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Abstract 
 
Användningen och behovet av rekommendationssystem i digitala tjänster har växt 
i takt med att utbudet i dessa blivit allt större och svårare för användare att navi-
gera i. Rekommendationssystem används idag i allt ifrån E-handel till musik- och 
filmstreaming. För att förse användare med rekommendationer på objekt används 
en mängd olika väl beprövade algoritmer, filtreringsmetoder och datainsamlings-
metoder. Att applicera dessa i livestreamingtjänster ställer nya krav på systemen 
eftersom innehållet byts ut mer frekvent, helt nytt innehåll tillkommer regelbundet 
och explicit data samt metadata är sällan tillräcklig för att ta fram träffsäkra rekom-
mendationer. 
 
I en fallstudie med företaget Liveguide undersöks hur rekommendationssystem 
kan appliceras i livestreamingtjänster med avseende på de utmaningar och krav 
som finns. Metoder presenteras där aktuella lösningar testas, utvärderas och an-
passas till att fungera bra i livestreamingsammanhang. Slutligen föreslås tre mo-
deller för rekommendationssystem som tagits fram utifrån det resultat metoderna 
leder till. För att tillfredsställa de identifierade utmaningarna inom området visade 
sig hybrida, mångsidiga modeller fördelaktiga i livestreaming. 
 
 
Nyckelord: Rekommendationssystem, livestreaming, algoritmer, filtreringsme-
toder  



 
 
 

Abstract 
 
The usage and demand of recommender systems in digital services has increased 
in line with their huge range of products, making it more difficult for users to 
navigate through the content. Recommender systems are used in a wide scope of 
digital services ranging from E-commerce to music and film streaming. In order to 
provide users with recommendations on objects, a variety of algorithms, filtering 
methods and methods of data collections are being used. Applying these in live 
streaming services puts new demands on such systems since the content is 
replaced frequently and new objects added regularly. Furthermore, livestreaming 
services often lack explicit data and metadata, making recommendations less 
accurate. 
 
In a case study with Liveguide, recommender systems are evaluated, focusing on 
whether they are applicable to live streaming services, respecting requirements 
and demands on such systems. Methods are presented which tests, evaluates and 
adapts existing solutions to fit in well in context of live streaming. Finally, three 
models for recommender systems are suggested, based on the methods result. In 
order to satisfy the identified challenges, hybrid models turned out to be preferable 
in the context. 
 
Keywords: Recommender systems, live streaming, algorithms, filtering methods 

  



 
 
 

Ordförklaring 
 
 
Metadata – Data om data, d.v.s. data som beskriver datan 
 
Stream – I digitalt sammanhang, en sändning video, musik eller annan data 
 
Tag – Identifierare av objekt likt kategori, dock mindre generell. Ett objekt har ofta 
flera tags. 
 
Användarsession – I digitalt sammanhang, en tidsperiod då en användare är an-
sluten till en webbsida / tjänst 
 
Rating – En preferens angivet för ett visst objekt, vanligtvis på en skala. Antingen 
angivet av användaren själv eller beräknat utifrån implicit data. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
I takt med att användningen av digitala tjänster och att antal användare har ökat, 
[1] har även ett kommersiellt intresse för att utvinna och analysera användardata 
växt fram. Syftet är bland annat att försöka förutse vad användare är ute efter i 
form av produkter eller tjänster, och med hjälp av informationen rikta innehåll 
enligt användares preferenser. Processen går att automatisera till att i realtid 
presentera användarspecifika eller gruppspecifika rekommendationer på objekt till 
användare. Till detta används så kallade rekommendationssystem [2]. 
 
Rekommendationssystem används idag i stor utsträckning bland digitala tjänster, i 
allt ifrån E-handel till filmstreaming. Behovet av systemen har ökat i takt med den 
mängd digitalt innehåll som tillgängliggörs, och därmed gör det allt svårare för an-
vändare att navigera bland filmtitlar, musik produkter m.m. Målet med ett rekom-
mendationssystem är att försöka förutse vilka objekt en användare kan tänkas ha 
intresse för, beräkna en användarspecifik rating (ett betyg på en bestämd skala) för 
dessa och presentera rekommendationer för användaren. 

 

1.2 Problem 
 
Liveguide [3] bedriver en livestreamingtjänst, där streams från en mängd kanaler 
inom olika kategorier samlas in och presenteras för användaren. Även i detta fall 
kan man dra nytta av rekommendationssystem. Dock ställs nya krav på sådana sy-
stem när rekommendationer ska presenteras och uppdateras i realtid. Innehållet 
som ska rekommenderas behöver inte nödvändigtvis existera när en användare an-
sluter sig till tjänsten, vidare finns inga färdiga uppslag med innehåll att presentera. 
Ytterligare utmaningar är att behålla relevans i rekommendationerna. Livestrea-
mingsinnehåll byts kontinuerligt ut, vilket gör äldre rekommendationer oanvänd-
bara, till skillnad från system som rekommenderar produkter, filmer eller musik. 
Med denna studie besvaras följande frågeställning:  
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Hur man kan modellera ett bra rekommendationssystem för livestreamingtjänster?  
 
 

 

1.3 Syfte 
 
Studien kommer att innefatta jämförelser mellan olika angreppsmetoder som ty-
piskt används i rekommendationssystem. Dessa metoder kommer att utvärderas 
med avseende på de krav som ställs på ett rekommendationssystem för livestrea-
mingtjänster. Syftet med detta är att hitta en bra och fungerande modell, som den 
typ av livestreamingtjänster som Liveguide och liknande företag bedriver, kan dra 
nytta av vid utveckling av rekommendationssystem.  

Liveguide har för avsikt att förbättra sin användarkännedom gällande 
användningsmönster och innehållsintressen i den tjänst de levererar. Med hjälp av 
användardata som samlas in vill Liveguide på sikt utveckla ett system, som kan 
förbättra användarupplevelsen genom att presentera innehåll anpassat efter 
enskilda användare eller grupper av användare. Man vill alltså utveckla ett 
rekommendationssystem som uppfyller detta. 
 
Med hjälp av de slutsatser som presenteras i denna studie ska ett sådant system, 
anpassat för den livestreamingtjänst som företaget bedriver, kunna utvecklas. 
 
  



 

10 
 

1.4 Avgränsningar 
 

Omfattningen av fallstudien angränsas när det gäller antalet komponenter i den 
skapade modellen, och utvärderingen av denna modell. För att uppfylla samtliga 
intressenters krav och förväntningar av arbetet, så finns det begränsningar i den om-
fattning fallstudien kan genomföra. 

• Den typ av system som modelleras kan behöva fler komponenter än de som 
tas upp i denna studie, för att fungera fullständigt i en verklig miljö. Därför 
begränsas studien till följande aspekter: datainsamling, filtreringsmetoder 
och algoritmer som används i rekommendationssystem. 

• Denna studie innefattar bland annat utvärdering av strategier för generering 
av rekommendationer. Med det finns inte möjlighet att utvärdera resultatet i 
ett realtidsscenario, vilket begränsar exaktheten i resultatet.  
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2 Bakgrundsteori 
 

2.1 Rekommendationssystem 
 
Rekommendationssystem är ett verktyg som bland annat används i digitala tjänster 
för att förse användare med rekommendationer på objekt som de kan tänkas vara 
intresserade av. Detta har både för avsikt att hjälpa användare att navigera bland 
stora sortiment, och därmed förbättra upplevelsen, men även att öka försäljning, 
hålla kvar användare längre i tjänsten samt att förstå användaren bättre [4]. För att 
kunna implementera ett rekommendationssystem krävs viss datainsamling från an-
vändare samt filtreringsmetoder och algoritmer som kan generera rekommendat-
ioner. 

2.1.1 Sessionsdata 
För att kunna skapa rekommendationer som grundar sig i användardata, så krävs 
en strategi för datainsamling. Desto mer kvalitativ användardata som finns att tillgå, 
desto precisare rekommendationer kan skapas. Användardata från webtjänster sam-
las ofta in som användarsessioner, där varje session innehåller information om an-
vändarens beteende i tjänsten.  

Sessionens parametrar innehåller ofta information om användarens språk, enhet, 
version av programvara samt en mängd beteendeparametrar, exempelvis sessions-
tid, information om det besökta innehållet, hur användaren navigerade, o.s.v. I do-
kumentbaserade NoSQL-databaser (se 2.4.1), vilket används i denna fallstudie, spa-
ras och hämtas sådan data ofta i formatet JSON (JavaScript Object Notation) som, 
likt XML, har till stor del självbeskrivande notationer. 

2.1.2 Dataset 
En mängd, delmängd eller en samling data av en viss typ kan uttryckas som ett da-
taset. I detta fall representerar ett dataset en samling av sessionsdata från användar-
sessioner, som bland annat kommer att användas till att testa olika metoder och al-
goritmer för rekommendationssystem. 

2.1.3 Användarpreferenser och rekommendationer 
En preferens i ett rekommendationssystem beskriver en användares relation till ett 
visst objekt, och representeras ofta av tupeln <User, Item, Rating> [5], där man med 
hjälp av vald algoritm beräknar hur intresserad (rating) man tror en användare (user) 
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är av ett visst objekt (item). Dessa preferenser används sedan för att skapa en eller 
flera rekommendationer till användaren i form av tupeln <User, Item, Rating>. 

 

2.2 Filtreringsmetoder 
 

2.2.1 Kollaborativ filtrering 
Som namnet antyder är kollaborativ filtrering baserat på antagandet att en använ-
dare har liknande eller samma intressen som andra användare med liknande histo-
rik. Rekommendationsmetodiken går ut på att analysera användardata från en 
större mängd användare, och skapa rekommendationer till enskilda användare ba-
serat på vad liknande användare tycker om. Metoden är den mest traditionella och 
använda metoden inom rekommendationssystem [4], och är ett typiskt exempel på 
hur filmrekommendationer tas fram. 

Kollaborativ filtrering i sig kan utföras med en mängd olika metoder för att beräkna 
likheter mellan användare, vilka användare som har liknande intressen och vikten 
av deras intressen. En välanvänd algoritm är k-NN (k - Nearest Neighbors algorithm). 
Algoritmen letar efter så kallade grannanvändare som har bedömt objekt likvärdigt 
med användaren i fråga historiskt, och skapar rekommendationer därefter. En rating 
kan ha varierande betydelse beroende på tjänsten i fråga, rättare sagt beroende på 
vilken typ av data som samlas in. Dock är dess syfte alltid att representera en använ-
dares preferens för ett objekt. Det typiska sättet att bestämma en rating är att låta 
användaren, på en skala betygsätta objektet i fråga, vilket ger en input kallad explicit 
data. Detta är i många fall inte en optimal variant, eftersom att det ofta finns en skill-
nad mellan vad en användare säger och egentligen gör [6]. Vidare är sannolikheten 
stor att flera betygsättningar från användare uteblir, vilket drastiskt försämrar un-
derlaget i form av input till rekommendationsalgoritmerna. Ett alternativ till detta, 
som även kan kombineras med explicit data, är implicit data. Med hjälp av implicit 
data, d.v.s. data baserad på användarbeteende som antal klick på objekt, tidsdata, 
navigering o.s.v. kan en användares rating för ett objekt uppskattningsvis beräknas. 
Försök har även gjorts att ytterligare förbättra rekommendationer genom att sätta 
dem i användarens sammanhang. I Extending recommendation algorithms by modeling 
user context [7] utforskas detta i samband med kollaborativ filtrering i en fallstudie 
med Spotify. Utfallet pekade på både för och –nackdelar, men potential i metoden 
uppvisades. 
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Metoder för kollaborativ filtrering likt k-NN medför skalbarhetsproblem när förut-
sägelser beräknas för en användare, på grund av att komplexiteten ökar linjärt med 
antalet användare. Att beräkna en rekommendation för en användare 𝑢𝑢, givet samt-
liga användare 𝑈𝑈, innebär att först hitta grannanvändare 𝑁𝑁 ⊆ 𝑈𝑈, d.v.s. samtliga an-
vändare som har gemensamma, tidigare preferenser som 𝑢𝑢. Därefter kombineras 
preferenser för att förutsäga en rekommendation. Oavsett vilken algoritm som an-
vänds för att beräkna en rating utifrån resultatet, medför operationen som lägst tids-
komplexiteten 𝑂𝑂(𝑈𝑈). Detta är dock i fallet när hela användarmodellen behöver upp-
dateras. Att göra uppslag på en användare kräver endast en iteration genom ett be-
stämt antal grannanvändare. 

Matrisfaktorisering 
Matrisfaktoriseringsalgoritmer kan implementeras för kollaborativ filtrering och har 
växt fram på senare år. De har visats överlägsna mot traditionella grannalgoritmer 
på flera fronter, vilket åskådliggjordes i resultatet av Netflix Prize [8], tävlingen där 
forskningsgrupper fick i uppdrag att förbättra Netflix dåvarande rekommendations-
algoritm. Matrisfaktoriseringsalgoritmer utnyttjar det faktum att användare ofta har 
liknande preferenser och därmed grupperar dem därefter. Om t.ex. alla användare 
som har höga preferenser för objekt A även har det för objekt B, kan dessa samman-
slås till en och samma vektor som representerar en preferens. Detta eliminerar en 
stor del av det skalbarhetsproblem som finns med tidigare kollaborativa algoritmer. 
Det har även visat sig att sådana faktoriseringar förbättrar precision i förutsägningar 
[9]. En vanlig metod för faktorisering är Singular Value Decomposition (SVD) där 
en 𝑀𝑀 ∗ 𝑁𝑁 matris faktoriseras till submatriser innehållande linjärt oberoende värden. 
I fallet där två användare har exakt samma preferenser för ett objekt, betraktas dessa 
som linjärt beroende och utgör endast en rad i den faktoriserade matrisen. Precis-
ionen och uppslagstiden i den här typen algoritmer är mycket tillfredställande, dock 
kan uppbyggnaden av användarmodeller, d.v.s. själv matrisfaktoriseringen, ta 
orimligt lång tid på stora datasets, vilket begränsar möjligheten att uppdatera denna. 

 

2.2.2 Innehållsbaserad filtrering 
Likt kollaborativa rekommendationssystem utgår även innehållsbaserade (content-
based) rekommendationssystem ifrån en specifik användares preferenser för att ge-
nerera nya rekommendationer. Till skillnad från kollaborativ filtrering jämförs an-
vändarens preferenser med beskrivningen av olika objekt av intresse (exempelvis 
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kategori och egenskaper) istället för andra, liknande användares preferenser. Att ge-
nerera rekommendationer med denna metod förutsätter att det finns en inlärnings-
algoritm, likt den som beskrivs av van Materen och van Someren i [10], för att skapa 
en användarmodell att använda när användarens preferenser matchas mot objekt. 
En användarmodell kan representeras på olika sätt. Vanligtvis använder man sig 
utav vektorer med innehåll som matchas mot motsvarande vektorer för ett visst ob-
jekt. I exemplet av en film skulle en sådan kunna innehålla skådespelare, genre, årtal 
o.s.v. 

Ett känt problem med att ge rekommendationer baserat på innehåll är att struktu-
rera och beskriva innehållet. Innehåll kan komma ifrån olika källor, med olika struk-
turer på metadata. Detta problem förklaras vidare och undersöks av Karlsson och 
Berg i [11], där de utvecklar en algoritm för att automatiskt generera metadata i form 
av nyckelord från ett radioprogram.  

 

2.2.3 Kännedomsbaserad filtrering 
Metoden, även kallad knowledge-based filtering, grundas i att samla in explicit data 
från användare, d.v.s. data angiven av användaren själv, med avsikt att förbättra 
rekommendationer. Vanligtvis innebär detta att en användare, vid första använd-
ning anger vilka typer av objekt och kategorier som är av intresse. Metoden enskilt 
utgör inte ett speciellt avancerat rekommendationssystem, utan brukar istället kom-
bineras med andra metoder.  

 

2.2.4 Hybrida rekommendationssystem 
System som använder sig av hybrid filtrering drar nytta av fördelarna med två eller 
flera andra rekommendationssystem, med syftet att producera ett exaktare resultat. 
Hybrida system är en välanvänd lösning och går att implementera med en mängd 
olika metoder. I Hybrid Web Recommender Systems, R. Bruke [12] utvärderas en 
mängd kombinationer av filtreringsmetoder i hybrida system, och dess fördelar pre-
sentera i jämförelse med andra kombinationer och ensamstående lösningar.  
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2.3 Utmaningar med rekommendationer i livestreaming 
 

2.3.1 Rekommendera objekt i realtid 
Vanligtvis i rekommendationssystem skapas rekommendationer för objekt, som 
filmtitlar och produkter, baserat på tidigare preferenser. Dessa rekommendationer 
kan då användas som färdiga uppslag från samma tidpunkt som en användare an-
sluter sig till tjänsten. 

Att rekommendera innehåll för realtidstjänster så som livestreaming kan i stort sett 
utföras med samma beprövade filtreringsmetoder som beskrivs i 2.2, dock är inte 
innehållsförslag aktuella att rekommendera till användare i annat än precis den tid-
punkt som användaren ansluter sig, eftersom att streamen sänds i realtid och inte 
kommer att vara tillgänglig i framtiden. Detta medför att rekommendationer inte 
kan förberedas åt en användare på specifika objekt, utan måste hittas vid samma 
tidpunkt som användaren ansluter sig till tjänsten, alternativt att användarmodellen 
uppdateras mycket frekvent baserat på innehåll som är aktuellt för tillfället. Detta är 
givetvis tekniskt möjligt men det ställer krav på algoritmernas tidskomplexitet, vil-
ket vidare kan medföra mindre precisa rekommendationer. 

2.3.2 Cold start 
I stort sätt alla system, metoder och algoritmer för rekommendationssystem lider av 
det gemensamma problemet, cold start. Problemet delas in och beskrivs i två olika 
kategorier [5]: 

• Item cold start – När ett nytt objekt tillgängliggörs för användare, saknas till-
räckligt med data om objektet i form av exempelvis ratings, för att kunna re-
kommendera det till användare. 

• User cold start – En ny användare av tjänster har för systemet inga kända 
preferenser, vilket gör det näst intill omöjligt att ge rekommendationer med 
hjälp av filtreringsalgoritmer. 

I fallet av livestreamingtjänster kommer item cold start alltid att vara ett givet pro-
blem, eftersom samtliga aktuella objekt är ”nya”. Detta måste finnas i åtanke när ett 
rekommendationssystem modelleras, eftersom att de metoder som generellt an-
vänds inom området kommer att behöva anpassas till att rekommendera användar-
preferenser mot andra metadata än ratings. 
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En lösning som i vissa fall används till user cold start är att låta nya användare själva 
ange sina preferenser, för att sedan kunna utveckla rekommendationer på den initi-
ala datan från användaren, vilket utgör en del av filtreringsmetoden knowledge-
based filtering. Denna metod är dock inte alltid träffsäker nog, eftersom att det som 
sagt finns skillnader mellan vad användare anger för preferenser och vad de egent-
ligen gör. Knowledge-based filtering är mer förekommande i fall där objekten är 
mindre frekvent omsatta, men kan med fördel användas i ett hybridsystem tillsam-
mans med t.ex. kollaborativ filtrering om tjänsten så tillåter. 

 

2.3.3 Användaridentifiering och etik 
 
För att kunna sammanställa en användares preferenser i en tjänst över tid, så måste 
det vara möjligt att identifiera användaren unikt varje gång denna använder tjäns-
ten. En typisk lösning på detta är att låta användaren registrera sig innan tjänsten 
används och därmed enkelt kunna knyta användarens aktivitet till ett användar-id, 
dock är det inte alltid möjligt att göra detta då man t.ex. inte vill kräva registrering 
för att använda tjänsten i fråga. I det fallet finns möjligheten att istället identifiera 
den enhet eller webbläsare som används unikt dock är detta inte lika träffsäkert då 
det kan variera även om användaren i fråga är densamma.  

 

2.4 Datainsamling 
 

2.4.1 Lagring 
Traditionellt lagras data i relationsdatabaser, d.v.s. tabellbaserade databaser. Voly-
men data som genereras av webbapplikationer har på senare år ökat enormt, vilket 
har fått relationsdatabaser att halka efter när det kommer till skalbarhet och tillgäng-
lighet [16]. För att möta detta behov har så kallade NoSQL-databaser utvecklats, som 
frångår den traditionella relationsdatabasen med tabeller och använder sig istället 
av andra tekniker som ”document stores”. I sådana finns ingen strukturerad data i 
form av tabeller, i stället grupperas dokument i kollektioner, vilket underlättar skal-
barheten eftersom det enkelt kan distribueras mellan olika fysiska servrar.  

I Linked data performance in different databases : Comparison between SQL and NoSQL 
databases [16] jämförs prestandan mellan relationsdatabaser och NoSQL-databaser i 
ett rekommendationssystem, där användarpreferenser finns sparade i databasen. 
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Slutsatsen av studien pekar på att NoSQL-databasen MongoDB, som även används 
i det system som denna fallstudie byggs på, är den mest lämpade för användning i 
rekommendationssystem med avseende på bland annat prestanda. 

 

2.5 Relaterade arbeten 
 

2.5.1 Collaborative filtering recommender systems 
 
Ekstrand et al. [5] beskriver kollaborativa och hybrida rekommendationssystem, 
subsystem och dess mest använda algoritmer ingående. Vidare beskrivs metoder 
att bygga datasets, genomföra tester med dessa samt olika vägar att utvärdera 
resultatet.  
 
På grund av att denna studie inte lämnar utrymme till att i detalj beskriva 
algoritmer för bl.a. kollaborativ filtrering, kunde Collaborative filtering recommender 
systems, tillsammans med andra arbeten användas till att identifiera vilka 
komponenter inom det breda områden som kan hjälpa till att besvara 
frågeställningen. 
 

2.5.2 A Hybrid Preference-Aware Recommendation Algorithm for Live Streaming 
Channels  
 
I konferensartikeln av Yang et al. [17] föreslås en hybrid algoritm för 
livestreamingtjänster, uppdelad i två delar. Första delen är Preference-Aware 
Recommendation, där användardata samlas in, sammanställs och preferenser 
beräknas genom antaganden i implicit data. Andra delen av hybridalgoritmen 
kallar författarna för Most Recent Viewed (MRV), vilket är en variant av Most viewed 
(MV) som bl.a. Twitch använder sig av. MRV utgår ifrån användares loggar och 
föreslår de kanaler som användaren återkommer mest till snarare, än vilka kanaler 
som flest tittar på just nu. 
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Artikeln lägger även stor vikt i eventuella felkällor och förvirringar som kan 
förekomma i implicit data inom livestreamingtjänster, och föreslår ändringar i 
tolkningen av data, som parerar dessa.  
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3 Metod 
 
Det problem som formuleras i studien grundas i flera delproblem, som har adresse-
rats tidigare och lösts med motsvarande metoder. Dessa kommer att utvärderas 
gentemot det problem som beskrivs i denna studie. Syftet med kapitlet är att besk-
riva de metoder som kommer att användas för att vetenskapligt, dock samtidigt re-
sultatorienterat kunna besvara frågeställningen: att modellera ett bra rekommendat-
ionssystem för livestreamingtjänster. 

För att metodiskt kunna besvara frågeställningen,  behandlas följande delfrågor. 

• Vilka typer av rekommendationssystem finns redan? Kan de appliceras på 
livestreamingtjänster? 

• Vilken data är nödvändig för att möjliggöra relevanta rekommendationer? 

• Vad är en bra rekommendation och hur kan den mätas? 

Frågorna besvaras i en fallstudie med Liveguide, vilket också är den undersöknings-
strategi som tillämpas. Detta sker med hjälp av de metoder som presenteras nedan, 
som tillsammans strävar efter att så precist som möjligt besvara frågeställningen. 
Två överliggande delmetoder används, den ena mer teoretisk och därefter ett prak-
tiskt offline-test som genomförs med avsikt att verifiera utfallet av den teoretiska 
metoden och därmed stärka trovärdigheten i resultatet. 

3.1 Metod med teoretisk undersökning och modellering 
 
Med grund i den vetenskapliga arbetsmetod som beskrivs av Ekholm och 
Andersson i Vetenskaplighet [18], togs en metod fram för att strukturerat och 
iterativt nå ett resultat som besvarar delfrågorna. Metoden grundas i att genom en 
problemidentifiering hitta lösningar på liknande tidigare problem, utvärdera 
dessa, eventuellt anpassa tidigare teknik, utvärdera den nya lösningen och sedan 
identifiera brister i modellen för att slutligen korrigera den iterativt. Denna 
sekvens beskrevs ursprungligen av Bunge [19] med likheter i de steg som 
presenteras i denna metod, och är en del av den undersökningsmetod som valts till 
att besvara delfrågorna. 
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Bunges sekvens är generell och kan anpassas till att fungera som överliggande 
metod i de flesta projekt och studier. Hela sekvensen kommer inte att beskrivas 
här, utan istället anpassas till att effektivt kunna besvara frågeställningen. Metoden 
beskriver först den generella sekvens som valdes till att besvara delfrågorna med 
teoretisk undersökning och modellering. Därefter beskrivs mer ingående hur de 
enskilda frågorna, med hjälp av metoden, besvarats. 
 

• Problemidentifiering: För att besvara varje enskild delfråga identifierades 
först vad frågan egentligen adresserar. Vilken data är nödvändig för att möjlig-
göra relevanta rekommendationer? Svaret på frågan finns redan och beskrivs i 
teorikapitlet. Problemet som frågan adresserar är om det aktuella svaret även 
fungerar i detta fall: livestreaming. 

• Identifiera tidigare lösningar: Det finns mycket forskning inom 
rekommendationssystem och en uppsjö av konferensartiklar som beskriver 
optimala algoritmer, den ena bättre än den andra. Att leverera ytterligare en 
sådan hade antagligen inte bidragit till något annat än en specifik lösning 
till detta fall. Däremot användes bland annat dessa för att undersöka vilka 
algoritmer och filtreringsmetoder som lämpar sig bäst för livestreaming 
med avseende på de krav och ytterligare utmaningar som finns, utöver de 
som gäller generellt för rekommendationssystem. Vidare utforskades 
lösningar för datalagring, datainsamling och övriga aspekter som underlag 
för en bra lösning för respektive delfråga. 
 

• Modellering: Med utgångspunkt i de upptäckta tidigare lösningarna under-
söktes hur anpassningsbara de var till implementation i livestreaming. Även 
om exempelvis samma rekommendationsalgoritm används i detta fall som 
för en filmtjänst så innebär det inte att exaktheten i resultaten är densamma, 
på grund av skillnader i övriga delar av systemen. Genom att närmar, under-
söka hur parametrar i befintliga algoritmer påverkar resultatet, och hur im-
plicit samt explicit data hanteras, kunde slutsatser dras huruvida de tidigare 
lösningarna skulle fungera i livestreaming. 
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• Utvärdering: En färdig modell utvärderas gentemot de delfrågor som 
ursprungligen skulle besvaras, specifikt mot de krav som ställts på det 
system som Liveguide vill utveckla (se 1.3). Eventuella problem och 
svårigheter med modellen kunde upptäckas genom att titta på varje enskild 
utmaning och krav som tagits upp, och identifiera den del eller delar av 
modellen som är tänkta att lösa problemet. Om en lösning helt saknas eller 
kan antas vara bristfällig, så återgår man enligt metod till att föreslå nya 
lösningar eller anpassa aktuella lösningar. Därefter återupprepas stegen. 

 
Metodens förlopp illustreras i Figur 1. Observera att denna är generell för samtliga 
delfrågor. Syftet med metoden är att tidigt upptäcka problem i modellen och 
samtidigt tillåtas att anpassa och förbättra den iterativt under arbetets gång. 
 
 

 

Figur 1 – Generell metod med teoretisk undersökning och modellering 

 

3.1.1 Delfråga: Vilka typer av rekommendationssystem finns redan? Kan de 
appliceras på livestreamingtjänster? 
Metoden behandlar framför allt beprövade algoritmer, men även lösningar för 
kända enskilda filtreringsmetoder och hybrida filtreringsmetoder. Utfallet från 
denna delfråga används som underlag för vad som ska testas i den kommande, mer 
praktiska metoden, offline-test.  
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Figur 2 - Tillvägagångsmetod för att besvara delfrågan 

Till skillnad från Figur 1 – Generell metod med teoretisk undersökning och modellering, illu-
strerar Figur 2 hur den generella metoden mer specifikt appliceras för att besvara 
delfrågan. Efter en förstudie på aktuella rekommendationsystem kan de jämföras 
och utvärderas genom egna antaganden utifrån livestreamingtjänsters uppbyggnad 
samt med hjälp av observationer inom områden från relaterade studier och konfe-
rensartiklar likt den som presenterats av Yang et al. [17]. 

3.1.2 Delfråga: Vilken data är nödvändig för att möjliggöra relevanta 
rekommendationer? 
För att besvara frågan identifierades först vilken typ av data som finns att tillgå (av 
explicit eller implicit typ) i tjänsten för att avsmalna urvalet av datainsamlingsstra-
tegier. Därefter undersöktes vilken data som användes som input i beprövade algo-
ritmer, genom en vidare litteraturstudie. Med detta som underlag togs teoretiska 
modeller fram som använder den data som finns att tillgå i tjänster på olika sätt, för 
att representera de parametrar befintliga algoritmer kräver.  

Resultatet av detta utvärderades dels teoretiskt men senare, även i den prototyp som 
byggdes, med fokus på implementerbarhet och relevans för träffsäkerhet i rekom-
mendationer. 

3.1.3 Delfråga: Vad är en bra rekommendation och hur kan den mätas? 
Att besvara vad en bra rekommendation är medför problemet att svaret på frågan i 
sig kan vara svårt att bedöma trovärdigheten på. Huruvida en bra rekommendation 
är att rekommendera något likt det en given användare redan tycker om, eller något 
nytt att utforska för användaren förblir en definitionsfråga. För att tydliggöra pro-
blemet som delfrågan ska besvara antogs det att en bra rekommendation är en re-
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kommendation som medför att användaren faktiskt använder sig utav den och dess-
utom nyttjar den fortsättningsvis. Med detta fastställt kan frågan besvaras med en 
tydligare och mer reproducerbar metod. 

Med problemet förtydligat fortlöper metoden likt den som beskrivits generellt för 
de övriga delfrågorna inom metoden med teoretisk undersökning: Beprövade och 
standardiserade metoder att mäta rekommendationsresultat med identifieras och 
kan sedan användas för att utvärdera resultat med hjälp av den prototypen. 

 

3.2 Metod med prototyp – offline test 
 
Följande metod togs fram för att ytterligare verifiera utfallet av den teoretiska meto-
den. Testet implementerar de kända algoritmer och användning av implicit data 
som tidigare använts i rekommendationssystem, genom en prototypimplemente-
ring. Prototypen använder sig av skarp sessionsdata ur ett bestämt dataset från 
streamingtjänsten. Med detta kan de olika algoritmerna testas med sessionsdata som 
input och generera ett mätbart resultat.  

3.2.1 Att identifiera ett bra resultat 
I ett perfekt test skulle ett mycket stort dataset köras igenom prototypen och dess 
resultat testas i realtid mot aktiva användare, för att sedan jämföra användarens fak-
tiska beteende mot de rekommendationer som algoritmen resulterade i. I detta pro-
jekt driftsätts inte prototypen i ett realtidsscenario. För att skapa ett förväntat resul-
tat att jämföra output från prototypen med, skapas ett dataset utifrån historisk sess-
ionsdata, där man vet vad en mängd unika användare faktiskt använde sig av för 
innehåll. Detta används sedan som facit för resultatet som produceras av de olika 
algoritmerna/rekommendationsmetoderna, med samma användarspecifika sess-
ioner som input. Ett resultat som ligger mycket nära det förväntade resultatet kan 
anses vara en bra rekommendation. 

3.2.2 Genomförande med prototyptestning 
Testet med prototypen är av typen ”offline test”, det vill säga ett test som i detta fall 
sker med historisk sessionsdata. Detta ger ett mindre trovärdigt resultat än vad ett 
realtidstest skulle göra, men den valda metoden anses vara tillräckligt för att besvara 
problemformuleringens delfrågor. Offline-tester har fördelen att snabbt kunna 
utvärdera stora datasets av olika typer, samt att kunna applicera dem i samband 
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med flera olika algoritmer samtidigt [6]. Genomförandet av test med prototypen 
sker med nedanstående steg: 

• Skapa ett dataset: Som input till de olika algoritmerna används ett dataset 
med sessionsdata utvald beroende på vad som ska testas. Exempelvis krävs 
sessioner med ett användar-id för att kunna applicera kollaborativ filterering 
samt innehållsbaserad filtrering. Sessioner som saknar detta kan därför 
uteslutas ur det dataset som används. Baserat på de datainsamlingsstrategier 
som modellerats med hjälp av den teoretiska metoden, struktureras ett 
dataset upp, anpassat för parametrarna till algoritmerna som testas. 

• Ta fram förväntat resultat: Det förväntade resultatet är av samma typ för 
samtliga rekommendationsmetoder som används i testet, för att kunna 
jämföra dess output mot det förväntade resultatet. Ett dataset som bestämmer 
det förväntade resultatet består av en förbestämd mängd användare och 
information om deras sessioner som upprättats av prototypsystemet. 
Tillsammans skapar detta ett dataset innehållande en mängd objekt av typen:  
 
{ {user, item, rating}, {user,item,rating},…. } 

 som kan jämföras med motsvarade resultat som algoritmerna producerar. 

• Testkörning: Med teoretisk undersökning och modellering togs lämpade 
rekommendationsmetoder fram med respektive algoritmer. Dessa testas med 
prototypsystemet och producerar separata resultat i formatet beskivet ovan. 
De algoritmer som visats applicerbara från den data som finns att tillgå från 
livestreamingtjänsten modifieras inte i sig, eftersom att de sedan tidigare är 
optimerade och väl beprövade, däremot anpassades den implicita inputen till 
dem. 

• Utvärdering: Samtliga resultat jämförs mot det gemensamma förväntade 
resultatet. Olika rekommendationsmetoder kan antas ge olika träffsäkerhet 
på de parametrar som finns i det förväntade resultatet. Ett resultat bedöms 
efter hur nära de beräknade preferenserna (rating) i resultatet ligger de 
ursprungliga värderna i datasetet. 

Figur 3 illustrerar metoden med prototyp. Varje metod i figuren implementeras med 
olika algorigmer, dessa producerar då separata resultat. 
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Figur 3 - Test med prototyp 

Likt den teoretiska metoden, lämnar även denna utrymme för att anpassning i de 
olika rekommendationsmetoderna om resultatet anses otillräckligt. 

 

3.3 Projektmetod 
 
Arbetet bedrivs som ett projekt med ett flertal intressenter, akademiska mål och 
leveransmål. Därav används också projektrelaterade metoder och verktyg under 
arbetets gång för att kontinuerligt driva projektet framåt och uppnå samtliga 
intressenters förväntningar. I den projektdefinition [20] som upprättats inför 
projektet listas samtliga verktyg, dokument och utrustning som använts under 
projektets gång. En del av dessa uppdateras kontinuerligt. 

3.3.1 Arbetsmetoder 
 
Åtagandetriangeln – Triangelns tre hörn representerar tid, kostnad och funktion-
alitet där kostnad i detta fall översätts till arbetstimmar. Målsättningen är generellt 
att minst ett av triangelns hörn ska hållas dynamisk för att undvika att projektet 
misslyckas på grund av brist i något av hörnen. Prioriteringen i detta projekt ligger 
i att besvara frågeställningen, därav blir funktionaliteten i den prototyp som ska le-
vereras det dynamiska hörn som får anpassas efter övriga omständigheter. 
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Figur 4 - Åtagandetriangeln 

 

MoSCoW – Modellen anger en prioritetsordning för de krav som ställts på den pro-
dukt som levereras av ett projekt. Syftet med modellen är att säkerställa att de vik-
tigaste kraven levereras i tid och övriga krav därefter enligt följande ordning: 

• Must – Krav som måste vara uppfyllda vid projektets slut 
• Could – Krav som måste vara uppfyllda, dock inte nödvändigtvis inom pro-

jektets tidsram 
• Should – Krav om helst ska vara uppfyllda men resultatet lider inte i fallet 

där dessa krav inte uppfylls 
• Won’t – Krav som inte ställts av projektet men är relevanta för framtiden 

 

Med anledning av de begränsningar som finns kring projektet fanns åtagandetri-
angeln [21] i tanke från projektets start. Då arbetet sker under begränsad tid, med 
begränsad arbetskraft och ska uppfylla samtliga intressenters krav, så talar risken 
för sig själv. Att någon av de nämnda inte räcker till är en stor risk. För att motverka 
och begränsa utfallet av vidtogs tidigt två åtgärder: Ett riskdokument upprättades 
och projektmodellen MoSCoW [21] användes som en del av planeringen. 

För att hålla det funktionella hörnet i åtagandetriangeln dynamiskt i detta projekt 
upprättades, med hjälp av MoSCoW-modellen, en kravspecifikation. Detta gjordes 
i dialog med Liveguide för att förtydliga vad som var viktigast för dem att få ut av 
projektet.  

För den akademiska produkten finns sedan tidigare väldefinierade mål och krav 
som ska uppfyllas, modellen samt kravspecifikationen appliceras därför endast på 
företaget som intressent. 
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Riskanalys – Enligt den riskanalys för projekt som beskrivs av Sommerville [22] kan 
risker delas in i följande kategorier: 

• Projektrisker – Risker som påverkar projektets tidsplan eller resurser 

• Produktrisker – Risker som påverkar produktens egenskaper  

• Affärsrisker – Risker som påverkar organisationens utveckling, t.ex. konkur-
rens 

I detta projekt är affärsrisker i stort sett uteslutet dock återstår projektrisker och pro-
duktrisker, vilket givetvis är sammanhängande. Det riskdokument som tagits fram 
som strategi att möta risker med är framtaget enligt den riskanalysmodell som pre-
senteras av Sommerville där risker identifieras, prioriteras, övervakas och planeras 
med hjälp av strategier för risker som eventuellt löses ut. Se Figur 5 

 

Figur 5 – Riskanalysmodell, från Sommerville [22] 

Vid projektstarten identifierades de flesta risker som skulle kunna påverka projektet 
negativt och en plan för att möta dessa vid eventuellt utfall togs fram. Under arbetets 
gång övervakades dessa; vissa kunde plockas bort efter att milstolpar passerats och 
en del tillkom med tiden.  

 

3.3.2 Projektrelaterade verktyg 
Utöver de metoder och modeller som använts för att driva projektet användes 
även verktyg för att hjälpa till med detta.  
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GANTT-Schema – användes för tidsplanering och för att få en överblick av 
projektets aktuella stadie. Schemat delar in projektet i faser som sträcker sig över 
en bestämd period, där varje fas har uppgifter och milstolpar. Verktyget 
underlättade planeringen för både projektplaneringen och intressenterna eftersom 
att ungefärliga datum för olika tidsfaster tidigt kunde planeras in. Exakt hur man 
arbetar med GANTT-scheman kommer inte att beskrivas som en del av 
projektmetoden. Verktygen beskrivs mer utförligt i Arbeta i projekt: individen, 
gruppen, ledaren [21].  
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4 Analys och resultat  
 

4.1 Urval av rekommendationsmetoder 
 
De beprövade rekommendationssystem som identifierades och utvärderades är se-
dan tidigare bevisligen generellt effektiva. Vad detta kapitel besvarar är huruvida 
de är anpassningsbara till att fungera i det liknande system för livestreaming som 
utvecklas i denna fallstudie samt vad som ytterligare krävs i form av data och data-
strukturer för att möjliggöra ett sådant system. Eftersom att resultatet från denna 
metod delvis grundas av tidigare lösningar så blir utfallet mer teoretiskt. För att 
sammanställa detta kommer resultatet från de två metoderna avslutningsvis ut-
mynna i sammanställda modeller som representerar förslag på bra rekommendat-
ionssystem i livestreamingtjänster.  

4.1.1 Datainsamlingsstrategi 
 
En gemensam nämnare i de filtreringsmetoder som presenterats i 2.2 Filtreringsme-
toder är att de alla använder sig av attributet Rating i beräkningen av rekommendat-
ioner, vilket förekommer i de flesta rekommendationssystem. Attributet är i de tjäns-
ter som metoderna appliceras på, något som är angivet av användaren för ett objekt, 
på en bestämd skala. Detta är en del av den datainsamling som används av t.ex. 
Youtube och Netflix när rekommendationer beräknas [22] [23]. Att betygsätta ett ob-
jekt som sänds live är dock ingenting som är relevant eftersom det endast varar ett 
par timmar i bästa fall. I Liveguides nuvarande system, likt många andra, finns 
ingen strukturerad information om användarens preferenser för objekt, som är an-
givet av användaren själv, annat än vilka kanaler, eller broadcasters som följs. Med 
tanke på att allt innehåll i tjänsten sänds live så skulle sådan datainsamling inte hel-
ler tillföra någon nytta. 

I A hybrid online-product recommendation system: Combining implicit rating-based colla-
borative filtering and sequential pattern analysis [25] presenterar Choi et al. en hybrid-
algoritm där inputen, istället för rating angivet av användaren, är resultatet av en 
analys på användarens tidigare beteende, i detta fall med avseende på bland annat 
vilka produkter användaren i fråga har köpt enligt: 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑢𝑢, 𝑖𝑖) = ln �
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑢𝑢 𝑝𝑝å 𝑓𝑓ö𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟å𝑎𝑎 𝑖𝑖
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där AP representerar en ”Absolute rating” d.v.s. den rating användaren antas ha för 
ett objekt. En liknande lösning beskrivs av Yang et al. [17] där ett hybridsystem fö-
reslås till livestreamingtjänster, vilket också grundar användarens preferenser i im-
plicit data. 

En lösning med metoderna presenterade av Yang- och Chio et al. i åtanke utvärde-
rades i denna studie:  

Den datainsamling som för nuvarande gäller denna fallstudie innehåller bland an-
nat de attribut som visas i Figur 6 för en session. 

 

Figur 6 - Metadata från användarsession 

Metoden för att representera en rating i [17] använder sig bland annat av den typ av 
attribut som visas Figur 6. Genom att analysera en mängd historiska sessioner för 
en användare kan en rating bestämmas med en liknande formel likt den som visats 
i [25] och därmed användas som implicit input till de olika filtreringsmetoderna. 
Detta testades i den prototyp som utvecklats för studien. 

 

4.1.2 Filtreringsmetoder 
 
De typiska filtreringsmetoder som används i rekommendationssystem utvärdera-
des med fokus på hur de teoretiskt skulle fungera för att skapa rekommendationer i 
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en livestreamingtjänst. Med tanke på de skillnader som finns mellan innehåll i live-
streamingtjänster och övriga områden som filtreringsmetoderna appliceras på upp-
täcktes en del svårigheter som annars är mindre problem. 

• Innehållsbaserad filtrering: Metoden har en mängd fördelar framför kolla-
borativ filtrering gällande implementation och resurskrav generellt. Eftersom 
att all input till innehållsbaserade algoritmer endast beror på användarens 
egen historik i fråga, så krävs inga större operationer för att undersöka an-
vändarens preferenser. Vidare får metoden fördelen att enklare kunna re-
kommendera helt nya objekt, eftersom att preferenserna jämförs med objek-
tens metadata istället för andra användarens preferenser, vilket sällan kom-
mer ge en träff på nya objekt. I fallet av livestreaming är som sagt i stort sätt 
alla objekt nya vilket gör innehållsbaserad filtrering teoretisk stark inom om-
rådet. Dock visar sig detta samtidigt problematisk i just livestreaming, ef-
tersom att det ofta saknas tillräckligt med metadata om objekten för att kunna 
hitta träffsäkra rekommendationer [17]. Bland de största tjänsterna som leve-
rerar livestreams finns sällan mer information än kategori, tag, broadcaster 
och titel som användbar metadata, vilket ger en alldeles för bred träffbild att 
rekommendera. I fallet av denna studie saknas tillräcklig metadata från de 
kanaler som sänder livestreams, vilket utesluter innehållsbaserad filtrering 
från offline-testet med prototyp, dock kan det komma till användning i en-
klare modeller av rekommendationssystem. 

Recommender Systems Handbook [4] lyfter fram ytterligare ett problem kallat 
”Over-Specialization” som applicerar innehållsbaserade rekommendationer 
generellt men som även gäller denna fallstudie. Om en användare endast får 
rekommendationer baserade på sitt eget beteende gentemot andra liknande 
objekt, så kommer systemet inte kunna hitta nya områden att rekommendera, 
d.v.s. i fallet av livestreaming kommer nya taggar och kategorier inte kunna 
rekommenderas innan dess att användaren först hittat dit själv, vilket ger an-
vändaren ett väldigt nischat och begränsat utbud av rekommendationer. 

• Kollaborativ filtrering: Problemet med att rekommendera innehåll som för 
användaren är nytt, motverkas av kollaborativ filtrering då grannanvändare 
till användaren i fråga sällan har exakt samma preferenser. Detta ger en re-
kommendation av användare med liknande intressen samtidigt som det kan 
guidea en användare ut ur sitt ”vanliga” tittarmönster till att upptäcka nytt 
innehåll, som dessutom med tillräcklig träffsäkerhet kan anses intressant. Till 
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skillnad från innehållsbaserade filtreringsmetoder, krävs ett stort dataset av 
tidigare preferenser från olika användare innan rekommendationerna kan 
anses vara relevanta[5], vilket gör cold start till ett större problem vid använd-
ning av kollaborativa filtreringsalgoritmer jämfört med innehållsbaserade. 

Med grund i de sessionsdata som undersökts i denna fallstudie från en live-
streamingtjänst, upptäcktes det att en stor del av användarsessionerna inne-
håller flera men korta visningar på varje objekt. Se Figur 7. 

 

Figur 7 - Urval av 1300 sessioner där tiden per session presenteras 

I Figur 7 syns det att korta sessioner är överrepresenterade i den livestrea-
mingtjänst vars sessioner undersöktes, dock visade det sig samtidigt att varje 
session innehöll i snitt 2,97 visningar på olika objekt, där de längre session-
erna var överrepresenterade i antal objekt. Detta medför att en användarmo-
dell kan byggas upp relativt snabbt i förhållande till exempelvis ett rekom-
mendationssystem för en filmtjänst som använder sig av kollaborativ filtre-
ring. De sessioner som var mycket korta och innehöll flera visningar ansågs 
inte vara tillräckligt trovärdig implicit data för att användas i det dataset som 
skapades för till prototypen. Så pass korta sessioner kan inte påvisa att an-
vändaren har något intresse för kategorin. Mer sannolikt är att sessionerna 
skapats då användare snabbt bläddrat igenom innehåll för att komma fram 
till annat, eller testat funktionalitet som ny användare. 



 

34 
 

• Hybrida rekommendationssystem: En vanlig modell för hybrida rekom-
mendationssystem är en kombination av innehållsbaserad filtrering och kol-
laborativ filtrering. I detta fall måste dock innehållsbaserad filtrering uteslu-
tas på grund av avsaknad metadata från de kanaler som sänder innehåll. Med 
tanke på det cold-start problem som alltid kommer att finnas i tjänster likt 
denna, så skulle ett hybridsystem som kombinerar kollaborativ filtrering med 
kännedomsfiltrering, snabbare kunna bygga upp användarmodeller för nya 
användare och därmed ge träffsäkrare rekommendationer när användarens 
implicita data inte räcker till. I Combining Collaborative Filtering and Knowledge-
Based Approaches for Better Recommendation Systems [26] föreslår författaren ett 
en arkitektur för ett sådant system: 

 

Figur 8 - Hybridsystem mellan kollaborativ- och kännedomsbaserad filtrering. Från: Combining 
Collaborative Filtering and Knowledge-Based Approaches for Better Recommendation Systems, 
Thomas Tran [26]. 

Arkitekturen illustrerad av Figur 8 har många likheter med det system som 
utvecklas i fallstudien och skulle kunna anpassas därefter. Genom att låta nya 
användare ange sina preferenser kan en kännedomsdatabas för dessa kombi-
neras med ratingen beräknad från implicit data, ge en bättre input till den 
algoritm som används till att ge rekommendationer, exempelvis User K-NN. 



 

35 
 

Den arkitektur som Tran illustrerar i Figur 8 är ursprungligen tänkt till E-
handel, dock skulle produktdatabasen enkelt kunna bytas ut mot taggar och 
kategorier på streams, som sedan kan matchas mot tillgängliga streams. Den 
största nackdelen med detta vore implementeringen i sig. Algoritmer som K-
NN har endast parametrarna <User, Item, Rating>, vilket skulle innebära att 
datan från kännedomsdatabasen först måste kombineras och eventuellt tem-
porärt lagras tillsammans med den implicita datan.  

 

4.1.3 Rekommendationsalgoritmer 
 
Trots att innehållsbaserad filtrering hade varit en stark kandidat i sammanhanget, 
så kan inte några sådana algoritmer appliceras på den typ av livestreaming som un-
dersöks i denna fallstudie då objektens metadata är otillräcklig, vilket också kan an-
tas vara fallet för de flesta livestreams eftersom att de existerar under begränsad tid. 
Istället undersöktes algoritmer under kollaborativ filtrering som generellt kan delas 
in i metoderna ”grannalgoritmer” (exempelvis K-NN) och ”matrisfaktorisering” 
(exempelvis SVD-algoritmer [9]).  

User-KNN: (se 2.2.1) introducerades av GroupLens 1994 [27] och har sedan dess bli-
vit den populäraste algoritmen inom kollaborativ filtrering. User-KNN har tidigare 
applicerats inom flertalet områden, allt ifrån e-handel till livestreaming, och kan en-
kelt anpassas därefter då den endast involverar parametrarna (User, Item, Rating). 
Den kan användas både för att förutse ratings på objekt men även som så kallad 
”Top-N” algoritm, d.v.s. att den kan rekommendera nya objekt som användaren i 
fråga aldrig varit nära sedan tidigare. Grannalgoritmer som denna, har hög tidskom-
plexitet relativt innehållsbaserad filtrering. I livestreaming, där varje användarmo-
dell behöver uppdateras mer frekvent än i övriga fall, finns fördelen att kunna göra 
detta separat för en enskild användare utan att behöva uppdatera hela modellen. 

SVD++: Algoritmen presenterades av Koren [28]. Den använder sig utav fördelarna 
från både grannalgoritmer och matrisfaktorisering och har visat sig ge bättre förut-
sägelser än tidigare algoritmer, inklusive vinnarna av Netflix Prize [29] [28] . 

Matrisfaktoriseringsalgoritmer ger onekligen mycket bra förutsägelser och förbätt-
rar skalbarheter avsevärt med avseende på datalagring, men har en nackdel som 
framför allt kan resultera i stora problem om algoritmen skulle användas i realtid i 
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ett rekommendationssystem för livestreamingtjänster: Algoritmer av denna typ an-
vänder sig utan den matematiska metoden SVD (Singular Value Decomposition) 
[30] för matrisfaktorisering vilket kräver att hela datasetet evalueras när modellen 
byggs upp. Detta sker i mycket tidskrävande operationer för stora datasets. I live-
streamingtjänster, där innehåll byts ut mycket frekvent skulle detta medföra pro-
blem i beräkningskomplexitet i ett realtidsscenario. I Tabell 1 visas ett tidstest som 
jämför SVD++ mot två grannalgoritmer. Testet är gjort på MovieLens 1M dataset [31] 
med hjälp av Librec [32].  

SlopeOne: Ytterligare en algoritm för kollaborativ filtrering, introducerad Lemire 
och Maclachlan [33]. Författarna lyfter inte fram algoritmen som en rival till de bäst 
presterande gällande träffsäkerhet, däremot är den enkel att implementera, kräver 
få ratings innan den ger tillräckligt träffsäkra resultat och framför allt snabb att göra 
uppslag i samt uppdatera med ny data. Algoritmen grundas i att parvis mäta diffe-
rensen mellan användares ratings för olika objekt. Om användare A och B har givit 
rating två respektive ratings för ett objekt I, och användare A även har givit objektet 
J en rating, så beräknas en rating för objekt J till användare B genom differensen de 
båda angav för I. Detta illustreras i Figur 9: 

 

Figur 9 - SlopeOne, differens mellan objekt. Från: Slope One Predictors for Online Rating-Based 
Collaborative Filtering [33]. 

På grund av dess egenskaper ställt emot de krav som finns för rekommendationer i 
livestreaming, ansågs algoritmen vara en bra kandidat till ett sådant system. 
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Tabell 1 - Tidstest, MovieLens Databas 

Algoritm Uppbyggnadstid (s) Test tid (s) 

User-KNN 6,34 19,28 

SVD++ 107,35 5,0 

SlopeOne 14,0 10,0 

 

4.2 Algoritmernas träffsäkerhet och implementerbarhet 
Följande test genomfördes med den prototyp som konstruerats till studien. Med 
hjälp av den kunde de presenterade algoritmerna testköras och utvärderas med data 
från en livestreamingmiljö. Syftet med testet är förutom att verifiera resultatet av 
den teoretiska metoden, att jämföra algoritmernas träffsäkerhet i den miljö testet ut-
förs, vilket skiljer sig ifrån vad algoritmerna traditionellt används till. 

4.2.1 Testmiljö och dataset 
Offline-testet genomfördes med sessionsdata från Liveguides databas. Sessionerna 
som datasetet byggdes upp av innehåller användaridentifierare, dock ej knutet till 
några personuppgifter.  

Utifrån det dataset som byggts upp användes biblioteket Librec [34] för att utföra 
precisionstester med de valda algoritmerna. Biblioteket innehåller en samling av de 
mest välkända och välanvända algoritmer som används för att förutse ratings (ra-
ting prediction) samt att rekommendera nya objekt (item ranking) 

Bilaga A visar den konfiguration som användes för algoritmerna i Librec samt för-
klaring till konfigurationsfilerna. 

4.2.2 Jämförelse med träffsäkerhet 
 
I Tabell 2 presenteras resultatet från offline-tester i Librec. 

Resultatet mäts med hjälp av MAE (mean abosolute error) och RMSE (root mean squared 
error). Som namnet antyder, mäter MAE  den genomsnittliga avvikelsen mellan alla 
beräknade (förutsagda) ratings och den faktiska ratingen [35] [6] enligt: 
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Där n representerar antalet ratings, p, förutsagd rating, r faktiskt rating och  u,i (user, 
item). RMSE beräknas med liknande metod, dock dras även roten ur feldifferansen, 
vilket ger ett betydligt sämre resultat där feldifferansen för enskilda resultat är ovan-
ligt stora. [6].  
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Tabell 2 – Rating prediction. Test med kollaborativ filtering. Lägre värde är bättre 

Algoritm MAE RMSE 

User-KNN  
(k-nearest neighbour) 

0,123 0,197 

SVD++ 0,108 0,189 

SlopeOne 0,120 0,195 

 

I den prototyp som strukturerat upp sessionsdatan samt givit användare en rating 
genom implicit data, mäts denna på en skala mellan 0 och 1. I ett resultat mätt i MAE 
och RMSE, innebär alltså exempelvis ett resultat på 0,123 att den förutsagda ratingen 
för ett objekt skiljer sig med ~12% från den faktiska. 

Träffsäkerheten som illustreras i Tabell 2 visade sig vara marginellt sämre än vad 
exempelvis det test som gjordes med MovieLens databas[29]  gav, dock ligger resul-
tatet inom rimliga gränser. Skillnaden beror med största sannolikhet på skillnaden i 
datasetens storlek och datainsamling. 
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4.3 Jämförelse mellan algoritmer 
 
Resultatet av metoderna hittills visar för- och nackdelar med de olika tekniker som 
används i rekommendationssystem, applicerat på livestreaming. För att tydliggöra 
dessa skapades olika modeller där tekniker kombineras till ett rekommendationssy-
stem, som med grund i resultatet lämpar sig bra i livestreaming. Polärdiagrammet i 
Figur 10 illustrerar de olika modellernas prestanda med avseende på de krav som 
finns. Skalan 0-5 är relativ de övriga alternativen som tagits upp i denna rapport. 

4.3.1 Hybridsystem – User-KNN, Knowledge filtering 
 
Som känt så kräver grannalgoritmer som K-NN ett relativt stort dataset för att till 
varje användare, kunna hitta flera grannanvändare och därmed ge precisa rekom-
mendationer. Utöver detta krävs flera tidigare preferenser från varje användare. För-
delarna med algoritmen är dock stora när det kommer till en balans mellan tidskom-
plexitet och träffsäkerhet. I en kombination med kännedomsbaserad filtrering är po-
tentialen stor för ett sådant rekommendationssystem, eftersom det bästa från de två 
kan kombineras utan några större tekniska utmaningar.  

En sådan modell passar bra i tjänster likt den Liveguide har då de befinner sig i ett 
växande stadie, där många användare är nya och saknar tidigare preferenser. Cold-
start problemet är då särskilt viktigt och löses bra med explicit data från användaren, 
samtidigt som grannalgoritmen effektivt kan hitta grannanvändare. För att få pre-
cisa rekommendationer krävs dock ett hyfsat stort dataset, som kan kombineras med 
den explicita datan för att hitta grannar. 

4.3.2 Minimalt datakrav – Content filtering, Most Viewed 
 
En alternativ modell togs fram, med huvudsaklig fokus på implementerbarhet. Det 
tänkta systemet skulle endast använda sig av implicit data från användarna för att 
bygga upp användarmodeller, som sedan kan matchas den metadata som finns om 
aktuella streams, likt ett rekommendationssystem byggt på innehållsbaserad filtre-
ring. Eftersom att metadata ofta är bristande[36] skulle träffbilden bli bred. För att 
avsmalna detta, väljs det först de streams med matchande vektorer som har flest 
antal tittare för tillfället. Resultatet av detta blir med största sannolikhet lång ifrån 
lika träffsäkert som det tidigare beskrivna hybridsystemet, dock har det till sin för-
del att vara betydligt enklare att implementera och trots saknad lösning för cold-
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start, så kan flera streams presenteras för användaren med minimalt insamlad im-
plicit data. Därmed minskar även risken för felaktiga rekommendationer, baserade 
på för få grannanvändare. 

4.3.3 Balanserad modell – SlopeOne 
 
Ett rekommendationssystem med implicit data som input skulle teoretiskt, i tillräck-
lig mån besvara samtliga krav och utmaningar som ställts med hjälp av endast algo-
ritmer SlopeOne. I sin enkelhet kan algoritmen på mindre datasets ta fram rekom-
mendationer till enskilda användare, utan att uppdatera hela modellen (test set) 
mycket snabbt. Rekommendationerna har tillräcklig men långt ifrån perfekt träffsä-
kerhet, dock vägs detta upp i fallet av livestreaming då övriga krav har så pass stor 
betydelse för att systemet överhuvudtaget ska fungera i praktiken. 
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Figur 10 – Sammanställd jämförelse med polärdiagram, närmare kanterna indikerar bättre resultat. 

 
 
 

4.4 Modellera bra rekommendationssystem 
 
Av de presenterade modellerna är ingen av dem perfekt. Hur ett bra rekommendat-
ionssystem för livestreamingtjänster ska modelleras, beror på vilka aspekter som 
prioriteras vilket tydlig illustreras i Figur 10. I denna fallstudie är cold start en spe-
ciellt viktig aspekt med tanke på att företaget i fråga är relativt nystartat och därmed 
i ett växande stadie. Detta medför att många användare är nya, och saknar tidigare 
preferenser. Om ett rekommendationssystem skulle implementeras i en livestrea-
mingtjänst som varit aktiv under längre tid och har mer användardata att tillgå, är 
antagligen bättre träffsäkerhet viktigare än att möta cold start-problemet. 

Gemensamt har de föreslagna modellerna att någon form av hybridsystem mellan 
olika filtrerings- och datainsamlingsmetoder är avgörande för att uppfylla kraven i 
tillräcklig utsträckning. Oavsett vilken data eller filtreringsmetod som används, är 
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de snabbare algoritmerna att föredra i livestreaming utifrån det resultat metoderna 
kommit fram till, trots att kostnaden ofta blir sämre träffsäkerhet.  

På grund av den stora omsättningen av innehåll och hur användare frekvent navi-
gerar i livestreamingtjänster, genereras en stor mängd implicit data som viktig att ta 
vara på för att kunna ta fram rekommendationer. Explicit data är självklart även 
fördelaktig om det finns att tillgå, men kan inte ersätta analysen av den implicita 
datan. När en preferens skapas utifrån implicit data, gäller det att analysera den rätt. 
Vi ser i Figur 7, hur en stor del av användarsessionerna är mycket korta. Detta gene-
rerar implicit data som kan vara svårtolkad. Att en användare har navigerat sig fram 
till en stream och lämnat den efter 10 sekunder, kanske bör antas negativt snarare 
än att användaren visat intresse för kategorin. Metoden som Choi et al.[25] tagit fram 
lider av detta när den implementeras i livestreaming. 
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5 Diskussion 
 
Målet med fallstudien var att hitta ett bra rekommendationssystem för livestrea-
mingtjänster. Givetvis finns det fler än ett svar på frågan beroende på vilka aspekter 
som prioriteras. I kapitlet diskuteras huruvida den metod som valdes besvarar de 
delfrågor som konstruerades för att besvara frågeställningen. Vidare undersöks om 
samma metod skulle kunna användas i en liknande fallstudie, vad finns det för för-
delar och brister i den valda metoden? Även testresultatet diskuteras med avseende 
på dess rimlighet och relevans. 

 

5.1 Metodval 
 
Den metod som valts grundas huvudsakligen i att undersöka lösningar på tidigare, 
liknande delproblem och utvärdera om de kan användas, eller anpassas till att an-
vändas i livestreamingtjänster, specifikt i denna fallstudie. Då rekommendationssy-
stem för livestreaming är ett tämligen outforskat område så saknas fullständiga, ty-
piska lösningar för den här typen av utmaningar. Därav valdes denna metod då det 
tillåter att ett nytt system modelleras utifrån tidigare dellösningar, vars komponen-
ter kan utvärderas separat med avseende på de krav som ställs på rekommendat-
ionssystemet i fråga.  

Förutom den mer teoretiska delen av metoden gjordes även ett offline-test, där 
välanvända algoritmer testades för att se hur de fungerar ur prestanda och –imple-
mentationssynpunkt. Algoritmernas prestanda har förvisso utvärderats oräkneligt 
många gånger tidigare, men inte i fallet av livestreaming där de kan antas prestera 
annorlunda med tanke på skillnaden i användarnas beteendemönster (se Fel! Hittar 
inte referenskälla.) gentemot t.ex. en filmtjänst. Eftersom att beteendet i stor ut-
sträckning påverkar de implicita data som i detta fall används som parametrar till 
algoritmerna och explicit data saknas i sammanhanget, så utgör testet en viktig del 
av metoden. Om möjligheten fanns, att genomföra tester i en driftsatt realtidsmiljö 
och utvärdera resultatet därefter, så hade hela denna undersökning kunnat genom-
föras i ett bredare perspektiv där andra, antagligen mycket användbara algoritmer 
som t.ex. MV (MostViewed) kombinerats med traditionella kollaborativa algoritmer 
för att skapa ett hybridrekommendationssystem likt det som presenteras i A Hybrid 
Preference-Aware Recommendation Algorithm for Live Streaming Channels [17].  
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Den projektmetod som valdes till arbetet grundas i väl beprövade verktyg och pro-
jektmodeller som används professionellt [21] [22] och syftet med dem i detta projekt 
var att kunna dra nytta av dem på samma sätt som de av författarna förklaras. Om-
fattningen av projektmetoden avsmalnades avsiktligt innan projektets start eftersom 
att det förhållandevis är litet och inte lämnar mycket utrymme till allt för ingående 
planering och administrativt arbete, vilket med stor sannolikhet inte hade kunnat 
uppföljas. Åtagandetriangeln och MoSCoW-modellen var till stor nytta redan från 
början för att begränsa arbetet. Fortsättningsvis kan det övervägas om verktyg som 
GANTT-schema och Riskanalys är lämpligt att använda i liknande projekt. Dess 
funktion och syfte är mycket användbart, dock kan det vara svårt att uppfölja dem i 
den detalj som förväntas i så pass små projekt. 

 

5.2 Utfall av resultat 
 
Målet med den prototyp av ett rekommendationsystem som konstruerades var 
bland annat att med hjälp av den, samt metoden för offline-test kunna verifiera sva-
ret på de delfrågor som besvarats med den teoretiska metoden. I stor utsträckning 
var det som undersökningen kom fram till teoretiskt, även möjligt att implementera, 
exempelvis användningen av implicit data. Dock visade det sig, inte helt oväntat att 
resultatet av algoritmernas träffsäkerhet inte stämde helt överens med deras verk-
liga kapacitet, även om det låg inom rimliga gränser. I Tabell 2 syns det t.ex. att 
SlopeOne och User-KNN presterar likvärdig i träffsäkerhet på ratings, trots att de 
generellt bör prestera olika på den parametern. Anledningen till detta beror med 
största sannolikhet på att det dataset som användes inte var tillräckligt stort då det 
rörde sig i storleksordningen av tusentals sessioner. I de tester likt det som användes 
för Netflix Prize och andra testmiljöer för algoritmer, används datasets med miljon-
tals objekt för att utesluta tillfälligheter.  

Resultatet i övrigt pekar, i flera aspekter på att hybrida system på ett eller annat sätt 
är en nödvändighet för att uppfylla alla de krav som ställs på rekommendationssy-
stem i livestreamingsammanhang men även inom övriga områden för att i praktiken 
uppnå önskat resultat. Faktumet att flera olika metoder behöver kombineras för att 
få ett bra resultat som möjligt kan antas tyda på att de mest använda systemen och 
algoritmerna inte har hängt med i övrig utveckling i digitala tjänster. Med den da-
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tamängd som idag finns och samlas in, finns det stor potential att utveckla nuva-
rande algoritmer till att ta in flera parametrar om användarna än den traditionella 
tupeln <User, Item, Raing>. 

 

5.3 Framtida arbete 
 
Den testmiljö som användes i denna studie var begränsad till det data som fanns att 
tillgå för tillfället. För vidare utforskning inom området kvarstår ett flertal intres-
santa hybrida system och algoritmer att testa. Framför allt har det på senare år till-
kommit ”modernare” metoder som tar hänsyn till flera parametrar än de tradition-
ella rekommendationssystemen. Ett exempel på en sådan algoritm är SoRec [37], där 
matrisfaktorisering kombineras med sociala aspekter ifrån användarens sociala pro-
fil, insamlat från sociala nätverk för att ge ännu mer användarspecifika rekommen-
dationer. 
 

5.4 Hållbarhet 
 
Att identifiera användare med de metoder som beskrivits medför vissa etiska 
aspekter. Betydelsen för integritet och datainsamling i digitala tjänster är något som 
konsumenter värderar allt högre, vilket medför liknande problem i rekommendat-
ionssystem som tidigare diskuterats i CRM (customer relationship management) 
sammanhang [13]. För att kunna använda sig av så pass omfattande datainsamling 
som krävs för att rekommendationssystem och CRM-system ska fungera, krävs en 
tydlig policy för hur data ska hanteras och knytas användarspecifikt. Dessutom för-
utser detta att man tar hänsyn till de regleringar och lagar som gäller för insamling 
av strukturerad data samt cookies [11][12], vilket kan variera mellan olika länder.  

Om framtida rekommendationssystem ska ta hänsyn till ytterligare parametrar likt 
de som beskrivs i algoritmen SoRec, medför detta ytterligare insamling och struktu-
rering av personlig data. Större användarkännedom är något som underlättar mark-
nadsföring, och industrin strävar efter eftersom att det är finansiellt fördelaktigt. 
Med tanke på den riktning synen på datainsamling går, är det möjligt att utveckl-
ingen inte är hållbar i det avseendet. Hållbarhetsaspekter ur miljösynpunkt kommer 
inte att undersökas vidare eftersom det inte är direkt applicerbart på arbetet. 
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6 Slutsats 
 
De rekommendationssystem som används idag är även applicerbara i livestrea-
mingtjänster, men måste i praktiken anpassas därefter. De brister som finns i dem 
visar sig blir ännu större när de appliceras i livestreaming. Exempelvis är det i en 
filmtjänst ett alternativ att överväga algoritmer som SVD++ framför övriga trots 
dess tidskomplexitet, eftersom att precisionen i rekommendationerna blir så pass 
mycket bättre. I livestreaming blir det desto svårare att överväga fördelarna då 
tidskrävande uppbyggnad av en användarmodell inte är ett alternativ på grund av 
den höga frekvens innehåll byts ut i. För att kunna kompensera de brister som 
finns, visade det sig hybrida rekommendationssystem nästan är ett måste i live-
streamingtjänster. Genom att använda sig av flera datainsamlingskällor och re-
kommendationsmetoder kombinerat så kan problem som cold-start uteslutas. 
Detta sker dock på en bekostnad av implementerbarhet och högre krav på datain-
samling vilket, vidare kan leda till ytterligare etiska frågeställningar. 
 
Trots utvecklingen av nya, snabbare och precisare algoritmer, så kan de tyckas 
vara naiva med tanke på de möjligheter som finns. När K-NN (som fortfarande är 
den mest använda algoritmen) utvecklades, fanns inte i närheten av samma data-
volymer om användare att tillgå som idag. Det finns stor potential för vidare forsk-
ning och utveckling inom rekommendationssystem generellt, men framför allt 
inom livestreaming som växter allt mer. Med tanke på att allt innehåll sänds digi-
talt och vem som helst kan sända när som helst, så finns det enorma möjligheter att 
utveckla rekommendationsalgoritmerna till att ta hänsyn till sociala parametrar 
där exempelvis grannanvändare inte bara är användare med liknande tidigare pre-
ferenser, utan även användare med övriga gemensamma intressen. Vidare kan re-
kommendationer i realtid förslås användare utifrån vad grannanvändare tittar på 
just nu. 
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 Bilagor 
 
Bilaga A – Librec Konfiguration med förklaring 
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Förklaring till Librec-inställningar 
 
 

 
Config 1 - Källa http://www.librec.net/ 
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Config 2 - http://www.librec.net/ 

 

 
Config 3 - http://www.librec.net/ 
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