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Abstract: This paper is a research review in the realm of censorship systems and 

filtering systems. It applies ethical considerations to the creation of censorship 
systems bringing forward discussion on the ethics of technology with the 
purpose of limiting access to information. 
 
There is active research being done in the area of automatic content filtering 
and censorship systems. These are systems that can filter out undesired 
material, typically from the Internet, automatically. Used in some nations, 
many schools and even mandated in some libraries there are many ethical 
questions raised concerning censorship and access to information. 
 
Part of the review concerns the level of accuracy of these systems presented 
by researchers in the field and the different approaches used. Reviewed 
articles centre around automatic content classification and filtering of 
potentially harmful materials with regards to minors while some relate to 
censorship technology in a wider sense. 
 
Results show a general lack of discussion concerning the ethics of the 
technology in the research reviewed. Most of the filtering systems under 
discussion are concerned with pornographic material. The existence of some 
kind of moral guidelines are often implied but hardly explored explicitly or 
defined. The most common techniques are intelligent content filters in the 
forms of textual or visual analysis and increasingly both combined. Results 
indicate a high reliability for filtering pornography and significantly lower 
results for other domains. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Yttrandefrihet och tryckfrihet anses av många av oss vara något självklart. Vi tar rätten 
att fritt uttrycka våra åsikter och tankar för given. Vi väntar oss inte att bli ställda inför 
rätta för att vi har en icke önskvärd åsikt om något. Vi kan till och med uttrycka åsikter 
som vore olagliga omsatta i praktik. Vi har fri tillgång till stora mängder information 
och ser gärna detta som en självklar rättighet och en grund för ett demokratiskt 
samhälle. Internet är i sammanhanget en mycket stor och blandad informationskälla där 
vetenskapliga artiklar, nyheter och annan nyttig information blandas med nöjessajter, 
reklam och privata hemsidor. Alla som har tillgång till Internet kan ta del av hela 
utbudet. 

Alla former av kommunikationsmedel har haft sina konflikter med olika institutioner 
och grupper om vad som är lämpligt eller tillåtet och inte. Det har funnits tidningar som 
inte lämpat sig för barn enligt föräldrar. Viss musik är förbjuden i vissa länder, ibland av 
något så enkelt som att framsidan är för obscen. Internet innehåller i princip alla 
tänkbara sorters material, däribland pornografi, våld, hatisk extremistpropaganda och 
helt harmlösa webbsidor. Det är inte oväntat att vissa grupper i samhället vill kontrollera 
vilket innehåll som får visas på Internet och vilka som ska komma åt vilket material. 

Tänk er följande fiktiva scenario: En högstadieskola har haft problem med att elever vid 
undersökningar på Internet kommit i kontakt med skadligt och olämpligt material, 
såsom pornografiska webbsidor och webbsidor som glorifierar våld. Skolan har valt att 
installera ett webbfilter för att komma till rätta med problemet. Filtret blockerar 
hemsidor utefter på en lista med otillåtna ord. Finns ett förbjudet ord på en sida i för stor 
utsträckning så blockerar filtret sidan. 

Lisa är en elev på skolan. Hon ska skriva ett skolarbete om bröstcancer. För att hitta 
information till sitt skolarbete gör hon en sökning via en sökmotor på Internet. 
Träfflistan visar flera intressanta träffar men när hon försöker gå in på någon av 
webbsidorna möts hon av ett meddelande som säger: "Stopp! Webbsidan du vill besöka 
innehåller skadligt material." Skolans webbfilter blockerar i det här fallet hemsidorna 
för att de innehåller den förbjudna termen "bröst" fler gånger än vad filtret accepterar. 
Är det acceptabelt, att fullständigt legitim information om ett ämne ska vara 
otillgängligt, för att skydda barn mot potentiellt farligt material? Vad är lösningen på 
Lisas problem? Att be någon tillfälligt deaktivera filtret manuellt? Eller är lösningen att 
skapa bättre filtersystem som inte gör lika många misstag? 

Det här är förvisso bara ett konstruerat scenario, men det speglar verkligheten. I USA är 
den här typen av filter mycket vanliga. 2001 infördes lagen Children's Internet 
Protection Act (CIPA) i USA. Den handlar om hur barn ska skyddas från skadligt 
innehåll på nätet. På Woodstock public Library har barn under 13 år till exempel ingen 
som helst tillgång till chatrum på Internet. De hindras också från att komma åt 
information om bland annat kriminalitet, alkohol och droger, hasardspel, sexuellt 
material mm. CIPA tvingar bibliotek att installera filterprogram på sina datorer. Om 
biblioteken vägrar, förlorar de sina statliga bidrag. Även skolbibliotek förväntas filtrera 
studenternas internettillgång (Jensen 2004, s. 15). I scenariot ovan visas tydligt hur 
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inexakta filter kan orsaka problem. 

Diskussionen kring internetfiltrering, eller internetcensur, har pågått länge. Vissa anser 
att filtrering av material på Internet är en inskränkning av yttrandefriheten och 
tryckfriheten. Andra menar att filter är till för att skydda folk, i synnerhet barn, från 
skadligt material. Det är framför allt visst material som väcker starka känslor i debatten. 
Pornografi tillhör det materialet. Majoriteten av materialet är inte förbjudet enligt lag 
men det upprör många. Ett annat typiskt ämne som kommer upp i censurdiskussioner är 
pedofili, detta är dock olagligt i Sverige och i de flesta andra länder och därmed kan 
distributörer och användare åtalas när de upptäcks. Utländskt material är svårare att 
hantera och där kan blockering utgöra ett effektivt sätt att kontrollera åtkomsten. Sen 
har vi den eviga frågan om extremistpropaganda. Även detta är lagligt om det inte till 
exempel anstiftar till brott eller innebär hets mot folkgrupp. Det kan därmed behandlas 
via lagen precis som andra medier. Däremot finns det ett definitivt intresse att begränsa 
barns tillgång till extremistmaterial inom vissa institutioner. Sådana ingrepp 
kompliceras av att viss politisk extremism tolereras medan annan anses som 
oacceptabel. Internet gör det lättare för den här typen av material att nå ut, där äldre och 
etablerade medier sällan publicerar material av en extrem natur. Internet erbjuder i det 
avseendet större möjligheter. Att applicera en subjektiv moral på Internet tryckfrihet och 
yttrandefrihet är väldigt problematiskt, både etiskt och tekniskt. 

Inom just bibliotekssektorn har filtrering av pornografiskt material varit ett väldigt 
omtalat ämne. Redan 1998 i USA lades ett förslag fram som dikterade att bibliotek och 
skolor i USA skulle använda filtersystem på sina datorer för att skydda barn från 
skadligt material på nätet. Annars skulle de få klara sig utan statliga anslag. En viss 
skepsis uppstår direkt vid sådana idéer, det handlar om yrkesgrupper vars jobb innebär 
att se till så att folk kommer i kontakt med den information de önskar. Filtersystemen 
har inte bara tekniska brister, de styrs i allmänhet av företagsintressen och rapporter har 
visat att flera av de företagen influeras av religiösa intressen. Det är här många frågar 
sig om det verkligen bara är material som är olämpligt för barn som blockeras. 
(Bisonette 2003, s. 87-100) 

Filtrering och censur av Internet förekommer i ett flertal nationer i världen. Vad som 
filtreras varierar dock väldigt mycket. Exempelvis censureras det i Singapore en mängd 
material baserat på moraliska värderingar. Det filtrerar inte lika hårt för 
företagsanvändare som för privata användare. Företag anses ha ett större behov av 
Internet. Privatpersoner filtreras bland annat utefter åldersgrupper, barn ska till exempel 
hindras från att nå pornografiskt material. (Ang & Nadarajan 1996, s. 72-77) 

I till exempel Kina kontrolleras tillgången till många internetsidor via lagstiftning och 
ett stort auktoritärt organ som löpande censurerar stora delar av nätet. Censuren i Kina 
är av en klart politisk natur och är direkt kopplad till statens politiska intressen. Det rör 
sig bland annat om politiskt material och religiöst material som den kommunistiska 
regeringen anser är farligt. Exempel är censuren av sådant som handlar om Falun Gong 
eller webbsidor om mänskliga rättigheter, till exempel Amnesty International. Även 
nyhetssidor som BBC News är blockerade. (OpenNet Initiative 2007, China)  

Turkiet, Nordkorea, Saudiarabien, Uzbekistan och Indien är några länder som har en 
kontroversiell hantering av Internet. I Turkiet anses all information som passerar genom 
turkiska servrar vara under statens kontroll. I Nordkorea finns inte Internet och de få 
webbsidor staten har sköts mestadels från Japan. Saudiarabien filtrerar allt genom en 
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central proxy, på ungefär samma vis som Kina, men än mer likt ett företagsnätverk. Vid 
proxyservern censureras det som passerar. Uzbekistan och Indien håller kostnaden för 
Internet så hög att det inte ska vara tillgängligt för privatpersoner. (Altintas, Aydin & 
Akman 2002) 

I en jämförelse mellan den filtrering som förekommer i till exempel USA med 
motivationen att skydda medborgarna mot skadligt material och den internetcensur som 
utförs i Kina kan det te sig som två vitt skilda områden. De har mer gemensamt än vad 
som märks vid första anblicken. Den forskning som syftar till att förbättra de 
filtertekniker som används i till exempel USA, kan också användas för att effektivisera 
filtreringen av Internet i till exempel Kina. Vi frågar oss om och i så fall hur forskarna 
tar ställning till att deras forskning kan användas till, i vår mening, etiskt problematisk 
internetcensur. 

Informationsfiltrering och Informationsåtervinning (eller, vanligen kallat Information 
Retrieval, IR) kan tyckas vara väldigt skilda användande av informationsteknologin. 
Vrider vi perspektivet en aning framstår en annan bild. Ses filtrering som ett 
klassificeringsproblem, vilket flera av de artiklar vi studerat gör, så gör många av 
systemen en automatisk klassifikation, så enkelt som önskvärd / icke önskvärd eller med 
viktning enligt något sorts poängsystem inom flera kategorier fungerar för att kunna 
sålla bort dokument genom klassifikation. Det som utgör klassiska forskningsområden 
inom IR, exempelvis ordstammar och annat arbete med ordformer visar sig vara lika 
relevanta inom textbaserad filtrering. (Belkin & Croft 1992, 30-36) 

Uppsatsen är uppbyggd som en forskningsöversikt där vi presenterar aktuell forskning, 
från 2003 till 2010 (se Avgränsningar) kring teknisk internetkontroll/internetcensur. 
Genom att läsa forskningsrapporter och artiklar vill vi veta vilka problem som är vanligt 
förekommande med de filter som används i dagsläget samt vilka nya metoder som 
föreslås för att komma till rätta med de problemen. Vi vill också se om och hur 
forskarna tar ställning till de etiska dilemman som uppstår kring deras forskning. 

1.2 Problemformulering 
Forskningen som bedrivs inom biblioteks- och informationsvetenskap i området 
automatisk indexering har en direkt koppling till den sorts automatisk filtrering som 
används på nätet. I många fall används samma teknologi för att klassificera en text som 
för att filtrera bort pornografi, det handlar i allmänhet om att försöka klassificera ett 
dokument till en viss kategori genom en analys av innehållet. Det finns många och 
varierade skäl till filtrering och vi vill se på hur långt forskningen kring filtrering har 
kommit. Det finns många synvinklar när det talas om filtrering. Det går att se 
teknologin som neutral och argumentera att en bra användning är att hindra minderåriga 
från att komma i kontakt med pornografi och annat olämpligt material. Det går också att 
se hela utvecklingen av avancerade filtreringssystem som tveksam, ur ett västerländskt 
perspektiv, då den används av stater som Kina för att kontrollera befolkningens tillgång 
till material om allt från mänskliga rättigheter till utländska nyhetskällor. Med 
effektivare filter som klassificerar stora volymer data med hög effektivitet kan vi 
komma att se stater som kan filtrera bort allt de ogillar från alla anslutningar som ens 
passerar deras gränser, stater där invånarna inte skulle kunna komma åt information som 
andra folk kan ta för givet. Dessa forskningsfält behandlas dock inte bara i västerländsk 
forskning, det finns ett flertal kinesiska forskare som arbetat med de artiklar som ingår i 
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vårt empiriska material. Om censur är målsättningen med ett forskningsprojekt och 
censur är vedertaget i samhället så är det tänkbart att forskarna inte är tvungna att ta 
någon etisk hänsyn eller ens har möjligheten att göra det. 

Ett typiskt etiskt dilemma och tekniskt problemområde inom filtrering är kopplat till 
felmarginaler och begreppet överblockering. Ett typiskt exempel på överblockering är 
att blockera hemsidor med text om bröstcancer på grund av att den omnämner bröst 
upprepade gånger. De som väljer att filtrera Internet på sin institution eller i sitt hem 
måste göra ett avvägande om det påstådda skyddet är värt ett potentiellt frånfall av 
ofarliga och meningsfulla sidor. Det bör även övervägas hur eventuella filosofiska 
vinklingar som arbetats in i filter via företaget som skapar dem och deras syn på såväl 
olämpligt material som på vilka de anser att deras potentiella användare är påverkar 
användandet av systemet. En konservativ kyrka har sannolikt andra synpunkter på vad 
som bör filtreras bort än vad ett universitetsbibliotek har. 

Vi vill se vad den forskning som producerar informationsverktyg som används inom 
informationsvetenskap också används till. Filtrering väcker etiska frågor som sällan 
kommer på tal i föreläsningar om automatisk klassifikation och vi kommer i vår uppsats 
beröra dessa. Vårt fokus ligger på att se var forskningen i dagsläget står, i utveckling, 
teori och resultat. Vi intresserar oss främst för forskningsartiklarnas empiri och etik. 
Genom detta fokus kommer vi även kunna diskutera resultat och urval i artiklarna med 
ett kritiskt förhållningssätt.  

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att ge en översikt om vilka forskningsartiklar som gjorts kring 
internetfiltrering i syfte att hindra en användare från att komma åt visst material från år  
2003 till 2010. Vi presenterar tekniska detaljer från de system som forskare arbetar med 
i dagsläget såväl som generella koncept i fältet informationsfiltrering. Här har vi en 
målsättning att ge en representativ bild av vilka sorters system som är aktuella idag. 

Vi kommer noggrant studera vilka etiska konsekvenser och syften som forskarna tagit 
hänsyn till när de arbetat med sina system. 

1.4 Frågeställningar  
Vilka redskap/tekniker för att filtrera Internet i censurerande syfte forskas det i? 
Vilka resultat presenteras i forskningsartiklarna? 
Vilka etiska resonemang kring sin forskning presenterar forskarna i sina artiklar? 

1.5 Avgränsningar  
Vår uppsats kommer behandla forskningsartiklar som är publicerade från 2003 till 2010 
på engelska. Då vi inte har hittat någon relevant material på svenska, har vi valt att 
begränsa oss till engelska artiklar.  

Uppsatsens fokus ligger på forskningsartiklar som behandlar filtrering i censurerande 
syfte. Det innebär att vi har valt bort en hel del material som enbart behandlar filtrering i 
syfte att skapa säkrare spamfilter och liknande. Även om denna teknologi liknar den 
som behandlas i vår uppsats så har vi ansett att den inte riktigt faller inom uppsatsens 
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ramar då uppsatsen fokuserar på censuraspekten av filtrering.  

Majoriteten av det empiriska forskningsmaterialet har publicerats inom datavetenskap 
och behandlar främst praktiska implementationer av filtersystem och kringliggande 
forskning. Vi vidhåller att det finns en stark koppling till biblioteks- och 
informationsvetenskap, främst gällande informationsvetenskapen och 
kunskapsorganisation men vi är medvetna om att uppsatsen utifrån detta inte 
nödvändigtvis kan göra lika starka anspråk på att behandla informationsvetenskap som 
helhet. 

För att kunna belägga våra analyser om vilka typer av system som kommer användas så 
har vi studerat forskarnas resultatredovisningar. De flesta av de tester som presenteras i 
de artiklar vi valt ut har inte utförts på samma dokumentsamlingar eller med samma 
träningsmaterial och resultaten är därmed svåra att jämföra med varandra. Vi har istället 
valt att diskutera de olika resultaten utifrån sin egen kontext och gjort vissa jämförelser 
mellan systemen där vi anser att sådant varit relevant. En enhetlig kodning skulle vara 
svår och potentiellt missvisande med tanke på forskningens vitt skiljda 
testuppsättningar. 

1.6 Historik och tidigare forskning  
Redan i inledningen gav vi en kort överblick av hur läget kring internetcensur ser ut i 
världen idag. För att ge en djupare förståelse för internetcensurens utbredning och 
användningsområden, ger vi är en mer ingående beskrivning med exempel på hur 
internetcensur kan se ut samt en historik över ämnet. 

Internet byggdes utifrån 1960-talets ARPANET som var ett nätverk mellan universitet, 
utvecklat på uppdrag av försvaret, med ursprungligt syfte att göra datorsystem mindre 
känsliga vid händelser som krig. Nyttan med nätverket översteg dock den ursprungliga 
ambitionen och nätverket började användas för att sända data mellan universiteten och 
kommunicera på olika sätt. Under 1980-talet spreds teknologin och därmed nätverket 
till universitet utanför USA, bland annat skapades det svenska SUNET. ARPANET och 
det något senare NSFnet gick kring 1990 samman till att bli Internet. Det var inte förrän 
mitten av 90-talet som Internet började bli vanligt för icke-akademiskt bruk. Internets 
ursprung är alltså hos institutionerna och den akademiska världen även om det står klart 
att lärosäten knappast är de mest framträdande aktörerna på dagens Internet. (Sundblad 
2008) 

OpenNet Initiative (ONI), som är ett samarbete mellan University of Toronto, Haward 
law school, University of Cambridge och Oxford University, har som målsättning att 
kartlägga censur och tillämpade censursystem i olika delar av världen (OpenNet 
Initiative 2008, About ONI). Deras forskning är mycket omfattande och övergripande 
och de behandlar censur i de flesta länder i världen. ONI presenterar de olika former av 
internetcensur som de har stött på i sin forskning: 

• Teknisk blockering såsom URL-blockering och nyckelordsfiltrering, som vi 
kommer ge en djupare genomgång av senare i uppsatsen, och som i princip 
innebär att blockera webbsidor med vissa webbadresser eller som innehåller 
vissa nyckelord.  

• Borttagning av sökresultat, som också är en form av teknisk blockering, och 
innebär att vissa sökmotorföretag på en myndighets begäran, plockar bort vissa 
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webbsidor som innehåller material som myndigheten anser skadligt. ONI menar 
att den här metoden gör det svårare för internetanvändare att hitta webbsidorna 
som blockeras.  

• Nedstängning av webbsidor, som innebär att en myndighet beordrar företaget 
som tillhandahåller webbtjänsterna och serverutrymmet för webbsidor och 
beordrar dem att stänga ner webbsidan. För den typen av censur krävs det att 
myndigheterna har legal rätt att göra ett sådant ingrepp. I vissa nationer där 
myndigheter har möjlighet att avregistrera webbsidors domännamn, kan de 
genom att göra detta mot en webbsida de vill plocka bort och på så sätt göra 
webbsidans innehåll osynligt.  

• Den sista formen av internetcensur som ONI listar är påtvingad självcensur, 
vilket innebär att internetanvändarna förväntas bete sig på ett visst sätt på 
Internet, undvika att skriva om vissa saker på forum eller att undvika vissa 
webbsidor. Ofta förekommer det någon form av hotbild för de som vägrar följa 
de föreskrifter som gäller. Vetskapen om att en myndighet konstant övervakar 
Internet har också fungerar också avskräckande.  

(OpenNet Initiative 2008, About filtering) 

2008 publicerades boken Acces Denied, som förutom några essäer om olika aspekter av 
Internetfiltrering, innehåller en sammanställning om hur Internet censureras land för 
land. Bakom boken står bl a OpenNet Initiative. Enligt en studie som är gjord i boken, 
tenderar blockering av en aspekt av Internet att leda till att andra områden filtreras. Som 
exempel tas Vietnam, där regimen under förespeglingen att blockera pornografi, även 
blockerar regimkritiska delar av Internet. Vidare menar Faris och Villeneuve att när väl 
de tekniska delarna för att blockera Internet är på plats, är steget litet för att utöka 
filtreringen. (2008, s. 24f) 
 
I en annan essä i boken skriver Zittrain och Palfrey att det finns flera olika nivåer för 
stater att kontrollera Internet. Det rör sig om innehållsrestriktioner, där användare inte 
tillåts publicera eller besöka viss typ av information. Detta kan upprätthållas genom att 
de som är ansvariga för en site blir ålagda att utföra viss filtrering, men även 
användarövervakning. Internetleverantörer får till uppgift att se till att de siteansvariga 
uppfyller kraven för att få fortsatt tillgång till uppkoppling. Även självreglering på 
användarnivå förekommer och upprätthålls med hjälp av rädslan för hotet om vad det 
innebär att bryta mot censuren. (Zittrain & Palfrey, 2008, s. 32f) 
 
I USA gjordes tidigt försök att införa en viss kontroll av Internet. Redan 1996 skrev 
president Bill Clinton under Comunications Decency Act (CDA), en lag som skulle göra 
att alla medborgare i USA som medvetet försökte tillgängliggöra "obscene or indecent 
material" på Internet till brottslingar. Lagen bestreds snabbt till högsta domstolen som 
fann att CDA genom sina försök att skydda barn från skadligt material på Internet 
samtidigt kränkte medborgarnas yttrandefrihet på ett sätt som inte stod i linje med det 
första tillägget till USAs grundlag. CDA blev därmed ogiltigförklarad. (Bissonnette 
2003, s. 89) 

Det var däremot långt ifrån slutet på lagstiftning för internetkontroll. 1998 släpptes 
nästa lag för internetregulation, Child Online Protection Act (COPA). COPA innebar att 
användaren, för att få tillgång till webbsidor som innehöll någon form av material som 
inte ansågs lämpligt för minderåriga, var tvungen att med hjälp av kreditkortsnummer 
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eller liknande var tvungen att styrka sin identitet för att bevisa att denne var myndig. 
USA:s domstol valde dock att ogiltigförklara lagen med motiveringen att det var svårt 
att avgöra exakt vilket material som skulle anses olämpligt. (Bissonnette 2003, s. 90) 

Ett sista försök till lagstiftning gjordes 2001 med Children's Internet Protection Act 
(CIPA). Även CIPA bestreds i domstol, men passerade slutligen. CIPA innebär, som 
nämnts tidigare i uppsatsen, att bibliotek som vill ha statliga bidrag måste införa 
webbfilter på sina offentliga datorer. Eftersom få bibliotek kan klara sig utan sina 
statliga anslag, innebär CIPA i princip att bibliotek tvingas använda webbfilter. (Jensen 
2004, s. 15) 

Ett flertal studier har gjorts gällande situationen med internetfilter på svenska bibliotek 
och attityden gentemot den typen av filter. Som exempel kan nämnas Jessica Carlström-
Svenssons magisteruppsats Behöver Internet regleras?: En undersökning av hur 
Internet regleras på svenska folkbibliotek och hur diskussionen kring frågan ser ut i 
Sverige och USA från 2002 som liksom titeln antyder, tar upp diskussionen om 
internetfilter som förts inom biblioteksvärlden. Genom en enkätundersökning har 
författaren undersökt i vilken utsträckning Internet filtreras på på de bibliotek som 
deltagit i undersökningen samt vilka åsikter som finns bland bibliotekarierna gällande 
internetfiltrering. Resultaten från undersökningen visar på att de åsikter som finns bland 
de som förespråkar filtrering främst rör skyddande av minderåriga och bevarande av 
bibliotekets rykte. (s. 15ff) 

Även Sandra Falk och Jenny Åhmans uppsats från 2002, Filter = censur? En 
enkätundersökning om bibliotekariers rätt att begränsa information med hjälp av 
datorfilter, undersöker attityder kring internetfilter på svenska bibliotek. Genom en 
enkätundersökning har de gjort en ansats att ta reda ifall bibliotekarierna anser sig ha 
rätt att använda internetfilter för att begränsa användarnas tillgång till Internet. 
Resultatet av undersökningen visar att bibliotekarierna menar att de har rätt att filtrera 
Internet på samma sätt som de gör urval av vad som ska ingå i det övriga beståndet. 
Författarna ger även en kort presentation av några av de vanligaste filtren för den här 
typen av internetfiltrering. 

De som tillverkar filtren för bibliotek är i första hand IT-företag och forskare inom IT-
området som inte nödvändigtvis följer samma etiska riktlinjer som forskare inom BoI. 
Detta ser vi som ett problem, då vi inom biblioteksvärlden applicerar mycket av IT-
forskningen utan att ett biblioteksperspektiv behöver ha varit involverat. Vi ställer oss 
frågande till att filtreringssystemen inte i första hand görs av forskare inom BoI utan 
främst av forskare inom IT. Om bibliotek måste förlita sig på system och forskning från 
IT-världen, är det åtminstone rimligt att den granskas inom BoI. Därför har vi valt att 
fokusera på den tekniska aspekten av filter samt de etiska ställningstagandena som görs 
av forskare i de undersökta artiklarna även om forskningen inte utförs inom 
professionens gränser.  

Som vi tidigare nämnt är filtrering och filtreringstekniker nära sammankopplat med 
klassifikation och kunskapsinformation. Rowley och Farrow listar information filtering 
som en av de tekniker som används för informationsåtervinning. Kort beskriver de att 
informationsfiltrering är en teknik för att sortera stora mängder data genom att ta bort 
den data som är minst relevant (Rowley & Farrow 2000, s. 26). Bibliotekens 
internetfiltrering och den form av strikt internetcensur som bedrivs på vissa håll i 
världen kan tyckas vara vitt skilda saker, men tekniken, systemen och de 
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bakomliggande tankarna är klart relaterade. 

Kinas internetcensur är bland den mest omfattande i världen. Sedan 1994, då Internet 
först blev tillgängligt för allmänheten i Kina, har det reglerats. Censuren riktar sig mot 
alla delar av webben, från nyhetsportaler via chattrum till privata webbsidor. Luddiga 
lagstiftningar gör det svårt för en internetanvändare att veta exakt vad som är förbjudet 
att uttrycka sig om. Det är till exempel inte tillåtet att skriva något som kan skada 
landets rykte. Med tiden har ansvaret för att censuren uppehålls lagts mer på enskilda 
Internetoperatörer, istället för den myndighet som från början hade ansvaret. Värt att 
notera är att kinesisk privatperson måste registrera sig hos den lokala polisen för att ha 
tillstånd till att skaffa internettillgång. (Human Rights Watch 2008) 

Vad gäller barn (lagstadgat minderåriga) som kommer i kontakt med pornografiskt 
material så finns det studier som visar att medveten konsumtion av pornografiska media 
kan förstärka influenserna av existerande könsmaktsstrukturer, en avsmalnad syn på vad 
som är sexuellt attraktivt hos en kvinna, ett kraftigt fokus på kroppar och sexuella akter 
och en ökad tolerans för sexuellt våld. Detta handlade alltså inte om minderåriga som 
råkar komma i kontakt med pornografi vid enskilda tillfällen. (Flood 2007, s. 53)  
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2 Metod 

2.1 Val av metod  
Eftersom vi är intresserade av den tekniska aspekten av internetcensur, har vi valt att 
göra en forskningsöversikt, då vi anser att det är den metoden som bäst kan ge en god 
överblick av vilka filtreringssystem med censurerande syfte som finns samt hur dessa 
fungerar. Vi anser också att den här metoden kan ge en inblick i hur teknologin har 
utvecklats över tid. Genom att titta på ny forskning hoppas vi kunna få en djupare 
förståelse för hur censursystem konstrueras samt vilka problem forskarna har stött på 
med systemen. Inom forskningsöversiktens ramar har vi även möjlighet att studera vilka 
etiska aspekter, teorier eller frågeställningar som forskarna presenterar i sina artiklar.  

2.2 Tillvägagångssätt  
Uppsatsens metodiska tillvägagångssätt grundar sig på Jarl Backmans bok Rapporter 
och uppsatser, kapitel 6 och 7. Vi gör en forskningsöversikt enligt Backmans definition 
av begreppet, synonymt med en research synthesis (Backman 1998, s. 66). Vi vill göra 
en aktuell översikt över forskningen inom filtreringsteknologi som är avsedda att 
användas för någon form av censur. Målet är att vi ska sätta oss in i olika teorier, system 
och resultat och via dessa presentera en aktuell analys av forskningsfältet. Backman 
påtalar att översikter inom olika forskningsområden behövs, då det ofta finns en 
oöverskådlig mängd forskning, och vi vill med vår uppsats bidra till en översikt av 
forskningen inom internetfiltrering och informationssystem (1998, s. 65).  

Backman menar att en forskningsöversikt måste ha en giltig anledning att skrivas, och 
presenterar en lista på skäl för att skriva en forskningsöversikt. Han lyfter bland andra 
fram skälen att en översikt saknas på området och att "man har en ny, alternativ aspekt 
på en översikt" (Backman 1998, s. 67). Vi anser att vår uppsats uppfyller dessa skäl utan 
problem. Under våra litteratursökningar har vi inte stött på en enda forskningsöversikt i 
ämnet, vi har inte heller stött på några referenser till forskningsöversikter i ämnet. 
Därmed drar vi slutsatsen att det behövs en forskningsöversikt över internetfiltrering 
och censur.  

Vad gäller det andra påståendet, uppfylls det av att vår uppsats har en etisk vinkling 
över sig. Vi vill studera hur, eller om, etiska resonemang förekommer i 
forskningsartiklarna. Vi anser att ett sådant resonemang är viktigt att föra, då 
internetcensur påverkar samhället, privatpersoner och organisationer på ett mycket 
konkret sätt. I och med den här vinklingen på uppsatsen undviker vi att falla i fällan att 
endast och utan något direkt syfte, rada upp litteratur inom området, något som 
Backman varnar för (1998, s. 67-68).  

Vårt metodologiska tillvägagångssätt är av mycket stor vikt för uppsatsen (Backman 
1998, s. 78). Målsättningen med informationssökningen har varit att få material som kan 
ge uttömmande svar om vilka system, teorier och resultat som forskningsfältet har att 
uppvisa och det innebär att stor vikt läggs vid att våra sökningar efter material ska vara 
så uttömmande som möjligt.  

Vi har sökt i en mängd olika databaser, både med specifik inriktning på området samt 
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med ett ämnesövergripande upplägg. Vi har försökt använda oss av samma söksträngar i 
de olika databaserna i den mån det varit möjligt men anpassat oss till databasens kontext 
i de fall där det behövts, där tesaurus funnits har vi nyttjat den i stor utsträckning. Vi har 
begränsat våra sökningar till att behandla material från år 2003 till 2010 för att få aktuell 
forskning. 

2.3 Urval 
Databassökningarna genererade en mycket stor mängd artiklar. Av dessa har vi varit 
tvungna att göra ett urval, då vi omöjligt skulle kunna presentera all forskning i en 
uppsats. Vi har varit måna om att få fram ett så representativt urval som möjligt, något 
som Backman menar är viktigt när det inte är möjligt att presentera all litteratur (1998, 
s. 75). Vi använde många databaser, både ämnesövergripande och mer specialiserade. 

Vi har endast valt artiklar som är publicerade i peer reviewed tidskrifter för att 
säkerställa deras akademiska värde. De artiklar som vi valt att ha med i uppsatsen är 
främst publicerade i ett datavetenskapligt sammanhang. Detta medför att relevansen för 
BoI kan ifrågasättas. Dock anser vi att de tekniska aspekterna av IR ligger så nära 
området informationsteknologi att det ändå är relevant för fältet. De teknologier som 
används för filtreringssystem är i sin implementation IT/datavetenskapliga medan 
teorierna och koncepten bakom i högsta grad handlar om IR och kunskapsorganisation. 

Urvalet skedde i tre steg. Steg ett innebar att vi läste igenom abstracten för de artiklar 
som återvanns vid sökningarna samt artiklarnas titel. Eftersom det är ett mycket 
tidskrävande arbete, har vi varit tvungna att läsa mycket snabbt och ytligt, och vårt urval 
av relevanta artiklar har varit helt beroende av huruvida abstracten eller titeln tagit upp 
sådant som vi funnit relevant för uppsatsen. 

Steg två innebar att vi läste igenom den i steg ett utvalda litteraturen för att se huruvida 
den var relevant eller ej. Därefter har vi valt ut de artiklar som visat vara sig relevanta 
enligt uppsatsens målsättning. Det innebär att vi har valt ut de vetenskapliga artiklar 
som behandlar internetfiltrering eller andra informationssystem i ett censurerande syfte 
eller på ett annat konkret sätt behandlar internetcensur, det vill säga artiklar som 
presenterar filtreringsmetoder som syftar till att skydda eller hindra användaren från att 
komma i kontakt med visst material. Dessa artiklar utgör vårt empiriska material. De 
flesta av artiklarna vi funnit är inriktade mot filtrering av pornografiska webbsidor. Vi 
har bland annat valt bort artiklar som behandlat rekommendationssystem och filtrering 
av sökresultat för bättre sökeffektivitet och användarprofilering. Detta lämnade oss med 
elva artiklar. 

Steg tre innebar att vi utgått från de relevanta artiklarna från steg två och kontrollerat 
dessa i citeringsdatabasen Web of Sience för att hitta artiklar som refererar till de vi 
redan hittat. Då de flesta av artiklarna ansågs relevanta enligt urvalskriterierna för steg 
ett och två, har vi även tagit med dessa i uppsatsen. Totalt sett har vi med 30 artiklar i 
forskningsöversikten. 

Vi har därefter kontrollerat artiklarna i Web of Sience för att se hur relevanta artiklarna 
är i ett vetenskapligt sammanhang. Tyvärr är de flesta av artiklarna inte citerade av 
någon annan forskning enligt Web of Science, men vi har ändå valt att ta med dem i 
uppsatsen. Det finns flera möjliga anledningar till brist på citeringar och det faktum att 
artiklarna är peer reviewed ger dem en god trovärdighet. Två av artiklarna, Recognition 
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of Pornographic Web Pages by Classifying Texts and Images av Hu, Wu, Chen, Fu och 
Maybank (2007) och WebGuard: A Web Filtering Engine Combining Textual, 
Structural, and Visual Content-Based Analysis av Hammami, Chahir och Chen (2006) 
var citerade i större utsträckning och verkar vara centrala artiklar inom ämnet. Vi har 
även med en artikel som citerats sex gånger, An adult image identification system 
employing image retrieval technique av Shih, Lee och Yang samt en artikel som citerats 
fem gånger, A method for managing access to web pages: Filtering by Statistical 
Classification (FSC) applied to text av Caulkins, Ding, Duncan, Krishnan och Nyberg 
(2005). Givetvis kunde vi valt att endast ha med de artiklar som varit framträdande 
inom ämnet, samt även artiklar som citerat dessa och på så sätt lyckats hålla oss till mer 
välrenommerad forskning. Dock hade uppsatsen i detta fall blivit något ensidig, och vi 
anser att då vi inte arbetat med några förutsättningar om att artiklarna ska vara 
välciterade, så kan vi använda dem. 

Vi är medvetna om att vår uppsats inte täcker all forskning som har gjorts om 
filtreringssystem på Internet, i synnerhet då vi fokuserat på forskning om 
filtreringssystem som är menade att användas för någon form av censur. Vi anser att det 
material vi samlat ihop bör ge en god bild av hur forskningsläget ser ut. Det bör om inte 
annat ses som ett fullgott urval av filtreringsforskningen mellan 2003 och 2010. Ett sätt 
att öka täckningen för uppsatsen hade varit att även använda oss av de utvalda 
artiklarnas referensförteckningar vid materialinsamlandet, dvs att utgå från 
referenslistan i ett relevant dokument och leta reda på de dokument som den relevanta 
artikeln refererar till, och inte enbart inrikta oss på sökningar i databaser. Vi anser dock 
att detta skulle leda till att vi fick en oöverskådlig mängd artiklar. Dessutom skulle det 
bli mycket tidskrävande, då vi redan genom databassökningarna hittade en stor mängd 
artiklar. 

Vi är medvetna om att urvalet kan anses som godtyckligt. Även om vi försökt att 
använda oss av en gemensam riktlinje för vilken sorts artiklar vi skulle söka efter till 
uppsatsen, är det omöjligt att två personer har exakt samma referensramar. Detta kan ha 
medfört att vissa artiklar valts bort då de inte ansågs tillräckligt relevanta för den av oss 
som läst artikeln, medan den kanske skulle ansetts relevant om den lästs av den andra 
uppsatsförfattaren. En annan möjlig brist i urvalet är att vi varit begränsade till de 
databaser som högskolebiblioteket prenumererar på. Detta innebär att vi kan ha missat 
mycket relevanta artiklar som förekommit i andra databaser. Även artiklar som 
framkommit vid sökning och som vi ansett verka mycket relevanta men som vi sedan 
inte kunnat få tag på i fulltext har försvunnit ur urvalet. Det kan alltså vara ett problem 
att urvalet begränsats av tillgången till forskningsartiklar. Ytterligare en sak att ha i 
åtanke gällande vårt urval av artiklar är att den forskning som beskrivs i artiklarna 
troligtvis har några år bakom sig och därmed inte är att anse som så ny som artiklarnas 
publiceringsdatum får oss att tro. Detta innebär att vår ansats att dokumentera nya 
forskningsresultat snarare får ses som ett försök till att dokumentera nypublicerade 
forskningsartiklar. 

Vår egen förförståelse inom ämnet har även det påverkat oss i urvalet av 
forskningsartiklar. Vårt kunnande inom områdena KO och IR har medfört att vi har en 
god förståelse för grunderna inom filtreringssystem, och därmed har det varit lättare för 
oss att avgöra huruvida en artikel behandlar filtreringssystem ur ett rent 
kunskapsorganisatoriskt syfte eller om det finns med en censuraspekt i artikeln. Detta 
kan naturligtvis anses som godtyckligt och vi är medvetna om att vår bedömning är 
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präglade av vår förförståelse. Då vi bor i Sverige har vi även en viss värdegrund som vi 
är medvetna om påverkar oss i uppsatsförfattandet. För oss är yttrandefrihet och fri 
tillgång till information mycket viktigt, och det innebär att censur för oss framstår som 
något dåligt. Vi ser inte heller pornografi som något allt igenom ont ur ett moraliskt 
perspektiv, som vissa av författarna bakom forskningsartiklarna verkar göra. Detta 
medför på ett ytterligare sätt att vi är kritiska mot den typen av filter som uppsatsen 
behandla. Vår kritiska inställning till filter av detta slag har givetvis påverkat oss vid 
skrivandet av uppsatsen, och det är möjligt att vi ser bristen på etiska resonemang på ett 
överdrivet kritiskt sätt. Hade vi istället själva tyckt att den här typen av filter varit något 
positiv, hade uppsatsen antagligen sett annorlunda ut. 

2.4 Analys 
Vi har uteslutit det som orimligt att utföra en fullständig resultatjämförelse enligt 
Backmans definition (1998, s. 72-73). Detta eftersom mycket av litteraturen nyttjar 
olika mått och i stort sett samtliga har utfört sina tester på olika dokumentsamlingar. På 
grund av den bristande jämförbarheten så har vi utgått från artiklarnas olika 
förutsättningar i vår analys och berör särskilt intressanta fall, generella drag genom 
forskningsartiklarna och har både arbetat med att referera specifika resultat och 
diskutera den generella effektiviteten i systemen som presenterats och testats.  
Exempelvis anser vi att det varit möjligt att diskutera ett filter som sägs ha en viss 
procents blockering av materialet i förhållande till ett som sägs ha en avsevärt högre 
procent, med annan metod och andra förutsättningar, vad gäller antalet filtrerade 
dokument. Vi arbetar alltså med en resultatjämförelse även om resultaten som 
presenteras inte är rakt jämförbara i en tabell. 

Vår frågeställning gällande etik lyfts fram i analysen, där vi avser föra ett resonemang 
utifrån de etiska aspekter som vi i senare kapitel presenterar som applicerbara i ett 
informationsvetenskapligt sammanhang. Särskilt fokus ligger på de etiska aspekter som 
finns i ACM code of ethics. Vi vet inte vilka etiska riktlinjer forskarna själva har arbetat 
efter, eftersom de generellt inte presenteras i artiklarna, men vi vill genom att analysera 
artiklarna utifrån de perspektiv vi tidigare nämnt, se om det går att urskilja några 
specifika etiska förhållningssätt. Vi använder i första hand ACM code of ethics och i 
andra hand Social Contract-teorin, som presenteras i kapitel 3, som ett etiskt ramverk 
som bör vara applicerbart på artiklarna oavsett vad vår egna etiska utgångspunkt är. 

ACM code of ethics är ett etiskt ramverk för just den här typen av forskning och bör 
därför vara fullt applicerbar på artiklarna, Social Contract är främst applicerbar där 
forskarna menar att företag är målgruppen för deras tekniker och ger oss även där ett 
ramverk att hålla oss till. Detta främst för att klargöra diskussionen om huruvida ett 
företag har ett etiskt ansvar vilket Social Contract står bakom. 

Mer konkret så har vi vid noggrann genomläsning av artiklarna plockat fram de partier 
som beskriver viktig bakgrundsinformation, tekniska metoder, resultat och etiska 
diskussioner. Det är dessa som i kort form framställs i vår empiri och dess etik som vi 
prövar mot våra etiska ramverk samt resultatmässigt mot varandra i vår analys. 

Våra sammanfattningar har varit viktiga redskap i analysen då de lyft fram precis det 
som vi ska analysera i artiklarna och det vi ska utgå från. Detta har varit viktigt då flera 
av artiklarna har ganska omfattande matematiska avsnitt eller teoretiska grunder som 
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inte är relevanta för våra frågeställningar. 

2.5 Centrala begrepp och begreppsförklaringar  

2.5.1 Censur / Filtrering 
Nationalencyklopedin definierar censur som något som används för att hindra viss 
information från att spridas till allmänheten. Ofta rör det sig om information som är 
känslig på något vis, till exempel information som kan vara farlig/negativ för en stats 
styre eller religiös information. (Vallinder 1990, s. 40) 

Censur är ett ord som har en starkt negativ laddning. Det förknippas lätt med hot mot 
yttrandefriheten och kontroll av folket. Väldigt få myndigheter och organisationer vill 
förknippas med det den typen av negativa associationer, och ordet används därför inte i 
samband med censur på Internet. När det gäller censur på Internet är ordet filtrering 
vanligare. 

Filtrering i internetsammanhang innebär att viss information hindras från att nå en 
användare. Det går också att vända på det och säga att en användare hindras från att 
komma åt viss information. Ofta handlar det om att barn inte ska ha tillgång till 
pornografiska och våldsamma webbsidor, men filtreringsteknologin kan användas till att 
förhindra vem som helst att komma i kontakt med vilket material som helst.  

Det är viktigt att poängtera att vår uppsats inte jämställer begreppen censur och 
filtrering med varandra. Även om dessa begrepp har med varandra att göra, är det främst 
syftet som avgör vilket begrepp som bör användas. Vi menar att filtrering i censurerande 
syfte innebär att filtreringsmetoden används för att göra information otillgänglig och på 
så vis aktivt hindra en användare från att komma i kontakt med informationen. 
Filtrering kan annars användas för att organisera information genom att just filtrera den 
efter olika egenskaper och på så vis hjälpa användaren att sålla bort irrelevant 
information. De forskningsartiklar som uppsatsen presenterar fokuserar på filtrering i 
syfte att använda dessa verktyg för censurera viss typ av information. Därför anser vi att 
vi är berättigade att använda oss av begreppet censur i flera fall när vi diskuterar 
forskningsartiklarna. 

2.5.2 URL 
Uniform Resource Locator eller Universal Resource Locator är den tekniska termen för 
de adresser via använder för att nå hemsidor. Det är ganska lätt att exemplifiera, 
http://www.example.com är en URL. I det exemplet är 'example' ett domännamn under 
domänen 'com', punkterna utgör skiljetecken. 'www' är ett mycket vanligt exempel på en 
subdomän som är inordnad under 'example.com' som är den fullständiga domänen. Det 
något kryptiska 'http://' specificerar vilket protokoll som används HTTP är HyperText 
Transfer Protocol och det som i princip hela webben bygger på. Det finns även HTTPS 
som är en variant av HTTP som säkrats via kryptering.  

En adress av form http://www.example.com/index.php?command=page&id=236 är 
också en URL. Allt efter '.com/' är mer specifik data för vilken sida som ska visas. 
'index.php' är en referens till en fil på webbservern och de något kryptiska detaljerna 
efter frågetecknet är indata som kan påverka vad som visas. Det finns mer att säga om 
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URL:er men mer än detta bör inte vara nödvändigt för att förstå konceptet URL-
filtrering.  

2.5.3 Automatisk klassifikation / Automatisk filtrering 
Automatisk klassifikation innebär att analysera ett dokument utifrån en uppsättning 
kriterier, oftast dess innehåll, och klassificera dokumentet inom en eller flera klasser. 
Detta kan förlängas till filtrering där det i allmänhet handlar om att analysera ett 
dokument och placera det i klassen "icke önskvärt" för att kunna sålla bort material. 
Rowley beskriver två primära sätt att närma sig automatisk indexering och dessa är 
centrala i alla former av automatisk textanalys; en statistik analys och en strukturell 
analys. (Rowley & Farrow 2000, s. 44-45) 

Med statistisk analys beräknas frekvensen av vissa nyckelord inom ett dokument och 
bearbetar denna data för att antingen producera indexeringstermer, en klassifikation 
eller någon form av relevansviktning. Det finns en mängd algoritmer och än mer 
avancerade system för att både utföra analysen och för att ta vara på resultaten, dessa 
kommer vi presentera i olika utsträckning beroende på om förklaringen av deras 
funktionalitet är nödvändig för att förstå deras användande. (Rowley & Farrow 2000, s. 
44-45) 

I en strukturell analys ligger fokus inte främst på vilka termer som återkommer ett 
flertal gånger. Analysen grundar sig istället på semantik, vilka termer dyker upp efter 
viktiga uttryck som 'In this paper we' eller 'in conclusion'? Även detta kan göras med 
många olika metoder och båda metoderna kan givetvis kombineras för att arbeta med 
resultaten från båda metoderna. (Rowley & Farrow 2000, s. 44-45) 

2.5.4 Stemming 
Stemming är ett begrepp som används i samband med informationssökning och 
automatisk klassifikation. Våge, Dalianis och Iselid översätter det engelska begreppet 
till "ordstamssökning". Vid sökning i sökmotorer och databaser innebär en tillämpning 
av stemming att informationssystemet söker reda på alla böjningar av ett ord genom att 
utgå från ordets stam. Detta gör systemet med både sökfrasen och dokumenten i 
informationssystemet. Detta medför att det blir lättare för användaren att hitta fler 
relevanta dokument utan att behöva skriva alla böjningsformer av ordet i sökfrågan. 
Våge et al. tar som exempel orden register och registrera, som i ett system som tillämpar 
stämming stemms till det gemensamma regist. Som exemplet klargör bygger tekniken 
på tankarna att en person som söker på ett ord även kan vara intresserad av träffar som 
innehåller liknande ämnen. (Våge et. al. 2003, s. 66, 122-123) 

2.5.5 n-gram 
N-gram är ett begrepp som dyker upp i kontexten att bryta ner ett ord i mindre 
beståndsdelar. N-gram är vanligt förekommande inom maskininlärningsalgoritmer. I 
filtreringssammanhang kan detta användas för att urskilja om en lång rad bokstäver 
innehåller ett ord som ska blockeras. För att illustrera ett exempel, tar Zhang, Qin och 
Yan ordet "pornstar" och gör om till 4-gram. De får då ut följande: "porn", "orns", 
"rnst", "nsta" och "star". (Zhang, Qin och Yan 2006, s. 3) 
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2.5.6 Neurala nätverk 
Neurala nätverk är datasystem som konstrueras för att efterlikna hjärnans neurologiska 
system. Konceptet är att systemet består av enheter som efterhärmar neuroner, varje del 
fyller en tämligen enkel funktion som kan vara knuten till ett mycket stort antal andra 
funktionaliteter. Målsättningen med forskningen inom neurala nätverk är i allmänhet att 
närma sig den mänskliga hjärnans funktionalitet medan det praktiska användandet av 
neurala nätverk graviterar åt att skapa olika former av specialiserade expertsystem för 
syften som är tillräckligt komplicerade för att ha behov av maskininlärning. (Carter 
2007, s. 187-201) 

2.5.7 Överblockering, underblockering 
Överblockering innebär att ett filtreringssystem inte bara blockerar avsedda webbsidor, 
utan även andra webbsidor (Lee, Hui & Fong 2003, s. 28). Ett vanligt exempel på det 
här visade vi på i inledningen, där webbsidor om bröstcancer blockerades för att termen 
bröst förekom så ofta att filtret klassificerade sidan som pornografisk. Exempel på andra 
webbplatser som också riskerar att blockeras är webbsidor om matlagning som handlar 
om tillagningen om kycklingbröst, eller en webbshop med kläder i storlek XXXL då 
XXX är en vedertagen term för pornografiskt material (Jensen 2004, s. 13). 
Underblockering innebär att filtret släpper igenom webbsidor som egentligen borde ha 
blockerats (Lee et al. 2003, s. 28). 

Dessa mått används i mycket av litteraturen och har gemensamma drag med IR-fältets 
precision och recall. Hög överblockering innebär i allmänhet att ett filter fångar de 
flesta av sina målsidor men att även önskat material sållas bort i märkbar utsträckning. 
Hög underblockering innebär att filtret inte uppfyller sitt främsta syfte, det blockerar 
inte allt oönskat material, förhoppningsvis innebär det dock att det också släpper 
igenom önskvärda sidor. 

2.5.8 Textfilter 
Ett textfilter är ett applicerat system för automatisk filtrering. Filtret analyserar texten i 
ett dokument och klassificerar dokumentet inom något bedömningssystem, från 
acceptabel/icke acceptabel till att inordna enligt ett uttömmande klassifikationssystem 
eller bedöma olika attribut som (våld, sex och språkbruk) på en skala mellan 1 och 9. 
Inom analys av webbsidors text finns särskilda möjligheter för strukturell analys som 
inte bygger på språklig semantik. Det går att arbeta utefter de uppmärkningsspråk som 
de flesta webbsidor består av (främst HTML och X-HTML) och därmed utvärdera 
termers positioner i form av huruvida de är en hyperlänk, en sidas titel eller en 
överskrift. Detta kan ge värdefull semantik utan att behöva arbeta på nivån av språk där 
det är svårt att utföra analyser över språkligt varierande material. 

2.5.9 Visuella filter 
Ett visuellt filter arbetar i detalj med bilder, ofta i syfte att klassificera ett dokument som 
bilden ingår i. Den här metoden är främst använd inom filtrering i syfta att identifiera 
pornografiska bilder, i övrig teknologi används den även för ansiktsigenkänning. De 
flesta filter som försöker identifiera pornografiskt material grundar sig på en 
uppsättning färger som identifierats som hudfärger och undersöker bilder efter dessa. 
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Beroende på andelen hudfärg i bilden bedöms om bilden verkar vara pornografisk eller 
ej. För vidare sofistikering och minskning av risken för felklassifikationer är det vanligt 
att även applicera algoritmer för att identifiera mänskliga former. 

Visuella filter anses ofta nödvändiga inom just klassifikation av pornografiskt material 
eftersom webbsidor med pornografisk inriktning ofta fokuserar på bilder snarare än text. 
(Rowley Jing & Baluja 2006, s. 1-4) 

2.5.10 Klassifikatorer, SVM, naiv Bayes och C4.5 
Det finns många olika system och algoritmer för automatisk klassifikation, flera av dem 
grundar sig på någon form av maskinlärning. I den här uppsatsen kommer främst 
Support Vector Machines (SVM), naiv Bayesisk klassifikator och C4.5 komma på tal. 

SVM är en uppsättning metoder för övervakad inlärning inom klassifikation. Den 
matematiska grunden är mer komplicerad än vad som är motiverat att förklara inom 
uppsatsens ramar, men det handlar alltså om en sofistikerad metod för maskinlärning. 
(Fradkin & Muchnik 2000, s. 1-8) 

Den naiva Bayesiska klassifikatorn är en sorts klassifikationsalgoritm baserad på Bayes 
teorem. Även denna metod innebär en övervakad inlärning. Metoden kallas naiv då den 
gör kraftiga förutsättningar för att förenkla beslutsfattande. Metodens främsta meriter är 
att den kan fatta beslut även på ett ganska litet träningsunderlag och den tenderar att 
prestera väl även gentemot mer sofistikerade klassifikatorer. (Rish 2001, s. 1-2) 

Denna algoritm kallas ofta för en statistisk klassificerare. C4.5 generar beslutsträd för 
klassifikation av dokument utifrån en träningsuppsättning. Träningsuppsättningen är en 
samling dokument som är manuellt klassificerade. Algoritmen undersöker dessa 
dokument och undersöker skillnaderna mellan olika dokument för att avgöra vad som 
gör att ett dokument tillhör en viss klass. C4.5 skapades av Ross Quinlan och är en 
utveckling av hans tidigare algoritm ID3, han redogör noggrant för hur algoritmen 
fungerar i boken C4.5: Programs for Machine Learning. (Quinlan 1992) 

2.5.11 Beslutsträd 
Ett beslutsträd är en modell över hur ett inlärningssystem fattar beslut. Det konstrueras 
av exempelvis C4.5-algoritmen. Det är en modell för hur att klassificera ett dokument 
och har upplägget av ett träd där olika kriterier undersöks och följer trädet längs de 
grenar som stämmer med dokumentet för att slutligen nå sin klassifikation i något av 
trädets "blad". (Quinlan 1992, s. 5-12)  

2.5.12 URL-blockering 
URL-blockering innebär att utifrån så kallade vit- och svartlistor, blockera vissa 
webbadresser (URL). Svartlistorna är listor över webbsidor som anses skadliga och 
därmed skall blockeras. Dessa system kontrollerar URL:en för webbsidan som besöks 
mot listan och ser efter om den finns med där. Om så är fallet, hindras användaren från 
att komma åt sidan. Vitlistor fungerar på liknande sätt, med den skillnaden att vitlistan 
innehåller de webbsidor som är tillåtna. Alla andra webbsidor blockeras. (Lee et al., 
2003, s. 28) 

En fördel med den är tekniken är att det är ett snabbt system. Det går mycket fort för 
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systemet att bedöma om URL:en finns med i listan av blockerade adresser eller ej. 
Problematiken med den här sortens filter är att de i många fall skapas manuellt av 
människor och därmed kräver mycket resurser. Då webben ständigt expanderar och 
antalet URL:er konstant ökar, är det enormt kostnads- och tidskrävande att försöka 
underhålla ett sådant system. Det resulterar i att URL-filter kan bli förlegade och 
utdaterade. De kan aldrig täcka allt material på Internet. (Lee et al. 2003, s. 28; Du et al. 
2003, s. 325) 

System byggda på en svartlistning av webbsidor lider i allmänhet av bristande täckning, 
den täcker ett fåtal av de sidor som bär det oönskade materialet på Internet, motsatsen 
gäller för system byggda på vitlistor, dessa lider alltid av överblockering eftersom de 
blockerar alla sidor som inte godkänts. Vitlistor används dock främst inom andra 
filtreringsmetoder för att göra undantag för vissa webbsidor, ett bibliotek med ett 
nyckelordsfilter kan använda en vitlista för att deras webbsida inte ska kontrolleras över 
huvud taget. URL-blockering via svartlistor lider även ibland av överblockering då 
arbetet som görs med att bedöma hemsidor är kraftigt påverkat av den mänskliga 
faktorn vilket har visat sig i undersökningar. (Lee et al. 2003, s. 28; OpenNet Initiative 
2008, About filtering) 

Svartlistor tenderar att vara hemliga, så att endast företaget som tillhandahåller dem 
känner till exakt vilka webbplatser som blockeras. Enda sättet för användaren att få reda 
på vilken sida som är blockerad är om användaren försöker komma åt sidan som är 
blockerad. (Jensen 2004, s. 13f) 

2.5.13 Graderingssystem 
Graderingssystem grundar sig på idén att alla webbsidor ska utvärderas och bedöms 
utifrån olika perspektiv, liknande Entertainment Software Rating Boards ESRB-system 
som finns för TV-spel eller Motion Pictures Association of Americas (MPAA) 
graderingar för film (PG, PG-13, R). Till exempel kan en hemsida bli bedömd enligt 
följande: Våld: 2, Sex: 0, Dåligt språkbruk: 4. Olika graderingssystem har olika 
kategorier och skalor att gradera efter. 

Ett bra exempel på ett graderingssystem som är i bruk, om än i ganska begränsad 
utsträckning, är Platform for Internet Content Selection (PICS). Det är en standard för 
att presentera graderingar i en webbsidas kod så att ett filter kan utvinna graderingen. 
Generellt arbetar sådana filter, som bland annat finns implementerat i Internet Explorer 
och flertalet kommersiella filtreringssystem, genom att användaren eller den 
systemansvarige ställer in tröskelvärden för hur höga värden inom de olika kategorierna 
som är acceptabelt att släppa igenom. Kategorierna och skalorna på vilka dessa bedöms 
kan variera mellan olika implementationer. (W3C, 2005) 

En del av problematiken kring filtreringssystem i form av svart- och vitlistor som även 
påverkar ratingsystem är att det företag som skapar blockeringslistorna eller avgör 
ratingen för en sida, kan göra en partisk bedömning av sidan. Filtertillverkarens egna 
åsikter kan lysa igenom. Till exempel kan ett företag med starka religiösa kopplingar 
blockera tillgången till alla webbsidor som innehåller material om andra religioner, eller 
annat som enligt blockeraren är moraliskt fel. Det är därför mycket viktigt att 
slutanvändaren av ett filter vet varifrån det kommer. (Lee et al. 2003, s. 28)    
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2.5.14 Nyckelordsfiltrering och intelligent innehållsanalys 
Att filtrera dokument via nyckelord som förekommer i dokumentet är ett ganska vanligt 
koncept och i sitt grundläggande utförande i sammanhanget ganska gammalt. Metoden 
har sedermera utvecklats till att ta hänsyn till hur ofta vissa ord förekommer och om 
vissa ord förekommer tillsammans. Det är utifrån dessa system, som gjorts mer och mer 
sofistikerade, som den punkt nåtts det börjar nyttjas så kallat intelligenta 
informationssystem. Det kan handla om en algoritm för maskinlärande eller någon 
annan form av sofistikerade klassifikator. (Lee et al. 2003, s. 28)  

Nyckelordsfiltrering och de mer dynamiska intelligenta systemen är flexiblare än URL-
blockering då det inte kräver identifikation av alla oönskade dokument. Istället 
analyseras t. ex. vilka ord som är mest frekvent förekommande i en samling icke 
önskvärda dokument. Det är i dessa system som överblockering och underblockering 
blir de viktigaste måtten att titta på. 

Den modernaste typen av system är de som dynamiskt analyserar en eller flera aspekter 
av en webbsida för att klassificera den. Det kan handla om neurala nätverk eller 
sofistikerade algoritmer för maskinlärning. Dessa kan appliceras på många olika sätt 
och för många olika syften (Chowdhury 1999, s. 317). Ett återkommande koncept för 
filtrering av pornografiskt material på Internet, bland de artiklar vi analyserat, är att dels 
analysera texten med ett sofistikerat nyckelordsfilter, möjligen med vidare utveckling 
för att ta vara på semantiska förhållanden som hyperlänkning, titlar och ordens relation 
till varandra, dels analysera bilder på webbsidan för att se om de innehåller många 
pixlar med hudtoner och därefter undersöka om dessa verkar ha formen av en människa 
utan kläder. Konceptet grundar sig på att pornografiska webbsidor ofta kan domineras 
av bildmaterial och stundtals inte innehåller några sammanhängande texter. Därmed blir 
en visuell analys ett viktigt komplement.  

Vi använder begreppet intelligent innehållsanalys något löst i det att vi inte strikt åsyftar 
intelligenta system, AI-forskningens expertsystem eller andra system för maskinlärning. 
Vi medger överhuvudtaget inte att systemen måste sträva efter någon form av 
intelligens. Vi använder begreppet som ett samlingsnamn för mer sofistikerade former 
av innehållsanalys som i allmänhet använder algoritmer för maskinlärning eller andra 
avancerade och väldigt dynamiska klassifikatorer.  

Det går att distingera mellan nyckelordsfiltrering och intelligent innehållsanalys, men i 
vår uppsats och med det material vi behandlat har det inte varit en relevant distinktion 
då forskningen idag inte tycks arbeta med vanlig nyckelordsfiltrering längre. Desto mer 
sofistikerat ett nyckelordsfilter blir desto mer glider det över på de intelligenta 
systemens domän och definition.  

Nyckelordsfiltrering har en egen uppsättning problem. Utöver att deras tillverkare kan 
ha en okänd agenda med vilka ord som bedöms så är det även tämligen lätt för skapare 
av webbplatser att ta sig runt nyckelordsfiltreringen genom att till exempel felstava ord 
eller lägga till blanksteg mitt i ord. På så sätt släpps många "dåliga" webbsidor igenom 
filtret. Sidor och dokument som inte innehåller någon större mängd text kan vara 
otillräckliga för en bra analys. (Jensen 2004, s. 13)  

Intelligent innehållsanalys är något mer flexibel än klassisk nyckelordsfiltrering då 
tränade system i vissa fall kan ta hänsyn till att en sida har mycket bilder istället för text 
och nyttja den informationen för att göra en bedömning av de ord som finns. För att ett 
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intelligent informationsfilter ska kunna verka effektivt så behövs träningsmaterial, 
färdigklassificerade dokumentsamlingar av den typ som systemet ska kunna identifiera. 
Om träningsuppsättningen är otillräcklig kommer systemet sannolikt göra ett 
otillräckligt jobb. 
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3 Etik och informationsteknologi – Teoretisk 
förståelseram 
I det här kapitlet presenteras ett antal teorier för etik som i olika utsträckning är 
applicerbara på vårt empiriska material. Här presenteras de etiska utgångspunkter vi 
använder i vår analys. 

En av våra frågeställningar fokuserar på etik och hur det behandlas i forskarnas artiklar. 
Vi har läst artiklar med tidigare forskning kring etik rörande informationssystem för att 
få en grundläggande kunskap om vilka etiska riktlinjer som forskning inom 
informationsvetenskap bör hålla sig till och för att vi ska kunna känna igen etiska 
resonemang i artiklarna. Det som framkommer ur den litteratur vi läst, är att det finns en 
uppsjö olika etiska förhållningssätt och teorier. Vi ger här en kort och förenklad översikt 
för att ha en god förståelseram när vi ska analysera forskningsartiklarna i jakt på etiska 
ståndpunkter. 

3.1 Etiska riktlinjer 
Association for Computing Machinery (ACM) är en organisation för IT, 
informationsvetenskap och närliggande områden. De driver bland annat databaserna 
ACM Digital Library och Guide to Computing Litterature. De har även publicerat en 
Code of Ethics. (ACM 2008. What is ACM?) 

ACM Code of Ethics består av 24 regler rörande etik och etiska principer som varje 
medlem av organisationer förväntas följa. Code of Ethics är grupperad i 4 sektioner. 
Sektion 1 behandlar generella regler, sektion 2 mer specifika och så vidare, med än mer 
specifika regler i senare sektioner. Varje regel åtföljs dessutom av riktlinjer som är till 
för att förklara regeln och hur den är tänkt att användas. I vissa fall kan innebörden av 
två eller flera regler säga emot varandra. Vid sådana motsägelser rekommenderar ACM 
ett övervägande av grundläggande etiska principer snarare än specifika regler. (ACM 
2008. Code of Ethics) 

Vi kommer presentera en sammanfattning av de regler från ACM Code of Ethics som vi 
anser skulle kunna appliceras på forskning om filtrerings- och censursystem. Vi kommer 
inte uttömmande redogöra för de exakta reglerna och dess kommentarer. Vi 
sammanfattar och lyfter fram de som är relevanta för vår uppsats. 

Regel 1.1 om att bidra till samhället och mänskligt välbefinnande och regel 1.2 om att 
undvika att tillfoga någon skada är fullständigt applicerbara på internetfiltrering och 
censurfrågor. I de förklarande riktlinjerna till 1.1 står bland annat att den som förbundit 
sig att följa reglerna, förbinder sig att beskydda grundläggande mänskliga rättigheter. 
Det är även mycket viktigt att försöka minimera de negativa effekterna av data- och 
informationssystem. I 1.2 definieras skada bland annat som negativa konsekvenser 
ledandes till potentiell informationsförlust. (ACM 2008. Code of Ethics) 

Vidare står följande i riktlinjerna för regel 1.2: 

Well-intended actions, including those that accomplish assigned duties, may lead 
to harm unexpectedly. In such an event the responsible person or persons are 
obligated to undo or mitigate the negative consequences as much as possible. One 
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way to avoid unintentional harm is to carefully consider potential impacts on all 
those affected by decisions made during design and implementation. (ACM 2008. 
Code of Ethics) 

Vidare står det i 2.5 att det är upp till varje forskare inom fältet att se till att testa och 
utvärdera system på ett objektivt sätt och dessutom noggrant analysera möjliga risker 
med systemet. I 2.6 står det att om en forskare eller utvecklare tar fram produkter som 
denne vet går emot dennes egna värderingar, så är denne inte ansvarsbefriad vad gäller 
negativa konsekvenser av systemet. (ACM 2008. Code of Ethics) 

Sektion 3 i regelsamlingen är i första hand till för ledare inom organisationer eller 
företag. I 3.1 står det att eftersom alla former av organistaioner påverkar samhället, är 
det viktigt att alla forskare accepterar sitt ansvar gentemot samhället. I 3.2 står det om 
vikten av att ledare för organisationer är ansvariga för att se till att datorsystem 
förbättrar kvalitén på arbetsplatsen och i arbetslivet istället för att sänka den. I 3.4 står 
det att ett systems användare och andra vars liv kan påverkas av systemet måste få sina 
behov utvärderade och inkluderade för att systemet ska kunna valideras. (ACM 2008. 
Code of Ethics) 

ACM Code of Ethics är i första hand till för att fungera som grund att stå på när det 
handlar om att ta beslut gällande etik. Den kan dock även användas för att avgöra om ett 
formellt klagomål för brott mot professionella etiska standard är relevant. (ACM 2008. 
Code of Ethics) 

Vi använder ACM Code of Ethics som en mätsticka att hålla upp artiklarna mot för att 
vi inte ska falla tillbaka på vår egen värdegrund. 

Smith och Hanas har skrivit artikeln Ethics and information systems: the corporate 
domain. Författarna föreslår tre olika etiska riktlinjer som de menar kan användas av 
utvecklare av informationssystem (Smith & Hanas 1999, s. 111). Vi ser ingen anledning 
att dessa inte skulle kunna appliceras på filtreringssystem då det definitivt är en form av 
informationssystem och dessa filtreringssystem är dessutom i allmänhet förankrade i 
företagsvärlden då filtrering och censur är en stor bransch. 

Författarna menar att det saknas konkreta etiska riktlinjer för IT-branschen. Artikeln kan 
därför ses som ett förslag till sådana riktlinjer. De tre teorier som presenteras är hämtade 
från företagsvärlden, och användningen av dessa riktlinjer inom IT-branschen motiverar 
författarna med att IT-företag är just företag. Författarna kommenterar dock att dessa 
teorier endast kan appliceras på företag, och inte på ideella organisationer eller 
myndigheter där målet inte är ekonomiskt vinst. (Smith & Hanas 1999, s. 110F, 117) 

De tre teorier som pressenteras är stockholder theory, stakeholder theory och social 
contract teory. Teorierna har olika fokus och får vid tillämpning olika konsekvenser. 
Den stora svårigheten, menar författarna, är för företaget att välja vilken riktlinje de ska 
gå efter. 

• Stockholder theory: 
Fokuserar på aktieägarna. Företagets ledare förvaltar aktieägarnas pengar. Därför 
är det företagsledarnas plikt att se till att aktierna stiger mycket i värde, och 
endast göra sådant som aktieägarna godkänner. 
Endast lagliga medel får användas. I huvudsak inriktad mot långsiktiga beslut, 
dvs. ej söka omedelbara framgångar, utan planera långsiktigt.  

• Stakeholder theory: 
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Företagsledarna har ett ansvar gentemot alla som har vital påverkan på eller 
påverkas av företaget, "anyone who has a stake in or clame on the firm". Alla 
som företaget är beroende av för sin överlevnad och liknande. Teorin går ut på 
att företagsledningen fattar beslut som tar allas väl i betänkande och skapar 
balans mellan alla "stakeholders".  

• Social contract theory: 
Den här teorin tvingar företagsledningen att ställa sig frågan "skulle det här 
anses rätt i ett samhälle där inga storföretag fanns?". De måste ifrågasätta vilka 
villkor som måste uppfyllas för att ett storföretag skulle få existera. Detta 
innebär i princip att företaget måste ta samhällets väl och ve i åtanke. Företaget 
får endast tjäna på saker som stärker den materiella välfärden i samhället, inte på 
sådant som sänker den. De måste också hålla sig till vissa grundläggande 
riktlinjer, såsom att inte bedra och inte förvärra situationen för i samhället redan 
utsatta grupper.  

(Smith & Hanas 1999, s. 112-117)  

Artikeln Applying ethics to information technology issues av Richard O. Mason, 
uppmärksammar det faktum att informationsteknologi medför nya etiska problem, 
problem som i sin tur kräver nya tankegångar för att lösas. Han menar att det inte är 
teknologin i sig som orsakar dessa etiska problem, utan människors reflektioner kring 
det de gör. Författaren menar att etiska dilemman uppkommer när en part i jakten på att 
nå sina mål, påverkar en annan part i jakten på dennes mål. Det är när effekten av denna 
påverkan är negativ eller skadlig på något sätt, som vi står inför ett etiskt dilemma. 
Frågan ställs om hur de som arbetar inom IT-fältet bör bete sig vid etiska konflikter. 
Författaren har valt att kalla de ögonblick i vilket en person måste ta etiska beslut för 
moments-of-truth. Det är upp till varje person som arbetar i branschen att kunna 
identifiera dessa moment-of-truth och genom att använda sin egen moral, bestämma 
vilka beslut som ska tas. (Mason 1995, s. 55)  

Mason menar, att trots att det finns vissa riktlinjer att gå efter (däribland ACM Code of 
Ethics), så är det i första hand det egna samvetet som, tillsammans med en professionell 
kunskap, skall ses som den främsta etiska riktlinjen. Som författaren uttrycker det: Om 
vi anar att våra beslut kan ha negativ inverkan på andra, är det nog dags att se över våra 
beslut. (Mason 1995, s. 55)  

Fyra faktorer för att definiera en etisk situation presenteras i artikeln: moraliska aktörer, 
alternativa handlingar, resultat som dessa alternativa handlingar kan få samt 
stakeholder (engelska för bibehållen mening). Dessa fyra faktorer definierar "det som 
är". Genom att applicera etiska teorier på "det som är" kan vi avgöra "det som borde 
vara". (Mason 1995, s. 56)  

Mason skriver att det finns oändligt med etiska teorier att applicera. Dock finns det fyra 
allmänt övergripande teorier, eller traditioner:  

• Den första teorin fokuserar på agentens agerande. Målet med teorin är att skapa 
ett bra samhälle genom att se till att människor gör rätt saker. Sådant skall 
undvikas som direkt påverkar en "stakeholders" privatliv, eller dess rätt att 
bestämma över sig själv. Ibland uppstår konflikter mellan stakeholders oavsett 
vilken väg som väljs. Då är det upp till den ansvariga att välja den väg som 
känns rimligast.  
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• Den andra teorin kallar författaren för jakten efter lyckan. Teorin går ut på att 
den ansvariga väljer den väg som innebär störst lycka för störst antal människor.  

• Den tredje teorin, the pursuit of virtue, fokuserar på att se till att agenten, eller 
agentens egenskaper utvecklas. Sådant som hopp, givmildhet och ärlighet är 
viktiga grundläggande värderingar.  

• Den fjärde teorin rör rättvisa. Teorin går ut på att alla stakeholders skall ha 
samma möjligheter till att utveckla sig själva och nå sin fulla potential. Social 
contract teorierna är utvecklade ur denna teori.  

(Mason 1995, s. 56)  

Dessa teorier omsatta i praktik står i konflikt med varandra. Därför, menar Mason, är det 
viktigt att ett beslut visar att beslutsfattaren förstår hur den teorin som applicerats, är 
bättre än de övriga. 

Viktigt att ta i betänkande i arbete med etiskt känsliga saker, är enligt författaren de fyra 
frågorna vem skall fatta beslutet, vem skall gynnas av det, hur skall beslutet tas samt hur 
det kan undvikas att etikfrågan behöver tas upp igen i framtiden. (Mason 1995, s. 56) 

Den sista artikeln om etik som vi har läst är Ethical Concepts and Information 
Technology av Laudon. I den här artikeln från 1995 uppmärksammar Laudon bristen på 
en välutvecklad etiklitteratur inom IT-fältet (Laudon 1995, s. 33) Artikeln börjar med att 
åskådliggöra att en sådan brist finns och går sedan in på klassiska etiska koncept och 
teorier. Han presenterar några vanliga distinktioner för att indela etiken, han presenterar 
dem som motsatta koncept i form av fenomenologi / positivism, regler / konsekvenser 
och individer / kollektiv. (Laudon 1995, s. 34)  

• Fenomenologin anser att det som är etiskt och moraliskt rätt framgår av 
situationens logik och språk eller dialog om "godhet" i sig. Positivismen går på 
en mer empirisk linje där observation av den riktiga världen är utgångspunkt för 
att bilda etiska principer på ett induktivt vis.  

• Lägret inom etik som förespråkar generella regler som i allmänhet anses 
universella. Att följa rätt regler ska ge rätt handlingar. Motpolen här handlar om 
att se till konsekvenserna av handlingar snarare än att arbeta med regler som kan 
anses för generella.  

• Individen i förhållande till kollektivet (mikro- gentemot makronivå) är en 
distinktion som handlar om var den moraliska auktoriteten ska vila. Ska 
individer få sätta sina egna regler, är det på individuell nivå vi ska behandla 
etiken? Kollektivisterna menar att den moraliska auktoriteten bör vila hos större 
kollektiv/grupper, organisationen eller samhället. Individualism innebär ett 
potentiellt problem där individen kan åsidosätta samhället å sina egna vägar 
medan kollektivismen dras med risker i form av att det gruppen anser är bäst blir 
lag.  

(Laudon 1995, s. 34-35) 

Den första distinktionen, fenomenologi / positivism, beskriver Laudon som mer 
finkornig och att de andra två paren med distinktioner är den huvudsakliga 
uppdelningen där varje inriktning tar hänsyn till båda dessa. Vi får två gånger två, alltså 
fyra skolor inom etiskt tänkande med eventuell finkornig uppdelning i form av 
fenomenologi / positivismen. Han presenterar dessa fyra kombinationerna, eller 
skolorna, närmare men vi väljer här att gå vidare i hans artikel. Förenande för de olika 
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skolorna är dock att de flesta etiker står bakom tanken att etik handlar om informerade, 
rationella och fria personers val och att ett gott samhälle är ett där rättvis process, en 
opartisk process, finns för att avgöra ansvar och skuld. Utan dessa förutsättningar, 
menar Laudon, kan det inte talas om etik. (Laudon 1995, s. 35-37)  

I sina resonemang kring individens ansvar tar Laudon upp att en aktör inte inom etiken 
kan försvara sig med ett uttalande som "jag lyder bara order". Han likställer det med ett 
lika ineffektivt etiskt försvar i form av "datorn gjorde det". Så länge en individs 
handlingar är fria så ansvarar denne för sina handlingar. Alla handlingar måste till slut 
tillskrivas en mänsklig agent. (Laudon 1995, s. 37) 

Etikernas syn går något mer isär när vi tittar på organisationer och andra kollektiv. Vissa 
anser att formella organisationer inte är moraliska personer och inte har varken 
moraliska ansvar eller rättigheter. Andra anser att formella organisationer är moraliska 
personer då de har rättigheter och representerar avsikter i enlighet med en formell 
beslutsfattande företagsstruktur. Laudon specificerar; en organisation enligt kriterierna 
för en Davidsonsk agent, en entitet som handlar med avsikt, har också ansvar. Laudon 
förklarar vidare att en statistisk grupp som "vita män" inte kan tillskrivas ett direkt 
ansvar medan en grupp som Förenta Staternas regering kan hållas ansvarig för vad deras 
agenter gör och tidigare har gjort. Detta på grund av att Förenta Staternas regering 
uppfyller kriterierna för en Davidsonsk agent. (Laudon 1995, s. 38) 

Laudon kritiserar vidare uttryck som "datorer eliminerar behovet av .." eller "datorer gör 
.." då sådana uttryck är direkt omoraliska. Datorer är inte personer och kan inte själva 
göra något. Informationsteknologi och datorutvecklingen är inte en kraft utanför 
samhället som påverkar samhället och individer på olika sätt. Det är en utveckling och 
teknologi som kontrolleras av mänsklig aktivitet. (Laudon 1995, s. 38) 

Särskilt intressant kan vara att Laudon påtalar att det är sociala aktörer som gör valen, 
såväl individer som i större makrokulturer som handelsorganisationer, 
branschsammanslutningar och regeringar. Det är sociala aktörer som beslutar i vilken 
riktning teknologin utvecklas och vilka etiska, sociala och politiska konsekvenser som 
är moraliska och acceptabla. (Laudon 1995, s. 38)  

3.2 Sammanfattning av etiska teorier 
Det finns många etiska teorier och vi har presenterat några. Kärnan i dessa tycks vara 
gemensam: att inte orsaka onödigt lidande. Vilken av dessa teorier som är lämpligast att 
applicera på forskningen kring internetfiltrering är en svår fråga då flera tycks 
applicerbara. Om forskningen bedrivs av kommersiella företag i syfte att utveckla så 
effektiva filter som möjligt så är det möjligt att applicera någon av teorierna som Smith 
och Hanas presenterar. Om det istället handlar om forskning knuten till andra sorters 
organisationer så är det inte möjligt att tala om företagsetik och får nyttja någon av de 
andra teorierna. 

ACM Code of Ethics ger en stabil grund att stå på. Utifrån ACM Code av Ethics kan vi 
förvänta oss att ett system måste testas och utvärderas utifrån alla aspekter och med 
hänsyn till alla negativa konsekvenser det kan tänkas ha, dels på systemets användare 
och på andra som påverkas av systemets användande. ACM Code of Ethics fastslår 
också vikten av att ta hänsyn till mänskliga rättigheter och att undvika att orsaka skada. 
Vi koncentrerar oss på skada med avseende på informationsförlust, vilket är den primära 
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risken med ett filtersystem och det faktiska målet med censur. 

Både ACM Code of Ethics och Laudon menar att en forskare måste ta ansvar för sin 
forskning, och inte kan skylla på företaget denne jobbade för eller framställa 
informationsteknologin själv som en aktiv agent kapabel att bära upp etisk skuld. Detta 
medför att forskare bör reflektera över de val de gör kring etiskt känslig forskning, samt 
även redovisa dessa val i presentationen av forskningen. 

Tanken att samhällets bästa ska sättas före ett eventuellt skadligt datorsystem verkar 
vara en väldigt vanlig uppfattning, då den förekommer i både Smith och Hanas artikel 
och i Masons artikel samt i ACM Code of Ethics. För att närma sig forskning med en 
sådan avsikt måste det finnas en uppfattning om vad som är samhällets bästa. Den 
åsikten kan vara väldigt varierande och påverkas av kulturella utgångspunkter, något vi 
får ha i åtanke när vi undersöker huruvida den här principen applicerats på artiklarna i 
vårt empiriska material. 

Av teorierna som Smith och Hanas presenterar för företagsvärlden fokuserar vi alltså på 
"social contract"-teorin, som innebär att företag bör ta omvärldens och samhällets väl i 
åtanke i sin verksamhet. Mason presenterar teorin om att alla "stakeholders" ska ha 
samma möjlighet att utveckla sig som den teori ur vilken "social contract"-teorin vuxit 
fram. En av Laudons teoretiska inriktningar lägger vikt vid att regeringar och andra 
sorters organisationer kan uppfylla kriterierna för att vara en Davidsonsk agent och de 
kan därmed hållas ansvariga för sina agenters handlingar. Det går inte att bortförklara ett 
individuellt ansvar på detta vis, men även organisationen har ett ansvar i etiska 
sammanhang. 

4 Empiriskt material 
Här presenterar vi vårt empiriska material, forskningsartiklarna. De presenteras i form 
av sammanfattningar av de delar som varit relevanta för uppsatsen, dvs en kort 
inledning till varför de skapat ett filter, metoden och teknikerna de har använt, resultaten 
som redovisas i fråga om filtrens effektivitet samt de etiska resonemang som förs i 
artiklarna. 

4.1 Forskningsartiklar  

4.1.1 Lee, Hui & Fong (2003). A structual and content-based analysis for 
Web filtering 
Artikeln lägger upp kriteriet att för att kunna filtrera ett dokument utifrån dess text 
måste vokabuläret för det som ska filtreras vara känt. Författarna börjar med att göra ett 
försök att utvinna en vokabulär ur olika delar av ett pornografiskt dokument, för att 
sedan gå igenom hur ett effektivt filter skapas. Termerna som plockas ur dokumentet 
kommer från olika delar av dokumentet. Vokabulären hämtas ur HTML-koden i form av 
länkar och bildinformation, från metadatan som finns inbäddad i HTML-koden (titel, 
keywords o. s. v.), från varningsmeddelanden som ofta dyker upp på webbsidor med 
"vuxet" material och varnar besökaren om vad det är för sida samt från URL:en. 
Författarna har även analyserat sidolayout hos pornografiska webbsidor med fokus på 
frames. De har också undersökt om PICS kan användas för att enkelt identifiera 
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pornografiska webbsidor, men då det visade sig att endast 11% av de pornografiska 
webbsidorna använder PICS, har författarna valt att fokusera på textuell analys av 
webbsidor istället. 

Ett urval av 200 pornografiska webbsidor har fått utgöra underlag för en statistisk 
analys. Studien fokuserar på antalet unika termer i dokumenten samt hur många gånger 
en term förekommer i ett dokument. Endast engelska dokument behandlas. Då ett ord 
förekommer i flera böjningsformer, räknas det samman med grundformen av ordet. 
Vissa undantag görs dock för ord som i sin böjningsform kan vara frekvent 
förekommande i icke-pornografiska webbsidor eller ord som får en helt annan betydelse 
än grundordet i sin böjningsform. Specifika fraser ges också viss uppmärksamhet då 
författarna menar att ord som "adult" får väldigt olika betydelser beroende på i vilket 
textuellt sammanhang de förekommer. Två huvudgrupper av ord visar sig vara vanligt 
förekommande i pornografiska webbsidor: sexuella ord och ord som har med legalitet 
att göra, exempelvis "myndig ålder". Totalt plockas 55 termer fram som kan användas 
för att identifiera pornografiska webbsidor.  

Genom att använda informationen om vilka termer som är vanliga i pornografiska 
webbsidor, samt var på webbsidan de är mest förekommande, har Lee et. al. 
implementerat sitt filtersystem i form av ett neuralt nätverk (NN). Två processer är 
centrala i systemet: träningsprocessen som sker offline och själva 
klassifikationsprocessen som sker online. Ett träningsset skapas med hjälp av både 
pornografiskt och icke-pornografiskt material. NN genererar kluster som sorteras in i 
någon av följande kategorier: pornografiskt, icke-pornografiskt och obestämt. Om minst 
80% av webbsidorna i ett kluster klassificeras som pornografiska, klassificeras hela 
klustret som pornografisk. Webbsidorna som klassificeras som osäkra, analyseras en 
gång till. Om en enda pornografisk term förekommer i dokumentets meta-taggar 
"description" eller "key words" klassificeras det som pornografiskt. 

För att avgöra om metoden är effektiv så testas den på webben. En uppsättning av 535 
pornografiska webbsidor och 523 icke-pornografiska webbsidor används för testet. 
Testet utförs med två olika NN-modeller, KSOM och fuzzy ART. Testen visar att filtret 
är snabbt, det tar mindre än 40 millisekunder att klassificera en webbsida. 

Forskarna är positiva till sina resultat och anser att de har en god nivå av tillförlitlighet 
och refererar till en tidigare översikt över kommersiella filtreringsprodukter som de 
utfört när de påtalar att NN-systemen presterar bättre. 

Modell  Korrekt 
klassificerade  

Inkorrekt 
klassificerade  Obestämda  

KSOM  95%  2.8%  2.2%  

fuzzy ART  89.1%  6.0%  4.9%  

Fig 1. Resultatsammanfattning (1058 webbsidor). Vår sammanställning av författarnas 
resultattabell. (Lee et al 2003, s37)   

Tabellen är en sammanställning av forskarnas egen tabell och det går att se att de inte 
nyttjar måttet överblockering specifikt, inkorrekt klassificerade webbsidor är ju även de 
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som är pornografiska men som klassificeras som icke-pornografiska. 

Lee et. al. menar att webbfilter behövs för att skydda barn och andra användare från 
skadligt material online, såsom pornografi, droger, hasardspel och våld. De menar också 
att filter kan hjälpa företag att begränsa tillgången till Internet för de anställda för att 
förhindra att de anställda använder företagets Internet för privat bruk, något som 
begränsar produktiviteten och dessutom kan belasta företagets bandbreddsresurser. 

4.1.2 Du, Safavi & Susilo (2003). Web Filtering Using Text Classification 
Artikeln behandlar en filtreringsmetod som använder sig av automatisk 
textklassifikation. För att testa metoden har författarna använt sig av en mängd icke 
önskvärda webbsidor som fått stå som mall för sidor som ska blockeras, en så kallad 
träningsuppsättning. Grundtanken är att webbsidor som liknar de icke önskvärda 
sidorna klassificeras som förbjudna och blockeras därmed, medan sidor som skiljer sig 
mycket från testsidorna inte blockeras. Systemets inlärning är övervakad vilket innebär 
att en operatör är involverad när systemet går igenom en träningsuppsättning. En fördel 
enligt forskarna aspekt i inlärningsprocessen är att systemet inte behöver exempel i form 
av en samling acceptabla sidor. 

Systemet som används nyttjar en vektormodell. Först avlägsnas stoppord, ord på två 
eller färre tecken samt specialtecken. Varje dokument representeras av en vektor av N 
längd som representerar ordfrekvenser. Endast de N mest frekventa orden representeras. 
Enkelt uttryckt går metoden ut på att mäta cosinus av vinkeln mellan olika vektorer. 
Desto mer likt ett dokument är ett annat desto större cosinus (och desto mindre vinkel) 
och cosinus av vinkeln är lägre för dokument som inte liknar varandra. 

En viktig detalj i systemet är att ett tröskelvärde sätts för att bestämma vart gränsen 
mellan förbjudna och tillåtna dokument går. Ett högt tröskelvärde innebär att fler 
oönskade sidor riskerar att släppas genom filtret (underblockering) medan ett lågt 
tröskelvärde riskerar att göra toleransen för låg och orsaka överblockering. 

När klassificeringen är osäker kan systemet följa en länk från sidan för att se om 
dokumentet som bedöms länkar till en sida som skulle blockeras, detta kan göras för ett 
varierande antal länkar, och om sidan länkar till sidor som skulle blockeras går det att 
blockera sidan i sig. Därmed låter systemet en semantisk koppling i form av en 
hyperlänk fungera som ett avgörande. 

Du et. al. har testat sin metod genom en implementering i form av en 
brandväggsapplikation, detta innebär att sidorna analyseras och eventuellt blockeras 
innan de når användarens webbläsare. De har hämtat sitt inlärningsmaterial och 
testmaterial från resurser på nätet. De har plockat de 487 översta träffarna från "Adult"-
kategorin i Google Directory. Från motsvarande lista hos Yahoo har de plockat 329 
webbsidor. För att få fram webbsidor med acceptabelt material, har de plockat 600 
webbsidor från Googles 10 populäraste kategorier. Anledningen till att de tagit 
materialet från dessa samlingar är att de är manuellt bedömda av mänskliga redaktörer. 

Författarna använder måtten blockering och överblockering för att utvärdera systemet. 
Genom att genomföra experimentet upprepade gånger, med olika tröskelvärden och 
olika slumpmässiga utdrag ur sin dokumentsamling, har de fått fram värdena för 
blockering och överblockering vid specifika tröskelvärden. Deras resultat visar att 
systemet vid låga tröskelvärden har en överblockering som är ganska hög, även om 
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blockeringen av oönskat material är mycket effektiv. Vid högre tröskelvärden minskar 
överblockeringen, samtidigt som systemet släpper igenom fler dåliga sidor. Vid det 
lägsta testade tröskelvärdet, alltså lägst tolerans för icke önskvärt material så har de ett 
tröskelvärde på 0.10, en blockeringsgrad på 99.35% och en överblockeringsgrad på 
4.09% medan de på högsta redovisade tröskelvärdet har tröskelvärde 0.22, 
blockeringsgrad 93.67% och en överblockeringsgrad på 0%. De undersökta även 
specifikt de sidor som systemet bedömde felaktigt. Dessa hade i allmänhet väldigt lite 
text och då systemet är textbaserat fick det en liten bedömningsgrund och fattade 
felaktiga beslut.  

Du et. al. menar att filtersystem behövs för att skydda internetanvändare från material 
som är olämpligt för de flesta användare. De tar också upp att webbfilter kan användas 
av företag för att förhindra att de anställda missbrukar företagets internetresurser genom 
att chatta, spela spel och se på filmer. De menar att sådant kan skada företaget genom att 
de anställda inte fokuserar på sina arbetsuppgifter. De menar också att det i vissa fall 
kan ta så mycket bandbredd i anspråk att företagets egna onlineaktiviteter blir lidande. 

4.1.3 Caulkins, Ding, Duncan, Krishnan & Nyberg (2005). A method for 
managing access to web pages: Filtering by Statistical Classification 
(FSC) applied to text 
Artikelns namn förklarar väldigt tydligt vad den handlar om. Forskarna presenterar en 
metod för att hantera tillgång till webbsidor, alltså ett filter. De applicerar statistisk 
klassifikation på text i en form av automatisk klassifikation. Urvalet görs genom att den 
som ska applicera filtret går igenom en uppsättning med träningsdata och bestämmer 
vad som är acceptabelt och oacceptabelt. Utifrån detta gör systemet sitt urval via en 
statistisk klassifikationsmodell. 

De demonstrerar sitt system genom att ta sig an uppgiften att hindra att barn får tillgång 
till pornografiskt material, något som de påtalar som ett allvarligt problem. Dessutom 
menar de att pornografins ofta visuella natur gör det till ett särskilt utmanande område 
för textanalys då deras metod inte analyserar bilder och andra visuella element. 

Ett koncept som ska minska risken för allvarlig överblockering är idén om mjuk 
blockering, soft blocking, som innebär att användaren blir meddelad att sidan eventuellt 
bryter mot filtrets regler men får möjligheten att bryta mot detta och väljer användaren 
att se sidan informeras filtrets ägare. 

Systemet tar i beräkning både positiva och negativa termer. Det exemplifieras med att 
närvaron av termen "statistical significance" minskar risken för att sidans användande 
av termen "breast" är pornografiskt. Systemet förutsätter att regelbunden förekomst av 
ord som beräknats vara icke önskvärda innebär att sidan har en högre sannolikhet att 
vara icke önskvärd, mot detta viktas alltså ord som sannolikt innebär att sidan är 
harmlös. Systemet tar ingen hänsyn till HTML-taggar och semantik annat än att den 
behandlar sidans header separat från sidans innehållsdel. 

Deras resultat inkluderar en jämförelse med ett antal kommersiella filter som bygger på 
svartlistor och andra manuella modeller. De redovisar resultat för en jämförelse med 
data från Peacefire, i detta fall svartlistor och vitlistor från filtreringssystemen I-Gear 
och X-stop. Deras system blockerade inga av de vitlistade sidorna från X-stop och fyra 
av fem av de svartlistade sidorna. Resultaten gentemot I-Gears svartlista var att 
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systemet blockerade tre fjärdedelar av sidorna. Systemet blockerade endast 2 av de 38 
vitlistade sidorna i I-Gears vitlista. 

De jämför även sitt system med C4.5, ett system för att finna mönster i data. Det kan 
skapa klassifikationsregler via induktion från en uppsättning exempel. De använde sin 
egen träningsuppsättning med data för både sitt eget system och C4.5. De påtalar att 
C4.5 hanterar de mindre komplicerade testuppsättningarna nästan lika väl som deras 
egna system med avseende på känslighet och specificitet. Däremot presterar deras 
metod bättre på de mer komplicerade, svårare datasamlingar som användes i testerna. 

De grundar sitt etiska resonemang på tanken att de som använder elektroniska 
informationssystem ofta inte är ansvariga för eller äger systemet själva, alternativt att de 
som äger systemet är ansvariga för vad de som använder systemet kommer i kontakt 
med. Det första gäller till exempel företag och institutioner som är ansvariga för sina 
system och därmed kan drabbas av vad anställda gör med systemet, det andra kan gälla 
barn vars föräldrar har ett ansvar att se till så att inte barnet kommer till skada. Artikeln 
nyttjar termen guardian, alltså förmyndare eller väktare, för att beskriva personer med 
ett sådant ansvar. Caulkins et. al. tar fasta på vad de kallar legitim auktoritet, en 
arbetsgivares kontroll över företagets resurser, en förälders rätt över sitt barn. 

4.1.4Hidalgo, García & Sanz (2005). Names entity recognition for web 
content filtering. 
Hidalgo et al menar att de filter som finns på marknaden var alltför begränsade till enkla 
filtreringsmetoder, och att det behövs effektivare filter som snarare baserar sig på olika 
intelligenta metoder. De presenterar en modell för intelligent textbaserad webbfiltrering 
som bygger på lingvistisk analys. I artikeln har de fokuserat på spanskspråkiga, 
pornografiska webbsidor, men menar att metoden även kommer kunna användas på 
andra europeiska språk. Författarna menar att de försök till intelligent innehållsanalys 
inom webbfiltrering som pressenterats i tidigare artiklar har fungerat väldigt bra, men 
att dessa ofta haft svårt att korrekt klassificera webbsidor med lite text och många bilder 
eller t ex sexualupplysningssidor. De har undersökt om användandet av Named Entity 
Recognition (NER) kan förbättra klassifikationen av pornografiska webbsidor. Named 
Entity Recognition går ut på att hitta och klassificera textelement i olika kategorier. 
Vissa Named Entitys (NE) är särskilt specifika för pornografi, medan andra indikerar att 
det rör sig om harmlöst innehåll.  

Hidalgo et al har genom tester kommit fram till att det som fungerar bäst för deras 
metod är att använda 44 attribut som de hittat genom olika tester och C4.5 som 
inlärningsalgoritm. En uppsättning webbsidor används för att träna klassificeraren, och 
därefter har en annan uppsättning webbsidor använts för att testa systemet. I 
testresultaten visas en jämförelse med hur deras system fungerar om det bara använder 
sig av ordstammar, bara NE samt båda två. Resultaten visar att som enskild metod 
fungerar ordstammar bäst, men med tillägg av NE ökar korrektheten överlag. 

Ett kortfattat etiskt resonemang presenterar att filter behövs inom utbildningssektorn 
och inom företag för att det finns skadligt och olagligt material på Internet som behöver 
blockeras för att skydda barn och undvika att Internet missbrukas. 

4.1.5 Lee, Hui & Fong (2005). An intelligent categorization engine for 
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bilingual web content filtering 
Lee, Hui och Fong har i sin genomgång av tidigare webbfilter upptäckt att de flesta av 
dem endast är designade för engelskspråkiga webbsidor. Detta menar de är ett stort 
problem, då antalet webbsidor på andra språk ökar kraftigt. Eftersom webbfiltren saknar 
semantisk förståelse för dessa webbsidor, leder det till att filtren presterar dåligt. 
Systemet som författarna skapat, klarar av att hantera både engelska och kinesiska 
webbsidor. 

Författarna har undersökt möjligheten att integrera ett intelligent maskininlärning vid 
analys av webbsidor. I artikeln har författarna studerat specifikt pornografiska 
webbsidor, men de menar att tekniken de utvecklat även går att använda på andra typer 
av material. De har analyserat 100 pornografiska webbsidor på engelska och lika många 
på kinesiska för att få en uppfattning om vad som är karaktäristiskt för den här typen av 
webbsidor. Vid studien av webbsidorna upptäckte författarna 55 termer på engelska och 
30 på kinesiska som var karaktäristiska på pornografiska webbsidor. Av dessa termer 
har de byggt en ordlista som ska användas vid klassificeringen. 

Författarna har byggt en intelligent kategoriseringssystem som använder sig av neurala 
nätverk. Det är ett intelligent system eftersom det har förmågan till inlärning. När det 
integreras i ett webbfilter, kategoriseras webbsidor som antingen neutrala eller 
harmfulla.  

Kategoriseringsprocessen är uppdelad i två steg: träningsprocessen som sker offline och 
klassificeringen som sker online. Författarna har samlat ihop en träningsuppsättning 
bestående av ca 4000 icke pornografiska och 1000 pornografiska webbsidor på engelska 
samt ca 1000 icke-pornografiska och 500 pornografiska webbsidor på kinesiska. Genom 
en genomgång av dessa kan det neurala nätverket lära sig att känna igen webbsidor.  

Träningsprocessen görs därefter i ett antal steg. Först appliceras ordlistan med de 
karaktäristiska termerna, där högre frekvens av dessa ökar troligheten att en webbsida är 
pornografisk. Systemet får därefter lära sig att skilja på engelska och kinesiska 
webbsidor. Därefter konverteras själva texten till numerisk data som representerar 
frekvensen av de karaktäristiska termerna. Dessa konverteras till en vektor som 
representerar de tvåspråkiga webbsidorna. Vektorn matas in i det neurala nätverket som 
skapar olika kluster av webbsidor. Dessa kluster kategoriseras sedan beroende på vilket 
tröskelvärde som används. Klusterna kategoriseras sedan som antingen pornografiska, 
icke-pornografiska eller osäkra.  

Själva klassificeringsprocessen online görs i två steg. Först avgörs vilken kategori 
webbsidan ska hamna i baserad på innehållet. Sedan används nyckelordsfiltrering för att 
minska mängden webbsidor som hamnat i kategorin osäkra.  

Författarna har använt sig av två olika modeller för neurala nätverk: KSOM och Fuzzy 
ART. Testresultaten visar att KSOM fick bättre resultat än Fuzzy ART. KSOM 
kategoriserade rätt i 95% av fallen, vilket författarna menar är mycket bättre än något 
annat system.  

Det etiska resonemang som förs i artikeln presenterar att föräldrar ska ha rätt att skydda 
sina barn från skadligt material samt att företag också kan vilja begränsa anställdas 
tillgång till Internet. 
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4.1.6 Polpinij, Chotthanom, Sibunruang, Chamchong & Puangpronpitag 
(2006). Content-Based Text Classifiers for Pornographic Web Filtering 
Artikeln presenterar en undersökning av två olika algoritmer för maskininlärning: 
Support Vector Machines (SVM) och Naïve Bayes (NB). Undersökningen fokuserar på 
thailändska och engelskspråkiga webbsidor. Syftet med deras artikel är att utvärdera 
huruvida algoritmer för maskininlärning är lämpade för klassifikation av webbsidor. 

De börjar med att skilja ut alla ord i ett dokument. För engelska dokument använder de 
blanksteg för att särskilja två ord. För dokument på thailändska, som inte använder 
separering av ord, används en algoritm för att urskilja ord via jämförelse mot en ordlista 
där systemet prioriterar att plocka ut längre ord framför att dela ordet till flera mindre 
ord. De hanterar sedan båda språken likadant. Varje ord presenteras som en variabel i en 
vektormodell där frekvensen är dess värde och samlas i en "bag of words" (BOW). I sitt 
experiment har forskarna använt en BOW med 6780 ord på thailändska och 6500 ord på 
engelska. De har inte applicerat någon form av stemming. 

För att utvärdera systemet har Polpinij et. al. utgått från 1400 engelskspråkiga 
webbsidor och lika många på thailändska, både webbsidor som innehåller pornografi 
och webbsidor som inte gör det. Dessa har de använt för att träna en modell som ska 
kunna separera dessa två kategorier från varandra. Av dessa webbsidor har 800 
slumpmässigt utvalts för att utgöra en träningsuppsättning (den beslutsgrund systemet 
använder för bedömningar) och resterande 600 webbsidor har blivit testsidor (de som 
systemet testas med). Dessutom testades 150 webbsidor från den så kallade gråzonen, 
webbsidor som innehåller ord som är listade som dåliga men förkommer i en annan 
kontext, till exempel webbsidor för sexualupplysning. 

Resultaten visar att när de gäller thailändska webbsidor är NB bättre på att filtrera 
pornografiska webbsidor än SVMs, även om NB har högre överblockeringsfrekvens. 
SVMs är bättre än NB på att filtrera engelskspråkiga webbsidor. Resultatet av testet för 
de thailändska webbsidorna som ligger i gråzonen visade att SVMs är betydligt bättre 
på att blockera pornografiska webbsidor än NB. NB hade dessutom en mycket hög 
överblockeringsfrekvens (20%). 

Författarna menar att resultatet för SVM kan förklaras av att thailändska innehåller 
många homografer (ord med olika mening, som skrivs på samma sätt) och att BOW 
därmed innehöll många mångtydiga ord. Klassificeringen skulle ha blivit bättre om 
dessa ord togs bort helt ur BOW. 

För att undersöka om det går att förbättra effektiviteten har Polpinij et. al. applicerat n-
gram till filtret. Resultatet efter appliceringen av n-gram visar att SVMs blir bättre på att 
filtrera pornografiska webbsidor, trots att överblockeringen också ökar. NB filtrerar 
dock sämre efter appliceringen av n-gram. Forskarna kommer till den slutsatsen att 
effekten av NB blev sämre för att de använde en mindre BOW vid applicerandet av n-
gram, Endast 180 ord fanns med i den engelska BOW:n och 190 i den thailändska. De 
anser att NB behöver en större BOW för att bli mer korrekt i sin klassificering. 
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Språk  Metod  Blockeringsfrekvens  Överblockeringsfrekvens 

Thailändska  NB  89,67%  20%  

Thailändska  SVMs  96.67%  3.33%  

Engelska  NB  100.00%  0.00%  

Engelska  SVMs  100.00%  0.00%  

Fig 2. Resultaten med sidorna som anses ligga i gråzonen inkluderade. Förkortad 
version av författarnas tabell. (Polpinij et al 2006, s 1484)  

Författarna menar att webbfilter behövs för att skydda barn från att komma åt 
pornografiskt material. Då antalet barn som använder Internet ökar och mängden 
pornografiskt material på Internet ökar, ser de ett växande behov av effektiva filter. 

4.1.7 Lee, Kuo och Chung (2006). The adult image identification based on 
online sampling 
Författarna har utvecklat en metod för bildigenkänning baserad på hudtoner och 
ansiktsigenkänning. De menar att det i många fall är svårt att urskilja hudtoner från 
andra föremål på bilder, särskilt om bilden har annorlunda ljussättning, och att detta ofta 
leder till felaktiga blockeringar, något som måste undvikas. De menar att det är av 
yttersta vikt att systemet kan skilja på dessa. Texturen spelar en viktig roll i det här 
sammanhanget, då hud är väldigt mjukt tonad. Genom att undersöka en stor mängd 
pornografiska bilder har författarna kunnat urskilja tre specifika egenskaper som behövs 
ta hänsyn till i urskiljandet av bilder.  

Lee et al. har kommit fram till att de flesta pornografiska bilder innehåller ansikten. 
Genom att först lokalisera ansiktet i bilden, skulle det underlätta för att avgöra var 
någonstans den potentiella nakna huden befinner sig, och på så sätt avgöra om det är 
naken hud det rör sig om. Genom att dela upp bilden i olika fält och bl a använda sig av 
olika färgskalor, går det att avgöra om bilden innehåller partier av hud. 

Testuppsättningen bestod av 200 bilder med nakna människor och 400 andra bilder. 
Falska positiva, alltså överblockerade, var 13% och falska negativa, alltså 
underblockerade var 17% . I genomsnitt upptäcktes 85,7% av de pornografiska bilderna.  

Författarnas etiska resonemang är att pornografiska bilder utgör ett problem om 
minderåriga skulle se dem. 

4.1.8 Deshmukh & Rajagopalan (2006). Performance analysis of filtering 
software using signal detection theory 
Författarna använder Signal Detection Theory (SDT), Signaligenkänningsteori, för att 
utvärdera två filtermetoder. Dels filter som filtrerar på en enskild metod (single), 
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respektive filter som använder flera (multiple). 

SDT har använts för många olika syften. SDT modellerar hur beslutsfattare identifierar 
"signal" i en miljö med störningar/oväsen. I det här fallet att filtret som beslutsfattare 
letar efter som stämmer med blockeringskriterierna bland den samlade information som 
passerar filtret, oväsen är i det här fallet allt som filtret ska släppa igenom men som 
skulle kunna lura filtret. Den utvärderar relationer mellan överblockering, 
underblockering och dessa fels kostnader och den grundläggande andelen oönskade 
element i urvalet/populationen, alltså hur felmarginalerna (över/underblockering) 
relaterar till mängden material som blockeras och hur mycket det kostar när felen görs.  

Ett ”event” (händelse/bedömning) kan ge fyra olika utslag: 

• Hit - Beslutsfattaren identifierar signal som signal. 

• Miss - Beslutsfattaren identifierar signal som oljud/noise. Underblockering 

• Correct observation - Oljud identifieras som oljud 

• False alarm - Oljud identifieras som signal. Överblockering 

Beroende på hur kriterienivåerna sätts är förtjänsten högre Hit rate men om fördelningen 
av signal/oljud överlappar mycket orsakas också stora mängder falska alarm. På 
motsvarande vis kan falska alarm undvikas genom att ha ett lösare filter, det kommer då 
ha en sämre träffrekvens (Hit rate). 

Systemet arbetar också med "trolighet" (likelihood), ej att förväxla med "sannolikhet" 
(probability), för att kunna sätta en kriterie-nivå, ett gränsvärde/tröskelvärde. 
Tröskelvärdet sätts i relation till kostnaden för fel och förtjänsten med korrekt 
identifiering. 

Empiriska tester av filter har gett vida varierande resultat. Problemet med att 
inställningar i filtret, testurval osv. varierar stort understryks. Pricksäkerheten är t. ex. 
högre beträffande porr än våld, hat och narkotika. De medger att mängden otillåtna siter 
och därav grundandelen att räkna utifrån är svårbestämd och de placerar den mellan 1-
10%. De undersöker dels resultaten där kostnaderna för överblockering respektive 
underblockering är jämbördiga men också mer restriktiva filtermiljöer där god 
blockering värderas högre och kostnaden för missar är 10-100 gånger högre är för falska 
alarm (hellre överblockering än att släppa igenom fel material). 

Deshmukh och Rajagopalan konstaterar att simpla filter kommer att orsaka för mycket 
falska alarm även om om blockering värderas "högt". Multipla filter bör statistiskt göra 
ett mycket bra jobb. Det är bättre desto mer oberoende de är från varandra i sin 
beslutsmodell. Nyttan minskar desto mer deras resultat korrelerar/överlappar. 

Deras resultat säger att även ett filter som alltid ger 100% hit rate, behöver ha 
överblockering på under procentnivå för att beräknas som värdefullt. Även under de 
mest liberala parametrarna medger modellen inte mer än 1.1% false alarms utan att 
systemet börjar uppvisa märkbara negativa konsekvenser. De poängterar att i empiriska 
undersökningar är överblockering på 25% eller mer vanligt. De rekommenderar 
metodmässigt oberoende filter i samverkan då dessa även med 75% pricksäkerhet, 25% 
fel kan göra goda resultat i samverkan. 

Författarna har ett etiskt perspektiv i artikeln. De tar upp orsakerna till varför filter 
behövs, bl a för att skydda barn och för företag som vill hindra anställda från att surfa på 
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arbetstid, och går sen vidare till att diskutera kritiken som har riktats mot den här typen 
av filter. De nämner debatten kring CIPA och menar att kritiker till filter hävdar att 
viktig information går förlorad på grund av filtren, problemet som kallar för 
överblockering. De tar upp två kriterier som användandet av filter måste ta hänsyn till: 
ett filter får inte störa eller hindra det internetanvändande som är nödvändigt på platsen 
där det finns samt att det är viktigt för ett filter som används pga att lagen kräver det, så 
ska det vara utformat på ett sätt att det inte blockerar mer. De hänvisar i den etiska 
diskussionen till ett antal artiklar. 

4.1.9 Rowley, Jing & Baluja (2006). Large scale image-based adult-content 
filtering 
Artikeln behandlar en metod för att känna igen pornografiska bilder genom visuell 
analys, en metod som används i Googles bildsökningsfunktion för att filtrera 
pornografiska bilder. Bildigenkänningen utgår ifrån 27 olika attribut eller egenskaper 
(eng. features). Exempel på dessa attribut är hudigenkänning, som utgår från en modell 
över hudfärgade pixlar och jämför med bilden som ska analyseras. Ett annat attribut 
som analyseras är huruvida hudfärgade pixlar förekommer inom ett stort sammanhållet 
område. Vidare används metoder för att avgöra huruvida hudfärgade partier innehåller 
linjer och texturer, vilket människohud inte gör. Det finns även en metod för att avgöra 
huruvida ansikten förkommer på bilderna. En support vector machine (SVM) används 
sedan för att klassificera bilderna. 

Ett experiment för att utvärdera metoden redovisas i artikeln. För att träna systemet 
användes en uppsättning med 17 300 exempelbilder, både pornografiska och icke-
pornografiska. Experimentet genomfördes sedan med nästan 52 000 bilder som samlats 
in från Internet. Författarna började med att endast implementera 
hudigenkänningsattributet i SVM för att se vilka resultat de fick av att köra 
testuppsättningen genom det. De övriga attributen lades till successivt, medan de mätte 
förändringen de fick av varje extra attribut. Resultaten visar att metoden blir mer korrekt 
ju fler attribut som implementeras i systemet. Metoden är inte perfekt. Givet en 
acceptans för att 10% av de icke-pornografiska webbsidorna blockeras, blockerar 
metoden 50% av de pornografiska webbsidorna. För att blockera 90% av det 
pornografiska materialet måste det tillåtas att 35% av de icke-pornografiska 
webbsidorna blockeras. 

Rowley et. al. kommenterar att då internetanvändandet ökar, ökar också sannolikheten 
för att användare kommer åt material som är olämpligt och pornografiskt. De menar att 
det behövs effektiva filter för att komma till rätta med problemet.  

4.1.10 Zhang, Qin och Yan (2006). The Role of URLs in Objectionable Web 
Content Categorization 
Artikeln behandlar en metod för internetfiltrering som använder URL:er för att utvinna 
de termer som ligger till grund för filtreringen. Författarna problematiserar det faktum 
att automatiska, textbaserade filtreringsmetoder har problem med att kategorisera 
webbsidor med lite eller inget textuellt material. De har genomfört ett experiment där de 
har testat hur väl en vanlig automatisk filtreringsmetod fungerat vad gäller att känna 
igen oönskade webbsidor. De kom fram till att metoden fungerade mycket bra på 
webbsidor som innehåller text, men att den hade problem med exempelvis Googles 
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bildsökningsfunktion samt webbsidor som innehåller mycket lite text. 

URL:er har visat sig innehålla en hel del textuell information om webbsidans innehåll. 
Genom att urskilja oönskade ord och termer i URL:en, kan en webbsida som saknar 
textuell information, klassificeras korrekt. Exempelvis kan nämnas att de vanligaste 
sökmotorerna bibehåller söktermerna i URL:en när en sökning genomförs. För att det 
ska vara möjligt att utvinna nyckelord ur en URL, måste URL:en delas upp i kortare 
sekvenser. Detta sker genom att dela upp URL:en i n-gram. Dessa kan sedan 
klassificeras utan större svårighet. En svårighet är att veta vilka värden för n som ska 
användas. Om för små värden används finns risken att missa viktiga innebörder av 
längre ord, medan problemet är omvänt för korta ord; ett kort ord som "sex" blir lätt 
osynligt vid användande av stora värden på n. Zhang et. al. har löst problemet genom att 
applicera flera n-värden på varje URL. De använder värdena 3 till 10, vilket bör fånga 
in de flesta stötande ord. Dessutom genereras bara n-gram över alfabetiska tecken. 

Efter att uppdelningen av URL:en gjorts, skapas ett träningsset med hjälp av en 
maskininlärningsalgoritm. För att minska antalet n-gram, föreslår författarna att det går 
att jämföra strängarna mot en ordlista som konstruerats från en stor uppsättning 
webbsidor som innehåller material som ska filtreras. Dessutom skapas en ordlista över 
termer som inte ska filtreras. Genom att lägga extra stor vikt vid termer som förkommer 
många gånger i ett dokument och "viktiga" termer som endast förekommer ett fåtal 
gånger, kan dokumenten sorteras in i rätt grupp. 

För att utvärdera systemet har författarna kört tester med filtret och även testat hur väl 
filtreringen fungerar med ett innehållsbaserat filter. Slutligen har en kombination av 
filtren testats. De menar att filtren fungerar som bäst genom att komplettera varandra, 
vilket bevisas av att resultaten för det kombinerade filtermetoden blev bättre än 
resultatet för varje enskild metod. Tre olika sätt att kombinera de båda filtermodellerna 
redovisas i artikeln. Det första är att låta varje filter klassificera var för sig och om något 
av filtren finner att webbsidan innehåller dåliga termer, klassificeras webbsidan som 
dålig. Det andra sättet att kombinera metoderna är att använda en linjär 
termviktningsmodell, där summeras värdena för de två olika filterteknikerna. Det tredje 
tillvägagångssättet för att kombinera URL-filtret med innehållsfiltret är ett 
probabilistiskt tillvägagångssätt. För de två kombinerade metoderna ges varje webbsida 
ett värde, beroende på vilka termer som förekommer på webbsidan. Värdet för varje 
webbsida hamnar mellan 1 och -1. För att avgöra i vilken av kategorierna (önskvärd / 
icke önskvärd) som webbsidan ska placeras i används ett tröskelvärde. 

För att utvärdera systemet har ett experiment utförts där de använt 200 n-gram vardera 
från kategorierna pornografiskt och icke-pornografiskt material. Resultaten visar att den 
probabilistiska kombineringsmetoden gav bättre resultat än de båda andra. I övrigt 
visade sig innehållsanalysen fungera bättre än URL-filtret. Författarna förklarar detta 
med att de flesta webbsidor som ingick i testet innehöll åtminstone en liten del textuell 
information, och det går att få ut mycket mer information om ett dokument ur texten än 
ur URL:en. 

Förutom att se hur väl metoden fungerat med att klassificera webbsidor med 
pornografiskt material, har även ett försök gjorts att klassificera webbsidor som 
innehåller alkoholrelaterat material. Jämförelsen av resultaten mellan de två olika 
ämnesfälten visar att filtret varit mycket effektivare på att klassificera pornografiskt 
material än alkoholrelaterat. För pornografi uppnåddes ett värde på 80-90% blockerat 
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material med mindre än 10% underblockering, medan det för alkoholrelaterat endast 
blockerade 70% med en överblockeringsfrekvens på 7%. 

Ett till experiment presenteras i artikeln. Syftet med det experimentet är att utvärdera 
huruvida URL-filtret skulle kunnat blockera det pornografiska material som en del 
ungdomar lyckats få tillgång till, framför allt via bildsökningar. Resultaten visar att det 
innehållsbaserade filtret endast lyckades blockera 45% av de pornografiska 
webbsidorna, medan URL-filtret var vida överlägset. De bästa resultaten åstadkoms när 
URL-filtret och innehållsanalysen kombinerades. Dessa resultatet översteg de enskilda 
filtermetoderna. 

Zhang et. al. påtalar det faktum att webbfilter har utvecklats som en konsekvens av att 
samhället vill skydda människor, i synnerhet barn, från att utsättas för material som 
anses skadligt. Ökad tillväxt av Internet med mindre möjlighet till övervakning ses 
också som en bidragande orsak till utvecklingen av webbfilter. 

4.1.11 Hammami, Chahir & Chen (2006). WebGuard: A Web Filtering 
Engine Combining Textual, Structural, and Visual Content-Based Analysis 
Artikeln presenterar systemet WebGuard. Systemet använder sig av en kombination av 
textanalys och visuell analys i form av igenkänning av hudtoner på pixelnivå. Det 
direkta målet är att filtrera pornografiskt material med hög precision och författarna 
påtalar att pornografiskt material med sin blandning av text och bild är representativt för 
resten av Internet och att ett effektivt filter för pornografiskt material även innebär 
bättre filtrering av i princip vilket material som helst. 

Inför skapandet av sitt system gjorde forskarna en översikt av det de kallar state of the 
art när det gäller internetfiltrering. De testade Microsoft Internet Explorers RSACi-
implementation, Cybersitter 2002, Netnanny 4.04, Norton Internet Security 2003, 
Puresight Home 1.6 och Cyber Patrol 5.0 mot sin testuppsättning med webbsidor. De 
använde sina resultat vid dessa tester som ett underlag för sitt arbete med att designa 
WebGuard. De noterade konfigurerbarhet, möjligheten att skräddarsy vad som ska 
blockeras som en viktig egenskap samt att de moderna systemens största brist är att de i 
allmänhet använder en simpel analys av termfrekvenser för att blockera olämpligt 
material. De anser att denna metod vilar för mycket på en noggrann ordlista och att 
systemet drabbas hårt av andra språk och skiftande språkbruk. Sådana system är också 
svaga för medvetna felstavningar då dessa sällan inkluderas i en ordlista. 

Bland olika metoder för maskinlärning valde Hammami et. al. en datautvinningsmetod 
(data mining) då de ansåg att den nyttjade de mest lättförstådda inlärningsmodellerna, i 
det här fallet beslutsträd. De applicerar den här metoden för både textanalys och visuell 
analys. De testar en uppsättning algoritmer för dessa system, ID3, C4.5, SIPINA 12, 
Sipina 5.22 och Improved C4.5. Den slutgiltiga bedömningen tycks vara att de har nytta 
av alla algoritmerna med olika viktningar för dem. De för en omfattande diskussion om 
både träning av systemet och testuppsättningar med dokument.  

Träningsuppsättningen som användes bestod av 1000 icke-pornografiska och 1000 
pornografiska webbsidor, alla handplockade. De motiverar användandet av en så stor 
träningsuppsättning med att det behövs dels för att kunna spegla förhållanden på 
webben, dels för att de ville ha så varierande träningsmaterial som möjligt. 

Testuppsättningen som används för att utvärdera WebGuard och även jämföra med 
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andra system som finns på marknaden, består av 400 webbsidor, hälften pornografiska, 
hälften icke-pornografiska. För att få en så varierad testuppsättning som möjligt, har 
forskarna manuellt valt ut webbsidor av olika karaktär. För de icke-pornografiska 
webbsidorna har även fokus legat på att inkludera sidor som behandlar hälsa, 
sexualupplysning och webbshoppar med underkläder.  

De presenterar goda resultat i form av korrekt klassificering i 97,4% av fallen när 
WebGuard inkluderade den visuella analysen. Detta i jämförelse med exempelvis 
Cybersitter som uppnådde 88%, Cyber Patrol (84%), Puresight (74%) och NetNanny 
(73%). 

Forskarnas etiska resonemang utgörs av en förklaring till varför filter behövs. De 
presenterar en undersökning om barn och Internet från 2000 som visar att 60% av 
föräldrarna som intervjuades i studien var oroliga över sina barns surfande. Detta främst 
på grund av allt barnförbjudet material som finns på Internet. En annan studie visar att 
10% av all internetaktivitet har att göra med försäljning av pornografiskt material. 
Författarna tar även upp ett exempel där ett företag tvingats avskeda 40 anställda för att 
de surfade på porrsidor under arbetstid. För att undvika liknande fall i framtiden, 
installerade företaget program som skulle blockera tillgången till sådana webbplatser.  

Det är för att möta efterfrågan från dessa samhällsgrupper som det finns program för att 
filtrera Internet, menar Hammami et al. Dock är de filter som var vanligt förekommande 
när artikeln skrevs, ineffektiva och problematiska i den mening att de inte är anpassade 
efter den dynamiska och ständigt skiftande webben. De menar att det därmed behövs 
bättre filter. 

4.1.12 Crandall, Zinn, Byrd, Barr & East (2007). ConceptDoppler: A 
Weather Tracker for Internet Censorship 
I sin artikel behandlar Crandall et. al. ett konceptuellt system för att övervaka vilka ord 
som censureras i en viss del av nätet vid någon given tid. De gör tester för att sondera 
filtreringen av Internet i Kina. Denna sondering påvisar dels att den så kallade "Great 
Firewall of China" inte är en enda brandvägg utan ett stort system av filter som går 
många steg in i Kinas internetarkitektur. De noterar även att filtreringen var 
oregelbunden och att deras testsonderingar ibland inte filtrerades alls. De påtalar även 
att filtreringen var inkonsekvent över tid, möjligen med hänsyn till att högre 
trafikbelastningar innebär att filtreringen skulle sakta ner det kinesiska nätet för mycket 
och därmed måste restriktionerna lättas vid vissa tider på dygnet. 

Metodologiskt så testade de vilka termer som gav svar i form av en återställd anslutning 
på paketnivå. Förenklat så skickas data på Internet, allt från sökningar via Google till de 
faktiska hemsidor användaren besöker, i form av datapaket, en återställd anslutning 
innebär i princip att kommunikationen avbrutits och en ny kommunikationsanslutning 
måste göras. För att effektivt kunna finna termer som kan vara censurerade användes 
latent semantisk analys (LSA). Crandall et. al. beskriver LSA som ett sätt att summera 
en text på ett konceptuellt sätt. Genom att applicera LSA på tolv koncept kunde 
forskarna upptäcka 122 filtrerade termer. De använde Wikipedias databas som corpus 
med dess länkar som relationer mellan koncept för att generera sina konceptuella 
termer. 

Den metod som användes inkluderade att testa 2500 av de termer som genererats från 
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varje av de tolv koncept som prövades. Varje sådan lista på 2500 termer tog mellan 1.2 
och 6.7 timmar att utföra med ett medel på 3.5 timmar. Forskarna för en diskussion om 
hur deras teknologi som de kallar ConceptDoppler skulle kunna utvecklas att bli 
effektivare. De påtalar att det fortfarande är en teknik som gör potentiellt störande tester 
mot servrarna som undersöks men att det kan vara viktig forskning för framtida analys 
av vad som censureras vid vilka tillfällen. 

Författarna uttrycker att de inte vill välja sida i censurdebatten kring Kina inom ramarna 
för en teknisk uppsats och de anser att tekniken de arbetar med kan nyttjas av båda sidor 
i en censursituation. Alltså att de som utvecklar de kinesiska censursystemen kan 
undersöka systemens effektivitet och leta brister medan andra skulle kunna hålla ett öga 
på vilka ord som censureras och därmed ta sig runt censuren på olika vis.  

4.1.13 Hu, Wu, Chen, Fu & Maybank (2007). Recognition of Pornographic 
Web Pages by Classifying Texts and Images 
Artikeln behandlar en metod, eller ett ramverk som författarna uttrycker det, för att 
kombinera text- och bildanalys för att identifiera pornografiskt material. Systemet 
använder C4.5 för att dela in sidor som varande antingen textbaserade, diskret text eller 
bildbaserade. Diskreta textsidor består mestadels av navigationsinformation snarare än 
löpande text. Sidorna analyseras sedan på olika sätt beroende på vilken kategori de 
placerats i. En metod används för textanalys av de textbaserade sidorna, sidorna med 
diskret text hanteras med en annan metod och de sidor som sorterats som innehållande 
stora mängder bildinformation analyseras som en kombination av diskret text samt 
bildanalys. 

För att analysera löptext används statistiska och semantiska metoder för att identifiera 
pornografiskt material. Utöver att beräkna frekvensen av oönskade ord så tas det i 
metoden hänsyn till kontextuella och semantiska egenskaper hos orden. Forskarna delar 
upp termer i klasserna uppenbara, dolda och logiska termer. Uppenbara termer dyker 
oftare upp i pornografiska texter än i normala texter och har en pornografisk mening i 
sin egen rätt. Dolda termer har ingen pornografisk mening i sig själva men har en stor 
sannolikhet att finnas i pornografiska texter. Logiska termer delas in i två underklasser 
Den första är termer som har legitimt värde i normala texter och pornografiskt värde i 
pornografiska texter, exempelvis "breast". Den andra underklassen innehåller termer 
som endast innehåller pornografisk information i kombination med vissa andra 
specifika termer. 

För sidor med diskret text används en naiv Bayesisk klassifikator för att beräkna 
sannolikheten att en text är pornografisk eller inte. Resonemanget lyder att diskreta 
texter sällan har tillräckliga semantiska kontexter och därmed beräknas sannolikheten 
främst på termfrekvens. 

När det kommer till bilder så används en histogrambaserad metod för att utvärdera 
bilden. Ett histogram är en representation av färgfördelningen i en bild, det skapas 
genom att räkna antalet pixlar som faller inom vissa färgkriterier i en bild. Om bilden 
innehåller en tillräckligt stor andel hudfärgade pixlar fortsätter systemet med en 
konturanalys som försöker att särskilja legitimt visad hudfärg från pornografiskt 
användande. Det är en teknik som bygger på proportioner i den mänskliga formen och 
som undersöker om dessa förekommer på matematisk väg. Här bygger författarna 
vidare på sin egen tidigare forskning för att försöka råda bot på ett vanligt problem med 
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konturanalys, att bilder på kvinnor i baddräkt eller bikini ofta felaktigt klassificeras som 
pornografiska.  

Resultaten presenteras i form av en jämförelse mellan de egna enskilda klassifikatorerna 
och det totala ramverkets samlade resultat.  
 

 Kontinuerliga 
texter Diskreta texter Bildsidor Totalresultat 

Klassifikator för 
kontinuerliga 
texter 

9,6% 16,3% 11,1% 35,4% 

Klassifikator för 
diskreta texter 52,9% 93,3% 14,6% 69,4% 

Bildklassifikator 4,9% 74,7% 91,0% 60,4% 
Forskarnas 
ramverk 96,8% 92,1% 93,4% 93,5% 

Fig 3. Forskarnas sammanställning av den procentuella andelen korrekta 
klassificeringar. (Hu et al 2007, s 1032) 

Artikelns etiska resonemang utgörs av ett konstaterande att det finns stora mängder 
olagligt och skadligt material på Internet och att pornografi utgör en stor del av detta. 
Vidare påtalas att definitionen av pornografiskt material varierar med olika länders 
lagstiftning, vilket komplicerar frågan. 

4.1.14 Zhu, Hu, Li & Wu (2007). Customizable Instance-driven Webpage 
Filtering Based on Semi-Supervised Learning 
Författarna inleder sin artikel med att rikta kritik mot andra filtreringsmetoder som de 
menar inte fungerar i dagens snabbväxande internetmiljö. De kritiserar i första hand 
äldre filtreringsmetoder av typen ratingsystem, URL-blockering och nyckelordsbaserade 
metoder. Men även nyare metoder får kritik. Författarna menar att dessa metoder 
antingen är nyckelordsbaserade, vilket skulle göra filtren mindre anpassningsbara, eller 
kräver en stor uppsättning av på förhand klassificerade dokument, något som de menar 
är enormt tidskrävande. 

I stället föreslås en ny filtreringsmetod som går ut på att användaren själv ska kunna 
bestämma vilken typ av material som ska filtreras. Genom att användaren får gå igenom 
en uppsättning med exempel på webbsidor och markera vilka som ska filtreras och vilka 
som ska tillåtas, kan systemet skapa ett filter som är anpassat efter varje enskild 
användares önskemål. Efter detta skapas en större träningsuppsättning med webbsidor 
genom att webbsidor hämtas från nätet av en så kallad webcrawler, ett program som 
navigerar nätet och hämtar saker, exempelvis e-postadresser eller webbsidor, i det här 
fallet webbsidor. Den större träningsuppsättningen används för att vidare bearbeta 
användarens preferenser. Zhu et al. poängterar att deras metod är nyckelordsfri, 
anpassningsbar och kan användas på alla olika kategorier av webbsidor, inte bara 
pornografiska. 

Författarna har testat hur effektivt deras filter är för att filtrera pornografiska webbsidor. 
Testuppsättningen bestod av 3000 ofarliga webbsidor och 500 pornografiska webbsidor, 
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samtliga på kinesiska. De har också inkluderat ett antal webbsidor med ofarligt material 
som innehåller ord som kan bli blockerade. Först har de plockat ut alla ord ur 
dokumentet med hjälp av en lexikal analysmetod. Därefter har de plockat bort stoppord 
samt ord som använts mycket sällan. För att utvärdera filtreringsmetoden, har studiens 
resultat jämförts med resultaten av liknande studier av andra filter. Av 
resultatredovisningen framkommer att metoden som Zhu et. al. föreslår är den metod ur 
jämförelsegruppen som fått bäst resultat vad gäller högst blockering av skadligt material 
(98,12%) och lägst överblockering (1,82%). 

Zhu et. al. nämner att det finns en stor efterfrågan av webbfilter då det sprids mycket 
skadligt och olämpligt material på Internet, material som är olämpligt för barn. De tar 
också upp det faktum att filter kan användas av personer som vill begränsa sin 
internettillgång till vissa intresseområden. 

4.1.15 Jacob, Krishnan & Ryu (2007). Internet Content Filtering Using 
Isotonic Separation on Content Category Ratings 
I artikeln föreslås maskinlärningsmetoden isotonisk separation för att åstadkomma en 
flexiblare hantering av olika former av graderingssystem. Systemet exemplifieras via 
PICS men påtalas vara applicerbart även i andra system. 

Jacob et al. tar upp PICS och liknande system, både för självbedömning och bedömning 
via tredje part, som ett legitimt alternativ som börjat vinna mark igen i dagsläget. Mer 
precist påtalar de att problematiken med att hantera det ständigt växande Internet kan 
lösas genom att implementera metoder för automatisk analys av webbsidor. Dessa kan 
anpassas för att värdera webbsidor i kategorier som våld, nakenhet, språkbruk. Med ett 
sådant upplägg kan en PICS-bedömning visas för vilken sida som helst. 

Det som läggs fram i den här texten är ett sätt att jämka de eventuella skillnader som 
finns mellan en användares uppfattning av en bedömning och bedömingens skapares 
uppfattning. Jacob et al. exemplifierar detta med att orden "bastard" och "bitch" skulle 
kunna anses harmlösa för ett barn i lägre tonåringen och att en förälder sätter sitt filter 
till att släppa igenom Språkbruk som bedömts som 2 eller lägre då denne uppfattat dessa 
ord som typiska 2:or. Producenten av bedömningarna är av uppfattningen att dessa ord 
är en klar 3:a i bedömning. Alltså kommer inte sidor som använder de tillåtna orden 
släppas igenom. Systemet kan alltså fungera sämre på grund av en skillnad mellan 
användaren och producentens användande av graderingssystemet. 

För att lösa detta problem föreslås användande av isotonisk separation istället för den 
vanligen använda punktseparation (ett tämligen enkelt system för att sätta upp regler) 
som ofta återfinns i PICS-implementationer. De matematiska detaljerna för isotonisk 
separation presenteras i uttömmande detalj i artikeln och är mer avancerade än vad som 
är meningsfullt att presentera i någon form av sammanfattning. Systemet är tänkt att 
funka på principen att användaren får göra bedömningar av en testuppsättning vilket ska 
träna filtret att tolka användarens syn på graderingarna som gjorts och från detta ska 
filtret sedan kunna applicera en uppskattning av användarens bedömning. Jacob et al. 
betonar att de primära fördelarna med metoden är dess solida matematiska grund, 
effektiv beräkning och en generaliserbarhet. Systemet kan anpassas till olika användares 
skiftande behov. 

Den experimentella delen av artikeln går ut på att de testade sitt system gentemot 
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normal punktseparation och flera regelbaserade klassifikatorer, bland dem C4.5. 
Testuppsättning var slumpgenererade bedömningar och inte insamlat material. Jacob et 
al. medger att detta inte garanterar att resultaten är generaliserbara men anser ändå att de 
är relevanta och meningsfulla. Samtliga av de automatiska klassifikatorerna uppvisade 
bättre resultat än punktseparation. Isotonisk separation uppvisade den lägsta frekvensen 
av felaktiga klassificeringar och även det minsta antalet regler av de automatiska 
klassifikatorerna, alltså skapade systemet en mindre komplicerade regeluppsättning för 
att klassificera än de andra som testades. 

Författarnas etiska resonemang förklarar att vårdnadshavare och andra vuxna kan vilja 
skydda barn från pornografi. 

4.1.16 Lee, Maarof, Selamat & Shamsuddin (2007).  Feature extraction for 
illicit web pages identifications using independent component analysis 
Författarna menar att de flesta modernare webbfilter använder sig av maskininlärning 
för att konfigurera filtret. Detta anser författarna är en känslig process, då dess prestanda 
är helt beroende av vilka features som används vid inlärningsprocessen. Om inte de 
features som används är tillräckligt specifika eller förmår fånga in ämnet på ett bra sätt, 
riskerar filtret att fungera undermåligt. Därför, menar de, är den största utmaningen vid 
konstruktion av webbfilter att finna eller utvinna de features som bäst representerar det 
som ska blockeras.  

Lee et al har i artikeln fokuserat på just utvinningen av features för i synnerhet 
pornografiska webbsidor genom att använda sig av independent component analysis 
(ICA). ICA är en algoritm som ofta använts inom signalteori. De har även använt 
principal component analysis (PCA). Författarna har lagt extra fokus på så kallade 
gråzonsproblem, alltså webbsidor med ämnen som ofta blir felklassificerade, t ex sidor 
om gynekologi.  

I artikeln har författarna fokuserat på att identifiera pornografiska webbsidor från en 
specifik samling data. Metoden de använder är främst baserad på analysen av 
textbaserat innehåll. Som klassificerare har de använt sig av neurala nätverk. Den 
insamlade datan behandlas i ett flertal steg innan till slut klassificeringsprocessen kan 
ske. Först processeras datan i alla insamlade webbsidor. En stoppordlista och stemming 
används för att förbereda den textuella datan. CPBF används, en metod för att 
identifiera de vanligaste termerna inom en klassificering samt applicera termviktning.  
Feature-utvinning får stor plats i artikeln, då de tydligt understrukit att de anser att det är 
mycket viktigt att korrekta features används. För att utvärdera systemet används 
precision, recall och F1 (F1 kombinerar precision och recall för ett mått på 
genomsnittlig prestation). Tre olika modeller, som bygger på i stort sett samma 
principer, men med lite olika steg, har sedan jämförts i studien. 

Den testuppsättningen som använts för att testa systemet består av 1022 insamlade 
webbsidor, som skulle klassificeras inom en av de två kategorierna pornografiska eller 
icke-pornografiska. De icke-pornografiska webbsidorna bestod av webbsidor om 
gynekologi, sexualutbildning och affärsnyhetssiter. Tre dataset har använts för att 
utvärdera hur metoden fungerar i lika miljöer. Dataset 1 bestod av pornografisk och 
gynekologiska webbsidor, och användes för att se hur väl filtret kunde skilja dem åt. 
Data set 2 bestod av pornografiska webbsidor och affärsnyhetssidor, och användes för 
att se hur väl filtret kunde skilja dessa helt olika sidor från varandra, och data set 3 
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bestod av alla tre kategorierna och används för att simulera en mer verklig miljö.  

Den modell som innehöll både ICA och PCA var den som fungerade bäst, även om den 
som endast innehöll PCA fungerade väldigt väl den med. För båda modellerna var 
slutresultatet över 90% korrekt klassificerade webbsidor.  

Etiken som författarna tar upp handlar om att webbsidor om t ex våld och pornografi är 
skadliga för barn och ungdomar.  

4.1.17 Shih, Lee & Yang (2007). An adult image identification system 
employing image retrieval technique. 
Shih et al. menar att visuella filtreringssystem framförallt dras med två problem: att 
hitta en bra träningsuppsättning samt att ställa in rätt tröskelvärden. Tröskelvärdena 
menar författarna, brukar alltid vara fasta, och kan inte ändras av användare som har 
andra krav än de som skaparna av systemet bestämt i förväg. Systemet som redovisas i 
artikeln innehåller framförallt tre nya aspekter för ett visuellt filtreringssystem. För det 
första tas bakgrunden på en bild tas bort för att lättare identifiera området som riskerar 
att vara pornografiskt. För det andra används en indikator för form tillsammans med 
färg och textur för att förbättra vid bildidentifikationen. Dessutom innehåller systemet 
en möjlighet att ställa om tröskelvärdet, vilket gör det lättare att anpassa till olika 
användare. 

För att avgöra om en bild är pornografisk eller inte, återvinner systemet de 100 bilder ur 
databasen som är mest lika utgångsbilden. Beroende på hur många av dessa som 
klassificerats som pornografiska samt vilket tröskelvärde som är inställt, klassificeras 
bilden antingen som pornografisk eller som icke-pornografisk. 

Tester har utförts via en databas bestående av 1000 pornografiska bilder och 10039 
icke-pornografiska bilder. Av de icke-pornografiska bilderna var 1039 bikinibilder. 
Bilderna som testades mot databasen bestod av 10000 pornografiska och lika många 
icke-pornografiska bilder. Resultaten visar att vid ett tröskelvärde på 10 blockerades 
99,72% av de pornografiska bilderna, men bara 80,85% av de ickepornografiska 
klassificerades korrekt. Höjdes tröskelvärdet till 50, klassificerades 97,35% av de 
ickepornografiska bilderna rätt, men blockeringen av pornografiska bilder vara bara 
87,84%. 

Författarna menar att visst material på Internet inte är lämpligt för barn, och att det 
därför behövs metoder för att hindra människor från att komma i kontakt med skadligt 
material. 

4.1.18 Polpinij, Sibunruang, Paungpronpitag, Chamchong & Chottanom 
(2008). A web pornography patrol system by content-based analysis: In 
particular text and image. 
Polpinij et al har skapat ett filtreringssystem som de kallar för Anti-X. Filtret är menat 
att installeras i proxyservern i ett skolnätverk. Det använder sig av automatisk 
innehållsanalys och fokuserar på både text och bild.  

Den textbaserade delen av filtret använder sig av SVM. Fokuset ligger på webbsidor på 
engelska och thailändska. En BoW, som används för att lagra ord, dess förekomster 
samt termvikter, konstrueras med hjälp av n-gram. De har konstruerat bigram baserade 
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på en sannolikhetsmodell för att pornografiska fraser ofta inleds med ord som ”adults” 
eller ”sex”. Dessa ord blir  ”features”.  

Det bildbaserade filtret består av två processer: normaliserad R/G-ratio och komposition 
baserad på hudigenkänning. Eftersom röda och gröna nyanser är de som främst 
förekommer i hudtoner, används de som indikationer på att en bild troligen visar hud. 
En uppsättning av 1000 pornografiska samt lika många ickepornografiska bilder 
användes för att samla in data om hur det är troligt att färgschemat ser ut i en 
pornografisk bild. Den andra processen går ut på hudigenkänning. Bilden som ska 
analyseras delas in i en matris bestående av 6x6 fyrkantiga block. Ett träningsset har 
använts för att konstruera modeller för hud och inte hud. Därefter appliceras en 
sannolikhetsformel på bilden där det avgörs om det är troligt att den innehåller hud eller 
inte.  

Det textbaserade filtret och det bildbaserade filtret kombineras sedan i en boolesk 
modell med OR operator: om ett av filtren bedömer en webbsida som pornografisk, 
klassificeras den som pornografisk.  

För att utvärdera filtrets effektivitet har det textbaserade och det bildbaserade testats var 
för sig, för att slutligen testas kombinerat. För det textbaserade har 1200 webbsidor på 
thailändska samt lika många på engelska, både vanliga och pornografiska, samlats in. 
Av dessa har 800 slumpmässiga sidor fått utgöra en träningsuppsättning och 400 
användes som testuppsättning. Resultaten visar att med en liten BoW uppnås större 
träffsäkerhet och mindre överblockerade sidor.  

För det bildbaserade filtret har 8000 bilder, varav hälften pornografiska, samlats in. Av 
dessa har 1000 pornografiska och 1000 vanliga slumpats fram som testuppsättning. 
Resultaten visar att det andra steget i bildigenkänningsfiltret var det som var mest 
effektivt. 

Slutligen har det textbaserade och det bildbaserade filtren testats tillsammans. 
Resultaten visar att 92,5% av de pornografiska och 96% av de vanliga webbsidorna 
klassificerades korrekt med 0% överblockering vardera. Resultatpresentation tycks 
behandla klassifikationen som pornografiska respektive icke-pornografiskt som separata 
klassifikationer vilket gör resultatet svårtolkat. 

Författarna för ett etiskt resonemang i artikeln, där de redogör för hur barn tar skada av 
pornografi. T ex menar de att barn som exponeras för pornografiskt material riskerar att 
bli offer för sexrelaterat våld. De menar även att dessa barn kan agera sexuellt mot 
andra barn, då barn ofta efterhärmar vad de sett. Författarna hänvisar till ett flertal 
studier som har gjorts om barn som utsätts för pornografi som motivation för 
pornografiska filter.  

4.1.19 Guermazi, Hammami & Ben-Hamadou (2008). WebAngels filter: A  
violent web filtering engine using textual and structural content-based 
analysis. 
Författarna har utvecklat WebAngels, som är ett filter som bygger på automatisk 
maskininlärning. De menar att många av de filter som finns ute på marknaden bygger på 
någon form av manuella metoder, men att det behövs helt automatiska filter, då webben 
är en dynamisk och ständigt skiftande informationsresurs. De har använt sig av och 
jämfört olika data-mining tekniker för att undersöka vilken som fungerar bäst.  
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WebAngels filter är utvecklat främst för att blockera webbsidor med våldsinnehåll. 
Guermazi et al menar att en av nycklarna till effektiva webbfilter är att känna till och 
analysera vilka features som är karaktäristiska för webbsidor med våldsrelaterat 
innehåll, och hur dessa skiljer sig från webbsidor med icke våldsrelaterat innehåll. 
Genom denna kunskap har författarna lyckats urskilja både strukturella och textuella 
features för bättre igenkänning. Ett vokabulär för våldsrelaterade ord har använts för att 
bättre kunna urskilja dessa features. En semi-automatisk, flerspråkig ordlista har 
konstruerats med hjälp av n-gram för att välja ut relevanta termer.  

Författarna har studerat och testat sex olika modeller för data-mining för att avgöra 
vilken som är bäst lämpad för ändamålet. Experimentresultaten visar att det är 
algoritmen SIPINA som ger bäst resultat. För att säkerställa algoritmens stabilitet, har 
de testat modellen på sin testdatauppsättning. Via experiment klargörs det att SIPINA 
och C4.5 som har bäst genomsnittlig prestanda.  

Författarna har testat tre metoder för att kombinera algoritmerna, då de misstänker att en 
kombination kan förbättra resultatet. Den första metoden innebär att majoriteten av 
klassificerarna avgör klassningen. Vid osäkerhet väljs SIPINAs klassning, då den i 
tidigare experiment visade sig vara mest exakt. I den andra metoden används ett 
poängsystem, där en viss vikt läggs till klassifkationsalgoritmerna. Om poängen är 
större än tröskelvärdet, blir webbsidan klassad som våldsam. Den tredje metoden går ut 
på att kombinationen av algoritmerna i sig ses som ett klassifikationsproblem, och 
klassifikationsalgoritmer kan då användas för att kombinera metoderna. Resultaten visar 
att metoden med sammanlagda poäng är den som ger bäst resultat. Det är denna metod 
som forskarna slutligen väljer att använda sig av i det färdiga filtret. 

Avslutningsvis har WebAngels jämförts med fyra andra webbfilter som finns på 
marknaden, och resultatet visar att WebAngels fungerar överlägset, med 93% korrekt 
klassificerade webbsidor.  

Författarna menar att filter behövs för att barn allt oftare exponeras för våldsamma sidor 
på Internet. 

4.1.20 Lee, Luh & Yang (2008). A study on early decision making in 
objectionable web content classification. 
Lee et al. föreslår en metod för intelligent innehållsanalys av text baserad på en 
inverterad chi-square klassificerare. Metoden fungerar på så sätt att en koefficient mäter 
huruvida en viss term hör hemma i en viss kategori eller inte, samt applicerar positiva 
och negativen värden på dessa. Positiva och negativa värden indikerar således om 
termen hör, eller inte hör, till en viss kategori. Genom att använda höga och låga 
tröskelvärden avgörs om dokumentet klassificeras som oönskat eller inte.  

Forskarna har även undersökt hur stor andel av ett dokument som behöver skannas av 
klassificeraren för att få så bra resultat som möjligt. De vill på det här sättet se om det 
finns skillnader i effektiviteten hos ett filter baserat på hur mycket av dokumentet som 
gås igenom, och om det går avgöra dokumentets tillhörighet utan att gå igenom hela 
dokumentet.  

Studien utförs på en testuppsättning bestående av 6000 engelska webbsidor, bestående 
av hälften vanliga webbsidor och hälften pornografiska. 
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De kommer fram till bäst resultat för precision fås vid titeln inklusive 90% av 
dokumentet, medan det bästa värdet för recall återfinns vid titeln inklusive 60% av 
dokumentet. Redan vid endast titeln inklusive 10% av dokumentet fungerar metoden 
effektivt. Detta förklarar Lee et al. med den inverterade chi-square klassificeraren är så 
effektiv av ett den endast behöver en liten del av en webbsida för att kunna klassificera 
den korrekt.  

Författarna refererar till att det har blivit en stor debatt kring att skydda barn från 
skadligt material på Internet, och hänvisar till tre artiklar i ämnet. 

4.1.21 Lee & Luh (2008). Generation of pornographic blacklist and its 
incremental update using an inverse chi-square based method. 
Studien har som syfte att utveckla en fungerande svartlista för pornografiska webbsidor. 
Ett problem med svartlistor, menar forskarna, är att de snabbt blir utdaterade pga av den 
snabba tillväxten på Internet. Därför har de även skapat en automatisk 
uppdateringsfunktion som konstant lägger till nya URL:er till svartlistan. De har i den 
här artikeln, precis som i sin föregående utgått från ett system som använder sig av en 
inverterad chi-square klassificerare.  

En webcrawler samlar in potentiellt misstänkta sidor via sökningar på pornografiska 
termer i olika sökmotorer, som sedan den inverterade chi-square klassifikatorn 
klassificerar som antingen ”porn”, ”non-porn” eller ”unsure”. URL:erna från de 
pornografiska webbsidorna placeras sedan i svartlistan.  

Uppdateringsprocessen fungerar på så sätt att genom att låta webcrawler undersöka 
länkar och länksamlingar som redan finns på svartlistan, upptäcks nya webbsidor, som 
om de sedan klassificeras som pornografiska, läggs till listan av blockerade URL:er.  

Avslutningsvis har Lee och Luh testat sitt system för att avgöra precision, recall och 
överblockering. De har även jämfört sin svartlista med tre andra svartlistor. Testdatan 
bestod av 2500 engelska och 2500 kinesiska webbsidor, varav 60% var vanliga och 40% 
pornografiska. Resultaten visar att för kinesiska webbsidor var precision 97,60%, recall 
81,2% och falska positiva 1,33%. För engelska sidor var precision 96,62%, recall 80,4% 
och falska positiva 2,06%. Jämförelsen med andra svartlistor visar att författarnas 
system, med uppdateringsfunktionen, ger bäst resultat. 

De diskuterar även överblockeringen, och kommer fram till att den beror på att bland 
annat vissa bloggartiklar handlar om sexualutbildning, och därför felaktigt blockeras.  

Vad gäller etik, säger Lee och Luh att den ökade mängden olämpligt material på Internet 
har öppnat för ett ökande behov av att skydda minderåriga och andra från detta material 
via olika filtreringsmetoder. De tar även upp problematiken med över- och 
underblockering. 

4.1.22 Wang, Hui och Yao (2009) A Breast Detecting Algorithm for Adult 
Image Recognition 
Författarna menar att en viktig del i förhindrandet av minderårigas kontakt med 
pornografiskt material ligger i att kunna sortera bort skadliga bilder. De menar att 
tekniken för detta är bristfällig, och i artikeln föreslår de en metod som de menar är 
effektiv för detta syfte. 
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De påtalar problemen som många av de befintliga visuella filtren dras med, nämligen att 
de har svårt att skilja på till exempel bilden av en modell som visar upp bikinimode eller 
en konstnärlig målning av en naken kropp och en pornografisk bild. De har även svårt 
för att korrekt bedöma bilder på påklädda människor som visar upp privata delar. 
Författarna har tagit fasta på detta problem och menar att en algoritm för att känna igen 
erogena kroppsdelar, i det här fallet bröst, kan bidra till en effektivisering av visuella 
filter. De har fokuserat på just bröst, då de menar att dessa ofta finns representerade i 
pornografiskt bildmaterial. 

De har utvecklat en metod som bygger på ”fuzzy cluster” och ”FP neural network”. 
Genom att använd sig av en algoritm för hudigenkänning har de skapat en algoritm, 
”Nipple Feature” (NF) som avgör huruvida en bild visar bröst, baserat på om det 
förekommer bröstvårtor i bilden, genom att läsa av områden i bilder utifrån olika 
aspekter såsom färg, ljus och skugga, textur och liknande. 

En testdatabas bestående av 625 vanliga och 941 pornografiska bilder som hämtats från 
Internet har använts för att utvärdera systemet. De har sedan jämfört resultaten med 
algoritmerna för två tidigare studier inom området. Genom att jämföra värdena för 
precision och recall för de olika algoritmerna, visar de att deras egen algoritm är 
överlägsen de andra. 

Av 941 pornografiska bilder och 625 vanliga bilder, klassificerades 909 som 
pornografiska, varav 847 verkligen var pornografiska. Författarna menar att en justering 
av NF samt tillägg av igenkänning för andra privata kroppsdelar kan göra filtret mer 
effektivt. Författarna verkar nöjda med resultaten, trots att 10% av de vanliga bilderna 
också blev bedömda som pornografiska. 

Forskarna noterar att det finns material på Internet som är olämpligt för minderåriga. 

4.1.23 Fong, Hui & Lee (2009). XFighter: an intelligent web content filtering 
system 
Författarna har byggt ett webbfilter som använder sig av intelligent maskininlärning. De 
har testat fyra populära webbfilter för att förstå deras egenskaper samt vilket 
tillvägagångssätt de använder och filtrens begränsningar. Cyber Patrol, som använder 
URL-blockering, var effektivt när det gällde att inte blockera harmlösa webbsidor, men 
hade svårare för att blockera pornografiska webbsidor. Detta menar författarna beror på 
att det är svårt att hålla ett URL-baserat filter uppdaterat då Internet hela tiden växer. De 
två filter som använd nyckelordsbaserad filtrering var effektivare mot pornografi, men 
hade hög överblockeringsfrekvens. Det filter som presterade bäst använde sig av någon 
form av innehållsanalys, vilket författarna menar visar hur viktigt intelligenta system är 
för effektiv och korrekt filtrering.  

Fong et al har utvecklar XFighter, som är ett intelligent system. XFighter är uppbyggd 
av tre delar: Offlineklassificeraren som undersöker och upptäcker oönskade webbsidor 
och uppdaterar databasen, databasen som innehåller information om URL:erna för 
oönskade webbsidor, samt filtret online som sedan använder databasen för att övervaka 
användaren surfande och blockera oönskade sidor.  

Offlineklassificeraren är den huvudsakliga delen av filtret. Det är den som bestämmer 
vilka sidor som ska klassas som pornografiska. Klassificeraren upptäcker de 
pornografiska webbsidorna genom att via olika sökmotorer göra sökningar på 55 termer 
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som indikerar pornografi eller olagligt material. De URL:er som utvinns i den här 
processen skickas sedan vidare till den intelligenta klassificeraren, i det här fallet 
används neurala nätverk, där de sorteras i en av d etre kategorierna pornografisk, icke-
pornografisk eller osäker. För de osäkra webbsidorna används manuell klassifikation för 
att kategorisera dem korrekt. Därefter lagras de i databasen, som innehåller indikatorer 
för huruvida en sida ska tillåtas eller förbjudas. Om en sida i en subdomän innehåller 
pornografiskt material, förutsätter databasen att alla sidor under samma subdomän 
innehåller pornografi. Vid fall som är osäkra, till exempel om en webbsida med 
pornografiska ord i domännamnet innehåller sidor av icke pornografisk karaktär, har 
XFighter en prioriteringsordning att gå efter som ska minska risken för att dessa sidor 
blockeras felaktigt.  

Slutligen har systemet testats och utvärderat. Som användare av XFighter är det möjligt 
att välja mellan två neurala nätverk: KSOM och Fuzzy ART. Därför har Fong et al. 
testat båda två och sedan jämfört. Nätverken tränades först med 1009 pornografiska och 
3777 icke-pornografiska webbsidor. Därefter gjordes testerna med 856 pornografiska 
och 836 icke-pornografiska webbsidor. Resultaten visar att KSOM var överlägste bättre 
än Fuzzy ART, och uppnådde en korrekt klassifikation på 95% med en felklassifikation 
på 2,8%. Dessutom visar experimentet att filtreringen gick väldigt snabbt, något som 
också är viktigt för ett webbfilter. 

Det som sägs om etik i artikeln är att eftersom det läggs upp mycket skadligt material på 
Internet, är det viktigt att skydda barn och andra användare från detta. De menar också 
att företagsledare vill hindra sina anställda från att surfa privat under arbetstid och 
hänvisar till en studie som visar att 25% av kontorsanställda spenderar minst en timme 
varje dag med att besöka webbsidor som inte har med jobbet att göra. 

4.1.24 Wang, Huang & Gao (2009). Pronographic image detection based on 
multilevel presentation. 
Wang et al har utearbetet ett visuellt filter för att förbättra igenkännandet av 
pornografiska bilder. I artikeln har fokuset legat på de delar av bilderna som innehåller 
sexuella områden. De har urskilt fyra olika karaktäristika för sådana bilder: drastiska 
förändringar i färg- och ljusskalor, bilderna visar ofta en eller flera personer i 
inomhusmiljö (även om det ibland förekommer många människor på samma bild och 
även utomhusmiljö), upplösning och kvalitet i bildfilerna varierar mycket samt att de 
ofta liknar harmlösa bilder, t ex bikinibilder och sexiga bilder på kändisar. Ett av de 
stora problemen med visuella filter är att de ofta har svårt att skilja på pornografiska 
bilder och t ex bikinibilder. De har ett stort problem med högt antal falska positiva.  

För att komma åt problemet, föreslår Wang et al ett nytt sätt för automatisk 
bildigenkänning, som använder ”multilevel visual representation” baserad på ”local 
features”. De har använt sig av så kallade ”visiterms”, som bygger på att koda local 
features som visuella termer. Genom att bygga ett filter som känner igen vissa element 
hos pornografiska bilder, ökar korrektheten hos filtret. I artikeln ligger fokus på 
”visiterms” från pornografiska bilder, t ex könsorgan. För att analysera bildinnehåll, 
används en metod som består av tre nivåer, visiterms, ”visual phrase” och ”region of 
interest” (ROI). Dessa överensstämmer med ordet, frasen och paragrafen i en text. För 
att skapa filtret har en metod för hudigenkänning använts för att upptäcka pornografiska 
bilder. Därefter har andra betydande element indexerats och en ”correlation degree 
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map” (CDMap), som beskriver hur pornografiska element uppträder i bilderna 
genererats. Filtret består alltså av två delar, dels ett histogram med visiterms, phrase och 
ROI, dels av en CDMap. En SVM klassificerare används som klassificerare.  

Vid testandet av filtret har författarna använt sig av tre olika typer av bilder: 
pornografiska, icke-pornografiska bilder på människor samt bilder som inte innehåller 
människor. En stor mängd bilder samlades in från Internet och tre olika ”vokabulärer” 
konstruerades, innehållandes olika typer av  visiterms. Därefter undersöktes hur många 
phrases och ROI som behövdes för att filtret skulle bli så effektivt som möjligt.  

Testresultaten visar bland annat att phrases ökar filtrets prestation, eftersom det har 
förmågan att hitta mer komplicerade mönster i bilder. Resultaten visar också att 
metoden minskat antalet falska positiva avsevärt jämfört med andra metoder. 

I inledningen skriver författarna att Internet innehåller många pornografiska bilder som 
är skadliga för barn och tonåringar. 

4.1.25 Wang, Li, Wang och Hou (2010). Automatic nipple detection using 
shape and statistical skin color information 
Författarna har skapat en algoritm för igenkänning av bröstvårtor (nipple detection) för 
att på så sätt öka effektiviteten av visuella pornografiska filter. De menar att det hos 
filter som presenterats i tidigare forskningsartiklar saknar igenkänning av organ. Bara 
för att en bild innehåller stora områden med hud, behöver det inte röra sig om 
pornografiska bilder. För att avgöra detta på ett korrekt sätt krävs igenkänning av 
kvinnliga bröstvårtor samt könsorgan för både män och kvinnor. Författarna har i den 
här artikeln fokuserat på kvinnliga bröstvårtor. Viktiga element inom nipple detection är 
hudton och form. 

Experimentet har gjorts i två steg. I steg ett applicerades Adaboost algoritmen för att 
hitta regioner i bilder där bröstvårtor skulle kunna förekomma. Vissa av de bildfragment 
som Adaboost bedömde som bröstvårtor var egentligen ögon eller navlar. Detta löstes 
dock med steg två. 

I steg två applicerades nipple detection, vilket inkluderar information om form och hud, 
för att avgöra om det rör sig om bröstvårtor. Enligt ett schema söktes området av i sex 
olika steg. Om alla sex stegen stämde in, klassificerades bilden som innehållande 
bröstvårta. 

För att testa och utvärdera systemet, användes en databas med 980 bilder, varav 265 
innehöll en eller flera bröstvårtor. Totalt blev 75,6% av bröstvårtorna rätt klassificerade, 
men 24,4% uppfattades inte av systemet. Den vanligaste felbedömningen som systemet 
gjorde, var att, trots tillägget av nipple detection, missta navlar och ögon för bröstvårtor.  

Forskarna menar i avlutningen till artikel att det fortfarande finns mycket kvar att göra 
för att utveckla metoden så att den blir säkrare. 

Författarnas motiv till filtret anges vara att skydda barn från obscena bilder. 
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4.1.26 Jeon, Choi, Kim, Min, Han och Ro (2010). Training Strategy of 
Semantic Concept Detectors Using  Support Vector Machine in Naked 
Image Classification  
Forskarna menar att ett problem med de visuella filter som utvecklats tidigare, är att de 
enbart använder sig av låga visuella element, som till exempel färg och textur, och inte 
av semantiska koncept som ligger närmare den mänskliga uppfattningen av bilder. Som 
exempel tar de upp att en bild på en kvinna i bikini kan vara svår att skilja från bild på 
en naken kvinna. Forskarna menar att det är ett välkänt faktum att semantiska element 
är mycket användbara för automatisk bildklassificering och att applicerande av sådana i 
ett pornografiskt bildfilter skulle göra filtret mycket mer exakt och pålitligt. 

De menar också att ett problem med visuella filter är tillvägagångssättet vid träning av 
systemet. De som skapar ett filter är väldigt noga med att få med bilder till 
träningsuppsättningen som är tydliga och definitivt pornografiska, men vad gäller de 
bilder som inte är pornografiska, väljs oftast träningsuppsättningen helt slumpartat, 
vilket försvårar för klassificeringen. 

Författarna presenterar en effektiv metod för träning av filter baserad på semantiska 
koncept och element. Det hela går ut på att öka antalet negativa exempel som är lätta att 
misstolka och minska antalet exempel som är lättklassificerade. De har använt sig av 
semantiska detektorer som känner igen bland annat 'breast', 'naked body', och 'bikini'. 
För att känna igen de semantiska koncepten har SVM använts. 

Vid testandet av systemet fokuserar forskarna på att klassificera enstaka bilder, och inte 
hela webbsidor. De har använt sig av tre uppsättningar med träningsdata och lika många 
med testdata. Den positiva datan bestod av tre olika koncept, bl a 'breast' och den 
negativa datan bestod av fyra typer av bilder, bl a 'bikini'.  

Utvärderingen av processen visar att effektiviteten blir bättre vid användandet av 
semantiska element och tydliga träningsuppsättningar.  

Författarna tar upp skyddande av barn och andra individer mot oönskade bilder som 
bakgrund till artikeln. 

4.1.27 Fang, Guo & Zhou (2010). Information content security on the 
Internet: the control model and its evaluation 
Fang et al. Menar att ensamma teknologier för att filtrera Internet inte har varit 
tillräckligt effektiva. Genom att kombinera olika tekniker skulle filtreringen bli mer 
effektiv. På så vis skulle problemen med de enskilda teknologierna kunna elimineras.  

Författarna diskuterar användandet av ICS, information content security, vilket 
motsvarar kontroll av innehåll på Internet. Enkelt förklarat handlar det om att att 
blockera oönskad information och släppa igenom annat, genom att kontrollera 
informationsflödet.  

I artikeln pressenteras en kontrollmodell och dess utvärdering. Fang et al. använder sig 
av tre grundpelare för kommunikation: vem kommunicerar med vem, hur 
kommunicerar dem samt vad är innehållet i kommunikationen. De föreslår en 
kontrollmetod som de kallar ICCON, som består av tre olika delar: identitetsbaserad 
kontroll, beteendebaserad kontroll och innehållsbaserad kontroll. Innehållsbaserad 
kontroll grundar sig i att informationen som skickas mellan parterna går att urskilja. 
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Ofta används här någon form av nyckelordsbaserat filter för att blockera icke önskvärd 
information. Ifall informationen som skickas är krypterad, kan istället användarbaserad 
kontroll fungera som ett alternativ. Genom att t ex IP-numret hos den som skickar 
informationen är känt, kan detta kontrolleras mot kontrollista, och därmed kan systemet 
avgöra om informationen som skickas kan vara av icke-önskvärd art. Om både 
informationen är krypterad och avsändaren är anonym, kan den tredje kontrollmetoden, 
beteendebaserad kontroll, implementeras. Då författarna menar att skadligt material som 
sprids på Internet, ofta gör det med uppsåt att nå ut till så många som möjligt, krävs det 
att vissa automatiska verktyg används för spridandet. Genom att träna systemet till att 
känna igen de beteendemönster som dessa verktyg efterlämnar, går det att avgöra om 
det är troligt att det rör sig om skadligt material.  

Fang et al. Menar att det finns två sätt att utvärdera ett system, social utvärdering och 
teknisk utvärdering. Den teknologiska utvärderingen rör helt enkelt hur effektivt t. ex. 
ett ord som ”sex” filtreras bort, och kan på så vis visa att filtret är mycket effektivt, 
medan den sociala utvärderingen handlar mer om det användarna förväntar sig. För en 
användare är det inte alltid oproblematiskt att ett ord som ”sex” blockeras fullständigt. 

Författarna tar upp socialt ansvar när det handlar om att filtrera information på Internet. 
I övrigt menar de att visst material på Internet är skadligt för minderåriga. 

4.1.28 Sun (2010). Pornographic image screening by intergrating 
recognition module and image black-list / white-list subsystem 
Sun menar att om en bild en gång felklassificerats som pornografisk, kommer den alltid 
klassas som pornografisk. I artikeln föreslås en metod där en applikation i form av en 
svartlista / vitlista för visuella filter används för att komma till rätta med problemet. 
Andra visuella filter som konstruerats, menar Sun, fokuserar helt på att klassificera 
bilden utifrån olika element såsom textur och färg, och ett korrektionssystem för 
felaktigt klassificerade bilder används inte.  

Applikationen med en svart- och vitlista fungerar på så sätt att när en bild ska 
klassificeras, kollas den först av mot svartlistan. Finns den där, klassificeras den som 
pornografisk Om inte, kontrolleras den mot vitlistan. Finns den med där, klassificeras 
den som harmlös. Om den inte finns i någon av listorna, tar bildigenkänningsalgoritmen 
över. Artikeln fokuserar på att utvärdera hur effektivt listorna fungerar. Sun går även 
igenom hur det går till att avgöra huruvida en bild är en kopia även om bilderna har 
olika storlekar, kvaliteter och liknande, något som skulle ha kunnat ställa till problem.   

För att testa hur väl systemet fungerar har författaren använt sig av en databas bestående 
av 4686 pornografiska och 4180 harmlösa bilder. Hälften fick utgöra en 
träningsuppsättning, medan den andra hälften användes som testuppsättning. Testet 
visade att när de bilder som felaktigt klassificerats som pornografiska lagts till vitlistan 
och missade pornografiska bilder lagts till svartlistan, var klassificeringen av 
testuppsättningen helt korrekt. Systemet har alltså mycket hög tillförligtlighet i att 
konstruera sina svart-/vitlistor för bilder, något som kräver bildigenkänning. 

För att avgöra om det fungerar lika bra när mängden bilder i databasen är betydligt 
större, samlades 27888 bilder in, varav hälften fick utgöra en ny träningsuppsättning. 
3000 bilder krymptes dessutom till  olika storlekar, och olika nivåer av brus lades till. 
Resultatet visar att även i det här testet lyckades systemet känna igen alla bilder som 
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ingick i träningsuppsättningen. 99,96% av bilderna som inte ingick, misstogs inte heller 
för en bild i träningsuppsättningen. Vid ändringen i storlek och tillägget av brus, var 
igenkänningen något sämre. 

Det etiska resonemanget handlar om att hindra barn från att komma i kontakt med 
pornografiskt material. 

4.1.29 Wang, Li, Hu & Wu (2010). Horror movie scene recognition based on 
emotional preception. 
Wang et al har utvecklat en metod för att känna igen klipp och scener ur skräckfilmer, 
vilka de menar är skadliga för minderåriga. De har framför allt använt sig av tidigare 
forskning inom videoigenkänning. De utgår från olika sätt att känna igen bild och ljud, 
och har dessutom applicerat en igenkänningsfunktion för färgskalor, som de menar att 
skräckgenren använder sig av för att förmedla obehagskänslor. De visuella element som 
indikerar på att det rör sig om skräckfilm är t ex snabba klipp mellan scener och de 
auditiva elementen rör sig främst om specifika ljud och musik som indikerar på 
spänning. 

Tester av metoden har genomförts på två olika uppsättningar videoklipp, bestående av 
vardera 182 respektive 183 klipp ur kategorierna skräck och inte skräck. Genom att 
applicera SVM som klassificerare, visar resultaten att med alla tre elementen uppnås en 
precision av 80,16 samt en recall på 84,11.  

Etiken som tas upp handlar om att skydda barn från det skadliga material som 
skräckfilmer innebär. De hänvisar till forskning som säger att 88,8% av barnen i 
undersökningen tillskriver sina rädslor och fobier till sådant de sett i skräckfilm. 

4.1.30 Ahmadi, Fotouhi & Khaleghi (2010). Intelligent classification of web 
pages using contextual and visual features. 
Författarna menar att för att skapa ett effektivt och pålitligt filter behövs en kombination 
av olika tekniker. De föreslår en metod som inriktar sig på tre olika element av 
webbsidor: textuell information, visuell information och webbsidans profil. Till varje 
element har de skapat olika uppsättningar av klassificerare. Dessa kombineras slutligen i 
en hierarkisk struktur för att få fram ett så bra filter som möjligt. 

Det textbaserade filtret undersöker bl a vilka ord som finns på en webbsida och om 
dessa förekommer i en svartlista. Det profilbaserade filtret inriktar sig på webbsidan 
som helhet, med struktur, länkar antal bilder mm. Det visuella filtret använder sig av 
flera olika bildigenkänningtekniker, bl a hudigenkänning, form och ljussättning. För att 
träna systemet, har en uppsättning webbsidor använts. Dessa har klassificerats manuellt 
i kategorierna ”porn” och ”non-porn”. Därefter har har tre analyser av webbsidorna 
kunnat generera olika uppsättningar av element som varje kategori innehåller.  

Klassifikationsprocessen är uppbyggd som ett beslutsträd. I det första steget fokuseras 
på text- och profilbaserad information. Språket på webbsidan avgörs och genom 
informationen som hämtas utifrån text och profil, tilldelas webbsidan olika 
sannolikhetsvärden för de tre kategorierna 0: tillåtet, 1: omoraliskt men inte pornografi 
och 2: pornografi. Om, beroende på tröskelvärdet, webbsidan bedöms som garanterat 
ofarlig, klassificeras den som det. Om det finns osäkerheter, forsätter klassifikatorn med 
det visuella filtret. Här klassificeras sidan som omoralisk ifall den innehåller mins två 
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bilder som bedömts som pornografiska. Annars klassificeras den som ofarlig. 

För att utvärdera systemet har 5000 webbsidor samlats i, varav 1295 slumpmässiga 
webbsidor fått utgöra träningsuppsättningen. Dessa 1295 webbsidor bestod av både 
engelska och persiska sidor och 700 av dem innehöll pornografiskt material av olika 
slag. Dessa klassificerades manuellt för att göra testet så pålitligt som möjligt. 
Resultaten visar att det kombinerade filtret var effektivare än varje enskilt filter för sig. I 
genomsnitt klassificerade filtret 95% av webbsidorna korrekt. 

Vad gäller etik, är det skyddandet av barn som tas upp. Ahmadi et al hänvisar till en 
undersökning som visar att ett barn av fyra blivit utsatt för t ex pornografiska bilder men 
diskuterar inte konsekvenserna av sådan kontakt. De diskuterar också problemet med att 
vissa webbsidor som handlar om t ex medicin eller konst riskerar att blockeras av 
undermåliga filter. 

 

4.2 Sammanfattning 
Intelligent analys är det mest framträdande tillvägagångssättet, vare sig det 
implementeras som ett dynamiskt filter eller som ett system av svartlistor och vitlistor. 
Det finns många metoder, funktioner och algoritmer som kan åstadkomma liknande 
effektivitet och artikelförfattarna lägger fokus på en del olika problemområden. 

Både Lee, Hui och Fong (2005) och Polpinij et al (2006) utvärderar analysmöjligheterna 
för andra språk än engelska och exemplifierar flerspråkighet som ett problemområde. 
Hidalgo, García och Sanz (2005) arbetar uteslutande med spanskspråkig pornografi. 

Anpassningsbarhet är också återkommande och Du, Safavi och Susilo (2003) 
presenterar ett system med övervakad inlärning och Zhu et al (2007) understryker 
fördelen med att deras filter kan tränas av sin ägare. Shih, Lee & Yang (2007) lägger 
istället sitt fokus på att filtrets ägare kan ställa in ett tröskelvärde för att avgöra hur strikt 
blockeringen ska vara. 

Utvinningen och användandet av olika features är återkommande i både textuell och 
visuell analys, även i strukturella analyser. Lee et al (2007) lägger ett inledande fokus på 
att utvinna bra features för att lägga en stabil grund för en god automatisk klassifikation.  

Inom bildanalys så diskuteras en mängd features, bland annat av Lee, Kuo och Chung 
(2006) som tar upp hudtoner och ansikten som återkommande element i pornografiskt 
material. Wang, Hui och Yao (2009) fokuserar på bröstvårtan som återkommande 
element, Wang, Huang & Gao (2009) arbetar med visuella termer för att identifiera när 
exempelvis könsorgan figurerar i en bild och Wang, Li, Wang och Hou (2010) fokuserar 
uteslutande på kvinnliga bröstvårtor. Ahmadi, Fotouhi & Khaleghi (2010) kombinerar 
flera metoder och profilerar bland annat webbsidans struktur i sin analys vilket medger 
sin egen uppsättning egenskaper/features att utvärdera. 

Valet av träningsuppsättning omnämns av de absolut flesta, vissa problematiserar detta 
ytterliggare. Rowley, Jing och Baluja (2006) redovisar storskalig bildanalys. De har en 
ganska stor träningsuppsättning på 17 300 bilder och testar systemet mot 52 000 bilder. 
Jeon et al (2010) problematiserar urvalet av träningsmaterial och fokuserar på material i 
gråzonen och samlingen med icke-pornografiskt material snarare än typiska exempel på 
pornografiskt material. 
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Några av artiklarna bemöter osäkerheten i automatisk klassifikation på olika sätt. 
Caulkins et al (2005) applicerar en mjuk blockering som innebär att användaren kan 
välja att kringgå filtret med vetskapen om att en administratör kommer att bli 
informerad. Andra, som Fong, Hui & Lee (2009) applicerar en kategori för osäkra 
bedömningar som kan klassificeras manuellt eller av en sekundär mer djupgående 
analys. 

Flera lösningar visar på att kombinerade filter ger bättre resultat och framförallt bättre 
täckning för textuella filter som ofta har problem med bildorienterade sidor. Zhang, Qin 
och Yan (2006) har konstruerat ett URL-filter som funkar som bäst när det används för 
att stärka en textuell innehållsanalys. En kombination av textuell, strukturell och visuell 
analys presenteras av Hammami, Chahir och Chen (2006) samt även av Ahmadi, 
Fotouhi & Khaleghi (2010). I en mer generell mening så presenterar Fang, Guo och 
Zhou (2010) en modell för ett system som på flera olika nivåer av analys, innehåll, 
identitet och beteende, kan bedöma om material kan vara oönskat i ett nätverk. 
Deshmukh och Rajagopalan (2006) presenterar ett rent teoretiskt underlag för att 
kombinerade filter har större potential att nå goda resultat än även riktigt bra enskilda 
filter då de utvärderar filtrering genom Signal Detection Theory. 

Det är få av artiklarna som inte fokuserar på pornografiskt material, särskilt bland de 
som presenterar faktiska filtersystem. Det finns dock undantag. Wang, Li, Hu & Wu 
(2010) har ett system för videoigenkänning av skräckscener. Guermazi, Hammami och 
Ben-Hamadou (2008) presenterar ett filter för våldsmaterial. Zhang, Qin och Yan (2006) 
testar även sitt filter för att filtrera bort alkoholrelaterat material med begränsad 
framgång. 

De etiska resonemangen är nästan uteslutande en förklaring i form av att Internet är 
konstant växande och att barn behöver skyddas från att komma i kontakt med 
pornografi när det använder Internet. Det finns även några referenser till användande 
inom företag för att hindra anställda från att komma åt webbsidor som inte berör arbetet. 
En artikel nämner möjligheten att begränsa sin egen internetåtkomst till 
intresseområden. 
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5 Analys / Diskussion 
I det här kapitlet gör vi en analys av vårt empiriska material. Vi resonerar kring 
forskarnas resultat och sätter det i förhållande till våra frågeställningar. Slutligen 
studerar vi med utgångspunkt i vårt förståelseram för etiska teorier på vilket sätt 
artiklarna håller sig till dessa teorier och även hur de inte gör det samt vilka 
konsekvenser detta kan ha i ett vidare perspektiv. 

5.1 Vilka redskap/tekniker för att filtrera Internet i 
censurerande syfte forskas det i? 
I en första överblick framkommer det att intelligent innehållsanalys är det dominanta 
forskningsområdet när det gäller internetfiltrering. 

Traditionella graderingssystem och URL-blockeringslösningar framställs av forskarna 
som problematiska och flera presenterar sina system som en ersättning för dessa. I 
stället för renodlade URL-blockeringssystem, har utvecklingen istället gått mot system 
som använder URL-blockering som en del i hur filtret fungerar. Där är det  viktigt att 
det sker kontinuerlig automatisk uppdatering av blockeringslistorna eller att det hanteras 
helt dynamiskt. Fong et al har t ex med URL-blockering i sitt filter XFighter, men det är 
endast i det sista steget vid hindrandet av tillgång till webbsidorna. Ren URL-blockering 
och traditionella graderingssystem förekommer inte bland våra artiklar. Vi kan därmed  
peka på att de i förhållande till olika former av intelligent innehållsanalys är ovanliga 
som moderna forskningsområden. Det är inte ett långt logiskt steg att påstå att det är 
denna typ av system som främst används och kommer användas i den närmaste 
framtiden. 

Den artikel som skiljer sig mest från mängden är Crandall et al och deras system 
ConceptDoppler. Det är ett system för att med mer sofistikerade statistiska metoder 
kunna begränsa hur mycket testande som krävs för att analysera vad som blockeras i 
olika censursystem. Konceptet med att testa, utvärdera eller övervaka censursystem har 
potentiella användningsområden på båda sidorna av ett censursystem och kan utföras 
med många olika syften. Exempelvis kan det användas till effektivitetstest, utvinning av 
otillåtna termer eller försök att se hur stor täckning systemet har.  

Utifrån vår tolkning behandlar 16 av artiklarna textuell analys i någon form och 11 
artiklar behandlar visuell analys. 

Med utgångspunkt i de artiklar vi studerat kan vi konstatera att det används en mängd 
olika tekniker när det gäller så kallad intelligent innehållsanalys. Olika system används 
för varierade former av maskininlärning. Flera av artiklarna presenterar koncept som 
innebär att träna neurala nätverk till att känna igen pornografiskt material. Andra 
fokuserar på att identifiera pornografiskt material via visuell analys av bildmateria. 
Caulkins et. al. använder sig av statistisk klassifikation och flera har valt att kombinera 
textuell och visuell innehållsanalys. En tydlig trend bland artiklarna är ett fokus på att 
klassificera pornografiskt material och detta tycks vara ett frekvent användande av 
Internetfilter. Vår uppfattning från artiklarna är att det även är en av de mest lukrativa 
kommersiella marknaderna för filtreringsverktyg. Somliga filter är dock konstruerade 
med mer flexibilitet i åtanke. 
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För nästan samtliga system krävs någon form av träningsuppsättning bestående av icke 
önskvärt material och även i vissa fall en uppsättning önskvärt material. Zhu et al påstår 
att deras system inte kräver en färdigklassificerad uppsättning för inlärning. Systemet 
kräver i gengäld att den som vill blockera med hjälp av systemet går igenom ett antal 
webbsidor och väljer vilka som är godtagbara och vilka som är oacceptabla. På så vis 
skapas ändå en träningsuppsättning även om den möjligen kan vara mindre till att börja 
med då systemet ska extrapolera från dessa val på egen hand. 

Vanliga problem med äldre system som till exempel nyttjade URL-blockering i form av 
svartlistor och vitlistor som avgör vilka specifika sidor som är önskvärda och inte är att 
de kräver stora mängder manuellt arbete för att klassificera sidor, om så bara i 
kategorier som önskvärda och icke önskvärda. Den manuella metodik som ofta använts 
är praktiskt ohållbar på grund av Internets kraftiga tillväxthastighet då användare 
kommer uppleva en otillräcklig täckning. Målsättningen med mycket av den forskning 
vi analyserat har varit att hitta effektivare lösningar för att dynamiskt, utan mer manuell 
hjälp än vid startskedet, klassificera webbsidor och annat material utefter en användares 
önskemål eller ett specifikt syfte. System som utnyttjar svartlistor har kritiserats för 
subjektivitet, icke enhetliga bedömningar, felaktigheter och politiska agendor. Det 
manuella arbetet i de flesta av dessa dynamiska system består i skapandet av 
träningsuppsättningen. Här är en rimlig fråga om inte träningsuppsättningen konstrueras 
på ungefär samma vis. Här handlar det om en begränsad dokumentsamling, inte om hela 
Internet. Misstag eller politiskt, ideologiskt eller känslomässigt bias i bedömningen av 
träningsdokumentsamlingen skulle fortfarande kunna skifta systemets bedömningar på 
ett märkbart vis. Flera av systemen använder övervakad inlärning. Det innebär att en 
operatör är involverad i inlärningen och en sådan operatör kommer också ha en 
inverkan på systemets bedömningar. 

Partiskhet är ett stort problem vad gäller den här typen av filter. Som vi har sett i några 
av våra artiklar har forskarna specifika åsikter utan att redovisa referenser om t ex 
pornografi och hur det påverkar barn. Även dolda politiska och religiösa agendor kan 
förekomma bland forskare eller företag som utvecklar filtren. Den största faran med 
partiskheten är att användaren av filtren inte känner till vilka åsikter utvecklarna av 
filtren står för och därför inte kan bilda sig en uppfattning om vad som filtreras bort. För 
att ta ett konkret exempel: ett barn som använder en dator där ett filter från ett företag 
med starka värderingar eller en ideologisk agenda finns installerat riskerar att förlora 
åtkomsten till material som vårdnadshavaren anser är bra men som inte accepteras av 
filtrets skapare. En större transparens hos företag och forskare skulle kunna minska den 
här typen av problem. Det här problemet återkommer i vår diskussion om etik men är 
också ett problem av rent teknisk natur. Hur ska filtret anpassas till användaren? Flera 
artiklar föreslår användartränade filter medan andra inte reflekterar över denna 
problematik. 

Flera av artiklarna vi analyserat har redovisat sina testuppsättningar med varierande 
grad av detalj. Polpinij et al utmärker sig genom att inte alls redovisa mer än antalet 
sidor som användes, 1400 sidor per språk. Detta kan minska studiens reproducerbarhet. 
Problematisering av och arbete med både inlärningsuppsättningen och testmaterial är 
viktigt i en studie av den här typen. Om ett system som använder exempel och inlärning  
inte har haft en korrekt inlärningsuppsättning så kommer resultaten påverkas därefter. 
En viktig fråga om testuppsättningen är huruvida den är representativ för webben i stort. 
Flera artiklar understryker vikten av hur väl filtret hanterar fall i gråzonen. Webbsidor 
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inom idrott, hälsa och sexualundervisning kan mycket väl innehålla ord och bilder som 
kan tolkas som pornografiska. Filtret måste ställas mot en representativ utmaning för att 
resultaten ska vara meningsfulla. 

Flera av artiklarna, särskilt Jeon et al (2010) behandlar problematiken med gråzoner på 
ett tekniskt plan och försöker utveckla sina filter så att de kan dra skiljelinjen mellan 
vad de anser är ofarliga bikinibilder och faktisk pornografi. Här tänker vi på en 
problematik som inte kommer på tal i någon artikel: definitionen av pornografi. Om det 
är något som forskare brukar understryka så är det definitionen av begrepp. Vi ser ett 
potentiellt problem med att det saknas tydliga definitioner av begreppet pornografi. Det 
öppnar för en tolkningsbredd som dels medför att resultaten är svåra att jämföra och att 
målet med filtreringen är otydligt. Vad som är och inte är pornografi är inte enkelt att 
definiera. Det kan också argumenteras att pornografi är en glidande skala och därmed 
svårt att klassificera binärt. Det är utöver etiska och moraliska ställningstaganden också 
ett klassifikationsproblem, reglerna för vad som skall klassas som pornografi är otydligt. 
Forskarna tycks förutsätta en förförståelse och gemensam referensram för vad som är 
pornografiskt material. Shih, Lee & Yang beskriver att de använt 1039 bikinibilder för 
att pröva sitt filter i den svåra gråzonen mellan pornografi och bikinibilder. Bland dessa 
1039 bikinibilder så finns troligtvis en del som vissa människor skulle anse olämpliga 
för minderåriga. 

Vidare är pornografi ett brett ämne med många avgreningar och underkategorier. De 
visuella filtren arbetar oftast med kombinationer av hudfärgstoner, ljussättning och 
former. Detta kan bli problematiskt vid analys av exempelvis fetish-material som i 
vardagliga sammanhang faller under pornografidefinitionen men som innehåller rikligt 
med material där folk är klädda topp till tå i latex, något som varken visar naket eller 
hudtoner. Tecknad pornografi lär också avvika i hudtoner och ljussättning vilket 
används i ganska stor utsträckning för att filtrera pornografi. Det är möjligt att 
problematisera urvalet av träningsuppsättningarna och testuppsättningarna. Vi hade 
velat se mer information om urvalet för att se hur de klarar sig i den bredd av pornografi 
som finns. Inom visuell analys (bildanalys) arbetar forskarna också med att hitta fler 
egenskaper än hudtoner att identifiera. Exempelvis arbetar de med att känna igen 
ansikten, bröstvårtor och könsorgan. Det redovisas tyvärr inte i artiklarna hur avvikande 
pornografiskt material hanterats. 

Det är också svårt att säga om träningsuppsättningen och testuppsättningen på så 
kallade ofarliga sidor någonsin blir tillräckligt omfattande. I väldigt många fall tycks 
uppsättningarna vara uppdelade i lika stora andelar önskvärt och icke önskvärt. I 
jämförelse med verkligt internetanvändande är det sannolikt en mycket större del 
acceptabla sidor än pornografi som besöks på de flesta ställen där filtren förekommer. 
Urvalet av den ofarliga testuppsättningen diskuteras och problematiseras i begränsad 
utsträckning i artiklarna. 

Ett kreativt och i vår uppfattning realistiskt sätt att närma sig samlingen av bra 
inlärningsmaterial eller testmaterial är den som applicerades av Zhang et al. där de 
lagrade försök från tonåringar att nå pornografiskt material, de lagrade URL:er, söksidor 
och webbsidorna i sig. Detta bör ge ett representativt material om tonåringarna i fråga är 
en representativ grupp. Det finns en etisk problematik i att uppmana tonåringar att söka 
pornografiskt material då det kan anses vara skadligt för tonåringar att komma i kontakt 
med sådant material. Det är då en möjlighet att använda sig av unga vuxna som är 
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juridiskt kapabla att fatta ett sådant beslut själva. För att få en samling ofarligt material 
lät de ännu yngre barn besöka webbsidor. En fördel med metoden är helt klart att den 
samlar material på ett sätt som sannolikt förekommer i verkliga sammanhang. 

I artikeln av Zhang et al (2006) jämförs filtrering av pornografi och alkohol baserat på 
textinnehåll och där diskuterar de problematiken med att alkohol-relaterade sidor inte 
tycks ha ett lika säreget och lättfiltrerat vokabulär. En risk vi därmed ser med system 
som bygger på inlärning via träningsuppsättningar är att språket på Internet kan variera 
mycket och dessutom utvecklas över tid. Dessutom växer Internet och inom 
specialiserade områden av internetpornografi kan vokabuläret avvika kraftigt, ett filter 
som inte uppdateras med träningssidor för även denna typ av material riskerar att förlora 
effektivitet över tid. Detta är sannolikt en än större risk vid filtrering av rörligare ämnen 
än pornografi med färre ovanliga termer och där termer byts ut med tiden. Här handlar 
lösningen främst om att uppdatera filterlösningen och träna om det på regelbunden 
basis. Detta problemområde diskuteras i begränsad utsträckning i artiklarna och faller 
samman med kritiken om urval i träningsuppsättningar och testuppsättningar. Att 
anpassning över tid inte diskuteras kan försvaras i någon utsträckning med att endast ett 
fåtal av artiklarna aspirerar på att vara i närheten av att bli en produkt och i många fall 
främst behandlar prestandan i det system som forskarna konstruerat. 

5.2 Vilka resultat presenteras i forskningsartiklarna? 
Sett till de resultat som forskarna presenterar ser vi att de flesta lyckats hitta mycket 
effektiva metoder för att nå sina mål: att filtrera icke önskvärda dokument utan att  
filtrera bort önskvärt material och att göra det så effektivt som möjligt. Det som går att 
utläsa av resultaten är att det finns en balansgång mellan överblockering och 
underblockering. En välkänd problematik inom kunskapsorganisation och 
informationsåtervinning. Vissa tekniska varianter bland systemen i artiklarna kan nyttja 
thresholds, tröskelvärden. Dessa system kan sätta ett värde för hur strikt filtret ska vara.  
Striktare tröskelvärden för filtret ökar risken för överblockering medan mindre mängd 
oönskat material passerar filtret. För att undvika all form av överblockering kan 
tröskelvärdet minskas. Detta medför att en stor del icke önskvärda dokument riskerar att 
passera filtret. Detta mäts som underblockering eller ett värde av hur mycket som inte 
blockerats. Dessa är de centrala måtten och den grundläggande problematiken vid 
skapandet av dessa system och kännetecknande för ett effektivt system är en förmåga att 
hålla överblockeringen låg utan att släppa igenom stora mängder icke önskvärt material. 

Specifika resultat för textuell analys som kan vara värda att lyfta fram är exempelvis 
Lee et al som fick en blockeringsfrekvens på 95% med 2.8% felaktiga bedömningar 
(överblockering + underblockering) och 2.2% obestämda klassificeringar med sitt 
KSOM-baserade neurala nätverk. Detta ser forskarna som ett bra resultat. Zhu et al får 
när de testar sitt system 98,12% blockering av oönskat material och endast 1,82% 
överblockering. Mest anmärkningsvärt är resultaten som vi ställer oss mest skeptiska 
till. Polpinij et al. diskuterar sina resultat för thailändska i detalj men kommenterar över 
huvud taget inte att båda metoderna de provat för engelska redovisats med en 100% 
korrekt blockering helt utan överblockering eller andra problem. Vi ställer oss skeptiska 
till att något system skulle uppvisa ett perfekt resultat med en realistisk testuppsättning 
då alla andra system som uppnår en god blockeringsfrekvens även uppvisar en märkbar 
överblockering. Om resultatet för det engelskspråkiga filtret var perfekt 



Sida 58 

blockering/klassificering så bör systemet testats vidare mot större samlingar med 
webbsidor. Författarna kommenterar inte det anmärkningsvärda resultatet vidare i 
artikeln. Som tidigare nämnt så preciserar inte Polpinij et al. hur testuppsättningen valts 
ut och därmed begränsas insikten i hur det här resultatet kan ha blivit till.  

Visuell analys har inte lika hög blockeringsfrekvens och visar tendenser till högre 
överblockering. Rowley et al. redovisar 35% överblockering vid 90% korrekt 
blockering. Alltså kommer var tionde pornografisk bild att felbedömas även om det 
accepteras att mer än en tredjedel av de övriga bilderna blockeras. Rowley et al. bygger 
på väldigt stort grundmaterial, en träningsuppsättning på 17000 bilder och en 
testuppsättning på 52000 bilder från Internet. Den främsta fördelen med visuell analys 
rapporteras vara i samverkan med andra system. Hu et al. presenterar ett ramverk för 
samverkan mellan strukturell textanalys och visuell analys med ytterliggare ett system 
för diskret text som inte inkluderar strukturell analys. Detta system uppges göra en 
korrekt klassificering på 93,4% av bildsidorna, 92,1% av diskreta texter, 96,8% av 
kontinuerliga textsidor och slutligen ett totalvärde på 93,5% korrekt klassificering. Det 
är rimligt att hudområdesanalys som flera av dessa system använder har svårt att bli lika 
sofistikerad som textuell analys på grund av begränsningar i vad de letar efter. Naken 
hud kan förekomma i många sammanhang och förekommer inte alls i alla pornografiska 
sammanhang. Därmed finns det goda belägg för att söka fler egenskaper än bara hudton 
för att förbättra resultatet som Lee, Kuo och Chung (2006) understryker i sin artikel. 
Textuell analys är ett välutvecklat område som används för ett flertal olika syften, bl a 
inom biblioteks- & informationsvetenskap. Den här typen av visuell analys är väldigt 
inriktad och specialiserad, även om den har beröringspunkter med andra områden, 
såsom ansiktsigenkänning. 

Det är generellt återkommande i flera artiklar att kombinerade filter, både URL-filter i 
kombination med innehållsanalys och bildanalys i kombination med textuell 
innehållsanalys generar bättre resultat än enskilda filtermetoder. Detta understryks av 
rent teoretiska modeller från Deshmukh och Rajagopalans artikel där de redovisar 
potentialen för mycket goda resultat från kombinerade filter med olika data för 
analysen. 

Intressant är att se på skillnaden i resultat som Zhang et al. redovisar angående filtrering 
av pornografiskt material och alkoholrelaterat material. Vad beror denna skillnad i 
resultat på? Är det lättare att klassificera pornografiskt material än alkoholrelaterat 
material? Zhang et al. beskriver hur de skapade filtreringsordlistan genom att på 
automatisk väg generera en ordlista ur alla de pornografiska träningswebbsidor som de 
hade tillgång till och sedan skapa en annan ordlista över de termer som förekom i en 
uppsättning icke-pornografiska webbsidor. Författarna redovisar dock inte om de gjort 
likadant i fallet med alkoholrelaterade webbsidor. Vi kan anta att de har gått tillväga på 
samma sätt för att skapa alkoholordlistan. Detta tyder på att alkoholrelaterade webbsidor 
inte uppvisar ett språk som är lika lätt att identifiera och klassificera efter som 
pornografiskt material. Det är inte svårt att tänka sig det specialiserade vokabulär som 
kan påvisa att en text är pornografisk och det kan finnas många ord som exklusivt 
signalerar att en sida är pornografisk. Språket kring alkohol kan tänkas vara närmre ett 
vardagligt språkbruk och flera nyckeltermer kan vara ambiguösa utanför sin kontext. 

Hur ser då situationen ut på andra ämnesområden? Ett textuellt filters effektivitet är, 
som vi förstått av vårt empiriska material, till stor del beroende av en korrekt och 
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väldefinierad ordlista eller annan uppsättning kriterier som de som intellektuell 
innehållsanalys ofta konstruerar. Inom ämnesområden med en stor andel flertydiga 
termer och ett språk som är problematiskt att ringa in, torde effektiv filtrering vara 
svårare att åstadkomma. Det hade varit intressant att se något av de filter som profilerar 
sig som flexibla i vilka ämnen som blockeras appliceras för att filtrera något harmlöst, 
alltså en godtyckligt vald kategori av webbsidor som helt enkelt inte önskas. 
Exempelvis hade det varit intressant att se om dessa system är så flexibla att de effektivt 
kan filtrera bort en acceptabel majoritet av alla webbsidor som behandlar något så 
mundant som katter. I sådana fall skulle det kanske visa sig att filtreringsforskningen är 
väldigt applicerbar inom automatisk klassifikation i övrigt. 

5.3 Vilka etiska konsekvenser av sin forskning 
presenterar forskarna i sina artiklar? 
Med utgångspunkt i ACM Code of Ethics kan vi se att testandet av systemen och 
utvärderandet av dessa finns med till stor del i artiklarna. Målet med forskningen tycks 
vara att ta fram så effektiva filter som möjligt. Effektiva i det här avseendet innebär 
filter som fångar upp så stor del oönskat material som möjligt samtidigt som det 
blockerar så lite annat material som möjligt. 

Caulkins et al har i sin jämförelse med andra filterprogram varit noga med att poängtera 
hur mycket effektivare deras filter är (s. 153ff). Av resultatredovisningen framkommer 
det att deras filter nästan inte blockerar något av det material som ska släppas igenom, 
vilket är positivt utifrån ACM code of ethics. Filtret fungerar enligt artikeln på ett 
önskvärt sätt. Caulkins et al. visar även i inledningen av artikeln att de är medvetna om 
den tidigare filtreringsteknikens tillkortakommanden. Detta visar på en form av etiskt 
ansvar, då de gör en ansats att utveckla ett filter som ska kunna ersätta de befintliga och 
på så sätt komma till rätta med problemen genom att orsaka så lite skada som möjligt, 
där den främsta skadan kan vara överblockering. Däremot reflekterar de inte över 
skadan, informationsförlusten, som systemet kan åstadkomma. De menar att det är upp 
till de guardians, forskarnas benämning på den ansvariga instansen som inför filtret, att 
ta ansvar för. Här har resonemanget två sidor: det tycks finnas underlag för att barn tar 
skada av att utsättas för pornografiskt material och ett företag kan onekligen drabbas av 
vinstbortfall av att anställda under arbetstid surfar på "dåliga" webbsidor. Ändå finns 
problemet med att drabbas av informationsförlust och detta hade vi velat se ett mer 
tydligt resonemang om i artikeln. Dessutom reflekteras det inte över att filtret som 
utvecklas kan användas även i andra sammanhang. Författarna exemplifierar guardians 
som föräldrar eller företagsledare, men vad händer om det istället skulle rör sig om en 
nations ledare? Vi är medvetna om att vi drar stora paralleller, men vi vill ändå visa på 
att området inte är så oproblematiskt och ensidigt som det framställs i artikeln. 

Alla forskarna som presenterar filtersystem i sina artiklar har testat sina system för att se 
hur väl de fungerar. De visar i allmänhet på några av systemets starka respektive svaga 
sidor. Däremot förs det sällan något vidare resonemang kring informationsförlust och 
vilken skada detta kan orsaka. Det tycks redan vara underförstått att de webbfilter som 
finns är otillräckliga och behöver förstärkas. Ofta hänvisas endast i inledningen till att  
författarna känner till behovet av att filtrera oönskat material för att skydda framför allt 
minderåriga och att det för detta ändamål behövs korrekt igenkänning av vad som är 
skadligt material. 
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Förbättrandet av tidigare filter är genomgående i artiklarna som presenterar nya 
filtreringssystem. Det som visas upp är hur mycket bättre den nya metoden fungerar i 
jämförelse med befintliga metoder. I regel finns väldigt lite kritik mot den egna 
forskningen med i artiklarna. Vid utgångspunkt i målet ACM Code of Ethics om att inte 
orsaka skada (dvs. informationsförlust) tar forskarna, som nämnts tidigare, sitt etiska 
ansvar genom att med forskningen förbättra ett område som behöver förbättras. Det som 
saknas överlag är etiska konsekvenser i vidare mening. Till exempel reflekteras det inte 
så mycket över vilka negativa effekter ett filter kan ha även om det fungerar på ett 
effektivt sätt. 

Den typen av system för censurövervakning som Crandall et al. presenterar kan etiskt 
sett fungera åt båda hållen. De som vill censurera kan använda dem för utvärdering och 
optimering, de som vill kringgå censur kan studera systemen de arbetar mot. Crandall et 
al. tar specifikt en neutral ställning till censurdebatten och de etiska aspekterna som hör 
därtill. 

Det är möjligt att resonera för positivt och negativt bruk av väldigt många av dessa 
system. Det kan påstås att själva teknologin är neutral och att det är bruket av 
teknologin som bör problematiseras på ett etiskt plan. Detta kan mycket väl stämma för 
exempelvis den metod som Crandall et al presenterar, kanske även modellen som 
presenteras av Deshmukh och Rajagopalan (2006) för kombinationer av filter och 
testande av filters värde. Det går dock också att problematisera. När i princip alla 
faktiska filter som presenteras är domänspecifika i att de fokuserar på pornografisk 
filtrering så är tekniken inte helt neutral. Den är inte utvecklad för att kunna användas 
på båda sidor, så ett etiskt resonemang är enligt vår uppfattning nödvändigt. 

Du, Safavi-Naini och Susilo nämner några av fördelarna med filtrets placering i 
brandväggen jämfört med om det placerats i användarnas datorer. Till exempel är det 
svårare att ta sig runt filtret. Detta är också något av ett dilemma: genom att skapa filter 
som är svåra att ta sig förbi skapas ett bättre filter men samtidigt riskerar det att skapa 
problem om det hamnar i fel omständigheter. Ett filter med alltför dålig träffsäkerhet 
kan ha många dåliga och icke önskade konsekvenser. Även ett bra filter har i princip 
alltid en viss felfrekvens, något som visas tydligt av de resultattabeller som finns i de 
olika artiklarna. De nämner också en av nackdelarna med filtrering i brandväggen, 
nämligen att det saktar ner internetanslutningen. Detta är givetvis också problematiskt, 
det kan kosta ett företag, en skola eller ett bibliotek i ren effektivitet då 
internetuppkopplingar då en långsammare behandling av webbsidor har konkreta 
konsekvenser över tid. 

Vad gäller ACM code of ethics regel om att samhällets bästa ska stå i fokus är detta 
något av ett problemområde för oss som uppsatsförfattare. Vi bor själva i Sverige, och 
har en uppfattning om vad som är bäst för samhället, medan den forskning vi har 
undersökt till största delen bedrivs av forskare i USA och andra länder, där 
uppfattningen om vad som är skadligt material tycks vara en annan. Utifrån det här 
perspektivet anser vi att forskningen som beskrivs i vårt empiriska material tar stor 
hänsyn till samhällets bästa. Med utgångspunkt i att det är samhällets bästa att hindra 
barn från att komma i kontakt med framför allt pornografiskt material, kan det påstås att 
forskarna tar ett etiskt ansvar. 

Samtidigt kan det argumenteras att den här typen av forskning är global till sin 
utformning, informationsfiltrering kan användas i vilket land som helst. När forskarna 
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endast utgår från sin egen världsbild och på intet sätt ens reflekterar över denna, anser vi 
att de ändå inte helt lever upp till den etiska regeln om samhällets bästa. Ett tydligare 
resonemang kring sin egen utgångspunkt, eller åtminstone en kritisk kommentar till 
denna hade varit på sin plats. Som det är nu är det svårt att veta om det är forskarnas 
egna åsikter som kommer fram i artiklarna eller om de är helt bestämda av institutioner, 
företag eller påverkas av andra omständigheter. Det framgår helt enkelt inte. 

Vi har noggrant undersökt vilken etisk hänsyn och vilka etiska resonemang som 
presenteras i vårt empiriska material. I allmänhet presenteras inte ett fullständigt etiskt 
resonemang, istället presenteras problematiken med den växande mängden skadligt 
material på Internet och att bättre filter fyller en viktig funktion då de reducerar risken 
att barn kommer i kontakt med skadligt material. 

Problemformuleringen är det enda etiska ställningstagandet som många av forskarna tar. 
Det finns ett önskemål eller behov av att skydda minderåriga från pornografiskt material 
eller att hindra användare av publika system från att komma åt icke önskvärt material. 
Därmed behöver systemen utvecklas till maximal effektivitet. Genom att fokusera på 
behovet av att minderåriga ska skyddas från pornografiskt material och att det bör göras 
så effektivt som möjligt med minimalt blockerande av legitima webbsidor så har 
forskarna tagit ett implicit ställningstagande. De placerar sig i en position där de ser 
filtrering som nödvändigt eller önskvärt. Även om de arbetar på att skapa effektivare 
system just för att det inte ska inverka på annan informationsåtkomst så har de redan 
accepterat filtrering som en rimlig verksamhet. Vi efterlyser ett mer reflekterande 
synsätt här. I USA används dessa typer av filter i mycket stor utsträckning på skolor och 
i bibliotek. Hör ett filter som kan hindra åtkomst till information hemma i ett bibliotek? 
I en skola? Är det ett funktionellt sätt att hindra att barn kommer i kontakt med 
materialet eller är det ett sätt att två sina händer och påstå att insitutionen gjort vad 
denna kunnat utifall att barn kommer i kontakt med potentiellt skadligt material? 

En intressant aspekt som framkommer i flera av de visuella filtrens artiklar är att 
forskarna nämner bikinibilder som ett problemområde. Det finns ett fokus på 
kvinnokroppen som filtreringsmål. Det kanske inte nödvändigtvis stämmer för alla 
artiklar då vi inte kunnat titta närmre på deras urval av träningsmaterial och testmaterial, 
men det verkar onekligen som att porr främst identifieras genom nakna kvinnor. Ett 
filter som verkligen tycks exemplifiera det här problemet är Wang et al som filtrerar 
privata delar (könsorgan) och kvinnliga bröstvårtor. Om forskare utgår från att kvinnliga 
bröstvårtor kan vara en acceptabel del av definitionen av pornografi utan att manliga 
bröstvårtor hör dit så öppnar detför en väldigt omfattande jämställdhetsproblematik. 
Filtreras kvinnor bort som pornografi i större utsträckning än män? Är det lättare för 
kvinnor att bli bortfiltrerade? 

Det går också att lägga fram frågan om huruvida skyddandet av minderåriga är det enda 
som dessa system kommer användas till. Det finns regimer som lägger omfattande 
resurser på att kontrollera sina invånare och om Internet är tillåtet i en sådan stat kan det 
vara mycket hårt kontrollerat. I dessa sammanhang är ett pornografiskt filter bara en 
början. Det är här de mer flexibelt konstruerade filtren kan bli högst relevanta och här 
kan de även potentiellt orsaka stora skador, där skador definieras som förlust av 
information och begränsande av de mänskliga rättigheterna. Dessa flexibla filter syftar i 
allmänhet till att kunna kontrollera internetanvändande inom organisationer och kan 
användas för att hindra invånarna i en stat från att komma åt olika former av 
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information på nätet. Det finns väldokumenterade fall av sådan filtrering. Ett välkänt 
exempel är information om mänskliga rättigheter och information om Tibets frigörelse 
som är eller varit väldigt hårt kontrollerad i Kina. Vårt empiriska material inkluderar 
kinesisk forskning och det finns ytterliggare några etiska aspekter i detta.  

Kinesisk forskning, i kontrast till västerländsk forskning, utförs under ett juridiskt och 
statligt system som inte kan påstås bära upp de mänskliga rättigheterna. Detta innebär 
att forskning kan utföras som går rakt mot de mänskliga rättigheterna och saknar etisk 
hänsyn av det slaget utan att forskningen får några negativa juridiska konsekvenser. 
Vårt etiska material betonar att forskare inte bara kan skaka av sig skulden och hänvisa 
till en regering eller den organisation de tillhör. Organisationen eller regeringen har ett 
etiskt ansvar och kan ställas till svars, men det frigör inte individen från personligt 
ansvar. Det är svårt att veta i vilken utsträckning kinesiska forskare har möjlighet att 
expandera sina etiska resonemang. I en censurerande kultur är knappast resonemang 
kring det etiska i filtrering ett uppskattat ämne och i sådant fall blir de etiska 
resonemangen självfallet lidande. Att resonera om kinesiska forskares etiska 
ställningstaganden kan enligt Laudon vara helt irrelevant då han i sin artikel påtalar att 
fria individer och rättvis opartisk process är nödvändiga för att kunna tala om etik 
(1995). Det inte vår uppfattning att kinesiska forskare har sådana förutsättningar. 

Sett till västerländska forskare så kan det argumenteras att de har fria möjligheter att 
expandera ett etiskt resonemang och påstå att de faktiskt väljer att begränsa sig till 
argumentationen kring att skydda barn från olämpligt material. Därmed finns det en del 
att anmärka på. Då forskarna i vårt material inte skriver mycket om etiska aspekter så 
blir en del av analysen grundad på vad forskarna inte skriver, vad vi saknar i det etiska 
resonemanget. 

I sammanhanget är det viktigt vilka forskningen är gjord för. Är den till för att användas 
av företag som utvecklar filter för skolor och föräldrar, eller kommer forskningen bidra 
till att utveckla effektiv programvara för en regering som vill kontrollera sina 
medborgare? En stor del av filtreringsforskningen är applicerbar på generella ämnen. 
Det är främst de visuella filtren som är mer specialiserade för att upptäcka nakenhet och 
därmed inte så användbart för att filtrera bort information om exempelvis mänskliga 
rättigheter eller demokrati. Stor vikt kan också läggas vid huruvida forskningen är gjord 
för ett företags räkning och drivet av vinstintresse eller om forskningen utförs å någon 
organisations vägnar, drivet av politiska eller moralfilosofiska idéer.  Det kan ge 
fingervisningar om bakomliggande drivkrafter i forskningen och kan alltså påverka den 
moraliska värdegrund som ligger bakom ett etiskt resonemang eller bristen på 
detsamma. 

Det framgår inte i artiklarna huruvida forskarna gjort medvetna val kring vilka etiska 
riktlinjer de ska följa eller om de följt en form av standardiserad moraliserande 
problemformulering, det vill säga att barn måste skyddas från skadligt material. Det är 
få av artiklarna som citerar referenser kring, eller i någon utsträckning reflekterar över, 
vilken effekt pornografiskt material har på barn. Ett enkelt sätt att göra resonemanget 
mer reflexivt är att referera forskning om huruvida pornografi skadar minderåriga. Det 
är önskvärt med mer forskning om huruvida filtren faktiskt hjälper, om de har en positiv 
effekt. Det vore relevant för den typ av ställningstagande som forskarna redan gjort. 
Utan att referera forskning som styrker de skadliga effekterna av pornografiskt material 
för minderåriga i de miljöer där filter främst förekommer så vet vi inte om behovet 
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finns, om det uppfylls eller om det är en missriktad insats. Det skulle också kunna vara 
så att minderåriga som av ren olycka kommer i kontakt med pornografiskt material inte 
lider någon märkbar skada. Forskningen inom vissa humanistiska områden kan ge svar 
som är vitala för de etiska aspekterna av internetfiltrering. Den forskningen kan ge svar 
på om filtersystemens främsta motivation är relevant och meningsfull. Filtersystemen 
tillför inget positivt om de inte skyddar minderåriga när det är deras syfte, samtidigt 
finns det en väl dokumenterad risk för att filter kan hindra legitim informationsåtkomst.  

Ett fåtal av artiklarna har väl underbyggda etiska resonmang. Deshmukh och 
Rajagopalan går väldigt djupt in i debatten om internetfiltrering och genom att belysa de 
två punkter som de menar att internetfiltreringen måste ta hänsyn till, dvs att det är 
viktigt att inte filtren stör den internetanvändning som är nödvändig på den plats där 
filtret finns, samt att ett filter som behövs pga av lagar inte får blockera mer är det som 
det är tänkt att blockera. De hänvisar i den etiska diskussionen även till ett antal artiklar 
som är relevanta för etiken. Detta anser vi visar att det är fullt möjligt för en artikel som 
publiceras inom IT att ha ett grundligt etiskt resonemang i artikeln och inte endast påtala 
filterns nödvändighet för att det är accepterat inom fältet.  

Polpinij et al (2008) hänvisar i sitt etiska resonemang till forskning som visar på att barn 
tar skada av pornografi. Detta gör att internertfiltrens nödvändighet framstår som mer 
självklara i avseendet att undvika skada.  

Förlust av information faller under ACM Code of Ethics definition av skada och det kan 
rimligen antas att barn som utsätts för pornografi också skulle falla under den 
definitionen. En sak som kan vara värd att lyfta fram är att minderåriga som kommer i 
kontakt med pornografi antingen gör det via en olycklig slump eller för att de söker upp 
materialet. Olycksam kontakt med pornografiskt material sker inte bara via Internet och 
det är tveksamt hur skadligt det är. Medvetet uppsökande av pornografiskt material kan 
ha många skäl, men här kan ett filter innebära att en institution som ett bibliotek inte 
behöver känna ansvar för vad minderåriga gör vid tillhandahållna datorer. Det går också 
att sträcka sig till att påstå att det är ett något avvikande beteende när minderåriga letar 
efter pornografiskt material på en plats som ett bibliotek. Ska fokus då ligga på att 
införa ett filter, exempelvis det som presenteras av Zhu et al, som blockerar önskvärt 
material i 1,82% av fallen och som blockerar 98,12% av pornografin? En fråga vi skulle 
vilja se besvarad är huruvida mängden legitima blockeringar kommer vara fler än 
mängden felaktiga blockeringar, med tanke på hur mycket vanligare normalt 
webbanvändande bör vara gentemot användande av pornografiskt material i exempelvis 
en biblioteksmiljö. Hur stor informationsförlust vid legitimt användande är acceptabelt 
för att barn inte ska kunna söka upp pornografiskt material? 

Det etiska resonemanget i forskningsartiklarna är tunt och ger i kombination med vårt 
etiska material upphov till många frågor. Det etiska materialet pekar på att det är rimligt 
att kritisera filtreringsforskningen för ett begränsat etiskt resonemang och förvänta sig 
att forskare tar potentiella negativa effekter deras system skulle kunna innebära i 
beräkning och bildar ett grundligt etiskt resonemang. Detta blir än mer viktigt vid arbete 
med filtreringssystem som kan vara internationellt användbara för andra fält utöver 
pornografi. Det blir då en mycket konkret fråga om vilken inverkan filter skulle kunna 
ha på mänskliga rättigheter. 
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6 Slutsatser  
Här gör vi en ansats att besvara våra frågeställningar. Vi knyter ihop resonemangen som 
förts i analyskapitlet och återkopplar även till vår metoddel och bakgrund.  

6.1 Vilka redskap/tekniker för att filtrera Internet i 
censurerande syfte forskas det i? 
Historiskt har ett flertal tekniker använts för att censurera Internet, svartlistor/vitlistor, 
URL-blockering, nyckelordsfilter och graderingssystem. I dagsläget ligger fokuset på 
forskning om intelligent innehållsanalys av olika slag, främst textuell och visuell analys. 
Den intelligenta innehållsanalysen är i många fall en långt gången variant av 
nyckelordsfiltrering där statistiska metoder eller maskinlärning används för att få en mer 
sofistikerad hantering av ordfrekvenser och eventuellt vägningar av ord gentemot 
varandra för klassificeringssyften. Det handlar om flexibla filter som skapar regler eller 
beslutsträd som kan användas för att avgöra om en given webbsida är önskvärd eller ej. 
Inom filtreringen av pornografiskt material kompletteras de textuella analyssystemen 
även i flera fall med visuell analys för att täcka in den stora mängden bilder som 
dominerar pornografiska webbsidor. 

Artiklarna i vårt urval tyder på att intelligent innehållsanalys är det största 
forskningsområdet inom internetfiltrering och censursystem för närvarande, då en klar 
majoritet av artiklarna behandlar intelligent innehållsanalys för syftet att filtrera 
webbsidor. Vi kan med god grund påstå att intelligent innehållsanalys är det mest 
utbredda forskningsfältet. Detta beror sannolikt på den nivå av flexibilitet och 
anpassningsförmåga till nya internetvanor som intelligent innehållsanalys medför. Att 
dynamiskt kunna avgöra innehållet på en webbsida istället för att statiskt blockera enligt 
vissa färdiga parametrar torde ligga mer i linje med ett ständigt växande Internet. 

De få resterande artiklarna behandlar dels en metod för att göra graderingssystem i stil 
med PICS mer användbara då de kan skräddarsys närmre en användares förväntningar 
och dels ett sätt att utvärdera och undersöka ett censursystem. Där fanns även 
videoanalys för att känna igen skräckfilmsmaterial och ett filter som istället för 
pornografi försökte filtrera våld, dock med samma typ av intelligenta innehållsanalys 
som många av de andra artiklarna. Undersökningen av censursystemet utfördes 
gentemot kinesiska delar av Internet där trafiken kontrolleras av ett omfattande 
censursystem. Dessa är enstaka forskningsartiklar som visar på lite variation i 
forskningsfältet. Graderingssystem har potential att nyansera filtrering via 
poängsättning i kategorier och att brygga gapet mellan förväntade poängsättningar och 
faktiska poängsättningar kan vara en viktig del i att göra graderingssystem relevanta. 
Lika viktigt är ett automatiskt system för att generera dessa bedömningar då manuell 
bedömning inte har möjligheten att hantera Internets tillväxthastighet. 

Att undersöka censursystem och filter kan vara ett intressant sätt att bedöma effektivitet 
såväl som att söka möjligheter att kringgå sådana system. Metoden skulle dock behöva 
en omfattande teknisk utveckling, den viktigaste aspekten av systemet är en form av 
statistiskt urval som begränsar hur många tester som behöver utföras för att kunna göra 
en rimlig bedömning av vad som blockeras. 
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Då forskningsartiklarna täcker ett relativt långt tidsspann så har vi också kunnat utläsa 
vissa trender i forskningen. Det här har inte varit fokus för vår analys men kan vara av 
intresse likväl. Fokus för forskningen tycks ligga mer på visuella element och bildanalys 
än textuell analys eller blandningar av de två, med kombinerade filter, desto nyare 
forskningen är. I de tidigare artiklarna finner vi det vanligare med artilkar som arbetar 
separat med textuell och visuell analys samt de som främst arbetar med textuell analys. 
Det kan antingen tyda på ett större fokus på visuella filter eller en stark mognad hos de 
textuella vilket kan leda till mindre forskning i området. 

6.2 Vilka resultat presenteras i forskningsartiklarna? 
Flera av de system som artiklarna presenterar har visat sig mycket effektiva. Det 
presenteras resultat på nivån av 98,12% korrekta blockeringar med en överblockering på 
1,82% med hjälp av textuell analys. Stående för sig självt har visuell analys begränsad 
tillförlitlighet medan det uppvisat goda resultat som komplement till textuell analys då 
det i allmänhet är kapabelt att analysera de sidor som textuell analys har problem med, 
sidor med många bilder och lite text. Det finns många olika algoritmer och metoder som 
tycks prestera resultat på ungefär samma nivå. 

Flera av de textuella systemen och även kombinerade system presterar 
blockeringsfrekvenser på över 90% men det varierar hur väl överblockering redovisas, 
det gör en direkt jämförelse otydlig och de varierande dokumentsamlingarna för både 
träning och testande innebär att en sådan jämförelse kunde bli gravt missvisande. 
Sammantaget har flera av systemen en god effektivitet och vissa av dem redogör för 
effektiviteten hos produkter som fanns på marknaden när forskningen utfördes och i 
dessa jämförelser framställs den intelligenta innehållsanalysen som fullständigt 
överlägset. Det tycks inte som att visuell analys presterar tillräckligt väl för att stå på 
egen hand men den tycks ha goda resultat på de sidor där textuella filter misslyckas 
mest, webbsidor med mycket bilder och lite text vilket är ganska vanligt inom 
pornografi. 

Flera av artiklarna presenterar kombinerade filter och i deras resultat finner de sina 
textuella filter starkast men också att det svåraste materialet för textfilter är sådant som 
kan hanteras väl av visuella filter. Deshmukh och Rajagopalan (2006) understryker 
detta, att för att bygga ett statistiskt bättre filter så bör filter kombineras som använder 
olika data som underlag. Då kan flera även ganska ineffektiva filter nå goda resultat. 
Forskningen tycks luta åt kombinerade filter som den mest pålitliga lösningen.  

Det enda systemet som testar, kartlägger och utvärderar censursystem, ConceptDoppler, 
visar på en del teknisk problematik men är en god början i att effektivisera själva 
konceptet. 

6.3 Vilka etiska konsekvenser av sin forskning 
presenterar forskarna i sina artiklar? 
Den främsta slutsats vi kan dra av forskarnas etiska presentationer är att etiken är en 
sekundär fråga. Etiken vävs samman med en i allmänhet generell problemformulering. 
Forskarna överväger sällan några konsekvenser utan lägger fokus på att effektivare 
filtrering leder till färre problem vid användandet av filter. Flera påtalar att filtrering blir 
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allt mer nödvändigt desto mer folk använder Internet och desto större Internet växer sig. 
Detta kvalificeras sällan och referenser till forskning som stödjer behovet lyser med sin 
frånvaro. 

Det finns ett fåtal artiklar i vår empiri som har ett väl utbyggt etiskt resonemang och 
som har förankrat sina resonemang i forskning. Dessa har därmed byggt en grundlig 
problemformulering som är svårare att ifrågasätta och visar att det finns alla möjligheter 
att ha ett etiskt resonemang även i en djupt teknisk forskningsartikel. 

Vi kan konstatera att etiska teorier varit fullständigt frånvarande och det finns gott om 
utrymme för förbättring i området. Det finns etiska teorier, vi har funnit ett flertal och 
det finns etiska riktlinjer att utgå ifrån. Vi har problematiserat det etiska 
ställningstagandet som utveckling av internetfilter mot pornografi innebär och än mer 
har vi problematiserat de generella filter som har potential att orsaka än värre etiska 
dilemman. Det finns i de flesta fall inga svar eller resonemang om dessa att finna i 
forskarnas artiklar och vi finner det direkt oroande. 

Om dessa filter som forskarna presenterat i sina artiklar skulle komma att användas för 
att förtrycka människors rättigheter och tillgång till information så menar vi att det inte 
är svårt att förutse och etiska ramverk förser forskare med ett visst ansvar att överväga 
potentiella negativa effekter med det de utvecklar. Sådana överväganden bör redovisas i 
någon utsträckning i en forskningsartikel även när syftet är något som upplevs som 
vedertaget i vissa kulturer, t. ex. att skydda minderåriga från skadligt material. 

De spår av etisk hänsyn vi kunnat utläsa ur artiklarna med hjälp av ACM Code of Ethics 
handlar främst om att testa systemen. Utvärdering av resultaten finns med på en rent 
teknisk nivå, men genomgående saknas en tydligare diskussion om vilka följder 
resultaten kan ha. Forskarna försöker förbättra systemen för att minska de potentiella 
skadeverkningarna men skärskådar inte vilka skadeverkningarna är eller vad 
konsekvenserna för dessa skadeverkningar kan bli. Ytterliggare bi-effekter av filtrering, 
både i mänskligt beteende och tekniska konsekvenser, begränsningar och övrig inverkan 
som filter kan ha på de som påverkas av det hade också varit intressanta infallsvinklar. 

Vår egen förförståelse påverkar självklart hur vi uppfattar de etiska resonemangen, eller 
avsaknaden av dem. Då det för oss inte är ett självklart argument att barn med alla 
medel ska skyddas mot skadligt material, skiljer sig vår förförståelse från 
artikelförfattarnas, som uteslutande tycks utgå från att barn ska skyddas och att det 
därför är viktigare att tillverka effektiva filter än att diskutera filtrens nödvändighet. 
Hade vi som uppsatsförfattare istället haft utgångspunkten att barns skyddande från 
pornografi är av akut vikt, hade vi troligtvis upplevt etiken i artiklarna som starkare och 
möjligen tillräcklig.  

Vi har hämtat artiklarna från databaser med främst data-och informationsvetenskapligt 
fokus, och det kan vara en anledning till att de etiska resonemangen är så få och 
enkelspåriga. Hade vi istället fokuserat på artiklar från humanistiska eller 
samhällsvetenskapliga databaser hade vi kanske fått ett helt annat resultat. Här kan det 
argumenteras att vi i princip valt bort etiken genom att välja ett tekniskt fält. Vi ser det 
snarare tvärtom. Vi anser att det tekniska fokus som artiklarna har inte ursäktar de vaga 
etiska resonemang som förs. Vi anser att även forskare inom de discipliner som våra 
artiklar tillhör bör känna till och fundera över vilka etiska ansvar de har. Det kan också 
argumenteras att det inte finns utrymme att föra fram etiska resonemang i själva 
artiklarna och att etiken fått utebli av praktiska skäl. Det är självklart en möjlighet. Då 



Sida 67 

blir istället en frågeställning om huruvida det är rimligt med forskning utan etisk 
reflektion väldigt relevant. Vi finner att hur vi vrider på frågan förblir det aktuellt med 
etisk hänsyn även i teknisk forskning. 

6.4 Förslag till vidare forskning  
Som vidare forskning tycker vi att det skulle vara intressant att se en undersökning där 
några eller samtliga av de system som våra artiklar behandlat och även andra 
filtreringssystem, testkörs mot samma testuppsättning och med samma 
träningsuppsättning och en jämförbar inlärningsprocess, för att få fram jämförbara 
resultat. Det vore väldigt intressant att se hur systemen verkligen presterar i en riktig 
jämförelse. Från forskningsartiklarna tycks flera av de textuella metoderna ligga nära 
varandra i effektivitet men med olika mätvärden, träningsuppsättningar, 
testuppsättningar och inlärningshjälp så det är inte rimligt att jämföra resultaten direkt 
mot varandra. 

Något annat som skulle vara intressant att se är hur systemen från artiklarna vi studerat 
skulle klara av att filtrera annat än pornografiskt material. Att döma av det vi har sett, är 
forskning om sådant inte så vanligt, och sett till de resultat som Zhang et al. presenterar 
gällande blockering av alkoholrelaterat material, finns det vissa svårighet med att 
filtrera material som inte har en så specifik uppsättning ord eller termer som pornografi. 
Därav anser vi att det skulle behövas en sådan undersökning. Detta skulle också kunna 
visa på den etiska problematiken med filtreringsforskningen, ett illustrativt exempel 
vore att testa ett filtreringssystem för att filtrera bort mänskliga rättigheter och 
demokratiskt material. Det anses icke önskvärt i vissa stater medan åtminstone vi som 
skriver detta känner oss obekväma vid tanken på sådana filter och det är dokumenterat 
att de faktiskt existerar och används. 

Vidare skulle vi tycka att det vore intressant att se till hur etik och etiska teorier 
presenteras i forskningsartiklar inom andra tekniska områden än informationsfiltering. 
Lyser etiska diskussioner med sin frånvaro även där, eller finns det faktiskt ett 
resonemang kring etik bland forskning inom närliggande områden, exempelvis 
datorteknik. 

Vi skulle gärna se utvärderingar av det faktiska värdet av internetfilter, främst med 
avseende på hur väl det skyddar barn från pornografiskt material och främst bruket i 
skolor och på bibliotek. Det kan ha gjorts sådana undersökningar men de har inte 
kommit till ytan i vårt arbete med den här uppsatsen. Det vore högrelevant för att avgöra 
om det vanligaste återgivna skälet för forskningen är ett riktigt problem eller om det är 
en allmängiltig och potentiellt felaktig uppfattning. 
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7 Sammanfattning 
Censurering och filtrering av Internet används på flera håll i världen i varierande syfte. I 
till exempel USA filtreras Internet på skolor och bibliotek för att hindra barn från att 
komma i kontakt med material som anses skadligt för dem, såsom pornografi. I Kina 
censureras stora delar av Internet och där är det främst propaganda från den politiska 
oppositionen och material om mänskliga rättigheter som staten försöker kontrollera. 

De filter som används för Internet har ofta varit otillräckliga och lidit svårt av att 
blockera material som inte skulle blockeras och vice versa. Därför forskas det en hel del 
kring internetfiltrering i syfte att få fram effektivare filter. Vi tycker att det är intressant 
att se om det framkommer några etiska diskussioner inom forskningsartiklarna, då 
censur och filtreringssystem kan användas för att förtrycka människor och hindra dem 
från att nå information samt föra med sig andra negativa effekter såsom felaktiga 
blockeringar av ofarligt material. Vi vill med uppsatsen ta reda på vilka de filter är som 
används och vilka det bedrivs forskning på, hur effektiva dessa filter är, och huruvida 
det förekommer några etiska diskussioner om tillämpandet av dessa filter i 
forskningsartiklar inom ämnet. 

Våra frågeställningar är:  

• Vilka redskap/tekniker för att filtrera Internet i censurerande syfte forskas det i? 
• Vilka resultat presenteras i forskningsartiklarna? 
• Vilka etiska resonemang kring sin forskning presenterar forskarna i sina artiklar? 

 
Metoden som vi har använt oss av är en forskningsöversikt, då vi vill se på vilken 
forskning som gjorts inom området samt analysera vilka diskussioner kring etik och 
etiska dilemman som förkommer i artiklarna. 

Vi har i kapitlet empiriskt material presenterat en sammanfattning av de trettio artiklarna 
som utgör vårt empiriska material med fokus på artiklarnas problemformulering, metod, 
tillvägagångssätt och resultat. Vi kan konstatera att den metod som är vanligast 
förekommande inom forskning över filtreringssystem är olika former av intelligent 
innehållsanalys. Pornografiskt material utgör nästan uteslutande det som filtren syftar 
till att censurera.  

De etiska resonemangen är oftast väldigt vaga och handlar nästan uteslutande om att 
skydda barn från att komma i kontakt med pornografiskt material. Vi har också sett att 
vissa hänsyn till ACM code of ethics har tagits, i synnerhet vad gäller testandet av 
systemen.  

Vi kan genom att studera artiklarna komma fram till att de system som presenteras är 
tämligen effektiva. Flera av systemen redovisar korrekta blockeringsfrekvenser 
uppemot och över 95% medan överblockeringen varierar tämligen mycket från system 
till system.  

I vår analys och diskussion behandlas frågeställningarna i ordning. Först diskuterar vi 
det som framträtt som det dominanta forskningsområdet inom internetfiltrering, 
intelligent innehållsanalys och för en diskussion om de varierande tekniker som ligger 
bakom dessa system. Vår andra frågeställning medger en diskussion av resultat och om 
hur dessa kan tolkas. Det finns goda grunder till att anse resultaten ojämförbara i form 
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av väldigt varierande förutsättningar för de experiment som utförs, både i 
dokumentuppsättningar för träning och test samt i vilka mått som använts för resultat. 
Vår etikfrågeställning är basis för en omfattande diskussion, vi tar upp det praktiskt 
taget konstant närvarande sättet att motivera filtreringsforskningen, att skydda barn från 
pornografiskt material och varför detta är etiskt problematiskt. Bland annat kan nämnas 
att det citeras väldigt lite forskning om vilken effekt pornografiskt material faktiskt har 
på barn samt om filtrering faktiskt påverkar hur mycket pornografiskt material barn 
kommer i kontakt med. Filter med bredare fokus har också potential för mer omfattande 
etiska dilemman då dessa kan användas för fler syften, somliga etiskt oförsvarbara. Här 
väger diskussionen mellan värdet av filtrering gentemot risken att teknologin används 
till negativ effekt för många människor.  

Slutledningsvis konstaterar vi att den vanligaste metoden inom aktuell 
filtreringsforskning, intelligent innehållsanalys, uppnår en hög effektivitet, åtminstone 
inom det område där det testas, pornografiskt material. Vi konstaterar också att det 
saknas framträdande etiska resonemang och vi efterlyser ett mer reflekterande 
förhållningssätt till vad som är ett ingrepp i individers tillgång till information. 
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