
“Du är vad du 
läser” 

Tidningen som lär sig vad du gillar

Hur maskininlärning och sök hjälper oss att 
skapa smartare digitala produkter

Exempel du känner igen från dn.se och di.se

Några resultat vi lärt oss av

Också en del prototyper, inte alltid 
förverkligade på sajt

Vi har en stund för frågor efter dragningen

Alla deltagare får bilderna



“En jordbävning i 
långsamt tempo”

Ett medielandskap i förändring

Papper är dyrt, men också långsamt att 
distribuera

Konkurrerar om uppmärksamhet, tid och 
annonser med internets jättar

Mindre ytor, andra format, nya 
plattformar



Digitala produkter är 
“något annat”

Organisationer som bygger om sig för 
att publicera hela tiden, inte en gång om 
dagen

“Läste du tidningen i morse?” -> vilken 
tidning då? Inte samma för alla

Tidningen ändras i takt med att nytt 
material publiceras

Tidningen ändras i takt med att du läser

Du deltar aktivt i att bygga dina nyheter



Förväntningarna ställs 
högre idag

“Alexa, spela något från den där 
spellistan på Spotify, som jag gillar så 
mycket!”

En bra digital produkt tolkar ditt språk, 
gör antaganden om vad som kommer 
härnäst, drar slutsatser

Vi tycker om att få hjälp med tips om 
resor, medicinska råd, val av utbildning, 
shopping, navigering, hitta kunskap och 
underhållning



Nyheter är annorlunda, 
eller är de det?

Nyheter ska vara “det som är viktigt” att 
veta just nu

Men de innehåller också material som 
man själv väljer och vill leta rätt på 
(kultur, sport, ekonomi)

Vi har tidningar också för att förkovra 
oss, bli underhållna, söka information

En del av kundlöftet är att skriva om det 
du gillar och ta reda vad det är



Beteendedata och 
textanalys

Vilka mönster kan vi se i användares 
vandring genom sajten, som talar om vad 
de gillar?

Collaborative filtering -> Oftast metoder 
som är “agnostiska” till innehållet

Eller se på “metadata”, markörer på 
intresse som är mer långlivade än 
läsningen av en viss artikel



Saker vi känner igen 
från DN och Di

“Andra läser just nu” (IBCF)

“Utvalt för dig” Hybrid mellan metadata 
och beteende

“Rekommenderat för dig”, 
Innehållsbaserat med diviersifiering

Samtliga är individuella urval av artiklar. 
Du är ensam i din målgrupp.



Hur vet man att det är 
bra?

Vi gör kontrollerade experiment online 
där vi tar med en viss procent användare

Mest läst är ofta en bra baslinje, det 
bästa generella urvalet som kunnat ske

Personalisering artikelsida, +13% fler 
användare som klickar (beteendedata)

Personalisering förstasidan, +4% fler 
användare (hybrid)

Personalisering på metadata, +7%

Men det är inte säkert att klick på yta 
är den bästa metriken, för vad man vill 
åstadkomma

Totalt antal sidvisningar, sidvisningar 
per besök, bounce rate, lästid är andra 
viktiga mått



Språktjänster och 
metadata

Skatter, Pension, 
Skatterätt

Finansministern, Svenskt 
Näringsliv, Leif Östling

Arbetsmarknad, Samhälle, 
Politik



Named entity 
recognition

Maskininlärning för att känna igen 
benämningar av personer, organisationer 
och platser i text

För varje ord (token), vad är 
sannolikheten att det är början (B), på 
insidan (I) eller utanför (O) en 
benämning?

Prefix, suffix, ordklasser -> En mycket 
stor mängd features



Entity linking

Det finns många “Michael Jackson” att 
välja på i den verkliga världen

Vi gör en sökning mot Wikipedia, lägger 
till ämneslikhet, popularitet, förekomst 
av ankartexter

En rankingmodell (LambdaMART) 
sorterar resultaten, en annan modell 
kollar kvaliteten

Ut kommer WikidataID, universella 
identifierare



Koppla till en 
kunskapsdatabas

Om jag vet att personen som nämns, är 
riksdagsledamot, så “handlar artikeln 
också om” dennes parti

Vi gör inferenser, drar slutsatser, om det 
som skrivits

Riksdagens öppna data, Premier League, 
NHL, Allsvenskan, från bolag till bransch



Klassa till en taxonomi

IPTC har en väl utformad taxonomi över 
typer av nyheter

Kategorierna är det vi kanske skulle 
hittat som sektioner i en tidning (politik, 
konflikter, kultur etc.)

Vi tar definitionen av varje kategori och 
gör en semantisk berikning med hjälp av 
ordvektorer (word2vec)

Kategorierna rangordnas efter hur stor 
andel av nyckelorden texten innehåller



Namngivna 
ämnestaggar

Wikipedias kategorier, efter litet 
kurering

38000 ämnesord som kan tilldelas 
texten som analyseras

Mycket bra kategorier, fria från 
värderingar, överraskande träffande

Ex: “Sportevenemang i Norge”, “Rysk 
kvinnohistoria”, “Politiska affärer”, 
“Protestsånger”



“Jag är det jag läser”

Den följd av artiklar jag läst, kan ses 
som en samling av alla metadatapunkter

Användarens preferenser, uttrycks på 
samma sätt som ett dokument, en 
artikel

De “finns i samma värld” och “talar 
samma språk”



En fiktiv användarprofil

Engelskspråkiga filmer, Filmer i regi av Ingmar 
Bergman, Brittiska animerade filmer, HBTQ-relaterad 
film, Amerikanska animerade filmer, Europeisk film, 
Franska filmer baserade på böcker, Amerikanska 
familjefilmer, Tyska komedifilmer, Filmer från 
Universal Studios, Svenska filmer baserade på 
romaner, Amerikanska manusförfattare, Svenska 
dramafilmer, Amerikanska äventyrsfilmer

Robert Pattinson, Anna Carlsten, Greta Gerwig, 
Ingmar Bergman, Magnus Krepper, Alicia Vikander, 
Liev Schreiber, Oscar II, Roman Coppola, Gaspard 
Bauhin, Isabell Huppert, Astrid Lindgren, Tom 
Stoppard, Yoko Ono, Kickstarter, Michael Fassbender, 
Buenos Aires, Melinda Kinnaman, Scarlett Johansson, 
Hugo Weaving

“Environment”, “Human Interest”, “Arts, 
culture and entertainment”, “Society”

“Accomplishment”, “People”, “Nature”, 
“Culture”, “Values”, “Mass media”, “Arts and 
entertainment”



En språkmässig bro

Mellan användare och innehåll, 
användaren är en sökfråga

Mellan innehåll och användare, “ge mig 
de 1000 som är mest intresserade”

Mellan sajter och innehåll. Jag har läst 
det här på Dagens Industri -> Vad på 
Dagens Nyheter kan vara intressant

Redaktionella taggar, saknar betydelse 
utanför huset, men en tagg som är 
förankrad i Wikipedia, behåller den https://www.elastic.co/blog/looking-at-content-recommendation-through-a-search-lens



En innehålls-
rekommendation

En läshistorik, från två olika tidningar

Vi matchar med en individuell 
rekommendation av redaktionellt 
material

Så relevant som möjligt



En rekommendation av 
nativeannonser

Jag har läst tre artiklar, från olika 
tidningar

Vi gör en individuell matchning med 
annonser

Prototyp: idag gör vi bara en kontextuell 
matchning



Personaliserat sök

Beroende på vad jag läst precis innan, 
blir mina sökresultat annorlunda

Tar hänsyn till intressen, begrepp och 
kontext, inte bara det sökord du skriver 
in

När jag läst om kärnvapen, blir min 
sökning på “Trump” annorlunda och 
resultaten något annat



Rekommendera 
användare till en artikel

När vi publicerat en ny artikel, har vi alla 
metadata inom några sekunder

Vi använder artikeln som sin egen 
målgruppsdefinition och hämtar valfritt 
antal användare

Smala ämnen bör ha mindre målgrupper, 
bredare kan ha större

Ingen aktiv bevakning behövs från 
användaren

id:n på 
användare



Användningsfall

Concept search:
=> Sök efter telecom och få Ericsson B
=> Enklare att hitta våra teman och taggar

Rekommendationer för delad trafik
=> Din klickhistorik på en annan sajt ger 
personliga rekommendationer hos oss
=> Inget cold-start problem

Personalized search:
=> Sök som lär sig av vad du läst
=> Du har läst om banker
=> Din sökning rangordnar bank högre

Automatiska temasidor (sektioner?):
=> Allt vi skrivit om “hållbarhet” eller “valet 2018”
=> Ingen handpåläggning, alltid uppdaterat

Personaliserad nativeplacering:
=> Steg 1: Kontextuell relevans
=> Steg 2: Individuell relevans - de mest intresserade

Trimmat sök:
=> Vi lär oss vad som ger bäst relevans
=> Samlar in data på söket, viktar resultat

Företagsspecifik landningssida:
=> Sorterar nyheter efter vad som är relevant för just dem 
(kunder, branscher, de anställdas läsmönster)

Vidareutveckla merläsningen:
=> “Läs mer” fokuserar på aktier eller taggar
=> Fiskpinnen blir fokuserad och ger mer klick

Cross device recs:
=> En “utvalt för dig” baserad på intresse 
för bolag/aktier

Riktade erbjudanden för konvertering:
=> En låst artikel genererar erbjudanden för 
specifika individer

Innehållsanalys
=> Vad är utmärkande för den här artikeln 
som gett så många sidvisningar?

Användaranalys
=> Vad är speciellt med de som 
läst den här artikeln?

Premiumrekommendation:
=> Betalande användare får det mest relevanta 
från Weekend och Digital



ola.gustafsson@bonniernews.se
www.linkedin.com/in/ogustafsson
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