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Abstract  
 
Idag kretsar samhället runt sociala medier. Allt fler sociala plattformar skapas där människor 

kan dela med sig av händelser, åsikter och intressen. Sociala medier kan ses som en stor 

informationskälla med data över individers åsikter och upplevelser. Denna rapport presenterar 

en studie som undersöker om det finns starka attribut på individnivå som kan extraheras från 

sociala plattformer för att ge ökad företagsnytta. Genom att undersöka en social plattform och 

hitta samband mellan vissa attribut hos en individ kan omdöme skapas om hur dessa förhåller 

sig till ett företags vinstdrivande egenskaper, vilket kan gynna företag. Studien kommer även 

att undersöka vilka möjligheter det finns att extrahera denna information ur en social 

plattform. Syftet med rapporten är att påvisa nya möjligheter att ta ut extern data för analys 

och vilka attribut som kan vara väsentliga. Resultatet från insamling av data från extern 

datakälla påvisade flera attribut som indikerar individens positiva eller negativa lojalitet.   

 
 
 
 
Social media is a central part of today’s society. Increasingly more social platforms are 

created where people are able to share events, opinions and interests. Social media can be 

viewed as an extended information source containing data of individual’s opinions and 

experiences. This report studies whether there are strong attributes on individual’s level that 

can be extracted from the social platform, which may give increased corporate benefit. By 

examining a social platform and finding correlations between certain attributes of an 

individual and judge how they relate to a company's profit making features, which statistically 

may benefit the company. The study will also examine how to extract this information from a 

social platform. The report aims to show new opportunities to extract the external data for 

analysis and which attributes are essential. The result from the collection of data from external 

data source revealed several attributes which indicates an individual's positive or negative 

loyalty towards the company 
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1 Introduktion 
 
I dagens samhälle används sociala medier i allt större utsträckning, och allt fler plattformar 

utvecklas. Sociala medier gör det möjligt för individer att dela information och åsikter med 

fler personer.  

1.1 Bakgrund 

Internetutvecklingen började runt 1960-talet. I början var internet enbart anslutet till 

universitet och strikt begränsat till akademiker och forskare och används till att dela 

information [1]. 

Först i början av år 1990 när Tim Berners-Lee [2] lyckades implementera hypertext till 

internet skapades basen till dagens nätverkskommunikation, World Wide Web [2]. Det möjlig 

gjorde att skapa bloggar, online-grupper och skicka e-mail över internet. Däremot gav Internet 

ännu inte möjligheten att skapa nya kontakter. I början av 2000-talet ändrades genom att  Web 

2.0 utvecklades, vilket skapade en tvåvägs-kommunikation för interaktion. Möjligheten att 

finna nya kontakter uppstod och detta genombrott var en ny global infrastruktur som öppnade 

upp stora möjligheter [2]. 

I slutet på 1990-talet började sociala nätverksidor utvecklas och publiceras. Nätverksidorna 

erbjöd användare möjligheten att skapa profiler och lägga till vänner. Detta har sedan vuxit 

och det möjligheten att se andras kontakter har tillkommit [3]. 

 Idag är sociala medier en stor del av varje individs vardag. 47 % av Sveriges befolkning 

mellan 9–74 år använder någon form av sociala medier som exempelvis socialt nätverk, 

”communities”, diskussionsforum, chatt-grupp eller blogg dagligen [4]. De vanligaste sociala 

medierna som används är Facebook, Instagram, Twitter och Linked in och i Sverige idag är 

Facebook ledande då 64 % av internetanvändarna använder hemsidan dagligen [5]. 

Externdata är all den information som inte kommer internt från en undersökning, organisation 

eller företag [6]. Externdata går inte att kontrollera utan det är den informationen som redan 

finns på sociala plattformer. Det är de avtryck individer lämnar efter sig i sin användning av 

internet [6].    

En stor andel av befolkningen använder sig av sociala nätverksidor dagligen där de delar 

information, gillar bilder, kommentarer m.m. All denna information tolkas som externdata i 

denna studie. 
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På en social plattform finns det oändligt mycket ostrukturerad data över individer, men det är 

oklart hur dessa data ska hanteras och analyseras. 

 

Företag har idag ett stort intresse i undersökningar om kundlojalitet. Den information som 

många företag är intresserade av utgörs bland annat av hur stor sannolikheten är att en individ 

rekommenderar deras företag. En lojal kund är en kund som över tiden anlitar ett företag för 

att tillfredsställa sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande 

och som endast i undantagsfall anlitar en annan leverantör. Dessa kunder är inte enbart 

lönsamma eftersom de generellt handlar oftare och mer utan även för deras värdefulla roll 

som ambassadörer för företaget [7]. I Studien betecknas en individ som är en ambassadör för 

ett företag som en promoter.  

Ett enkelt sätt att mäta sannolikheten att en individ är ambassadör alltså en promoter för ett 

företag är genom NPS (Net Promotor Score) som togs fram av Fred Reichheld 2003. Det är en 

enkel kalkyl som basseras på en enkel fråga, hur stor sannolikhet är det att individen kommer 

att rekommendera företaget [8]. Efterfrågan är stor idag att få ut  resultat med NPS med 

externdata analys [9] 

 

    

1.2  Problem 

Indikatorer på kunders lojalitet till företag och hur stark promoter kunden är, är något företag 

intresserar sig av. Många företag skickar ut enkäter för att få en uppfattning om inställningen 

till deras tjänster eller produkter, skulle du kunna rekommendera den här tjänsten? Problemet 

ligger i trovärdigheten i svaren från enkäter, vad människor säger att de gör och vad de 

faktiskt gör. Genom att finna en ny indikator från externdata över individer skulle eventuellt 

trovärdigheten i svaren att öka.         

Den frågeställning som ska besvaras är följande:  

 Hur kan attribut på individnivå extraheras ur externdata från en social nätverks som 

påvisar att en individ har en positiv eller negativ lojalitet mot ett företag/produkt?  
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1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att presentera en studie som kan ge ökad kunskap om de attribut som  

kan hämtas ut från externdata på en social nätverkssida, med avsikt att analysera individens 

positiva och negativa lojalitet. Genom att ge ett nytt mått för lojalitet kan man effektivisera 

behandlingen av kunder. Syftet är att det ska leda till ett mer kostnadseffektivt sätt att 

analysera kunder.       

 

1.4 Mål   

Målet med studien är att ge företag en ny möjlighet  att analyser en individs positiva eller 

negativa inställning till företaget. Genom att hitta attribut som kan ge indikatorer på 

individens lojalitet.   

 

1.5 Etik  

Studien berör de etiska aspekter vid hantering av externdata från sociala nätverksidor. När 

data om individer extraheras från en sociala nätverkssida är det privat information. Det kan 

vara ett integritetsproblem då det får individen att känna sig krängt vid vetskap om 

användning av privat information. De lagar som berörs är personuppgiftslagen och 

hanteringsreglerna av sociala medier. Insamlad data kommer att presenteras och individer 

kommer att representeras med ID-nummer då individens identitet inte är väsentlig i studien. 

[10]  Studien berör många delar ur ett etiskt perspektiv.     

      

1.6 Samhällsnytta och Hållbarhet  

Studien är till nytta för företag som vill effektivisera sina verktyg för analys av kund och 

dennes kundlojalitet. 

Ur ett miljöperspektiv kan studien ses ha en positiv inverkan på miljön och minska 

miljöpåverkan. Idag sker oftast utskick av frågeformulär eller enkäter till kunder via post eller 

mejl [11]. Med ett nytt verktyg skulle detta inte behövas och den negativa miljöpåverkan som 

detta arbete ger exempelvis från transporten av utskick skulle försvinna.  

Fortsättningsvis, ur ett ekonomiskt perspektiv kan studien påverka företag på ett positivt sätt 

genom att göra undersökningarna om kunders inställning till företag  mindre kostsamma. Med 

ett nytt verktyg som inte kräver stora resurser i form av administration kan detta gynna företag 

ekonomiskt.    
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Avslutningsvis, kan studien vara en positiv inverkan på företaget ur ett socialt perspektiv då 

vetskapen över individens inställning till företaget göra att effektiviseringen av behandlingen 

av kunder kan förbättras.  

 

1.7 Metod   

De forskningsmetoder som används i vetenskapliga studier delas in i två delar, kvalitativ och 

kvantitativ metod [10]. Det som skiljer metoderna är insamlingen av data. 

Kvantitativ metod används när undersökningen är mätbar eller så definieras den på ett sätt att 

det blir mätbart. Insamlingen sker oftast med experiment eller strukturerade enkäter. Urvalet 

ska vara representativt för populationen som undersökningen berör. Insamlingen sker i form 

av siffror och analyseras med statistiska modeller [12].               

Kvalitativ metod är inte mätbart i siffror och insamlad data är ofta ostrukturerad och kan även 

vara i olika former. Insamlingen av data sker oftast i form av intervjuer eller observationer 

och efter insamlingen söks ett mönster eller samband [12]. 

De skiljer även på en induktiv och deduktiv ansats, vilket är två olika sätt att se på slutsatsen. 

Vid induktion behandlas erfarenheter och insamling från observation som sedan generaliserar 

en slutsats. Deduktion drar man slutsatser från testbara hypoteser, logiska slutsatser från 

statistiska modeller [12].  

      

Denna studie använder sig av en kvalitativ forskningsmetod då insamlingen av data inte 

kommer att vara strukturerat utan i olika former från insamling av individers avtryck, det som 

individer har skrivit, kommenterat och gillat på sociala nätverksidor. Ansatsen kommer att 

vara induktiv då insamlingen ska generera en slutsats som inte är statistiskt grundande.      

 

1.8 Avgränsningar  

Studien har valts att avgränsas till presentation av lojalitet mot företag och val av sociala 

nätverkssidor. Detta valdes för att smalna av studien och för att ackumulera ett resultat där 

studiens frågeställning besvaras. Undersökningen av lojaliteten kommer att presenteras i form 

av att individen är positiv eller negativ mot ett företag. Anledningen till valet är att företag ska 

få en snabb och enkel indikator över individers inställningar.  
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Externdata på sociala medier kan beskrivas som nästan oändlig och eftersom materialet finns 

presenterat på internet valdes en nätverksida som utgångspunkt för studien. Valet av 

nätverkssida gjordes med följande premisser:  

1. Nätverksidan ska ha många användare i Sverige 

2. Text ska förekomma för att möjliggöra analys av åsikter. 

 Valet blev då Facebook som cirka 50 % av Sveriges befolkning är aktiva i och även är en 

plattform där text förekommer [4].       

1.9 Disposition    

Kapitel 2 går in på en djupare beskrivning över sociala medier hur externdata har påverka 

dagens samhälle. Även hur externdata kan hämtas från Facebook.    

Kapitel 3 presenterar de metoder som studien använder sig av.  

Kapitel 4 visar hur attribut delas upp i attribut på företagssida och attribut på privat sida. 

Kapitel 5 beskriver hur arbetet med att extrahera data från Facebook gick till.     

Kapitel 6 presenterar resultatet som arbetet har lett fram till.   

Kapitel 7 presenterar  slutsatser från resultaten och över hela uppsatsen, samt fortsatt arbete.   
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2 Teori 

 

2.1 Sociala Medier som datakälla 

Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler som hjälper individer att 

interagera på nätverkssidor [13]. Intresset för och antalet sociala medier ökade när Web 2.0 

utgavs, vilket även påverkade synen på internet i sin helhet [3]. 

Sociala medier är ett samlingsnamn för olika former av kommunikationsmedel, det vill säga 

sociala nätverk som exempelvis bloggar, mikrobloggar, Wikis, forum och bilder. 

  

En undersökning från 2012 av Nordicom [4] visar att 47 % av Sveriges befolkning mellan 

åldrarna 7-79 använder sociala medier dagligen [4]. Av dessa besöker 40 % sociala 

nätverkssidor och 29 % är aktiva användare. Med aktiva menas att de inte enbart läser utan 

även skriver och delar med sig av information. Om dessa siffror jämförs med antalet som 

läser bloggar dagligen, vilket var 12 % samma år kan slutsatsen dras att sociala nätverksidor 

har flest aktiva användare. Detta innebär att det är den största kommunikationskanalen på 

internet mellan individer [4].  

Uttrycket sociala nätverksidor definieras som webbsidor som gör det möjligt för individer att 

skapa en profil och ett nätverk av kontakter. Det ska även vara möjligt att se andras kontakter 

eller vänner vilket kan stödja utökandet av eget kontaktnät [3].  

Den ledande sociala nätverksidan i världen är idag Facebook som har cirka 500 miljoner 

användare över hela världen [14]. I Sverige är det runt 50 % av befolkningen som har en 

profil på sidan vilket gör det även till Sveriges ledande nätverksida [14]. Citatet nedan 

beskriver Facebooks vision.   

 “Founded in 2004, Facebook’s mission is to give people the power 

to share and make the world more open and connected. People use 

Facebook to stay connected with friends and family, to discover 

what’s going on in the world, and to share and express what matters 

to them [15]” 

Citatet visar att Facebook erbjuder alla redskap för att göra det möjligt för individer att 

presentera sig själva, vad de gör eller tycker. Dessa unika egenskaper gör Facebook till en 

datakälla med en stor mängd data/information om individer [15]. 

Denna data definieras i studien som extern data. Skillnaden mellan  intern data och extern 

data är att intern data är  kontrollerat och beskrivs som den information företag erhåller, 
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exempelvis information över sina anställda eller kunder. Det kan också vara information från 

interna datainsamlingar över kunders åsikter eller anställdas trivsel på företaget. Extern data 

syftar ofta på information som samlas in utanför företaget eller organisationen. Det kan vara 

från observation eller stickprov i befolkningen [6]. 

Extern data med sociala medier som datakälla definieras av termen de tre V:na [16]: 

 

o Volume – Extern data genererar stora mängder volym i olika former     

 

o Velocity – Hastigheten på ny data från sociala medier är stor att varje 20 minut delas 

över 1 miljon länkar [14].  

 

o Variety – Data som kommer in är i alla olika slags av former, strukturerad såsom 

numerisk data information till ostrukturerad data så som meddelande, foton och 

länkar.  

 

På senare tid har ytterligare ett V tillkommit i samlingen, Validity vilket betyder giltighet. 

Denna menar att det är viktigt att reflektera över hur sanningsenlig data är och huruvida 

informationen är pålitlig [17]. Alla dessa delar behövs för att ta hänsyn till när en extern 

datakälla används för datainsamling.  

 

2.2 Extrahera data från Facebook 

Facebook har utformat ett grafiskt Application Programming Interface (API), ett API är en 

uppsättning kommandon som gör det möjligt att fråga ett program om tjänster [18]. För 

Facebook är det ett sätt som gör det möjligt för utvecklare att läsa och skriva data till 

Facebook’s webbsida [19]. Det är ett lågnivå http-baserat API vilket gör att det fungerar med 

alla programmerings språk som har http-bibliotek. HyperText Transfer Protocol (http) är ett 

kommunikationsprotokol som gör det möjligt att skickar/hämta filer över internet, om ett 

programmerings språk har ett http-bibliotek kan det språket använda sig av https kommandon 

för att hämta/skicka filer [20].   

Enligt Facebook är informationen uppbyggt av tre punkter. Den första är nodes som 

representerar användaren, foton,  en sida eller en kommentar. Sedan har Facebook döpt  

kopplingen mellan noderna till edges, vilket är exempelvis kopplingen en bilds kommentarer 

eller en sidas profilfoto. Till sist är det uppbyggt av fields som innehåller informationen om 
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noderna, exempelvis vilken skolan användaren har gått i eller namnet på en sida på Facebook 

[19]. 

Genom att enkelt skriva in en http GET-anrop, ett anrop som hämtar informationen som har 

begärts, kan man få ut information om en användare.  

Varje nodes identifieras av ett eget ID-nummer. I Facebooks API representeras nodes som 

JSON-objekt, JSON-objekt är ett textbaserat format som representerar data inom 

klammerparenteser, de är uppbyggda av ett namn och sedan ett värde exempelvis {”Namn”: 

”Caroline”} [21] [22].  

För att få komma åt den information som Facebook tillhandahåller krävs en inloggning. 

Det finns två sätt att hämta data från Facebook, antingen genom en privat inloggning eller 

med en applikation. Båda kräver accesstoken vilket fungerar som en nyckel som låser upp 

data och tillåter applikationen eller privatpersonen att hämta information. Det finns olika 

accesstokens [19], allt ifrån access som ger tillgång till publik information till åtkomst av 

privat information [19].  

Vid utformning av en applikation kräver Facebook att applikationen meddelar vilka 

accesstokens som den kommer att begära av användaren. Det vill säga vilken privat 

information som applikationen kommer att ha tillgång till. Denna information kommer att 

vara tillgänglig för applikationstillverkaren. 

 
 

2.3 Personlighets modell på Social medier 

Information som Facebooksanvändare delar med sig i sin profil, statusinlägg eller de sidor 

individen gillar är ett sätt att visa upp sig för sitt kontaktnät. Det blir som ett porträtt av 

individ. 

Hur individer porträtterar sig på sociala medier är inte alltid en sanningsenlig bild utan är 

enligt studier ofta en försköning av sanningen [23].  

Det sätt som individer kan ge avtryck är genom att lägga upp information om sig själva, 

kommentera eller gilla något på Facebook. Profilen handlar om att projektera rätt bild till sin 

sociala krets [23].  

 

En metod för att kategorisera användares personlighet på sociala nätverksidor är 

femfaktorteorin (Five-Factor Model), vilket är en modell som delar upp personligheterna i 

fem delar, de fem olika personligheterna är [24]: 
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Extraversion Personligheter som faller in i detta fack är de individer som är sociala och 

utåtriktade. De är självsäkra, pratglada och gilla att uttrycka sig. 

 

Agreeableness Detta personlighetsdrag är förknippat med egenskaper hos individen som god, 

tillitsfull, sympatisk, och samarbetsvillig. 

 

Conscientiousness Vanliga egenskaper som identifierar denna individ är god och målinriktad. 

Individer som visar på höga drag av denna personlighetstyp tenderar att vara organiserade och 

flitiga [24]. 

 

Neuroticism Individer med personlighetsdrag av denna faktor tenderar att vara mer 

känslomässigt instabila och de med höga nivåer av denna egenskap är extra känslig för fara 

[24]. 

 

Openness Är en faktor som tar hänsyn till individers öppenhet mot nya erfarenheter. Typiska 

karaktärsdrag är individer som har stor fantasi och överväger nya vägar och är intellektuellt 

nyfikna [24]. 

 

För att förstå hur de olika personligheterna beter sig på facebook, har två studier forskat 

närmare inom området, den första studien Personality and motivations associated with 

Facebook publicerad 2009 [25] och vidare studien Social network use and personality från 

2010 [26] visar att individer med höga personlighets drag av Extraversion har fler vänner på 

facebook gått med i fler facebook grupper än de andra personlighets dragen [25] [26]. Med 

personlighetsdraget Agreeableness påvisades en korrelation mellan antal foton som har lagts 

upp och den delade kontakt informationen [23]. De med högre drag av Neuroticism tenderar 

att skriva mer statusuppdateringar än någon annan form av eftersom de kan då kontrollera 

meddelandet [23] [25]. Individer med höga tendenser till Openness var mer villiga till 

användningen av Facebook, då de tenderar att dela med sig av mer information på den 

personliga delen. Öppna individer är mer uttrycksfulla på sin Facebooksida. De personer som 

har en hög nivå av Conscientiousness tenderar att har fler Facebookvänner och de laddar upp 

färre bilder [23] [25]. 
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De personlighetsdrag hos en individ som tenderar att vara  ambassadörer för företag, som 

även har en promotor-personlighet är individer som vill att andra ska visa intresse för dem, de 

är ofta action-orienterade, alltså är de ”görare” snarare än ”tänkare” och är därför öppna till 

förändring [27]. De gillar ofta att tävla och få saker gjorda [28] [27]. En promoters egenskaper 

som har förklarats stämmer in på personligheterna Extraversion och Openness. De är 

personligheter är personer med öppen för nya möjligheter och utåtriktade enligt beskrivningen 

ovan.   

 

2.4 Verktyg att mäta kunders lojalitet 

Ett populärt sätt att mäta kundens lojalitet och hur stor promoter kunden är,  är med verktyget 

Net Promoter Score (NPS) [8]. NPS bygger på enbart en fråga: hur sannolikt är det att du 

rekommenderar företaget till en vän eller kollega? [8] Kunden får svara på frågan med hjälp 

av en skala från 0-10, där 10 betyder extrem sannolikt, 5 betyder neutral och noll inte alls 

sannolikt. Svaren delas upp i delar. För de som är promoters ligger svaren mellan 9 och 10 

och de som svarade mellan 0 och 6 är detractors [29].  

 
 
 

 
Figur 1: Net Promoter Score, räknas ut genom att genom att ta antalet promoter och dra bort detractora.  

    
För att räkna ut NPS tar man procenten promoters  minus procenten  detractors, se figur 1 

[29].  
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3 Metod 

 

Studien utförs både med en kvalitativ och en kvantitativ forskningsmetod då data som 

analyseras är ostrukturerad och i olika former delas de upp i både kvalitativ och kvantitativ. 

 

3.1 Forskningsmetod  

Kvantitativ metod och kvalitativ metod är de metoder som tillämpas inom studier. En studie 

med kvantitativ karaktär analyserar siffror för att svara på problemformuleringen med hjälp 

av strukturerad insamling av data i former av register, strukturerade interjuver och 

enkätundersökning [30].En kvalitativ metod analyserar och tolkar oftast ord där datainsamling 

sker genom observationer, interjuver och litteraturstudier [30]. Det går även att tillämpa båda 

forskningsmetoderna för att stärka resultatet.  

Studien väljer att tillämpa båda forskningsmetoder för att få en bättre bild över resultatet. 

Datainsamlingen är ostrukturerad, bestående av både text och siffror, vilket in sin tur kommer 

analyseras tillämpas kvalitativ metod på insamlingen av dataanalys. Tolkning av text som 

analyseras tillämpas med en kvalitativ metod, medan kvantitativ forskningsmetod tillämpas på 

de siffror som tas fram [31]. 

 

Inom forskningsmetodik svarar man även om ansatsen induktiv eller deduktiv. I en induktiv 

tankeprocess formuleras teorin från observationer och mönster. Datainsamlingen sker oftast 

med hjälp av kvalitativa metoder. Ett deduktivt resonemang testas kända teorier i mätbara 

termer oftast genom kvantitativ metod av datainsamling och resultatet grundar sig i 

insamlingen av data. Eftersom studien väljer att både använda en kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod tillämpas det bäst att ansatsen är induktiv, då inga tidigare kända teorier 

finns och båda metoderna ska påverka resultatet [31]. 
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3.2 Datainsamling 

Insamling av data kan ske på flera olika sätt, inom kvalitativ insamling syftas det på 

intervjuer, fokusgrupper, observationer, fallstudier eller texter [30]. Intervjuer är ett 

ämnesinriktat samtal mellan två personer där problemområdet och syftet är väl klargjorda. Det 

finns ostrukturerade intervjuer, vilket intervjuaren öppnar med ett ämne men sedan inte ställer 

följd frågor och semistukturerade intervjuer vilket är när intervjuaren har några följdfrågor på 

ämnet [32]. Fokusgrupper är människor i en grupp som är involverat i en situation, metoden 

används när information om känslor och reaktioner ska samlas in [30]. Vid datainsamling 

med observationer kan det ske direkt eller indirekt, direkt observation är när undersökaren är 

den som observerar och gör antecknar eller spelar in, medan indirekt observation behöver 

undersökaren förlita sig på andras arbete [30]. En fallstudie inbär att undersökaren följer eller 

deltar i ett händelseförlopp och en person eller grupp noggrant studeras [30]. Vid insamling av 

texter är kan vara en mer konsekvent sätt än muntliga berättelse [30]. Det som är gemensamt 

för alla insamlingsmetoder är att de är tidskrävande och allt behövs skrivas ner ordagrant. [30]  

Inom kvantitativa datainsamling sker det med strukturerade intervjuer, enkätundersökningar 

eller register [30]. Vid strukturerad intervju ställs samma frågor till alla som intervjuvas och 

svaren kategoriseras, vid enkätundersökning besvarar målgruppen ett visst antal bestämda 

frågor. En annan datainsamlings metod är från register, det finns mycket information som kan 

hämtas från redan existerade register. Den datainsamlingsmetod som studien använder sig av 

är kvalitativ eftersom det kan ses som en observation över diskussioner och beteenden på en 

internet sida.  

3.3 Analys av data  

Den metoden som används för analys av de insamlade data sker med kodning [31]. Kodning 

är ett sätt att analysera text och ta kvalitativ data och göra den kvantitativ [31]. I studien görs 

den ostrukturerade insamlande datan, vilket består av texter och siffror till strukturerad genom 

analys via ett program som enbart tar ut den relevanta informationen och gör den kvantitativ 

genom att exempelvis räkna antalet gillningar. Genom att göra informationen kvantitativ blir 

det lättare att dra slutsatser. 
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3.4 Arbetsprocess  

När en kvalitativ metod väljs är metodprocessen oftast empiristyrd, allstå processen utgår 

ifrån vad som ska svaras på snarare än en redan existerande teori [33]. Tillvägagångssättet för 

att besvara problemformuleringen valdes på följade sätt se figuren nedan.   

 
Figur 2 Visar arbetsprocessen  

Det första steget i processen var att identifiera den externa datan. I det här steget väljs en 

social nätverkssida ut från sociala medier som studien använder som datakälla. Efter att 

Facebook är identifierad som datakälla går arbetet in på nästa steg i processen, insamling. 

Information samlas in om hur data från källan kan extraheras, i studiens fall från den sociala 

nätverkssidan Facebook. Insamlingen sker med hjälp av Facebooks grafiska API med en 

privatinloggning se kapitel 2.2.    

Processens nästa steg är strukturera, det steget går in på hur man ska hantera all ostrukturerad 

data som Facebook erhåller, alltså vilka delar är relevant för studiens syfte. Det som 

analyseras är gillningar, kommentarer och inlägg av individer.   

Vidare i processen är steget matchning, där ses de möjligheter till användning av den 

strukturerad data över och hur kopplingen mellan extern data och intern data ska ske. Genom 

att ta ut personlig information så att individen kan lokaliseras. Slutligen i sista steget går 

studien in på vilken faktiskt nytta denna studie kan ha för företag alltså hur denna studie ska 

appliceras. Hur insamlade datan kan visa ifall individen är en promoter för ett företag. 

        

Studien börjar med en litteraturstudie över beteenden hos individer och hur den sociala 

nätverksidan Facebook fungerar. De sökvägar som används är till största del Kungliga 

Tekniska Högskolans biblioteks tjänst KTH Primo [34] där artiklar och böcker om ämnet 

valdes. Eftersom ämnet är relativt nytt och inga större forskningar har kunnat hittas användes 

även sökmotorn Google.com [35]. 

 

• Sociala medier  

• Socila Nätverksida  

• Facebook 

Extern data  

• Facebook API 

• Privat inloggning 

Insamling 
• Gillningar 

• Kommentarer 

• inlägg 
 

 

Strukturera 

• Personliga 
uppgifter  

 

Matchning 
• Lojalitet  

• Promoter  

Applicering  
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3.5 Validitet, reliabilitet  

Validiteten inom forskning anses vara bedömningen på om det som mäts är relevant i 

sammanhanget [36]. Detta syftar på huruvida rätt delar mäts. Reliabilitet avser hur pålitlig all 

data som samlats in är. Inom en kvantitativ ansats syftar begreppen mer på datainsamlingen, 

exempelvis att rätt data är hämtad och på ett tillförlitligt sätt. Medan i en kvalitativ ansats 

syftas det mer på analysen av insamlingen av data [36]. 

Eftersom studien ska analyserar data från Facebook vilket är en extern datakälla och det är där 

datan hämtas ifrån är validiteten hög. Även reliabilitet är hög eftersom observationerna är 

dokumenterade i exakt text, vilket är det som hämtas från datakällan.     
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4 Applicering av metoder på eget arbete  

 

Studien hämtar data från Facebook då det är Sveriges största sociala nätverkssida. Studien går 

ut på att koppla data från sociala medier till individers lojalitet och förmåga att promota ett 

företag. Detta är möjligt med Facebook som är en bra datakälla då de erbjuder både privata 

sidor med mycket information om individer och även företagssidor. 

 

För att hämta data från Facebook finns det två olika sätt. Antingen genom att vara inloggad på 

sitt privata konto och därefter använda sig av Facebooks grafiska API eller genom att tillverka 

en applikation som individer får ha tillgång till och på så sätt få tillgång till deras information 

[15]. 

Facebook har två olika tillstånd för data. Antingen är data privat information och för att hämta 

data som är privat krävs antingen att kontot är vän med individen eller att en applikation har 

fått tillstånd till privat information. Det andra området är den publika informationen vilket alla 

kan ta del av vid inloggning på Facebook.  

För studien väljs användning av inloggning på privat konto för att hämta data från Facebook. 

Valet att hämta information direkt och inte gå via en applikation valdes eftersom fördelarna 

med att inte behöva lita på att individer ska använda applikationen. Detta gör även att 

hämtningen att data sker smidigare då det blir lättare att få tillgång till individers hela 

information då ett privat konto redan har vänner.  

 

För att hämta data från Facebook delar studien informationen i två grupper, information från 

företags sida och information från privat sida. De attribut som kommer identifieras kommer 

då vara uppdelade i attribut från företags sida och attribut från individens sida, gemensamt är 

det de attribut som har tagits fram för en individ.   

 

4.1 Företags Facebooksida 

Idag har många av de svenska företagen egna sidor på Facebook [37]. Facebook erbjuder en 

sida som är utformad att ge företag mer information om vilka som är intresserade av deras 

verksamhet [38]. Företagssidor på Facebook är publika vilket innebär att en person kan 

besöka sidan och se information utan att följa sidan. Att följa en sida görs genom att gilla 

sidan, vilket innebär att personen då följer alla flöden som företaget publicerar. Den 

information som publiceras av företaget hamnar på statusområdet vilket är det mest synliga 
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området. Om en individ följer en sida hamnar företagets statusuppdateringar på personens 

egna nyhetsflöde [38]. 

Facebook har delat upp sidan i området som företaget publicerar information och det område 

som allmänheten kan skriva till företaget. Det området där individer kan fråga eller dela 

information till företaget kallas feed [15].   

De sätt som individer kan göra avtryck på ett företags Facebooksida är genom att gilla en 

statuspublikation eller att kommentera statusen från företaget. Statusen kan vara i form av en 

text, event, tävling eller foto. Det går även att skriva in till företaget på deras feed, vilket 

användare kan skriva i text, lägga upp foto och publicera artiklar [15].   

Företaget kan även lägga upp metadata, exempelvis information på deras verkliga hemsida 

som länkar. Även dessa kan individer gilla och kommentera.  

Facebooksidan för företag delas upp i tre olika datakällor där information kan hämtas:   

 

Status – Individer kan gilla och kommentera  

Feed – Individer kan skriva till företaget, kommentera och gilla 

Links – Individer kan gilla och kommentera  

 

Studien valde att undersöka tre företag för att se ifall information går att extrahera från dessa 

företag, avseende individer som är positiva respektive negativa mot företaget. 

Genom att analysera individers aktivitet på ett företags Facebooksida från hur ofta individer 

gillar eller kommenterar uppdateringar på sidan till de positiva respektive negativa 

kommentarerna eller inläggen på sidan.  

Genom att studera kommentarer och inlägg på företag1’s Facebooksida, genom att fysiskt läsa 

och tolka kommentarer, har ord tagits fram som var tydligt förkommande i positiva respektive 

negativa kommentarer eller inlägg, se tabell1.          

 

Positiva ord Negativa ord 

Tack Dum 

Härlig Dålig 

Nöjd Missnöjda 

Bäst Sämst 

Glad  
Tabell 1: En tabell över de ord som datan analyserades mot 

 Dessa ord kommer att vara nyckelorden som söker igenom alla rader data som har insamlats.  
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4.2 Individens Facebooksida   

För att kunna matcha en individ till ett företags interna data exempelvis ett kundregister, 

behövs individers privata Facebooksida analyseras. För att applicera teorin om personligheter 

på Facebook och personligheter hos promoter, behövs också information från individens 

privata sida. 

 

Den privata Facebooksidan är uppdelad i publik information och privat information.  

För att ha tillgång till den privata informationen behöver kontot som används under studien 

vara ”vän” med individen på Facebook. Om ingen relation finns kommer enbart publik 

information kunna hämtas som data. 

 

För att analysera en individ i studien hämtas attribut från den privata informationen, för att 

matchningen mot intern data i ett företag, detta kan exempelvis var individen bor eller ålder. 

För att se om individen har en promoter personlighet, vilket var förknippat med de två 

personlighetsdragen Openness och Extraversion se kapitel 2.3, hämtas information om hur  

många statusuppdateringar individen har och hur frekvent individen är på att gilla sidor på 

Facebook. Även hur många vänner individen har. Dessa attribut hämtas för att applicera 

teorin om Openness och Extraversion personlighetsdragen och hur de beter sig  på Facebook 

se kapitel 2,3.   

 

 Privat information 

 Statusuppdateringar  

 Gillade Facebooksidor  

 Antal vänner 

    

För att se vilken information som är möjlig att hämta från Facebook valdes tre individer ut. En 

individ som har promotat ett företag men det finns ingen tillgång till privat information. Den 

andra individen har gillat ett av företagen och det finns tillgång till den privata. Den sista 

individen hade inte promotat företaget utan valdes slumpmässigt från det privata 

användarkontots vän lista, men ett krav var att det inte skulle finnas en relation.  
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5 Hantering av data  

 

5.1 Företagssida  

All data som hämtas kommer från tre stora företag i Sverige. Dessa företag valdes 

slumpmässigt ur ett urval av svenska företag. Ett slumpmässigt nummer valdes tre gånger och 

de som valdes ut hade numret som plats i en listan över svenska företag. 

   

Insamlingen av data gjordes med Facebooks grafiska API. Varje sida på Facebook har ett eget 

ID-nummer och de tre företagens ID-nummer hämtades från hemsida 

http://findmyfacebookid.com/. Med ID-numret hämtas den data som behövs från Facebook 

genom get-instruktion. I studiens fall hämtas information från status, feed och links. Figur 3 

visar hur en get-instruktion kan se ut i Facbooks grafiska API med ID-nummer och status från 

en sista hämtas.     

 

 
Figur 3: Bild på hur det ser ut i Facebook grafiska API, med access token och get instruktionen [39]  

 

Storleken på data som samlades in var alltid lika, då en get instruktion utfördes. Detta 

resulterade i att informationen var under olika tidsintervaller beroende på hur aktiva kunderna 

eller företaget hade varit på Facebooksidan. Om det har varit en hög aktivitet under en dag 

kan all data som insamlades vara enbart för den dagen.    

Data som insamlades kvalitativt fördes in i textfiler. Till varje företag kopplades tre textfiler, 

en med data från status, en med data från feed och en med data från links. 

Textfilerna innehåller således data i form av objekt med olika information, se figur 4. 

Exempel i figur 4 finns objekt ”id” efter objektet står individens Facebook ID-nummer likaså 

http://findmyfacebookid.com/
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efter objektet ”name” står individens namn. I figur 4 har värdet av objekten tagits bort för att 

skydda individerna.     

 

 
Figur 4: Figuren visar en textfil med status information 

   

Sedan med hjälp av kod importerades textfilerna in i koden för analys. Vid kodning användes 

programmeringsspråket java eftersom kunskap redan fanns i detta språk [40].   

Java koden analyserar textfilen genom att först lägga in varje rad i en arraylist [41], vilket är 

en lista med platser. Första platsen i listan står nu första raden från textfilen och andra raden 

står på andra platsen tills alla rader är sparade i listan. Därefter går en loop igenom varje plats 

i listan och kontrollerar  om objektet  ”likes” finns på platsen. Så fort objektet har hittats 

extraheras ID-numret och namnet på de individer som har gillat något. Alla individer och 

namn sparas i separata listor. Det är bara textfilen med data från företagets statussidan som 

individer som har gillat på sidan som sparas. Efter att ha sparat alla individer som har gillat på 

statussidan i en lista bearbetas listan så att individer inte upprepas, ifall en individ 

förekommer fler gånger betyder det att den personen har gillat fler saker på företagets sida. En 

ny lista skapas som sparar antalet gånger en individ har gillat på sidan, vid upprepade ID-

nummer ökar antalet i listan.                      
Namn på personer kan eventuellt vara lika mellan individer, dock är det tilldelade Facebook 

ID-numret alltid olika. Under studien är det Facebook ID-numret som jämförs.  

En algoritmen skapas som kontrollerar ifall de individer som gillat något på statusen, om de 

även har gillat eller kommenterat på feed och på links, alltså kommenterat eller gillat på de 

länkar som företaget har lagt ut. 
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En arraylist skapas både för feed och links [41]. Arraylist är en lista med platser och varje rad 

i textfilerna läggs in i respektive lista [41]. På första platsen i listan finns första raden och 

andra platsen andra raden tills alla rader är överförda till listan.    

Algoritmen tar sedan in listan med sparade ID-nummer från statussidan och kontrollerar först 

första numret som står på första platsen i listan och jämför om det nummer finns någonstans i 

listan över feed och links. Sedan går algoritmen till nästa nummer tills varje ID-nummer 

jämförs med varje rad i textfilerna. Ifall en individs ID-nummer dyker upp i en rad i textfilen 

betyder det att individen har gillat, kommenterat eller skrivit ett meddelande i den textfilen. 

Algoritmen räknar alla gånger en individ har gjort avtryck i textfilerna. På detta sätt tas 

information fram om hur aktiv varje individ är.  

    

Även en till algoritm skapades som letar igenom alla kommentarer efter positiv eller negativa 

ord. De ord som valdes att analysera var de som frekvent återkom i positiv eller negativ 

feedback. Denna algoritm går igenom varje rad i textfilerna och kontrollerar om orden 

förekommer. Algoritmen tar inte hänsyn till gemener och versaler. När ett av orden 

förekommer letas ID-numret fram till den individ som har skrivit meddelandet. På detta sätt 

tas positiva och negativa individer fram.  

Javakoden är kodad så att alla svar på algoritmerna förs direkt in i en Excelfil se figur 5 , 

vilket gör det lättare att få en bra överblick över resultatet. Efter att resultatet från 

kommentarerna lades in i Excelfilen lästes dessa igenom och en tolkning skedde över 

kommentarerna om det faktiskt var positiva respektive negativa. Tolkningen sker genom 

läsning av de kommentarer som algoritmen tagit fram.     

 

 

Figur 5: En excelfil över resultaten från ett företag 
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5.2 Individers sida 

 All data som hämtas kommer från tre individer. De tre är valda efter tillgången till deras 

information på facebook:  

 

Individ 1 -  Har gillat företag1, informationen som hämtas är enbart publik information 

Individ 2 – Har gillat företag1, informationen som hämtas är privat information  

Indevid 3 – Har inte gillat företag1, information som hämtas är privat information     

   

Varje individ på Facebook har ett eget ID-nummer och de tre ID-numren hämtades från 

hemsida http://findmyfacebookid.com/. Med ID-numret hämtar den informationen som 

behövs från Facebook genom get-instruktion. I studiens fall hämtas information om status, 

likes, antal vänner och privat information. 

Storleken på data är kopplat till den aktivitet som det har varit på individens statussida. Vid 

stor aktivitet på litet antal dagar får den data som hämtas ett kortare tidsintervallet. Datan 

fördes in i textfiler för vidare analys.   

Textfilerna innehåller nu data i form av objekt med olika information, se figur 4. 

För att analysera all data användes programmeringsspråket Java. Textfilerna fördes in i koden 

för analys på samma sätt som förklaras i avsnitt 5.1. 

Den första textfilen för individen innehåller data om individens privata information, här 

extraherades de objekt som fanns om privata information. Dessa objekt blev attribut som 

listades upp. För att analysera statusuppdateringar, hur frekvent individen skrev och delade 

med sig av något på statusen, kontrollerades tiderna för första statusuppdateringen och sista 

statusuppdateringen. För att kontrollera detta extraherades all data från individens status och 

fördes in i en textfil. Efter det togs tiderna för statusuppdateringarna fram genom en algoritm 

som går igenom alla rader i textfilen och letar efter objektet ”updated_time”. När objektet är 

hittat förs tiden in i en Excelfil för vidare analys. Det skapades en algoritm som går igenom 

varje rad av all insamlad data från individens statussida och letar efter företagsnamn för att 

kontrollera om företaget har nämnts i en kommentar/inlägg. 

Den sista textfilen innehåller individens alla gillade företag/organisationer, de räknas för att få 

en uppfattning hur aktiv individen är på att gilla företag/organisationer. Denna algoritm tar då 

fram antalet som individen har gillat. Då individ 1’s data enbart hämtas från publik 

information valdes även en granskning av det visuella av individens hemsida på Facebook, för 

att se ifall det skilde sig med den information som gick att hämta från Facebooks grafiska 

API.  

http://findmyfacebookid.com/
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6 Resultat 

 

Vid insamling av data delades informationen upp i två grupper. Attribut som gick att ta ut från 

en företagssida och de attribut som gick att ta fram på en privat Facebooksida.  

6.1 Företags Facebooksida  

De tre stora svenska företag som undersöktes hade aktiva Facebooksidor. För varje företag 

extraheras individer som har gillat på företagets statusuppdateringar. Dessa individer blir ett 

stickprov vilket sedan undersöks ifall de har gillat eller kommenterat något på feeds och links. 

Eftersom all data som hämtats alltid är lika stor, och oberoende av tidsintervallet som 

informationen sträcker sig över, beror data på hur stor aktivitet det har varit på respektive 

område. Sannolikheter räknas ut för respektive företag, sannolikhet är ett mått på hur troligt 

en viss händelse är . Sannolikheten betecknas  P(A)  där P är betackningen för sannolikhet och 

A är händelsen, det räknas ut genom att dividera antal fall då A inträffar med antal möjliga 

fall [42].      

6.1.1 Företag 1 

Data som insamlades från statussidan till företag1 sträcker sig mellan 26/2-2014 till den 24/5-

2014. Det resulterade i att 266 personer hade gillat något av statusuppdateringar. Dessa 

personer valdes ut för att se hur aktiva de var på företagets andra sidor.   

Till vänster i tabell 2 visas hur många personer som gillade en, två gånger och så vidare. Till 

höger i tabell 3 visas resultatet från medelvärdet, antal gillningar och hur många som gillade 

fler än en gång och fler än två gånger. 
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Ett exempel på vad som har gillats och kommenterats på företagets sida är: 

"Har du nyligen (oktober 2013 eller senare) köpt en Sony-smartphone av oss? Då vill vi 

gärna bjuda dig på en utbildning värd 295 kr! IDAG finns platser kvar på ------- i Göteborg. 

Läs mer och anmäl dig via länken  " 

 
För att få resultatet av hur stor sannolikhet det är för att en individ inte bara gillar en gång 

utan flera användes beräkningen för sannolikheten vilket är ett mått på hur troligt en viss 

händelse inträffar. Sannolikheten för att en individ gillar fler än en gång, togs fram genom att 

dividera antal personer som har gillat fler än en gång med alla personer som har gillat.  

  

P(en individ gillar fler än en gång):         
  

   
           

Resultatet som tas fram är sannolikheten för fler än en gillning. För att sedan se hur 

sannolikheten är att om en individ har gillat fler än två gånger räknas sannolikheten för detta 

scenario ut nedan. Sannolikheten räknas ut med division av de som har gillar fler än två 

gånger med alla som har gillat fler än en gång.   

P(en individ gillar fler än två gånger):     
  
            

Antal 

gillningar 

Antal 

personer 

1 206 

2 25 

3 8 

4 8 

5 4 

6 3 

7 5 

8 3 

9 1 

10 1 

15 1 

17 1 

Summa: 266 

Summan antal gillningar på status sidan 460 

Medelvärde av antal gillningar per person  460/266 = 1,73 

Antal personer som har gillat mer än 1 60 

Antal personer som har gillat mer än 2 35 

Tabell 2: Visar hur många personer som har gillat och antal gillningar på status  

Tabell 3: Visar summan av gillningar, medelvärdet per person 

och medianen. Även antalet gillningar som är fler ett och antal 

gillningar som är fler än två   
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Det resultat som beräknats är sannolikheten för fler är två gillningar om en individ har gillat 

fler än en gånger. 

 

Data som insamlades från företagets feed sträcker sig mellan datumen 23/5 2014 – 24/5 2014. 

Eftersom hämtningen av data är beroende av dess storlek har företag1 haft en stor ström av 

data på feeden under en kort tid.  Insamlingen från företag1 links som har lagts upp sträcker 

sig på en tids period 26/5 2014 – 30/5 2014. Till vänster presenteras en tabell som visar hur 

många av de som har gillat på statussidan som även har gillat/kommenterat på feeden, vilket 

var 30 personer. Till höger ser vi antalet och fördelningen på antal gillningar över de som har 

gillat på statussidan som även har gillat/kommenterat på links, alltså gillat/kommenterat 

länkar som företaget har lagt upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 4: Av de som gillar status sidan hur många 

av dem har gillat någon länk som företaget har 

lagt upp 

 
Tabell 5: Antal personer av de som gillat på statusen som har gillat feeden  

Resultatet presenterats även i hur stor sannolikheten är att en individ som har gillat på 

företag1’s statussida och gillar/kommenterar i feeden respektive links.  

P(en individ som har gillat i statusen gillar i feeden) :     
  

   
            

Resultatet som tas fram är då sannolikheten för att en individ som har gilla på statussidan 

även gillat/kommenterat på feeden är 11 %. Och sannolikheten för att en inivid som har gillat 

på företagets statussida även gillar i links är 10 % se uträkning nedan.  

 

P(en individ som har gillat i statusen gillar en länk)  :   
   

      = 10 %  

Antal 

gillningar 

Antal 

personer 

1 13 

2 7 

3 5 

4 1 

tot 26 

Antal 

gillningar 

Antal 

personer  

1 10 

2 6 

3 5 

4 2 

5 4 

6 1 

9 1 

10 1 

tot 30 
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De kommentarer som har lagts upp av individer på Facebooksidan analyserades genom att 

extrahera de som innehöll de nyckelorden som presenterades i tabell 1 i kapitel 4,1. Detta 

gjordes för att se om individers kommentarer är positiv promotors och negativa promotors, 

resultatet fås i tabell 5. Tabellen visar antalet positiva och negativa kommentarer, 

kommentarerna analyserades vidare genom läsning av kommentarerna, det visade sig att 

några av de positiva kommentarerna var i själva verket negativa och några hade representerats 

i båda fallen. Av de individer som har kommenterat tas även Facebooks ID-nummer och 

namn ut.     

Kommentarer/inlägg  

 Antal kommentarer från 

Status/Feed/Links 

Antal positiva 

kommentarer 

Antal negativa 

kommentarer 

Positiva 

kommentarer 
60 53 7 

Negativa 

kommentarer 
12 2 10 

Figur 6: visar antalet posetiva och negativa kommentarer  

 

Exempel på en positiv kommentar Föteag1 har fått är :  

”message": "Tack till personalen i butiken på Erikslund i Västerås.\nJättetrevliga, gulliga 

och hjälpsamma.\nSpeciellt, Marina & \"handledare\" ;-)", 

Exempel på en kommentar som hamnade som positiv men i själva verket är negativ:   

"message": "Dom é så fruktansvärt dåliga på support så det är SKAMLIGT, för att vara ett 

sådant stort bolag?! När jag sa att jag inte var nöjd med den ersättning de föreslog så bara 

slutade dom att kommunicera!!", 

Exempel på en negativ kommentar: 

"message": "Dålig info. Det blev inte klart 09:00 heller! Vänligen informera på hemsidan!", 

 

6.1.2 Företag 2 

Data som insamlades från statussidan på företag2s Facebooksida sträcker sig mellan 29/5-

2012 till den 12/5-2014. 379 personer hade gillat något på statusuppdateringar. Dessa 

personer valdes ut för att se hur aktiva de var på företagets sida.  Till vänster i tabell 7 

presenteras hur många personer som gillade en, två gånger och så vidare. Till höger visas 
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resultatet från medelvärde, antal gillningar och hur många som gillade fler än en gång och fler 

än två gånger. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Tabell 7: Antal personer av de som gillat på statusen 

 
Ett exempel på vad som har gillats på företag 2 sida är: Psst. Några få platser kvar i Umeå, 

Östersund, Sundsvall, Göteborg, Lomma och Malmö till helgens flyttillfällen med Babybojen! 

Anmäl dig här: www.svenskalivraddningssallskapet.se/simskolor/babybojen/flyttillfallen",  

          

För att få resultatet av hur stor sannolikhet för att en individ inte bara gillar en gång utan flera 

gånger, togs antalet som gillade fler än en gång dividerat på alla personer enligt uträkning av 

sannolikheter [42].  

 

P(en individ gillar fler än en gång) :     
  

   
            

Resultatet som tas fram är sannolikheten för fler än en gillning. För att sedan se hur 

sannolikheten är att en individ har gillat fler än två gånger räknas sannolikheten för detta 

scenario ut nedan. Sannolikheten räknas ut med division av de som har gillar fler än två 

gånger med alla som har gillat fler än en gång.   

 

P(en individ som har gillat fler än en gång gillar fler gånger) :   
  
            

Det resultat tas fram är alltså sannolikheten för att en person som har gillat fler än en gång 

kommer att gilla ännu fler gånger.  

 

Summan antal gillningar på status sidan 502 

Medelvärde av antal gillningar per person  502/379 = 1,33 

Antal personer som har gillat mer än 1 59 

Antal personer som har gillat mer än 2 22 

Antal 

Gillningar 

Antal  

personer 

1 320 

2 37 

3 12 

4 2 

5 1 

6 4 

7 3 

Tot 379 

Tabell 6: Visar summan av gillningar, medelvärdet per person och 

medianen. Även antalet gillningar som är fler ett och antal gillningar som är 

fler än två   
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Data som insamlades från företagets feed sträcker sig mellan datumen 15/5-2014 och 27/5-

2014. Insamlingen från företag2s länkar som har lagts upp sträcker det sig på en tidsperiod 

16/5-2014 till 28/5-2014. Det var enbart en person som hade gillat statussidan som även hade 

gillat/kommenterat på links, alltså länkar som företag2 hade lagt upp. På grund av denna låga 

siffra tas inte det resultatet med i en tabell. Tabell 8 visar resultatet från de som har gillat 

något på status sidan som även har gillat/kommenterat något på feeden. Resultatet är väldigt 

lågt jämfört med det första företaget då enbart 16 personer har gillat något på feeden.     

 
 

Tabell 8: De som har gillat på statusen och även gillat på feeden 

 
För att räkna ut för företag 2 hur stor sannolikheten är om en individ har  gillat något på 

statusen och även gillar/kommenterat på feeden görs genom att dividera antalet individer som 

har gillat både statusen och feeden med alla som har gillat statusen.   

P(En individ som har gillat i statusen även gillar i feeden):     
  

   
          

Resultatet blir hur stor sannolikhet det är för en gillare av statusen att gilla/kommentera på 
feeden för företag2. 
Vid analys av de kommentarer som har lagts upp av individer för att se om de är positiv 

promotors och negativa promotors får vi resultatet i tabell 9. För företag2 hittades inga 

negativa promotors med de sökorden som studien använder sig av.  Tabellen visar antalet 

positiva kommentarer som vidare analys med att läsa igenom kommenterarna visade sig att 

några av de positiva kommentarerna var i själva verket var negativa. Från de individer som 

har kommenterat tas även facebooks ID-nummer och namn ut.         

 

 Antal 

kommentarer från 

Status/Feed/Links 

Antalet positiva 

kommentarer 

Antalet negativa 

kommentarer 

Positiva 

kommentarer 
4 3 1 

Tabell 9: Antalet positiva kommentarer , och vilka av dem som faktiskt var positiva respektive negativa   

Antal 

gillningar 

Antal 

personer 

1 15 

2 1 

3 0 

Tot 16 
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Ett exempel på en positiv kommentar:  

"message": "Aha, det var en trasig kabel alltså. Jaja, det är ju bättre än kl 18 iaf. Tack för 

snabbt svar och bra bemötande! :-)", 

Exempel på en positiv kommentar som egentligen är negativ:  

"message": "Du behöver inte be om ursäkt. Jag fick klara och tydliga svar på mina frågor. 

Problemet är snarare att ni inte är kundorienterade. I mina verksamheter försöker jag dock 

trumma in i medarbetarna att det är genom nöjda kunder vi genererar överskott i 

verksamheten. Det är tyvärr inte er melodi utan snarare \"Vi är stora, vi är bäst och vi 

lyssnar inte utan vet allt bäst själva\" Jag har nu löst det nästan fullt ut. Jag har bytt 

leverantör på alla mina fastigheter nu.” 

 

6.1.3 Företag 3 

All data som insamlades från status sidan på företage3’s Facebooksidan sträcker sig mellan 

11/12-2012 till den 26/5-2014. 165 personer hade gillat något på status uppdateringar dessa 

personer valdes ut för att se hur aktiva de var på företagets sida. Till vänster i tabell 11 ser vi 

hur många personer som gillade en, två gånger och så vidare. Till höger visas resultatet från 

medelvärde, antal gillningar och hur många som gillade fler än en gång och fler än två gånger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Tabell 11: Antal gillningar på statusen 

Summan antal gillningar på status sidan 231 

Medelvärde av antal gillningar per person  231/165 = 1,4 

Antal personer som har gillat mer än 1 28 

Antal personer som har gillat mer än 2 13 

Tabell 10: Visar medelvärdet medianen summan och antal gillningar som är fler än en. 

Antal 

gillningar 

Antal  

personer 

1 137 

2 15 

3 7 

4 1 

5 0 

6 2 

7 1 

8 1 

9 0 

10 0 

11 0 

12 1 

tot 165 
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Ett exempel på det som individerna har gillat är: "Nu fungerar fjärrvärmen som vanligt igen. 

Den tidigare driftstörningen som berörde kunder på Norrmalm, Kungsholmen och Bromma 

är åtgärdad." 

         
För att få resultatet av hur stor sannolikhet för att en individ inte bara gillar en gång utan flera 

gånger, togs antalet som gillade fler än en gång dividerat på alla personer enligt uträkning av 

sannolikheter [42].  

 

P(En individ gillar fler än 1 gång) :     
  

   
             

Resultatet som tas fram är sannolikheten för fler än en gillning. För att sedan se hur 

sannolikheten är att en individ har gillat fler än två gånger räknas sannolikheten för detta 

scenario ut nedan. Sannolikheten räknas ut med division av de som har gillar fler än två 

gånger med alla som har gillat fler än en gång.   

P(En individ som har gillat 2 gånger gillar fler) :   
  
            

Det resultat som räknas ut är sannolikheten för en person som har gillat två gånger att den 

personen kommer att gilla fler gånger.  

Data som insamlades från företagets feed sträcker sig mellan datumen 23/5 2014 – 24/5 2014. 

Insamlingen från företag3 länkar som har lagts upp sträcker sig på en tids period 26/5 2014 – 

30/5 2014. Det var ingen som hade gillat statussidan som även hade gillat/kommenterat en 

länk som företag2 hade lagt upp. På grund av denna låga siffra tas inte det resultatet med i en 

tabell. Tabell 12 ser vi att 37 personer har som har gillat status sidan har även gillat feeden.   
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Antal 

gillningar 

Antal 

personer 

1 25 

2 7 

3 0 

4 2 

5 2 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

10 1 

tot 37 

Tabell 12: De som har gillat status som även har gillat feeden 

 
För att räkna ut sannolikheten att en person som har gillat en statusuppdatering även ska gilla 

på feeden divideras antalet som har gillat på feeden med antalet som har gillat på statusen.  

P(Att en individ som har gillat i statusen gillar i feeden) : 
  

   
                

Resultatet blir sannolikheten för en individ som har gillat statusen att även gillar feeden.  

 

Vid analys av de kommentarer som har lagts upp av individer för att se om de är positiv 

promotors och negativa promotors får vi resultatet i tabell 9. För företag2 hittades bara två 

negativa promotors med de sökorden som studien använder sig av.  Tabellen visar antalet 

positiva kommentarer som sedan analyseras genom att läsa igenom och tolka kommenterarna. 

Det visade sig att några av de positiva kommentarerna var i själva verket negativa. De 

individer som har kommenterat tas även facebooks ID-nummer och namn ut.         

 

Kommentarer/inlägg  

 Antal kommentarer från 

Status/Feed/Links 

Antal positiva kommentarer  Antal 

negativa 

kommentarer  

Positiva 

kommentarer 
21 19 2 

Negativa 

Kommentarer 
2 1 1 

Tabell 13: Posetiva och negativa kommentarer, och om de faktiskt var positiva eller negativa  
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Ett exempel på en positiv kommentar:  

"message": "Tack för ditt snabba svar.  Jag gör detta direkt. :)\nMed vänliga 

hälsningar\nPaula.", 

 

Exemepl på en positiv kommentar som egentligen är negativ:  

"message": "Jo, det är väl bäst! \nFör hos er får man ju ingen ersättning ändå! \nDet vet ju 

jag!", 
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6.2 Individens Facebooksida 

Studien undersökte närmare på tre individer som valdes baserat på tre kriterier. Inom dess 

kriterier valdes individen slumpässigt. De kriterierna var, en person som har gillat företag1 

där informationen hämtas endast publikt, en person som har gillat företag1 men informationen 

hämtas även privat och den sista som inte har gillat företag1, informationen hämtas privat. 

Varje person analyseras utefter hur många företag eller organisationer som individen har 

gillat, efter hur ofta de lägger upp en statusuppdatering, ifall de har nämnt förtaget i status 

uppdateringar och vilken personlig information de har delat med sig av.  

 

6.2.1 Individ 1 

Individ 1 var den person som hade gillat företag1 facebooksida men ingen privat information 

är tillgänglig utan enbart den information som är publik. Individ 1 valdes även att analysera 

det som visades visuellt på deras Facebooksida, för att se om det fanns mer att hämta än det 

som Facebooks grafiska API tog fram. Detta gjordes genom att fysiskt granska sidan och 

skriva av de attribut som hittades.   

 

Via Facebooks grafiska API gick det inte att få ut så mycket information. Den information 

som gick att ta ut som vi inte redan visste var att individen befann sig i Sverige.   

 
Namn Id nummer Land Företag1 

Status 
Företag1 
Feed 

Företag1 
links 

För och 
efternamn  

Id SV 8 3 3 

Tabell 14: Visar de attribut som extraherades ur publik information 

Efter det besöktes individens sida på Facebook och genom att ta in mer information från det 

som var visuellt på sidan ökade attributen.           

 

Nam
n 

Id 
num-
mer 

Lan
d 

Kön Boend
e 

Från Arbe
te 

Gymnasie- 
skola 

Grund- 
skola 

Företa
g1 
Status 

Företa
g1 
Feed 

Företa
g1 
links 

För 
och 
efter
nam
n  

Id SV F Arbog-
a 

Stockh-
olm 

Jobb Skola Skola 8 3 3 

Tabell 15: De attribut som hämtades genom observation av individens Facebooksida 
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De attribut som lades till efter granskningar av hemsidan gav betydligt mer information om 

individen.  

 

6.2.2 Individ 2 

Individ 2 är den person som hade gillat företag1 facebooksida och privat information är 

tillgänglig. All data hämtades från Facebooks grafiska API och storleken på datan är beroende 

på hur aktiv personen har varit, eftersom storleken alltid är lika stor.  

 

Det resultatet som undersökningen fick ut kategoriseras i tabellen nedan i form av attribut till 

individen. Data vid information från status stäcker sig 14/7 -2013 till den 27/5 2014  

 

De attribut som kunde tas fram från privat information presenteras i tabell 17  

 
Namn Id 

nummer 
Födelsedag Kön Från Bor Grund-

skola 
Gymnasie-
skola 

Universitet Jobb 

För och 
efternamn 

Id Datum M Ort Kommun Skola Skola Skola jobb 

Tabell 17: De attribut som extraherades från privat information  

 
Resultatet visade att det gick att ta ut mycket information om individens privata attribut. 

De attribut som kunde identifieras via hur många sidor personen har gillat och ifall individen 

har nämnt företaget i statusarna och hur frekvent individen lägger upp statusar visas i tabell 

18.  

Vänner Gillar 
Företag/organisationer 

Status 
uppdateringar 

Nämnt företaget i 
status 

549 46 25 st på 10 
månaders period  

Ingen gång 

Tabell 18: antalet vänner, gillningar på företag och aktivitet på statusen 

  
   
 
  

Gillar 
företag/organisationer 

Vänner 

238 131 
Tabell 16: Antalet vänner och gillningar på företag 
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6.2.3 Individ 3 

Individ 3 är den person som är enbart slumpmässigt vald av de personer som undersökningen 

har tillgång till privat information.  All data hämtades från Facebooks grafiska API, och 

storleken på datan är beroende på hur aktiv personen har varit att lägga ut ny information, 

eftersom storleken alltid är lika stor. Indevid 3 valdes för att se ifall det går att få indikationer 

från attribut om individen kommer att har tendenser till att vara en promoter. De attribut som 

kommer analyseras närmare är hur aktiv individen är på Facebook, antalet vänner och antalet 

gillade företag/oragnisationer.        

 

Det resultatet som undersökningen fick ut kategoriseras i tabellen nedan i form av attribut till 

individen. Data vid information från status stäcker sig 13/12 -2013 till den 5/6 -2014  

 

De attribut som extraherades från privat information presenterades i tabell 19. 

 
Namn Id 

nummer 
Födelsedag Kön Från Bor Gymnasieskola Högskola 

För och 
efternamn 

Id Datum F Ort Kommun Skola Skola 

Tabell 19: De attribut som extraherades från privat information   

 Resultatet visade att det gick att ta ut mycket information om individens privata attribut, 

vilket kan identifiera individen. 

De attribut som kunde identifieras via hur många sidor personen har gillat och ifall individen 

har nämnt företaget i statusarna och hur frekvent individen lägger upp statusar visas i tabell 

20. 

  
Vänner Gillar 

Företag/organisationer 
Status 
uppdateringar 

Nämnt företaget i 
status 

325 70 25 st på 6 
månaders period  

Ingen gång 

Tabell 20: Antalet vänner, gillningar på företag och aktivitet på statusen  
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6.3 Analys av resultaten 
 

Från tabell 1 från företag 1 visar tydligt att individer i större utsträckning gillar enbart en gång 

på ett företags sida, detta indikerar att individen har promotat företaget en gång. Vid en 

gillning av något dyker detta oftast upp som en nyhet till alla ens vänner på Facebook. Trots 

att majoriteten enbart gillar en gång sker det en stor promotor till företaget eftersom alla 

vänner till de individerna kommer att uppmärksamma detta. 

Sannolikheten att en individ gillar fler än en gång är cirka 1/5 av de som gillar på status sidan 

se i kapitel 6.1.1 . Detta indikerar att sannolikheten att individen promotar företaget fler än en 

gång är 20 % vilket gör dessa användare till större promotorer och väldigt lojal. 

Fortsättningsvis, för företag1 visar även resultatet att sannolikheten att om en individ har 

gillat sidan fler än en gång så är sannolikheten att en individ kommer gilla en uppdatering på 

status sidan fler än 2 gånger 58 %.  

Det som även räknas ut i kapitel 6.1.1 är sannolikheten hos en individ att gilla eller 

kommentera länkar och i feeden. Dessa siffror är relativt låga och förhåller sig på cirka 10 % i 

sannolikhet. Detta tyder på att de som gillar statusuppdateringar inte i lika stor utsträckning 

gillar andra delar av företagets Facebooksida.  

Analysen av kommentarer och inlägg som individer har gjort på statusen, feeden eller links är 

möjligt att se om en individ är positiv till företaget. Dock är algoritmen inte helt fullständig 

utarbetad då negativa sarkastiska kommentarer hamnar i listan av positiva kommentarer, detta 

påverkar resultatet då det framkommer fler positiva kommentarer än vad som egentligen är 

veklighet. En förbättring skulle vara att utforma en algoritm som värderar varje ord i en 

kommentar och som kan känna av om ordet är menat sarkastiskt eller inte och på så vis öka 

trovärdigheten i resultatet.     

 

För företag 2 i tabell 8 visar även denna tabell att individer i större utsträckning gillar enbart 

en gång på företags status sida, även detta indikerar att individen har promotat företaget en 

gång.   

Sannolikheten att en individ gillar fler än en gång är betydligt lägre hos företag2 cirka 12% av 

de som gillar på status sidan se i kapitel 6.1.2. Orsaken till den låga siffran kan bero på 

tidsintervallet som data var hämtad mellan. Data från företag2 som hämtades över status 

uppdateringar sträcker sig över en längre period vilket tyder på att företaget inte är så aktiva 

med att dela med sig av status uppdateringar. Därför kan användningen av detta företag i 

studien ifrågasättas. I samma kapitel visas även att sannolikheten om en individ har gillat fler 
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än en gång hur stor sannolikhet är det att gilla ännu en gång vilket även detta blev ett större 

tal, lika som företag1. Sannolikheten 37 % att en individ kommer att gilla en uppdatering på 

status sidan fler än 2 gånger. 

Ytterligare en uträkning gjordes i kapitel 6.1.2 över sannolikheten för att individen även 

gillar/kommenterar något i links och feed. För företag2 var enbart 1 person som hade gillat 

någon av status uppdateringarna och som även gillade en länk, detta valdes att bortses ifrån. 

Det kan bero på tidintervallet, om större storlek data extraherades under större tidsintervall 

skulle resultatet eventuellt blir mer korrekt. Sannolikheten för att en individ även 

gillar/kommenterar på feed är 4 % vilket kan beror på samma anledning som den låga siffran 

från datan med links. Även att som det nämndes innan kanske inte individerna skulle hämtas 

ut från status uppdateringar då företaget inte var lika aktiv där.   

Vid analys av kommentarer och inlägg som gjorts på statusen, feeden eller links visar att det 

är möjligt att ta ut positiva promotors. För företag2 var de negativa orden som söktes på inte 

fullständiga och behöver ses över, detta kan beror på att företag2:s kunder använder andra ord 

vid missnöjdhet. 

 

Frekvensen över antal gillningar för  företag3 ges i tabell 10, här blir det synligt att individer i 

större utsträckning gillar enbart en gång på företags status sida, även detta indikerar att 

individen har promotat företaget en gång.   

Sannolikheten att en individ gillar fler än en gång är lika med företag2 en väldigt låg 

sannolikhet cirka 12 % se i kapitel 6.1.3 . Den låga siffran kan ha påverkats av samma orsaker 

som företag2. Tidsintervallet och att företaget eventuellt inte var lika aktiv med 

statusuppdateringar. I kapitlet visas sannolikheten om en individ har gillat fler än en gång hur 

stor sannolikhet är att gilla ännu en gång och i likhet med de övriga företagen är även i detta 

företag betydligt högre än sannolikheten om man gillat en gång att gilla fler gången. 

Sannolikheten 46 % att en individ kommer att gilla en uppdatering på status sidan fler än 2 

gånger.   

Det som även räknats ut i kapitel 6.1.3 är sannolikhen för att individen även gillar eller 

kommenterar något i links och feed. För företag3 har även denna inga träffar vid links. 

Däremot sannolikheten för att en individ även gillar/kommenterar på feed är 22 % vilket är en 

större siffra än vad de andra företagen har visat. 

Vid analys av kommentarer och inlägg som användare har publicerat på status, feeden eller 

links framstår det att det finns möjlighet att ta ut positiva promotors. Tyvärr är algoritmen inte 

helt fullständig då negativa sarkastiska kommentarer hamnar i listan av positiva kommentarer. 
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För företag3 var det även här inte många negativa kommentarer som hittades, anledningen är 

förmodligen att sökorden inte lämpade sig för det företaget.   

 

Vid analys av resultaten från individernas privata Facebook sida är det tydligt att när det finns 

en relation eller access token, förklaras i kapitel 4.1, till mer privat information kan fler 

attribut om individen tas ut. För individ 1 får man ut få attribut. För individ 1 finns ingen 

tillgång till den privata informationen. Med hjälp av Facebook egna grafiska API gavs inga 

nya attributs som kunde lokalisera individen se kapitel 6.2.1 tabell 14.  För individ 1 valdes 

det även att observera Facebook sida visuellt, de attribut som då gick att ta fram var betydligt 

fler och gav god information om vem individen är se tabell 15. Eftersom individ 1 är en 

person som har promotat företaget genom att gillat olika inlägg på dess sida, om vi jämför 

antal vänner mellan de tre individerna så är personen i underkant. Individ 1 har enbart 131 

vänner mot de andra två som har 549 respektive 325 vilket inte tyder än extraversion 

personlighet utan mer en Openness -personlighet då individen är mer villig att dela med sig av 

information.  

Individ 2 är en person som har gillat företagets sida och det finns en relation som gör det 

möjligt att få tillgång till privat information. De attribut som då går att få ut är betydligt fler 

vilket gör det enkelt att identifiera personen, se kapitel 6.2.2 tabell 17. Personligheten hos 

denne individ sträcker sig mer åt extraversion eftersom individen har många vänner men lågt 

antal uppdateringar se kapitel 6.3 tabell 18. 

Den sista personen som valdes att analyseras var en individ som inte hade promotat förtaget 

och det finns en relation i form av vän som gör att privata informationen är tillgänglig. Från 

Individ 3 i resultat delen går det extrahera flera attribut som gör det lätta att identifiera 

personen se kapitel 6.2.3. Vid analys om individ 3 har en promotor personlighet om personen 

antingen har ett  extraversion beteende på facebook eller ett openness beteende. Från tabell 20 

presenteras antalet vänner och hur aktiv personen är med att dela med sig på Facebook. I 

jämförelse med individ 2 så delar individ 3 med sig av mer information vilket gör personen 

till mer openness, personen har även fler företag/grupper som den har gillat men inte lika 

många som individ 1 vilket lägger personen mot en tendens till Extraversion på Facebook. 

Individ 3 hade varit en bra promotor till företaget.   

Det som visas av tabell 15, 17 och 19 är att det går att få fram flera attribut som indikerar att 

det går att lokalisera en individ som har promotat ett företag, det visar även att det är betydligt 

enklare om tillgång till privat information är möjligt. För att få ut så mycket information som 

möjligt är det nästan ett måste att ha access till privat information.    
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7 Slutsatser 

Sociala medier är idag en stor del av dagens samhälle och Facebook är en av de ledande 

sociala nätverkssidorna. På de sociala plattformarna finns det oändligt med information men 

hur man ska använda sig av denna datakälla och hur man ska hantera data är oklart. Uppsatsen 

tar upp ett sätt att hantera data från Facebook och få ut information om en individ är positiv 

eller negativ mot ett företag och även hur mycket individen har promotat. Uppsatsen har 

förklarat hur extern datakälla har identifierats, vilken information som behövs innan hämtning 

av data kan ske, hur hämtningen är gjord och vilka algoritmer som har används.  

Forskningsmetoden som användes var kvalitativ forskningsmetod eftersom ostrukturerad data 

i olika former hämtades från Facebooksidor. När en mängd data hämtas från Facebook är det 

en observation av en sida under en viss tid. Observationen styrs inte med exempelvis frågor 

på sidan eller till individerna. Om extraktion av data över individer är etisk korrekt är 

ifrågasättbart, ett argument för kan vara att individerna har själva valt att lägga ut information 

på Facebook. 

Ansatsen var induktiv eftersom den inte svarar på en tidigare hypotes eller antagande, 

eftersom ingen tidigare forskning har bedrivits inom detta område.   

Även en litteraturstudie har gjorts vilket var nödvändigt eftersom ingen tidigare erfarenhet 

inom ämnet fanns. Den grundade sig i hur data kan hämtas från Facebook, hur Faceboook 

grafiska API fungerar, även på vilket sätt företag idag tar fram promotor genom NPS för att 

tydliggöra hur det användes. Även studerades information om vilka personligheter som finns 

på Facebook och hur de förhåller sig till en promotor-personlighet.   

Metoden för insamlingen av data var kvalitativ, medan analysen av den insamlade var 

kvantitativ. Data analysen valdes att göras kvantitativ eftersom det blev lättare att analysera 

och minskade tiden för att analysen. Analysen gjorde kvantitativ genom kodning av en 

algoritm som gick igenom informationen och tog ut det som ansågs relevant.  

Syftet med uppsatsen var att presentera en studie som kan ge öka kunskapen om de attribut 

som kan extraheras ut från en sociala nätverkssida, med avsikt att analysera individens 

negativa och positiva lojalitet mot ett företag. Syftet med uppsatsen har uppnåtts då attribut 

har presenterats i uppsatsen  för att ge en bild över en individs positiva lojalitet.    

Målet med studien var att ge företag en ny möjlighet till att analysera en individs positiva eller 

negativa lojalitet, genom attribut på individ nivå.  Ett nytt sätt att analysera kunders lojalitet 

har presenterats i uppsatsen med hjälp av attribut på individnivå. Frågeställningen som studien 

ska besvara var:  
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Hur kan attribut på individnivå extraheras ur externdata från en social nätverks som påvisar 

att en individ har en positiv eller negativ lojalitet mot ett företag/produkt?  

Svaret som studien presenterar är en beskrivning ut av hur attribut tas ut och förklarar två 

olika områden där attribut hämtas ut, både från individens egna Facebooksida och även från 

företagets Faceboooksida.     

 

7.1 Diskussion  

De attribut som har tagit fram är uppdelade i två grupper, attribut från företagets sida och 

attribut från individens privata sida. Dessa attribut är i sin tur fyra stycken på företagets sida 

och från den privata sidan är det all information som finns för att lokalisera individen och 

även de egenskaper som tyder på en promotor personlighet.  Valet att använda algoritmer för 

analys av data är både positivt och negativt. Det positiva med att göra data kvantitativ med 

hjälp av kod är att alla olika företag analyseras på samma sätt och med samma algoritm, det 

blir då lika för alla. Även så minskar det tiden för analysen om en kod tar fram resultatet. Det 

negativa med att använda sig av en algoritm är att tolkningar av text kan misstolkas även kan 

det vara svårt att se en helhet. Viktig information kan eventuellt ha försummats vilket skulle 

kunnat vara relevant för studien. 

    

Utförandet av arbetet gjordes i flera steg. För att hämta data från Facebook användes deras 

grafiska API, vilket är det enda sättet att hämta data från Facebook snabbt. 

Attributen hos en individ på ett företags Facebooksida är gillningar på status, feeds och links-

uppdateringar. De analyserades även över attributets positiva och negativa kommentarer. 

Dessa fyra attribut som kontrollerades i den här studien är inte alla möjliga sätt att gilla eller 

skriva en kommentar på företagets sida. Det går även att göra detta på foton och events vilket 

kan läggas ut av företaget.  Detta gör att resultatet eventuellt skulle kunna vara annorlunda om 

dessa attribut räknades med eftersom vissa individer kanske hade gillat eller kommenterat 

även där. Data som analyseras sträcker sig över en viss tidsintervall. All aktivitet före tiden 

ignoreras och detta kan ha påverkat resultatet då individer kan ha kommenterat eller gillat 

även innan det utsträckta tidsintervallet. 

Tidsintervallet varierar beroende på hur stor aktivitet det har varit på sidan eftersom all data 

som hämtats är av en viss storlek. Om företaget har haft stor aktivitet en dag kan all data då 

enbart vara från en dag. Detta gör att resultatet kan kritiseras eftersom företagen hade olika 

mycket aktivitet på sina sidor. Det hade eventuellt varit bättre om data hade hämtats mellan 
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fasta tider istället för aktivitets storlek, dock hade mindre information kunnat hämtas från de 

företag som inte har stor aktivitet på sina sidor. 

Informationen som hämtades från individers privata sida utfördes med Facebooks grafiska 

API där all privat information som skulle kunna lokalisera individen granskades. 

Det valet att enbart välja tre företag och tre individer var ett val som valdes för att ha kontroll 

på studiens omfattning, för att få bättre resultat bör man välja ett urval på fler än 10 stycken. 

Men eftersom studien gick ut på att se ifall det var möjligt att ta ut information och inte att 

jämföra informationen mellan företag så ansågs tre stycken vara ett bra val. När det kommer 

till individer var urvalet för litet, med enbart tre stycken individer visar resultatet möjligheten 

att ta ut information. För att dra större slutsatser i beteende hos promotors behövs ett större 

urval analyseras, men enligt de tre individer som analyserades så följer de beteendemodellen i 

kapitel 2.3. 

Det verktyg som finns idag är NTP vilket svara på enbart en fråga, hur sannolikt är det att du 

rekommenderar företaget till en vän eller kollega? Om en individ har gillat en företagssida 

leder detta till att gillningen syns på individens vänners nyhetssida, vilket når ut till en stor 

andel människor. På grund av detta kan man dra slutsatsen att när en gillning har gjorts 

promotar individen företaget, alltså inte svarat på NTP’s enda fråga utan faktiskt tillämpat det. 

En gillning borde klassas som en tia på NTP’s sannolikhetsskala, se kapitel 2.4, alltså 100% 

promotor.    

Resultatet visar även att det finns individer som är mer benägna till att dela med sig av sitt 

tycke jämt emot företaget genom att gilla inlägg, det visar att i stor utsträckning så gillar de 

flesta sidan enbart en gång, men om två gillningar har skett så är det större sannolikhet att fler 

gillningar kommer ske i framtiden. Detta indikerar att det finns personer som är större 

promotors. Lika så bör positiva kommentarer indikera större promotor eftersom det är enklare 

att trycka på en knapp än att formulera en mening. 

Resultatet visar tydligt att det går att ta ut attribut från Facebook sidor, dock är resultatet 

bristande i negativ promotion. De var få negativa kommentarer som hämtades ut från 

algoritmen, detta kan bero på att de ord som algoritmen letade efter inte var anpassade för 

företagets kunder. 

7.2 Samhällsnytta och etik  

Studien kan hjälpa företag att effektivisera behandlingen av kunder, genom information från 

Facebook kan företag se kundens inställning till företaget. Detta leder till ett kostnadseffektivt 

sätt att analysera kunder eftersom frågor om inställning inte behöver skickas till kunden utan 
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tas fram med extern data. Genom informationen om kundens inställning kan företaget bemöta 

kunden på ett bättre sätt. Uppsatsen har tagit hänsyn till de etiska aspekten gällande 

individernas anonymitet. Det som analyseras är personlig information över individer, om det 

är etiks korrekt att lagra privat information över människor utan deras vetskap är en stor fråga 

som bör diskuterads.        

 

  

7.3 Fortsatt arbete 

Fortsatt arbete med studien är att få tillgång till ett företags Facebook sida och företagets 

kundregister och se ifall det går att matcha de attribut som har tagits fram från Facebook med 

de verkliga kunderna. Om detta skulle vara lyckat finns det ett verktyg för företag att få ut 

NTP utan att behöva fråga själva kunden. 
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