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English title: 
Guidelines for design of a karma-based Web Reputation System – For 
Collaborative Web Applications 
 
Abstract: 
The number of internet users is growing by the second and with an 
increase of internet users, there is also an increase of User-generated 
content. Web application that bases their buisness on User-generated 
content is often called by the name Collaborative Web Applications. There 
is a challenge for those types of applications to maintain high quality of 
content, since the amount of content that flows in is massive. Previous 
studies in the area propose that this challenge might be answered by a 
Web Reputation System. Previous studies has also proposed to divide 
Web Reputation System into various simple models. One of these models 
is karma, which is the focus in this report. Karma as a model aims to 
reward users who contribute content that is considered by other users as 
rewarding or entertaining. Through literature studies, guidelines on karma-
based systems could not be found, which suggets that its has not 
previously been investigated. This made it a relevant problem for this 
report. The work has been carried out as a case study and used 
documents and a questionnaire to answer the research questions. Through 
data acquisition from both users of existing karma-based systems and a 
comparison of these existing system, it has resulted in a number of 
guidlines which are presented in this report.  
 
Sammanfattning: 
Antalet internetanvändare ökar hela tiden och med en ökning av 
användare, tillkommer även en ökning av användargenererat innehåll. 
Webbapplikationer som baserar sig på användargenererat innehåll 
benämns som en ’Collaborative Web Application’ och det är en utmaning 
för dessa att bibehålla bra informationskvalité med tanke på mängden 
information som strömmar in. Tidigare studier inom området föreslår att ett 
’Web Reputation System’ kan vara lösningen för att hantera detta. Tidigare 
studier har även valt att dela upp ’Web Reputation System’ i olika enkla 
modeller, där fokuset i denna studie har varit på karma. Karma syftar till att 
belöna användare som bidrar med innehåll som anses av användare som 
givande. Via litteraturstudier så kunde inte riktlinjer gällande karma-
baserade system hittas, vilket föreslår att det inte tidigare har efterforskats. 
Detta gjorde att det blir ett relevant problem för detta arbete. Arbetet har 
genomförts som en fallstudie och använt sig av dokument och en 
enkätundersökning för att svara på frågeställningarna. Genom 
datainsamling både från användare av befintliga karma-baserade system 
och en jämförelse av befintliga karma-baserade system, så har det 
resulterat i ett antal riktlinjer som presenteras i detta arbete. 
 
Nyckelord:  
Web Reputation System, Collaborative Web Applications, Reputation, Trust, 
Guidelines, Karma 
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Begreppslista 
Begrepp Används i text Beskrivning 
Web Reputation 
System 

WRS Ett WRS är ett system som 
används frekvent på 
webben, för att etablera tillit 
mellan olika entiteter. Kan 
även benämnas som enbart 
’Reputation system’, vilket är 
det vanligaste. Den 
benämningen involverar alla 
former av det, medans ’Web 
Reputation System’ används 
mer för att beskriva de som 
används på webben. 

E-sporttalents E-sporttalents Ett system som är under 
produktion hos SAITS. 
Huvudsyftet med systemet 
är att tillhandahålla senaste 
nytt kring E-sportscenen till 
alla som är intresserade. 

Collaborative Web 
Application 

CWA En CWA är en applikation på 
webben inom vilket 
användarna har någon form 
av chans till att bidra med 
innehåll. Kan vara så enkelt 
som en webbenkät. 

Online Communities Online 
Communities 

Online Communities är en 
term som används för att 
beskriva samhällen av 
internetanvändare.  

Reputation Reputation Reputation är mått på hur 
mycket Online Communityt 
litar på dig skulle man kunna 
säga. Översatt på svenska 
betyder det rykte och gör du 
något bra får du bättre rykte. 

Web 2.0 Web 2.0 Ett begrepp som används för 
att beskriva 
andragenerationens webb 
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs arbetets forskningsfråga samt syfte. En 
bakgrundsbeskrivning till ämnesområdet ges tillsammans med en kort 
introduktion till samarbetspartnern i arbetet. I kapitlet ”Problemformulering och 
Frågeställning” används förkortningen FS, vilket betyder frågeställning. 

1.1 Bakgrund 
Antalet människor som använder internet växer för varje sekund, enligt 
Internetlivestats (2016) så fanns det 1 juli år 2016 cirka 3,4 miljarder 
internetanvändare. I takt med att antalet internetanvändare ökar, så ökar 
även mängden av användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll 
är något som skapas av vanliga användare som frivilligt bidrar med data, 
information eller media som sedan skapar värde för andra användare på 
webben (Krumm, Davies & Narayanaswami, 2008). Några exempel vad 
användargenerat innehåll skulle kunna vara är recensioner av säljare på 
Tradera, en videoblogg på Youtube eller en Wikipedia-sida. 
 
Just användargenererat innehåll är något som har kommit att definiera 
Web 2.0, men genom att mängden användargenererat innehåll ökar så blir 
även utmaningarna för ’Online Communities’ att hantera det större (Glass 
& Farmer, 2010). ’Online Communities’ beskrivs av Rheingold (2010, s.3) 
som ”en familj av osynliga vänner”, där osynliga åsyftar att interaktionen 
mellan vännerna sker på internet under en form av anonymitet. 
 
En utmaning som Chen, Xu & Whinston (2011) ser med ’Online 
Communities’ är att det är svårt att framkalla innehåll som håller hög 
standard på grund av den anonymitet som finns bland användarna. 
 
Denna utmaning kan ett Web Reputation System, hädanefter benämnt 
WRS vara lösningen på enligt Glass & Farmer (2010). ’Reputation’ är ett 
verktyg som används för att etablera tillit mellan olika entiteter baserat på 
dess handlingar. Ett WRS fungerar genom att summera en entitets 
’reputation’ och det kan i sin tur användas för att förutsäga en entitets 
framtida handlingar. Det kan även underlätta för andra användare att 
besluta om hur mycket det går att lita på en användare och till vilken grad, 
genom att bedöma dess ’Reputation’ (Hendrikx, Bubendorfer & Chard, 
2015). 
 
Så i grunden är WRS ett hjälpmedel för att etablera tillit mellan två olika 
entiteter utan att de ska behöva interagera direkt med varandra. Adler och 
De Alfaro (2007) nämner att det finns två olika klassificeringar av WRS, 
vilket är ’User-Driven’ (hädanefter benämnt UD) och ’Content-driven’ 
(hädanefter benämnt CD). UD baserar sig på att användare betygsätter 
varandra eller varandras bidrag till innehållet. Ett exempel på ett UD WRS 
är eBay.com, där användare betygsätter säljare och köpare baserat på hur 
försäljningen eller köpet gick. 
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CD baserar sig på att det användargenererade innehållet revideras av en 
annan användare och 
baserat på om revideringen godkänns eller inte utdelas ’Reputation’ till 
författaren. 
 
Karma är en av de enkla modeller som Glass & Farmer (2010) har valt att 
dela upp WRS i. En karma-baserad modell av WRS används oftast i fall 
där huvudsyftet är att hålla koll på en användares beteende genom att ha 
olika karmanivåer baserat på en användares ’reputation’. De olika 
karmanivåerna innehåller någon form av belöning för att motivera 
användare att fortsätta med det goda beteendet. 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
Min samarbetspartner Sandström & Andréasson AB har en produkt som 
går under namnet E-sporttalents, tanken med produkten är att den ska 
vara en så kallad ’Collaborative Web Application’. Detta innebär att 
innehållet skapas och styrs av användarna. De har tagit ett beslut att införa 
ett CD WRS som är karma-baserat för att kunna reglera en användares 
rättigheter på sidan baserat på dess ’reputation’. Detta för att undvika 
sabotage mot sidans innehåll och öka kvalitén på användares bidrag till 
innehållet. 
 
Min samarbetspartner har för tillfället en tanke gällande hur systemet ska 
se ut, däremot saknar de forskning kring hur de på bästa sätt ska designa 
deras karma-baserade WRS. Litteratur kring ämnet såsom Glass & Farmer 
(2010) bok ”Building Web Reputation Systems” ger detaljerade 
beskrivningar av de olika enkla modellerna av WRS och ger även allmänna 
riktlinjer och tips angående uppbyggnaden av WRS rent generellt. 
 
Riktlinjer kring hur design av ett karma-baserat WRS ska se ut kunde inte 
hittas, vilket antyder att det inte finns några specifika riktlinjer gällande 
karma-baserade WRS vilket kan användas som hjälpmedel vid design av 
ett sådant system. Detta gör att det blir ett relevant problem för denna 
studie och kan även underlätta för andra system utöver min 
samarbetspartners om de har tankar på att införa ett karma-baserat WRS. 
 
Detta leder till studiens frågeställningar. I dagsläget existerar flera karma-
baserade WRS som används, genom att studera och jämföra de olika 
systemen skulle det kunna bidra med kunskap gällande karma-baserade 
WRS och därav leda till att kunna formulera riktlinjer. Detta leder till tre 
frågeställningar: 
 

[FS1]. Hur fungerar befintliga karma-baserade WRS och finns det 
några likheter/standarder bland dessa? 

 
Användare har en stor del i hur ett WRS fungerar, därav kommer jag att 
undersöka vad användare av ett befintligt karma-baserat WRS har för 
åsikter kring hur det systemet fungerar, vilket leder till en till frågeställning: 
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[FS2]. Vad är användarnas synpunkter gällande befintliga karma-
baserade WRS?
 

De tidigare nämnda frågeställning ser jag som delfrågor som hjälper till att 
svara på huvudfrågan: 
 

[FS3]. Vilka riktlinjer gällande karma-baserade WRS går det att 
utforma baserat på analys av befintliga system och synpunkter från 
användare? 

 
Kunskapsbidraget i denna studie blir således kunskap i form av ett antal 
riktlinjer gällande karma-baserade WRS.  Riktlinjerna tas fram med hjälp av 
den data som genereras av de tidigare nämnda frågeställningarna. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att vägleda organisationer som planerar att införa ett 
karma-baserat WRS i deras process att designa systemet. 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa studien mot WRS som används på en 
Collaborative Web Application som fortsättningsvis benämns CWA, vilket 
innebär att WRS som ligger till grunden för exempelvis spamfilter hos 
mailklienter och rangordningar på sökningar som sker hos sökmotorer 
exkluderas från denna studie.   

1.5 Samarbetspartner 
Min samarbetspartner i detta arbete är Sandström & Andreasson AB, som 
är en webbyrå. Sandström & Andreasson AB har 7 medarbetare från 
Dalarna i Sverige ner till Sarajevo i Bosnien och grundades år 2015. 
Sandström & Andreasson AB har bland annat skapat en av Sveriges 
största turneringsplattformar inom E-sport med över 24,000 medlemmar. 
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2 Litteraturstudier – Tidigare arbeten inom ämnesområdet   
I detta kapitel presenteras arbeten som genomförts tidigare och som hjälper till att 
definiera Web Reputation System och Collaborative Web Applications. Vidare 
beskrivs de enkla modeller av WRS som har identifierats, samt möjliga attacker 
och utmaningar med ett WRS.  
 
2.1 Web Reputation System 
Ett Web Reputation System hädanefter benämnt WRS är något som det 
flesta webbsidor använder, det finns i flera olika skepnader och former. 
Något som karaktäriserar alla WRS är att det samlar in, distribuerar och 
summerar feedback om en användares tidigare handlingar på sidan. 
Tanken är att ett WRS ska hjälpa två olika entiteter att etablera tillit mellan 
varandra, utan att de ska behöva interagera med varandra (Resnick, 
Kuwabara, Zeckhauser & Friedman, 2000). 
 
Dagens internetsamhälle innehåller WRS vart du än vänder dig, det är 
något som du möter dagligen på internet. Det finns i en rad olika 
skepnader och ligger till grunden för hur vissa företag har växt fram som 
stormakter på internet. Sökrankingar, betygsättningar, recensioner och 
spamfilter är några exempel på WRS som har banat väg för företag såsom 
eBay och Yahoo (Glass & Farmer, 2010). Ett WRS används ofta i 
kombination med en webbapplikation inom vilken användare bidrar med 
innehåll, just sådana applikationer kommer det mer om i nästa kapitel 2.2 
’Collaborative Web Applications’. 
 
2.2 Collaborative Web Applications 
CWA är ett begrepp som används för att beskriva ’Online communities’ där 
användarna jobbar mot ett gemensamt mål eller interagerar med varandra.  
 
West, Chang, Venkatasubramanian och Lee (2012) beskriver CWA som 
plattformar som förenklar för användare att dela och manipulera innehåll. I 
slutändan betyder det att vem som helst kan vara en källa till innehållet på 
sidan. Ett bra exempel på en välkänd CWA är Wikipedia, där kan vem som 
helst gå in och editera innehållet på sidan. Mängden av olika källor bidrar 
till att det går att ställa sig frågande på hur mycket det går att lita på 
innehållet. 
 
Vidare nämner West et al. (2012) några dimensioner som en CWA kan 
klassificeras genom: 
 
Barrier-to-Entry: handlar om det finns några hinder för en användare att 
bidra till innehållet. Wikis är helt fri från barriärer, men många andra 
välkända sidor använder sig av en minimal barriär i form av ’captcha’ eller 
att användare behöver registrera sig som medlem på sidan för att kunna 
bidra (West et al., 2012). 
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Accessibility: handlar om vilka rättigheter som är tillgänglig för sidans 
användare. En av de striktaste exempel som nämns är webbenkäter, där 
användarna enbart kan svara utifrån för-definierade alternativ och som 
sedan sparas och representeras i form av en graf. Wikipedia-formatet är ett 
exempel på en öppen och ej restriktiv sida, där alla användare har tillgång 
till att läsa, skriva, editera och radera innehåll (West et al., 2012). 
 
Moderation: Eftersom att CWA oftast har en enkel eller ingen ’Barrier-to-
Entry’, så krävs någon form av moderation. Moderatorer på Wikipedia blir 
utvalda av användarna, vilket gör att organisationen bakom Wikipedia 
sällan blir involverade i moderationsprocessen (West et al., 2012). 
 
Grunden i en CWA är att användare samarbetar och bidrar med innehåll, 
innehållet som användare framkallar kallas för användargenererat innehåll 
vilket är vad nästa kapitel (2.3) handlar om. 
 
2.3 Användargenererat innehåll 
Användargenererat innehåll är benämningen på data, information och 
media som har skapats av vanliga användare på webben.  Mängden av 
användargenererat innehåll på webben har fullkomligt exploderat, mycket 
tack vare att det inte kostar något att skapa, läsa och dela. För användare 
som skapar innehåll kan motiveringen vara att de får beröm för till exempel 
en videoblogg de har delat på Youtube. För att ge några andra exempel på 
vad användargenererat innehåll på webben skulle kunna vara är 
Wikipedia-sidor, produktrecensioner på eBay eller betygsättningar på hotell 
hos TripAdvisor (Krumm, Davies & Narayanaswami, 2008). 
 
Pan, MacLaurin och Crotts (2007) beskriver vilken vikt användargenererat 
innehåll har haft för webbsidor som exempelvis TripAdvisor, där användare 
skapar recensioner på hotell, resturanger, butiker och sevärdheter. Dessa 
recensioner är väldigt användbara för turister, som får en bild av en 
verksamhet på turistorten baserat på recensioner från andra turister. 
 
2.4 Enkla modeller av WRS 
Glass & Farmer (2010) har skapat en indelning av olika modeller för WRS 
baserat på hur ’reputation’ genereras. Oftast används de olika modellerna i 
kombination med varandra, men med utgångspunkt på en av modellerna.  
 
Benämningen enkel menas i det stora hela att det är en form av 
’reputation’ som genereras, till exempel via en gillning eller ogillning av en 
Youtube-video. Även om det är rekommenderat att kombinera de enkla 
modellerna av WRS, så betyder det inte att en enkel modell är fel väg att 
gå. Då det baseras på hur plattformen och funktionaliteten med den ska 
vara (Glass & Farmer, 2010).  
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De enkla modeller av WRS som Glass & Farmer (2010) delat upp det i är: 
 
Favorites and flags: Denna enkla modell bygger på att det implementeras 
en räknare för alla favoriseringar, detta för att kunna öka synligheten för 
bra innehåll på sidan. Eftersom det finns så många möjligheter att utnyttja 
ett öppet system, så används ofta även en flagga som i det flesta fall 
innebär rapportering av dåligt eller skadligt innehåll (Glass & Farmer, 
2010). 
 
This-or-That Voting: Att ge användarna en röst att lägga på om innehållet 
är bra, är vad denna enkla modell handlar om. En vanlig miljö för denna 
modell är StackOverflow, där lösningsförslag på olika problem kan röstas 
på om förslaget funkar och på så sätt rangordna alla de olika 
lösningsförslag som kommer in (Glass & Farmer, 2010). 
 
Ratings:  Modellen innefattar att användarna ger ett betyg på något. För 
ett exempel så är det den funktion som hela imdb.com bygger på, där 
filmer och serier betygsätts av användarna. Denna enkla modell används 
frekvent över webben och används oftast i form av en skala på 1-5 eller 1-
10 (Glass & Farmer, 2010). 
 
Reviews: För att vissa betygsättningar ska ge extra kraft så används 
också ofta det tillsammans med en recension i form av fritext, vilket ger ett 
mervärde till de flesta betygsättningar. Recensioner kan även användas 
fristående från betygsättningar, men i de flesta fall så används det i 
kombination med någon form av betygsättningar (Glass & Farmer, 2010). 
 
Points: Poängmodellen går ut på att mäta aktivitet av en användare inom 
’Online Communities’ och sparar ner detta i en samlad poäng för 
användaren, som sedan resulterar i någon form av belöning (Glass & 
Farmer, 2010). 
 
Karma: Karmamodellen är för användarna och används i de flesta fall i 
kombination med andra modeller. En karmamodells huvudsyfte är att följa 
en användares beteende och samla ihop den ’Reputation’ som genereras 
för att sedan belöna användaren i olika steg baserat på den karma denne 
har. Det finns två former av karma modeller, deltagandekarma som handlar 
om aktiva användare är. Sedan finns det även kvalitétskarma, vilket 
handlar om hur bra innehåll som skapas av den användaren. Att 
kombinera de olika formerna benämns som robustkarma och används i de 
fallen varken deltagandekarman eller kvalitétskarman räcker för att 
beskriva en användares bidrag till ’Online Communityt’. ’Reputation’ 
samlas ihop och sparas ner i en användares karma, som sedan används 
för att belöna användaren (Glass & Farmer, 2010). Ett exempel på det är 
StackOverflow som ger privilegier till sina användare baserat på dess 
karma som visas i figur 2 nedan. 
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Figur 1, StackOverflow privilegier (StackOverflow, u.å) 

2.5 Möjliga attacker mot ett WRS 
Hoffman, Zage och Nita-Rotaru (2009) påvisar i sin studie att ett WRS kan 
utsättas för en rad olika attacker. De menar att det finns flera olika 
karaktäristiska drag mellan möjliga attackerare, som bestämmer vilken 
kapabilitet som en attackerare har. De dragen är om attacken är aktiv eller 
passiv, ifall det är en ensam attackerare eller en grupp av attackerare och 
om attacken sker inifrån systemet eller utifrån. Utifrån de olika dragen går 
det att bedöma vilken form av attack det handlar om och även hur försvaret 
mot attackerna ska se ut. På grund av att miljön kring ett WRS är så pass 
öppet, så går det att anta att de flesta attacker mot ett WRS är från insidan 
(Hoffman, Zage & Nita-Rotaru, 2009).  
 
Hoffman, Zage & Nita-Rotaru (2009) har även identifierat olika 
klassifikationer av attacker, vilka är: 
 
Self-promoting: Denna attacks syfte är att genom manipulation av något 
slag höja sin egen ’reputation’ i systemet och på så sätt bli mer betrodd av 
systemet och dess användare (Hoffman, Zage & Nita-Rotaru, 2009). 
 
Whitewashing: är en form av attack där attackeraren har hittat någon form 
av sårbarhet i systemet. Sårbarheten hjälper attackeraren att reparera sin 
’reputation’, som på så sätt hjälper denne att undvika konsekvenserna av 
sitt skadliga beteende inom systemet (Hoffman, Zage & Nita-Rotaru, 
2009). 
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Slandering: innebär i det stora hela att rapportera falsk data med syfte av 
att medvetet sänka ’reputation’ hos en annan entitet, som ej förtjänar det 
(Hoffman, Zage & Nita-Rotaru, 2009). 
 
Orchestrated: En orkestrerad attack innebär att flera attackerare 
samarbetar och använder sig av flera av de tidigare nämnda typerna för att 
attackera (Hoffman, Zage & Nita-Rotaru, 2009). 
 
Denial of Service: Ett kändare namn för denna typ av attack är DoS och 
det innebär i det stora hela att attacken som genomförs hindrar vissa delar 
av WRS från att fungera (Hoffman, Zage & Nita-Rotaru, 2009). 
 
2.6 Möjliga utmaningar 
Det finns en hel del olika utmaningar med ’Online Communities’ och WRS, 
Chen, Xu & Whinston (2011) nämner några av de olika utmaningar i deras 
arbete. De menar att det finns en risk att användare väljer att skapa bra 
innehåll för att bygga upp bra ’reputation’. Detta görs för att kunna utnyttja 
det för att sabotera. Även anonymiteten som finns bland användare på 
internet, kan ligga till grund för att informationskvalitén blir låg. 
 
Chen, Xu & Whinston (2011) ger även några exempel på hur 
informationskvalitén har skadats på en välkänd applikation som Amazon. 
Amazon bygger på produktrecensioner och där har det skett att 
recensioner har blivit manipulerade av de som säljer produkten med syftet 
att öka försäljningen av de produkterna.  
 
Wikipedia nämns också som en av de applikationer som är utsatt för 
sabotage, vilket leder till låg informationskvalité. Wikipedia har dock ett 
versionskontrollsystem, där det går att se revisionshistorik. Detta gör det 
möjligt att gå tillbaka till en gammal version ifall sabotage har skett.  
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3 Metod 
I detta kapitel ges en översikt av forskningsprocessen, med beskrivningar 
gällande arbetsprocessen, metodval och datainsamling. 
 
3.1 Forskningsprocess 
 
Det här avsnittet avser att uppvisa hur studien är upplagd, i figur 2 nedan 
visas enligt Oates (2006) modell för forskningsprocess de delar som 
använts i studien.  
 

 
Figur 2, Modell över forskningsprocessen (Oates, 2006) 

Eftersom att jag har valt att fokusera arbetet på karma-baserade WRS och 
inte WRS rent allmänt, så anser jag att en fallstudie är den strategi som 
lämpar sig bäst för detta arbete. Vidare beskrivning av strategin finns 
redogjord i kapitel 3.2.  
 
De insamlingsmetoder som användes i studien var enkätundersökning och 
dokument. Enkäten syftade till att se vad användare av befintliga systems 
åsikter kring vissa delar av systemet var och hur de agerar på systemen.  
Enkäten producerade kvantitativ data vilket ledde till att även analysen av 
detta då blev kvantitativt och representeras av grafer och tabeller. 
Dokument användes i form av multimedia dokument som användes som 
en bas i att analysera de befintliga systemen och jämföra de olika 
systemen mot varandra. Detta gjordes för att hitta eventuella likheter i hur 
deras system fungerar och presenteras, samt för att styrka vissa delar av 
de frågor som ställdes under enkäten. 
 
Resultatet av de tidigare beskrivna delar blir kunskap i form av riktlinjer 
som tas fram för karma-baserade WRS och använder de tidigare beskrivna 
delar av arbetet som underlag för det. 
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3.2 Forskningsstrategi 
Mitt arbete fokuserar på en instans av WRS, vilket är enligt Glass och 
Farmer (2010) en enkel modell vid namn karma. Jag har valt att dela upp 
datainsamlingen i två läger. Ett läger fokuserar på vad användare av ett 
befintliga WRS har för synpunkter, medans det andra lägret har fokuserat 
på systemen i sig.  
 
Enligt Oates (2006) så ligger fokuset hos en fallstudie på en viss instans av 
något, vilket i mitt arbete går in under att jag just valt att fokusera på 
karma-baserade WRS och inte WRS rent allmänt. 
 
Ett annat karaktäristiskt drag på en fallstudie enligt Oates (2006) är att 
fokuset ligger på djupet snarare än på bredden. Detta menas att forskaren 
försöker få tag på så många detaljer om det valda området för studien. Här 
tycker jag att mitt arbete skiljer sig ifrån, då jag inte har valt att t.ex. 
fokuserat på enbart ett befintligt WRS. Det skulle dock även kunna ses 
som fallstudie på det sättet eftersom jag inte har valt att undersöka WRS i 
alla dess former, utan valt att undersöka karma-baserade WRS. 
 
Jag har i min studie valt att använda mig av flera olika 
datainsamlingsmetoder i form av enkäter och dokument, vilket Oates 
(2006) också beskriver som en av de karaktäriserande dragen hos en 
fallstudie. 
 
Med tanke på att de frågor som ställs under enkätundersökning, där några 
frågor skulle gå att ställas även vid ett fokus på andra enkla modeller av 
WRS. Så skulle jag vilja säga att strategin som används i studien är en 
fallstudie med inslag survey, men jag tycker att de arbetet stämmer mer 
överens med de karaktäristiska drag som Oates (2006) beskriver om 
fallstudie än en survey strategi. 
 
Som Robert E. Stake skrev 1995, så förväntas det att en fallstudie ska 
kunna fånga komplexiteten i ett enskilt fall. I min studie så har jag valt att 
studera karma-baserade WRS och dess natur på djupet och inte WRS på 
bredden, vilket gör att en fallstudie lämpar sig bäst för denna studie. 
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3.3 Litteraturstudier 
I början av arbetet genomfördes en litteraturstudie med syftet dels att se 
om den problembild som blivit uppmålad av min samarbetspartner stämde 
och dels för att bygga upp ett konceptuellt ramverk kring ämnet. 
Litteraturstudierna har även använts för att leta efter artiklar som är av 
relevans för detta arbete.  
 
Tre olika sökmotorer har använts i arbetet, men enbart två av de har 
använts för litteraturstudierna. De olika sökmotorerna är Summon och 
Google Scholar, där har söktermerna Web Reputation System, 
Collaborative Web Application, Trust, Reputation, Online Communities och 
User-generated content använts. I tabell 1 nedan finns en matris över 
sökord som har använts. 
 

Sökord Liknande Begrepp Ev. Översättning 
Web Reputation System Reputation System, 

WRS 
- 

Collaborative Web 
Application 

Collaborative Web, 
Online Collaboration, 
CWA, Collaborative 
Content, Community-
curated works 

- 

Trust Entrustment Tillit 
Reputation - Rykte 
Online Communities Community - 
User-generated Content UGC Användargenererat 

innehåll 
Tabell 1, Matris över sökord 

De flest litterära verk har hittats via Summon där sökningen har varit 
filtrerad på ”Peer-review”, men det verk som har visats sig vara väldigt 
värdefull är e-boken ”Building Web Reputation Systems” skriven av 
Randall Farmer och Bryce Glass. E-boken ger en klar bild över vad WRS 
är och hur det fungerar och hittades via en sökning på Google Scholar. 
Boken innehåller mycket värdefull information kring uppbyggnaden av 
WRS rent allmänt. Det verk som jag har använt som hjälpmedel till denna 
rapport är ”Researching Information Systems and Computing” som är 
skriven av Briony June Oates och som har refererats i text som (Oates, 
2006). I tabell 2 nedan presenteras de verk som använts i arbetet 
tillsammans med de ämnen som de berör. 
  



 

12 
 

 
Ämne: 
Verk: 

WRS CWA Attacks Trust Online 
Communities 

User-generated 
content 

Adler & De Alfaro 
(2007) 

X      

Chen, Xu & Whinston 
(2011) 

  X X X  

Farmer & Glass 
(2010) 

X   X X X 

Hendrikx, Bubendorfer 
& Chard (2015) 

X      

Hoffman, Zage & Nita-
Rotaru (2009) 

X  X    

Krumm, Davies & 
Narayanaswami (2008) 

     X 

Pan, B., MacLaurin, T., 
& Crotts, J. C. (2007). 

    X X 

Resnick, Kuwabara, 
Zeckhauser & 
Friedmann (2000) 

X   X   

Rheingold (2010)     X  
West, Chang, 
Venkatasubramanian & 
Lee (2012) 

X X   X  

Tabell 2, Litteratur och ämnen 

3.4 Datainsamlingsmetoder 
3.4.1 Dokument 
Användning av dokument är en form av datainsamling som sker i många 
studier, i denna studie har de använts i form av multimedia dokument.  
Oates (2006) beskriver att dokument går att betraktas som en symbolisk 
representation som kan användas för analys.  
 
Multimedia dokument används inte lika ofta i samband med forskning, 
Oates (2006) har delat in multimedia dokument i tre olika kategorier. De 
olika kategorierna är: 
 

• Visuella källor av data i form av t.ex. bilder och diagram. 
• Fonetiska källor i form av musik och ljud. 
• Elektroniska källor i form av t.ex. skärmbilder eller ett datorspel. 

 
De tre system som jag valt ut och kommer att studeras är StackOverflow, 
Slashdot och Yahoo! Answers. Alla tre av dessa har blivit omnämnda i 
litteraturen som ingick i litteraturstudien. På grund av det och att jag själv 
känner igen de systemen samt använt de systemen, så föll mitt val på de 
tre befintliga systemen. 
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 De multimedia dokument som jag sedan använt är i form av skärmbilder 
av deras applikationer, dokumenten ligger till grund för den jämförelse som 
kommer att genomföras. Jämförelsen av befintliga karma-baserade WRS 
ämnar till att svara på frågeställningen, ” [FS1]. Hur fungerar befintliga 
karma-baserade WRS och finns det några likheter/standarder bland 
dessa?”. Detta kommer alltså att genomföras genom en kvalitativ 
jämförelse av de befintliga karma-baserade WRS som har valts ut för 
arbetet. 
 
 
3.4.2 Enkäter 
En av de insamlingsmetoder jag har valt att genomföra är en kvantitativ 
enkätundersökning. Målet med undersökningen är att se vilka åsikter 
användare av ett befintliga WRS har angående de delar som de kommer i 
kontakt med. Resultatet av enkätundersökning kommer att kunna besvara 
en av de frågeställningarna som ställts i studien, ” [FS2]. Vad är 
användarnas synpunkter gällande befintliga karma-baserade system?” 
 
Enkäten som används är av typen webbenkät, vilket innebär att 
respondenterna svarar på frågorna direkt på en webbsida istället för att 
frågorna skickas exempelvis med posten. Enkätundersökningen som 
används i detta arbete definieras enligt Oates (2006) som 
”självadministrerad”, vilket innebär att respondenten kan genomföra 
enkäten utan att forskaren är närvarande. 
 
Frågorna på enkäterna innehåller fördefinierade svarsalternativ, detta 
innebär att respondenten har fasta svarsalternativ att välja mellan för att 
besvara frågorna. En nackdel med fördefinierade svarsalternativ enligt 
Oates (2006) är att det kan framkalla frustration hos respondenten. 
Frustrationen kan uppstå om respondenten anser att det saknas det svar 
denne skulle vilja ge på frågan, vilket kan leda till att de vägrar att svara på 
frågan. Varför valet föll på fördefinierade svar, motiveras med att jag ville 
samla in kvantitativ data som lätt kan ställas upp i grafer, tabeller och 
diagram för att förenkla processen att hitta mönster i den insamlad data.  
 
3.4.2.1 Urval 
Webbenkäten lades upp i Facebookgruppen ”Kodapor OT”, vilket är en 
grupp som består av personer som har ett gemensamt intresse i 
programmering. Gruppen består i skrivande stund av 2650 medlemmar 
(2017-05-05). Anledningen till att jag valde denna grupp är för att målet 
med enkätundersökningen är att se vilka åsikter användare av ett befintligt 
karma-baserat WRS har kring de delar som användare kommer i kontakt 
med. Så frågorna ställdes utefter ett befintligt WRS i form av 
StackOverflow. Urvalet går att beskrivas som enligt Oates (2006) ett 
bekvämlighetsurval, detta på grund av att jag valde gruppen för att den var 
enkel att nå använda för att nå fram till passande respondenter. 
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StackOverflow är en sida där användare lägger upp frågor gällande 
programmering i hopp av att någon ska kunna ge ett svar på det problem 
som denne har. Visserligen går det inte att säga att alla medlemmar i 
Facebookgruppen ”Kodapor OT” skulle vara användare på StackOverflow. 
Detta var jag medveten om vid valet av den gruppen. StackOverflow är 
dock väldigt populärt bland programmerare, detta gjorde att jag valde just 
en grupp som har gemensamt intresse för programmering för att det är en 
god chans att det finns många användare bland de medlemmarna. 
 
3.4.2.2 Rättigheter för respondenter 
Oates (2006) beskriver några rättigheter deltagare i en studie ska ha, 
enkätundersökningen som har genomförts har haft dessa rättigheter i 
åtanke. De rättigheter som kan appliceras på enkätundersökningen som 
genomförts är: 
 

• Rätten till att inte behöva deltaga 
Det fanns inget som helst krav på att medlemmar i Facebook gruppen 
behövde deltaga i enkätundersökningen 
 
• Rätten till att ge informerat samtycke 
Tillsammans med en länk till enkäten informerades möjliga 
respondenter om syftet med undersökningen, mina kontaktuppgifter, 
information om att arbetet genomfördes var ett examensarbete vid 
Högskolan Dalarna, hur lång tid enkäten tar att genomföra, vad deras 
svar kommer att användas till, att alla respondenter förblir anonyma och 
att inga uppgifter sparas om respondenterna. De fick även information 
att om de väljer att skicka in svar på enkäten, så accepterar de att 
deras svar används i mitt arbete. 
 
• Rätten till anonymitet 
Inga uppgifter som kan kopplas till en individ finns sparade, med detta 
menas att det enda som har sparats är respondenternas svar. Som 
punkten över nämner, så har respondenterna blivit informerade om 
detta. 
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3.4.2.3 Enkätfrågor 
Här nedan presenteras de frågor som ställdes och motiveras varför de ställdes. 
Enkätfrågorna finns även i Bilaga 1, utan motiveringar ifall det önskas. 
 

1. Är du/eller har varit en användare på StackOverflow? 
Denna fråga ställdes för att säkerhetsställa att de respondenter som 
svarade på enkäten verkligen har använt det WRS som jag 
baserade frågorna på. Om det var någon respondent som inte 
använt StackOverflow, men ändå valt att svara skulle svaren från de 
respondenterna inte vara relevanta för arbetet. 
 

Frågorna 2–5 är skrivna som ett påstående och de svarsalternativ som var 
tillgängliga var en ”Likert-skala”. Detta innebär att respondenterna har 
svarsalternativ från 1–5 med de efterföljande svarsalternativ tillhörande 
’Stämmer inte’, ’Stämmer inte så bra’, ’Varken eller’, ’Stämmer till viss del’ 
och ’Stämmer’.  

 
2. Jag är inte lika noggrann när jag röstar upp ett svar på en fråga 

på StackOverflow, om författaren har hög reputation. 
Anledningen bakom att ställa denna fråga är för att se om när en 
användare bedömer innehåll, inte är lika noggrann om den som blir 
bedömd har hög ’reputation’. Detta är för att avgöra om det ska vara 
synligt vid bedömning av innehåll eller om det bör döljas ifall det 
finns risk att bedömningen inte blir lika och på så sätt kan bidra till 
att informationskvalitén blir lägre. 

 
3. Jag skulle lättare uppfatta den reputation en person har, om det 

skulle representeras i olika grafiska former istället för en 
samlad poäng. 
Genom att studera de befintliga WRS så framkom det att de har valt 
att representera ’reputation’ på olika sätt, både genom att visa en 
samlad poäng och genom någon form av grafisk representation. 
Därav valde jag att ställa den här frågan för att se om det fanns 
några preferenser hos användarna. 
 

4. Jag känner mer motiverad att bidra med bra innehåll till en sida 
när jag vet att det finns belöningar för det, i t.ex. form av nya 
användarrättigheter. 
Denna fråga ställdes för att säkerhetsställa att belöningar gör 
användarna mer motiverade att bidra med bra innehåll till sidan. 
 

5. Jag tycker att det är rätt att de moderatorer som finns på 
StackOverflow som inte har förtjänat sin plats genom sin 
reputation, är framröstade av medlemmarna i 'Communityt'. 
Genom att studera de befintliga WRS framkom det att flera av 
systemen använde sig av förutom ’reputation’ även en form av 
folkomröstning för att ta fram moderatorer. Därför ställdes denna 
fråga till respondenterna, för att ta del av deras åsikter. 
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Resterande frågor 6–8 hade svarsalternativen ’Ja’, ’Nej’, ’Kanske’ och ’Vet 
inte/Vill ej svara’. 

 
6. Det går ibland att utnyttja ett reputation system med syftet att 

öka sin personliga reputation, är det något som du har gjort? 
Som Hoffman, Zage & Nita-Rotaru (2009) nämner i deras arbete, så 
finns det flera olika metoder för att manipulera och sabotera ett 
WRS. Därav ställdes denna fråga, visserligen kanske inte 
respondenterna vill gå ut med att de utnyttjat systemet. Enkäten 
genomfördes dock med anonymitet, vilket bidrar till att de kanske 
ändå svarade sanningsenligt.  
 

7. Känner du att på grund av att StackOverflow har en spärr på 
max 200 reputation på en dag, att du inte vill bidra med mer 
innehåll om du har nått maxgränsen för den dagen? 
Denna fråga framkom även genom att studera de befintliga 
systemen, då några av de valt att sätta en maxgräns på hur mycket 
’reputation’ som kan tjänas på en dag. Tanken bakom frågan är att 
den ska se vad respondenterna tycker om den här maxgränsen och 
om den hindrar de från att bidra ytterligare ifall de har nått 
maxgränsen. 
 

8. Om det hade funnits ett krav att du måste koppla någon av dina 
socialmedia profiler till ditt StackOverflow konto, hade du 
fortfarande fortsatt att använda StackOverflow? 
Denna fråga ställdes eftersom Chen, Xu & Whinston (2011) nämnt 
att det finns vissa utmaningar gällande anonymitet. Genom att ha ett 
socialmedia konto kopplat till en profil, så skulle varje bidrag kunna 
kopplas samman med en person. Så anledningen bakom frågan var 
att se om respondenterna hade fortsatt att använda applikationen 
även om det här kravet hade funnits. 

 
 
3.4.2.4 Google Forms 
Google Forms är en produkt från Google, inom vilket det går att skapa 
webbenkäter. Anledningen bakom att jag valde att använda mig av Google 
Forms är att plattformen är välkänd, vilket gör att många av de 
respondenterna i enkäten är bekväm i den miljön. Att Google Forms 
automatiskt skapar sammanställda grafer för svaren bidrar till att min 
process att analysera enkätundersökning blir förenklad. 
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3.5 Dataanalys 
3.5.1 Kvantitativ analys 
Jag har i mitt arbete använt av datainsamlingsmetoden enkätundersökning, 
enkätundersökningen som genomfördes genererade kvantitativ data. 
Tanken med en kvantitativ analys är att sammanställa den data som har 
samlats in, för att hitta mönster (Oates, 2006).  
 
Detta görs för att kunna dra slutsatser om den data som har blivit insamlad. 
För att göra en enkel variant av kvantitativ analys, går det att använda sig 
av visualiseringselement såsom tabeller, grafer och diagram. De olika 
grafiska representationerna används för att kunna hitta mönster bland den 
data som har blivit insamlad (Oates, 2006). 
 
Jag har i min enkätundersökning ställt frågor som har haft två olika typer av 
svarsalternativ. En typ som har använts var en ”Likert-skala”, Oates (2006) 
beskriver att användandet av ”Likert-skala” genererar ordinal data. I det här 
fallet används ibland också termen rankad data, detta på grund av att det 
inte går att avgöra hur stor skillnaden mellan varje rank i ”Likert-skalan” är.  
 
För att det kunna analysera alla de enkätsvar som kom in, så användes 
sammanställningar av svaren. Svaren sammanställdes med hjälp av 
Google Forms i två olika sorters diagram, cirkel och stapel. Diagrammen 
presenteras i kapitel 4.1, tillsammans med en beskrivning. Beskrivningen 
och diagrammen i sig användes sedan tillsammans med jämförelsen av 
existerande system för att motivera och beskriva de olika riktlinjerna som 
tagits fram. 
 
3.5.2 Kvalitativ analys 
Jag har även samlat in dokument i form av skärmbilder från de tre utvalda 
system som använder sig av ett karma-baserat WRS. Tanken är att jag ska 
genomföra en kvalitativ jämförelse mellan de tre olika systemen kring de 
val som de systemen har tagit gällande deras WRS. Jämförelsen 
presenteras i kapitel 5.1 ”Jämförelse av tre olika karma-baserade WRS”.  
 
Processen för den kvalitativa analysen började med att jag valde ut de tre 
existerande systemen, sedan tog jag skärmbilder av de relevanta delar 
som användes till underlag. Jag började sedan med att beskriva de olika 
systemen vilket återfinns i kapitel 4.2 och skärmbilderna återfinns i 
bilagorna 3,4,5. Vad är det då som var relevant för mig i denna analys? 
 
Det som jag ansåg som relevant är de delar av systemet som kan kopplas 
samman med enkätfrågorna för att på så sätt kunna bygga upp de 
motiveringar och beskrivningar som återges i de riktlinjer som skapas. Det 
skulle kunna gå att säga att enkätfrågorna legat som en mall över de delar 
som jag har studerat på de olika sidorna. Det är inte enbart dessa jag 
utgått ifrån i analysen, utan även hur dessa delar beskrivs på systemet har 
varit relevant för mig. 
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Jag tänkte visa en liten lista här nedan som kategoriserar lite hur min syn 
på systemen har sett ut: 
 

• Hur sköts inloggningen? 
• Hur presenteras ’reputation’ på systemet? 
• Vart går det att se ’reputation’? 
• Går det att se alla andras ’reputation’? 
• Hur sköts moderation? Om det finns valprocess hur ser den ut? 
• Beskriver de hur de hanterar attacker? I så fall hur hanterar de 

dessa? 
• Vilka begrepp definierar de? 
• Beskriver de vilka handlingar som genererar ’reputation’? 
• Visar de vilka belöningar som utdelas? 

 
Efter att jag sammanställt beskrivningar av de olika systemen, så 
användes det underlaget för den jämförelse som genomfördes. 
 
Tanken med jämförelsen är att den tillsammans med enkätundersökningen 
ska utgöra underlag för att styrka de riktlinjer som presenteras i kapitel 5.2 
”Riktlinjer för karma-baserade WRS”. 
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4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs empirin som samlats in för att svara på studiens 
frågeställningar. 
 
4.1 Enkätdata 
Enkäten var aktiv under fem dagar och under den perioden kom det in 37 svar, 
här nedan presenteras de svar som mottagits. De figurer som presenteras i 
avsnittet tillhör den sammanställning av enkäten som framtagits.  
 
Enkätfråga 1: 
Den första frågan som ställdes till respondenterna var den gällande om de 
var användare på StackOverflow eller om de hade varit det tidigare. 
Respondenterna svarade enhälligt ja där, vilket innebär att alla svar som 
mottagits kan användas då respondenterna har erfarenheter av 
StackOverflows WRS. Detta var syftet med denna fråga att kunna urskilja 
de respondenter om någon ej hade erfarenhet av det, för att på så sätt få 
en så rätt bild som möjligt. I figur 3 visas ett cirkeldiagram på svaren. 
 

 
Figur 3, Användare StackOverflow 

Enkätfråga 2: 
Fråga två i enkäten handlade om vare sig respondenten känner att denne 
är lika noggrann vid bedömning av innehåll oavsett vad den användare 
vars innehåll blir bedömt har för nivå av ’reputation’. 13st eller 35,1% av 
respondenterna tyckte att påståendet inte stämde alls och att de är lika 
noggrann oavsett vilken ’reputation’ användarna som blir bedömda 
har.17st menade att det inte stämde så bra, vilket kan innebära att de i 
några enstaka fall inte har varit lika noggrann.  I figur 4 så visas svaren i 
form av ett stapeldiagram. 
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Enkätfråga 3: 
Nästa fråga som ställdes i enkäten var den om respondenterna ansåg att 
de lättare skulle uppfatta den ’reputation’ en användare har om det skulle 
vara representerat i grafisk form istället för en samlad poäng. 62,2% eller 
23st av respondenterna ansåg att de lättare uppfattar en persons 
’reputation’ om det skulle ske i form av en samlad poäng. Resterande 
respondenter var svaren rätt utspridda för, 16,2% ansåg att de till viss del 
skulle uppfatta en grafisk form bättre. Enbart en person ansåg att 
’reputation’ i grafisk form är vad som gör att de uppfattar andra användares 
’reputation’ bättre. Svaren på frågan representeras av ett stapeldiagram i 
figur 5. 
 

 
Figur 5, Representation av 'reputation' 

  

Figur 4, Nogrannhet vid bedömning av innehåll 
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Enkätfråga 4: 
Den fjärde frågan som ställdes handlade om respondenten känner sig mer 
motiverad att bidra med bra innehåll till en sida om respondenten vet att 
det finns belöningar bakom det. 59,5% av respondenterna ansåg att det till 
viss del stämmer att de blir mer motiverade av belöningar, samtidigt som 
16,2% tycker att det påståendet stämmer helt överens med vad de tycker. 
Fyra av respondenterna tyckte inte alls att de blir mer motiverade att bidra 
med bra innehåll om det skulle finnas belöningar för det. I figur 6 
presenteras ett stapeldiagram på hur svaren har fördelats på denna 
enkätfråga. 

 
 
Enkätfråga 5: 
Nästa fråga handlade om vare sig respondenterna kände att moderatorer 
som ej uppnått sin status via ’reputation’, utan blivit folkvalda på 
StackOverflow om de tycker att det är rätt väg att gå för att ta fram 
moderatorer. En stor del av respondenterna håller med helt och hållet eller 
i alla fall till viss del. 32,4% av respondenterna ansåg att folkomröstningar 
är helt rätt väg att gå för att ta fram flera moderatorer, utöver de som 
förtjänat sin plats. Hela 45,9% ansåg att det här påståendet stämmer till 
viss del och resterande respondenter var utspridda över de resterande 
alternativen med varken eller kolumnen som störst på 13,5%. I figur 7 
presenteras resultatet av denna fråga i form av ett stapeldiagram. 

Figur 6, Motivation hos användare 
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Figur 7, Moderation via omröstning 

Enkätfråga 6: 

Att WRS ibland utsätts för attacker av olika slag är något som blivit klargjort 
i teoriavsnittet, så hur många av mina respondenter har utfört något försök 
till en s.k. ”Self-promoting”? 
83,8% av respondenterna uppgav att de inte någon gång har försökt 
utnyttjat systemet med syfte att öka sin egen ’reputation’, en av 
respondenterna valde alternativet att de inte ville uppge svar på denna 
fråga. 5st eller 13,5% av respondenterna uppgav att de någon gång har 
försökt sig på någon form av s.k. ”Self-promoting” eller som jag valde att 
formulera frågan ett försök att öka sin personliga reputation. I figur 8 
presenteras resultatet på enkätfrågan i form av ett cirkeldiagram. 
 

 
Figur 8, Self-promoting 
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Enkätfråga 7: 
StackOverflow har en maxgräns för hur mycket ’reputation’ som kan tjänas 
in på en dag, därför ställdes denna fråga om användarna känner sig 
hindrade från att fortsätta att bidra om de redan nått upp till den dagliga 
dagsgränsen. En stor majoritet av respondenterna känner att dagsgränsen 
inte är något som hindrar deras vilja att bidra med innehåll till 
StackOverflow. Två av respondenterna uppgav att gränsen hindrar de från 
att fortsätta bidra om de har nått dagsgränsen. Fyra stycken uppgav att det 
kanske kan göra så att de inte vill bidra mer och resterande 8,1% av 
respondenterna uppgav att de inte riktigt vet om det skulle hindra deras 
vilja att fortsätta bidra med innehåll. I figur 9 presenteras resultatet på 
enkätfråga 7 i form av ett cirkeldiagram. 
 

 
Figur 9, Daglig 'reputation'-gräns 
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Enkätfråga 8: 
Den sista frågan som ställdes handlade i stort sett om anonymitet inom 
WRS, frågan ställdes för att se hur många av respondenterna som fortsatt 
hade använt StackOverflow om det fanns krav på att koppla ett av dennes 
socialmedia-konton. 
83,8% av respondenterna uppgav att ett krav inte hade stoppat de från att 
fortsatt använda StackOverflow, 8,1% uppgav att de kanske hade fortsatt 
att använda StackOverflow om kravet hade funnits. Även 8,1% uppgav att 
de inte hade fortsatt att använda StackOverflow om det hade funnits ett 
krav. Svaren på frågan representeras av ett cirkeldiagram i figur 10. 
 

 
Figur 10, inloggningskrav 
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4.2 Presentation av befintliga WRS 
I detta avsnitt presenteras befintliga existerande WRS som antingen enbart 
bygger på den enkla modellen karma eller använder den i kombination med flera 
andra enkla modeller. De olika systemen kommer att sedan att jämföras för att se 
om det finns några underliggande riktlinjer som de systemen använder sig av. De 
kommer att presenteras med en kort beskrivning av systemet och hur det 
fungerar. Sedan presenteras de punkter som togs upp i kap 3.6.1 och hur de 
enskilda systemen hanterar det. 
 
4.2.1 StackOverflow.com 
StackOverflow är en webbsida som är till för båda professionella och 
amatörmässiga programmerare. Användarna på sidan kan både ställa 
olika programmeringsfrågor och svara på de. StackOverflow har ett mål att 
bygga ett bibliotek av detaljerade svar på alla frågor som kan ställas 
gällande programmering. För att bibehålla god informationskvalité så 
använder de sig av ett karma-baserat WRS, där syftet är att användare ska 
kunna ta del av webbsidans alla moderationsmöjligheter1. De dokument 
som har använts finns i bilaga 3. 
 
Användare på StackOverflow har som val att antingen skapa en egen 
inloggning eller att använda sig av någon av deras socialmedia konton för 
att logga in och använda webbsidan2. För att erhålla ’reputation’ så gäller 
det att du bidrar med bra svar och bra frågor på StackOverflow, om andra 
användare tycker att ditt innehåll är bra så väljer de att rösta på ditt inlägg3. 
Rösten genererar ’reputation’ och det läggs på din samlade poäng. På 
StackOverflow så går det att se samlad ’reputation’ på alla användarprofiler 
och även så visas det tillsammans med de inlägg som skapas. Ju mer en 
användares ’reputation’ ökar så låses det upp olika privilegier på olika 
karmanivåer. På den högsta nivån så belönas användaren med full 
åtkomst till alla moderationsverktyg, hela belöningsstegen visas för 
användarna4. StackOverflow har även moderatorer som inte är 
moderatorer på grund av hög ’reputation’, utan är folkvalda moderatorer 
som har röstats fram av de andra användarna på StackOverflow. En 
huvuduppgift för en moderator är att ta hand om de rapporter som kommer 
in från andra användare angående innehåll som upplevs som dåligt eller 
stötande5. 
 
StackOverflow använder sig av en maxgräns på ’reputation’ per dag och 
de beskriver utförligt vilka handlingar det är som genererar ’reputation’. Det 
finns även en sektion som visar vilka handlingar som gör att användarna 
tappar ’reputation’. De beskriver även att det finns ett automatiserat system 

                                                
1 Stackoverflow. (u.å.), Tour. Hämtad 1 Maj, 2017, från http://stackoverflow.com/tour 
2 Stackoverflow. (u.å.), Login. Hämtad 3 maj, 2017, från 
https://stackoverflow.com/users/login 
3 Stackoverflow. (u.å.), Answer. Hämtad 17 maj, 2017, från 
http://stackoverflow.com/questions/44018835/coercing-dict-to-read-list-as-tuples 
4 Stackoverflow. (u.å.), Privileges. Hämtad 30 april, 2017, från 
https://stackoverflow.com/help/privileges 
5 Stackoverflow. (u.å.), Moderation. Hämtad 3 maj, 2017, från 
http://stackoverflow.com/help/site-moderators 
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som hanterar om någon användare råkar ut för s.k. ”Slandering” (Se kap 
2.4), systemet som ska upptäcka sådant beskrivs inte i detalj eller hur det 
fungerar6. Det nämns dock att det tar max 24 timmar för det systemet att 
upptäcka en sådan attack. Skulle du ha märkt av att du attackerats, men 
systemet inte har märkt det och ställt allt till ordning så finns det möjlighet 
att kontakta StackOverflow om det. Samma system finns som skydd mot 
s.k. ”Self-promoting” (Se kap 2.4). Just maxgränsen uppges vara till ett 
skydd mot just attacker, då det inte går att tjäna in mer än 200 ’reputation’ 
per dag. De har även lagt in ett litet minus för användare som röstar ner 
andra användares innehåller, detta för att förhindra att en användare röstar 
ner innehåll med vilje s.k. ”Slandering”7. 
 
4.2.2 Answers.yahoo.com 
Yahoo Answers är även det en webbsida där användarna ställer och 
svarar på frågor. På Yahoo Answers finns det dock inget speciellt tema, 
utan det finns en rad olika kategorier inom vilket det går att ställa frågor till 
andra användare och ta emot svar8. De dokument som har använts 
gällande Yahoo Answers finns i Bilaga 4. 
 
Inloggningen till Yahoo Answers sker enbart med en e-postadress9. Yahoo 
Answers använder sig av ett poängsystem i kombination med karma, de 
har dock valt att inte kalla det karma utan den samlade poängen ger 
privilegier efter olika ”levels” istället10. De handlingar som genererar poäng 
statueras på en informationssida kring Yahoo Answers WRS och det sker 
genom att andra användare röstar på det innehåll som skapats11. Ett 
exempel på det går att se i Bilaga 4 avsnitt 8.4.4. Belöningarna som ges ut 
är att spärren på antal frågor och svar som kan ställas per dag höjs ju 
högre level som användaren har. Detta representerar Yahoo Answers i 
form av en belöningstabell. Det sker även utdelning av s.k. deltagande 
karma (Se kap 2.4)10. I samband med en användares skapade innehåll 
visas inte dennes poäng direkt utan det går det bara att se på 
användarprofiler12. 
 
Gällande attacker så beskriver inte Yahoo Answers hur de hanterar det, 
utan det som användarna kan göra är att rapportera innehåll som upplevs 
som stötande eller ej tillför något till frågan. Yahoo Answers har dock valt 
att skriva riktlinjer för hur en användare ska bete sig på sidan och visar 
även vad handlingar som blir rapporterade genererar för förlust av poäng. 
Så all moderation gällande användares poäng förutom själva 
                                                
6 Stackoverflow. (u.å.), Reputation. Hämtad 3 Maj, 2017, från 
https://stackoverflow.com/help/whats-reputation 
7 Stackoverflow. (u.å.), Voting abuse. Hämtad 3 Maj, 2017, från 
http://stackoverflow.com/help/serial-voting-reversed 
8 Yahoo Answers. (u.å.), About. Hämtad 7 Maj, 2017, från https://sg.answers.yahoo.com/info/about 
9 Yahoo Answers. (u.å.), Login. Hämtad 7 Maj, 2017, från https://login.yahoo.com/ 
10 Yahoo Answers. (u.å.), Reputation. Hämtad 7 Maj, 2017, från 
https://answers.yahoo.com/info/scoring_system 
11 Yahoo Answers. (u.å.), Guidelines. Hämtad 7 Maj, 2017, från  
https://answers.yahoo.com/info/community_guidelines 
12 Yahoo Answers. (u.å.), Userprofile. Hämtad 7 Maj, 2017, från 
https://answers.yahoo.com/activity/questions?show=MRBR345WRTNSD32ABQ56UQDOHI&t=g   
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rapporteringen av någon som missköter sig hanterar Yahoo Answers 
själva8. 
 
Yahoo Answers använder sig av som de beskriver det ”Community 
Guidlines”, vilket är riktlinjer för hur användarna bör bete sig för att Yahoo 
Answers ska vara en sån trevlig plats som möjligt. De nämner även att 
överträdelse mot deras riktlinjer kan resultera i att ens konto tas bort utan 
varning och även i extrema fall ta bort deras Yahoo id. Detta extrema fall 
resulterar i att en användare blir helt fryst från alla Yahoos tjänster11. 
 
4.2.3 Slashdot.org 
Slashdot är en webbsida där användare kan publicera egna artiklar, så det 
skulle kunna gå att säga att det är som en webbtidning där författarna 
består av användarna13. I bilaga 5 återfinns de dokument som samlats in 
från Slashdot. 
 
Slashdot använder sig inte av en samlad ’reputation’ poäng för att visa upp 
vad en användare har för ’reputation’, utan använder sig av olika nivåer 
som sträcker sig från ’terrible’ till ’excellent’. Slashdot beskriver huvudsyftet 
med karma systemet är att dela ut moderationsmöjligheter till bra 
moderatorer och de anser att deras WRS sorterar ut de dåliga 
moderatorerna. Slashdot har även valt att definiera karma för deras 
användare och vad det är som genererar det. Vid skapat innehåll som finns 
det ingen reputation synlig för skribenten av artikeln. Inte heller går det att 
se via dennes användarprofil utan det enda som går att komma åt är 
författarens twitterkonto, om användaren valt att ange detta13. Däremot så 
har de introducerat ett rankingsystem där det går att sortera kommentarer 
på en artikel baserat på vad moderatorer har betygsatt kommenterar14. 
 
För att undvika att moderatorer ska utnyttja sin maktposition på Slashdot, 
har de introducerat ett ”meta-moderation” system som bedömer 
bedömningen. Detta låter användare av sidan samla in ’reputation’ och alla 
blir förhoppningsvis bedömda på ett rättvist sätt. All form av moderation 
sker i form av inrapporteringar till Slashdots system i form av deras 
förvalda kategorier, vilket väljs i en drop-down box intill innehållet. Eftersom 
det enbart finns en form av moderation, så har inte Slashdot någon 
belöningsstege utan väljer således bara att berätta om vad som innebär 
med en moderationsroll15. Slashdot nämner även att de kan själva gå in 
och rösta ned innehåll som är stötande, då de vill att läsarna ska ha ett så 
trevligt besök som möjligt. En annan form av hur de hanterar stötande 
innehåll är att användarna kan rapportera in till systemet och lägga till en 
kommentar varför de tycker att innehållet bör tas bort. Detta kommer sedan 
vidare till en av Slashdots redigerare som bedömer om inrapporteringen är 
rättfärdigad. Slashdot redogör även att de kan banna användare baserat 
på deras IP-adress eller ta bort vissa privilegier för användare14. 

                                                
13 Slashdot. (u.å.), Hämtad 17 maj, 2017, från https://slashdot.org/ 
14 Slashdot. (u.å.), Karma. Hämtad 17 maj, 2017, från https://slashdot.org/faq#karma1 
15 Slashdot. (u.å.), Meta. Hämtad 17 maj, 2017, från https://slashdot.org/faq#meta1 
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5 Resultat och Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri 
och redogör studiens resultat. 
 
5.1 Jämförelse av tre olika karma-baserade WRS 
Genom att studera dokument kring de tre utvalda karma-baserade WRS 
(Se kapitel 4.2), så kommer det i detta avsnitt att presenteras en jämförelse 
på detta. 
 
Inloggning är det första steget en användare tar vilket går att kopplas ihop 
med ”Barrier-to-Entry”, som beskrivs i kapitel 4.2. Alla de studerade 
objekten använder sig av inloggning som krav, för att använda deras 
webbsida. Både StackOverflow och Slashdot erbjuder registrering och 
inloggning med hjälp av socialmedia-konton i kombination med att 
registrera en användare på deras webbsida. Yahoo Answers erbjuder 
användarna enbart inloggning med Yahoo id, vilket betyder att om 
användaren inte har ett tidigare konto hos Yahoo så behöver denne 
registrera ett sådant. 
 
Alla objekten visar användare sin egen ’reputation’ på deras egna 
användarprofiler, StackOverflow och Yahoo representerar det i form av en 
samlad poäng. Slashdot använder sig av ett ord som representerar 
användarens ’reputation’. Vidare så visas en användares ’reputation’ även 
offentligt på alla webbsidor, förutom Slashdot. StackOverflow har även valt 
att presentera en användares ’reputation’ tillsammans med det innehåll 
som skapats av användare. Detta gör att de som bedömer innehållet ser till 
fullo vilken ’reputation’ den användaren har. Yahoo Answers visar 
användarens namn i samband med skapat innehåll, men inte dennes 
’reputation’. Detta visas istället inne på användarens profil. Slashdot visar 
användarnamnet i samband med dennes skapade innehåll, detta länkas 
dock enbart till författarens twitterkonto. StackOverflow är även det enda av 
objekten som har maxgräns på ’reputation’ som en användare kan erhålla 
per dag.  
 
Moderation är också en het fråga bland de tre olika WRS, både Slashdot 
och StackOverflow erbjuder olika moderationsrättigheter baserat på en 
användares ’reputation’. Yahoo Answers står ut i mängden på den frågan 
då de belöningar som kan erhållas där, enbart är möjligheten att svara och 
ställa frågor mer frekvent. Både Yahoo Answers och StackOverflow har 
valt att visualisera de olika karma-nivåerna inom vilket belönar användare 
med något. Något som West et al. (2012) pratar om är att moderatorer på 
Wikipedia blivit framröstade av användarna, i de olika objekten är det 
enbart StackOverflow som erbjuder detta alternativ utöver att erhålla full 
moderationsåtkomst med hjälp av ’reputation’. Något som är unikt hos 
Slashdot, är att de erbjuder något vid namn ”meta-moderation”, vilket 
tillåter bedömningar av den bedömning en moderator har gjort. 
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Något som samtliga objekt har gemensamt är att de valt att sammanställa 
riktlinjer för hur användare bör bete sig på deras webbsida. Det ges även 
information på samtliga sidor om hur en användare kan samla in 
’reputation’ och de handlingar som genererar det.  
 
Kring de riktlinjer som skapats för användarna beskrivs även som sagt 
belöningstabellen hos StackOverflow och Yahoo.  Det beskrivs även de 
handlingar som genererar ’reputation’ och även de handlingar som gör så 
att användaren tappar det. Hur hanterar de olika objekten någon form av 
attack mot deras WRS?  
 
StackOverflow beskriver att de har ett automatiserat system för att 
upptäcka attacker såsom ”Slandering” och ”Self-promote”. De har även 
infört att användare som röstar ner någon annan användares innehåll 
också får lov att lämna ifrån sig en mindre del ’reputation’. Denna regel 
innebär att användarens ’reputation’ tillslut kommer vara obefintlig, om 
denne genomför en ”Slandering”-attack.  
 
StackOverflow har även en maxgräns på daglig intjänade ’reputation’ som 
ska fungera som en säkerhet mot attacker. Yahoo Answers beskriver inte 
hur deras process vid en eventuell attack fungerar och inte heller vad som 
används för att förebygga detta. Däremot så tillåter samtliga webbsidor att 
användare kan rapportera in stötande eller dåligt innehåll. Slashdots meta-
moderation bidrar även den till att dåligt innehåll snabbt plockas undan från 
deras webbsida. Reprimander för en attack beskriver både Slashdot och 
Yahoo Answers att det skulle kunna resultera i en bannlysning från deras 
webbsidor. StackOverflow tar dock inte upp om de använder sig av 
bannlysningar på deras webbsida, utan där fokuseras det mer på att en 
attackerare drabbas av reprimander i form av en förlust av ’reputation’. 
 
Samtliga objekt definierar karma i deras riktlinjer såsom deras synpunkt på 
det är eller som i Yahoo Answers fall så definieras ”Levels”.  
 
5.2 Riktlinjer för karma-baserade WRS 
Riktlinjerna som presenteras i detta kapitel kommer att presenteras enligt 
följande. 1. Riktlinjens id samt titel, 2. Beskrivning av riktlinjen och 3. Motivering 
med grund i den insamlade data. RL står för Riktlinje. 
 
[RL1]. Hantering av inloggning och anonymitet 
Beskrivning: Denna fråga kan beskrivas som ”Barrier-to-Entry” som har 
definierats i kap 2.2. För att kunna hantera utmaningen om anonymitet som 
nämns i kapitel 2.6, så rekommenderas det att tillhandahålla någon form av 
inloggning med ett socialmedia-konto. Om det används som ett krav, kan 
innehållet som skapas av användaren länkas samman med denna. Detta 
skulle kunna innebära att användaren lägger extra tyngd i att producera 
bra innehåll. Ett krav är att i alla fall erbjuda sådan inloggning för att så 
många av era användare, ska kunna representeras personligen på deras 
konton. Detta kan även utföras med hjälp av andra metoder än just ett 
socialmedia-konto. 
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Motivering: Två av de tre undersökta systemen erbjuder inloggning med 
hjälp av socialmedia-konton, detta innebär att den information som finns 
om användare hämtas därifrån. I enkätundersökningen framkom resultatet 
angående detta (Se enkätfråga 8 i kapitel 4.1), att 83,8% av de 
respondenterna som svarat på enkätundersökningen skulle fortsätta att 
använda systemet. Även fast det var ett krav på att koppla deras 
användare mot en av dennes socialmedia-konto. Det finns även risker med 
ett krav, detta på grund av att det finns användare som kommer att lämna 
systemet. 8,1% av respondenterna uppgav att om ett krav fanns skulle de 
inte fortsätta att använda systemet. Så det finns risk för ett medlemstapp 
om ett krav skulle införas på ett system. 
 
[RL2]. Representation av ’reputation’ för användare 
Beskrivning: Rekommendationen är att visa ’reputation’ i form av samlad 
poäng, det går även att visa ’reputation’ i samband med skapat innehåll. 
 
Motivering: Genom de jämförda WRS så framkom det att både 
StackOverflow och Yahoo Answers har valt att representera ’reputation’ i 
form av en samlad poäng. Detta styrks även genom respondenternas svar 
på enkätfråga 3 (Se kapitel 4.1), där 62,2% av respondenterna uppgav att 
de lättare skulle uppfatta ’reputation’ hos en användare om det skulle vara 
representerat i form av en samlad poäng. I figur 5 så går det att se att 
övriga respondenters svar är spridda över resterande svarsalternativ. 
Enkätfråga 2 (Se kapitel 4.1) handlade om användarna upplevde att de var 
lika noggranna vid bedömning av innehåll oavsett vad den som har skrivit 
har för ’reputation’. Ingen av respondenterna tyckte att de var mindre 
noggranna vid bedömningen av innehåll av en författare med hög 
’reputation’. 
 
[RL3]. Informationssida för användare gällande WRS 
Beskrivning: Med detta menas att ge användarna information kring vilka av 
dennes handlingar på systemet som genererar ’reputation’, även vilka 
handlingar som resulterar i att användaren tappar ’reputation’. Här bör 
även andra viktiga delar av WRS presenteras för användaren, som t.ex. 
belöningarna som delas ut, moderatorers roll om det finns och så vidare. 
 
Motivering: Samtliga objekt som jämfördes hade någon form av 
informationssida för användarna om hur deras system fungerade och hur 
de vill att användarna ska uppföra sig på deras system.  
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[RL4]. Synliga belöningar 
Beskrivning: Denna riktlinje syftar till att de belöningar som det karma-
baserade WRS har att utdela visas för användarna, för att ge användarna 
något att sträva efter. 
 
Motivering: Både StackOverflow och Yahoo Answers har valt att visa deras 
belöningssteg för användare för att ge användarna motivation att bidra 
med bra innehåll. 75,7% av respondenterna i enkäten (Se enkätfråga 4 
kapitel 4.1) svarade att belöningar till viss del eller helt motiverar de till att 
försöka bidra med så bra innehåll som möjligt. Därför anser jag baserat på 
ovanstående att synliga belöningar bidrar till att motivera användarna till att 
skapa så bra innehåll som möjligt. 
 
 
 
[RL5]. Moderation utöver ’reputation’-stegen 
Beskrivning: Erbjuder man moderation till användarna som en belöning, så 
kommer det ta tid innan en användare har rättigheter att fullt moderera 
sidan. Därför behövs det väljas ut moderatorer som inte behöver klättra 
hela ”stegen”, här finns det olika metoder för att välja ut moderatorer. Det 
skulle kunna genomföras en ”folkomröstning” bland användarna, för att låta 
användarna välja ut de personer som ska bli moderatorer. 
 
Motivering: Som nämnts tidigare kan det bli en brist av moderatorer i alla 
fall till en början, om valet att enbart användare som klättrar på ’reputation’-
stegen har möjlighet till att bli moderatorer. Wikipedia låter moderatorer bli 
utvalda av användarna (Se ”Moderation” kapitel 2.2), även StackOverflow 
har tillämpat en sådan metod för att välja ut moderatorer. Detta förankras 
även via respondenterna svar på enkäten (Se enkätfråga 5 kapitel 4.1), där 
78,3% uppgav att det tycker att det är helt eller till viss del rätt att 
moderatorer utöver de som förtjänat att ha fulla moderationsmöjligheter 
väljs ut av användarna själva. 
 
[RL6]. Hantering av attacker 
Beskrivning: Attacker av olika slag, är att förvänta sig vid användandet av 
WRS. Detta bevisas även av att 13,5% av respondenterna uppgav på 
enkätfråga 6 (Se kapitel 4.1), att de någon gång försökt att utnyttja ett 
WRS med syftet att öka sin egen ’reputation’. Att diskutera och ta fram hur 
hanteringen av attacker mot systemet är därför en viktig del i 
designprocessen. 
 
Vissa attacker går inte att stoppa, men det går att förebygga och återställa. 
En rekommendation är att använda sig av loggning av innehållet likt 
Wikipedia (se kapitel 2.6), för att kunna återställa innehåll vid ett 
sabotageförsök. Lista även alla de olika attacker som skulle kunna 
genomföras på systemet och försök komma fram till hur de om det går ska 
kunna förebyggas. 
  



 

32 
 

Motivering: 
Ingen av de jämförda systemen, nämner i detalj hur de försvarar sig mot 
attacker. Däremot ges en försäkran till användarna att de har metoder för 
att upptäcka sabotage och att de så fort som möjligt hanterar situationen. 
Att inte uppge exakt hur de hanterar attacker, kan minska antalet attacker 
än om det är helt offentligt hur allt fungerar. StackOverflow har även ett 
annat knep de har tillämpat och det är att de har infört en maxgräns på 
daglig ’reputation’, detta för att motverka de användare som försöker att 
illegalt öka sin ’reputation’.  Via enkäten så tog jag reda på om någon 
användare inte skulle vilja fortsätta att bidra med innehåll om de skulle ha 
nått maxgränsen (Se enkätfråga 7 kapitel 4.1). 75,7% uppgav att det inte 
påverkar alls, 5,4% uppgav att de inte vill fortsätta. Därav finns det en risk 
med en maxgräns och den är att användare slutar bidra för dagen.  
 
[RL7]. Definiera karma och ’reputation’ 
Beskrivning: Att definiera hur systemet ser på vad karma och ’reputation’, 
underlättar för användarna att förstå innebörden med de olika termerna. 
Detta motverkar förvirring hos användarna när de läser på om systemet, 
men inte förstår innebörden av de olika termerna och vilken betydelse de 
har för systemet. Termen karma behöver inte nödvändigtvis användas, 
detta bevisas av att Yahoo Answers valt att använda sig av termen ”Level” 
istället.  
  
Motivering:  
Alla de undersökta systemen har valt att definiera karma och ’reputation’ 
utifrån hur deras syn. Vilket underlättar för användarna och minskar 
förvirringen hos användarna och därav rekommenderas det att definiera 
dessa begrepp för användarna. 
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6 Diskussion och Slutsatser 
Detta kapitel innefattar diskussionen, förslag till vidare forskning samt slutsatsen. 
 
6.1 Diskussion 
Jag har i detta arbete undersökt användares åsikter, jämfört befintliga 
system som sedan har resulterat i de riktlinjerna jag har tagit fram. I arbetet 
så har jag undersökt användarnas åsikter kring delar som de kommer i 
kontakt med på webbsidan StackOverflow. Urvalet av respondenter var 
Facebook gruppen ”Kodapor OT”, vilket grundade sig på att medlemmar i 
den gruppen har ett gemensamt intresse i programmering. Därav var 
sannolikheten stor att många medlemmar har använt StackOverflow, som 
är en webbsida för programmerare. Facebook gruppen är en väldigt stor 
grupp, som vid skrivande stund hade 2650 medlemmar. Eftersom det är en 
så pass stor grupp och jag egentligen inte hade någon konkret aning om 
hur många som var användare på StackOverflow, så hade jag kunnat först 
ställa frågan om det någon var medlem där och hade lust att svara på 
enkäten. På det sättet så hade antalet respondenter som haft en möjlighet 
att svara på enkäten reducerats och jag hade kunnat presentera i 
rapporten vilken svarsfrekvens enkäten hade.  
 
Nu fick jag istället 37 svar på en enkät som kan ha nått 2650st, vilket är en 
väldigt låg procent och kanske inte ens hälften av de 2650 medlemmarna 
klarade kriteriet att ha använt StackOverflow eller såg det inlägg jag lade 
upp med länk till enkäten. 
 
De litterära verk jag har använt i studien har varit väldigt värdefulla för både 
kunnat ge läsaren en inblick i ett ämne som kanske inte är det mest 
påtalade på webben. Ett verk som har visats sig vara väldigt värdefull är 
den e-bok jag hittade vid namn ”Building Web Reputation System”. Den är 
skriven av Randall Farmer och Bryce Glass och ger en klar bild över vad 
WRS är och hur det fungerar. Boken innehåller mycket information kring de 
processer som behövs gå igenom vid uppbyggnaden av ett WRS rent 
allmänt. Utöver klassificeringen av olika modeller kring WRS, så ger de 
även en hel del tips över saker som bör tänkas över. Min första tanke var 
att även presentera allmänna riktlinjer baserat på deras bok, som hade 
varit ytterst relevanta om arbetet hade handlat om att t.ex. bygga ett WRS. 
Mitt fokus låg istället på att ta fram riktlinjer för en av de modeller som 
klassificeras i boken, för att vägleda organisationer som vill införa ett 
karma-baserat WRS.  
 
Jag tror att de tre dimensionerna som West et al. (2012) beskriver är 
väldigt relevanta för WRS, då dessa påverkar hur användare bidrar med 
innehåll och hur detta hanteras. ’Barrier-to-entry’ är något som 
adresserades i form av att lägga till inloggning socialmedia-konton, på så 
sätt avanonymiseras användarna. Vilket även Chen, Xu och Whinston 
(2011) diskuterar som en utmaning med WRS, att anonymiteten kan leda 
till informationskvalitén blir låg. Om innehållet som någon skapar kan 
kopplas direkt till en person så tror jag det skulle leda till att användarna vill 
skapa så bra innehåll som möjligt. Det syns dock via de enkäter som jag 
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genomförde att det finns en del som hade valt att inte fortsätta att bidra om 
det var så att socialmedia-konto var ett krav. ’Moderation’ som också är en 
dimension som West et al. (2012) benämner är en lika viktig del för 
informationskvalitén som ’Barrier-to-entry’ tycker jag. Just på grund av att 
utan pålitliga moderatorer eller moderatorer överhuvudtaget skulle risken 
för att innehåll som kommer in antingen är skadligt eller har låg kvalité öka.  
 
Mina riktlinjer bör dock ej ses som det enda som behövs kollas över innan 
man designar ett karma-baserat WRS. Utan jag rekommenderar boken 
som ett lästips för den intresserade, som tillsammans med mina riktlinjer 
kan användas för att bygga ett karma-baserat WRS passande för en CWA. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 
Då mitt arbete enbart skrapat på ytan av WRS med vilket menas de delar 
som är synliga och påverkar användare av systemet, så tycker jag att det 
vore intressant att kolla på lite mer under ”huven” hos de olika befintliga 
karma-baserade WRS. För att studera mer ingående på de delar av ett 
WRS som inte är synliga för användare eller sett från en programmerares 
ögon kanske är rätt ord för det. 
 
Något som även skulle vara intressant om det är någon skillnad på 
informationskvalité mellan ett WRS som har en låg ”Barrier-to-Entry” i form 
av en anonym inloggning mot ett WRS som har som krav att inloggningen 
ska ske i form av ett socialmedia-konto. 
 
6.3 Slutsats 
Utifrån resultaten av den enkätundersökning som genomfördes och den 
jämförelse som genomfördes, så formulerades sju riktlinjer som visas här 
nedan: 

[RL1]. Hantering av inloggning och anonymitet 
[RL2]. Representation av ’reputation’ för användare 
[RL3]. Informationssida för användare gällande WRS 
[RL4]. Synliga belöningar 
[RL5]. Moderation utöver ’reputation’-stegen 
[RL6]. Hantering av attacker 
[RL7]. Definiera karma och ’reputation’ 

 
Huvudfrågan i studien var: 
 

[FS3]. Vilka riktlinjer gällande karma-baserade WRS går det att 
utforma baserat på analys av befintliga system och synpunkter från 
användare? 

 
Som visat i kapitel 5.2 så redogjordes det där de riktlinjer som är resultatet 
av arbetet och avser att svara på frågeställningen(FS3). 

 
Riktlinjerna som tagits fram täcker inte allt som krävs för design av ett 
karma-baserat WRS, vilket jag har påpekat i diskussionen. De riktlinjer 
som tagits fram är baserade på enkäten och den jämförelse som 
genomförts. Vilket enbart är baserade på de funktioner och visuella 
representationer som är tillgänglig för en användare. Därför bör dessa 
riktlinjer ses som ett hjälpmedel för design av ett karma-baserat WRS och 
kan användas tillsammans annan forskning kring bakomliggande 
funktioner för att designa ett karma-baserat WRS.  
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8 Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1, Enkätfrågor 
 

 
1. Är du/eller har varit en användare på StackOverflow? 

 
2. Jag är inte lika noggrann när jag röstar upp ett svar på en fråga på 

StackOverflow, om författaren har hög reputation. 
 
 

3. Jag skulle lättare uppfatta den reputation en person har, om det 
skulle representeras i olika grafiska former istället för en samlad 
poäng. 
 

4. Jag känner mer motiverad att bidra med bra innehåll till en sida när 
jag vet att det finns belöningar för det, i t.ex. form av nya 
användarrättigheter. 
 
 

5. Jag tycker att det är rätt att de moderatorer som finns på 
StackOverflow som inte har förtjänat sin plats genom sin reputation, 
är framröstade av medlemmarna i 'Communityt'. 
 

6. Det går ibland att utnyttja ett reputation system med syftet att öka sin 
personliga reputation, är det något som du har gjort? 
 
 

7. Känner du att på grund av att StackOverflow har en spärr på max 200 
reputation på en dag, att du inte vill bidra med mer innehåll om du 
har nått maxgränsen för den dagen? 
 

8. Om det hade funnits ett krav att du måste koppla någon av dina 
socialmedia profiler till ditt StackOverflow konto, hade du fortfarande 
fortsatt att använda StackOverflow? 
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8.2 Bilaga 2, Enkätsvar 
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8.3 Bilaga 3, StackOverflow-dokument 
8.3.1 Inloggning 

 
Login (StackOverflow, u.å). 
 
8.3.2 Representation av ’reputation’ i samband med innehåll 

 
Answer (StackOverflow, u.å). 
 
8.3.3 Representation av ’reputation’ på användarprofil 

 
Userprofile (StackOverflow, u.å). 
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8.3.4 Moderation

 
Moderation (StackOverflow, u.å) 
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8.3.5 Voting abuse 
 

 
Voting abuse (StackOverflow, u.å). 
 
8.3.6 Reputation 

 
Reputation (StackOverflow, u.å).  
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8.4 Bilaga 4, Yahoo Answers-dokument 
8.4.1 Inloggning 

 
Login (Yahoo Answers, u.å.). 
 
8.4.2 Guidelines 

 
Guidelines (Yahoo Answers, u.å.). 
 
8.4.3 Representation av ’reputation’ på användarprofil 
 

 
Userprofile (Yahoo Answers, u.å.). 
 
8.4.4 Representation av ’reputation’ på användarprofil 

 
Answer (StackOverflow, u.å.)  
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8.4.5 Reputation 

 
 
Reputation (Yahoo Answers, u.å.)  
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8.5 Bilaga 5, Slashdot-dokument 
8.5.1 Inloggning 

 
 
 (Slashdot, u.å.) 
 
8.5.2 Representation av ’reputation’ 

 
(Slashdot, u.å.) 
 
8.5.3 Tech 

 
 
Karma (Slashdot, u.å.) 
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8.5.4 Moderation 

 
 
Meta (Slashdot, u.å.) 
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8.5.5 Karma 

 

 
 
Karma (Slashdot, u.å.) 
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8.5.6 Firehose 

 
Karma (Slashdot, u.å.) 
 
 


