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	i	

Abstract	
Advertising	in	mobile	apps	are	increasing	and	so	is	the	need	to	show	the	right	ad	to	the	right	
user.	This	study	was	conducted	in	cooperation	with	Seekly	AB,	a	company	whose	app	displays	
a	feed	with	upcoming	events	in	a	users	immediate	area.	In	this	app,	every	event	is	associated	
with	an	interest	and	users	can	choose	interests	to	follow	in	a	list.	Seekly	wanted	to	use	so	called	
behavioral	targeting	to	show	ads	in	their	feed.	The	solution	that	was	developed	is	useful	for	all	
Seekly-like	 systems	and	consists	of	a	 content	based	 recommender	 system	 that	 chooses	ads	
based	on	 the	 interests	 a	user	has	 selected	and	events	 and	ads	 that	 the	user	has	 shown	an	
interest	in.	Apps	that	in	some	way	or	another	resembles	the	Seekly	app	are	not	uncommon	and	
recommender	systems	for	behavioral	targeting	suited	for	this	kind	of	system	are	to	the	best	of	
our	knowledge	not	described	in	the	 literature.	The	resulting	recommender	system	has	been	
implemented	and	shown	to	be	able	to	recommend	ads	that	has	been	associated	with	interests	
that	match	the	interests	selected	by	the	user	and/or	amplified	by	his	or	her	behavior.	There	are	
also	indications	that	the	system	would	be	able	to	increase	the	number	of	ad	clicks	compared	
to	randomly	selected	ads,	but	no	statistically	significant	proof	was	found.	

Keywords:	Ads,	 targeting,	behavioral	 targeting,	 recommender	system,	content	based,	native	
advertising,	in-feed	advertising,	computational	advertising	 	



	

	ii	

Sammanfattning	
Annonsering	i	mobilappar	ökar	och	därmed	behovet	av	att	visa	rätt	annons	för	rätt	användare.	
Denna	studie	gjordes	i	sammarbete	med	Seekly	AB,	vars	app	visar	ett	flöde	med	kommande	
events	 i	ens	närområde.	 I	 appen	var	varje	event	associerat	med	ett	 intresse	och	användare	
kunde	välja	vilka	intressen	de	ville	följa	i	en	lista.	Seekly	ville	med	så	kallad	behavioural	targeting	
visa	 annonser	 i	 sitt	 flöde.	 Den	 för	 Seekly-liknande	 system	 generella	 lösning	 som	 togs	 fram	
innebar	att	ett	innehållsbaserat	rekommendationssystem	rekommenderade	annonser	utifrån	
valda	intressen	samt	event	och	annonser	som	användaren	hade	visat	intresse	för.	Appar	som	
på	 ett	 eller	 annat	 sätt	 liknar	 Seeklys	 är	 inte	 ovanliga	 och	 rekommendationssystem	 för	
behavioural	targeting	anpassade	för	dessa	system	finns	såvitt	vi	har	kunnat	se	inte	beskrivna	i	
litteraturen.	Det	resulterande	rekommendationssystemet	har	implementerats	och	visats	kunna	
rekommendera	 annonser	 som	 associerats	 med	 intressen	 som	 matchar	 de	 intressen	
användaren	valt	och/eller	 förstärkt	genom	sitt	beteende.	Det	 finns	också	 indikationer	på	att	
systemet	skulle	kunna	öka	antalet	annonsklick	jämfört	med	slumpmässigt	valda	annonser,	men	
det	har	inte	kunnat	fastställas	med	statistisk	säkerhet.	

Nyckelord:	 Annons,	 riktad	 annonsering,	 rekommendationssystem,	 innehållsbaserad,	 native	
advertising,	in-feed	advertising,	computational	advertising	
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1 Inledning	
1.1 Bakgrund	
Uppdragsgivaren	för	denna	studie,	Seekly	AB,	har	en	app	som	finns	för	web,	iOS	samt	Android	
och	 de	 ville	 införa	 annonsering	 i	 denna	 applikation.	 De	 är	 inte	 ensamma	 om	 att	 vilja	 ha	
annonsering	 i	 sin	app.	Många	appar	 får	 idag	 intäkter	 från	annonsering.	Det	är	också	många	
annonsörer	som	vill	synas	i	appar:	2015	uppskattades	det	att	2016	skulle	över	50%	av	det	som	
spenderades	på	digital	marknadsföring	spenderas	på	mobila	annonser	och	att	2019	skulle	det	
spenderas	 195,55	miljarder	 dollar	 på	mobila	 annonser,	 en	 ökning	med	 ca	 459%	 från	 2014	
(eMarketer,	2015).	

När	så	mycket	spenderas	på	annonsering	kan	inte	alltid	alla	annonser	visas.	För	att	då	få	ut	så	
mycket	som	möjligt	av	varje	annons	bör	rätt	annons	visas	för	rätt	användare.	Detta	kan	göras	
med	riktad	annonsering	baserat	på	beteende,	så	kallad	behavioral	targeting.	Med	behavioral	
targeting	tittar	man	på	vad	en	användare	kan	vara	intresserad	av	och	försöker	matcha	det	med	
annonser.	 Om	 en	 användare	 exempelvis	 är	 intresserad	 av	 fotboll	 så	 får	 användaren	 oftare	
annonser	som	rör	fotboll.	Ett	sätt	att	mäta	hur	effektivt	man	når	ut	till	rätt	person	är	att	mäta	
klickfrekvensen,	eller	CTR	från	engelskans	Click-Through	Rate.	CTR	är	andelen	visade	annonser,	
eller	 impressions,	 som	 en	 användare	 har	 klickat	 på	 (American	 Marketing	 Association).	
Behavioral	targeting	har	visats	öka	CTR	med	upp	till	670%	(Yan	et	al,	2009).	

Det	forskningsfält	som	behandlar	matchning	av	annons	mot	användare	på	internet	benämns	
ofta	”computational	advertising”	och	en	metod	är	att	använda	ett	 rekommendationssystem	
(Broder	2008).	Ett	rekommendationssystem	(alt.	rekommendationsmotor)	är	ett	datorprogram	
som	föreslår	en	eller	flera	element	(eng.	 item)	–	till	exempel	böcker,	artiklar,	resmål,	musik,	
eller	 kontakter	 –	 till	 en	 användare.	 De	 vanligaste	 domänerna	 där	 rekommendationssystem	
används	är	underhållning	 (filmer,	musik,	 spel	etc.),	 innehåll	 (artiklar,	dokument,	e-post-filter	
etc.),	e-handel	(produkter	så	som	böcker,	kameror	etc.),	tjänster	(exempelvis	resor,	konsulter	
och	dating)	och	sociala	medier	(framför	allt	kontakter	och	innehåll).	(Ricci,	Rokach	och	Shapira	
2015)	

I	Seeklys	system	skapar	en	användare	ett	konto	och	kan	sedan	välja	intressen	ur	en	lista.	Appen	
visar	sedan	events	i	form	av	ett	flöde	där	varje	event	associeras	med	ett	intresse.	Annonserna	
skulle	visas	i	flödet	och	ha	ungefär	samma	utformning	som	events,	så	kallad	native	advertising	
med	in-feed	ads	(IAB,	2013).		

En	viktig	del	för	rekommendationssystem	är	hur	systemet	får	information	om	användaren.	Ett	
sätt	att	få	information	är	genom	så	kallad	explicit	feedback,	vilket	innebär	att	användaren	själv	
anger	 vad	 hen	 gillar	 eller	 inte	 gillar.	 Förutom	 explicit	 feedback	 kan	 systemet	 även	 hämta	
information	från	vad	användaren	gör,	till	exempel	vad	hen	tittar	på,	klickar	på	eller	söker	efter,	
vilket	benämns	implicit	feedback	(Isinkaye,	Folajimi	&	Ojokoh	2015).	I	Seeklys	system	finns	det	
möjlighet	till	både	explicit	och	 implicit	 feedback.	De	 intressen	som	användaren	anger	till	sitt	
konto	 visar	 explicit	 vad	 användaren	 är	 intresserad	 av	 för	 rekommendationssystemet.	 När	
användaren	klickar	på	eller	går	med	event,	eller	klickar	på	en	annons	kan	det	implicit	tolkas	som	
att	användaren	är	intresserad	av	dessa.	

Seeklys	app	faller	inom	en	kategori	system	där	element	som	produkter,	events	och	artiklar	samt	
annonser	och	användarprofiler	var	och	en	associeras	med	en	gemensam	uppsättning	diskreta	
metadata,	 sannolikt	 i	 form	 av	 nyckelord.	 Jämfört	 med	 stora	 aktörer	 som	
rekommendationssystem	ofta	förknippas	med,	som	Amazon	eller	Netflix,	har	sådana	system	
ofta	 relativt	 få	 användare.	Därtill	 tillkommer	 att	 uppsättningen	element	 är	mindre	 stabil	 än	
användarbasen.		Det	är	svårt	att	ge	den	här	kategorin	system	ett	namn	som	väl	beskriver	den	
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med	ett	rimligt	antal	ord.	I	texten	har	vi	ofta	valt	att	kalla	dem	för	Seekly-liknande	system.	För	
de	 Seekly-liknande	 system	 som	 avses	 i	 den	 här	 rapporten	 gäller	 dessutom	att	 inga	 externa	
annonseringsnätverk	används,	utan	allt	som	har	med	annonsering	att	göra	hanteras	internt.		

Forskningen	 kring	 rekommendationsmotorer	 för	 annonsvisning	 i	 Seekly-liknande	 system	 är,	
såvitt	vi	kunnat	se,	mycket	begränsad.	Den	fokuserar	mer	på	större	system	med	fler	användare	
eller	system	med	annan	form	av	data	om	användaren	och/eller	elementen.	Därför	är	denna	
studie	 relevant	 för	 de	 företag	 som	 för	 sådana	 appar	 och	 som	 vill	 införa	 eller	 förbättra	
annonsering	i	dessa.	

1.2 Problembeskrivning	
För	att	visa	rätt	annons	för	rätt	användare	kan	alltså	potentiellt	ett	rekommendationssystem	
användas.	 Det	 finns	 dock	 många	 olika	 sätt	 att	 implementera	 ett	 rekommendationssystem	
beroende	bland	annat	på	vilka	data	om	användaren	som	finns	tillgängliga.	Då	forskningen	kring	
rekommendationssystem	 för	 annonsering	 som	 kan	 tillämpas	 på	 Seekly-liknande	 system	 är,	
såvitt	vi	kan	se,	så	begränsad	är	det	inte	tydligt	vilka	lösningar	som	är	lämpliga.	Denna	studie	
adresserar	detta	problem	och	visar	på	en	möjlig	väg	framåt.	

1.3 Syfte	och	mål	
Syftet	 med	 denna	 studie	 var	 att	 konstruera	 ett	 rekommendationssystem	 för	 riktad	
annonsering,	avsett	för	system	där	användarprofiler,	element	och	annonser	är	associerade	med	
en	gemensam	uppsättning	diskreta	metadata	och	där	användarbasen	är	relativt	liten	och	stabil	
i	förhållande	till	elementen.	

Utifrån	studiens	syfte	formulerades	följande	delmål:	

1. Utforma	och	implementera	ett	rekommendationssystem,	lämpligt	för	ett	sådant	
system	som	beskrivs	i	syftet,	som	väljer	ut	annonser	baserat	på	explicit	feedback	och	
användarhistorik.	

2. Utvärdera	rekommendationssystemets	förmåga	att	rekommendera	annonser	med	
associerade	metadata	som	matchar	användarnas	faktiska	beteende.	

3. Utvärdera	rekommendationssystemets	förmåga	att	öka	klickfrekvensen.	

1.4 Avgränsningar	
Normalt	 är	 annonsers	 visningstid	 och/eller	 -frekvens	 kopplad	 till	 hur	 mycket	 annonsören	
betalar.	 För	 att	 lägga	 fokus	 på	 rekommendationssystemets	 förmåga	 till	 rekommendation	
utifrån	 en	 användares	 intressen	 har	 inga	 ekonomiska	 aspekter	 behandlats	 och	
visningsfrekvensen	eller	vilka	annonser	som	visas	påverkas	inte	av	några	sådana	faktorer.	

Annonsernas	utseende	bestämdes	av	värdföretaget	och	rapporten	tar	inte	upp	utformningens	
eventuella	påverkan	på	klickfrekvens,	brand	recognition	och	så	vidare.	Se	kapitel	4.1.1	för	en	
beskrivning	av	Seeklys	annonsdesign.	

En	viktig	aspekt	av	 riktad	annonsering	är	den	personliga	 integriteten,	då	 riktad	annonsering	
kräver	 insamling	av	 information	om	användaren.	Denna	aspekt	diskuteras	dock	 inte	 i	denna	
studie	utan	det	är	upp	till	var	och	en	som	väljer	att	implementera	systemet	att	tillse	att	känsliga	
data	hanteras	på	ett	lämpligt	sätt.	
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2 Teori	
I	följande	kapitel	beskrivs	först	olika	rekommendationsmetoder	samt	sådant	som	allmänt	gäller	
för	 rekommendationssystem.	 Efter	 det	 avhandlas	 mer	 specifikt	 hur	 innehållsbaserad	
rekommendation	fungerar	och	olika	tekniker	som	kan	användas	vid	sådana	rekommendationer.	
Slutligen	behandlas	hur	tidigare	forskning	relaterar	till	denna	studie.		

2.1 Rekommendationssystem	
Rekommendationssystem	kan	delas	in	i	fem	kategorier	baserat	på	vilken	övergripande	metod	
som	används	(Burke,	2007):	

• Innehållsbaserad	–	Dessa	system	rekommenderar	element	som,	baserat	på	
metadata	om	elementet,	liknar	dem	som	användaren	använt	eller	tyckt	om	
historiskt.	

• Kollaborativ	filtrering	–	Här	föreslås	element	baserat	på	vad	användare	vars	profil	
och/eller	beteende	liknar	målanvändarens	har	köpt	eller	gillat.	

• Demografisk	–	Målgruppsbaserade	rekommendationer	baserat	på	demografiska	
data.	

• Kunskapsbaserad	–	Förslag	från	dessa	system	baseras	på	kunskap	om	hur	
elementens	egenskaper	uppfyller	användares	specifika	behov.	

• Hybrid	–	Alla	system	som	kombinerar	två	eller	fler	av	ovanstående	tekniker.	

Systemen	kan	också	ta	hänsyn	till	kontext	 (eng.	context-aware	recommender	systems),	som	
plats	och	tidpunkt.	Detta	kan	vara	viktigt	när	ett	system	föreslår	till	exempel	nyhetsartiklar	eller	
restauranger.	(Ricci,	Rokach	&	Shapira,	2015)	

Kollaborativ	filtrering	kan	i	sin	tur	delas	in	i	närhetsbaserade	(eng.	neighborhood-based)	och	
modellbaserade	(eng.	model-based)	system.	Rekommendationer	från	modellbaserade	system	
är	i	allmänhet	mer	träffsäkra.	Ändå	är	närhetsbaserade	system	vanligare	förekommande,	vilket	
framför	allt	beror	på	att	de	är	enklare	att	 implementera.	De	närhetsbaserade	systemen	kan	
också	 delas	 in	 i	 två	 klasser:	 Användarbaserad	 respektive	 elementbaserad	 (eng.	 item	based)	
rekommendation.	Den	förstnämnda	är	den	ursprungliga	kollaborativa	filtreringsmetoden	och	
fungerar	 så	 som	 beskrivs	 i	 punktlistan	 ovan.	 Elementbaserade	 rekommendation	 liknar	
innehållsbaserad	dito	i	det	att	de	utgår	från	användarens	egna	betyg	(eng.	ratings)	när	den	utför	
själva	 rekommendationen,	men	 istället	 för	metadata	 använder	 systemet	 andra	 användares	
betyg	när	den	beräknar	likhet	mellan	element.	(Ning,	Desrosiers	&	Karypis,	2015;	Koren,	&	Bell,	
2015)	

Ning,	 Desrosiers	 och	 Karypis	 (2015)	 tar	 upp	 fem	 saker	 att	 överväga	 i	 valet	 mellan	
användarbaserad	 och	 elementbaserad	 rekommendation:	 exakthet,	 effektivitet,	 stabilitet,	
rättfärdigande	och	serendipitet.	I	korthet	är	användarbaserade	system	mer	exakta	och	effektiva	
då	 elementen	 är	 fler	 än	 användarna	 och	 stabilare	 då	 användarbasen	 är	 mer	 statisk	 än	
elementlistan.	Dock	ger	de	sämre	förutsättningar	att	rättfärdiga	rekommendationer	gentemot	
användaren	om	så	är	önskvärt.	Med	”serendipitet”	avses	systemets	chanser	att	göra	lyckade	
rekommendationer	 av	 element	 användaren	 annars	 inte	 hade	 upptäckt.	 Detta	 är	
användarbaserade	system	i	allmänhet	bättre	på.	

Ett	problem	för	rekommendationssystem	i	allmänhet	är	det	så	kallade	”cold	start”-problemet:	
När,	beroende	på	rekommendationssystem,	en	ny	användare	eller	ett	nytt	element	tillkommer	
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så	finns	det	till	en	början	ingen	data	om	användaren	eller	elementet	och	eftersom	det	inte	finns	
någon	data	kan	rekommendationssystemet	inte	göra	någon	rekommendation.	Ett	sätt	att	delvis	
komma	runt	cold	start-problemet	är	att	använda	explicit	feedback.	Systemet	frågar	användaren	
vad	 hen	 är	 intresserad	 av	 och	 använder	 den	 informationen	 för	 att	 göra	 de	 första	
rekommendationerna.	(Knijnenburg	&	Willemsen,	2015)	

2.2 Innehållsbaserade	rekommendationssystem	
Innehållsbaserade	rekommendationssystem	analyserar	innehållet	i	elementen	och	jämför	det	
sedan	med	vad	användaren	kan	vara	ute	efter	eller	intresserad	av.	En	vanlig	metod	för	dessa	
system	är	 att	 para	 ihop	nyckelord	 associerade	med	 användarprofilen	 respektive	 elementet.	
Nyckelorden	extraheras	oftast	ur	användarens	profildata	samt	dennes	historiska	beteende	och	
ur	en	beskrivning	av	elementet.	De	främsta	fördelarna	med	innehållsbaserad	rekommendation	
är	att	användarna	kan	processas	isolerat	från	varandra	och	att	de	(till	skillnad	från	kollaborativ	
filtrering)	därmed	kan	rekommendera	element	som	är	nya	i	systemet,	eftersom	de	inte	kräver	
att	något	betyg	satts	för	att	para	dess	metadata	med	en	användarprofil.	Till	nackdelarna	hör	att	
rekommendationerna	 under	 vissa	 omständigheter	 kan	 bli	 väl	 grovkorniga,	 att	 de	 –	 om	 de	
förlitar	 sig	 på	 historiskt	 beteende	 –	 inte	 kan	 ge	 tillförlitliga	 rekommendationer	 till	 nya	
användare	och	att	de	lider	av	en	brist	på	serendipitet.	(de	Gemmis	et	al.	2015)	

Ett	 innehållsbaserat	 rekommendationssystem	är	 i	 allmänhet	 uppbyggt	 av	 tre	 komponenter:	
innehållsanalyserare	 (eng.	 content	 analyzer),	 profilinlärare	 (eng.	 profile	 learner)	 och	
filtreringskomponent	 (eng.	 filtering	 component).	 Den	 förstnämnda	 extraherar	 strukturerad	
information	 ur	 de	 element	 som	 rekommendationerna	 ska	 väljas	 bland.	 De	 element	 som	
användaren	 givit	 feedback	 på,	 till	 exempel	 gillat	 eller	 betygsatt,	 kan	 användas	 som	
träningsexempel	till	profilinläraren,	som	kontinuerligt	lär	in	vad	användaren	gillar	och	inte	gillar.	
Denna	 information	 används	 av	 filtreringskomponenten	 till	 att	 skapa	 rekommendationer,	
antingen	i	form	av	en	uppdelning	mellan	intressanta	och	ointressanta	element,	eller	en	rankad	
lista.	(de	Gemmis	et	al.	2015)	

En	 vanlig	 metod	 för	 innehållsanalyserare	 att	 strukturera	 data	 är	 att	 använda	
vektorrummodellen,	eller	VSM	(Vector	Space	Model),	som	är	ett	sätt	att	spatialt	representera	
textdokument.	Själva	rummet	utgörs	av	alla	ord	som	finns	representerade	i	något	dokument	
(eventuellt	 förutom	 stoppord),	 det	 vill	 säga	 varje	 ord	 utgör	 en	 dimension.	 Dokumenten	
representeras	 sedan	 som	 vektorer	 där	 riktningen	 avgörs	 av	 ingående	 ords	 associationsgrad	
med	dokumentet.	Ord	anses	starkt	associerade	med	ett	dokument	om	de	ingår	med	relativt	
sett	 högre	 frekvens	 i	 dokumentet	 än	 i	 dokumentsamlingen	 som	 helhet.	 För	 att	 uppnå	 den	
effekten	används	vanligen	TF-IDF-metoden	(Term	Frequency	–	Inverse	Document	Frequency)	
för	 att	 vikta	orden.	Dessutom	normaliseras	 vektorerna	 för	 att	 undvika	 att	 längre	dokument	
rekommenderas	oftare.	(de	Gemmis	et	al.	2015)	

Profilinläraren	använder	normalt	någon	maskinlinlärningsalgoritm	varav	de	vanligaste	baseras	
på	sannolikhetsmetoder,	relevance	feedback	och	k-nearest	neighbour-algoritmer.	Naïve	Bayes	
är	ett	exempel	på	en	sannolikhetsmetod,	där	man	utgår	från	Bayes	teorem:	

𝑃 𝑐 𝑑 =
𝑃 𝑐 𝑃 𝑑 𝑐

𝑃(𝑑)
	

I	detta	fall	beräknas	den	betingade	sannolikheten	att	dokumentet	𝑑	tillhör	klassen	𝑐.	För	att	
klassificera	 ett	 dokument	 som	 intressant	 eller	 icke	 intressant	 väljs	 klassen	 med	 högst	
sannolikhet.	 𝑃(𝑑)	 är	 samma	 för	 alla	 klasser	 och	 kan	 därför	 ignoreras.	 𝑃 𝑐 	 och	 𝑃 𝑑 𝑐 	
uppskattas	genom	att	element	som	användaren	sedan	tidigare	har	återkopplat	på	undersöks.	
Anledningen	 till	 att	 algoritmen	 kallas	 ”naiv”	 är	 att	 den,	 då	 det	 är	 osannolikt	 att	 samma	
dokument	 dyker	 upp	 fler	 än	 en	 gång,	 betraktar	 alla	 ord	 och	 tecken	 i	 ett	 dokument	 som	
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oberoende	av	varandra.	Denna	förenkling	av	verkligheten	har	empiriskt	visat	sig	fungera	bra.	
(de	Gemmis	et	al.	2015)	

Två	modeller	är	vanliga	 för	att	beräkna	𝑃 𝑐 	och	𝑃 𝑑 𝑐 :	multi-variate	Bernoulli	model	och	
multinomial	 model.	 Båda	 representerar	 ett	 dokument	 som	 en	 vektor	 där	 varje	 term	 som	
förekommer	i	något	dokument	utgör	en	dimension.	Skillnaden	är	att	i	multi-variate	Bernoulli	
model	räknas	endast	förekomsten	av	ord	vilket	innebär	att	utsträckningen	i	en	dimension	är	
binär,	 medan	multinomial	model	 också	 fångar	 information	 om	 termfrekvens.	 (McCallum	&	
Nigam,	1998)	

Algoritmer	som	finner	k-nearest	neighbours	använder	någon	likhetsfunktion	för	att	gruppera	
vektorer	efter	hur	nära	de	är	varandra	i	vektorrummet.	I	VSM,	till	exempel,	representeras	även	
användarprofiler	 som	 viktade,	 normaliserade	 ordvektorer	 och	 filtreringskomponenten	
rekommenderar	de	dokument	vars	vektorer	ligger	närmast	användarvektorn.	(de	Gemmis	et	
al.	2015)	

Das	(2015)	demonstrerar	hur	en	innehållsbaserad	rekommendationsmotor	kan	implementeras	
i	 praktiken.	 I	 denna	 modell	 använder	 innehållsanalyseraren	 en	 binärrepresentation	 av	
”attribut”	 (vilket	skulle	motsvara	ord	 i	 fallet	 textdokument)	 för	att	 skapa	den	normaliserade	

dokumentvektorn	𝒅) =
*+
,
, *.
,
, … , *0

,
	för	dokumentet	𝑖,	där	𝑎	är	ett	eller	noll	beroende	på	

om	attributet	förekommer,	𝑛	är	antalet	förekommande	attribut	i	dokumentsamlingen	och	𝑥	är	
antalet	förekommande	attribut	i	dokumentet.	Med	en	binärrepresentation	av	attribut	behöver	
TF	(Term	Frequency,	se	ovan)	inte	beräknas	eftersom	𝑎	ändå	alltid	blir	ett	eller	noll.	

Profilinläraren	skapar	sedan	vektorn	𝒑6 = 𝒂8 ⋅ 𝒖6, 𝒂; ⋅ 𝒖6, … , 𝒂< ⋅ 𝒖6 	 för	användaren	𝑗,	där	
𝒂> = 𝑑8,>,𝑑;,>,, … , 𝑑<,>, 	 är	attributvektorn	 för	attributet	𝑘	där	värdet	𝑑),> =

*@
,
	hämtas	ur	

dokumentvektorn	 𝒅) 	 (se	 ovan)	 och	 𝒖6 = 𝑙)8,6, 𝑙);,6, … , 𝑙)<,6 	 är	 interaktionsvektorn	 för	
användaren	 där	 𝑙	 antar	 ett	 värde	 baserat	 på	 användarens	 interaktion	 med	 dokumentet	 𝑖,	
exempelvis	 0, 5 	om	det	är	ett	betyg	eller	 −1, 0, 1 	för	”gillar	inte”,	”ingen	interaktion”	och	
”gillar”.	

Innehållsanalyseraren	beräknar	𝐷𝐹*	och	𝐼𝐷𝐹*	för	varje	attribut	𝑎,	där	DF	står	för	”Document	
Frequency”	och	definieras	som	antalet	dokument	attributet	förekommer	i.	Om	𝑛	får	beteckna	
antalet	 dokument	 i	 samlingen	 kan	 IDF	 (”Inverse	 Document	 Frequency”,	 se	 ovan)	 sedan	
beräknas	med:	

𝐼𝐷𝐹* =
log8L 𝑛/𝐷𝐹* , 𝐷𝐹* > 0

0, 𝐷𝐹* = 0	

Slutligen	 beräknas	 sannolikheten	𝑝),6 = 𝒅) ⋅ 𝒖6 ⋅ 𝐼𝐷𝐹8, 𝐼𝐷𝐹;, … , 𝐼𝐷𝐹< 	 för	 att	 användaren	 𝑗	
gillar	dokumentet	𝑖.	(Das	2015)	

2.3 Relaterad	forskning	
Computational	 advertising	 (CA)	 beskrevs	 för	 omkring	 tio	 år	 sedan	 som	 ”an	 emerging	 new	
scientific	sub-discipline,	at	the	intersection	of	large	scale	search	and	text	analysis,	information	
retrieval,	 statistical	 modeling,	 machine	 learning,	 classification,	 optimization,	 and	
microeconomics”.	CA	handlar	om	att	hitta	den	bästa	matchningen	mellan	en	användare	i	en	
given	kontext	och	en	passande	annons.	(Broder	2008)	

CA	används	främst	inom	tre	områden	på	internet:	sponsored	search,	contextual	advertising	och	
display	advertising.	Sponsored	search	används	i	sökmotorer	för	att	utnyttja	det	faktum	att	en	
användare	avslöjat	ett	 intresse	genom	att	söka	 information	om	det	och	då	passa	på	att	visa	
relevanta	annonser	givet	sökfrasen,	contextual	advertising	handlar	om	att	matcha	en	annons	
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mot	 innehållet	 på	 en	 webbsida	 och	 display	 advertising	 är	 annonsering	 med	
multimediaannonser,	till	exempel	banners,	bilder	och	filmer.	(Dave	&	Varma	2015)	

Hur	 CA	 används	 inom	ovanstående	 tre	 områden	 är	 väl	 beskrivet	 i	 forskningen.	 I	 sponsored	
search	är	ett	flertal	algoritmer	för	att	välja	och	matcha	annonser	i	bruk,	bland	annat	används	
vektorrummodellen	(Feuerstein,	Heiber,	Martínez-Viademonte	&	Baeza-Yates	2007;	Raghavan	
&	 Iyer	 2008;	 se	 kap.	 2.2).	 Vid	 contextual	 advertising	 används	 system	 som	har	 likheter	med	
rekommendationssystem,	 vilket	 inspirerade	 Addis,	 Armano,	 Giuliani	 och	 Vargiu	 (2010)	 att	
sammanföra	fälten	och	konstruera	ett	nytt	rekommendationssystem	som	även	det	utnyttjade	
avstånd	mellan	element-	och	användarvektorer	samt	TF-IDF	(se	kap.	2.2).		

Forskning	inom	CA	handlar	i	allmänhet	om	hur	man	hanterar	enorma	mängder	annonser,	text	
och	användare	(som	dessutom	måste	spåras)	samt	hur	man	i	denna	kontext	väger	behavioural	
targeting	mot	hur	mycket	olika	 annonsörer	 är	beredda	att	betala	 för	en	 impression	 (Wang,	
Zhang	&	Yuan	2016).	I	litteraturen	om	rekommendationssystem	återfinns	å	andra	sidan	en	del	
experiment	med	relativt	få	användare	och	mindre	mängder	data.	Ett	exempel	är	Addis	et	al.	
(2010)	som	nämndes	ovan.	I	deras	studie	testade	de	ett	rekommendationssystem	genom	att	
rekommendera	bilder	till	användare	utifrån	användarnas	explicita	feedback.	I	den	studien	hade	
de	relativt	få	bilder	(cirka	700	stycken)	och	användare	(26	stycken),	men	fick	ändå	ett	resultat	
som	visade	att	rekommendationen	kunde	fungera.	Ett	annat	exempel	är	Bocanegra	et	al.	(2017)	
som	 använde	 ett	 innehållsbaserat	 rekommendationssystem	 för	 att	 framgångsrikt	
rekommendera	videor	från	en	mindre	samling	(53	stycken	videor)	till	hälsoinformationsartiklar.	
Ytterligare	 ett	 exempel	 på	 att	 innehållsbaserad	 rekommendation	 kan	 fungera	 bra	 för	 små	
system	 är	 en	 studie	 där	 Werner	 &	 Cruz	 (2013)	 använde	 ett	 innehållsbaserat	
rekommendationssystem	för	att	rekommendera	70	olika	artiklar	till	10	olika	användare.	
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3 Metod	
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 först	 den	 övergripande	 metoden	 för	 studien,	 Design	 Science	
Research	eller	DSR,	 samt	varför	den	valdes.	Därefter	 följer	en	översiktlig	beskrivning	av	och	
motivering	 av	 processen	 för	 att	 uppnå	 delmålen	 för	 studien	 och	 därmed	 uppfylla	 det	
övergripande	syftet.		

3.1 Övergripande	metod	
Uppdraget	från	Seekly	innebar	utveckling	och	design	av	mjukvara	för	att	rekommendera	och	
schemalägga	 annonser	 i	 enlighet	 med	 deras	 behov.	 Utifrån	 insikten	 att	 forskning	 om	
rekommendationssystem	 för	 annonser	 specifikt	 för	 Seekly-liknande	 system	 är	 begränsad	
formulerades	syfte	och	delmål	som	tydliggör	att	studiens	primära	uppgift	är	att	förmedla	ett	
sätt	att	implementera	ett	sådant	rekommendationssystem	samt	evaluera	detsamma.	Det	vill	
säga:	Resultatet	av	 forskningen	är	”a	purposeful	 IT	artifact	created	 to	address	an	 important	
organizational	problem	[…]	described	effectively,	enabling	its	implementation	and	application	
in	an	appropriate	domain”	(Hevner,	March,	Park	&	Ram	2004).	Därför	bedömdes	Design	Science	
Research	 i	 enlighet	med	 de	 sju	 riktlinjer	 som	 presenterats	 av	 Hevner	 et	 al.	 (2004)	 vara	 en	
lämplig	övergripande	metod	för	denna	studie:	

• ”Guideline	1.	Design	as	an	Artifact”	–	En	artefakt,	ett	rekommendationssystem	för	
riktad	annonsering	i	Seekly-liknande	system,	utvecklades	och	implementerades.	

• ”Guideline	2:	Problem	Relevance”	–	Behovet	kom	från	industrin	och	
kravspecifikationen	från	värdföretaget	låg	till	grund	för	artefaktens	design	och	
funktionalitet.	

• ”Guideline	3:	Design	Evaluation”	–	Designen	utvärderades	med	avseende	på	
artefaktens	förmåga	att	dels	göra	rimliga	rekommendationer	till	riktiga	
användare,	dels	öka	klickfrekvens	på	annonser.	

• ”Guideline	4:	Research	Contributions”	–	Arbetet	bidrar	med	ny	vetenskaplig	
kunskap	genom	att	beskriva	lösningar	för	en	typ	av	system	där	det	här	sättet	att	
rikta	annonser	tidigare	inte	beskrivits	i	forskningen.	

• ”Guideline	5:	Research	Rigor”	–	Möjliga	algoritmer	och	andra	dellösningar	
hittades	i	den	för	området	aktuella	forskningslitteraturen.	

• ”Guideline	6:	Design	as	a	Search	Process”	–	För	att	välja	ut	och	anpassa	lösningar	
för	artefakten	och	angränsande	system	krävdes	idéer	från	andra	källor,	lite	
innovation	och	ett	visst	mått	av	trial-and-error.	Designen	utvecklades	i	en	iterativ	
process	där	kandidater	utvecklades,	prövades	och	förkastades	eller	
vidareutvecklades.	

• ”Guideline	7:	Communication	of	Research”	–	Denna	rapport	syftar	till	att	vara	
tillgängligt	för	både	en	teknisk	publik	och	en	mer	affärsinriktad	dito.	

DSR	 är	 en	 vanlig	 och	 väl	 beprövad	metod	 då	 nyskapande	 IT-infrastruktur	 ska	 utvecklas	 och	
utvärderas.	Metoden	är	utformad	för	att	skapa	och	utvärdera	en	fungerande	och	nyskapande	
(om	än	inte	nödvändigtvis	optimal)	mjukvara,	metod	eller	modell	för	att	lösa	och	generalisera	
ett	 specifikt	 problem	 i	 industrin.	 I	 denna	 studie	 motsvarar	 det	 att	 finna	 fungerande	
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rekommendations-	och	schemaläggningsmetoder	samt	implementera	och	utvärdera	dessa	för	
att	lösa	Seeklys	och	andra	företags	med	liknande	lösningar	behov	av	riktad	annonsering.	

3.2 Arbetsgång	
Först	 genomfördes	 en	 litteraturgenomgång	 för	 att	 identifiera	 lämpliga	
rekommendationsmetoder.	Därefter	testades	kandidaterna	i	en	iterativ	process	där	embryon	
till	algoritmer	skissades	och	testades	för	att	hitta	en	lovande	strategi.	En	av	dessa	valdes	ut	på	
basis	av	att	den	dels	såg	ut	att	ge	adekvata	rekommendationer	med	fingerade	data,	dels	var	
enkel	 nog	 att	 implementera	 på	 den	 korta	 tid	 som	 fanns.	 Parallellt	 med	 att	 denna	
implementerades	anpassades	Seeklys	system	(appar	och	backend)	för	att	kunna	visa	annonser	
och	 spara	 den	 statistik	 som	 behövdes	 för	 att	 utvärdera	 systemet.	 Därefter	 rekryterades	
testgruppen	och	experimentet	kördes	(se	kap.	3.3)	varefter	analysen	av	insamlade	data	tog	vid	
(se	kap.	3.4).	Tillvägagångssättet	beskrivs	i	detalj	i	kapitel	4.	

3.3 Experimentuppställning	
För	att	uppnå	studiens	andra	och	tredje	delmål	genomfördes	ett	tidskomprimerat	experiment	
där	 en	 grupp	 användare	 fick	 rekommenderade	 och	 slumpmässigt	 utvalda	 annonser	
omväxlande.	 Systemet	 hade	 fyra	 möjliga	 konfigurationer:	 A)	 ingen	 annonsvisning,	 B)	
slumpmässigt	utvalda	annonser,	C)	rekommendationssystemets	fem	högst	rankade	annonser	
och	 D)	 rekommendationssystemets	 fem	 högst	 rankade	 annonser	 distribuerade	 enligt	 ett	
särskilt	mönster	över	tre	dagar1.	Konfiguration	A	kördes	under	de	åtta	första	dagarna	med	syfte	
att	ge	rekommendationssystemets	profilinlärare	möjlighet	att	bygga	användarprofiler.	Under	
de	15	följande	dagarna	växlade	systemet	konfiguration	varje	dag,	upprepandes	ordningen	B-C-
D,	alltså	5	körningar	per	konfiguration.	Skälen	till	att	växla	mellan	konfigurationerna	var	dels	att	
minska	risken	att	själva	introduktionen	av	annonser	påverkade	användarna	mer	med	den	ena	
eller	 den	 andra	 konfigurationen,	 dels	 att	 minska	 påverkan	 av	 hur	 användarnas	 beteende	
förändras	under	lång	användning	av	appen.	

Testgruppen	bestod	av	frivilliga	som	rekryterades	dels	i	en	Facebook-grupp	(se	kap.	4.3),	dels	
bland	 författarnas	 släktingar.	 Ett	 innehållsbaserat	 rekommendationssystem	 tittar	 endast	 på	
användarens	egna	beteende	och	historia	när	den	gör	en	rekommendation.	Den	tar	inte	med	
vad	andra	användare	har	gjort.	Detta	minskar	behovet	av	ett	slumpmässigt	urval	testdeltagare.	
Problemet	att	frivilliga	 inte	är	representativa	för	populationen	som	helhet	kvarstår	eftersom	
det	kan	göra	att	alla	intresseområden	inte	täcks.	De	flesta	av	de	frivilliga	var	mer	eller	mindre	
kända	 för	 författarna	 och	 bedömdes	 av	 dessa	 ha	 tillräckligt	 spridda	 intressen.	 Tiden	 räckte	
heller	 inte	 till	 för	 den	 mer	 omfattande	 rekryteringsprocess	 som	 skulle	 krävas	 för	 ett	
slumpmässigt	urval.	

3.4 Databehandling	
För	 att	 uppfylla	 delmål	 två	 och	 evaluera	 rekommendationssystemets	 förmåga	 att	
rekommendera	 annonser	 som	matchar	 användarens	 faktiska	 beteende	 användes	 data	 från	
experimentet.	 För	 varje	 testdeltagare	 skapades	 en	 tabell	 per	 körning	 med	 fyra	 kolumner:	
intresse,	poäng	för	intresset,	antal	rekommenderade	annonser	associerade	med	intresset	som	
visats	och	antal	slumpmässiga	annonser	associerade	med	intresset	som	visats.	En	hög	poäng	
för	ett	visst	 intresse	 indikerar	att	användaren	 i	stor	utsträckning	har	 interagerat	med	events	
och	annonser	som	associerats	med	detta	 intresse.	Poängen	beräknades	på	samma	sätt	som	

																																																													
1	Konfiguration	D	skulle	evaluera	en	algoritm	som	var	tänkt	att	ingå	i	studien	men	som	av	olika	skäl	lyftes	
ut,	se	kap.	6.1.2.	
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rekommendationssystemet	gjorde	(se	kap.	5.1.2).	Ur	varje	tabell	togs	två	trendlinjer	fram:	en	
för	slumpmässig	och	en	för	rekommenderad	annonsvisning.	Dessa	genererades	genom	att	först	
sortera	 tabellen	 i	 första	 hand	 på	 poäng	 och	 i	 andra	 hand	 på	 antal	 visade	 annonser	 för	 ett	
intresse,	 från	 lägsta	 till	 högsta	 värde.	 Därefter	 togs	 alla	 poster	 där	 både	 poäng	 och	 antal	
annonser	var	noll	bort	och	i	ett	diagram	med	intressen	på	x-axeln	(med	bibehållen	sortering)	
och	 antal	 annonser	 på	 y-axeln	 plottades	 en	 trendlinje	 genom	 enkel	 linjär	 regression.	
Trendlinjens	 lutning	 indikerade	 hur	 väl	 annonsernas	 associerade	 intressen	 matchade	
användarens	 poäng	 på	 intressen	 den	 körningen.	 En	 högre	 lutning	 innebar	 alltså	 bättre	
matchning	av	annonser	mot	användarens	intressen.	Tabeller	som	innehöll	för	få	värden	för	att	
kunna	skapa	trendlinjer	för	både	slumpmässig	och	rekommenderad	annonsvisning	togs	bort	så	
att	en	lista	med	par	av	trendlinjer	för	varje	användare	och	körning	kunde	skapas.	

Eftersom	stickprovet	blev	relativt	stort	(> 30)	så	kan	det	enligt	den	centrala	gränsvärdessatsen	
antas	 vara	 normalfördelat.	 Därmed	 kan	 en	 hypotesprövning	 med	 parvisa	 jämförelser	 av	
regressionslinjernas	 lutning	 för	 respektive	 konfiguration	 avgöra	 om	 konfiguration	 C	 ger	
signifikant	 bättre	 matchning	 mellan	 annonser	 och	 intressen.	 Låt	 𝜇R = 𝜇S − 𝜇T	 beteckna	
skillnaden	 i	populationsmedelvärde	mellan	konfiguration	C	och	konfiguration	B.	Nollhypotes	
och	mothypotes	kan	då	formuleras	enligt:	

𝐻L:	𝜇R ≤ 0	

𝐻8: 𝜇R > 0	

Testvariabeln	𝑡	beräknas	med:	

𝑡 =
𝑑 − 𝜇R
𝑠R 𝑛

	

…	 där	 𝑑	 är	 medeldifferensen,	 𝑠R	 är	 skillnadens	 standardavvikelse	 och	 𝑛	 är	 antalet	
regressionslinjepar.	Gränsvärden	för	olika	signifikansnivåer	fås	sedan	ur	en	t-tabell	för	𝑛 − 1	
frihetsgrader.	(Wahlin	2015)	

För	att	även	göra	en	mer	detaljerad	analys	valdes	 två	användare	ut	 från	en	körning.	De	 två	
användarna	 som	 valdes	 ut	 hade	 den	 största	 differensen	 mellan	 annonsklick	 på	
konfigurationerna	B	och	C.	Den	ena	användaren	hade	flest	annonsklick	på	konfiguration	B	och	
den	andre	på	konfiguration	C.	Anledningen	 till	 att	dessa	valdes	ut	var	 för	att	 se	om	det	var	
någon	 skillnad	 på	 poäng	 och	 intressefördelningen	 mellan	 användarna	 som	 kunde	 förklara	
skillnaden	 i	 annonsklick.	 För	 att	 visualisera	 skillnaderna	 plottades	 ett	 diagram	 för	 varje	
konfiguration	och	användare	på	samma	sätt	som	beskrivs	ovan	för	att	ta	fram	trendlinjer,	med	
den	enda	skillnaden	att	också	poäng	per	intresse	togs	med.	

En	ansats	att	nå	det	tredje	delmålet,	att	utvärdera	rekommendationssystemets	förmåga	att	öka	
klickfrekvensen,	gjordes	genom	att	mäta	antalet	klick	på	annonser	per	användare.	Detta	var	
också	kopplat	till	vilken	konfiguration	(se	kap.	3.3)	som	användes.	De	båda	konfigurationerna	
jämfördes	parvis	över	de	fem	körningarna.	Då	körningarna	var	relativt	få	och	inte	kunde	antas	
vara	 normalfördelade	 var	 en	 icke-parametrisk	metod	 lämplig	 och	 eftersom	 det	 var	 samma	
population	som	undersöktes	för	de	båda	konfigurationerna	var	paren	av	mätvärden	beroende.	
På	grund	av	detta	och	att	datanivån	var	högre	än	nominaldata	ansågs	Wilcoxons	teckenrangtest	
(eng.	Wilcoxon	sign-rank	test)	vara	lämpligt	för	att	avgöra	om	konfiguration	C	gav	signifikant	
högre	klickfrekvens	än	konfiguration	B.	(Vejde	2002)	 	



	

10	

	

4 Tillvägagångssätt	
För	att	genomföra	experimentet	behövde	vissa	anpassningar	av	Seeklys	system	göras.	Detta	så	
att	 det	 kunde	 hantera	 dels	 annonser	 och	 dels	 den	 data	 som	 behövdes	 samlas	 in	 både	 för	
annonserna	 och	 för	 experimentet.	 I	 detta	 kapitel	 behandlas	 Seeklys	 system	 och	 de	
anpassningar	som	gjorts	av	det.	Därefter	beskrivs	utvecklingen	av	artefakterna	och	slutligen	
genomförandet	av	experimentet.	

4.1 Anpassningar	av	Seeklys	system	

4.1.1 Appar 

Seekly	 har	 en	 iOS-app	 och	 en	 Android-app	 med	 likartad	 funktionalitet	 och	 utseende.	 En	
användare	måste	registrera	sig	 innan	hen	kan	använda	appen.	Vid	registrering	(eller	senare)	
kan	användaren	välja	intressen	ur	en	lista	innehållande	drygt	200	dylika,	inordnade	under	18	
olika	kategorier.		

En	 inloggad	 användare	 kan	 se	 ”events”	 som	
kommer	 att	 ske	 i	 valt	 geografiskt	 område.	
Dessa	presenteras	i	ett	antal	”flöden”	liknande	
de	som	finns	i	kända	appar	som	Facebook	och	
Instagram,	varav	det	viktigaste	 flödet	är	 ”Allt	
som	händer”	där	alla	kommande	events	visas.	
Allt	eftersom	en	användare	skrollar	ner	i	flödet	
hämtas	fler	event	från	servern,	för	närvarande	
tio	 åt	 gången.	Varje	 event	 är	 associerat	med	
exakt	ett	av	ovan	nämnda	intressen.	Ett	event	
visas	i	flödet	i	form	av	en	större	bild	och	under	
den	en	statusrad.	 I	bildens	övre	vänstra	hörn	
står	det	intresse	som	associerats	med	eventet	
och	 längst	 ner	 i	 bilden	 anges	 plats,	 tid	 och	
datum.	 Däremellan	 syns	 eventets	 rubrik,	 se	
bild	1.	

I	 systemet	 finns	 en	 distinktion	mellan	 vanliga	
events	 och	 ”business	 events”.	 De	 förra	 kan	
skapas	av	vilken	användare	som	helst	direkt	i	telefonen,	medan	business	events	måste	läggas	
till	i	administrationspanelen	(se	kap.	4.1.3).	Business	events	kan	till	skillnad	från	vanliga	events	
ha	ett	obegränsat	antal	deltagare.	Visuellt	märks	skillnaden	i	statusraden.	Vanliga	events	har	
tre	små	ikoner	med	bilder	på	användare	som	är	anmälda	till	eventet	och	bredvid	dessa	anges	
hur	många	deltagarplatser	som	finns	kvar.	Till	höger	i	statusfältet	finns	en	knapp	med	texten	
”Gå	med”	som	lägger	till	eventet	i	profilens	”kommande	aktiviteter”	(en	vy	som	nås	via	”Min	
profil”	i	huvudmenyn).	Business	events	har	istället	en	visningsräknare	(man	når	en	vy	med	mer	
detaljer	genom	att	klicka	på	bilden)	och	knappen	till	höger	i	statusfältet	har	istället	texten	”Kom	
ihåg”,	men	funktionaliteten	är	densamma.	

För	annonserna	ville	Seekly	ha	så	kallad	native	advertising	med	annonser	in-feed.	Detta	innebär	
att	annonserna	visades	i	samma	flöde	som	events	och	att	de	till	utseendet	liknade	dessa	events.	
Annonserna	 hade	 dock	 vissa	 skillnader	 för	 att	 differentiera	 dem	 från	 annat	 innehåll.	 På	
annonser	 visades	 texten	 ”Sponsrat”	 istället	 för	 intresse,	 tid	 togs	 bort	 helt	 och	 i	 övre	 högra	
hörnet	på	bilden	visades	annonsörens	logotyp.	I	statusraden	visades	annonsörens	namn	istället	
för	 visningar/antal	 platser	 och	 knappen	 till	 höger	 fick	 en	 för	 annonsen	 anpassad	 text	
(exempelvis	”Köp	nu!”	eller	liknande).	Klick	på	knapp	eller	bild	ledde	till	annonsens	så	kallade	

Bild	1:	Ett	event	från	Seeklys	flöde	
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landing	page	som	öppnades	i	telefonens	webbläsare.	Dessutom	rapporterades	alla	klick	på	en	
annons	 till	 back-end	med	 ett	 anrop	 som	 skapades	 för	 detta	 (se	 kap.	 4.1.2).	 Impressions	 av	
annonser	 skickades	 med	 till	 anropet	 som	 begärde	 nya	 events.	 Denna	 lösning	 innebär	 att	
rapportering	av	impressions	alltid	hamnar	ett	anrop	efter	att	de	visats	och	därför	mellanlagras	
de	 senaste	 i	 telefonens	minne	 och	 skickas	 nästa	 gång	 events	 begärs	 för	 att	 säkerställa	 att	
impressions	inte	förloras	när	appen	stängs	av	eller	flödet	på	annat	sätt	lämnas.	Om	användaren	
loggar	ut	rapporteras	kvarvarande	impressions	direkt	till	ett	för	ändamålet	avsett	nytt	anrop.	

En	impression	definieras	i	det	här	fallet	som	att	en	annons	lästs	in	för	att	visas	på	skärmen	och	
att	det	därför	är	mycket	troligt	att	den	verkligen	har	visats.	Detta	går	dock	inte	att	veta	helt	
säkert,	varken	i	iOS	eller	Android.	Om	en	användare	skrollar	tillbaka	upp	igen	i	flödet	kommer	
en	visning	av	en	annons	inte	att	rendera	någon	ny	impression.	

4.1.2 Back-end 

Back-end	utgörs	av	ett	REST-API	där	de	enda	för	arbetet	relevanta	anropen	är	1)	hämta	angivet	
antal	events	från	ett	visst	startindex	och	2)	hämta	detaljer	om	ett	event.	Anrop	1	är	ett	GET-
anrop	där	uppgifter	som	exempelvis	startindex	skickas	som	parametrar	i	anropets	URL.	Detta	
var	det	enda	anrop	som	modifierades	och	det	genom	att	en	ny	parameter,	”impressions”,	lades	
till.	 Denna	 parameter	 används	 av	 apparna	 för	 att	 rapportera	 antalet	 unika	 annonsvisningar	
sedan	föregående	begäran	om	events	skickades.	Till	koden	för	anrop	2	lades	funktionalitet	för	
att	spara	data	om	vilka	event	användaren	hade	valt	att	titta	på	detaljer	för.	

Utöver	dessa	modifikationer	lades	ett	antal	nya	anrop	till:	

• Fem	anrop	för	att	lista,	hämta,	lägga	till,	redigera	och	ta	bort	annons(er).	

• Två	anrop	för	att	ladda	upp	bakgrundsbild	samt	logotyp	för	en	annons.	(Dessa	två	
och	ovanstående	fem	anrop	används	av	administrationspanelen,	se	kap.	4.1.3).	

• Två	anrop	för	att	rapportera	och	spara	impressions	och	klick	på	annonser.	

4.1.3 Administrationspanel 

Administrationspanelen	är	en	webbsida	där	en	administratör	kan	lista,	lägga	till,	redigera	och	
ta	 bort	 intresse-kategorier,	 intressen,	 events	 och	 användare.	 För	 denna	 studie	 har	
funktionalitet	lagts	till	för	att	lista,	lägga	till,	redigera	och	ta	bort	annonser.	

4.2 Utveckling	av	artefakter	
För	 att	 möta	 det	 första	 delmålet	 undersöktes	 vilken	 eller	 vilka	 övergripande	
rekommendationsmetoder	 som	 var	 lämpliga,	 möjligheten	 att	 använda	 naïve	 Bayes-
klassificering	 med	 multi-variate	 Bernoulli	 model	 för	 att	 bygga	 ett	 rekommendationssystem	
prövades	 och	 ett	 fullständigt	 rekommendationssystem	 konstruerades	 utifrån	 Das	 (2015)	
implementation.	

4.2.1 Rekommendationssystem 

Tidigare	forskning	indikerar	att	ett	rekommendationssystem	kan	fungera	bra	då	användarbasen	
är	relativt	liten	(se	kap.	2.3)	vilket	den	per	definition	är	i	Seekly-liknande	system	(se	kap.	1.1).	
Ett	problem	vid	rekommendation	av	annonser	är	att	relativt	få	användare	förväntas	klicka	på	
dem.	 Mellan	 september	 och	 december	 2015	 var	 CTR	 för	 native-annonser	 på	 mobil	 0,38%	
(Business	Insider,	2016).	Dessutom	är	annonser	ofta	aktuella	under	en	relativt	kort	period.	Av	
dessa	 skäl	 kommer	 rekommendationssystem	 som	 lär	 in	 användarprofiler	 direkt	 från	
annonsklick	 att	 bygga	 sina	 rekommendationer	 på	 väldigt	 små	 datamängder	 om	 inte	
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användarbasen	 är	 mycket	 stor.	 Ett	 alternativ	 är	 att	 utgå	 från	 andra,	 likartade	 element	 då	
användarens	profil	lärs	in.	Varje	annons	kan	i	så	fall	betraktas	som	ett	i	systemet	nytt	element.	
En	 av	 fördelarna	 med	 innehållsbaserade	 rekommendationssystem	 att	 de	 klarar	 av	 att	
rekommendera	nya	element	varför	denna	metod	är	väl	lämpad	för	ändamålet.	

Två	 av	 rekommendationsmetoderna	 befanns	 vara	 direkt	 olämpliga.	 Demografisk	
rekommendation	kräver	detaljerade	data	om	användaren,	medan	kunskapsbaserade	system	är	
applicerbara	 inom	en	annan	problemdomän	en	den	för	studien	relevanta.	Även	kollaborativ	
filtrering	är	problematisk	eftersom	den	måste	bygga	sina	rekommendationer	på	annonsklick.	
Eftersom	antalet	klick	per	annonsvisning	är	så	lågt	skulle	det	antingen	behövas	att	annonser	
var	relevanta	under	lång	tid	eller	att	det	fanns	en	mycket	stor	mängd	användare	för	att	kunna	
göra	kollaborativ	filtrering.		

Ett	antal	hybridsystem	som	bygger	på	innehållsbaserad	rekommendation	är	däremot	möjliga:	
Exempelvis	kan	de	demografiska	data	som	finns	användas	för	filtrering.	En	intressant	möjlighet	
som	övervägdes	är	att	använda	strukturen	hos	ett	innehållsbaserat	system	men	ersätta	eller	
förstärka	profilinläraren	med	kollaborativ	filtrering.	Slutligen	skulle	systemet	kunna	ta	hänsyn	
till	kontext.	Alla	dessa	metoder	valdes	dock	bort,	mest	av	tidsskäl	men	också	för	att	renodla	
studien.	

Det	 faktum	att	nyckelord	endast	 förekommer	en	gång	per	element	 i	Seekly-liknande	system	
(ett	 intresse	 kan	 inte	upprepas	 i	 vare	 sig	 annonser	eller	 events)	 gav	 associationer	 till	multi-
variate	 Bernoulli	 model,	 där	 endast	 förekomsten	 av	 ord	 räknas.	 Naïve	 Bayes-klassificering	
valdes	dock	bort	för	att	resultatet	blir	en	indelning	i	diskreta	klasser	(ofta	två:	rekommenderas	
och	rekommenderas	inte)	istället	för	en	rankad	lista.	Vid	den	här	tiden	fanns	en	målsättning	att	
implementera	en	schemaläggningsalgoritm	som	krävde	en	rankad	lista,	något	som	sedan	lyftes	
bort	ur	studien	(se	kap.	6.1.2).	

Istället	implementerades	Das	(2015,	se	kap.	2.2),	först	i	form	av	en	prototyp	i	Excel	och	sedan	i	
Seeklys	backend.	Prototypen	matades	med	konstruerade	data	som	efterliknade	de	som	skulle	
kunna	utvinnas	ur	det	riktiga	systemet.	Denna	rekommendationsmetod	valdes	som	grund	för	
den	slutgiltiga	artefakten.	Skälen	till	det	var	dels	de	lovande	resultat	som	prototypen	gav	och	
dels	dess	relativa	enkelhet,	vilket	var	en	stor	fördel	på	grund	av	tidspressen.	

4.3 Genomförande	av	experiment	
Utvärdering	av	artefakten	skedde	genom	att	en	grupp	personer	körde	en	modifierad	version	
av	 Seeklys	 Android-app	 som	 distribuerades	 via	 e-post	 och	 liknande.	 Gruppen	 bestod	 av	 21	
personer,	varav	15	rekryterades	via	en	förfrågan	i	facebook-gruppen	Mensaner	i	Sverige	(en	
grupp	för	medlemmar	i	föreningen	Mensa	Sverige).	Resterande	var	släktingar	till	författarna.	
18	av	dessa	fullföljde	uppgiften.	Gruppen	fick	följande	instruktioner:	

• Gör	följande	varje	dag:	Starta	appen	och	logga	in.	Öppna	”Allt	som	händer”.	
Bläddra	ner	och	upp	som	du	vill	tills	du	har	tittat	igenom	hela	flödet.	Klicka	på	
bilden	och/eller	knappen	varje	gång	du	ser	något	som	intresserar	dig,	vare	sig	det	
är	ett	event	eller	en	annons.	Det	spelar	ingen	roll	om	det	är	första	eller	tionde	
gången	du	ser	den,	eller	varför	nyfikenheten	väcks;	agera	när	känslan	kommer,	
varken	förr	eller	senare.	Logga	sedan	ut	och	starta	inte	appen	mer	den	dagen.	

• Alla	annonser	är	realistiska	men	påhittade.	Du	stödjer	inget	företag	eller	annat	
särintresse	genom	att	klicka	på	dem.	Det	är	dock	viktigt	att	du	inte	avstår	från	att	
klicka	på	intressanta	annonser	för	att	de	inte	är	riktiga.	
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• Alla	events	är	hämtade	från	Seeklys	riktiga	databas,	men	datumen	är	ändrade.	

• Inga	uppgifter	om	dig,	dina	intressen	eller	vad	du	klickat	på	kommer	att	säljas	
eller	på	annat	sätt	skickas	vidare	till	tredje	part	och	all	data	som	samlats	in	under	
testperioden	kommer	att	förstöras	efter	att	vi	analyserat	den.	

Inför	experimentet	instansierades	ett	nytt	back-end,	som	den	modifierade	versionen	av	appen	
gjorde	 sina	 anrop	mot,	 och	 en	ny	databas.	 I	 detta	 testsystem	 skapades	 100	påhittade	men	
realistiska	 annonser	 och	 500	 events	 från	 den	 vanliga	 databasen	 kopierades	 till	 den	 nya.	
Dagligen	aktiverades	25	nya	event	på	dagens	datum,	vilket	innebar	att	exakt	25	event	visades	
varje	dag	varav	samtliga	var	nya	för	användarna.	Annonserna	hämtades	ur	samma	uppsättning	
under	hela	perioden	och	visades	med	förhållande	av	ett	till	fem	mot	events,	med	resultatet	att	
varje	användare	fick	25	events	och	fem	annonser	per	dag	i	flödet.		

Under	23	dagar	växlade	systemet	mellan	fyra	konfigurationer	–	A,	B,	C	och	D	–	så	som	beskrivs	
i	kapitel	3.3.	(Hädanefter	refereras	dagarna,	exempelvis	körning	tre	med	konfiguration	C,	som	
3C.)	Efterhand	blev	det	uppenbart	att	deltagarna	behövde	påminnas	ibland,	vilket	till	en	början	
gjordes	sporadiskt	(1D,	2C	och	3C).	I	samband	med	att	ett	fel	som	innebar	att	systemet	endast	
sparade	 första	 gången	 en	 användare	 klickade	 på	 en	 viss	 annons	 åtgärdades	 började	
påminnelser	 skickas	 ut	 dagligen	 (4B,	 4C,	 4D,	 5B,	 5C	 och	 5D).	 Konsekvenserna	 av	 detta	 fel	
diskuteras	i	kapitel	6.1.3.	
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5 Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultaten	av	studien	för	att	visa	hur	delmålen	har	uppnåtts.	Först	
presenteras	rekommendationsmotorn	som	utvecklades	och	implementerades	enligt	det	första	
delmålet.		Efter	det	presenteras	resultatet	från	experimentet	som	gjordes	för	att	evaluera	både	
systemets	förmåga	att	rekommendera	annonser	och	dess	förmåga	att	öka	klickfrekvensen.		

5.1 Rekommendationsmotor	
Den	 rekommendationsmotor	 som	 utvecklades	 för	 denna	 studie	 använder	 innehållsbaserad	
rekommendation	och	är	i	grunden	uppbyggd	enligt	hur	Das	(2015)	demonstrerade	(se	kap.	2.2).	
Den	utgår	från	vad	användaren	själv	har	angett	för	intressen,	vilka	events	som	användaren	har	
klickat	på	och	vilka	denne	har	”gått	med”	i	samt	vilka	annonser	användaren	har	klickat	på.	Med	
denna	data	använder	den	sedan	VSM	(vektorrummodellen,	se	kap.	2.2),	där	varje	intresse	är	
en	dimension	 i	 vektorrymden,	 för	att	 räkna	ut	hur	 sannolikt	det	är	att	en	viss	användare	är	
intresserad	av	en	viss	annons.	

Rekommendationsmotorn	består	av	tre	komponenter:	Innehållsanalyseraren	som	beräknar	DF	
och	IDF	(se	kap.	2.2)	för	varje	intresse	utifrån	events	och	annonser,	profilinläraren	som	beräknar	
användarprofiler	utifrån	användarens	intressen	samt	filtreringskomponenten	som	filtrerar	vilka	
annonser	 som	 har	 högst	 sannolikhet	 att	 gillas	 av	 en	 given	 användare	 utifrån	 data	 från	
innehållsanalyseraren	och	profilinläraren.	

5.1.1 Innehållsanalyserare 

Innehållsanalyseraren	börjar	med	att	hämta	ut	senast	beräknade	𝐷𝐹) 	för	varje	intresse	𝑖	om	
det	finns	sparat,	annars	sätts	den	till	noll.	Efter	det	hämtas	alla	annonser	och	events	som	har	
skapats	 sedan	den	 senaste	uträkningen.	 För	det	nya	𝐷𝐹)	<Z	 summeras	 antalet	 event	𝑒) 	 och	
annonser	𝑎),	som	är	associerade	med	intresset	𝑖,	med	den	gamla	𝐷𝐹)	\*]]*^ 	enligt	𝐷𝐹)	<Z =
𝐷𝐹)	\*]]*^ + 	 𝑒) + 𝑎).	Den	nya	𝐷𝐹) 	 sparas	 för	att	 kunna	användas	vid	nästa	uträkning.	
Slutligen,	när	innehållsanalyseraren	räknat	ut	och	sparat	𝐷𝐹) 	för	varje	intresse	𝑖	beräknar	den	
𝐼𝐷𝐹) 	enligt	följande	formel:	

𝐼𝐷𝐹) =
log8L 𝑛/𝐷𝐹) , 𝐷𝐹) > 0

0, 𝐷𝐹) = 0	

…	där	𝑛	är	antalet	annonser	och	event.	

5.1.2 Profilinlärare 

Profilinläraren	beräknar	den	vektor	som	representerar	användarens	intressen	i	vektorrymden.	
Den	gör	det	utifrån	de	intressen,	events	och	annonser	som	användaren	har	interagerat	med.	
Likt	innehållsanalyseraren	börjar	profilinläraren	med	att	hämta	tidigare	sparade	poäng	𝑝) 	för	
varje	intresse	𝑖	för	att	slippa	beräkna	det	varje	gång.	Efter	det	hämtar	den	alla	nya	interaktioner	
som	användaren	har	utfört	med	events	och	annonser	sedan	den	senaste	beräkningen.		

Olika	interaktioner	visar	på	olika	nivåer	av	intresse.	Att	ha	”gått	med”	i	ett	event	tyder	på	att	
det	är	mer	intressant	för	användaren	än	om	hen	endast	har	tittat	närmare	på	det.	För	att	detta	
ska	påverka	rekommendationen	ges	olika	interaktioner	olika	mycket	vikt	i	form	av	poäng.	Att	
en	användare	har	klickat	på	ett	event	för	att	se	mer	information	om	det	kan	tyda	på	att	hen	är	
intresserad	av	det.	Det	kan	även	vara	så	att	användaren	undrade	vad	eventet	handlade	om	men	
inte	alls	var	intresserad	av	det.	Om	användare	däremot	tryckte	på	”gå	med”	eller	”kom	ihåg”	
för	eventet	visar	det	tydligare	att	användaren	verkligen	var	intresserad	av	eventet	då	hen	har	
indikerat	att	det	är	något	som	hen	kan	tänka	sig	att	gå	på.	Därför	ger	att	ha	”gått	med”	i	ett	
event	två	poäng	medan	att	endast	ha	klickat,	eller	tittat,	på	ett	event	endast	en	poäng	till	det	
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associerade	 intresset.	Om	användare	klickade	på	en	annons	 innebär	det	att	användaren	var	
intresserad	av	annonsen	och	det	kan	anses	troligt	att	hen	är	intresserad	av	liknande	annonser.	
Därför	ger	även	ett	klick	på	annonser	två	poäng	till	varje	intresse	som	annonsen	är	associerad	
med.	Det	ökar	 sannolikheten	att	 rekommendationssystemet	 rekommenderar	annonser	 som	
har	mer	eller	mindre	samma	associerade	intressen	som	den	annons	användaren	klickade	på.	
Alltså	 beräknas	 hur	 mycket	 poäng	 varje	 intresse	 𝑖	 får	 från	 interaktioner	 enligt	 𝑝)	<Z =
𝑝)	\*]]*^ + 2 𝑎)) + 2 𝑒)) + 𝑡)) ,	där	𝑎) 	är	antalet	annonser	användaren	klickat	på	sedan	
𝑝) 	sparades,	𝑒) 	är	antalet	events	som	användare	har	gått	med	 i	sedan	𝑝) 	sparades	och	𝑡) 	är	
antalet	events	som	användaren	har	tittat	på	sedan	𝑝) 	sparades,	var	och	en	associerade	med	
intresset	𝑖.	Denna	nya	𝑝) 	sparas	för	att	kunna	användas	vid	nästa	beräkning.	

De	poäng	som	tilldelades	de	intressen	som	användaren	själv	hade	valt	till	sitt	användarkonto	
beräknas	 som	 en	 procent	 av	 den	 totala	 poängen.	 Detta	 för	 att	 dessa	 intressen	 skulle	 vara	
relevanta	oavsett	hur	många	interaktioner	en	användare	gör.	För	att	delvis	komma	runt	cold-
start-problemet	var	procentsatsen	högre	när	användaren	hade	få	interaktioner	och	gick	mot	
20%	 när	 poäng	 från	 interaktioner	 närmade	 sig	 och	 översteg	 50	 poäng,	 vilket	 bägge	 är	
godtyckligt	 valda	 värden	 baserat	 på	 en	 bedömning	 av	 vad	 som	 skulle	 kunna	 vara	 lagom.	
Procentsatsen	beräknades	med	följande	formel:	

𝑣 = 0,8 ∙ 0,91e + 0,2	

…	där	𝑝	är	sammanlagt	antal	poäng	från	 interaktioner.	Om	användaren	ännu	 inte	har	några	
interaktioner	kommer	varje	valt	intresse	att	tilldelas	en	poäng.	Hur	många	poäng	varje	intresse	
𝑖	får	beräknas	alltså	då	enligt:	

𝑢) =
𝑣𝑠/𝑛, 𝑜𝑚	𝑖	ä𝑟	𝑒𝑡𝑡	𝑣𝑎𝑙𝑡	𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

0, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 	

…	där:	

𝑠 =
𝑝))

1 − 𝑣
	

…	och	𝑛	är	antalet	intressen	som	användaren	har	valt.		

Slutligen	summerar	profilinläraren	för	varje	intresse	poäng	från	interaktioner	med	eventuella	
poäng	för	att	intresset	valts.	Dessa	summor	normaliseras	enligt:		

𝑞) =
𝑝) + 𝑢)

𝑠
	

…	så	att	𝑞) 	blir	utsträckningen	i	dimensionen	𝑖	i	en	normaliserad	vektor	med	längden	ett,	där	
varje	intresse	utgör	en	dimension.	

5.1.3 Filtreringskomponent 

Den	sista	komponenten	i	rekommendationssystemet	är	filtreringskomponenten	som	filtrerar	
ut	 vilka	 annonser	 som	 ska	 rekommenderas	 baserat	 på	 data	 från	 innehållsanalyseraren	 och	
profilinläraren.	Komponenten	rankar	även	annonserna	utifrån	vilken	annons	som	sannolikt	är	
mest	intressant	för	den	givna	användaren.	För	att	filtrera	och	ranka	annonser	beräknas	för	varje	
annons	𝑎	först	𝑙) =

8
<l
	för	varje	intresse	𝑖	som	är	associerat	med	annonsen,	där	𝑙) 	är	vektorns	

längd	i	dimensionen	𝑖	och	𝑛*	är	antalet	intressen	som	är	associerade	med	𝑎.	Sedan	beräknas	
𝑃m,* = (𝑙)𝑞)𝐼𝐷𝐹))) 	för	att	få	fram	sannolikheten	𝑃	för	att	användaren	𝑢,	som	har	𝑞) 	poäng	för	
intresset	 𝑖,	 är	 intresserad	av	annonsen	𝑎.	 Se	 kap	5.1.1	och	kap	5.1.2	 för	beräkning	av	 𝐼𝐷𝐹) 	
respektive	𝑞).	
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Slutligen	 rankas	 alla	 aktiva	 annonser	 utifrån	 sannolikheten	 att	 den	 givna	 användaren	 är	
intresserad	av	annonsen	och	de	med	högst	sannolikhet	plockas	ut	för	att	visas	för	användaren.	
Antalet	kan	justeras	efter	vad	som	är	lämpligt	utifrån	användarnas	aktivitet	och	annonsernas	
livslängd.	

5.2 Utvärdering	

5.2.1 Rekommendation 

För	 att	 titta	 på	 hur	 väl	 rekommendationssystemet	 har	 rekommenderat	 annonser	 som	 är	
associerade	med	de	 intressen	som	en	given	användare	har	visat	 intresse	för	har	 individuella	
rekommendationer	valts	ut	och	ställts	upp.	Innan	denna	analys	hann	genomföras	förlorades	en	
del	data	om	de	två	sista	körningarna	på	grund	av	en	ofullständig	backup.	På	grund	av	denna	
dataförlust	 valdes	 den	 tredje	 körningen	 för	 analys.	 De	 två	 användare	 där	 differensen	 i	
annonsklick	 mellan	 konfiguration	 B	 och	 konfiguration	 C	 var	 störst	 valdes	 ut.	 Den	 ena	
användaren,	 Bertil,	 hade	 klickat	 på	 fyra	 annonser	 för	 konfiguration	 B	 men	 endast	 en	 för	
konfiguration	C.	Ceasar,	den	andra	användaren,	hade	klickat	på	två	annonser	för	konfiguration	
B	och	fem	annonser	för	konfiguration	C.	

För	respektive	användare	och	konfiguration	togs	det	fram	hur	mycket	de	hade	interagerat	med	
varje	 intresse	från	experimentets	start	till	och	med	den	körningen.	Från	det	beräknades	hur	
mycket	poäng	varje	användare	hade	 fått	per	 intresse	på	 samma	sätt	 som	beskrevs	 i	 kapitel	
5.1.2.	 Vidare	 togs	 även	 fram	 hur	många	 av	 de	 fem	 annonser	 som	 visades	 för	 den	 aktuella	
körningen	och	konfigurationen	som	var	associerade	med	respektive	intresse.	Då	varje	annons	
kunde	vara	associerad	med	flera	intressen	kan	det	totala	antalet	associationer	bli	fler	än	fem.	
Denna	data	sorterades	först	efter	antalet	poäng	och	sedan	efter	antalet	annonser.	I	diagram	
1–4	visas,	för	respektive	användare	och	konfiguration,	antalet	poäng	per	intresse	som	staplar,	
med	 graderingen	 på	 den	 vänstra	 Y-axeln,	 och	 antalet	 visade	 annonser	 associerade	 med	
intresset	som	punkter,	med	graderingen	på	den	högra	Y-axeln.	Till	antalet	visade	annonser	per	
intresse	 (punkterna)	 finns	 även	 en	 trendlinje	 som	 togs	 fram	 genom	 enkel	 linjär	 regression.	
Trendlinjens	 lutning	 indikerade	 hur	 väl	 annonsernas	 associerade	 intressen	 matchade	
användarens	poäng	på	intressen	den	körningen.	En	större	lutning	på	trendlinjen	innebär	alltså	
en	bättre	matchning	mellan	annonsen	och	användarens	intressen.	

	
Diagram	1:	Fördelning	av	poäng	och	rekommenderade	annonser	per	intresse	för	Ceasar	
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I	diagram	1	kan	man	se	att	Ceasar	hade	fått	poäng	för	56	intressen.	Vidare	ser	man	att	Ceasar	
var	mycket	intresserad	av	ett	specifikt	intresse	som	fick	nästan	2,5	gånger	så	mycket	poäng	som	
det	 näst	 högst	 rankade	 intresset.	 Man	 kan	 också	 se	 att	 alla	 fem	 av	 de	 rekommenderade	
annonserna	var	associerade	med	det	intresset.	Detta	innebär	att	rekommendationssystemet	
har	rankat	annonser	som	är	associerade	med	det	intresset	mycket	högt.	Från	trendlinjen	kan	
man	tydligt	se	att	annonserna	som	rekommenderats	har	fler	associationer	med	de	intressen	
som	 användaren	 visat	mycket	 intresse	 för.	 Det	 är	 några	 annonser	 som	 är	 associerade	med	
intressen	som	användaren	inte	visat	lika	mycket	intresse	för	men	de	annonserna	visade	sig	vid	
kontroll	även	vara	associerade	med	intressen	som	har	fått	hög	poäng.	

	
Diagram	2:	Fördelning	av	poäng	och	slumpmässiga	annonser	per	intresse	för	Ceasar	

I	diagram	2	visas	motsvarande	diagram	1	för	intressen	som	associerats	med	de	annonser	som	
slumpmässigt	 valdes	 ut	 till	 Ceasar.	 Till	 skillnad	 från	 den	 tidigare	 grafen	 över	 de	
rekommenderade	annonserna	kan	man	se	att	visningarna	är	jämnare	fördelade.		

	
Diagram	3:	Fördelning	av	poäng	och	rekommenderade	annonser	per	intresse	för	Bertil	

Bertil	 hade	 fått	 poäng	 för	 63	 intressen,	 vilket	 är	 något	 fler	 än	 Ceasar.	
Rekommendationssystemet	 har	 dock	 inte	 rekommenderat	 annonser	 som	 associerade	 med	

0

1

2

3

4

5

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Intressepoäng Annonser Linjär  (Annonser)

0

1

2

3

4

5

6

0

5

10

15

20

25

Intressepoäng Annonser Linjär		(Annonser)



	

18	

	

användarens	 fyra	 högst	 värderade	 intressen.	 På	 trendlinjen	 kan	 man	 dock	 se	 att	 de	
rekommenderade	annonserna	 lutar	åt	de	högre	värderade	 intressena.	Att	systemet	 inte	har	
rekommenderat	annonser	som	är	associerade	med	de	intressen	som	är	högst	värderade	kan	
bero	på	att	de	annonserna	även	var	associerade	med	många	intressen	som	användaren	inte	
har	visat	intresse	för.	I	just	det	här	fallet	var	det	högst	rankade	intresset	”löpning”	och	det	näst	
högst	rankade	”konsert”.	Just	”löpning”	var	associerat	med	annonser	för	sportbutiker.	Eftersom	
intresselistan	hade	en	stor	slagsida	mot	just	sport	var	dessa	annonser	associerade	med	väldigt	
många	 intressen:	 en	 av	 dem	 hade	 till	 exempel	 30	 intressen	 jämfört	 med	 ett	 snitt	 på	 4,15	
intressen	per	annons.	Detta	medför	att	den	normaliserade	annonsvektorns	utsträckning	i	just	
löpnings-dimensionen	 blir	 ganska	 liten.	 Att	 det	 näst	 högst	 rankade	 intresset	 inte	 är	
sportrelaterat	 bidrar	 ytterligare	 till	 att	 driva	 användarvektorns	 riktning	 bort	 från	 de	
sportrelaterade	annonsernas.	

	
Diagram	4:	Fördelning	av	poäng	och	slumpmässiga	annonser	per	intresse	för	Bertil	

I	diagram	4	tillkommer	fyra	intressen	som	inte	fanns	i	diagram	3	och	som	Bertil	inte	hade	några	
poäng	för.	Detta	för	att	systemet	slumpade	fram	annonser	med	intressen	som	Bertil	inte	har	
interagerat	med.	På	trendlinjen	kan	man	se	att	annonserna	är	mycket	jämnt	fördelade	bland	
intressena.	 Trots	 att	 fördelningen	 av	 intressen	bland	de	 slumpade	 annonser	 är	 jämnare	 för	
Bertil	 än	 för	 Ceasar	 har	 Ceasar	 klickat	 på	 fler	 slumpade	 annonser	 än	 Bertil	 under	 den	 här	
körningen.		

Diagram	 1–4	 visar	 att	 de	 rekommenderade	 annonserna	 i	 högre	 grad	 är	 associerade	 med	
intressen	som	användaren	har	visat	intresse	för.	Detta	gäller	för	båda	användarna.	Lutningen	
på	Bertils	trendlinje	för	de	slumpmässigt	valda	annonserna	är	mindre	än	för	Ceasar	men	trots	
det	har	Bertil	klickat	på	fler	slumpmässiga	annonser	är	Ceasar.		

Trendlinjer	beräknades	även	för	resterande	användare	och	körningar	och	totalt	utvanns	39	par	
av	sådana	trendlinjer	(se	Bilaga).	Några	statistiska	egenskaper	för	dessas	lutningar	presenteras	
i	tabell	1.	
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	 KONFIGURATION	B	 KONFIGURATION	C	

MIN	 -0,0744	 -0,0556	

MEDEL	 -0,0152	 0,0268	

MAX	 0,0160	 0,1282	

Tabell	1:	Min-,	medel-	och	max-värden	för	trendlinjelutningar	

Minimivärdet	 för	 konfiguration	 B	 och	 några	 av	 de	 högsta	 värdena	 för	 C	 får	 betraktas	 som	
extremvärden.	Lutningarnas	fördelning	ses	i	lådagrammet	i	diagram	5.	

	
Diagram	5:	Fördelning	av	trendlinjers	lutning	

I	37	fall	av	39	var	lutningen	större	för	konfiguration	C,	med	en	medeldifferens	på	0,042	och	en	
standardavvikelse	 på	 0,037.	 Hypotesprövning	 utfördes	 så	 som	 beskrivs	 i	 kapitel	 3.4	 och	
testvariabeln	beräknades	till:	

𝑡 =
0,042

0,037 39
≈ 7,101	

Gränsvärdet	 för	 arean	 0,9995	 i	 t-tabell	 för	 38	 frihetsgrader	 är	 3,556,	 vilket	 visar	 att	
konfiguration	C	gav	signifikant	bättre	matchning	mellan	annons	och	intressen	än	konfiguration	
B	(𝑝 ≪ 0,0005).	

5.2.2 Klickfrekvens 

Eftersom	 antalet	 annonsvisningar	 per	 dag	 och	 användare	 var	 konstant	 räcker	 det	 med	 att	
jämföra	antal	klick.	Klickfrekvens	behöver	alltså	inte	beräknas.	Tabell	2	visar	antal	annonsklick	



	

20	

	

per	körning.	Underlaget	för	dessa	analyser	togs	fram	före	dataförlusten	och	påverkas	således	
inte	av	den.	

KÖRNING	 1	 2	 3	 4	 5	

B	 11	 12	 13	 25	 37	

C	 14	 13	 21	 36	 38	

Tabell	2:	Antal	annonsklick	per	körning	

I	en	 jämförelse	med	Wilcoxons	teckenrangtest	var	konfiguration	C	bättre	än	konfiguration	B	
(𝑝 < 0,05).	Resultatet	får	ändå	betraktas	som	svagt	på	grund	av	det	låga	antalet	körningar.	

Ett	problem	med	rådatan	är	att	de	flesta	deltagarna	i	testgruppen	glömde	använda	appen	vid	
flera	tillfällen	och	användandet	fördelar	sig	inte	jämt	över	de	båda	konfigurationerna.	De	dagar	
då	påminnelser	skickades	ut	(2C,	3C,	4B,	4C,	5B	och	5C)	har	genomgående	fler	klick	(se	tabell	
2).	Sammantaget	invaliderar	detta	med	stor	sannolikhet	ovanstående	resultat.	

Det	gick	att	bestämma	vilka	användare	som	varit	aktiva	vilka	dagar	(se	tabell	3).	Tabell	4	visar	
antal	klick	delat	med	antalet	användningar	denna	dag,	för	att	kompensera	för	den	skiftande	
användningsfrekvensens	påverkan.	

KÖRNING	 1	 2	 3	 4	 5	

B	 18	 9	 8	 13	 11	

C	 18	 13	 14	 15	 9	

Tabell	3:	Antal	aktiva	användare	per	konfiguration	och	körning	

KÖRNING	 1	 2	 3	 4	 5	 MEDEL	

B	 0,61	 1,33	 1,62	 1,92	 3,36	 1,77	

C	 0,78	 1,00	 1,50	 2,40	 4,22	 1,98	

C	-	B	 0,17	 -0,33	 -0,12	 0,48	 0,86	 0,21	

Tabell	4:	Genomsnittligt	antal	klick	per	aktiv	användare	

Det	 fel	 som	 innebar	 att	 endast	 det	 första	 klicket	 en	 användare	 gjorde	 på	 en	 viss	 annons	
sparades	(se	kap.	4.3)	påverkar	de	tre	första	körningarna,	vilket	tillsammans	med	de	dagliga	
påminnelserna	under	de	sista	två	körningarna	också	återspeglas	i	det	markant	högre	antalet	
klick	 i	 körning	 fyra	 och	 fem	 (se	 tabell	 2).	 Även	 i	 tabell	 4,	 där	 kompensation	 för	 antal	
användningar	respektive	dag	gjorts,	återfinns	markant	högre	tal	för	körning	fyra	och	fem.	Det	
är	 rimligt	 att	 anta	 att	 konfiguration	 C	 drabbas	 hårdare	 än	 konfiguration	 B	 av	 felet.	 Båda	
konfigurationerna	skapar	nya	listor	för	varje	körning,	men	eftersom	konfiguration	C	skapar	sin	
lista	 utifrån	 en	 långsamt	 evolverande	 användarprofil	 kommer	 listan	 att	 vara	 likartad	 från	
körning	till	körning	för	en	given	användare.	Dessutom	kommer	konfiguration	D	(se	kap.	6.1.2)	
att	visa	ungefär	samma	annonser	som	konfiguration	C.	Konfiguration	D	genererade,	utifrån	fem	
annonser	rekommenderade	av	samma	motor	som	i	konfiguration	C,	en	15	annonser	lång	lista	
för	varje	användare	där	den	högst	rankade	annonsen	visas	fem	gånger,	den	näst	högst	rankade	
fyra	gånger	och	så	vidare.	Detta	innebär	att	klick	på	dessa	upprepade	annonser	i	2C	och	3C	inte	
rapporteras.	För	konfiguration	B,	som	visar	annonser	slumpmässigt,	är	sannolikheten	låg	för	att	
annonser	 ska	 upprepas	 i	 någon	 större	 utsträckning	 för	 en	 given	 användare	 och	 därmed	
rapporteras	i	stort	sett	alla	klick.	Utifrån	detta	borde	konfiguration	C	prestera	sämre	i	körning	
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två	 och	 tre,	 vilket	 är	 precis	 vad	 som	 händer	 (se	 tabell	 2).	 Intressant	 att	 notera	 är	 att	
konfiguration	C	presterar	klart	bättre	än	konfiguration	B	i	de	sista	två	körningarna	då	alla	klick	
rapporterades,	trots	att	annonser	även	här	förmodligen	upprepades	sedan	tidigare	körningar.	

5.2.3 Sammanfattning 

Rekommendationsmotorn	 fungerar	 såtillvida	 att	 den	 rekommenderar	 annonser	 vars	
associerade	intressen	matchar	de	intressen	som	kan	spåras	i	användarens	faktiska	beteende,	
vilket	kunde	fastställas	med	hög	statistisk	säkerhet.	Inga	statistiskt	säkra	resultat	kan	påvisas	
för	rekommendationsmotorns	inverkan	på	klickfrekvensen.	Konfiguration	C	genererade	dock	i	
snitt	fler	klick	än	konfiguration	B,	särskilt	i	de	två	sista	körningarna	där	statistiken	inte	påverkas	
av	programfelet.	 	
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6 Diskussion	
Här	diskuteras	först	metoden	som	använts	i	denna	studie	och	hur	den	har	spelat	ni	för	att	uppnå	
delmålen.	Efter	det	diskuteras	artefakten,	rekommendationssystemet,	som	har	utvecklats	och	
implementerats	 för	 denna	 studie.	 Där	 diskuteras	 även	 experimentet	 och	 dess	 resultat	 i	
förhållande	till	delmålen.		

6.1 Metoddiskussion	
Design	Science	Research-metodiken	är	utvecklad	för	just	sådana	här	situationer	då	en	extern	
uppdragsgivare	behöver	hjälp	av	akademin	för	att	ta	steg	ut	i	det	okända.	I	detta	fall	handlar	
det	om	ett	relativt	litet	arbete,	utfört	på	kort	tid	och	de	forskningsmässiga	landvinningarna	blir	
på	grund	av	det	begränsade,	om	än	inte	obetydliga.	

6.1.1 Design av artefakt 

Det	visade	sig	vara	svårt	att	utgå	från	tidigare	forskning	inom	computational	advertising	(CA)	i	
någon	större	utsträckning.	Inget	av	de	tre	typfall	som	beskrivs	i	kapitel	2.3	liknar	den	situation	
som	föreligger	i	denna	studie.	Inte	heller	är	de	typiska	problem	som	adresseras	i	litteraturen	
särskilt	relevanta,	särskilt	som	en	avgränsning	var	att	annonsvisningar	inte	skulle	påverkas	av	
ekonomiska	aspekter.	Det	kan	dock	utläsas	att	CA	och	rekommendationssystem	är	närliggande	
fält	och	forskning	om	det	senare	indikerar	att	innehållsbaserad	rekommendation	kan	vara	ett	
lämpligt	val	vid	behavioural	targeting	i	Seekly-liknande	system	(se	kap.	2.3	och	kap.	4.2.1).	

Tidsbrist	blev	en	 starkt	begränsande	 faktor	när	 rekommendationssystemet	utvecklades.	Det	
hade	varit	önskvärt	med	fler	iterationer	för	att	kunna	utvärdera	fler	möjliga	algoritmer.	Då	hade	
också	fler	filtreringsfunktioner	kunnat	läggas	till,	som	exempelvis	hänsyn	till	kontext	eller	viss	
demografisk	filtrering,	och	metoder	för	ökad	serendipitet	hade	kunnat	undersökas	och	infogas.	
Å	 andra	 sidan	 kan	 det	 vara	 en	 fördel	 att	 börja	 med	 att	 utvärdera	 en	 relativt	 enkel	
rekommendationsmotor	 för	 den	 här	 typen	 av	 system	 för	 att	 sedan	 kunna	 se	 vad	 de	 olika	
funktionerna	gör	för	skillnad.	

En	annan	begränsande	faktor	var	den	schemaläggningsalgoritm	som	lyftes	ur	studien	i	ett	sent	
skede	(se	kap.	6.1.2).	Denna	krävde	en	rankad	lista,	vilket	avhöll	från	att	på	allvar	undersöka	
hur	 naïve	 Bayes-klassificering	 hade	 kunnat	 användas	 för	 att	 rekommendera	 annonser	 i	 ett	
Seekly-liknande	system.	

6.1.2 Schemaläggningsalgoritm 

Konfiguration	 D	 var	 tänkt	 att	 utvärdera	 en	 algoritm	 för	 att	 fördela	 de	 rekommenderade	
annonserna	 så	 att	 de	 högst	 rankade	 exponerades	 mer	 än	 de	 lägre	 rankade.	 Algoritmen	
fungerade	på	följande	sätt:	

1. Annonsen	𝑛	med	rankingen	𝑝	ur	rekommendationslistan	med	längden	𝑟	ska	visas	
med	frekvensen	𝑓< = 𝑟 − 𝑝.	Det	tillåtna	intervallet	för	𝑝	är	 0, 𝑟 − 1 	där	0	är	högsta	
möjliga	ranking.	

2. Skapa	en	ny	lista	med	längden	𝑙 = 𝑓)tu8
)vL .	

3. Låt	antalet	steg	𝑠	framåt	i	listan	innan	en	annons	upprepas	vara	𝑠 = 𝑙/𝑓< .	

4. För	varje	annons	i	fallande	prioritetsordning	(det	vill	säga	med	stigande	𝑝).	Beräkna	
𝑠<.	Lägg	annonsen	i	listan	på	platserna	0, 𝑠<, 2𝑠<, … , 𝑓𝑠<.	Om	en	plats	𝑝	är	upptagen,	
lägg	annonsen	på	plats	𝑝 + 1.	Om	den	också	är	upptagen,	lägg	annonsen	på	plats	𝑝 −
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1.	Fortsätt	sökningen	växelvis	framåt	och	bakåt	tills	en	ledig	plats	hittas.	Om	𝑓𝑠< ≥ 𝑙,	
backa	i	listan	tills	en	ledig	plats	hittas.	

I	konfiguration	D	användes	denna	algoritm	för	att	skapa	en	 lista	med	de	fem	högst	rankade	
annonserna	fördelade	på	15	positioner	som	presenterades	över	tre	dagar.	Artefakten	lyftes	ut	
ur	studien	dels	för	att	tiden	inte	räckte	till	för	att	förankra	den	väl	nog	i	tidigare	forskning,	dels	
för	att	den	valda	utvärderingsmetoden	befanns	vara	direkt	olämplig	och	redovisas	här	endast	
då	dess	närvaro	i	experimentet	sannolikt	påverkade	det	erhållna	resultatet	(se	kap.	6.1.3).	

6.1.3 Utvärdering 

Det	experiment	som	genomfördes	för	att	utvärdera	artefakterna	hade	flera	brister.	Den	enskilt	
största	var:	

1. Konfiguration	D	(se	kap.	6.1.2)	ingick	i	experimentet.	

Denna	annonsvisningsmetod	byggde	på	att	upprepa	de	högst	rankade	annonserna	i	syfte	att	
användare	som	bläddrat	förbi	en	för	dem	intressant	annons	ska	känna	igen	den	lagom	mycket	
för	att	den	ska	väcka	intresse	men	inte	tillräckligt	för	att	minnas	varför	och	kanske	klicka	på	den	
andra	eller	tredje	gången	den	dyker	upp.	I	ett	tidskomprimerat	experiment	som	detta	kommer	
sannolikheten	 att	 en	 användare	 minns	 annonsen	 när	 den	 dyker	 upp	 igen	 att	 öka	 varför	
konfiguration	D	inte	lämpar	sig	för	att	utvärderas	under	så	orealistiska	former.	Den	korta	tid	
som	fanns	för	att	köra	experimentet	borde	istället	ha	utnyttjats	till	att	samla	tillförlitliga	data	
om	konfiguration	C	(rekommendation	utan	schemaläggning).	Dessutom	påverkade	närvaron	av	
konfiguration	D	i	experimentet	med	stor	sannolikhet	resultatet	för	konfiguration	C,	vilket	i	sin	
tur	berodde	på	och	resonerade	med	andra	brister:	

2. Det	fanns	ett	fel	i	koden	som	gjorde	att	endast	första	gången	en	viss	användare	
klickade	på	en	annons	sparades	under	de	tre	första	körningarna.	

3. Alla	konfigurationer	valde	annonser	ur	samma	annonspool	varje	dag,	vilket	gjorde	att	
de	rekommenderande	konfigurationerna	upprepade	annonser	från	körning	till	
körning.	

Den	allvarligaste	konsekvensen	av	detta	är	att	observationerna	av	konfiguration	C	förmodligen	
inte	är	sinsemellan	oberoende.	Händelsekedjan	 för	en	användare	som	använde	appen	varje	
dag	blev	som	följer:	

• Körning	1,	dag	1:	Konfiguration	B	visar	fem	slumpmässigt	utvalda	av	annonser.	

• Körning	1,	dag	2:	Konfiguration	C	visar	fem	rekommenderade	annonser.	I	de	allra	
flesta	fall	blir	överlappet	från	dagen	innan	noll.	

• Körning	1,	dag	3:	Konfiguration	D	skapar	en	15	annonser	lång	annonslista	och	
visar	fem	av	dessa.	Eftersom	användarprofiler	evolverar	långsamt	kommer	
rekommendationerna	att	vara	snarlika	dagen	innan	och	överlappet	blir	stort.	Klick	
från	de	användare	som	mot	förmodan	klickar	på	samma	annons	igen	dagen	efter	
kommer	ändå	inte	att	sparas	på	grund	av	fel	2.	

• Körning	2,	dag	1:	Konfiguration	B	visar	fem	slumpmässigt	annonser.	Litet	eller	
inget	överlapp	från	tidigare	dagar.	



	

24	

	

• Körning	2,	dag	2:	Konfiguration	C	rekommenderar	fem	annonser,	men	
användarprofilen	har	inte	utvecklats	tillräckligt	från	förra	körningen	för	att	listan	
med	annonser	ska	bli	markant	annorlunda.	Därför	blir	överlappet	från	både	dag	2	
och	dag	3	i	körning	1	stort.	Eventuella	överlappande	klick	sparas	inte.	

Även	 om	programfelet	 rättades	 till	 inför	 körning	 fyra	 och	 fem	 kvarstod	 problemet	med	 att	
annonslistan	inte	förändras	i	någon	större	utsträckning.	Det	är	rimligt	att	anta	att	användare	är	
mindre	benägna	att	igen	klicka	på	en	annons	de	redan	klickat	på,	varför	konfigurationerna	C	
och	D	bör	ha	blivit	 lidande	av	dessa	upprepningar.	Detta	är	dock	 inget	som	kan	kvantifieras	
utifrån	tillgängliga	data.	

Det	fanns	också	problem	med	experimentet	som	hade	med	Seeklys	system	att	göra:	

4. Intresseområdens	representation	i	intresselistan	var	kraftigt	snedfördelad.	

5. De	events	som	fanns	i	systemet	täckte	bara	en	liten	del	av	intresselistan.	

Vissa	 vanliga	 intressen,	 exempelvis	 inom	 kultur	 och	 resor,	 saknades	 eller	 var	 kraftigt	
underrepresenterade	medan	andra	intresseområden,	framför	allt	sport,	var	indelade	i	extremt	
detaljerade	enheter.	Till	detta	kom	att	bland	de	500	events	som	visades	för	användarna	var	
endast	 83	 av	 de	 drygt	 200	 intressena	 representerade.	 Motsvarande	 siffra	 för	 de	 100	
annonserna	(som	ju	kunde	associeras	med	flera	intressen	per	annons)	var	130.	I	dessa	två	listor	
(events	och	annonser)	matchade	59	intressen.	Av	alla	de	intressen	som	en	användare	kunde	ha	
kunde	 alltså	 rekommendationssystemet	 endast	 välja	 bland	 en	 dryg	 fjärdedel	 av	 dessa	 när	
annonslistan	skulle	skapas.	

Trots	brister	 i	datainsamlingen	finns	det	 indikationer	på	att	konfiguration	C	har	potential.	Vi	
föreslår	följande	förändringar	i	experimentupplägget	för	att	bättre	utvärdera	konfiguration	C:s	
förmåga	att	öka	klickfrekvensen:	

• Minimera	upprepning	av	annonser	mellan	konfigurationer	genom	att	bara	
jämföra	B	och	C.	

• Undvik	upprepning	mellan	körningar	för	konfiguration	C	genom	att	använd	en	ny	
annonspool	vid	varje	körning.	

• Använd	en	mycket	mindre	uppsättning	intressen	som	täcker	fler	övergripande	
intresseområden	som	i	sin	tur	delas	in	i	ungefär	lika	många	enheter.	

• Anpassa	intressen,	events	och	annonser	så	att	de	tydligt	matchar	varandra.	

• Anpassa	event-	och	annonspooler	så	att	de	täcker	alla	intressen.	

6.2 Resultatdiskussion	

6.2.1 Rekommendationsmotor 

Det	 första	 delmålet	 i	 denna	 studie	 var	 att	 utforma	 och	 implementera	 ett	
rekommendationssystem,	 lämpligt	 för	ett	 sådant	system	som	beskrivs	 i	 syftet,	 som	väljer	ut	
annonser	 baserat	 på	 explicit	 feedback	 och	 användarhistorik.	 Det	 system	 som	 har	
implementerats	under	tiden	för	denna	studie	använder	de	intressen	som	användare	har	angett	
att	 de	 är	 intresserade	 av.	 Tillsammans	 med	 det	 har	 systemet	 använt	 intressen	 som	 är	
associerade	 med	 event	 och	 annonser	 som	 användaren	 har	 interagerat	 med	 för	 att	
rekommendera	annonser.	
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Under	 experimentet	 utvärderades	 systemets	 förmåga	 att	 rekommendera	 annonser	 med	
associerade	 intressen	som	matcher	de	 intressen	som	användarna	visat	 intresse	för.	 I	kapitel	
5.2.1	kan	man	se	att	intressena	som	är	associerade	med	de	annonser	som	rekommenderades	
till	 stor	 del	 stämmer	överens	med	de	 intressen	 som	användarna	 visat	 intresse	 för.	 I	 nästan	
samtliga	 fall	 som	mättes	 stämde	 intressena	 för	 de	 annonser	 som	 rekommenderades	bättre	
överens	 med	 användarens	 intressen	 jämfört	 med	 när	 annonser	 som	 slumpmässigt	 valts	
visades.		

Ett	 problem	 som	uppstod	med	 Seeklys	 system	 var	 att	 fördelningen	 av	 intressen	 var	 väldigt	
snedfördelad	över	olika	kategorier.	Det	 fanns	väldigt	många	sportrelaterade	 intressen	som	 i	
vissa	fall	var	på	en	mycket	låg	nivå,	till	exempel	de	fyra	intressena	100m,	100m	häck,	110m	och	
110m	häck.	På	kultursidan	fanns	det	desto	färre	och	de	var	ofta	på	en	högre	nivå,	till	exempel	
konsert	eller	 festival.	Detta	 innebar	att	sportrelaterade	annonser	ofta	 fick	många	relaterade	
intressen	så	att	varje	intresses	påverkan	på	en	rekommendation	blev	liten.	I	praktiken	innebar	
det	 att	 om	 en	 användare	 visat	 ett	 starkt	 intresse	 för	 till	 exempel	 löpning	 men	 inga	 andra	
sportrelaterade	 intressen	 så	 kommer	 rekommendationssystemet	 inte	 nödvändigtvis	
rekommendera	en	annons	som	var	associerad	med	löpning.	Detta	för	att	användaren	inte	visat	
något	intresse	för	det	flertal	övriga	intressen	som	var	associerade	med	den	annonsen.		

För	innehållsbaserade	rekommendationssystem	är	bristen	på	serendipitet	ett	problem.	I	och	
med	 att	 det	 implementerade	 systemet	 tittar	 på	 varje	 intresse	 separat	 när	 den	 gör	 en	
rekommendation	kommer	systemet	aldrig	att	rekommendera	en	annons	som	inte	har	just	de	
intressen	 som	 en	 användare	 visat	 intresse	 för.	 Vissa	 intressen	 kan	 vara	 separata	 men	
relaterade,	 till	 exempel	 vissa	 sportintressen,	 men	 det	 tar	 systemet	 inte	 hänsyn	 till	 och	
rekommenderar	därför	inte	annonser	som	är	associerade	med	relaterade	intressen.	Trots	det	
finns	 det	 vissa	möjligheter	 i	 systemet.	Man	 kan	 utnyttja	 att	 ett	 intresse	 som	 är	marginellt	
kopplat	 till	 innehållet	 i	en	annons	 får	samma	värde	som	ett	 intresse	som	är	hårt	kopplat	 till	
innehållet	om	de	båda	är	associerade	med	annonsen.	Detta	 innebär	att	om	man	associerar	
även	 intressen	 som	 är	 marginellt	 kopplade	 till	 en	 annons	 till	 den	 annonsen	 kan	
rekommendationssystem	rekommendera	den	annonsen	till	fler	som	kan	vara	intresserade	av	
den	annonsen.		

Det	 rekommendationssystem	 som	 implementerades	 utförde	 inte	 någon	 kontextmedveten	
rekommendation,	det	vill	säga	den	tog	inte	hänsyn	till	exempelvis	tid	eller	plats.	I	Seeklys	system	
finns	platsdata	för	användaren	då	systemet	använder	det	för	att	välja	ut	event	i	användarens	
närhet.	Detta	kan	även	användas	för	att	 filtrera	annonser	så	att	endast	de	annonser	som	är	
relevanta	för	där	användaren	befinner	sig	visas.	Även	demografisk	filtrering,	på	exempelvis	kön	
och/eller	 ålder,	 kan	 implementeras	 i	 vissa	 Seekly-liknande	 system.	 Till	 exempel	 kan	 det	
användas	till	att	filtrera	bort	annonser	som	är	riktade	mot	en	annan	demografisk	grupp	än	den	
användaren	tillhör.	

6.2.2 Rekommendationer för implementering 

Den	som	implementerar	artefakten	i	sitt	Seekly-liknande	system	rekommenderas	att	anpassa	
listan	av	intressen	så	att	den	…	

• …	inte	är	så	lång.	Långa	intresselistor	ger	vagare	matchning	och	kräver	längre	tid	
för	profilinläraren	att	skapa	en	stabil	användarvektor.	

• …	täcker	många	intresseområden.	Annars	blir	det	svårt	att	associera	vissa	
annonser	med	relevanta	intressen,	vilket	leder	till	sämre	rekommendationer.	
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• …	fördelar	intressena	jämt	över	olika	intresseområden.	Systemet	fungerar	bättre	
om	det	finns	ungefär	lika	många	kulturrelaterade	som	sportrelaterade,	till	
exempel.	

Om	rekommendationer	sker	för	ofta	kan	annonser	upprepas	på	grund	av	att	användarprofilen	
inte	 har	 hunnit	 evolvera	 tillräckligt	 och	 annonspoolen	 inte	 hunnit	 bytas	 ut.	Man	bör	 därför	
anpassa	rekommendationslistans	längd	efter	användarnas	aktivitet	och	annonsernas	livslängd	
i	det	egna	systemet.	

6.2.3 Slutsatser 

Den	valda	rekommendationsmetoden	 fungerade	med	fingerade	data	och	 i	och	med	att	den	
kunnat	definieras	och	implementeras	är	det	första	delmålet	uppfyllt.	

Systemet	har	i	praktisk	användning	visats	välja	annonser	vars	associerade	intressen	motsvarar	
de	som	användaren	har	visat	intresse	för.	Därmed	är	det	andra	delmålet	uppfyllt.	Dock	återstår	
en	del	 finslipning:	 Systemet	 har	 visat	 sig	 känsligt	 för	 snedfördelningar	 i	 listan	 av	 tillgängliga	
intressen,	 vilket	 påverkar	 en	 del	 användare.	 Det	 lider,	 som	 innehållsbaserade	
rekommendationssystem	 tenderar	 att	 göra,	 av	 en	 brist	 på	 serendipitet.	 Dessutom	 saknas	
kompletterande	filtreringsmekanismer	som	hänsyn	till	kontext	och	demografisk	filtrering.	

Utifrån	 tillgängliga	 data	 kan	 inte	 någon	 skillnad	 i	 klickfrekvens	 jämfört	 med	 att	 visa	
slumpmässigt	 utvalda	 annonser	 påvisas.	 Rekommendationssystemet	 genererade	 både	
sammanlagt	och	i	genomsnitt	fler	klick	men	presterade	bättre	i	endast	tre	av	fem	körningar.	
Dock	 fanns	 ett	 fel	 i	 utvärderingssystemet	 som	bör	 ha	 påverkat	 rekommendationssystemets	
rapporterade	klickfrekvens	mer	negativt	än	den	slumpmässiga	annonsvisningens	dito	i	just	de	
två	 körningar	 där	 rekommendationssystemet	 var	 sämre.	 Trots	 dessa	 försiktigt	 positiva	
indikationer	kan	delmål	tre	inte	sägas	vara	uppfyllt.	
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Bilaga	
Som	beskrivits	i	kapitlen	3.4	och	5.2.1	beräknades	trendlinjer	vars	lutning	indikerar	graden	av	
matchning	mellan	de	intressen	som	associerats	med	annonsen	och	de	intressen	användaren	
har	valt	och/eller	 interagerat	med	genom	att	klicka	på	annonser	och	event.	Ett	högre	värde	
indikerar	en	starkare	matchning.	Nedan	presenteras	den	fullständiga	uppsättningen	av	sådana	
trendlinjepar	där	varje	par	har	beräknats	från	en	användare	under	en	körning.	Dessa	bildade	
underlag	för	den	hypotesprövning	som	beskrevs	i	kapitel	5.2.1.	

TRENDLINJEPAR	 KONFIGURATION	B	 KONFIGURATION	C	

1	 -0,02459	 -0,00061	

2	 -0,01641	 0,03602	

3	 -0,01978	 0,03626	

4	 0,00840	 0,04417	

5	 -0,04417	 -0,04156	

6	 -0,04926	 0,10435	

7	 -0,02484	 0,07417	

8	 -0,02377	 0,06287	

9	 -0,04187	 -0,05564	

10	 -0,07444	 -0,03297	

11	 -0,01832	 0,12818	

12	 0,00453	 0,01876	

13	 0,00100	 0,02768	

14	 0,00120	 0,01795	

15	 -0,00465	 0,01775	

16	 -0,02424	 -0,00164	

17	 0,00677	 0,03937	

18	 -0,01380	 0,03531	

19	 -0,03580	 0,00197	

20	 -0,00193	 0,04472	

21	 -0,00762	 0,01221	
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22	 0,01599	 0,02269	

23	 0,00403	 0,01958	

24	 -0,00462	 0,02015	

25	 -0,02521	 0,01976	

26	 -0,01066	 0,05586	

27	 -0,00969	 0,04373	

28	 -0,02481	 0,09286	

29	 -0,01619	 0,04445	

30	 -0,02383	 0,00657	

31	 -0,01586	 0,02101	

32	 0,00781	 0,03183	

33	 -0,01480	 0,00988	

34	 -0,00629	 0,02003	

35	 -0,01671	 -0,01714	

36	 -0,00071	 0,00148	

37	 -0,00886	 0,00770	

38	 -0,01392	 0,03261	

39	 -0,02404	 0,04232	

	


