konceptet med rating genom att titta på befintliga lösningar som 
rangordnar information efter hur pass viktiga de är. Vi funderade över funktionen 
och lekte med tanken att vända på det hela och på så sätt ange hur allvarlig en 
felaktighet är. Genom rangordningen kom vi på tanken att klassificera 
felaktigheterna och sedan räkna ihop dem och utifrån detta ange vad som är 
godkänt eller inte.  
 

5.3.1 Ratingfunktion för att hitta felaktigheter av form 

Ratingfunktionen går till så att innan informationen sparas till filmsajten 
genomförs kodningskontroll av den. Om någon del av informationen inte helt 
följer de regler som är uppsatta, enligt kapitel 6, utfärdas en ratingklass för denna. 
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En ratingklass är en variabel som kan få 5 olika värden. Ju allvarligare 
felaktigheten anses desto högre ratingklass utfärdas, t ex utfärdas en lägre 
ratingklass om ett namn är kort och en högre då en titel redan finns inlagd i 
systemet. Om felaktigheten inte alls håller sig till reglerna får informationen inte 
sparas utan att felet rättas till, vilket innebär att ett förbud utfärdas. Vilken 
ratingklass respektive varning ger hämtas från en ratingtabell (Appendix C).  
 
När informationen har gått igenom kodningskontrollen presenteras den på en 
webbsida för förhandsgranskning i implementationen. Detta för att det är viktigt 
att visa användarna vad som händer och vad de har gjort för fel [1]. På 
förhandsgranskningen presenteras informationen på samma sätt som den 
kommer att visas på filmsajten. Användarna får se vilka misstänka felaktigheter de 
har gjort genom att en varningssymbol visas. Om felen är så allvarliga att de inte 
får förekomma visas detta med en förbudssymbol. 
 

 
 
 

Figur 5.3.1.1: Förhandsgranskning av tillagd information på implementationen av vår filmsajt. 
 
Ratingfunktionen räknar ihop ratingklasserna för all information till en total 
ratingsumma. För att informationen ska vara godkänd att sparas till filmsajten får 
inte ratingsumman överstiga ett maxvärde som ändras beroende på hur mycket 
information användarna har skrivit in. För varje kortfattad filmfakta som skrivs 
in, t ex skådespelare, ökar den tillåtna ratingsumman med 2. Däremot för 
handling respektive recension ökar den tillåtna ratingsumman i stället med 4 
eftersom de innehåller mer textmängd, vilket medför större risk att användarna 
gör misstag. Om ratingsumman är högre än maxvärdet utfärdas ett totalt förbud 
och användarna kan inte spara informationen. Är ratingsumman lägre än 
maxvärdet presenteras varningarna för användarna och de får möjlighet att rätta 
felen eller spara informationen. 
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De ratingklasser vi har valt att låta vår ratingfunktion använda är 1, 2, 3, 6 och 
förbud. Vi valde att använda 5 olika ratingklasser eftersom detta ger oss möjlighet 
till att ge felaktigheterna flera olika grader av allvarlighet. Anledningen till att vi 
begränsade oss till just 5 och inte hade fler klasser var att vi ansåg detta som 
tillräckligt för att testa ett system med en ratingfunktion.  
 
När vi skulle välja vilka värden våra olika klasser skulle få ville vi inte krångla med 
decimaltal och stora siffror utan valde att göra det så simpelt som möjligt. Därför 
valde vi helt enkelt att börja klassa de mest simpla felen med värdet 1. Det är 
sådant som vi inte kan garantera att de är fel, utan är till för att göra användarna 
uppmärksamma på att det är något misstänkt med informationen. 
Ratingfunktionen misstänker helt enkelt att informationen innehåller något som 
vår målgrupp anser som oönskad information från någon av våra felkategorier. 
 
Nästa klass gav vi värdet 2. Här hamnar allt som anses vara av mer allvarlig grad 
än första klassen, därför det dubbla värdet, men är ändå en mindre allvarlig 
felaktighet enligt vår målgrupp. De felaktigheter som får denna klass kan 
fortfarande inte garanteras som fel men är till stor sannolikhet ett fel av lägre 
grad. 
 
Den tredje klassen gav vi värdet 3. De felaktigheter som får denna klass anses vara 
fel av något högre grad. Det är nu längre inte något tvivel på att det är ett fel som 
tillhör någon av våra felkategorier. Anledningen till att klassen fått värdet 3 är att 
felaktigheterna enligt vår målgrupp inte anses vara av mycket allvarligare grad än 
den tidigare klassen med värdet 2.  
 
Vår fjärde nivå har fått värdet 6. Detta för att de felaktigheter som får denna klass 
anses vara ett allvarligt fel, sådant fel som vår målgrupp inte alls vill ha med på vår 
filmsajt. Av den anledningen har klassen fått det dubbla värdet gentemot 
föregående klass men inte blivit ett förbud då det fortfarande inte är 100% säkert 
att det faktiskt är ett fel. I vissa lägen får felaktigheten inte alls förekomma men i 
viss information kan det anses som helt korrekt.  
 
Den femte och sista nivån i vår klassning ger ett förbud. Felaktigheter som får 
denna klass är till 100% fel och av sådan grad att vår målgrupp inte önskar ha 
med det på vår filmsajt. Det är framför allt sakfel och dubbleringar som hamnar i 
den här klassen. 
 

5.3.2 Kort utvärdering av ratingfunktion 

Att endast använda en ratingfunktion för felkontroll kan leda till att inte alla 
felaktigheter upptäcks och stoppas. Den passar däremot utmärkt som extra skydd 
mot att få in felaktigheter på sajten då den stoppar många felaktigheter innan 
information sparas. 
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Fördelen med en ratingfunktion jämfört med Wikipedias lösning är att vissa 
felaktigheter stoppas redan innan information får lov att sparas till databasen. 
Funktionen hittar felaktigheter i informationens form, t ex att den är inom 
rimliga intervall eller består av rättstavad text, och kan på så sätt stoppa den från 
att sparas. På så sätt sparas inte lika många felaktigheter till databasen och 
användarna som letar efter information kan garanteras mer korrekt skriven 
information. Fördelen gentemot vanlig validering är att informationen inte 
bedöms direkt utan att felaktigheterna först klassificeras och räknas ihop innan 
bedömning sker.  
 
Det finns flera nackdelar med en ratingfunktion. De två största anser vi är att 
funktionen inte klarar av att kontrollera om informationen är korrekt eller inte 
och att felaktigheter i form många gånger inte kan klassificeras som fel. Genom 
att kontrollera informationen innan den sparas kan funktionen hitta formfel men 
kan inte säkerställa att t ex den skådespelare som skrivs in till filmen är rätt, eller 
överhuvudtaget är en skådespelare. Det är också problematiskt att ge svordomar 
en absolut bedömning eftersom en svordom i löpande text kan verka anstötlig på 
målgruppen, medan en svordom som t ex ingår i en filmtitel är helt nödvändig 
för att ge korrekt information. 
Även korrekt information stoppas ibland av ratingfunktionen. Trots att 
felaktigheter inte alltid kan klassificeras som fel bidrar de till den totala 
ratingsumman, vilket i flera fall leder till att även korrekt information inte får 
sparas till databasen. Ytterligare en nackdel gentemot vanlig validering är att 
ratingfunktionen är betydligt mer resurskrävande. 
 

När validering sker kontrolleras informationen mot om den är korrekt eller inte. 
Mindre felaktigheter kan även i en validering ge en varning men till skillnad från 
en ratingfunktion blir dessa varningar antingen stoppade eller släpps igenom, 
oberoende av hur många de är. En validering kan inte heller klassificera hur 
allvarliga olika varningar är och ge en helhetsbedömning av den totala mängden 
felaktigheter i informationen. Att använda samma regler som validering använder 
skulle inte fungera för vårt system t ex då hora är en moralisk felaktighet men inte 
kan stoppas helt då det även kan finnas med i filmtitlar, t ex Hipp hipp hora1. 
Genom att i stället använda ratingfunktionen kunde vi klassificera varje 
felaktighet för sig och sedan räkna ihop alla dessa för att klassificera alla 
felaktigheter totalt och på så sätt bedöma dem i helhet.  
 
Anledningen till att ett ratingsystem är det bästa sättet att implementera ett 
censursystem bedömde vi är att ratingfunktionen är bättre än vanlig validering på 
så sätt att den först efter en sammanräkning bedömer hur allvarliga de 
felaktigheter som skrivits in är. På så sätt bedöms inte informationen direkt utan 

                                                 
1 Hipp hipp hora, 2004, regisserad av Teresa Fabik 
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de klassificeras först innan bedömningen sker. Detta ger mer tolerans samtidigt 
som felaktigheter som totalt anses vara av allvarlig sort stoppas av funktionen.  
 

5.4 Rangordning av recensioner5.4 Rangordning av recensioner5.4 Rangordning av recensioner5.4 Rangordning av recensioner    

Enligt urvalet av innehåll till filmsajten kom vi fram till att recensioner ska finnas 
med. Informationen som presenteras i en recension anger användarnas personliga 
åsikter och ska därför inte gå att redigera i efterhand. Eftersom användare inte har 
samma åsikter samt presenterar dessa olika uppfattas recensionerna inte likadant 
av alla. Vi vill därför använda betygsättning av information samt rangordning till 
recensionerna. Detta gör vi genom att implementera en funktion för att låta 
användarna sätta betyg på recensionerna och därefter rangordna dem efter 
totalbetyg från användarna, vilket kan liknas vid en topplista. På så sätt anges 
användarnas åsikter om recensionernas kvalitet och de kan ha med det i 
beräkning då de läser dem. Betygsättningen är även till för att kontrollera att 
dåliga recensioner, enligt användarna, inte får finnas kvar på sajten.  
 

 
 

Figur 5.4.1: Betygsättning av recensioner på implementationen av vår filmsajt. 
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6 Felhantering av innehålls form vid tillägg6 Felhantering av innehålls form vid tillägg6 Felhantering av innehålls form vid tillägg6 Felhantering av innehålls form vid tillägg    
I vår metod för filmsajten kom vi fram till att information ska kontrolleras innan 
tillägg. I det här kapitlet beskrivs den automatiska kontrollen som sker med hjälp 
av ratingfunktionen. 
 
Det går inte att kontrollera att den information användarna skriver in är helt 
korrekt, men vad vi vill uppnå med vår kodningskontroll är att få bort så mycket 
felaktigheter, utifrån våra felkategorier, som möjligt innan informationen sparas 
till filmsajten. Detta för att det inte ska finnas uppenbara fel, men även för att 
användarna ska få mindre arbete med att hålla kontroll över informationen.  
 
Eftersom det innehåll som ska in på sajten består av olika typer av information, 
allt från siffror till hela meningar och stycken, krävs det olika felhantering för 
respektive typ. För varje information, som vi fick fram genom urvalet av innehåll 
till filmsajten, tar vi fram den felhantering som krävs. 
 

6.1 Allmän kontroll 

För all information gäller att om någon misstänkt felaktighet upptäcks av 
kontrollen utfärdas en varning i form av en ratingklass. Vilken ratingklass 
respektive information får hämtas upp i en ratingtabell (Appendix C). Innan 
informationen får sparas skickas alla ratingklasser till ratingfunktionen som 
behandlar dem. 
 
All text som skrivs in till vår filmsajt ska följa vett och etikett, lagar och 
uppbyggnad av det svenska språket. För korrekt stavning skulle en ordentlig 
stavningskontroll, t ex den som används i Microsoft Word, behövas. Den här 
typen av kontroll är mycket komplex och går att utveckla otroligt mycket men i 
vår rapport redogör vi snarare för metoden än fördjupar oss i kontrollen.  
 
All textinformation, inklusive filnamn på bilder, kontrolleras mot moraliska fel 
och konstiga tecken, t ex ¤ # * @ ~ < > %. Om en svordom eller något sådant 
tecken förekommer utfärdas en varning. Eftersom svordomar kan förekomma 
bland filmtitlar, t ex Fucking Åmål2, och de konstiga tecknen ibland används 
utfärdas endast en varning, inte ett förbud. Vi utför även en varning om sexistiska 
eller rasistiska uttryck finns med i informationen. 
 
Det ska inte gå att lägga in länkar till andra sajter i någon textinformation, 
förutom trailers. Av denna anledning kommer vi att kontrollera att det inte 
förekommer http:// eller www i texten. Om någon av dessa varianter förekommer 
blir användarna tvungna att gå tillbaka och ta bort länken innan de kan spara 
informationen. 
 
                                                 
2 Fucking Åmål, 1998, regisserad av Lucas Moodysson 
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Enligt det svenska språket skrivs första bokstaven i namn, länder och meningar 
med stor bokstav. Formatering till stor bokstav sker därför automatiskt av 
systemet och ändringen visas för användarna vid förhandsgranskningen.  
 
All textinformation kontrolleras också mot dubblering, att inte samma 
information förekommer mer än en gång för varje film. 
 

6.2 Betyg och genremätare  

Till filmerna ska användarna kunna sätta ett betyg i intervallet ett till fem. Vår 
genremätare bygger på samma system som betyg men den består av fyra genrer 
med var sin skala från noll till tio. Betygen får de välja från en lista med alternativ 
från det bestämda intervallet. 
 
Genremätaren medför problem i form av att man inte bara ska kunna rösta på en 
kategori utan man måste fylla i alla fyra på en gång. Om man röstar på maximalt 
eller minimalt värde för alla genrer utfärdas en varning. Detta anser vi vara 
orimligt, men det kan inte helt uteslutas. 
 

6.3 Åldersgräns och genre 

Enligt svensk standard finns det fyra nivåer av åldersgräns på en film [14]. De 
nivåer som finns är barntillåtet, 7 år, 11 år och 15 år. Eftersom användarna 
endast ska kunna ange någon av de fyra nivåerna får de välja mellan dessa från en 
lista.  
 
När användarna ska ange genre till filmen fungerar detta i stort sett på samma sätt 
som åldersgräns. Den enda skillnaden är att man ska kunna välja flera olika 
genrer för samma film.  
 

6.4 År och längd 

När år till filmen anges måste man kontrollera att årtalet är någorlunda rimligt. 
Film föddes på 1890-talet [15] men det var först på 1920-talet som de började slå 
igenom och därför har vi satt en nedre gräns på år 1920. Filmsajten ska även 
kunna presentera kommande filmer och eftersom filmer endast presenteras några 
år i förväg anser vi att fem år in i framtiden är en rimlig gräns. Filmens årtal anges 
genom att användarna skriver in det. 
 
Filmens längd skrivs in i timmar och minuter och man måste kontrollera att det 
värde som skrivits in är korrekt, t ex ska man inte kunna skriva in 1 timme och 
99 minuter. Om en användare har angett att längden är längre än fyra timmar 
eller under en timme utfärdas en varning, eftersom längden på större delen av de 
filmer som finns befinner sig mellan detta intervall. Vi har också satt en övre 
gräns på 9 timmar och 59 minuter, vilket inte ska gå att överskrida. 
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6.5 Land 

När användarna ska ange ett land till filmen kan man låta dem skriva in landet 
själva eller styra dem till att välja mellan förbestämda länder i en lista. En lista 
med alla länder i världen skulle bli otymplig och därför får användarna välja 
landet från en lista med de 20 främsta länderna inom filmproduktion [16]. Om 
filmen kommer från ett mindre vanligt land, som inte finns med i listan, kan de i 
stället skriva in ett eget. Detta är ett vanligt system som används på många sajter 
där man får välja ett land eller stad, t ex för att boka biljetter. Det används bland 
annat av reseföretaget Statens Järnvägar [17]. 
 

 
 

Figur 6.5.1: Användarna får välja land från en lista men kan även skriva in ett eget. 
 
Om användarna skriver in ett land kontrolleras dess existens mot en databas där 
världens länder finns sparade. För att kontrollen ska kunna ske krävs att landet är 
korrekt inskrivet, d v s rättstavat. Om landet inte finns utfärdas ett förbud och 
användarna måste gå tillbaka och ange ett existerande land. 
 
Eftersom det finns både en lista och möjlighet att skriva in land finns risk att 
användarna anger två länder. Två länder för samma film får inte sparas och 
användarna måste då gå tillbaka och ändra land. 
 

6.6 Titel 

Det vanligaste sättet att identifiera en film är genom en titel då den oftast är unik 
för en film. Alla filmer som kommer till Sverige tilldelas två olika titlar, 
originaltitel och svensk titel. Originaltiteln är den titel som filmen får i landet den 
är producerad i och brukar vara skriven på det inhemska språket. När filmen 
kommer till Sverige får den en ny titel för att passa den svenska marknaden. 
Denna titel kan vara översatt till svenska, men är i många fall samma som 
originaltiteln för filmen. Användarna får själva skriva in de båda titlarna eftersom 
de inte redan finns sparade till filmsajten. 
  
En titel får inte vara hur lång som helst. Det vanligaste är att titlar för filmer 
ligger runt 10 till 30 tecken, enligt våra beräkningar på medellängd av titlar, men 
det finns både betydligt kortare och längre. De längsta titlar vi hittade är ca 80 
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tecken långa. Vi valde därför att sätta en övre gräns på 100 tecken, för att 
garantera att alla titlar kan skrivas in. För att förhindra missbruk och göra 
användarna uppmärksamma på att de har skrivit in en kort eller lång titel utfärdas 
en varning om titeln underskrider 4 tecken eller överskrider 50 tecken.  
 
De flesta titlar som finns till filmer består inte endast av siffror, men eftersom det 
finns ett fåtal där detta är ett faktum utfärdas om så är fallet en varning. 
 

6.7 Regi och skådespelare 

Alla filmer har en regissör men ibland kan det även förekomma två. Användarna 
ska därför kunna skriva in två regissörer men det är inget krav. I en film agerar 
många skådespelare, allt ifrån huvudroller till minsta biroll, och därför ska 
användarna kunna fylla i flera skådespelare på filmsajten. Då filmsajten inriktar 
sig på en allmän filminformation har vi valt en gräns på fem skådespelare. Man 
får då med skådespelarna till de främsta rollerna i filmen.  
 
Ett namn är vanligen runt 15 till 30 tecken långt, enligt våra beräkningar av 
medellängd av namn, och därför har vi valt att sätta en övre gräns på 50 tecken 
för att få med även de längre namnen, som Kristoffer Gustav Ernst-Erik 
Emanuelsson Andersson. Om namnet består av färre än 8 tecken utfärdas en 
varning, då detta är ett kort namn. 
 
Ett namn består av förnamn och efternamn, bortsett från artistnamn t ex 
Madonna, och därför kontrollerar vi att namn är på den formen. Om inte minst 
ett mellanslag finns utfärdas därför en varning.  
 
Namn består av enbart bokstäver men kan även innehålla bindestreck och accent. 
I namn som innehåller tal skrivs dessa alltid med romerska siffror, t ex Karl XVI 
Gustav. Det får därför inte finnas med några siffror utan då utfärdas ett förbud.  
 

6.8 Omslagsbild och trailer 

När det gäller bild och trailer tillkommer problemet att det inte går att 
kontrollera innehållet på samma sätt som med en text. En trailer kan ses som en 
serie av bilder och på så sätt säger en bild och en trailer samma sak. Vi kan inte 
utan det mänskliga ögat kontrollera om innehållet på bilden och trailern är av 
ondo eller godo. Med hjälp av en bild är det lätt att lägga upp information som är 
av förbjuden art, t ex pornografi och rasism.  
 
När användarna ska ange en bild till filmsajten får de ladda upp bildfilen till 
servern. De kan inte skriva in en länk till en bild på en annan sajt eftersom vi inte 
kan garantera att bilderna då kommer från en trovärdig sajt, t ex filmens officiella 
hemsida. Det kan även uppstå problem då bilden eller länkadressen byts ut vilket 
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betyder att fel bild visas på filmsajten. Vi har då inte längre kontroll över vilka 
bilder som visas. 
 
Trots att man inte kan kontrollera innehållet på bilder utan människans hjälp 
finns det i alla fall vissa parametrar som går att kontrollera när användarna lägger 
upp dem. På vår filmsajt ska bilder presenteras i en viss storlek, 120x180 pixlar. 
För att avgöra om bilder har ungefär rätt storlek kontrollerar vi att höjden ligger 
mellan 100-160 pixlar och bredden ligger inom 150-240 pixlar.  
 
Det är viktigt att kontrollera att filstorleken på bilder inte är för liten eller stor för 
att slippa problem med dålig kvalitet och lång nedladdningstid. En bild inom vår 
valda storlek ligger vanligen runt 5-15kB. Filstorleken får inte vara under 2kB 
eftersom detta ger en dålig kvalitet på bilderna. För att förhindra att bilderna inte 
blir för stora har vi satt en övre gräns på 25kB. Om filstorleken är över 15kB 
utfärdas en varning då vi anser att detta är mer än tillräckligt för att få mycket 
god kvalitet på bilden.  
 
Bilderna som laddas upp till filmsajten måste ha formatet jpg, eftersom de flesta 
omslagsbilder har detta format och alla webbläsare stödjer det. Vi kontrollerar 
därför filformatet hos bilderna som laddas upp till filmsajten för att se till att de 
har detta format.  
 
Det skulle krävas stora resurser av systemet att spara ner trailers till alla filmer på 
filmsajten och det är väldigt svårt att få tag på en trailer att ladda ner till sin egen 
dator. Av dessa anledningar väljer vi att, trots att vi inte kan garantera att trailern 
kommer från en trovärdig sajt, låta användarna skriva in en länk. De sajter som 
presenterar trailers gör detta bra då de flesta ger användarna möjlighet att välja 
storlek på trailern och även möjlighet att se flera trailers för samma film. Sajten 
med trailern presenteras inte direkt på vår filmsajt utan öppnas i ett nytt fönster. 
På så sätt styrs endast det nya fönstret av andra sajter. Om en länk till en trailer 
slutar att fungera får användarna själva antingen ta bort den eller lägga till en ny. 
 
För att kontrollera trailers ser vi till att länken är korrekt utformad. En adress på 
Internet består av ett protokoll, en domän, en toppdomän och eventuellt en 
sökväg och filnamn på servern [2].  
 

 
 

Figur 6.8.1: Exempel på en länkadress. 
 
Eftersom en adress på Internet alltid inleds med http:// måste detta alltid finnas 
med i början av varje länk. Vi kontrollerar att det finns med en domän genom att 
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minst ett tecken finns med på domänens plats. För att se till att länken är i rätt 
format kontrollerar vi också att det finns en punkt mellan domänen och 
toppdomänen. Det måste finnas med en toppdomän och den får bara bestå av två 
eller tre bokstäver följt av ett snedstreck. Efter snedstrecket måste ytterligare ett 
tecken komma eftersom alla pålitliga sajter som erbjuder trailers har sådan 
uppbyggnad på sin länkadress.  
 

6.9 Handling och recension 

Handlingen för en film är kortfattad och består vanligen av ca 500 tecken, vilket 
vi har fått fram från vår analys av filmsajterna. För att få med även längre 
handlingar har vi satt en övre gräns på 1000 tecken, vilket motsvarar ungefär 14 
raders text i denna rapport. Den övre gränsen för recensioner har vi satt betydligt 
högre eftersom användarna ska få möjlighet att ange sina åsikter om filmen utan 
alltför stor begränsning av längd. Den övre gränsen är på 3000 tecken, vilket 
motsvarar ungefär en hel sida i denna rapport. Längre recensioner är för långa och 
användarna orkar inte läsa igenom hela texten vilket medför att de förlorar sitt 
värde. För både handling och recensioner har vi valt att sätta en undre gräns på 
200 tecken, vilket motsvarar knappt tre hela rader i denna rapport. Den här 
gränsen har vi satt eftersom en kortare handling eller recension inte ger en god 
sammanfattning om en films handling och recensentens åsikter. Om handlingen 
eller recensionen är under 250 tecken lång utfärdas en varning då detta börjar bli 
i kortaste laget. 
 
En text består av ett flertal meningar där längden på varje mening oftast ligger 
någonstans mellan en till tre rader vilket motsvarar ca 70 till 200 tecken, utifrån 
beräkningar av texten i vår rapport. För att förhindra missbruk har vi därför lagt 
in en varning om medellängden på alla meningar i texten överskrider 200 tecken. 
Detta har vi satt som gräns eftersom den kortaste texten som tillåts är på 200 
tecken och det anses vara en rimlig medellängd på en mening vid normal text Vi 
kontrollerar även att hela texten totalt inte består av orimligt få antal ord. I en 
text ligger medellängden på ett ord oftast kring 5 till 7 tecken, enligt våra 
beräkningar av text i denna rapport. För att kontrollera att texten inte bara består 
av långa ord ser vi till att medellängden på orden inte överskrider 12 tecken, 
vilket i så fall ger en varning. En normal mening skriven på svenska uppfyller 
automatiskt detta krav.  
 
Det finns ett antal regler i svenskan för hur en text ska vara uppbyggd, bl a består 
ett ord av kombinationer av ett antal vokaler och konsonanter. Vissa ord består 
endast av en bokstav och detta är då en vokal. Om ordet blir längre måste det 
finnas med även en konsonant. För att kontrollera att angiven textinformation är 
på någorlunda rätt form kontrollerar vi att det finns med minst en vokal i varje 
ord och en konsonant i varje ord som är längre än ett tecken, annars utfärdas en 
varning.  
 



 37 
 

När användarna skriver en recension får de vid samma tillfälle fylla i ett betyg för 
filmen. De får även ange ett namn eller alias, men det behövs inte och de blir då 
anonyma.  
 

6.10 Lägg till en ny film i systemet 

När en ny film läggs till krävs inte att all information fylls i eftersom vi inte kan 
kräva att användarna har all kunskap om filmen. Den information som utelämnas 
ska kunna fyllas i av andra användare i efterhand.  
 
Vid tillägg av en ny film krävs dock att viss information fylls i. Det går inte att 
lägga till en ny film med endast en titel eftersom det inte ger något värde för de 
som läser om filmen. Endast titeln identifierar inte alltid en film då det kan 
finnas flera filmer med samma titel. Därför måste användarna förutom svensk 
titel fylla i inspelningsår för filmen, vilket tillsammans identifierar den. Då 
handling, genre och land säger mycket om vilken typ av film det är måste de även 
fylla i detta.  
 
Den information som därmed måste fyllas i är: 

• Svensk titel 
• Inspelningsår 
• Handling 
• Genre 
• Land 

 
Den information som därmed inte är obligatorisk att fylla i är: 

• Originaltitel 
• Längd 
• Regi 
• Skådespelare 
• Åldersgräns 
• Trailer 
• Omslagsbild  
• Betyg 
• Genremätare 
• Recension. 

 
När användarna ska spara filmen i systemet kontrolleras först att den inte redan 
finns inlagd. Vi kontrollerar att den svenska titeln som skrivits in inte är identisk 
med någon svensk titel i systemet. Om originaltiteln också har skrivits in 
kontrolleras den på samma sätt, fast mot originaltitlar. Tillsammans med år kan 
vi då kontrollera om filmen redan finns inlagd. När information om filmen är 
tillagd skickas den till förhandsgranskningen och ratingfunktionen tar vid. Om 
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antalet varningar inte överskrider det maximala antalet som tillåts för den 
informationsmängd som användarna har skrivit in sparas informationen och visas 
direkt på filmsajten.  
 

6.11 Lägg till/redigera information på redan inlagda filmer  

Den information som inte har blivit ifylld när filmen lades till ska kunna läggas 
till i efterhand. Då en film på filmsajten inte innehåller all information får 
användarna möjlighet att lägga till det som saknas. 
 
När användarna väljer att lägga till ytterligare information behöver de inte fylla i 
allt som saknas, utan kan välja endast det de kan eller vill fylla på med. De får 
även möjlighet att redigera den information som redan finns om filmen. Den 
information som inte heller nu blir ifylld ska vid ytterligare ett senare tillfälle 
kunnas fyllas i av andra användare.  
 
När all information som användarna vill lägga till om filmen är inskriven skickas 
den till förhandsgranskningen och ratingfunktionen tar vid, precis som vid tillägg 
av en ny film. När all information har blivit godkänd sparas den till systemet och 
presenteras direkt på filmsajten. 
 



 39 
 

7 Implementation och resultat7 Implementation och resultat7 Implementation och resultat7 Implementation och resultat    
I arbetet har vi skapat en lösning för vår filmsajt där användarna bestämmer över 
vilken information som får publiceras och hur de kontrollerar innehållets äkthet. 
De får även rangordna recensionerna genom att betygsätta dem utifrån egen 
bedömning av deras kvalitet. Administratören fungerar som en vanlig användare 
och har samma rättigheter att kontrollera innehållet. För att minska risken för 
misstag, missbruk och dubblering av information används en automatisk 
felkontroll. Kontrollen utförs av en ratingfunktion som kontrollerar innehållet 
mot våra angivna felkategorier. 
 
För att testa de slutsatser och lösningar vi i rapporten tagit fram för 
felhanteringen och användarstyrningen implementerar vi en prototyp av vår 
filmsajt. Testet utförs av ett mindre antal frivilliga användare som får lägga till 
och redigera information på filmsajten under en kortare tid. På grund av mindre 
tester av filmsajten ger resultatet oss endast en riktlinje för hur väl felhanteringen 
fungerar. 
 
Implementationen görs även för att i praktiken förtydliga våra framtagna 
lösningar av användarstyrning och felhantering. Den bidrar även med visuell 
presentation av de tankegångar och resultat vi har kommit fram till i rapporten.  
 
Eftersom implementationen av vår filmsajt är en prototyp ska den endast omfatta 
de delar som berörts i rapporten. Den ska därmed bestå av sökning bland alla 
registrerade filmer, presentation av en vald film, tillägg av en ny film och 
recension med automatisk felkontroll samt redigering av en vald film. 
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Figur 7.1: Vår prototyp av filmsajten. 
 

7.1 Resultat 

Eftersom den administratörsstyrda metoden använder en administratör som 
kontrollerar all information tillåts i stort sett inga felaktigheter på sajten. Genom 
test av vår implementation kom vi fram till att det uppstår brister både vad det 
gäller sabotage och att innehåll inte får innehålla sakfel. Vi lyckades därmed 
sämre än de administratörsstyrda metoderna med att stoppa felaktigheter till vår 
filmsajt. Däremot lyckades vi bättre med användarnas frihet att styra innehållet 
och att snabbt få upp informationen på filmsajten då den inte behöver gå via en 
administratör. 
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Med vår ratingfunktion och förhandsgranskning förhindrade vi en stor del 
moraliska fel och andra felaktigheter av form, t ex oförståelig text. Då en 
användare skriver in en text med exempelvis många svordomar, vilket är en form 
av missbruk, stoppar vår felhantering detta från att sparas till databasen och 
presenteras på filmsajten. Om en användare gör samma sak på en helt 
användarstyrd sajt tillåts däremot informationen att sparas eftersom de inte 
använder någon felhantering innan den sparas.  
 

 
a) b) 
 

Figur 7.1.1: a) En inskriven recension innan den automatiska felkontrollen. b) Recensionen 
efter den automatiska felkontrollen. 
 
Ett annat exempel är att misstag i form av felstavningar, som ger avsaknad av 
vokal eller konsonant i ett ord, ger en varning och på så sätt gör användarna 
uppmärksamma på felet innan de kan spara informationen till databasen. När det 
gäller dubblering av information fick vi bort exakta dubbleringar, t ex filmer, men 
lyckades mindre bra då nästan samma information skrevs in. Detta ledde till att 
fler än en upplaga av samma film sparades till filmsajten. Det blev ett resultat av 
att vi valde att inte implementera en avancerad sökfunktion för att hitta samma 
information fast med olika stavning. Trots mindre test av funktionen upptäckte 
vi att den ibland stoppade riktig information och ibland även släppte igenom fler 
felaktigheter än vi hade hoppats på. Vi lyckades med vår ratingfunktion bättre än 
de befintliga användarstyrda metoderna med att få bort misstag, sabotage och 
felaktigheter innan innehållet sparas, men inte exemplariskt. 
 
Genom tester upptäckte vi att de felaktigheter som gått igenom den automatiska 
felkontrollen inte fanns kvar på vår filmsajt särskilt länge. På så sätt fungerade vår 
felkontroll av att innehållet inte får innehålla sakfel bättre. Detta tror vi däremot 
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blev ett resultat av att testerna gjordes av ett mindre antal personer och att de 
ansträngde sig mer noggrant än om de hade använt filmsajten normalt. 
 
Trots mindre test av betygsättning av recensioner kunde vi konstatera att det var 
många som betygsatte de recensioner som presenterades långt upp på webbsidan, 
men de längre ner var det få som röstade på. Detta resulterade i att sämre 
recensioner röstades ner men togs inte bort från listan, vilket var en del av vårt 
mål med betygsättningen av recensioner.  
 
Sammanfattningsvis fick vi från våra tester fram att vi med vår ratingfunktion till 
stor del lyckas stoppa felaktigheter av informations form, t ex svordomar och 
konstig uppbyggnad på text, samt exakta dubbleringar. De felaktigheter som 
sparades till vår filmsajt togs snabbt bort och därmed fungerade även kontroll av 
innehålls äkthet. Genom att vi ersatte en administratör med vår automatiska 
felkontroll får användarna mer kontroll över innehållet samt informationen sparas 
snabbare till sajten. Vi har därmed lyckats förbättra felhanteringen och 
förhindrande av sabotage gentemot de användarstyrda metoderna. Däremot kom 
vi inte upp i samma kontroll som hos den administratörsstyrda metoden, men 
har förbättrat även den när det gäller kontroll av informationens form innan 
administratören tar vid. 
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8 Slutsats och diskussion8 Slutsats och diskussion8 Slutsats och diskussion8 Slutsats och diskussion    
Målet med arbetet var att skapa en användarstyrd filmsajt med felkontroll mot 
oönskad information, enligt vår målgrupp, utan inblandning av en administratör 
genom att kombinera ihop befintliga lösningar. Vi ville låta användarna styra allt 
innehåll tillsammans, så länge de inte lägger till information som tillhör någon av 
våra angivna felkategorier, och använda en mer effektiv felhantering än den som 
används på användarstyrda sajter idag och då framförallt Wikipedia. För 
felkontrollen ville vi skapa en metod för att automatiskt kontrollera formen av 
informationen innan den sparas med avseende på moraliska fel, format, intervall 
och olämplig presentation samt i efterhand kontrollera att informationen inte 
innehåller sakfel.  
 
När information har skrivits in används en automatisk felkontroll med hjälp av 
en ratingfunktion för att kontrollera formen på det inskrivna innan det sparas till 
databasen. Genom en webbsida för förhandsgranskning presenteras eventuella fel 
användarna har gjort. Från vårt test av ratingfunktionen kom vi fram till att den 
stoppade en stor del moraliska fel, språkfel och element som gör sajten svårläst 
eller långsam. Ratingfunktionen lyckades däremot inte perfekt då den stoppade 
även riktig information, men framförallt släppte den igenom fler felaktigheter än 
vi hade önskat. Detta berodde nog till stor del att våran klassning inte var helt 
perfekt. För att lyckas bättre med detta behövs det göras en större analys av de 
olika ratingklasserna och dess värden. Det kanske inte räcker med 5 olika nivåer 
på klasserna för att få den optimala lösningen. Även en mer avancerad felkontroll 
än den som används idag skulle göra att mindre felaktigheter släpptes igenom 
men även att mindre korrekt information stoppas. 
 
Trots att ratingfunktionen stoppar även korrekt information så att det inte går att 
lägga till alla filmer fungerar den som felkontroll för att stoppa felaktigheter av 
form. Vi anser att det är bättre att funktionen stoppar lite korrekt information 
om den som kommer in till filmsajten är riktig. Om ratingfunktionen i stället 
inte hade stoppat den lilla del korrekt information, som den nu gör, hade det 
förmodligen uppstått mer felaktigheter i det som presenteras på filmsajten. Detta 
anser vi hade varit ett sämre resultat då det är antalet felaktigheter vi ville stoppa.  
 
För att kontrollera om informationen är korrekt eller inte får användarna 
kontrollera och redigera den. Vi kunde genom testning konstatera att 
informationen kontrollerades mycket bra av användarna mot sakfel men på grund 
av mindre test kan vi inte garantera att detta gäller under längre period och vanlig 
användning. 
 
Genom att sätta betyg på recensionerna på vår filmsajt får användarna utifrån 
egna åsikter om deras kvalitet påverka presentationen av dem. Då en recension 
inte anses vara av värde av den större mängden användare tas den bort från 
filmsajtens databas. Trots mindre test kunde vi konstatera att de sämre 
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recensionerna halkade ner men togs inte bort från listan, då användarna främst 
röstar på de som presenteras överst på filmsajten. 
 
Vårt huvudmål uppnådde vi helt och hållet då användarna får vara med och styra 
allt innehåll på filmsajten, utifrån de förutbestämda kriterierna för censurering av 
oönskad information och den fasta mallen. När det gäller felkontroll och annan 
kontroll på sajten sköts detta automatiskt av systemet och därmed har vi uppnått 
delen i huvudmålet med att inte ha någon inblandning av administratör. 
 
För att underlätta för användarna har vi valt att alla webbsidor ska ha en fast 
struktur och genom vår enkät om innehåll till vår filmsajt har vi uppnått vårt 
största delmål med att allt innehåll på vår filmsajt ska styras av användarna, 
utifrån en fast mall. 
 
Efter att ha tittat på befintliga lösningar har vi vidareutvecklat dessa och utnyttjat 
detta till vår ratingfunktion som automatiskt kontrollerar informationen innan 
den sparas. I och med funktionen har vi uppnått en snabbare sparning till 
databasen gentemot den administratörsstyrda metoden, där administratören 
granskar innehållet innan det publiceras. Vi har dock inte lyckats förhindra att 
felaktiga filmer eller filmfakta läggs in i databasen, men i och med vår felkontroll 
som i efterhand sköts av användarna har vi ändå lyckats med att få bort en viss del 
även av detta. På så sätt har vi delvis uppnått vårt lilla delmål som vi hade med 
vår felkontroll i efterhand. 
 
Genom att använda en ratingfunktion i stället för vanlig validering låter vi 
informationen genomgå en djupare bedömning. Detta gör att de felaktigheter 
som finns i informationen verkligen bedöms och anses som olika allvarliga. På det 
sättet har vår felhantering blivit mer tolerant och genomarbetad gentemot om vi 
hade använt en vanlig validering. 
 
De metoder som finns på användarstyrda sajter fungerar bra för det ändamål de 
är avsedda. Med de befintliga lösningarna kan man uppnå antingen en stor frihet 
hos användarna med en mindre bra fungerande felkontroll eller en god 
felkontroll där administratören begränsar användarnas frihet. Den metod vi tog 
fram för användarstyrning och felhantering är ingen nyskapande lösning utan 
endast en kombination av de befintliga lösningar som finns idag. Utifrån våra 
tester fick vi fram att vi med vår metod för automatisk felkontroll lyckades bättre 
än den användarstyrda metoden när det gäller att minska risken med att misstag, 
missbruk och dubblering av information sparas. Användarnas felkontroll i 
efterhand reducerade antalet felaktigheter hos informationens äkthet. Trots detta 
publiceras en hel del felaktigheter på filmsajten och från det drar vi slutsatsen att 
det går att uppnå en ännu bättre metod för felhantering av denna typ av sajt. 
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Anledningen till att metoden inte fungerar exemplariskt tror vi beror på att vi 
fokuserade för mycket på kontroll av information innan den sparas till databasen. 
Det går inte att med endast detta kontrollera innehållet mot sakfel utan endast 
dess form. För att skapa en bättre lösning i framtiden bör man därför analysera de 
befintliga lösningarna mer grundligt och undersöka vilket resultat de olika 
kombinationerna medför.  
 
På vår användarstyrda filmsajt hade vi som mål att inte blanda in en 
administratör för felhanteringen. Administratören fungerar i stället som en vanlig 
användare och har samma rättigheter som dem. Med vår metod lyckades vi inte 
få en lika bra felhantering som med en administratörsstyrd metod, som i stort sett 
stoppar alla felaktigheter. Det krävs därmed att en administratör i någon mån 
blandas in för att kontrollera och övervaka det som sker på sajten. Genom att 
använda en administratör för att styra upp användarna kan man säkerligen uppnå 
bättre kontroll av informationen. För att skapa en bättre felhantering i framtiden 
bör administratörens roll analyseras mer noggrant. 
 
För att i framtiden förbättra den ratingfunktion vi tog fram bör man införa mer 
avancerade språk- och stavningskontroller. Man bör även undersöka hur många 
felaktigheter som ska tillåtas innan informationen stoppas och på så sätt få en 
bättre balans över vad som får respektive inte får sparas. Klassningen av 
felaktigheter bör också ses över då vår ratingfunktion gav felaktigheter samma 
klassning oberoende av i vilket sammanhang de stod. Ett moraliskt fel kanske 
borde klassas olika i olika sammanhang, t ex högre i löpande text än i en titel. 
 
För att förhindra att det sker dubblering av filmer bör man i framtiden införa en 
mer avancerad sökfunktion, som inte bara hittar exakta dubbletter utan även 
snarlik information. Med sökfunktionen kan man eventuellt upplysa användarna 
om att det finns snarlik information och då ge dem möjlighet att bygga på den i 
stället för att lägga till ny. 
 
Med arbetet har vi inte uppnått en fullskalig felkontroll på vår användarstyrda 
filmsajt. Vi får fortfarande in en hel del felaktigheter samt stoppar en del korrekt 
information och vi är därmed inte helt nöjda med vad vi har åstadkommit, men 
vi har kommit en bit på vägen. 
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Appendix A Appendix A Appendix A Appendix A ---- Analyserade filmsajter Analyserade filmsajter Analyserade filmsajter Analyserade filmsajter 
 
1   http://www.moviezine.se/       
2   http://www.filmdelta.se          
3   http://www.imdb.com/ 
4   http://www.bio.nu/                   
5   http://www.bioprogrammet.nu/ 
6   http://www.allmovie.com/ 
7   http://www.filmsajt.se/ 
8   http://www.silentera.com/ 
9   http://film.nu/                      
10 http://www.russin.nu 
11 http://www.cafecreme.nu 
12 http://www.filmpunkten.se/           
13 http://www.tellusfilm.com/ 
14 http://www.discshop.se 
15 http://www.cdon.se 
16 http://www.cinema.se/ 
17 http://www.vujer.com/ 
18 http://www.moviemix.nu 
19 http://www.moviebox.se/ 
20 http://www.filmtipset.se 
 
Analysen gjordes 2006-03-23 
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Appendix B Appendix B Appendix B Appendix B ---- Enkät: Undersökning av relevant filminformation Enkät: Undersökning av relevant filminformation Enkät: Undersökning av relevant filminformation Enkät: Undersökning av relevant filminformation 

 
Vi har som examensarbete att skapa en filmsajt med filmrecensioner och 
filmfakta. Vi skulle vilja ha hjälp med vad Du anser är intressant information 
och skulle vilja få reda på när Du surfar in på en filmsajt.  
 
Kryssa i de fält som innehåller den information som Du anser är Kryssa i de fält som innehåller den information som Du anser är Kryssa i de fält som innehåller den information som Du anser är Kryssa i de fält som innehåller den information som Du anser är 
intressant att ta med på en filmsajt.intressant att ta med på en filmsajt.intressant att ta med på en filmsajt.intressant att ta med på en filmsajt.    
 

� Skådespelare 

� Regissör 

� Manusförfattare 

� Ursprungsland 

� Språk 

� Åldersgräns 

� Inspelningsår 

� Biopremiär 

� Köpfilms-premiär 

� Filmens trailers 

� Filmens officiella hemsida 

� Omslagsbild 

� Bilder från filmen 

� Genre 

� Titel 

� Betyg på filmen 

� Filmens handling 

� Prisutnämningar 

� Längd 

� Recensioner 
 

 
Vad mer anser Du bör finnas med på en filmsajt?Vad mer anser Du bör finnas med på en filmsajt?Vad mer anser Du bör finnas med på en filmsajt?Vad mer anser Du bör finnas med på en filmsajt?    
 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Hur många recensioner läser Du när du är intresserad av en film och Hur många recensioner läser Du när du är intresserad av en film och Hur många recensioner läser Du när du är intresserad av en film och Hur många recensioner läser Du när du är intresserad av en film och 
funderar på att se den?funderar på att se den?funderar på att se den?funderar på att se den?    
 
� Ingen    � 1        � 2-3       �  4-5       � Fler än 5 
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Spelar det någon roll om DSpelar det någon roll om DSpelar det någon roll om DSpelar det någon roll om Du vet vem som har skrivit recensionen?u vet vem som har skrivit recensionen?u vet vem som har skrivit recensionen?u vet vem som har skrivit recensionen?    
 
� Ja  � Nej 
 
Motivera:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Vad är den viktigaste egenskapen hos en recensent?Vad är den viktigaste egenskapen hos en recensent?Vad är den viktigaste egenskapen hos en recensent?Vad är den viktigaste egenskapen hos en recensent?    
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

 
Tycker Du att en genremätare (se bilden nedan) tillför något för Dig när Tycker Du att en genremätare (se bilden nedan) tillför något för Dig när Tycker Du att en genremätare (se bilden nedan) tillför något för Dig när Tycker Du att en genremätare (se bilden nedan) tillför något för Dig när 
du vill få reda på filmfakta?du vill få reda på filmfakta?du vill få reda på filmfakta?du vill få reda på filmfakta?    

 
 
 
 
 

 
� Ja  � Nej � Vet inte � Jag förstår inte vad den innebär 
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Appendix C Appendix C Appendix C Appendix C ---- Tabell med ratingklasser Tabell med ratingklasser Tabell med ratingklasser Tabell med ratingklasser 
 

Ratingklass 
Innehåll 1 2 3 6 Förbud 

Allmän kontrollAllmän kontrollAllmän kontrollAllmän kontroll ----    ----    ----    ----    ----    
  Svordomar, sexistiska eller  
  rasistiska uttryck eller tecken (t ex  
  ¤ # * @ ~ < > %) förekommer i  
  text 

    XXXX                

  Dubblering av information     X 
Betyg och genremätareBetyg och genremätareBetyg och genremätareBetyg och genremätare ----    ----    ----    ----    ----    
  Maxvärde på alla genrer  X    
  Minvärde på alla genrer  X    
  Någon genre är inte vald i  
  genremätaren 

    X 

Åldersgräns och genreÅldersgräns och genreÅldersgräns och genreÅldersgräns och genre    ----    ----    ----    ----    ----    
År och längdÅr och längdÅr och längdÅr och längd    ----    ----    ----    ----    ----    
  År innan 1920     X 
  År efter dagens år + 5     X 
  Längd över 4 timmar  X    
  Längd under 1 timme X     
  Antal timmar över 9     X 
  Antal minuter över 59     X  
LandLandLandLand    ----    ----    ----    ----    ----    
  Landet existerar inte     X 
  Två länder för samma film     X 
TitelTitelTitelTitel    ----    ----    ----    ----    ----    
  Titel längre än 100 tecken     X 
  Titel längre än 50 tecken  X    
  Titel kortare än 4 tecken  X    
  Titeln består endast av siffror  X    
Regi och skådespelareRegi och skådespelareRegi och skådespelareRegi och skådespelare    ----    ----    ----    ----    ----    
  Namn över 50 tecken     X 
  Namn består av färre än 8 tecken X     
  Inget mellanslag i namnet  X    
  Siffror finns med i namnet     X 
Bild och trailerBild och trailerBild och trailerBild och trailer    ----    ----    ----    ----    ----    
  Bildens breddxhöjd ligger inte  
  inom 100x150 till 160x240 

    X 

  Större filstorlek på bild än 25kB     X 
  Mindre filstorlek på bild än 2kB     X 
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Ratingklass 
Innehåll 1 2 3 6 Förbud 

  Större filstorlek på bild än 15kB   X   
  Felaktigt format     X 
  Felaktigt skriven länk till trailer     X 
Handling och recensionHandling och recensionHandling och recensionHandling och recension    - - - - - 
  Handling längre än 1000 tecken     X 
  Recension längre än 3000 tecken     X 
  Handling eller recension kortare  
  än 200 tecken 

    X 

  Handling eller recension kortare  
  än 250 tecken 

 X    

  Http:// eller www i texten     X 
  Medellängden på alla meningar  
  överskrider 200 tecken 

 X    

  Medellängden på alla ord 
  överskrider 12 tecken 

   X  

  Ingen vokal i varje ord   X   
  Ingen konsonant i varje ord som  
  är längre än ett tecken 

  X   

Lägg till ny film i systemetLägg till ny film i systemetLägg till ny film i systemetLägg till ny film i systemet    ----    ----    ----    ----    ----    
  Titel, år, handling, land eller  
  genre har inte skrivits in 

    X 

  En av titlarna finns redan    X  
  Titel och tillhörande år finns  
  redan 

    X 

  Både svensk titel och originaltitel   
  finns redan 

    X 

 


