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Abstract—The aim of the study is to research the extent
to which models in machine learning can be used, in order
to identify market trends and replace current market analysis
methods. Data is extracted using Information Extraction from
Swedish blog posts and pre-processed with the TF-IDF standard.
Furthermore, clustering of data is performed with the algorithm
kmeans. The result indicates potential in monitoring of social
media, but that further studies for implementation of sentimental
analysis and further development of pre-processing methods are
required to achieve the goal.

Index Terms—Market research, Machine Learning, Clustering,
Kmeans, Social Media

Sammanfattning—Målet med studien ämnar undersöka till
vilken grad det går att använda modeller inom maskininlärning,
i syfte att identifiera marknadstrender och ersätta nuvarande
marknadsanalysmetoder. Data utvinns genom Information Ex-
traction från svenska blogginlägg och förbehandlas med TF-
IDF-standarden. Vidare sker klustring av data med algoritmen
kmeans. Resultatet antyder på viss potential, men att ytterligare
studier för implementering av sentimentalanalys och vidare
utveckling av förbehandlingsmetoder krävs för att uppnå målet.

Ämnesord—Marknadsundersökning, Maskininlärning, Klus-
tring, Kmeans, Social Media

1 INTRODUKTION

1.1 Bakgrund

J ÄMFÖRT med hur världen ser ut idag och hur den såg ut
för tio år sen är det svårt att argumentera för att internet

med dess oavbrutna, övergripande tillgänglighet, inte spelat
en avgörande roll i utformningen av vår nutid. Tack vare
informationsteknikens framfart under det senaste decenniet har
utrymme för nya samt fusion av redan existerande marknader
tilldelats. Från detta tekniska skifte föddes det fenomen som
idag på angivet sätt benämns, social media.

Den enorma penetrationskraft social media haft sen sin
födsel har medfört att den idag kan betraktas som hjärtat
av det digitala samhället. Den står i centrum och visar sig
i många olika former, bland annat genom bloggar, forum,
företagsnätverk, chatt-applikationer, sociala spel, plattformar
för bilddelning, och sist men inte minst, sociala nätverk.

Fig. 1. Vertikala respektive horisontella axeln representerar tid samt antalet
användare i miljarder [1].

Antalet aktiva användare beräknas överstiga tre miljarder
år 2021, vilket motsvarar en tredjedel av världens totala be-
folkning. I Figur 1 presenteras denna trenden, men det är inte

enbart aktiva användare som ökar. Studien visar även på att den
genomsnittliga tiden en person väljer att spendera på sociala
medier också ökar. Idag spenderar en global internetanvändare
i genomsnitt 135 minuter per dag på sociala medier [2].

Denna trend av ökat engagemang och skärmtid är fak-
torer som företag kontinuerligt försöker tillämpa i sina
affärsmodeller [3]. Vi har alla märkt av eller åtminstone hört
talas om den ökade mängden riktad marknadsföring som
företag implementerat i sina marknadsföringskampanjer.

Idag används främst olika webbtjänster för insamling av in-
formation om webbanvändaren. Att majoriteten av webbplatser
idag övervakar användarens internetbeteende är en pågående
debatt, speciellt med åtanke om de aktuella sekretessproble-
men samt utifrån ett säkerhetsperspektiv [3].

Dessa guldådror i form av informationsflöden som historiskt
sett, primärt tillämpas genom riktad marknadsföring, menar
Kotler med flera numera även bör betraktas som kristallkulor
för den som i realtid vill förutspå kommande trender på
marknaden [4].

1.2 Begrepp

Språkteknologi — Ett tvärvetenskapligt forskningsområde
vars omfattning innebär utveckling av datorprogram för
analys på stora mängder data av mänskligt språk.

State-of-the-art-lösning — Refererar till den mest
utvecklade allmänna utvecklingsmetoden för en produkt,
teknik, forskningsområde eller lösning.

Dokumenttypsdefinition — Är ett standardiserat sätt
att beskriva strukturen i en XML-fil. Ofta förkortat DTD.

Principalkomponentanalys — Vanligtvis förkortad
till engelskans PCA, är en metod som används för att
reducera antalet dimensioner i en vektor.

NE — Named entity. Detta är ett sätt att visa i en
text att ett ord avser en namngiven organisation, person, plats
med mera.

SMM — Står för ”Social Media Monitoring”. Ett
uttryck för att bevaka sociala medier i syfte att försöka
utvinna åsikter om till exempel en produkt.

Kvalitativ analysmetod — Analysmetod som avser
insamlig och tolkning av löpande text samt annan icke-
numerisk data [5].

Kvantitativ analysmetod — Kvantitativa analysmetoder
är ett begrepp för de arbetssätt där man systematisk samlar in
empiriska och kvantifierbar data [6].

DBscan — DBscan står för ”Density based spatial
clustering of applications with noise” och är en
klustringsalgoritm kapabel att identifiera kluster med
komplext utformning, utan att antalet kluster behöver
definieras i förväg [7].
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1.3 Vetenskaplig Fråga

Studien avser att svara på frågan; till vilken grad kan
man identifiera framväxande trender på marknader genom
att applicera metoder inom maskininlärning på svenska blog-
ginlägg. Mer specifikt kommer metoder inom Information
Extraction(IE), samt klustringsalgoritmer att användas.

Utöver detta kommer studien också jämföra ovanstående
metod för marknadsanalys med en mer traditionell analys
där frågor som ”Vad skiljer?”, ”Hur skiljer det?” och ”Vilka
implikationer kommer det att få?”, kommer att diskuteras och
utvärderas.

1.4 Hypotes

Med antagandet om att det finns ett egenintresse för blog-
gare att hålla sig själv samt sina läsare uppdaterade, anses det
rimligt att marknadstrender kan identifieras.

1.5 Avgränsningar

För att begränsa omfattningen av studien har avgränsningar
med avseende från både ett dataperspektiv samt ett industrellt
ekonomiskt perspektiv genomförts. Från ett dataperspektiv har
följande avgränsningar utfördes:

• För klustring av data användes kmeans
• Datauppsättningen bestod av svenska bloggar från 2016.

579 bloggar, upp till 30 inlägg per blogg, vilket resulter-
ade i totalt 11 487 inlägg.

• Data som studie valt att utelämna var exempelvis
författare för varje inlägg. Ingen hänsyn till bloggars
storlek, i form av antal läsare har heller beaktats.

Vidare avgränsades det industriellt ekonomiska perspektivet,
där följande åtgärder utfördes:

• För den industriellt ekonomiska analysen diskuterades
frågorna:

– Vad och hur skiljer SMM sig genetemot dagens
metoder?

– Vilka implikationer får dessa skillnaderna?
Generellt gjordes färre avgränsningar kopplat till det indus-

triellt ekonomiska perspektivet. Således kunde diskussionen
hållas mer öppen och bredare resonemang föras.

2 STUDIEOMRÅDE

Studien ämnar framställa ett program vars uppgift är
att analysera texter och extrahera information som senare
kan användas som underliggande material till vidare analys.
Huvuduppgiften för arbetet ligger uppdelat under området
maskininlärning och definieras till stor del av ämnet
språkteknologi, även kallat Natural Language Processing
(NLP). Mer specifikt innefattas metoder som IE följt av
klusteranalys. Teorier som idag till mycket definierar området
har existerat länge då intresse för gruppering av naturligt språk,
länge existerat. Däremot är det inte förrän på senare tid som
ämnet blivit aktuellt igen. Detta, då hårdvara blivit kraftfullare
tillsammans med teknologiska framgångar inom datalogin.
Data sparas i allt större mängder och forskare hittar nya
metoder att utvinna information på. Teknologin är fortfarande
relativt ny och state-of-the-art-lösningar är få till antalet.

2.1 Övergripande beskrivningar av metoder inom NLP

IE betecknar verktyg för sökning och utvinning av mönster,
samband eller trender inom stora datamängder. Ofta används
denna process i samband med informationssökningsproblem
[8]. Klusteranalys faller inom ramarna för vad som även
benämns som oövervakat lärande. Till skillnad från övervakat
lärande där varje datapunkt har tilldelats en fördefinierad klass,
arbetar oövervakat lärande med datauppsättningar utan klasser.
Uppgiften blir istället att gruppera en uppsättning datapunkter
på ett sådant sätt att datapunkter inom samma kluster är mer
lika varandra än datapunkter tillhörande andra kluster.

En känd svårighet inom NLP är hanteringen av de höga
dimensionerna som skapas under vektoriseringen av texterna.
Generellt brukar detta problem hanteras under förbehandlingen
av data. Vikten av att arbeta ner antalet dimensioner stärks
generellt av fyra olika anledningar.

• Simplifiering av modellen för återanvändningssyfte [9].
• Kortare beräkningstider.
• Undvika The Curse of Dimensionality [10].
• Förbättrad generalisering via minskad överträning [11].

2.2 Tidigare studier

I studien Cluster Analysis on Sparse Customer Data on
Purchase of Insurance Products använder sig Michel P. Smura
av metoden feature selection, vars huvudsakliga uppgift är att
välja relevanta attribut från det valda datasetet. Detta genom
att eliminera attribut som inte bidrar till karaktären av de
olika klustren [12]. Även Mathias Holm i sin studie Machine
learning and spending patterns använder feature selection i
förbehandlingsprocessen av data före klustringen [13].

Andra åtgärder för reducering av dimensioner vid
förbehandlingar av data, särskilt beträffande hantering av
textbaserade data är ersättning av versaler med gemener,
borttagning av siffror, skiljetecken, vanligt förekommande
ord även kallat stop words samt överflödig white space.
Ovanstående åtgärder inklusive trunkering av ordet av
kvarstående ord utförde Bužić D. och Dobša J. i sin studie
om klassificering av låttexter [14]. Liknande åtgärder användes
även av Jim Ahlstrand och Oliver Rosander i deras studie
Email Classification with Machine Learning and Word Embed-
dings for Improved Customer Support. Utöver redan nämnda
metoder användes även subsampling som ofta nyttjas i sam-
manhang med maskininlärningsalgoritmen word2vec och är
ett komplement till borttagning av vanliga återkommande ord
[15].

2.3 Slutsats från tidigare studier

Från ovanstående studier går det att konstatera att
inom området språkteknologi och i synnerhet vid
förbehandlingsprocessen är valet av metoder direkt beroende
på valet av data. Standardiserade tillvägagångssätt för
dimensionsreducering är många, men för bästa resultat krävs
experimenterande och utvärdering av data.

3 TEORI

Nedan följer en beskrivning av de teorier som tillämpats i
denna studie.
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3.1 Metoder för analys av marknadstrender

Dagens metoder för att genomföra trendanalyser är betydligt
mer analoga än den som presenteras i denna studie. De vanli-
gaste metoderna idag för att analysera trender på marknaden
är genom fältstudier och sociala observationer [16]. Exempel
på fältstudier kan vara webbforumlär eller mejl, men även
mer fysiska formulär eller intervjuer. Vilken typ av fältstudie
man bör genomföra beror på om man behöver kvalitativa eller
kvantitativa svar [17].

3.2 Vektorisering av text

Det relevanta för en text enligt Zellig Harris är
ordförekomsten [18]. Simplifierande antaganden används som
ignorerar ordens följdordning och meningarnas uppbyggnad.
Detta synesätt på en text kallas Bag-of-words och är en
vedertagen metod inom NLP. Eftersom texter endast beror av
sin ordförekomst innebär detta att texter nu istället kan repre-
senteras som vektorer där varje element i vektorn representerar
ett ords förekomst i text. Exempel på hur två textvektorer kan
se ut exemplifieras i figur 2 där D1 representerar ”I skogen
finns djur” och D2 representerar ”I städer finns bilar”.

Dokument i skogen finns djur städer bilar
D1 1 1 1 1 0 0
D2 1 0 1 0 1 1

Fig. 2. Exempelvektorer utan förbehandling

Vektorerna kan ändras med olika modifikationer som pre-
senteras nedan.

3.2.1 Count-vektor: Exemplet ovan representerar två count-
vektorer som endast räknar ordens förekomst i en viss text utan
att ta till hänsyn hur lång en viss text är, det vill säga ingen
normalisering [19].

3.2.2 TF-IDF-vektor: För att ta hänsyn till hur lång en
text är relativt de andra i korpusen, även kallat normalisering,
används TF-IDF vektorisering som består av följande tre steg
[19].

1) Term frekvens, TF, för ett ord beräknas genom

tf =
F örekomst av ordet i dokumentet

dokumentets längd
(1)

2) Inverterad dokument frekvens, IDF, är ett mått på hur
vanligt förekommande ett ord är i alla textdokumenten.
Detta kan beräknas som följande för varje ord.

idf = log
Antalet dokument

Antalet dokument där ordet f örekommer
(2)

Observera att detta innebär IDF-faktorn blir 0 om ett ord
förekommer i alla dokument. Detta är av relevans då ett
ord som förekommer i samtliga dokument i korpusen
anses ha låg betydelse för den enskilda texten.

3) TF-IDF: Om dessa två värden multipliceras för samtliga
ord fås en vektor som kallas för TF-IDF. Den slutgiltiga
beräkningen för varje ord blir således.

tf idf = tf · idf (3)

Detta TF-IDF värde är det värde som senare utgör varje
element i TF-IDF-vektorn, istället för ordförekomsten som
är fallet i count-vektorn. För att ytterligare särskilja texter
kan det vara relevant att eliminera ord som saknar betydelse
för texten, det vill säga stop words. Om dessa tas bort
innan vektorisering reduceras elementen i vektorn och därmed
sänks beräkningskraften. Motsvarande textvektorer från figur
2 visualiseras i figur 3 där orden ”i” och ”finns” tillhör stop
words.

Dokument skogen djur städer bilar
D1 -0.075 -0.075 0 0
D2 0 0 -0.075 -0.075

Fig. 3. Exempelvektorer med TF-IDF och utan stop words

3.3 Kmeans

Kmeans är en algoritm som används för att dela upp vek-
toriserad data i olika kategorier, även benämt som kluster. Ett
kluster består av en samling datapunkter vars mittpunkt kallas
centroid. Hur många kluster, k, som används är förbestämt av
den som tillämpar algoritmen. Den fungerar på följande sätt
[19].

1) K stycken centroider placeras ut på slumpartade posi-
tioner i vektorrymden.

2) De vektoriserade datapunkterna [X0, . . . , X j] läses in
och placeras i samma vektorrymd som centroiderna.

3) Varje datapunkt tilldelas nu den centroid som de ligger
närmast. Alla datapunkter som tilldelas samma centroid
anses utgöra ett kluster. Avstånd beräknas med Manhat-
tanavståndet i kvadrat.

4) Centroiden positionerar om sig så att den istället
motsvarar medelvärdet av alla datapunkter som tillhör
klustret.

5) Repetera steg 3 och 4 tills att ingen datapunkt byter
kluster efter ompositionering av centroiden. Algoritmen
har nu konvergerat.

Fig. 4. Visualisering av Kmeans-algoritmen med 1 ompositionering. Centroi-
derna representeras av de runda prickarna och datapunkterna av kvadraterna.
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3.4 SWOT-analys
Kotler beskriver SWOT-analysen (Strengths, Weaknesses,

Opportunitys, Threats) som en metod för att para ihop ett
företags, styrkor med dess möjligheter [4]. Vidare elimineras
svagheter och hot mot företagets mål. Praxis när SWOT-
analysen genomförs är att styrkor, svagheter, möjligheter och
hot visualiseras i en matris.

STYRKOR

• Styrka 1
• Styrka 2

SVAGHETER

• Svaghet 1
• Svaghet 2

MÖJLIGHETER

• Möjlighet 1
• Möjlighet 2

HOT

• Hot 1
• Hot 2

Fig. 5. Exempel på SWOT-analys

Matrisens syfte är att ger en tydlig överblick på ett företagets
nuvarande status samt dess kommande utmaningar. I synnerhet
i förhållande till dess mål. Styrkor och svagheter avser interna
händelser medan möjligheter och hot avser externa händelser.

4 METOD

Detta avsnitt avser att beskriva den metod som tillämpats
under denna studie. De första delarna är främst datalo-
giska medan de senare delarna används för att analysera
samhällsaspekter samt ekonomiska aspekter. Först behövde
data utvinnas ur ett XML-dokument där data var uppdelad per
ord. Den data lagrades sedan i form av Python-listor för att
sedan transformeras till TF-IDF-vektorer. Vektorerna spändes
sedan upp i ett vektorrum där klustring med algoritmen
Kmeans genomfördes. Vidare presenteras resultat per kluster
i form av ordförekomst och 75 stycken stickprovstitlar.

Förhoppningarna med klustringen var att fånga olika sam-
talsämnen och genom att analysera vad som trendar inom
dessa områden kunna identifiera olika trender. Dessa områden
hoppas vi kunna vara marknadsrepresentativa. Respektive steg
förklaras mer ingående nedan.

4.1 Rådata
Den data som använts var i XML-format. Alla inlägg var

uppdelade per författare men den underliggande data för
varje författare var lagrad utan struktur. XML-datastrukturen
innehöll mycket data som för denna studie var irrelevant.
Nedan följer en DTD som beskriver relevanta data. NE står
för Named entity och W för Word.

<!DOCTYPE CORRPUS [
<!ELEMENT BLOG (TEXT+)>
<!ATTLIST BLOG (title)>
<!ELEMENT TEXT (SENTENCE)>
<!ATTLIST TEXT (date, title)>
<!ELEMENT SENTENCE (NE*,W*)>
<!ELEMENT NE (W)>
<!ELEMENT W (#PCDATA)>

]>

4.2 Utvinning av rådata

För att kunna analysera bloggarna per bloginlägg behöver
alla meningar till ett visst blogginlägg samlas under en
tagg. Eftersom Bag-of-words-intuitionen användes, spelade
inbördes ordningen på meningarna ingen roll. Frågespråket
Xquery har använts för att ändra strukturen i den rådata som
studien avser att använda för att göra den bättre lämpad.
Nedan följer en DTD för den nya strukturen.

<!DOCTYPE CORRPUS [
<!ELEMENT BLOG (AUTHOR, FULLPOST*)>
<!ELEMENT AUTHOR (#PCDATA)>
<!ELEMENT FULLPOST (DATE,TITLE,POST)>
<!ELEMENT DATE (#PCDATA)>
<!ELEMENT TITLE (#PCDATA)>
<!ELEMENT POST (#PCDATA)>

]>
För vidare analys av data behövdes ett mer utvecklat

programspråk. Python användes på grund av sina
välutvecklade datavetenskapliga verktyg. För att importera
data från XML-filen till Python, med strukturen som
beskrivits i den senaste DTD:n, användes Python-modulen
xml.etree.ElementTree. Med modulen lagras data istället
i datastrukturen ”listor”. Detta gör att data senare kan
förbehandlas och analyseras med hjälp av Python.

4.3 Förbehandling av data

En vanlig förbehandling av data för textvektorisering är att
man lemmatiserar orden, det vill säga reducerar ordet till sin
lemma. Anledningen till att man vill lemmatisera orden är
för att identifiera den avsedda ordklassen och därmed lättare
identifiera vad texten handlar om [20]. I denna studie har lem-
matisering dock ignorerats då många ord i bloggarna saknar ett
lemma på grund av att de är på engelska, slangord eller rentav
felstavade. Genom att undvika lemmatisering erhålls därför ett
rikare korpus.

För att undersöka om stop words påverkade resultatet av
studien har två stycken tester genomförts. Ett test med stop
words som kommer benämnas som test A. Vidare ett test
utan stop words som benämmns som test B. Argument till att
inte ta med stop words när man analyserar texter inom NLP
är att orden sällan bär betydelse samt att man kan reducera
beräkningstiden. Denna reduktion av beräkningstid beror på
nedskärningen av dimensioner [21]. Dock, ett skäl till att ta
med stop words är att orden ibland kan hjälpa till att stärka
sentimentet av ett kluster. Exempelvis bör ett kluster som
handlar om familjeliv innehålla ordet ”vi” i större utsträckning
än ett kluster om singel-liv. I denna studie användes Natural
Language Toolkit lista på stop words samt en lista över stop
words skapad av Dahlgren från Göteborgs universitet [22],
[23]. Se appendix figur M.

För att vidare analysera blogginläggen behöver texterna vek-
toriseras. Med hjälp av Pythons scikit-modul kan texter enkelt
konverteras till TF-IDF-vektorer. Anledningen till att TF-IDF-
vektorer valdes framför count-vektorer var att inläggens längd
kunde variera kraftigt och därmed fick normaliseringen en stor
vikt. Att använda TF-IDF vektorerna i detta syfte är praxis och
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den mest använda vektorisering inom NLP [24]. Varje inlägg
konverteras till en vektor och utgör därmed en datapunkt.

Metadata kopplat till varje blogginlägg lagrades i en Python-
dictionary. Intressanta metadata som lagrats för varje inlägg
var författare, datum och titel.

4.4 Klustring

Initialt användes klustringsmetoden DBscan för gruppering
av inläggen, detta då användaren inte behöver fördefiniera
antalet kluster till skillnad från algoritmen kmeans. Resultatet
från DBscan resulterade dock i endast ett enda stort kluster,
vilket ansågs ointressant för vidare analys. Således gjordes
manuell granskning av rådata för att försöka identifiera poten-
tiella samtalsämnen. Fyra ämnen kunde identifierades; Politik,
livsstil, hemmapyssel och matlagning. Vidare ansågs kmeans
vara en lämpligare algoritm och antalet kluster angavs till 6,
50 procent över det identifierade antalet samtalsämnen för att
täcka upp för potentiellt missade ämnen. Vidare anses kmeans
vara en mångsidig och flexibel algoritm [25].

När studiens data vektoriserades kunde vektorerna spännas
upp i en vektorrymd. Med hjälp av klustringsalgoritmen
Kmeans kunde dessa vektorer delas upp i k stycken olika
kluster.

Observera att det endast är de vektoriserade texterna som
delas upp i kluster. Metadata används inte i detta steg. För att
genomföra detta används Pythons sci-kit-modul med klassen
kmeans. Parametrar som behöver skickas med till kmeans-
klassen för att nyttja algoritmen är de vektoriserade texterna
samt antalet kluster man vill dela upp data i. Klustring
genomfördes för både test A och B.

4.5 Analys av kluster, ordförekomst

För analys av olika kluster och dess skillnader har varje
kluster analyserats var för sig. Inom varje kluster kunde
således ordförekomsten analyseras individuellt. Genom att
analysera hur ord förekommer i olika dokumentfrekvenser för
varierande kluster kunde skiftande samtalsteman i respektive
kluster identifieras. För att analysera skillnader i ordförekomst
mellan olika kluster har alla ord skrivits ut, uppdelade efter
dokumentfrekvens. Således har de ord som förekommit mellan
100 och 5 procent, med intervall om 10 procent, presenterats
för samtliga kluster. De sista 5 procenten kan anses vara
irrelevanta eftersom det är ord som förekommer i väldigt få
dokument och bör därmed inte utgöra någon betydande del av
klustret. Detta genomfördes för både test A och B.

4.6 Analys av kluster, stickprovstitlar

För att analysera huruvida ordförekomsten passar senti-
mentet av texterna behövs innehållet studeras. Att manuellt
analysera samtliga texter i denna studie skulle bli ett mycket
omfattande arbete. Under antagandet att titeln av ett inlägg
speglar innehållet av texten blir detta analysarbete betydligt
mindre. För att ytterliggare minska omfattningen utfördes 75
stickprov per kluster. Stickproven gjordes på inläggens titlar
och analysen av dessa ämnar att hitta gemensamma ämnen.
Detta genomfördes för både test A och B.

4.7 Metod för jämförelse av marknadsundersökningmodell

Kotler beskriver SWOT-analysen som en lämplig modell
för analys av affärsfall [4], specifikt anser kotler att SWOT-
analysen ger ett stabilt underlag för beslutstagande vid olika
typer av projekt. Exempelvis har Coca-Cola använt modellen
under förarbetet av deras TV-reklamer. Vidare ansågs mod-
ellen vara lämplig eftersom den tydligt kan visualisera kon-
sekvenserna för en implementation av SMM. SWOT-analysen
kommer föjlaktligen att användas för att jämföra SMM med
traditionella metoder inom området för marknadsanalys. För
att klargöra särdrag mellan metoderna kommer först frågor
som ”Vad och hur skiljer det sig?” att ställas. Vidare diskuteras
vad dessa skillnader innebär med avseende på affärsmodell,
risk och intäkt.

5 RESULTAT OCH ANALYS

5.1 Inledning

Förhoppningarna med studien var att lyckas påvisa att det
med hjälp av SMM går att identifiera rådande trender på
olika marknader. Vidare skulle skillnader, för- och nackdelar
samt konsekvenser för denna typ av metod analyseras via
ett industriellt ekonomiskt perspektiv. För att återigen belysa
studiens hypotes ansågs detta rimligt eftersom bloggare har ett
egenintresse av att skriva om aktuella händelser samt trender
på sin hemmamarknad.

Stickprov av datapunkter genomfördes på både test A samt
test B för verifiering av det faktiska innehållet för varje
kluster. Vid vidare analys identifierades olika teman inom varje
kluster. För test A kunde få samband mellan dessa teman
och ordförkomsten påvisas, men för test B kunde de påvisade
teman stärkas av ordförekomsten.

Mindre fokus placerades på förståelse gällande varför ett
specifikt inlägg, med dess ordfrekvens och inläggslängd grup-
perats i ett specifikt kluster. Studien fokuserade istället primärt
på den faktiska ordförekomsten i varje inlägg. Detta, då studien
avser TF-IDF-vektorer istället för count-vektorer. Genom detta
val av vektorer kan faktorer såsom längden av ett inlägg
samt förekomsten av specifika ord viktas och således minska
faktorernas direkta inverkan på resultatet. Istället ges mer
utrymme för faktorer såsom den faktiska likheten mellan två
texter. Vidare för studiens syfte blir det mer intressant att
analysera de olika teman som identifierats inom varje kluster
i form av trender samt dess likheter.

Följande resultat är uppdelat per test och kluster, numer-
erade från 0 till 5 och har i syfte att visualisera de olika
förhållanden mellan blogginläggen. För varje kluster presen-
teras ord med dokumentfrekvens från 100 till 5 procent med
intervall om 10 procent samt 75 stycken stickprov av titlar i
det givna klustret.

5.2 Test A

5.2.1 Kluster 0: Vid närmare analys av kluster 0 kunde två
teman identifieras. Ett mindre tema med inlägg som beskrev
olyckshändelser, skador samt återhämtning och ett annat tema,
lite mer genomgående där resor och allmän ledighet stod i
centrum. Generellt går det att argumentera för att de skador-
relaterade inläggen kan anses vara ett underliggande tema till
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det lite bredare ledighetstemat, där ledighet på grund av skada
kan betraktas som ofrivillig ledighet. Således finns många
gemensamma aktiviteter såsom att titta på tv, spela spel samt
umgås med nära och kära. Se appendix figur A.

5.2.2 Kluster 1: Stickproven som analyserats i samband
med kluster 1 visade på att klustrets inlägg var informativa och
att det även fanns en del emotionella inlägg. De informativa
inläggens titlar handlade om olika typer av recept, produkt-
information, gör-det-själv- och hemmapysselinlägg. De emo-
tionella inläggen handlade mycket om kärlek, dejting och även
mer sensuella inlägg om sex. Ett antagande om varför dessa
två ämnesområden hamnat i samma kluster är då båda berör
det gemensamma ämnet ”åsikter”. Vad man tycker om en viss
produkt hamnar således inte långt från vad man tycker om en
person ur ett datalogiskt perspektiv. Se appendix figur B.

5.2.3 Kluster 2: Detta kluster är det mest utstickande
gentemot de resterande. Klustret består till övervägande del
av engelska texter, men utöver detta lyckades inga specifika
teman identifieras utifrån de stickprov som gjordes. Det går
däremot att argumentera för att det engelska språket i sig bör
betraktas som ett eget tema. Se appendix figur C.

5.2.4 Kluster 3: Efter att ha utvärderat stickproven kunde
ett tema av inlägg beträffande välmående identifieras. Det
skrivs mycket om positiv sinnesstämmning såsom att utöva
yinyoga, finna ett inre lugn samt beskrivande inlägg om sköna
helgdagar. Vidare pekar även stickproven på en trend av inlägg
med mer negativ sinnesstämmning, där fokus istället ligger på
olika funderingar kring rädslor, varför man ska jobba, samt
vad meningen med livet är. Se appendix figur D.

5.2.5 Kluster 4: Klustrets två genomgående teman var
dels kropp och hälsa samt internationella nyheter. Inläggen
som refererade till kropp och hälsa handlade om mycket
träning men även hälsosam kost. De internationella nyheterna
handlade istället om större nyheter och politiska incidenter
mellan nationer. Se appendix figur E.

5.2.6 Kluster 5: Till skillnad från tidigare kluster, utmärkte
sig detta kluster genom avsaknaden av ord inom de högre
dokumentfrekvenserna. Ett tema som fanns i detta kluster
var att det diskuterades många olika typer av organisationer
och företag. Namn på företag är ofta unika på grund av
upphovrättsliga skäl, detta skulle kunna vara en förklaring till
det låga antalet ord inom de höga dokumentfrekvenserna. Med
andra ord, den höga användningen av företags- och organi-
sationsnamn som är unika sänkte ordrepitionen. Se appendix
figur F.

5.3 Teman till respektive kluster i test A
Kluster Identifierat tema

0 Skador & ledighet
1 Informativa & emotionella
2 Engelska inlägg
3 Välmående & ohälsa
4 Hälsa & internationella nyheter
5 Företag & organisationer

Fig. 6. Övergripande tema till kluster i test A

5.4 Test B

Värt att notera var att betydligt färre kluster kunde identi-
fieras från test B gentemot test A.

5.4.1 Kluster 0: Till skillnad från övriga kluster från test
B kunde inget tema påvisas från stickprovsanalysen. Således
kunde heller inte ordförekomsten styrka resultatet. Se appendix
figur G.

5.4.2 Kluster 1: Detta kluster refererar till kluster 2 i test A,
det engelska klustret. Eftersom den ordlista av stopwords som
användes vid dimensionsreducering enbart innehöll svenska
ord var dessa två klustren högst jämförbara. Se appendix figur
H.

5.4.3 Kluster 2: Ett tema representerat av beskrivande
texter för övergången från vinter till vår och vår till sommar.
Även många rent vårtelaterade texter kunden identifieras där
sysslor och saker som måste göras beskrivs. I ordförekomsten
kunde ett relativt starkt underlag identifieras med beskrivande
ord såsom diverse vårmånader. Se appendix figur I.

5.4.4 Kluster 3: Ett tema som identifierats i detta kluster
var familj och vardagsliv. Detta stärks något av ordförekomsten
då ord som ”hem” och ”barn” förekommer ofta. Se appendix
figur J.

5.4.5 Kluster 4: Kluster 4 var det tydligaste klustret i test
B och var dessutom ett av de ämnen som identifierats under
den manuella granskningen av rådata. Genomgående temat
var matlagning och innehåller inlägg med recept. Detta stärks
kraftigt av ordförekomsten. Man kan tydligt se att ord om
matlagning och ingredienser förekommer ofta. Se appendix
figur K.

5.4.6 Kluster 5: Klustrets genomgående tema var hälsa i
både positiv och negativ bemärkelse. Det diskuteras mycket
om sjukdomar men också en del om träning. Dessa teman
stärks delvis av ordförekomstanalysen då ord som ”känner”,
”livet” och ”tycker” förekommer i 30 till 20 procent av alla
dokument vilket får anses högt i test B. Se appendix figur L.

5.5 Teman till respektive kluster i test B
Kluster Identifierat tema

0 Inget tema identifierat
1 Engelska inlägg
2 Vårtema
3 Vardag & familj
4 Matlagning
5 Hälsa

Fig. 7. Övergripande tema till kluster i test B

5.6 Utvärdering av datalogisk metod

Resultaten var inte tillräckligt tillfredsställande och gav inte
det förväntade genomslaget.

Ett annat tillvägagångssätt gällande analys av kluster hade
kunnat vara att addera en sentimentalanalys på resultatet från
kmeans. Till skillnad från den stickprovsanalys av titlar som
studien avser skulle en sentimentalanalys istället identifiera
samtalsämnen. Således försvinner problematiken med att titeln
eventuellt inte representerar hela innehållet i texten. Detta
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medför tyngre beräkningar för varje inlägg och kräver därför
mer datorkraft och tid.

Ytterligare en förbättring som hade varit relevant för stu-
diens datalogiska resultat hade varit en tillämpning av sub-
kluster. Många av de kluster som presenterats tidigare i denna
diskussion har flera teman. Dessa teman hade kunnat delas
in i mindre och olika underliggande kluster för att ge bättre
resultat. Det kan vara svårt att avgöra vilka kluster som skulle
delas upp utan att manuellt markera detta. Ett tillvägagångssätt
för automatisering av detta skulle kunna vara att igen applicera
en sentimentalanalys. Om analysen visar på tvetydigt innehåll
inom ett kluster kan klustret delas upp. Således hade eventuella
förbättringar på resultatet kunnat ske, men på bekostnad av
dynamiska valmöjligheter, som exempelvis val av antal kluster.

För att i realtid identifiera hur trender utvecklas skulle
en implementation av ett tidsperspektiv vara nödvändigt. Ett
sådant system skulle bli betydligt mer omfattande, framförallt
gällande datainhämtningsprocessen. Ett system som tillämpar
både ett tidsperspektiv och en sentimentalanalys borde vara
bättre lämpat för tillämpning i ett kommersiellt sammanhang.

5.7 Resultat av SWOT-analys

Följande SWOT-analys har genererats från diskussionsavs-
nittet 6 som följer.

STYRKOR

• Kvantitativ
• Ärliga åsikter
• Passiv
• Realtidsanalys
• Frigöra resurser
• Tidseffektivisering

SVAGHETER

• Inte kvalitativ
• Svårt att få direkta svar
• Hur säker kan man vara

på resultatet?

MÖJLIGHETER

• Ökad andel användare
på social media

• Ökad användningsgrad
av social media

• Ökad tjänstefiering
• Ökad digitalisering

HOT

• Lagar och regelverk
• Känslig datalagring
• Felaktig bild av digi-

talisering

Fig. 8. SWOT-analys från diskussionen

6 DISKUSSION OCH SLUTSATS

För att svara på den vetenskapliga frågan gav resultatet
från test A ett relativt tunt underlag och lyckades inte iden-
tifiera några marknadstrender. Resultatet från test B gav ett
starkare stöd då de identifierade teman kunde stärkas av
ordfrekvenserna, dock var kluster 4 det enda kluster som kunde
spegla en marknad. Ordfrekvensen i klustret kunde däremot
inte ge något stöd för vidare analys.

En lämplig fråga att ställa sig är huruvida det var metoden
som låg till grund för det svaga resultatet eller om det berodde
på andra underliggande faktorer. De teman som identifierats
från modellens kluster anågs vara för övergripande och nådde
inte hela vägen för att lyckas beskriva några marknadstrender.

Däremot pekade stickproven på att det fanns potential, efter-
som inlägg lyckades grupperas på ett korrekt sätt, då relativt
klustertäckande teman identifierades.

Med antaganden om att ett tillräckligt acceptabelt resultat
lyckades erhållas kan SMM ställas i jämförelse med de mer
traditionella metoderna för trend- och marknadsanalyser.

6.1 Vad och hur skiljer SMM sig från dagens metoder?

6.1.1 En passiv metod: De metoder som idag främst
används för undersökningar av marknader är fältstudier och
kan beskrivas som mer aktiva än den metod som avses i denna
studie [16]. Aktiva metoder tvingar den som vill undersöka
marknaden att ställa direkta frågor till en målgrupp eller
expertgrupp inom området. Att genom direkt interaktion med
kunder undersöka marknaden kan både medföra för- och
nackdelar. Detta kan påverka fältstudiens resultat och ur ett
längre perspektiv även influera valet av investeringar samt
strategiska beslut. Ytterligare ett problem med fältstudier kan
vara huruvida den som intervjuar ställer ledande frågor eller
anpassar sitt tonläge [17]. För att inte inge intrycket av att
man blir intervjuad och därmed få ut mer träffsäkra resultat
kan SMM användas. Genom denna metod kan man istället inta
en mer passiv position där intervjuobjektet inte är medveten
om att den blir intervjuad. Således går det att argumentera för
att en mer passiv position medför ärligare svar. Vidare innebär
detta även att intervjuobjektet slipper den påträngande känlsan
som fältstudier kan uppfattas medföra.

I vissa fall kan det vara intressant att få svar på väldigt
exakta frågor under en marknadsundersökning. Särskilt om
undersökningen är relaterad till den nisch av marknaden som
företaget eller organisationen befinner sig på. I detta fall kan
SMM ge sämre resultat än traditionella fältstudier eftersom
den exakta frågan inte diskuteras i sociala medier i tillräckligt
stor utsträckning. Fältstudier är i detta fall sannolikt en mer
adekvat metod för undersökningen.

En annan metod som Martin Raymond lyfter fram som
vanlig för att identifiera trender är sociala obeservationer [16].
I en värld som blir mer uppkopplad, där människor väljer
att dela större delar av sina liv kan man argumentera för att
dessa sociala observationer utspelar sig i större omfattning på
social media. Detta är något som trendanalysföretaget WGSN
tillämpat i sin affärsmodell. Sarah Owen, Prognosanalytiker
inom digital media samt marknadsföring på WGSN,
har berättat att hon varje dag spenderar tid för att gå
igenom Instagram i syfte att identifiera trender [26]. Allt
eftersom social media sprider sig, ökar även innehållet på
plattformarna. Att försöka identifiera övergripande trender
blir snabbt svårhanterligt. Med bevakning av social media
innebär det att man snabbt analyserar mycket stora mängder
data för att vidare kunna förse företag med viktiga insikter
och underlag. Detta är en viktig aspekt som både traditionella
fältstudier och sociala observationer inte lyckas med i den
utsträckning som SMM.

6.1.2 En kvantitativ metod: Som tidigare nämnt har den
metod som studien avser en mer passiv inställning än de
mer traditionella metoderna. Bland dessa hittas kvantitativa
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metoder i form av digitala formulär, enkäter och observationer,
men även mer kvalitativa metoder såsom deltagande observa-
tioner eller intervjuer.

Det är inte bara tillvägagångssätten för utvinning av infor-
mation som skiljer sig mellan dessa två typer av metoder.
Även utformningen av resultaten skiljer sig markant. För
tillämpning i verkligheten används ofta resultaten från dessa
fältstudier som underlag för en vidare analys inom det område
som fältstudien avser. Således bör valet av metodtyp vara
direkt beroende på valet av analysområde. När marknads-
analyser genomförs i praktiken används vanligtvis en kom-
bination av båda metodtyperna, eftersom metoderna har olika
begränsningar [27], [28].

SMM-metoden anses vara en kvantitativ metod eftersom den
föddes ur de massiva dataflöden som utvecklats i samband
med internet och digitaliseringen av samhället. Således bör
SMM betraktas som en potentiell ersättare till de nuvarande
kvantitativa metoderna istället för ett substitut till de rådande
kvalitativa metoderna. En faktor som ligger till SMM:s fördel
om man jämför med dagens kvantitativa metoder är den
frigörelse av fastbundna resurser. I synnerhet syftar studien på
arbetare som manuellt antingen tolkat, läst av, kontrollerat eller
analyserat diverse fältstudier. En annan faktor som grundar
sig i det fantastiska uppsving som den tekniska utvecklingen
har haft under de senaste decennierna är tidseffektivisering.
Tidseffektiviseringen baseras både i det faktum att datorer har
potentialen att bearbeta enormt mycket mer data och väldigt
mycket snabbare än en människa, men även som en följd av att
resurser frigörs och kan användas i andra sammanhang. Denna
resurs- samt tidseffektivisering har stor potential sett från
ett kostnadsreduceringsperspektiv, däremot finns en påtaglig
trade-off mellan denna kostnadsreducering samt precision.

Vidare går det att argumentera för att SMM har förmågan
att analysera en marknad i realtid. Detta då modellen kan
generaliseras till ett självstyrt analysprogram som i teorin
aldrig behöver stängas av utan ständigt bevakar den sociala
median med dess dataflöden. På så sätt kan SMM simultant
både extrahera information samt analysera data, vilket tidigare
metoder behövt hantera som ett led av processer.

6.2 Vilka implikationer får skillnaderna?

I detta avsnitt diskuteras vilka implikationer de skillnader
som påpekats i förgående avsnitt får.

6.2.1 Affärsmodell: Företag som idag agerar inom området
för marknadsundersökning arbetar ofta genom att be olika
målgrupper svara på frågor via telefon eller internet. Detta
aggressiva tillvägagångssätt lämpar sig inte för alla sorters
kunder. Med SMM får marknadsundersökningsföretag ytterli-
gare en produkt att erbjuda kunder som önskar en mindre
aggressiv och mer passiv undersökning av sin marknad.

En fördel med SMM är att man kan analysera en marknad
i realtid och därmed agera snabbare på snabbt framväxande
trender. För marknadsundersökningsföretag innebär detta att
man kan bevaka marknader till den låga driftkostnad som
SMM erbjuder och dessutom sälja insikter till företag som
befinner sig på marknaden. Ett alternativ till detta skulle kunna

vara en licens- eller abonnemangsbaserad affärsmodell där
företag som är intresserade av trender på marknader betalar
en löpande avgift för få sin marknad bevakad.

I och med att företag kan agera snabbare på marknaden
kan man argumentera för att det finns en risk att detta får
en dominoeffekt då alla företag på marknaden känner sig
tvingade att agera lika snabbt som sina konkurrenter. Det vill
säga, om ett företag lyckas bevaka framväxande trender med
hjälp av SMM på ett framgångsrikt sätt kommer konkurrenter
behöva göra samma sak för att inte tappa marknadsandelar.

6.2.2 Risk: Utöver de risker som berör den etik som au-
tomatisering medför, tillkommer även många risker i samband
med lagringen av data. Idag tillämpar många företag och
verksamheter tillgången av molntjänster för lagring av data,
alternativt att organisationer befinner sig i övergångsfasen till
dessa molnbaserade lagringsalternativen. Varför företag väljer
att övergå till molntjänster beror ofta på den flexibilitet och
skalbarhet som erbjuds. Det finns även ekonomiska fördelar
såsom frigörelse av resurser i form av serverhallar, lager-
lokaler samt personal. Med traditionell datalagring tillkommer
riskområdet dataintrång som avser handlingar där information
eller data hamnar hos obehöriga.

Denna risk existerar även för molntjänster och generellt bör
man vara extra försiktig när man outsourcar sin datahantering.
Särskilt viktigt blir det att vara uppmärksam på molnföretagets
policys och riktlinjer, i synnerhet då molnföretag inte
nödvändigtvis svarar till samma lagar som det egna företaget.
Speciellt tydligt blir det när man kollar på Amazon som med
Amazon Web Service (AWS) erbjuder datalagring i form
av molntjänster. Amazon är ett amerikanskt företag vilket
medför att även internationella kunders data hanteras utefter
amerikanska lagar och bestämmelser. I Amazons fall står det
skrivet i AWS:s kundavtal att amerikanska myndigheter har
rätten att begära ut data från AWS:s samtliga kunder [29].

6.2.3 Intäkter och Kostnader: Att utveckla en digital pro-
dukt medför en högre utvecklingskostnad, men lägre driftkost-
nad jämfört med dess analoga motsvarighet. Att driva servrar
samt underhållsarbeten i programmet är billigare än personal
som kontinuerligt genomför samma arbete även om personalen
kan påbörja sitt arbete snabbare och till en initialt lägre
kostnad.

En viktig aspekt att ta upp är att alla företag idag inte
genomför sina egna marknadsunderökningar utan köper dessa
insikter från andra företag. Detta innebär en skillnad ur ett
kostnadsperspektiv. Samtidigt som utvecklingskostnaden min-
skar, ökar sannolikt den löpande kostnaden. Kostnaden kom-
mer således vara mer lik den alternativkostnad som beskrivs
i grafen ovan. Eftersom kostnadsbilden är snarlik med dagens
metoder bör detta alternativ vara relevant för de som är
intresserade av en passiv undersökningsmetod och låg intern
IT-kompetens.

Om SMM implementeras på ett korrekt sätt med hänsyn till
de aspekter som diskuterats under avsnitten för affärsmodell
och risk bör företagets möjligheter att förutspå framtida trender
öka. Detta kommer på längre sikt att ge företaget goda
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Fig. 9. Exempel på kostnader för en digital produkt jämfört mot dess analoga
alternativ.

förutsättningar att anpassa sig för framtiden och därmed öka
sina intäkter.

6.3 Etiska och Sociala Aspekter

Med bevakning av social media introduceras problemet
angående hur data ska samt får hanteras. Sköts inte denna
data på ett lämpligt sätt kan individens integritet äventyras
och konsekvensleden kan vara både långa samt svåra att
förutse. Från ett etiskt perspektiv måste konsekvenserna av en
stegrad övervakning inom samhället beträffande dess invånare
övervägas. Hur mycket data kan en organisation samla in,
innan det kan anses som ren övervakning? Var hittas den
etiska balansen mellan kontrolldriven offentlig övervakning
och teknikbaserade analyshjälpmedel?

Denna diskussion är högst aktuell med lagstiftande
av lagar såsom Dataskyddsförordningen (GDPR) och Up-
phovsrättsdirektivet. GDPR behandlar personuppgifter i syfte
om att hindra organisationer från att behandla data utan
samtycke och Upphovsrättsdirektivet har i avsikt att mod-
ernisera bestämmelser samt avtal angående upphovsrätt inom
den digitala eran i EU [30], [31].

Generellt vid insamling och analys av stora mängder data
för utvinning av trender och framtidsvisioner attraheras mer-
parten av alla digitaliserade marknader. Således blir implemen-
tationen samt användning av SMM kritisk. Med aktsamhet
och ordentligt nyttjande finns stor potential till effektivis-
ering, specifikt gällande automatisering av monotona arbet-
suppgifter, som i nuläget utförs av människor. På kort sikt
tillkommer strukturella samhälleliga konsekvenser såsom ökad
arbetslöshet, men med en längre tidshorisont finns många argu-
ment för att arbetsuppgifter endast kommer att omfördelas.
Dessa samhälleliga följder kommer att diskuteras ytterligare
och mer utförligt utifrån ett samhällsperspektiv under avsnittet
för samhällsaspekter. Många argumenterar även för att det
totala antalet jobb kommer att öka [32]. Som beskrivet ovan
finns det mycket potential, men även många fallgropar. Agerar
man vårdslöst finns risken att ett storebrorssamhälle växer
fram. En framtid som länge associerats och målats upp som
mycket dystopisk.

6.4 Samhällsaspekter

Avslutningsvis ämnar studien till att utifrån ett
samhällsperspektiv observera potentiella följderna av
SMM ur ett bredare perspektiv. Vilka konsekvenser kan en
implementering av SMM faktiskt kan få? Vidare, varför
utveckla samhället över huvud taget? Vad är det som driver
teknologin och dess innovationer framåt?

Teknologi refererar till kunskap och utnyttjande av verktyg,
tekniker och system för att tjäna ett större syfte, som att
lösa problem eller att göra livet enklare för oss människor
[33]. För teknologi i form av automatisering såsom SMM kan
syftet reduceras ner till att ersätta sysslor som idag utförs av
människor.

Samtidigt som media hyllar dessa teknologiska framsteg,
målas även en bild upp av ett samhälle som befinner sig i en
arbetslöshetskris [34]. Innebörden av detta blir motsägelsefull
då syftet med den teknologiska utvecklingen faktiskt grundar
sig i att vi människor inte ska behöva arbeta lika mycket.
Anledningen till att det skapas en arbetslöshetskris är för att
det inte finns någon efterfrågan på jobb, men varför anses
detta vara något negativt? För att påvisa varför detta blir så
problematiskt kan problemet tydliggöras genom en applicering
på mikronivå. Anta att en lokal matbutik bestämmer sig för
att bli mer automatiserad och byter således ut sina vanliga
hyllor mot fjäderbelastade fack. Vidare ersätter butiken de
vanliga kassorna med självutcheckningsdiskar. Matbutiken har
därmed reducerat sitt underhållsarbete enormt och kvar behövs
möjligtvis någon som hanterar inkommande leveranser samt
någon som bevakar butiken.

Majoriteten av de sysslor som tidigare utförts av personalen
har ersatts av den nya teknologin och uppenbarligen har vi en
arbetslöshetskris; men vad innebär denna krisen egentligen?
Matbutikens omsättning är oförändrad med antagandet om
att efterfrågan på mat är konstant. Med utgångspunkt från
ovanstående antagande kan de anställdas löner balanseras
upp i förhållande till antalet arbetstimmar. Resultatet skulle
således medföra en minskad arbetsbörda för personalen utan
att påverka lönerna.

Det går att argumentera för att samma sak sker i da-
gens samhälle, men i en större skala. Således anser vi
att det samhällsproblem som borde uppmärksammas och
diskuteras i samband med automatisering inte alls borde vara
arbetslösheten, utan istället varför människor fortsätter jobba
lika mycket, om inte mer, trots den fantastiska teknologiska
utvecklingen.

6.5 Slutsats

Studien har angripit både utvecklingen av SMM samt
diskuterat konsekvenser för implementering av ett färdigt
system. Som beskrivet i inledningen av diskussionen kunde
viss potential påvisas, trots det svaga stödet hypotesen fick
från resultatet. Nedan presenteras rekommendationer för
utveckling samt implementering.

6.5.1 Rekommendationer för utveckling av SMM:
• Tillämpa sentimentalanalys av inläggen för att hitta

åsikter om produkter och upplevelser.
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• Introducera ett tidsperspektiv för att kunna se hur snabbt
en trend växer.

• Beakta att varierande metadata medför ökad dynamik,
vilket kan ge olika resultat.

• Utnyttja information från lämpliga sociala platformar.

6.5.2 Rekommendationer för implementering av SMM:

• Beakta vilken typ av marknadsundersökningsmetod som
ska genomföras. SMM är en passiv och kvantitativ metod.

• SMM bör ses som ett komplement till befintliga metoder.
Inte ett substitut.

• Den marknad man vill undersöka bör diskuteras inom
bloggvärlden, alternativt andra platformar för sociala me-
dier.
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Fältstudier. Tillgänglig: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/
Faltstudier07.pdf

[18] Harris, Z. (1954). Distributional Structure.
[19] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B.,

Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Van-
derplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M. &
Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python

[20] Stanford NLP-group. (2009). Stemming and lemmatization.
Tillgänglig: https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/
stemming-and-lemmatization-1.html

[21] Stanford NLP-group. (2009). Dropping Common Terms Stop
Words. Tillgänglig: https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/
dropping-common-terms-stop-words-1.html

[22] Natural Language Toolkit. Tillgänglig: https://www.nltk.org
[23] Swedish Stopwords Peter M. Dahlgren. University of Gothenburg
[24] Beel, J., Gipp, B., Langer S. & Breitinger, C. (2016). Research-paper

recommender systems: a literature survey.
[25] Datascience, Oracle. K means clustering. https://www.datascience.com/

blog/k-means-clustering
[26] Seto, Fern. (2017). How Does Trend Forecasting Really Work?.

HIGHSNOBIETY. Tillgänglig: https://www.highsnobiety.com/2017/04/
05/trend-forecasting-how-to/
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Figur A. Kluster 0, test A. 
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'Stormy Weather', '3 januari 2016', 'Göra eget snus – Mitt recept', 'Första Testet av Kameran på Min Nya Telefon', 
'Philips avent babyvakt!', '🍴🍴 Cannelloni', 'Vecka fyra', 'Härliga lördag!', '181 – Med ansiktet mot solen\xa0(5/366)', 'Trött 
selfie', 'År 2015 gav både kärlek och 50 miljoner till Laila Bagge', 'Tungt', 'Den bekanta doften av häst och hö', 'Mina två 
frukostar.', 'APRIL 2015', 'Så känner du igen den ”giftiga” kollegan', 'Inget Moralopp för\xa0mig', 'Michael James 
Wong: ”Håll dig öppen och upplev allt”', 'Säg hej till Abarth!', 'Bra start på året -I’m a lucky woman', 'Semla med 
förhinder', '”Happy pancake-Daniel”.', 'Nybörjarguiden del #2 – Återbäringssidor', 'Kärlek eller beroende?', 'Emblas firar 
med lite nordisk mytologi!', 'Tror du att kärleken kräver offer?', 'Frusen vass i motljus', 'Sensuell, sexig och snygg!', 
'Skippa värvningarna Färjestad', 'Recept: Crème Brûlée', 'Bilder ur arkivet – Fota i svartvitt', 'Bara vara!', 'Champagne 
lemon slush – fredagsdrinken', 'Lila, lila och vitt – nu är de klara!', 'Kappahl Newbie', 'Die verbotene', 'The end of 
smalbyxan', 'M säger nej till kilometerskatt och fortsatt straffbeskattning av avstånd', 'Du är starkare än du tror', 'Hur 
jämföra Kubas och USA:s insatser i andra länder?', 'Den sibiriska kylan är\xa0här', 'Zacapa black – fredagsdrinken', 
'Träningshelg i Höganäs!', 'Ny favorit inom Hudvård: Victus Stay Away Serum', 'Nytt smink', '160105', 'En dag som kurd 
:)', 'P R O G R E S S', 'Äntligen en snygg fitnessboll…', 'BHn utan Bygel #2', 'Nytt från Sephora: Marc Jacobs & Too 
Faced', 'Åbo skärgård: färjor, konst och barfotastig', 'INVITED TO A SPRING WEDDING?', 'Vinterns kyligaste natt', 
'Eddie meduza', 'Jesus direkt, kan jag hjälpa till med något?', 'Modell för fransar', 'Thaiboxningsfys', 'Hemma', 'Är Bingo 
Rimérs skrev nyhetsvärde?', 'Kronan 2016 – färgglada suffletter', 'SNAPSHOTS FROM MONTMARTRE ♥', 'to inspire 
you', 'FRUKOST/OLAPLEX', 'En härlig dag på Stockholmsmässan!', 'Crossmorgon och två små tips', 'DIY 
presentförpackning av toalettrullar', 'Dolly Parton firar\xa070!', 'Jullov.', 'Madonna hyllar David\xa0Bowie' 

 

Figur C. Kluster 2, test A. 

100 % - 90 % 'and', 'the', 'to' 
90 % - 80 % 'of' 
80 % - 70 % 'for', 'in', 'is', 'it', 'this' 
70 % - 60 % 'on', 'that', 'with', 'you' 
60 % - 50 % 'att', 'but', 'from', 'have', 'my', 'och', 'på', 'so', 'är' 
50 % - 40 % 'all', 'as', 'at', 'be', 'can', 'det', 'en', 'för', 'har', 'jag', 'just', 'med', 'not', 'one', 'som', 'så' 
40 % - 30 % 'about', 'are', 'av', 'by', 'do', 'ett', 'here', 'if', 'inte', 'like', 'me', 'men', 'more', 'now', 'om', 'or', 'out', 'some', 'there', 'they', 'till', 

'time', 'was', 'we', 'what', 'when', 'will', 'your' 
30 % - 20 % 'also', 'an', 'back', 'been', 'day', 'de', 'den', 'don', 'first', 'från', 'get', 'go', 'good', 'got', 'had', 'has', 'how', 'här', 'kan', 'kommer', 

'lite', 'make', 'man', 'mig', 'min', 'much', 'need', 'new', 'nu', 'när', 'our', 'really', 'right', 'ska', 'take', 'them', 'then', 'two', 'up', 
'var', 've', 'vi', 'want', 'would' 

20 % - 10 % '10', '2016', 'actually', 'after', 'again', 'alla', 'allt', 'always', 'am', 'andra', 'any', 'around', 'bara', 'because', 'before', 'behöver', 
'best', 'bit', 'blev', 'bli', 'blir', 'blog', 'both', 'bra', 'color', 'comes', 'could', 'couple', 'create', 'days', 'dela', 'dessa', 'detta', 'did', 
'different', 'down', 'du', 'där', 'då', 'efter', 'eller', 'er', 'even', 'every', 'everything', 'facebook', 'feel', 'few', 'find', 'found', 
'friends', 'fun', 'få', 'får', 'going', 'great', 'gör', 'göra', 'ha', 'hade', 'haha', 'he', 'hela', 'helt', 'hem', 'her', 'home', 'hur', 'idag', 
'inspiration', 'into', 'ju', 'know', 'last', 'let', 'life', 'little', 'll', 'long', 'look', 'lot', 'love', 'made', 'many', 'may', 'mer', 'mina', 
'mitt', 'most', 'mycket', 'myself', 'never', 'next', 'ni', 'nice', 'no', 'nya', 'något', 'några', 'också', 'off', 'only', 'other', 'over', 'own', 
'people', 'place', 'post', 're', 'read', 'related', 'riktigt', 'same', 'se', 'sedan', 'see', 'share', 'should', 'sig', 'since', 'skulle', 'small', 
'something', 'start', 'still', 'story', 'sure', 'ta', 'tagged', 'than', 'their', 'these', 'thing', 'things', 'think', 'through', 'today', 
'together', 'too', 'top', 'try', 'två', 'under', 'upp', 'us', 'use', 'used', 'ut', 'vad', 'vara', 'varit', 'very', 'vill', 'vår', 'way', 'week', 'well', 
'were', 'where', 'which', 'while', 'who', 'work', 'year', 'years', 'än', 'även', 'år', 'över' 

10 % - 5 % '15', '20', '2015', '24', '25', '30', 'above', 'add', 'advert', 'aldrig', 'alltid', 'alltså', 'almost', 'already', 'amazing', 'annat', 'another', 
'använda', 'article', 'articles', 'away', 'bad', 'bag', 'barn', 'become', 'bed', 'being', 'believe', 'better', 'between', 'big', 'bilder', 
'black', 'body', 'bort', 'bästa', 'både', 'ca', 'called', 'came', 'change', 'check', 'choose', 'cold', 'colors', 'come', 'comments', 
'continue', 'cool', 'course', 'cut', 'dag', 'dagen', 'decided', 'del', 'delad', 'dem', 'denna', 'dinner', 'diy', 'dock', 'doesn', 'dom', 
'done', 'dry', 'during', 'each', 'easy', 'eat', 'eftersom', 'email', 'end', 'enjoy', 'enough', 'ever', 'ex', 'example', 'extra', 'faktiskt', 
'familj', 'family', 'fast', 'favorite', 'feeling', 'feels', 'fick', 'fina', 'finally', 'finns', 'follow', 'food', 'fresh', 'full', 'färg', 'första', 
'ganska', 'getting', 'gick', 'gillar', 'give', 'gjorde', 'google', 'gott', 'gärna', 'gå', 'gång', 'går', 'haft', 'han', 'hand', 'happy', 'hard', 
'haven', 'having', 'hej', 'hello', 'help', 'hemma', 'him', 'his', 'hope', 'hos', 'hours', 'house', 'igen', 'igår', 'ihop', 'ikväll', 
'important', 'influencers', 'ingen', 'innan', 'inside', 'instead', 'isn', 'kanske', 'keep', 'kids', 'kind', 'klart', 'kom', 'kul', 'later', 
'least', 'leave', 'left', 'light', 'looking', 'länge', 'låt', 'makes', 'making', 'material', 'means', 'mellan', 'might', 'mind', 'minutes', 
'mix', 'months', 'morning', 'music', 'must', 'många', 'ner', 'night', 'ny', 'nytt', 'nästan', 'någon', 'old', 'olika', 'once', 'oss', 
'outside', 'pair', 'paper', 'par', 'part', 'party', 'perfect', 'personal', 'pictures', 'pinterest', 'plus', 'posts', 'precis', 'pretty', 
'previous', 'probably', 'products', 'put', 'quite', 'replies', 'roligt', 'runt', 'said', 'samma', 'samt', 'say', 'sen', 'senare', 'ser', 'set', 
'she', 'shoes', 'short', 'show', 'sin', 'själv', 'sometimes', 'started', 'stay', 'stora', 'style', 'such', 'summer', 'sunday', 'super', 
'sweden', 'swedish', 'sätt', 'talk', 'tell', 'those', 'though', 'thought', 'three', 'tid', 'tidigare', 'times', 'tips', 'tog', 'tonight', 'took', 
'tre', 'tror', 'turn', 'tutorial', 'tweet', 'twitter', 'tycker', 'tänkte', 'united', 'until', 'using', 'utan', 'verkligen', 'vet', 'vid', 'view', 
'vilket', 'väldigt', 'våra', 'walk', 'wanted', 'watch', 'water', 'weeks', 'went', 'white', 'whole', 'why', 'words', 'working', 'world', 
'write', 'writing', 'yesterday', 'yourself', 'älskar', 'ändå' 

Titlar 'Tsunami warning', 'Halsband med målade träpärlor  Painted wooden bead necklace', 'Novelltävling i science fiction 
genren', 'Häggfestival – Dreams', None, 'Tribeca in New York', 'The Sleeveless Trench', 'January 1, 2016', 'Yesterday we 



was at the cinema, today are we hanging on the\xa0couch', 'Duodenal switch komplikationer och malabsorbation', 
'Sentence Starters for Audience Magazines and Response Essays', 'Never To Late', 'Klocka av konservburk – Tin can 
clock', 'Tygtryck med frukt & grönsaker –  Vegetable & fruit prints on fabric', 'First day at work and tonight, 
volonteering', 'Hello there Balenciaga', 'Gott nytt år', 'I can’t adult right now', 'We got adopted', 'The blog must go on', 
'Hos mormor', 'Junibacken', 'Nytt för ansikte!', 'I’ve got a confession to make…', 'Fake army', 'What Are The Right Topic 
For Declaration Essay', 'How will Africans get a better life?', 'MARBLE GAME STRONG', 'Manipulated by marketers 
and advertisers?', 'Stay true and don’t forget the roots', 'España', 'Breakfast burrito', 'A month delayed …guess what in 
it.', 'Gör egna presentpåsar –  DIY gift bags', 'The secret of success in life is to eat what you like and let the food fight it 
out\xa0inside.', 'Surreal places in America.', '5 bästa restaurangerna på Klong Nin', 'It’s all in our head', 'David Bowie', 
'Nordkoreansk TV är skrämmande & intressant!', 'About MinikeGirl Singer/Songwriter', 'Learn to fly (Johan Bakke – 
Acoustic Foo Fighters Cover)', 'Have you ever gone straight from success to failure?', 'ÅRSRESUMÈ 2012', 'Book of 
Leon', 'Ban Saladan', 'Write it down', 'Krokodil av hushållsrullar –  Paper roll crocodile', 'Lunchlack', 'Gjuta 
betongbokstäver –  Making concrete letters', 'object to object converting (__PHP_Incomplete_Class)', 'Halsey writing 
about Matty', 'Fugly London', 'Leaving London, but I’ll be right back', 'GANGSTER SQUAD', 'Why I haven’t been 
active', 'Shoes here, shoes there, shoes everywhere – Complex', 'USA rustar upp kraftigt i Europa', 'Our Lyrics', 'Fina 
strömbrytare', 'Donald Trump om Orlando', 'Marked for life now avaliable in US!', 'What should I do now?', 'The Cave', 
'I see fire', 'Really Good Year :)', 'The One Dress You Need This Summer', 'Måla bokstavsklossar –  Painting letter 
blocks', 'Norway Bike Hike (Part 1): Geiranger and\xa0Norddal', 'LIFE ISN’T AS SERIOUS AS THE MIND MAKES 
IT OUT TO BE', 'Yearn for spring', 'Luffarschack med målade stenar –  Tic tac toe with pebbles', 'Att tappa det', 'Knäppa 
familjen', 'Wednesday' 

 

Figur D. Kluster 3, test A. 

100 % - 90 % 'att', 'det', 'en', 'har', 'inte', 'jag', 'med', 'och', 'på', 'som', 'så', 'är' 
90 % - 80 % 'för', 'men', 'mig', 'till' 
80 % - 70 % 'av', 'den', 'ett', 'nu', 'när', 'om' 
70 % - 60 % 'här', 'kan', 'lite', 'min', 'ska', 'var' 
60 % - 50 % 'bara', 'bra', 'då', 'kommer', 'man', 'mycket', 'vad', 'vi' 
50 % - 40 % 'alla', 'allt', 'bli', 'blir', 'de', 'där', 'efter', 'eller', 'från', 'få', 'får', 'göra', 'ha', 'hade', 'hur', 'idag', 'in', 'ju', 'mer', 'mitt', 'något', 

'sig', 'skulle', 'ta', 'upp', 'ut', 'vara', 'vill' 
40 % - 30 % 'blev', 'dag', 'fick', 'går', 'gör', 'hela', 'helt', 'igen', 'just', 'kanske', 'mina', 'måste', 'ni', 'någon', 'några', 'också', 'se', 'sedan', 

'sen', 'själv', 'under', 'utan', 'varit', 'verkligen', 'vet', 'än', 'även', 'år', 'över' 
30 % - 20 % 'aldrig', 'alltid', 'andra', 'annat', 'bättre', 'dagar', 'dagen', 'del', 'detta', 'du', 'eftersom', 'er', 'faktiskt', 'finns', 'fram', 'fått', 

'första', 'gick', 'gjorde', 'gå', 'gång', 'han', 'hem', 'hemma', 'hoppas', 'ingen', 'innan', 'kom', 'komma', 'kunde', 'kunna', 
'känner', 'känns', 'många', 'ner', 'nog', 'nya', 'riktigt', 'saker', 'ser', 'tid', 'tiden', 'tror', 'två', 'tycker', 'varje', 'vid', 'väl', 'väldigt', 
'ändå' 
 

20 % - 10 % '2016', 'alls', 'alltså', 'annan', 'barn', 'behöver', 'bilder', 'blivit', 'bloggen', 'bort', 'brukar', 'bästa', 'både', 'börja', 'började', 
'börjar', 'dags', 'dela', 'dem', 'denna', 'dessa', 'dessutom', 'dig', 'direkt', 'dock', 'dom', 'därför', 'egentligen', 'enda', 'enkelt', 
'ens', 'fall', 'fast', 'fel', 'fina', 'flera', 'fortfarande', 'förra', 'försöka', 'försöker', 'ganska', 'ge', 'genom', 'gillar', 'gjort', 'glad', 
'gott', 'gärna', 'gången', 'gånger', 'gått', 'haft', 'haha', 'hel', 'heller', 'helst', 'himla', 'hitta', 'hon', 'hos', 'hålla', 'håller', 'ibland', 
'igång', 'igår', 'ihop', 'inget', 'inlägg', 'istället', 'ja', 'jobb', 'jobba', 'jobbet', 'klart', 'kommentarer', 'kommit', 'kroppen', 'kul', 
'kvar', 'kände', 'känna', 'ligger', 'lika', 'liksom', 'liten', 'liv', 'livet', 'lägga', 'länge', 'längre', 'läsa', 'lätt', 'mat', 'mest', 'mindre', 
'morgon', 'mot', 'nej', 'ny', 'nytt', 'nästa', 'nästan', 'ofta', 'olika', 'oss', 'otroligt', 'par', 'precis', 'redan', 'roligt', 'runt', 'rätt', 'sa', 
'sagt', 'samma', 'samtidigt', 'satt', 'senare', 'senaste', 'sin', 'sista', 'sitter', 'skriva', 'skönt', 'slut', 'snart', 'stor', 'stora', 'står', 
'svårt', 'säga', 'säger', 'sätt', 'såg', 'tack', 'tag', 'tar', 'tidigare', 'tillbaka', 'tills', 'timmar', 'tog', 'tre', 'trots', 'träning', 'trött', 'typ', 
'tänka', 'tänker', 'tänkte', 'ur', 'ute', 'varför', 'vecka', 'veckan', 'vilket', 'ville', 'vår', 'älskar', 'ännu', 'äta', 'året', 'åt' 

10 % - 5 % '10', '100', '15', '20', '2015', '30', 'absolut', 'all', 'alldeles', 'annars', 'använda', 'barnen', 'behöva', 'berätta', 'betyder', 'bild', 
'bilden', 'bland', 'blogg', 'borde', 'borta', 'bäst', 'början', 'börjat', 'ca', 'dagarna', 'dagens', 'deras', 'dess', 'din', 'dit', 'däremot', 
'dålig', 'dåligt', 'efteråt', 'egen', 'egna', 'email', 'emot', 'energi', 'ensam', 'extra', 'familj', 'familjen', 'fan', 'fanns', 'fin', 'fint', 
'fixa', 'fler', 'folk', 'fort', 'fortsätta', 'framför', 'fråga', 'fullt', 'funkar', 'fyra', 'följa', 'först', 'förstår', 'förutom', 'gamla', 'gav', 
'ger', 'god', 'gäller', 'hand', 'handlar', 'hans', 'hej', 'helg', 'helgen', 'henne', 'hennes', 'hittade', 'hittar', 'hjälp', 'honom', 
'huvudet', 'händer', 'hänt', 'ifrån', 'igenom', 'ikväll', 'imorgon', 'inför', 'inga', 'ingenting', 'inlägget', 'inne', 'inom', 'iväg', 
'januari', 'jobbar', 'jobbigt', 'klar', 'klockan', 'knappt', 'kolla', 'kommentar', 'kort', 'kram', 'kring', 'kropp', 'kunnat', 'kväll', 
'kvällen', 'kändes', 'känsla', 'känslan', 'känt', 'kärlek', 'köpa', 'köpte', 'kör', 'köra', 'ledig', 'leva', 'ligga', 'lilla', 'lugn', 'lugnt', 
'lägger', 'lämna', 'längtar', 'lär', 'lära', 'läser', 'lättare', 'låg', 'lång', 'långt', 'låta', 'låter', 'magen', 'mamma', 'massa', 'massor', 
'mellan', 'middag', 'minns', 'minst', 'minuter', 'morgonen', 'människor', 'må', 'mål', 'månad', 'månader', 'mår', 'möjligt', 'natt', 
'natten', 'nämligen', 'nära', 'någonsin', 'nöjd', 'oftast', 'okej', 'ont', 'ord', 'ordentligt', 'orkar', 'osv', 'pass', 'passar', 'perfekt', 
'person', 'pinna', 'plats', 'prata', 'problem', 'resa', 'resten', 'sak', 'samt', 'sett', 'sida', 'sidan', 'sina', 'sist', 'sitt', 'sitta', 'sjuk', 
'sjukt', 'själva', 'självklart', 'skolan', 'skrev', 'skriver', 'skrivit', 'sluta', 'små', 'snabbt', 'soffan', 'sova', 'speciellt', 'spännande', 
'stan', 'stod', 'stort', 'stund', 'stå', 'större', 'svar', 'sverige', 'säkert', 'sängen', 'sätta', 'sådan', 'sådär', 'såhär', 'såklart', 'sån', 'sånt', 
'tagit', 'tankar', 'tanke', 'testa', 'the', 'tillsammans', 'tips', 'tro', 'trodde', 'träna', 'träningen', 'tur', 'tyckte', 'tyvärr', 'tänk', 'tänkt', 
'undrar', 'ungefär', 'uppe', 'va', 'vaknade', 'vanligt', 'varandra', 'vart', 'veckor', 'vem', 'verkar', 'veta', 'vidare', 'viktigt', 'vila', 
'vilja', 'vilka', 'vilken', 'visa', 'vissa', 'visst', 'visste', 'väg', 'vägen', 'välja', 'vänner', 'världen', 'våra', 'vårt', 'äntligen', 'äter', 
'åka', 'åkte', 'åren', 'önskar' 

Titlar None, 'You Can Musikvideon :)', 'FÖRSTA DAGEN AVKLARAD', 'Blomlådor med snits!', 'Sköna söndag', 'Nu ska 
lägenheten få sig en omgång', 'Var det inte jag som var konflikträdd?', 'Varför jobba? – tips', 'Jag har aldrig varit med om 
värre', 'Ta lärdom..', 'Huvudstaden igen', 'På benen igen', 'Lite Shopping på Schemat', 'I kväll mår jag skit', 'Man kan söka 
herrens ansikte på flera sätt', 'Läkarprogrammet – Livet som kandis', 'Livets funderingar', 'Stärk ditt självförtroende!', 
'Äntligen vårfrossa!', 'Testat nya rundborstar', 'Jag ska på kurs', 'Stillsam yinyoga', 'Vad är meningen?', 'Oklart både hit & 
dit, men nya tag efter idag', 'SLAPPMOOOOOOOD', 'Onsdag', 'Yesterday', 'Orosmoln', 'The weekend', 'Men hej på dig!', 
'Mitt stoltaste träningsminne', 'Långhelg och en form av söndagsmys', 'Hello from the other side', 'Så mycket!', 'Att inge 
ett lugn', 'Ny månad, ny vecka = nystart', 'Mot Fuerteventura – Playitas', 'Att vara livrädd', 'Över en vårfika', 
'Preventivmedel', 'Semoothie och semmelbulle', 'Svar', 'Webbutiken fyller ett år', 'Redo för en ny tid', 'Rädslor', 'SOFT 



SUNDAY MORNING.', 'so much to do and not enough time', 'Waffles', 'Halkan förstörde min middag', 'Våren kan få 
komma nu! #blogg100', 'ett inlägg om hockeyn', 'Årets första löprunda är gjord!', 'Pärlor av balsamvinäger – molekylär 
gastronomi', 'En gammal trygg hamn', 'Javascriptutvecklare – Min framtid? #blogg100', 'lolPublicerat den13/01 2016, kl. 
22.56', 'Rutiner är bra, hurra hurra!', 'Drabbas jag av flygstrejken?', 'Tack för att du är du!', 'Svar på era frågor:', 'Första 
dagen på Body Fit', 'Uppesittarkväll', 'Vilken jä-la…skit restaurang i Meloneras och lite nyheter!', 'Boar eller nått..', 
'Ralph Lauren-pjuks', 'Att klara sig igenom småbarnsåren del 2', 'Förväntningar, föreställningar och om att ställa upp – 
SEXVECKA', 'Förändring', 'Vintertisdag', 'Gastric Bypass: Uppdatering #3 -25,4 kg', 'Lite skapande', 'Lite sneakpeak', 
'SOLIG TORSDAG', 'Lördag, bebisgos & besök', 'Kissies nya hår' 

 

Figur E. Kluster 4, test A. 

100 % - 90 % 'att', 'det', 'en', 'för', 'har', 'inte', 'med', 'och', 'på', 'som', 'så', 'är' 
90 % - 80 % 'av', 'ett', 'jag', 'men', 'om', 'till' 
80 % - 70 % 'de', 'den', 'kan', 'man' 
70 % - 60 % 'eller', 'här', 'när', 'sig', 'vi' 
60 % - 50 % 'alla', 'bara', 'bra', 'där', 'då', 'finns', 'från', 'får', 'hur', 'kommer', 'mer', 'mig', 'mycket', 'nu', 'ska', 'vad', 'var', 'vara', 'vill' 
50 % - 40 % 'allt', 'andra', 'blir', 'du', 'efter', 'få', 'gör', 'ha', 'in', 'lite', 'många', 'något', 'också', 'se', 'ta', 'upp', 'ut', 'utan', 'än', 'även' 
40 % - 30 % '2016', 'bli', 'detta', 'går', 'göra', 'hade', 'helt', 'ju', 'just', 'kanske', 'min', 'måste', 'ni', 'någon', 'några', 'sedan', 'sin', 'själv', 

'skulle', 'under', 'vet', 'år', 'över' 
30 % - 20 % 'alltid', 'annat', 'behöver', 'blev', 'bättre', 'både', 'dag', 'del', 'dem', 'denna', 'dessa', 'dig', 'dock', 'faktiskt', 'fick', 'fram', 'första', 

'genom', 'gå', 'han', 'hela', 'hon', 'idag', 'igen', 'ingen', 'innan', 'kunna', 'känns', 'lika', 'mina', 'mitt', 'mot', 'ner', 'nog', 'nya', 
'olika', 'oss', 'riktigt', 'rätt', 'samma', 'ser', 'sina', 'sitt', 'stora', 'sätt', 'tar', 'tid', 'tror', 'två', 'tycker', 'varit', 'varje', 'verkligen', 
'vid', 'vilket', 'väl', 'väldigt', 'ändå' 

20 % - 10 % '10', 'aldrig', 'alls', 'alltså', 'annan', 'använda', 'använder', 'barn', 'bland', 'blivit', 'borde', 'bort', 'brukar', 'bästa', 'bör', 'börja', 
'börjar', 'dagar', 'dagen', 'deras', 'dessutom', 'din', 'direkt', 'ditt', 'därför', 'eftersom', 'egen', 'egentligen', 'egna', 'enda', 
'enkelt', 'enligt', 'ens', 'er', 'exempel', 'extra', 'fall', 'fast', 'fel', 'fler', 'flera', 'flesta', 'folk', 'fortfarande', 'fått', 'först', 'ganska', 
'ge', 'ger', 'gick', 'gillar', 'gjorde', 'gjort', 'gott', 'gäller', 'gärna', 'gång', 'gånger', 'gått', 'haft', 'handlar', 'heller', 'helst', 'hem', 
'hemma', 'hitta', 'hoppas', 'hos', 'händer', 'hålla', 'håller', 'ibland', 'ihop', 'inga', 'inget', 'inlägg', 'inom', 'istället', 'ja', 'kom', 
'komma', 'kommentar', 'kommentarer', 'kunde', 'kvar', 'känna', 'känner', 'köpa', 'ligger', 'liten', 'liv', 'livet', 'lämna', 'länge', 
'längre', 'läs', 'läsa', 'lätt', 'långt', 'mat', 'mellan', 'mest', 'mindre', 'minst', 'människor', 'ny', 'nytt', 'nästan', 'oavsett', 'ofta', 
'ord', 'par', 'personer', 'plats', 'precis', 'problem', 'redan', 'runt', 'sagt', 'saker', 'samt', 'samtidigt', 'sen', 'senaste', 'sett', 'sidan', 
'sitter', 'själva', 'skriva', 'skriver', 'små', 'stor', 'stort', 'står', 'större', 'sverige', 'svårt', 'säga', 'säger', 'tiden', 'tidigare', 'tillbaka', 
'tillsammans', 'tips', 'tre', 'trots', 'tänka', 'tänker', 'ur', 'ute', 'varför', 'verkar', 'vidare', 'viktigt', 'vilka', 'vilken', 'visar', 'vissa', 
'vår', 'våra', 'älskar', 'ännu', 'åt' 

10 % - 5 % '100', '12', '13', '15', '20', '2015', '25', '30', '50', 'absolut', 'all', 'alldeles', 'allra', 'anledning', 'annars', 'annorlunda', 'antal', 
'bakom', 'barnen', 'behöva', 'behövs', 'beroende', 'betyder', 'betydligt', 'bild', 'bilden', 'bilder', 'blogg', 'bloggen', 'bok', 
'boken', 'bor', 'by', 'bäst', 'båda', 'böcker', 'började', 'början', 'börjat', 'ca', 'comments', 'dagens', 'dags', 'dela', 'delar', 'delen', 
'dess', 'dina', 'dit', 'dom', 'dra', 'däremot', 'därmed', 'dåligt', 'eget', 'emot', 'ena', 'enbart', 'endast', 'etiketter', 'ex', 'exempelvis', 
'facebook', 'fanns', 'fin', 'fina', 'finnas', 'fint', 'fokus', 'form', 'fort', 'fortsätta', 'foto', 'framför', 'fråga', 'frågan', 'frågor', 
'fungerar', 'fyra', 'färg', 'följa', 'före', 'företag', 'författare', 'förra', 'förstå', 'förstår', 'förstås', 'försöka', 'försöker', 'förutom', 
'gamla', 'gammal', 'god', 'grund', 'gången', 'hand', 'handla', 'hans', 'hel', 'henne', 'hennes', 'heter', 'historia', 'hittar', 'hjälp', 
'hjälpa', 'honom', 'håll', 'hög', 'högt', 'hör', 'höra', 'ifrån', 'igenom', 'igång', 'igår', 'inför', 'ingenting', 'inlägget', 'inne', 
'innebär', 'innehåller', 'intressant', 'is', 'iväg', 'januari', 'jobb', 'jobba', 'jobbar', 'jobbet', 'klart', 'kommit', 'kort', 'kring', 
'kroppen', 'kul', 'kvinnor', 'känsla', 'kör', 'köra', 'land', 'landet', 'leva', 'lever', 'liknande', 'liksom', 'lilla', 'lägga', 'lägger', 'lär', 
'lära', 'läser', 'läst', 'låg', 'lång', 'låt', 'låta', 'låter', 'mamma', 'mars', 'massa', 'massor', 'medan', 'menar', 'minuter', 'män', 'mål', 
'månader', 'möjligt', 'namn', 'ned', 'nej', 'nämligen', 'nära', 'nästa', 'någonting', 'of', 'oftast', 'omkring', 'on', 'osv', 'otroligt', 
'ovan', 'passar', 'pengar', 'per', 'perfekt', 'person', 'plötsligt', 'postat', 'problemet', 'rent', 'resa', 'roligt', 'roll', 'räcker', 'rör', 'sa', 
'sak', 'satt', 'senare', 'sida', 'sista', 'sitta', 'självklart', 'skall', 'skapa', 'skillnad', 'skrev', 'skrivit', 'skönt', 'slut', 'slutet', 'snabbt', 
'snarare', 'snart', 'speciellt', 'spelar', 'spännande', 'stockholm', 'stund', 'ställa', 'stå', 'största', 'svar', 'svenska', 'sveriges', 
'säkert', 'sällan', 'särskilt', 'sätta', 'sätter', 'sådan', 'sådana', 'sådant', 'såg', 'såklart', 'tack', 'tag', 'taggar', 'tagit', 'talet', 'tankar', 
'tanke', 'testa', 'the', 'tillräckligt', 'tills', 'timmar', 'titta', 'to', 'tog', 'tro', 'träning', 'tur', 'tv', 'typ', 'tyvärr', 'tänk', 'tänkt', 'tänkte', 
'undrar', 'ungefär', 'usa', 'utanför', 'vanlig', 'vanliga', 'vanligt', 'varandra', 'varken', 'vart', 'vatten', 'vecka', 'veckan', 'veckor', 
'vem', 'veta', 'via', 'viktiga', 'vilja', 'ville', 'visa', 'visst', 'vore', 'väg', 'vägen', 'välja', 'väljer', 'vänner', 'världen', 'värt', 'vårt', 
'ytterligare', 'äta', 'äter', 'åka', 'åren', 'året' 

Titlar None, 'Maten – De viktigaste förändringarna du kan göra för klimatet del 3', 'GET THE PERFECT MORNING 
ROUTINE', 'Vi älskar Mera Vego', 'Jag lever', 'Testsvar fettsyraprofil', 'Att välja rätt hotellbokningssajt', 
'Instagramskolan del 2', 'Nyframtaget material och studie om projektet Uppdraget', 'Specialisering: Öka träningsvolymen 
utan att din träning tar mer tid', 'Beauty hack – Eyeliner som håller hela dagen', 'Paket leverans!!', 'Stressorer för 
binjurarna', 'Grattis bloggen på 10-årsdagen', 'Vi bör be Israels ambassadör att lämna Sverige', 'Partipiska är inte något 
negativt', 'Novelltävlingar på engelska', 'Att påstå att övergreppen i Köln bara har med kön att göra är dumheter', 
'Glutenfritt Lowcarb bröd', 'Både detalj och helikopter', 'Sapmi Sisters  – Nej tack till Robespierrepriset – 
Missuppfattning?', 'Enough is enough', 'Tappade hakan', 'Problemet med sexig fitspo', 'Skruva ljud', 'Att läsa recept har 
blivit lättare!', 'Är det nu crowdfunding slår igenom?', 'Ett nytt år, en ettåring och ett hus på gång…', 'Flytta hemifrån till 
Uppsala', 'I väntan på våren', 'Vinn sex månaders språkstudier med WordDive', 'Vem tillhör Sverige?', 'Domen för 
folkmordet i Srebenica', '24 timmar i england', 'Bryssel ♥', 'Spjälsäng ett svårare köp än vad man tror', 'Det är så stilla', 
'Har kollat över min ekonomi lite', 'Odd anklagas för att vara en dålig pappa..', 'Göteborg filmfestival 2016', 'Hard work 
beats talent when talent doesn´t work hard', 'Ditt nej behöver inte motiveras', 'Dagens träning', 'Lyckan = prata med 
pappa', 'Viktigaste är att MÅ BRA', 'Postpartum', 'Bilbomb och 60 döda i Libyen – Afrikas rikaste land 2010', 'android', 
'ATT BÖRJA FRÅN NOLL', 'Hej kompis, hur gör man en kompislapp?', 'EN MUGGLARE PÅ HOGWARTS', '2016', 
'Ultraljud och narkos', 'Penna och papper vid strömavbrott?', 'Nya året är här – nu kör vi!', 'Hur slutar man att flyga?', 'NO 
WORRIES!', 'Res till värmen i Asien: Kom iväg med Skyscanner och Austrian Airlines', 'En vase skyddar yngel', 
'Dagens Horoskop: 22 mars', 'Jag är förb….d, …', 'Så lika men så olika', 'MENTAL HÄRDSMÄLTA', 'DN:s 
rapportering om Putin och Ryssland…', 'Klick, klick', 'Billy Elliot på Malmö Opera håller världsklass', 'Som Den Lilla 



Diva Jag Är', 'Saknaden av kontinuitet', 'Tar det aldrig slut?', 'Kunskapsklyftor hotar Sveriges framtid', 'Nasogastrisk 
sond i skolan', 'När vintern..', 'NEJ till cancer! Familjen växer m.m', 'Semi', 'Även  avslut  kan få knoppar att brista.' 
 

 
Figur F. Kluster 5, test A. 

100 % - 90 % Ingen ordförekomst för intervallet 
90 % - 80 % Ingen ordförekomst för intervallet 
80 % - 70 % Ingen ordförekomst för intervallet 
70 % - 60 % Ingen ordförekomst för intervallet 
60 % - 50 % Ingen ordförekomst för intervallet 
50 % - 40 % 'och', 'på' 
40 % - 30 % 'att', 'det', 'en', 'med', 'är' 
30 % - 20 % 'av', 'den', 'ett', 'för', 'har', 'här', 'jag', 'om', 'som', 'så', 'till' 
20 % - 10 % '2016', 'de', 'du', 'från', 'in', 'inte', 'kan', 'men', 'nu', 'se', 'vi' 
10 % - 5 % '10', 'alla', 'bara', 'denna', 'detta', 'där', 'efter', 'eller', 'finns', 'får', 'hela', 'hur', 'idag', 'januari', 'kommentar', 'kommer', 'lite', 

'lämna', 'läs', 'man', 'mer', 'mig', 'min', 'ni', 'nya', 'när', 'sig', 'ska', 'the', 'under', 'upp', 'ut', 'vad', 'var', 'även', 'år' 
 

Titlar 'Rekord i senaste Lyxfällan', None, 'Gigantiska Stickor', 'Ugnsbakad lax med äpple och honungsmarinerad kålsallad', 
'Ditt fokus blir din verklighet', '5 outfits', 'Bonus till avsnitt 14: Lyssnarnas frågor om protein!', 'Var ska vi få vår energi 
ifrån?', 'Aftonbladet om lightläsk', 'Cerise sommarblommor', '30/5', 'Så manipulerar media din åsikt om klimathotet', 
'IZettle intervjuade oss om Snapchat', 'Trassligt hår och\xa0vårkänslor', 'Dubbelpass och träningsvärk', 'Så bra var 
4:06:47 och vad händer nu?', 'iPhone SE kan bli Apples nya lilla iPhone', 'Avsnitt 11: Allt du behöver veta om reps för 
att bli starkare!', 'Tvillingar , Tvillinggrupp', 'Jeppan testar: Sias kakdegsglass', 'Mini-Bruce Lee – helt otroligt', 'Himlen 
har fått en ny stjärna', 'Mödravård', 'Janni Delér', 'Apple tjänar pengar på användarbasen och Mac OS kan ersätta OS X', 
'På väg', 'Spännande bostadsrätter i Stocksund', "You don't ever wanna step off that roller coaster", 'Mina 
favoritmascaror', 'Orkanerna i Atlanten II', 'EAA är bättre än BCAA', 'igår', 'Skolgympan och duschångesten', 'New in 
#gömdajuveler', '2016 KALENDER! | EBAY SHOPPING', 'Hör Björn Ulvaeus berätta om Mamma Mia! The Party', 
'Lika barn leka bäst', 'Panikångestattack!', 'REA Doftljus – Voluspa Shopping!', 'Lila tulpaner', '25% på allt pyssel', 'Den 
där resetarmen.', 'COCOONING', '1 av 3, nåt vinner', 'RAILS', 'Sista debatten innan Iowa', 'Tillbaka', 'Google Street 
View av modelljärnvägen Miniatur Wunderland', 'Bilder av en sjuk\xa0bostadsmarknad', 'Förändring sker..', 'Kullaberg 
Naturreservat', 'Shop my closet', 'Släckte du ned?', '♡ Olivia & Abuelo ♡', 'Klappkass', 'Statement Sleeves', '2015 BEST 
NINE ON INSTAGRAM', 'Folkbildning', 'Makeup time', 'walk in closet', 'Årets första föl!', 'Drag, …', 'Vart i världen 
lever människor längst?', 'Det ultimata tipset för att manifestera dina önskningar  6 comments', 'MIN OUTFIT PÅ 
MAMMAS FÖDELSEDAG', 'Här är alla årets 12 tävlande i Sveriges Mästerkock', 'Någon slags boktolva 2016', 'Så 
mycket bättre 2016 ser bra ut till 6/7-delar', 'Beställningar = Inspiration ;)', 'Attraktionslagen: Det viktigaste som de allra 
flesta missar', 'Stockholmsvlogg', 'IKEA hack – sätt hyllan åt fel håll!', 'Öppet svar till Helena Jerksten Nybratt', 'New in', 
'Intervju i P4 Stockholm' 

 
Figur G. Kluster 0, test B. 

100 % - 90 % Ingen ordförekomst för intervallet 
90 % - 80 % Ingen ordförekomst för intervallet 
80 % - 70 % Ingen ordförekomst för intervallet 
70 % - 60 % Ingen ordförekomst för intervallet 
60 % - 50 % Ingen ordförekomst för intervallet 
50 % - 40 % Ingen ordförekomst för intervallet 
40 % - 30 % Ingen ordförekomst för intervallet 
30 % - 20 % Ingen ordförekomst för intervallet 
20 % - 10 % '2016', 'ju', 'just', 'se', 'väldigt', 'år' 
10 % - 5 % '10', 'behöver', 'bilder', 'bästa', 'dessutom', 'faktiskt', 'fina', 'gillar', 'hem', 'hittar', 'hos', 'kommentar', 'kommentarer', 'känns', 

'köpa', 'lämna', 'läs', 'ny', 'nästan', 'par', 'precis', 'riktigt', 'runt', 'sverige', 'the', 'tid', 'tiden', 'tycker', 'älskar', 'åt' 
 

Titlar 'Taggad inför InoSmeet!', 'TATU – All About Us', 'aktiv på olika sett', None, 'MAGO från Simply Natural', 'Överförbara 
kvoter och selekterande redskap löser problem med strypkvoter', 'Anders Neergaard och Agri Ismaïl om antirasism och 
migration.', 'Nya tillskottet', 'Avsnitt 10: Fria vikter vs maskiner – den eviga kampen', 'Stärk ditt självförtroende!', 'Johan 
Bakke – Vlog 160308 – Om att vänta på bussen', 'Missad fredags-fråga nummer 2!', 'GRATTIS KOMMUNAL', 
'Fredagens låt!', 'DennisM jobbar på sexpacket', 'Orkanerna i Atlanten Del I', 'Bilder ur arkivet – Fota i svartvitt', 'Elvis 
Presley/Lisa Marie Presley – In the Ghetto', 'Besserschmidt', 'Termos', 'Några djupa andetag senare.', 'Vad tycker Jan 
Eliasson?', 'Domen för folkmordet i Srebenica', 'Dagens proteinrika frukost', 'En möra med Vide!', 'Block44 Musikvideo', 
'Vinterskog i motljus', 'Ett underhållande par', 'Äntligen riktiga spår', 'Äntligen har vi fått in glasklockorna...', 'Årets 
utställningshund 2015 från\xa0Alingsås', 'Vad i hela världen är det jag släpar runt på?', '3 tankar om kilometerskatten', 
'Vintage heaven i Paris!', 'Lundmyr af Sweden; vad är detta för jävla skämt?', 'Behind the scenes-video', 'BBCON – del 
2', 'Marstastenen eller Skräddarstenen', 'Rövskallen', 'En dag för alla små afrosvenska flickor som växer upp i vårt land', 
'Vinnar-bling', 'Ska vi tvätta?', 'Gott Nytt 2017!', 'Produkter i webbshopen – almanacka, tygkasse och print', 'Tvättmedel 
utan borax', 'Författa med katt', 'Kylie Jenner lip kit review', 'Thursday', 'Trådlösa hörlurar', 'För liten keps', 'Twitters nya 
regler: ett försök att minska nätmobbingen', 'Långhelg i Antalya, Turkiet', 'Mot phi phi!', 'Frukt i Stora Lass', 
'LASAGNE', 'JAKTEN PÅ DEN PERFEKTA', 'Brass and marble', 'Bokrea', 'De stora tre – Marklyft', 'Gud så mycket 
fett', 'Fem DIY för en ledig söndag', 'Blomlådor med snits!', 'Jag dör så snyggt', 'Less is more', 'Nu Är Den Ute', 
'BLOMMIGT ISTE – ISTE PÅ RÖDKLÖVER', 'WHO SAID I COULDN’T WEAR BOOTS IN THE SUMMER?', 
'Sponsored Video: UPPLEV HELT NYA MAZDA MX-5. #ReasonsToDrive', 'Vi gillar bonuscheckar!', '◀◀', 
'PODD-PREMIÄR IMORN!', 'Bra erbjudande från Let’s Deal!', 'Naturlig hjälp vid akuta infektioner', 'Beauty hack – 
Eyeliner som håller hela dagen', 'Sweed Lashes – Linda Hallberg Edition' 
 



 

Figur H. Kluster 1, test B. 

100 % - 90 % 'and', 'the', 'to' 
90 % - 80 % 'of' 
80 % - 70 % 'for', 'is', 'it', 'this' 
70 % - 60 % 'on', 'that', 'with', 'you' 
60 % - 50 % 'but', 'from', 'have', 'my', 'so' 
50 % - 40 % 'as', 'at', 'be', 'can', 'just', 'not', 'one' 
40 % - 30 % 'about', 'are', 'by', 'do', 'here', 'if', 'like', 'me', 'more', 'now', 'or', 'out', 'some', 'they', 'time', 'was', 'we', 'what', 'when', 'will', 

'your' 
30 % - 20 % 'also', 'an', 'back', 'been', 'day', 'don', 'first', 'get', 'go', 'good', 'got', 'had', 'has', 'how', 'make', 'much', 'need', 'new', 'our', 

'really', 'right', 'take', 'them', 'then', 'there', 'two', 'up', 've', 'want', 'would' 
20 % - 10 % '10', '2016', 'actually', 'after', 'again', 'always', 'am', 'any', 'around', 'because', 'before', 'behöver', 'best', 'bit', 'blog', 'both', 

'color', 'could', 'couple', 'create', 'days', 'dela', 'did', 'different', 'down', 'even', 'every', 'everything', 'facebook', 'feel', 'few', 
'find', 'found', 'friends', 'fun', 'going', 'great', 'haha', 'he', 'hem', 'her', 'home', 'inspiration', 'into', 'ju', 'know', 'last', 'let', 'life', 
'little', 'll', 'long', 'look', 'lot', 'love', 'made', 'many', 'may', 'most', 'myself', 'never', 'next', 'nice', 'no', 'off', 'only', 'other', 
'over', 'own', 'people', 'place', 'post', 'put', 're', 'read', 'riktigt', 'same', 'se', 'see', 'share', 'since', 'small', 'something', 'start', 
'still', 'story', 'sure', 'tagged', 'than', 'their', 'these', 'thing', 'things', 'think', 'through', 'today', 'together', 'too', 'top', 'try', 'us', 
'use', 'used', 'very', 'way', 'week', 'well', 'were', 'where', 'which', 'while', 'who', 'work', 'year', 'years', 'år' 

10 % - 5 % '15', '20', '2015', '24', '25', '30', '____________________________', 'above', 'add', 'advert', 'almost', 'already', 'amazing', 
'another', 'använda', 'article', 'articles', 'away', 'bad', 'bag', 'barn', 'become', 'bed', 'being', 'better', 'between', 'big', 'bilder', 
'black', 'body', 'bästa', 'ca', 'called', 'came', 'change', 'check', 'choose', 'cold', 'colors', 'com', 'come', 'comes', 'comments', 
'content', 'continue', 'cool', 'course', 'cut', 'decided', 'delad', 'dessutom', 'dinner', 'diy', 'doesn', 'done', 'dry', 'during', 'each', 
'easy', 'eat', 'email', 'end', 'enjoy', 'enough', 'ever', 'ex', 'example', 'extra', 'faktiskt', 'familj', 'family', 'favorite', 'feeling', 
'feels', 'fina', 'finally', 'fint', 'follow', 'food', 'free', 'fresh', 'full', 'färg', 'först', 'ganska', 'getting', 'gillar', 'give', 'google', 
'hand', 'happy', 'hard', 'haven', 'having', 'hej', 'hello', 'help', 'hemma', 'him', 'his', 'hope', 'hos', 'hours', 'house', 'ihop', 'ikväll', 
'important', 'influencers', 'inside', 'instead', 'isn', 'keep', 'kids', 'kind', 'klart', 'kul', 'känns', 'köpa', 'later', 'least', 'leave', 'left', 
'looking', 'låt', 'makes', 'making', 'material', 'might', 'mind', 'minutes', 'mix', 'months', 'morning', 'music', 'must', 'night', 'ny', 
'nytt', 'nästan', 'old', 'once', 'outside', 'paint', 'pair', 'paper', 'par', 'part', 'party', 'perfect', 'personal', 'pictures', 'pinterest', 
'plus', 'posts', 'precis', 'pretty', 'previous', 'probably', 'products', 'quite', 'related', 'replies', 'roligt', 'runt', 'said', 'say', 'set', 
'she', 'shoes', 'short', 'should', 'show', 'sometimes', 'started', 'stay', 'style', 'such', 'summer', 'super', 'sweden', 'swedish', 
'taking', 'talk', 'tell', 'thinking', 'those', 'though', 'thought', 'three', 'tid', 'times', 'tips', 'tonight', 'took', 'turn', 'tutorial', 'tweet', 
'twitter', 'tycker', 'tänkte', 'united', 'until', 'using', 'view', 'visa', 'väldigt', 'walk', 'wanted', 'watch', 'water', 'weeks', 'went', 
'white', 'whole', 'why', 'without', 'words', 'working', 'world', 'write', 'writing', 'yesterday', 'yourself', 'älskar' 

Titlar 'Pappbokstäver med Lego –  Paper mache letters with Lego', '2015 part 4', 'Uttalande av Torsten Olbers ang Duodenal 
switch', 'Gör dina egna chilinötter', None, 'Sarah Palin stödjer Trump', 'USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten 
i Syrien', 'How do you communicate with your audience?', 'Att tappa det', 'Healthy green food', 'Last pics for a while..', 
'Some plans for 2016', '2015 Part 2', 'En Rockityd', 'LOOKS OF 2015', 'USA rustar upp kraftigt i Europa', 'Panama 
Papers -informations- och ekonomiskt krig', 'Saturday', 'Finest Awards 2016', 'Dark skies, happy thoughts', 'Beauty 
Essential: Rodin ‘Lavender Absolute’ Body Oil', 'Knäppa familjen', 'You can buy fashion, but you can’t buy style', 
'Kopp-crazy', 'The cool Revshare', 'Thrillerfest.', 'Swedish summer: Skanör', 'Playwood', 'Mitt allt!', 'I can’t adult right 
now', 'A month delayed …guess what in it.', 'COCONUTDRINKS & WATERMELON', 'Halsband med målade träpärlor  
Painted wooden bead necklace', 'Let’s go to the beach', 'Walking the line between feminine and tough', 'Starting my Ta-
da list', 'Halsband med nabbipärlor –  Nabbi bead necklace', 'Fina strömbrytare', 'Allow yourself to be vulnerable', 
'Primärval i New Hampshire', 'Renovera garaget', 'Snurror av nabbipärlor –  Nabbi bead spin tops', 'W.E.L.C.O.M.E', 
'Central park + Ralph’s coffee', 'Inte stanken från bara Panama Papers! USA-elitens skattefiffel döljs.', 'Tribeca in New 
York', 'PCM IT Solutions & Services', 'Clifton Strengthsfinder – en halvdant underbyggd ”skip leg day”-filosofi?', 'How 
will Africans get a better life?', 'Decoupage på pappbokstäver –  Decoupage on paper mache letters', 'Halsband med 
virkade pärlor –  Crochet wooden bead necklaces', "when I'm lost in a place that I thought I knew", 'LIFE IS SHORT, 
BUY THE SHOES.', 'Hos mormor', 'Fake army', 'Rymdraket av toarullar –  Toilet roll rocket', 'Learn to fly (Johan Bakke 
– Acoustic Foo Fighters Cover)', 'Great music at Wood´s', 'Write it down', 'HELLO THERE DREAM BAG', 'How to 
Write an Argumentative Paper', 'The Net-a-Porter Sale is on!', 'LIFE ISN’T AS SERIOUS AS THE MIND MAKES IT 
OUT TO BE', 'Be yourself, be fabulous, be schizofrenic', 'NYÅRSDAGEN', 'Stenskyltar till trädgården –  Pebble plant 
markers', 'Clothing', 'Lynch – Em Sports – May u read someones texts online how, mobile spy ipad', 'Qbic Hotel 
London', 'Gjuta betongbokstäver –  Making concrete letters', 'Förmiddag med pulka', 'Korsstygn till barnrummet –  Cross 
stitch paper animals', 'Paris Fashion Week', 'MARBLE GAME STRONG', 'Det är i hjärtat det händer' 
 

 
Figur I. Kluster 2, test B. 

100 % - 90 % '2016' 
90 % - 80 % Ingen ordförekomst för intervallet 
80 % - 70 % Ingen ordförekomst för intervallet 
70 % - 60 % Ingen ordförekomst för intervallet 
60 % - 50 % Ingen ordförekomst för intervallet 
50 % - 40 % Ingen ordförekomst för intervallet 
40 % - 30 % 'januari' 
30 % - 20 % Ingen ordförekomst för intervallet 
20 % - 10 % '01', '10', 'februari', 'författare', 'inlägg', 'just', 'kommentar', 'postat', 'publicerat', 'se', 'år' 
10 % - 5 % '00', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '20', '2015', '21', '22', '25', '30', 'april', 'bild', 'bilder', 'blogg', 'by', 'bästa', 'börjar', 

'comment', 'comments', 'dags', 'dela', 'faktiskt', 'gillar', 'hem', 'hittar', 'hoppas', 'hos', 'inlägget', 'ju', 'kl', 'klart', 
'kommentarer', 'kommentera', 'känner', 'känns', 'leave', 'lämna', 'maj', 'maria', 'mars', 'ny', 'nytt', 'on', 'postades', 'posted', 
'riktigt', 'runt', 'stockholm', 'taggar', 'the', 'this', 'tiden', 'tycker', 'vecka', 'väldigt', 'årets' 



 
Titlar 'Tror du att kärleken kräver offer?', 'Inbjudan till Vårspelen', 'Odlingsinspiration', None, 'Tack Maj – Välkommen Juni', 

'Låt partnern få ha sina känslor', 'Träningsskorna var är ni?', 'Paris inspiration från mässan!', 'Program för Vårspelen 
2016', 'HAPPY TUESDAY', 'Mitt barn Onsdag Addams.', 'Staycation på spahotell i Stockholm', 'Gränser i förhållandet', 
'Att flytta in', 'Fågelbilder från Stockholms ström..', 'FIRST PAINTING OF THE YEAR', 'Enkäten har ett helt uppslag i 
Medicinsk access nr 2/2016', 'Magövningar på Snapchat', 'Annica, thats me!', 'Word!', 'Man Utd Baby', 'Quantas åter 
i\xa0topp', 'Testagram | Januari', 'Parträning', '2016 years’ Jennifer', 'Målsättningar och ändrade planer', 'Bildregn från 
Mollys dop 2016-04-09', '88/37', 'Januari 2016', 'Lägenhet vid Mariatorget', 'Så skapades Pokémon Go-succén', 'Cats and 
stars', 'Tre kokböcker för klimatsmart mat', 'Sanningen bakom min profilbild…', '3 klockor', 'Topp och Jacka', 'Titthål, 
…', 'Går på långledighet..', 'En torsdag på jobbet', 'När livet står i brand.', 'Lite ändringar i designen', 'Kulturarv, 
lokalhistoria, böcker och språk', 'NU ÄR DEN HÄR , MIN NYA JACKA', 'Underbaraste sängmobilerna', 'VÄRLDENS 
FINASTE JULKLAPP', 'Vårtecken börjar att dyka upp..', 'PICK ANY NUMBER, CHOOSE ANY COLOR', 'Två 
selfies.', 'Thaiboxningsfys', 'Gran Canaria 2016 :)', 'Dagens låt: Melanie C – Drown', 'Sjuk', 'Tävlingscomeback – 
Ultravasan 90 2016', 'Mobiltelefonutmaningen', 'Kallelse till årsmöte 2/11 2016', 'Stornorrland, medier och ugglor i 
mossen', 'När vi dras till det negativa', 'Nu kan ni nominera!', 'Från Amelia och Bellas spakväll', 'Tänk om du visste att 
det var sista gången ni älskade', '2016 – en tillbakablick', 'Trendrapport 2016', 'En liten illustration', 'Byggmöte och 
fortsättning på showroom…', 'Mot Åbo!', 'Trenchcoat', 'Att våga utgå från att partnern vill oss väl', 'Tävlingar på gång', 
'Livets enkla stunder', 'Grey hair, do care', 'Winter wonderland', 'Omväxlande jobb jag har', 'Samarbeta för miljön', 
'Studenter! Här är Mises University-guiden för 2016', 'Nu ryker vinterpälsen!' 
 

 
Figur J. Kluster 3, test B. 

100 % - 90 % Ingen ordförekomst för intervallet 
90 % - 80 % Ingen ordförekomst för intervallet 
80 % - 70 % Ingen ordförekomst för intervallet 
70 % - 60 % Ingen ordförekomst för intervallet 
60 % - 50 % Ingen ordförekomst för intervallet 
50 % - 40 % Ingen ordförekomst för intervallet 
40 % - 30 % 'hem', 'ju' 
30 % - 20 % 'hemma', 'riktigt', 'se', 'skönt', 'väldigt' 
20 % - 10 % '2016', 'barnen', 'bilder', 'bästa', 'började', 'börjar', 'dags', 'dela', 'direkt', 'email', 'faktiskt', 'fina', 'ganska', 'haha', 'helgen', 

'himla', 'hoppas', 'hos', 'istället', 'iväg', 'jobbet', 'just', 'kul', 'kväll', 'kvällen', 'känner', 'känns', 'mamma', 'massa', 'mat', 
'middag', 'morgon', 'nästan', 'pinna', 'precis', 'runt', 'slut', 'sova', 'såg', 'tag', 'tid', 'tiden', 'tillbaka', 'timmar', 'tur', 'tycker', 
'tänkte', 'vecka', 'veckan', 'ville', 'älskar', 'äta', 'åka', 'åkte', 'år', 'åt' 

10 % - 5 % '00', '10', '12', '15', '20', '30', 'alldeles', 'alls', 'annars', 'barn', 'behöver', 'besök', 'bild', 'bilen', 'bloggen', 'brukar', 'börja', 
'början', 'börjat', 'ca', 'dessutom', 'egentligen', 'emot', 'enda', 'ens', 'extra', 'familjen', 'film', 'fint', 'fort', 'fortfarande', 'fredag', 
'frukost', 'först', 'försöka', 'förutom', 'gillar', 'glad', 'gången', 'gånger', 'hann', 'hej', 'hel', 'helg', 'hitta', 'hittade', 'huset', 
'händer', 'härligt', 'hålla', 'håller', 'höll', 'iallafall', 'igång', 'ihop', 'ikväll', 'inlägg', 'januari', 'jobb', 'jobba', 'jobbar', 'kaffe', 
'kallt', 'klart', 'klockan', 'knappt', 'kommentar', 'kommentarer', 'kort', 'kram', 'kroppen', 'kände', 'kändes', 'känna', 'köpa', 
'köpte', 'köra', 'körde', 'la', 'ledig', 'liksom', 'lugn', 'lugnt', 'lunch', 'lämna', 'låg', 'lång', 'lördag', 'minuter', 'morgonen', 
'mysigt', 'måndag', 'natt', 'natten', 'ny', 'nytt', 'nöjd', 'ont', 'otroligt', 'pappa', 'par', 'pass', 'perfekt', 'plats', 'promenad', 'resten', 
'roligt', 'sa', 'saker', 'samtidigt', 'satt', 'senaste', 'sett', 'sitta', 'sitter', 'sjukt', 'skolan', 'snabbt', 'snö', 'snön', 'soffan', 'solen', 
'somnade', 'sov', 'sover', 'speciellt', 'spännande', 'stan', 'stod', 'strax', 'stund', 'svårt', 'sängen', 'sätta', 'såklart', 'söndag', 'tagit', 
'trodde', 'trots', 'träna', 'träning', 'trött', 'tyckte', 'typ', 'tyvärr', 'tänker', 'tänkt', 'ungefär', 'uppe', 'va', 'vaknade', 'vanligt', 
'veckor', 'vila', 'väg', 'vägen', 'vänner', 'väntar', 'äntligen', 'åker' 

Titlar 'Mera snö', 'Grattis på 4års dagen!', None, 'Laser & shopping', 'Förvaringskista', 'Nittonde mars', 'Årsresumè 2015 del 1', 
'Naturligt ljus på Tusses fluff', 'Måndag och hur det känns att blogga igen', 'Det är så stilla', 'Inspirerande magasin och en 
kopp kaffe', 'Jul och nyår 2015', 'Basemile Snowdown dag 1: The Rise and Falls of our Subzero Hero', 'Tisdagscykling – 
Fredrik Christianssons comeback', 'Hej mitt vinterland…', 'Besöksrekord på Borås skidstadion\xa0igår?', 'Kvällsmat', 
'Morning vardag!', 'weekend stories', 'Jippi,  underbart gott med sötpotatisstrips', 'Snöflingor', 'Att semestra nära', 
'Onsdagen so far', 'Jag är bäst!', '”När katterna är borta dansar råttorna på bordet”', 'Vecka 33', 'Ansiktsförlamning – en 
natt på akuten', 'Tavelleverans', 'Pannkakslunch på ön', 'Bara vi två', 'DIY kruka av avfallspåse', 'Vecka 38 (37+2)', 
'Vardagsrummet då?', 'Första skoldagen avklarad', 'Full fart!', 'Damn, I did it again!', 'here we go again', 'Ny dag nya 
allting', 'Hola', 'En dag med guldkant', 'Kul med förnying!', 'Svenskt tenn', 'Babytid', 'Tung skidtur genom vacker 
vinterskog', '10 mars', 'Nellie The fotograf', 'Nya familjemedlemmar', 'brunch', 'Det slog mig', 'Överkroppen och psyket 
fick tränat i alla fall', '2016 är här!', 'Måndag', 'Mulen torsdag', 'TASSELS', 'På banan', 'Hissmontör', 'Nacka forum', 
'Feber från helvetet!', 'Äventyrsdags', 'Gråtfest!', 'När andan faller på', 'Kallt', 'Tankar kring dagens ritt med Fordson', 
'Lever i flyttkartonger', 'VAB och receptskrivardag', 'viforsen', 'månad 8', 'Morgonpromenad', 'Jag bara älskar mat', 
'Vardagen', 'När 2015 blev 2016', 'The weekend', 'Äntligen är det igång', 'Att klara ett frisörbesök med sharadspråket….', 
'Snart födelsedag' 

 

 

Figur K. Kluster 4, test B. 

100 % - 90 % Ingen ordförekomst för intervallet 
90 % - 80 % 'dl' 
80 % - 70 % Ingen ordförekomst för intervallet 
70 % - 60 % 'minuter' 
60 % - 50 % 'blanda', 'låt', 'msk', 'salt', 'tsk' 
50 % - 40 % 'ca', 'ihop', 'lägg', 'recept', 'tillsätt', 'ugnen' 
40 % - 30 % 'grader', 'grädda', 'häll', 'ingredienser', 'koka', 'rör', 'servera', 'smör', 'vatten', 'ägg' 
30 % - 20 % '10', '20', '200', '30', 'behöver', 'bitar', 'dela', 'peppar', 'portioner', 'receptet', 'skär', 'socker', 'stek', 'svalna', 'vispa' 



20 % - 10 % '100', '12', '15', '150', '175', '2016', '25', '250', '40', '50', 'baka', 'bakplåtspapper', 'bakpulver', 'botten', 'bred', 'brukar', 
'bunke', 'choklad', 'cirka', 'cm', 'degen', 'direkt', 'extra', 'form', 'formen', 'fraiche', 'fräs', 'färg', 'färsk', 'fördela', 'först', 'gillar', 
'gram', 'grädde', 'grädden', 'gul', 'hacka', 'hackad', 'hemma', 'honung', 'håller', 'ingredienserna', 'istället', 'ju', 'just', 'kakao', 
'kastrull', 'klart', 'krm', 'kylen', 'känns', 'lock', 'lök', 'löken', 'mat', 'middag', 'mitten', 'mixa', 'mjöl', 'mjölk', 'nästan', 'olivolja', 
'olja', 'ordentligt', 'ost', 'par', 'passar', 'perfekt', 'plåt', 'pressa', 'puttra', 'resten', 'riktigt', 'riven', 'rulla', 'runt', 'sallad', 'se', 
'servering', 'skala', 'skiva', 'skivor', 'skål', 'smak', 'smaka', 'smet', 'smeten', 'smält', 'smöret', 'st', 'stekpanna', 'strö', 
'strösocker', 'stund', 'ställ', 'stå', 'svartpeppar', 'sås', 'såsen', 'tid', 'tiden', 'timmar', 'tomater', 'toppa', 'tycker', 'vattnet', 
'vetemjöl', 'vispgrädde', 'vitlök', 'vitlöksklyftor', 'väldigt', 'vänd', 'värm', 'värme', 'värmen', 'ytterligare', 'äta', 'äter', 'år', 'åt' 

10 % - 5 % '125', '225', '400', '500', '75', 'alldeles', 'alls', 'annars', 'använd', 'använda', 'använde', 'använder', 'arbeta', 'bake', 'barnen', 
'basilika', 'behövs', 'beroende', 'bit', 'blandar', 'blandningen', 'bollar', 'bröd', 'brödet', 'burk', 'byta', 'bär', 'bästa', 'börja', 
'börjar', 'chili', 'citron', 'citronsaft', 'crème', 'dagens', 'dags', 'deg', 'delar', 'dessutom', 'dra', 'därefter', 'egen', 'egentligen', 
'email', 'ev', 'eventuellt', 'ex', 'faktiskt', 'fina', 'finhacka', 'fint', 'flingsalt', 'florsocker', 'flytande', 'food', 'forma', 'fortfarande', 
'frukost', 'frysen', 'fyllning', 'fyllningen', 'färdiga', 'färska', 'försiktigt', 'förvara', 'ganska', 'garnera', 'garnering', 'glas', 
'grovt', 'grönsaker', 'gången', 'gånger', 'hackade', 'hallon', 'havregryn', 'hej', 'helgen', 'hem', 'hetta', 'himla', 'hitta', 'hittade', 
'hittar', 'hoppas', 'hos', 'hälften', 'hålla', 'hårt', 'ikväll', 'ingefära', 'innehåller', 'instruktioner', 'jordgubbar', 'jämn', 'jämnt', 
'jäsa', 'jäst', 'kaffe', 'kakan', 'kakorna', 'kallna', 'kallt', 'kavla', 'klar', 'klara', 'klick', 'klicka', 'knåda', 'kokosolja', 
'kommentarer', 'konsistens', 'krossade', 'kruka', 'krydda', 'kyckling', 'känner', 'köket', 'köpa', 'kött', 'laga', 'lager', 'lagom', 
'lax', 'lime', 'liter', 'lägger', 'lämna', 'låg', 'lös', 'massa', 'matberedare', 'maten', 'medan', 'minut', 'mjuk', 'mjuka', 'mjölet', 
'mjölken', 'morötter', 'mosa', 'måltid', 'natten', 'nedan', 'njut', 'noga', 'nypa', 'nytt', 'on', 'osten', 'otroligt', 'ovanpå', 'paket', 
'panna', 'paprika', 'parmesan', 'pasta', 'pastan', 'pensla', 'peppra', 'persilja', 'personer', 'pinna', 'platta', 'plåten', 'potatis', 
'precis', 'pressad', 'prova', 'purjolök', 'påse', 'rapsolja', 'riktig', 'ringla', 'ris', 'riv', 'rostade', 'rumsvarmt', 'röd', 'rödlök', 'salta', 
'samman', 'samtidigt', 'serveras', 'sida', 'sidan', 'sjuda', 'sked', 'skölj', 'slut', 'slät', 'slå', 'smakar', 'smula', 'snabbt', 'sockret', 
'spara', 'spenat', 'spritsa', 'spännande', 'stavmixer', 'svag', 'svårt', 'såg', 'såhär', 'tag', 'taget', 'taggar', 'tallrik', 'testa', 'the', 
'tillagning', 'tillbaka', 'tillsätter', 'timme', 'tips', 'tjocka', 'tomat', 'tomatpuré', 'toppen', 'torkad', 'torr', 'torra', 'tryck', 'tunt', 
'tänka', 'tänkte', 'ugn', 'ungefär', 'valfri', 'vaniljsocker', 'vanlig', 'vanliga', 'varm', 'varma', 'veckan', 'vila', 'vin', 'vinet', 'vita', 
'vitlöken', 'vitpeppar', 'vitt', 'vänner', 'äggen', 'äggulor', 'älskar', 'övriga' 

Titlar 'Bananpannkakor med mangopuré', 'Hallon- och kolatårta', 'Vaniljglass och vårkänslor', 'Havrebaguetter', 
'Paleoinspirerad gratäng', 'Uppskattat bröd', 'Oreos', 'Nutellacrisp', 'Mina supergoda kikärtsbiffar med koriander & sambal 
olek', 'Indisk kikärtsgryta', 'Julfruktkaka', 'Gurkburk!', 'Recept – indisk kikärtscurry', 'Stekt torskfile med granatäpplesås 
(mjölkfri)', 'Strassburgare med choklad och kolasmak', 'Kyckling med hemmagjord champinjonsås', 'Ugnsrostad pumpa 
eller vintersquash med chèvre', 'Äggmuffins', 'Paleo banan-choklad gröt', 'Rotfruktsgryta med lax och dillaioli', 'Saag 
Ghost – en av mina favoriträtter', 'Valentine-maränger', '🍴🍴 Cannelloni', 'Ugnsstekta ägg med skinka och\xa0grönsaker', 
'BARNMATSRECEPT steg 4: smarrig basilikakryddad fläskfilépasta med morot, broccoli och tomat', 'Kesoplättar i 
ugnen', 'Go Green', 'Chocolate chip cookies m.m', 'Våffelpremiär, bara för att vi kan', 'Vegansk muggkaka', 'Zacapa black 
– fredagsdrinken', 'Mazarinpaj (mjölkfri)', 'Minipavlova med flädercurd och jordgubbar', 'Godaste bearnaise receptet', 
'Barnmatsrecept steg 4: gräddig örtkryddad torsk i ugn med ris, morötter och ärtor', 'Ostkaka', 'Ugnsbakad lax med sweet 
chilisås', 'Baka Minisemlor', 'Marshmallow Crisp Brownie', 'Mer än bara en burgare…', 'Gårdagens middag', 
'Nutellagifflar', 'Middag på ambassaden', 'Morotsraggmunkar', 'Bönsallad med fetaost, mango och nötter!', 'Middagstips', 
'Semmelwrap lchf', 'Lyxsallad & Champagne', 'Desserttips till helgen!', 'Asiatisk sallad på spagettipumpa', 
'HASSELNÖTSBROWNIE MED KOLASÅSTOPPING', 'Club Sandwich', 'Morotsbröd', 'Thailändska fish cakes', 
'MELON-, AVOKADO- & HALLOUMISALLAD MED SUGARSNAPS, MYNTA & HONUNGSVINAIGRETTE', 
'Sangria med smak av jordgubb och kiwi – recept', 'Broccoligratäng', 'Morgonstund har guld i mun?', 'Knättebanketten – 
En nobel nyårssupé att bryta ihop över', 'ATT SÄTTA GULDKANT PÅ VARDAGEN – RÖDBETSCARPACCIO 
MED POLKABETA, GETOSTKRÄM, ROSTADE PINJENÖTTER & ÖRTOLJA', 'MÅNADENS GRÖNA MAJ: 
RABARBERSLUSHIE MED LIME & FLÄDER', 'Tjockkockens Ostplättar', 'Köttfärs- och vitkålsgratäng', 'Vegansk 
oreocheesecake <3', 'Indiska köttbullar med pistage och gurksallad', 'Kärleksmums & Strösselkakor', 'Nyttig 
mandelmassa', 'Världens godaste cheesecake', 'Nice cream med hallon', 'Pizza med julskinka', 'Ugnsbakade jordgubbar 
med kokosparfait', 'Nötbröd med tranbär', 'Cookies in a jar – den perfekta presenten', 'Minipavlova', 'Det nya året' 

 
Figur L. Kluster 5, test B. 

100 % - 90 % Ingen ordförekomst för intervallet 
90 % - 80 % Ingen ordförekomst för intervallet 
80 % - 70 % Ingen ordförekomst för intervallet 
70 % - 60 % Ingen ordförekomst för intervallet 
60 % - 50 % Ingen ordförekomst för intervallet 
50 % - 40 % 'ju', 'se', 'år' 
40 % - 30 % 'just' 
30 % - 20 % '2016', 'barn', 'behöver', 'egentligen', 'faktiskt', 'känner', 'känns', 'liv', 'livet', 'riktigt', 'saker', 'tid', 'tiden', 'tycker', 'väldigt' 
20 % - 10 % '10', 'alls', 'bilder', 'blogg', 'bloggen', 'brukar', 'bästa', 'börja', 'började', 'början', 'börjar', 'dela', 'dessutom', 'direkt', 'egen', 

'egna', 'enda', 'ens', 'extra', 'fel', 'folk', 'fortfarande', 'först', 'försöka', 'försöker', 'ganska', 'gillar', 'glad', 'gånger', 'handlar', 
'hem', 'hemma', 'hitta', 'hoppas', 'hos', 'händer', 'hålla', 'håller', 'igång', 'ihop', 'inlägg', 'istället', 'jobb', 'kommentarer', 'kul', 
'känna', 'liksom', 'läsa', 'människor', 'mål', 'ny', 'nytt', 'nästan', 'ord', 'otroligt', 'plats', 'precis', 'roligt', 'runt', 'samtidigt', 
'senaste', 'sitter', 'själva', 'skriva', 'slut', 'sverige', 'svårt', 'såg', 'tag', 'tillbaka', 'trots', 'typ', 'tänka', 'tänker', 'tänkte', 'ville', 
'vissa', 'världen', 'älskar', 'åt' 

10 % - 5 % '100', '15', '20', '2015', '30', 'absolut', 'alldeles', 'allra', 'annars', 'annorlunda', 'antal', 'använda', 'använder', 'barnen', 'berätta', 
'betyder', 'bild', 'bilden', 'blogga', 'bok', 'boken', 'bor', 'böcker', 'bör', 'börjat', 'dags', 'delar', 'dra', 'däremot', 'dålig', 'dåligt', 
'eget', 'emot', 'energi', 'ex', 'exempel', 'facebook', 'familj', 'fan', 'fantastiskt', 'fina', 'fint', 'fokus', 'form', 'fort', 'fortsätta', 
'framtiden', 'framåt', 'fråga', 'frågan', 'frågor', 'fullt', 'fungerar', 'funkar', 'följa', 'företag', 'förstå', 'förstår', 'förutom', 
'föräldrar', 'gamla', 'gav', 'grund', 'gången', 'haha', 'hand', 'hej', 'hel', 'himla', 'hittar', 'hjälpa', 'hälsa', 'hänt', 'håll', 'hör', 'höra', 
'ifrån', 'igenom', 'ihåg', 'inlägget', 'innebär', 'intressant', 'iväg', 'januari', 'jobba', 'jobbar', 'jobbet', 'jobbigt', 'klart', 'knappt', 
'kommentar', 'kort', 'kring', 'kropp', 'kroppen', 'kände', 'kändes', 'känsla', 'känslan', 'känslor', 'kärlek', 'köpa', 'leva', 'lever', 
'liknande', 'lägger', 'lämna', 'lär', 'lära', 'läs', 'läser', 'läst', 'låg', 'lång', 'låta', 'låter', 'mamma', 'massa', 'massor', 'mat', 'medan', 
'minns', 'människa', 'må', 'månad', 'månader', 'mår', 'namn', 'nämligen', 'nära', 'någonsin', 'någonstans', 'oavsett', 'okej', 
'omkring', 'ont', 'orkar', 'osv', 'par', 'passar', 'pengar', 'per', 'perfekt', 'person', 'personer', 'plötsligt', 'prata', 'pratar', 'problem', 



'resa', 'sa', 'sak', 'saknar', 'satt', 'sett', 'sida', 'sidan', 'sitta', 'sjukt', 'självklart', 'skapa', 'skillnad', 'skolan', 'skrev', 'skrivit', 
'skönt', 'sluta', 'slutet', 'snabbt', 'sociala', 'speciellt', 'spelar', 'spännande', 'stockholm', 'stund', 'stå', 'största', 'svar', 'svenska', 
'säkert', 'sällan', 'särskilt', 'sätta', 'sätter', 'sådan', 'sådant', 'såklart', 'sånt', 'tagit', 'tankar', 'tanke', 'the', 'timmar', 'tips', 'titta', 
'trodde', 'träna', 'träning', 'trött', 'tur', 'tyckte', 'tyvärr', 'tänk', 'tänkt', 'undrar', 'ungefär', 'vanligt', 'varandra', 'vecka', 'veckan', 
'veckor', 'verkar', 'veta', 'vilja', 'visa', 'visar', 'visste', 'vore', 'väg', 'vägen', 'välja', 'vän', 'vänner', 'ytterligare', 'älskade', 
'äntligen', 'äta', 'äter', 'åka', 'åren', 'önskar' 

Titlar 'Detta med att springa milen', None, 'Inoubliable – Om den enda skönhetsprodukten jag köpt på två år', 'Fnatt på mig 
själv..', 'NEJ till cancer! Familjen växer m.m', 'Min utmattningssjukdom', 'Nu kavlar jag upp ärmarna och säger nu kör 
vi!', 'Vad ska jag bli när jag blir stor?', 'Jaga julklappar i tid i år', 'Att inte vara så jävla jante', 'LEVER', '2 minuter och 36 
verkliga sekunder av mitt liv..', 'Lovely sunday', 'Osynliga sexuella preferenser', 'Ehlers-Danlos Syndrom', 'Stackars 
blogg', 'Bloggens 2015', 'Skolsnacket som kan behövas', 'Skammens dag', 'En kommersiell framtid', 'Sponsrad video', 
'Om tur', 'AIK – Skutskär Bandy = 0-8', 'Få ordning på dina bilder', '29/2: Nu är det slut!', 'Politikerförakt och förakt i 
allmänhet - 25 augusti', '#7punkt0dieten', 'Kvinnor som begränsar sig själva är ingen lösning på det sexuella våldet', 
'Författare med följare stärker förlagens debutantsatsningar', 'Viktigaste är att MÅ BRA', '13 Juli 2016', 'Rörlighet är 
viktigt även för löpning', 'Januari', 'Berättelsens möjligheter', 'Resultat Azzalure', 'I mitt lilla hörn av världen…', 
'Inspirationen är på topp -Nu finns inget stopp!', 'Videoblogg 1 – Välkomna', 'Lokalkännedom ”var fan är jag?”', 'Hej', 
'Upprepade missfall', 'Lördag 2/4…', 'Tvivel', 'Dar es Salaam', 'Något så kontroversiellt som frukost', 'En operation..', 
'Nyårslöften 2016', 'Julhets – Med naturen som läromästare', 'Hur gick det med 2015 års mål?', 'Lugn löpning är bättre än 
ingen löpning', 'Barn får inte ha tråkigt!', 'Scrivener', 'Året 2015- bästa', 'Ett år äldre', 'Origamifåglarna', 'WHERE ARE 
YOU TONIGHT?', 'BRAND I STÄLLVERKET', 'Bästa hudtipsen i vinter', 'Tankar om tränare och träningar', 'Barnet 
inom dig', 'Snabbguide för hur bloggdesignen fungerar', 'Till Daniel: Idag fick ni en ny ängel i himmelen', 'Innehållsrik 
månad', 'Så dant', 'När man inte har mål! (Tips & en övning)', 'Barn behöver inte förskolan?', 'Återhämtning och kalas', 
'Risker vid graviditet?', 'Omkoppling sker', 'Bruksprov!', 'En aktuell rapport', 'Personlig present', 'Sjukt minne – den 
förlamade duktigheten', 'En träningslista', 'Lite uppdatering' 

 
 
Figur M. Stop words 
 
aderton adertonde adjö aldrig all alla allas allt alltid alltså andra andras annan annat artonde artonn att av bakom bara behöva behövas behövde 
behövt beslut beslutat beslutit bland blev bli blir blivit borde bort borta bra bäst bättre båda bådas både dag dagar dagarna dagen de del delen 
dem den denna deras dess dessa det detta dig din dina dit ditt dock dom du där därför då efter eftersom elfte eller elva en enkel enkelt 
enkla enligt er era ert ett ettusen fall fanns fast fem femte femtio femtionde femton femtonde fick fin finnas finns fjorton fjortonde fjärde fler 
flera flesta fram framför från fyra fyrtio fyrtionde få får fått följande för före förlåt förra första ge genast genom ger gick gjorde gjort god goda 
godare godast gott gälla gäller gällt gärna gå gång går gått gör göra ha hade haft han hans har hela heller hellre helst helt henne hennes heter hit 
hjälp hon honom hundra hundraen hundraett hur här hög höger högre högst i ibland idag igen igår imorgon in inför inga ingen ingenting inget 
innan inne inom inte inuti ja jag jämfört kan kanske knappast kolla kom komma kommer kommit kr kunde kunna kunnat kvar kör legat ligga 
ligger lika likställd likställda lilla lite liten litet lägga länge längre längst lätt lättare lättast långsam långsammare långsammast långsamt långt 
man med mellan men menar mer mera mest mig min mina mindre minst mitt mittemot mot mycket många måste möjlig möjligen möjligt 
möjligtvis ned nederst nedersta nedre nej ner ni nio nionde nittio nittionde nitton nittonde nog noll nr nu nummer när nästa någon någonting 
något några nån nåt nödvändig nödvändiga nödvändigt nödvändigtvis och också ofta oftast olika olikt om oss på rakt redan rätt sade sagt 
samma samt sedan sen senare senast sent sex sextio sextionde sexton sextonde sig sin sina sist sista siste sitt sju sjunde sjuttio sjuttionde sjutton 
sjuttonde själv sjätte ska skall skulle slutligen små smått snart som stor stora stort står större störst säga säger sämre sämst sätt så ta tack tar 
tidig tidigare tidigast tidigt till tills tillsammans tio tionde tjugo tjugoen tjugoett tjugonde tjugotre tjugotvå tjungo tolfte tolv tre tredje trettio 
trettionde tretton trettonde tro tror två tvåhundra under upp ur ursäkt ut utan utanför ute vad var vara varför varifrån varit varje varken varsågod 
vart vem vems verkligen vet vi vid vidare viktig viktigare viktigast viktigt vilka vilken vilket vill visst väl vänster vänstra värre vår våra vårt än 
ändå ännu är även åtminstone åtta åttio åttionde åttonde över övermorgon överst ävre nya procent ser skriver tog året 
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