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Sammanfattning 

 

Sociala medier innehåller idag massor av information som kan bidra till 

att ge applikationer och produkter ett stort mervärde genom att ge en 

förbättrad användarupplevelse. I vissa fall kan sådan information inte 

erhållas utan att först matcha data från en eller flera datakällor genom en 

data fusion. 

 

Eniro Initiatives AB vill undersöka möjligheter för att genomföra en 

automatiserad data fusion genom att koppla företag från sitt API till 

motsvarande företag på sociala medier. Problematiken ligger i att den 

enda helt säkra källan till matchning av alla svenska företag är dess 

organisationsnummer, vilket är data som inte finns tillgänglig hos API:er 

från utländska företag. Syftet var att undersöka möjligheter för att på 

automatiserat sätt kunna matcha relaterad data från olika datakällor. 

 

I detta examensarbete har en prototyp utvecklats som matchar företag 

från Eniros API med företags sidor från Facebooks API. Resultatet från 

tester av denna prototyp visar dock brister, då det uppkom fall där 

redundant information bidrog till att prototypen kunde godkänna 

inofficiella sidor med koppling till det relevanta företaget, vilket inte var 

önskvärt. 

Nyckelord 

Data Fusion, text recognition, textmatchning, företagsdata   
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Abstract 

Social media today contains a lot of information that can add a great val-

ue for applications and products by achieve an improved user experience. 

In some cases, such information cannot be obtained without matching 

data from one or several data sources through a data fusion. 

 

Eniro Initiatives AB wants to explore opportunities to implement an au-

tomated data fusion model by matching companies from its own API to 

the corresponding company on social media. The problem is that the only 

completely secured data of matching of all Swedish companies is its cor-

porate identity, which is data that is not available with APIs that origin 

from foreign companies. The aim was to explore possibilities for the au-

tomated way to match related data from different data sources.  

 

In this thesis, a prototype was developed to match companies from Eni-

ro’s API with company pages from Facebook's API. The results from the 

tests of this prototype shows small deficiencies where redundant infor-

mation made the prototype able to approve unofficial pages with links to 

the relevant company, which was not desirable. 

Keywords 

Data Fusion, text recognition, text matching, company data  
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Förord 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete inom datateknik på 

Kungliga Tekniska Högskolan, på uppdrag av företaget Eniro Initiative 

AB. 

 

För att kunna tillgodogöra sig vissa delar av denna rapports innehåll bör 

grundläggande kunskaper finnas inom datavetenskap. 

 

Kursiv text i detta examensarbete motsvarar engelska termer som inte var 

lämpliga för översättning till svenska. 

 

Vi vill passa på att tacka personalen på Eniro som har varit 

tillmötesgående och hjälpsamma. Vi vill speciellt tacka Ashkan Sarkeshik, 

Mikael Faghihi,  Nikolaus Athanassiadis, Anastasios Karagkounis, Viggo 

Ludvigsen och Joakim Sjöberg som har varit aktiva och hjälpt oss med 

frågor under examensarbetet. Vi vill även tacka vår handledare Jonas 

Wåhslén. 
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Ordförklaring 

API - Application Programming Interface, beskriver hur programvaror 

kan integrera med varandra. 

 

URL - Uniform Resource Locator, är en global adress av dokument och 

andra resurser på Internet. 

 

GIT - Versionshanteringsprogram, används för att dela kod mellan 

utvecklare. 

 

MySQL - Är ett frågespråk som använder SQL för att ställa frågor till 

databaser. 

 

Pseudokod – Ett icke-programspråk som beskriver algoritmer på ett 

överskådligt sätt. 

 

JSON - JavaScript Object Notation, är ett textbaserat format som är 

läsbart för människor och används vid överföring av dataobjekt.  

 

Matchning – Ett ord som används i detta arbete för att beskriva hur 

pass lika två jämförda textsträngar är. Två exakt likadana strängar 

betraktas som en matchning på 100 %.   
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver problemställningen som ligger till grund för detta 

examensarbete. Det visar också de ställda målsättningarna som sattes 

inledningsvis i arbetet. Kapitlet behandlar också avgränsningar och en 

kapitelgenomgång. 

1.1 Problemformulering 

Ibland finns ett behov av att slå ihop data från två olika datakällor för att 

utvinna ett större informationsvärde. Det kan finnas mönster i data 

mellan olika källor som kan ge en ökad kunskap, denna metod kallas för 

data mining.  

Men det finns fall där tillräckligt matchande data inte existerar, detta kan 

medföra problem vid ett genomförande av en data mining. Då krävs det 

att en ny tillförlitlig datamängd kan matchas från två eller fler datakällor. 

En sådan process kan beskrivas som en data fusion och bör skapas 

genom att matcha pålitliga parametrar för ett säkert antagande att data 

verkligen är relaterat.  

 

Eniro Initiative AB ville matcha företag från sina databaser med 

motsvarande företags sidor på Facebook på ett automatiserat sätt. 

Problematiken låg i att den enda helt säkra källan till matchning av alla 

svenska företag är dess organisationsnummer, vilket är data som inte 

finns tillgänglig genom Facebooks API. Detta arbete utreder möjligheter 

och tillvägagångssätt för att på ett så automatiserat sätt som möjligt hitta 

pålitliga samband mellan olika datamängder där någon exakt matchning 

av data inte alltid existerar. En viktig aspekt vid förfrågningar mot olika 

API:er är formatet på de parametrar som inkluderas i förfrågningen. 

Arbetet kommer även att undersöka hur formatet på parametrar kan 

påverka returvärden för sökningar mot relevanta API:er.   
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1.2  Målsättningar 

 

Arbetet för detta examensarbete var uppdelat i tre olika faser; en 

förstudiefas, en implementationsfas och en analytisk fas.  

 

Målsättningar för förstudiefasen: 

1. Genomförande av en generell litteraturstudie kring områdena 

data fusion, data mining och textmatchning som skulle fördjupa 

kompetensen för att kunna utveckla och utvärdera prototyper 

som skulle implementeras för det specifika fallet. 

2. Omvärldsanalys kring relevanta ämnen där forskning och 

dokumentation skulle visa på vad som tidigare gjorts i liknande 

fall och inom liknande ämnesområden.  

3. Beskrivning av strategier samt relevanta motiveringar till de 

valda strategierna för de prototyper som skulle tillverkas i 

implementationsfasen.  

4. Framtagande av information kring format på lagrad data i olika 

relevanta API:er. 

5. Genomförande av en grundläggande undersökning för att ta fram 

algoritmer inom textmatchning för utvärdering. 

Målsättningar för implementationsfasen: 

1. Implementation av en testprototyp för att kunna utvärdera vilken 

påverkan formatet på lagrad data hade vid förfrågningar till 

Eniros, Facebooks och LinkedIns API:er. 

2. Implementation av de utvalda algoritmerna inom textmatchning 

för utvärdering. 

3. Implementation av en prototyp som skulle kunna utföra 

sökningar mot valda API:er där resultat skulle kunna utvärderas. 

Utvärderingar skulle genomföras genom att undersöka resultat 

från försök att matcha data från de olika källorna.  

Målsättningar för den analytiska fasen: 

1. Framtagande av data från resultaten i implementationsfasen. 

Den framtagna data skulle vara tillräckligt utförlig för att ligga till 

grund för en kritisk analys och en slutsats. 

2. Rekommendationer för tillvägagångssätt och angreppsmetoder 

när ett problem av liknande utformning ska lösas. 
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1.3 Avgränsningar 

 
Detta examensarbete omfattar endast svenska företag och utesluter 

därmed internationella företag. Vid tiden för arbetet fanns inga 

tillgängliga uppgifter om hur stor del av Sveriges företag som hade en 

sida på Facebook eller LinkedIn. 

 

Alla genomförda tester analyserades manuellt och beslut fattades efter 

analys av resultaten från dessa tester. Ingen direkt tillgång till Eniros 

databaser möjliggjordes. Data från Eniros databas fick hämtas och lagras 

i en egen databas som i fortsättningen av arbetet kommer att kallas för 

“den lokala databasen”.  

 

De testade algoritmerna för textmatchning är inte implementerade från 

grunden av examensarbetarna på grund av tid- och relevansskäl och är 

lånade av olika utvecklare. Se bilaga 3 för kodavsnitt och källor. 

 

1.4 Genomgång av kapitel 

 

I kapitel två kommer bakgrunden till problemformuleringen tas upp med 

sammanfattning av den forskning som är gjorts i de ämnen som är 

aktuella för arbetet. Här redovisas en omvärldsanalys genom två 

fallstudier där liknande problem har lösts och bakgrunder till vilka 

strategier för detta arbete. 

 

Kapitel tre behandlar teknikerna data fusion, textmatchning och data 

mining. Varje delkapitel kommer innehålla en generell och en teknisk 

beskrivning samt två fallstudier. 

 

Kapitel fyra beskriver den tekniska grunden för arbetet och den testmiljö 

för de testfall som i förstudiefasen planerades att genomföras under 

implementationsfasen. I kapitlet ingår även delkapitel som omfattar 

hantering av returobjekt och en studie om de relevanta API:er som ingick 

i arbetets tester. 
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Kapitel fem beskriver de lösningsmetoder och tillvägagångssätt som har 

använts för att möjliggöra genomförda tester och utvärderingar av 

algoritmer. I kapitlet beskrivs de tester som utfördes med en parameter 

och  tester av prototypen med kombinerade parametrar. 

 

I kapitel sex presenteras resultaten från genomförda tester av enskilda 

parametrar, algoritmer för textmatchning och format på inparametrar. 

Här presenteras också resultat från tester med den slutgiltiga prototypen 

för arbetet. 

 

I kapitel sju handlar om analysen av arbetet och här beskrivs egna 

tolkningar och utvärderingar av testresultat. I kapitlet förekommer det 

delar som behandlar valet av algoritmer samt valda felmarginaler hos de 

bestämda parametrarna för prototypen. Här redogörs även valet av 

standardformat på strängar och analys av den slutgiltiga prototypen. 

 

Kapitel åtta innehåller en slutsats och rekommendationer. I slutsatsen 

beskrivs vilka mål som har uppnåtts samt rekommendationer för 

eventuell utveckling med automatiserad data fusion i framtiden. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel tar upp bakgrunden till problemformuleringen och här 

redovisas en omvärldsanalys genom två fallstudier där liknande problem 

har lösts och bakgrunder till valda strategier för detta arbete. 

2.1 Bakgrund  

 

I data mining [1] används algoritmer som söker efter mönster i en mängd 

data. I fallet för detta arbete fanns problemet att mönster i data var svåra 

att hitta eftersom den relevanta data i många fall inte hade någon exakt 

matchning. Problemet som lokaliserades av Eniro var att det fanns fall 

där data inte gav någon exakt matchning, även fast samma företag fanns 

både i Eniros databas och på Facebook. Målsättningen var alltså att hitta 

metoder som skulle kunna ligga till grund för ett antagande att två företag 

ur de två relevanta källorna faktiskt var samma företag. Alltså var tanken 

att på ett automatiserat sätt kunna påvisa att ett företag från Eniros 

databas var detsamma som något företag som fanns representerat på 

Facebook. För att kunna utvinna data på ett tillförlitligt sätt måste data 

från de båda källorna matchas så att en säker koppling existerar mellan 

datakällorna. Denna typ av matchning kan kallas för en data fusion [2] 

och var i detta fall nödvändig för att kunna utvinna relevant information 

genom data mining. Syftet med detta examensarbete var alltså att 

möjliggöra eventuell data mining genom att matcha data i en data fusion. 

2.2 Relevans i examensarbetet 

 

Huvudargumentet för arbetet i stort var att kunna förenkla användandet 

av en utökad datakälla för att bygga nya produkter, samt vidareutveckla 

redan existerande tjänster och funktioner. Förenklingen skulle ske genom 

att lösa den givna problematiken på ett automatiserat sätt och skulle 

kunna spara både tid och pengar för företag. Mängder av information 

från sociala medier kan användas för att utveckla tjänster och produkter. 

Detta examensarbete fokuserade mest på det sociala mediet Facebook. 
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Genom att få en koppling mellan data från Facebook till en egen 

datamängd kan massor av ny intressant information hittas och användas. 

Exempel på detta är att: 

 Generellt höja upplevelsen av presentationer av företag - Kunna 

ge användare tillgång till information om företag som t ex 

öppettider, företagsbeskrivningar, bilder och annan information 

som ofta förändras. 

 

 Rekommendationer - Skrivna recensioner och 

användarupplevelser kring ett företag från andra användare och 

vänner på Facebook ger en användare en mer trovärdig 

uppfattning om det sökta företaget. En applikation skulle kunna 

visa upp vänner som “gillat” företaget samt hur många som 

“gillat” företaget generellt. 

 

 Intressen - Se mönster i användares interaktion med Facebook 

och kunna dra slutsatser kring deras intressen och genom detta 

presentera information som skulle kunna vara anpassat efter just 

en specifik användares intressen. 

 

Detta gäller inte enbart för data på Facebook utan det skulle lika gärna 

kunna vara information som finns hos andra sociala medier som t ex 

Instagram, Twitter och LinkedIn. All ny relevant information som kan 

visas och användas bidrar till att ge en användare en bättre 

användarupplevelse och ett mervärde i en produkt[3].  

2.1.2 Omvärldsanalys  

 

Liknande problem som i detta examensarbete har lösts, och beskrivs 

under kommande avsnitt 2.1.3 som behandlar fallstudier. Det ena fallet 

som är utvecklat på Eniro studerades genom en intervju med utvecklaren 

som utvecklade tjänsten.  
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2.1.3 Fallstudier 

“Spotsetter App” 

“Spotsetter app” är en applikation för mobiltelefoner som används för att 

ge och få rekommendationer för saker som kan besökas. Poängen med 

denna applikation är att rekommendationerna som finns tillgängliga är 

publicerade utav en användares vänner på andra medier som t ex 

Facebook och Instagram. En viktig funktion i applikationen är att 

användare kan filtrera sökningar för att få så personliga och 

ändamålsenligt anpassade förslag på rekommendationer som möjligt.  

Den tekniskt mest intressanta delen i denna applikation är att den 

automatiskt samlar in data från andra sociala medier för att samla en 

användares vänners rekommendationer på ett och samma ställe. Den 

tekniska delen kring denna insamling av data är problematisk eftersom 

applikationen enbart får in begränsat med information från något 

publicerat som sedan ska matchas med data som är publicerat på andra 

medier. 

 

Ett exempel på detta är när olika sociala medier antingen ger användaren 

frihet att döpa platser de besökt eller helt enkelt stavar platserna olika. 

Applikationen strävar också efter att visa upp generell information om 

den rekommenderade platsen, såsom adress, öppettider och liknande. 

För att kunna göra detta på ett korrekt sätt måste applikationen vara 

säker på vilken plats och vilket företag som faktiskt menas i varje 

publicering. Det är troligt att applikationen inte får någon exakt 

matchning utan måste lista ut vilken plats som faktiskt är den relevanta i 

rekommendationen. Matchningen sker med Jaccard similarity coefficient 

som jämför två strängar och avgör hur pass lika de är varandra. Ger 

denna metod ingen tillräckligt bra träff används tekniken Bounding Box 

Expansion Search. Denna teknik används vid geografiska matchningar 

med koordinater eftersom exakta adresser är svåra att lista ut med hjälp 

av enbart koordinater. Tekniken går ut på att söka efter företag inom 

sökramen av de sparade koordinaterna från publiceringen. Hittas inte en 

matchning med hjälp av företagsnamnet inom den ramen utvidgas 

sökområdet. På detta sätt kan applikationen ta fram en kortare lista med 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard_index
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möjliga matchningar av företag och antaganden av matchningar kan bli 

säkrare [4].  

 

Eniro: “Cover photo automatization“ 

Detta är en utbyggnad av Eniros företagssökningar där denna tjänst 

automatiskt försöker hitta ett sökt företags “cover”-foto på Facebook. En 

av utvecklarna hos Eniro arbetade fram denna lösning som används när 

ett företags detaljsida besöks. Denna applikation försöker lista ut vilket 

“cover”-foto på Facebook som hör till det besökta företaget på Eniros 

hemsida. I vissa fall fanns företagets Facebook-adress sparad i Eniros 

databas men i de flesta fall fanns den inte där. Då skrevs denna 

applikation för att just kunna bestämma att ett “cover”-foto från 

Facebook verkligen hörde till det berörda företaget.  

Utvecklaren Joakim Sjöberg använde algoritmen Levenshtein distance 

för att jämföra textsträngar. Detta är en algoritm som fungerar på ett 

liknande sätt som Jaccard similarity coefficients som användes i 

“Spotsetter App” i fallstudien ovan (båda dessa algoritmer undersöks 

närmare i avsnittet om textmatchning i kapitel 3.3). Ett problem som 

stöttes på var att många större företag har delföretag som representeras 

som separata företag i Eniros databas, dessa delföretag kan sedan 

representeras på Facebook genom företagsnamnet plus ett ortsnamn eller 

liknande. Hotellkedjan Scandic är ett bra exempel där många hotell har 

ortsnamnet för att skilja hotellen från varandra, t ex “Scandic Västerås”. I 

denna applikation löstes detta genom att göra en andra jämförelse men 

denna gång med ortsnamnet tillagt, något som fungerade 

tillfredsställande. Applikationen användes i produktion på Eniros 

hemsida vid tidpunkten för intervjun [5].  

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard_index
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3 Förstudie 

Detta kapitel behandlar teknikerna data fusion, textmatchning och data 

mining Varje delkapitel kommer innehålla en generell och en teknisk 

beskrivning samt två fallstudier. 

3.1 Data Fusion 

Data Fusion eller alternativt Information Fusion, definieras som en 

teknik för att kombinera data från en eller flera källor för att utvinna 

förbättrad information. Förbättrad i den mening att informationen blir 

bättre lämpad för ändamålet och är mer relevant när den är kombinerad 

från de olika källorna [2 sid. 1].  

3.1.1 Teknisk beskrivning 

Data Fusion syns mycket i arbeten med miljöer för multisensorer, där 

målet ofta är att samla ihop data från olika sensorer. Men teknikerna 

inom detta område kan även appliceras i andra fall som t ex i detta 

examensarbete där textdata ska analyseras för att matcha två olika 

datakällor [6 sid. 715].  

 

Data Fusion kan delas upp i två övergripande typer, data fusion och 

Decision fusion. I vanlig data fusion kombineras data som är tagen direkt 

från en rå datakälla medan i Decision fusion används data som redan på 

något sätt är bearbetad och klassificerad. Tekniker och algoritmer inom 

data fusion kan delas upp i tre olika kategorier:  

 Data association 

 State estimation 

 Decision fusion 
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Data association 

Tekniker för Data association används vanligen när data ska matchas ur  

t ex flera sensorer där varje sensor kan registrera flera olika typer av 

information. Data som sensorerna samlat in måste sedan kategoriseras 

för att möjliggöra en struktur i data som ska kunna analyseras [2 sid. 5]. 

 

State estimation 

State estimation-tekniker används ofta för att hålla reda på eller följa 

någonting i rörelse. Dessa tekniker måste kunna utvärdera om 

informationen som kommer in är relevant eller inte. Mätdata som 

observeras kan lika gärna bara vara störningar istället för reell data. 

Dessa tekniker hanterar alltså dessa typer av problem där det gäller att 

matcha tidigare insamlad information med den nya för att på så sätt 

säkert kunna besluta om data är störningar eller riktig information [2 sid. 

11]. 

 

Decision fusion   

Decision fusion som begrepp innehåller många tekniker som ska försöka 

ta beslut efter givna matematiska modeller. Dessa beslut måste tas efter 

givna förutsättningar och måste kunna beräkna sannolikheten för en viss 

händelse i ett visst givet scenario [2 sid. 15].  

3.1.2 Fallstudier 

Nielsen Company - “Selling cars in Chicago” 

I denna studie undersöktes en möjlig optimering av marknadsföring som 

skulle gälla över tre olika medier. De tre medierna var TV, Internet och 

marknadsföring utomhus genom posters och affischtavlor. Syftet med 

fusionen i detta fall var att komma fram till en optimal uppdelning av 

marknadsföring mellan de olika medierna för köpare av en viss biltyp. 

För att mäta kostnader och mängden exponering användes moderna 

tekniska hjälpmedel och mätningarna från de tre olika källorna 

analyserades. Vid de olika mätningarna användes två olika mått som är 

vanliga i marknadsföringssammanhang, CPM1 och GRP2. Måttet GRP var 

                                                             
1 Cost Per Mille, vad kostar 1000 visningar av en annons 



 
 
 

11 

 

det centrala i studien där grundvärdet som användes var 1000 GRP, 

vilket skulle kunna betyda att 10% av målgruppen hade exponerats av 

reklamen 100 gånger. Undersökningen gick ut på att variera GRP-värden 

över de tre olika medierna för att hitta den mest effektiva uppdelningen 

som skulle ge den bästa kombinationen av kostnad och nådda kunder.  

 

Utredningen utgick från fakta om att TV är det effektivaste 

förmedlingsmediet men samtidigt också det dyraste. Mätningarna 

inleddes med alla 1000 GRP på TV. Dessa 1000 GRP flyttades sedan 

systematiskt över till Internet och affischtavlor utomhus. Resultatet från 

studien visade att uppdelningen 600 GRP på TV, 200 GRP på Internet 

och 200 GRP på affischtavlor gav det bästa resultatet där man nådde 93% 

av målgruppen [7 sid.6].  

 

Siemens “Car navigation system” 

Ett navigationssystem för bilar har tre huvudsakliga syften: planering av 

resväg, positionering och navigering. Ett problem som tidigare funnits 

med satellitbaserade positionssystem (GPS), är dess känslighet för 

“blinda” områden som t ex tunnlar och garage. Om kontakten har tappats 

mellan navigationssystemet i bilen och satellitsystemet kan 

navigationssystemet inte fungera. En förbättring av detta tillkom när ett 

navigationssystem använde sig av bilens lokala sensorer kombinerat med 

GPS. Bilens position bestämdes då genom jämförelse av data från 

sensorer i bilen, det satellitbaserade positionssystem och digitala kartor. 

Fallstudien visade att med hjälp av denna teknik kunde beräkna bilens 

position med en förbättring på 80% [6 sid 719].    

                                                                                                                                         
2 Gross Rating Point, hur många procent av målgruppen har exponerats av en viss reklam      
en gång. 
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3.2 Textmatchning 

Textmatchning-tekniker används allmänt runt om i IT-världen för att 

jämföra objekt, dessa tekniker använder algoritmer för att t ex jämföra 

textsträngar och bilder. Google använder en sådan teknik för att kunna 

utföra sökningar med bilder, Google jämför tagna bilder och matchar 

bilderna med deras databas [8]. I detta arbete låg fokus på textmatchning 

eftersom det var den teknik som behövdes för den ställda 

problemformuleringen. Algoritmerna Longest Common Substring, 

Jaccard Similarity Coefficient, Levenshtein Distance och Jaro-Winkler 

Distance studerades och testades för att motivera beslutet om vilken 

algoritm som skulle passa bäst i fallet för detta arbete. 

3.2.1 Teknisk beskrivning 

Det finns ett flertal tekniker och algoritmer inom textmatchning som kan 

hjälpa utvecklare att utveckla användbara applikationer. I detta arbete 

valdes fyra algoritmer ut för utredning, med målsättningen att hitta den 

mest passande algoritmen för detta examensarbetes ändamål. 

 

Jaccard Similarity Coefficient 

Algoritmen Jaccard Similarity Coefficient är en algoritm som används 

för att få ut ett statistiskt värde vid en jämförelse av två objekt. Som 

exempel innehåller strängarna A (“sträng”) och B (“änglar”) sex bokstäver 

vardera, genom att ta snittet3 av A och B (|A ∩ B|) = (“ä”, “n”, “g”, “r”). 

Genom att sedan ta det antal likadana bokstäver i A och B och dividera 

detta tal med unionen4 av A och B (|A ∪ B|) = (“s”, “t”, “r”, “ä”. “n”, “g”, 

“l”, “a”) är uträkningen färdig. Algoritmen beskrivs alltså med hjälp av 

formeln JS(A,B) = |A ∩ B| / |A ∪ B|. Resultatet presenteras givet i 

procent och anger hur pass lika dessa objekt är, i detta fall blev resultatet 

4/8 = 50% där fyra bokstäver existerar i båda strängarna[10].  

 

 

                                                             
3 Matematisk term, snittet av två strängar ger det antal tecken som finns i båda  

strängarna[10].  
4 Matematisk term, unionen av två strängar ger antalet unika tecken från båda  
strängarna[10]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard_index
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard_index
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard_index
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Longest Common Substring  

Algoritmen Longest Common Substring (LCS) är en algoritm som 

används för att hitta den längsta gemensamma delsträngen till två eller 

flera strängar. Tekniken går ut på att jämföra strängar bokstav för 

bokstav för att se hur mycket strängarna har gemensamt. Denna teknik 

använder en matris av nollor där man placerar ena textsträngen 

horisontellt och den andra textsträngen lodrätt se figur 1. När det sker en 

matchning av en bokstav ändras nollan till en siffra. Ett exempel är 

strängarna “fixa” och “trix”. Genom att använda LCS-algoritmen går det 

att konstatera att det enda strängarna har gemensamt är delsträngen “ix” 

som i sin tur kommer sparas i en ny sträng som returneras [11].  

 

 

F I X A 

T 0 0 0 0 

R 0 0 0 0 

I 0 1 0 0 

X 0 0 1 0 
 

Figur 1: Exempel på en matchning med LCS-algoritmen 

 

 

Levenshtein Distance 

Levenshtein Distance är ytterligare en algoritm som används för att 

jämföra två strängar med varandra. Algoritmen syftar på att returnera ett 

värde på “avståndet” mellan strängarna. Med avståndet menas en siffra 

som anger hur många bokstäver som skiljer strängarna från varandra, 

desto högre siffran är desto mer skiljer strängarna åt. Ett exempel är 

strängarna “abc” och “aabcd”. Resultatet som kommer att returneras i 

detta fall är siffran två. Detta innebär att det skiljer två bokstäver mellan 

dessa strängar [12 sid. 1]. 
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Jaro-Winkler Distance 

Algoritmen Jaro-Winker Distance beräknar antalet likadana tecken i två 

strängar och väger in i beräkningen hur långt ifrån dessa likadana 

bokstäver är placerade i strängen. För att strängarna ska beräknas som 

lika måste de likadana tecknen vara placerade inom halva längden av den 

jämförda strängen. Vid en jämförelse av strängarna “WORKS” och 

“KORWS”, så finns “O”, “R”, “S” på samma position i strängarna,  “W” 

och “K“ förekommer i både strängarna men inte på samma positioner. 

Resultatet av jämförelsen minskas alltså ju längre avstånd dessa tecken är 

ifrån varandra. Testkörning av dessa två strängar ger 73% matchning. Om 

textsträngarna  “Eniro” och “Enrio” jämförs med varandra räknas det 

som en bättre matchning på grund av att avståndet mellan 

bokstäverna  “i” och “r” är väldigt kort. En testkörning av dessa strängar 

ger 94% matchning [13]. 

3.2.2 Fallstudier med textmatchning 

“Matbudgetapplikationen” 

Grundtanken med Matbudgetapplikationen var att konsumenter skulle 

kunna fotografera sina kvitton för att efter en vis tid kunna se om det 

fanns andra alternativ när det gäller inköp av matvaror. Applikationen 

skulle utläsa text från ett kvitto med mobilkameran för att sedan spara 

informationen. För att kunna utföra detta har användes färdiga lösningar 

för tekniken Optical Character Recognition (OCR). Det finns många olika 

sorter av OCR-tekniker men i det här fallet ansågs tekniken Tesseract 

passa bäst. Vid jämförelse av texter var feltoleransen viktig eftersom 

OCR-läsaren inte kunde garantera till 100 procent att den skulle läsa av 

rätt bokstav eller siffra. De var tvungna att implementera en algoritm för 

att para ihop rätt vara från kvittot med någon vara som fanns i databasen. 

De algoritmer som studeras var Longest Common Substring (LCS) och 

Dices Coefficient. Efter tester beslutades det att Dices-algoritmen var 

mest lämplig för detta fall. Problemet med LCS var att den returnerar den 

längsta matchande delsträngen mellan två strängar. Om t ex om OCR-

läsaren felaktigt läst in “mjö1k” istället för “mjölk”, så kommer algoritmen 

endast returnera “mjö”. Det Dices Coefficient istället gör är att den räknar 

ut i procent hur bra de två relevanta strängarna matchar varandra. Denna 

procentsats sjunker då för varje felstavning, det blev därför viktigt att 
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sätta en gräns för hur lågt den procentuella satsen fick sjunka för att 

fortfarande ge ett korrekt utfall. Resultatet i denna rapport visade ett 

medelvärde på 96.79% på träffsäkerhet i avläsning där flera faktorer 

påverkade resultatet, bland annat  kvaliteten på bilden [11]. 

 

“Auto Correction” 

Auto correction (rättstavningskontroll) används för att på ett automatisk 

sätt rätta till felstavade ord eller meningar i textdokument. En tjänst som 

använder detta är Googles sökmotor. Sökmotorn kontrollerar 

söksträngen som användaren matar in. Om någon del av strängen är 

felaktigt stavade visar Google ett sökresultat för samma sträng, fast 

rättstavad. För att kunna utföra detta använder sig applikationen av olika 

algoritmer för att jämföra strängarna. En av teknikerna som används är 

Levenshtein Distance, den strängen som har det minsta avståndet till det 

felaktigt stavade strängen blir vald för resultatet. Problemet som 

definierats i fallstudien är att det tog för långt tid för algoritmen att gå 

igenom en hel ordbok. Ett alternativ som testades var att förbereda en 

algoritm som exekverar Levenshtein Distance genom att filtrera ut 

strängarna i ordboken som relaterar till söksträngen innan algoritmen 

körs. Detta resulterade i att exekveringstiden reducerades [14].  

3.3  Data Mining 

Data Mining kan beskrivas som en process för att analysera och 

utvärdera stora mängder data som är lagrat i t ex en enskild databas eller 

i en samling av data från två eller fler källor. Inom data mining finns det 

flera olika metoder som kan kombineras för att hitta meningsfull 

information om signifikanta strukturer och mönster. Genom att använda 

dessa metoder kan värdefulla datamängder och mönster utvinnas som 

kan användas för att utveckla olika verksamheters möjligheter till 

framgång. Data Mining används i mängder av branscher och syften som t 

ex vid bekämpning av kriminalitet, marknadsföring och vid olika typer av 

forskning [1 sid.  4, 15 sid. 7]. En negativ aspekt som har diskuterats kring 

data mining är att det skulle kunna finnas gränsfall där det inkräktar på 

människors privatliv. Det gäller t ex affärsmässiga databaser som 
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innehåller data om privatpersoners medicinska historia, användning av 

telefoner och genomförda köp [16].  

3.3.1 Historik 

Data Mining som begrepp är relativt gammalt och metoderna började 

utvecklas efter år 1980 då många företag började förvara större mängder 

data från olika typer av transaktioner. Efter detta blev det helt enkelt för 

svårt att analysera dessa stora mängder data med traditionella statistiska 

metoder. Efter år 1995 kom användandet av data mining att öka som 

mest då många företag startades som inriktade sig speciellt data mining 

och började skapa produkter med dessa metoder [16].  

3.3.2 Teknisk beskrivning 

Det finns fyra huvudtekniker inom data mining och dessa tekniker har 

alla förgreningar som passar olika bra för olika användningsområden. De 

fyra teknikerna är: 

 

Association Analysis - Denna teknik räknar på sannolikheter av att 

två olika typer av data förekommer i samma gruppering. den kan t ex 

tillämpas på matvaror där tekniken kan användas för att räkna ut 

sannolikheten för att mjölk och flingor ingår i samma köp. Relationerna 

mellan de olika typerna av data definieras med så kallade “association 

rules” [1 sid. 23].  

 

Classification - Denna teknik använder sig av givna grupperingar för 

att sortera data. Målsättningen är att på ett noggrant sätt förutsäga 

kategoriseringen av data i varje fall [1 sid. 15].  

 

Clustering - Tekniken används, likt Classification, för att sortera data i 

olika grupper. Det som skiljer teknikerna åt är att i tekniken Clustering 

finns det inte några krav på att grupperna redan är definierade. Tekniken 

passar att använda om det inte finns några uppenbara grupperingar utan 

tekniken ”lär” sig [1 sid. 271]. 
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Regression - Regressionstekniken arbetar statistiskt och används till 

mer matematiska fall än övriga tekniker även om alla tekniker i botten 

bygger på matematik. Regression hanterar och arbetar i allmänhet med 

siffror. Den kan ha till uppgift att t ex förutse vinster, kostnader och 

värden i allmänhet [1 sid. 26].  

3.3.3 Processen 

Hela processen vid data mining innehåller tre huvudmoment: 

 Inlärning 

 Utvärdering 

 Användande 

Första steget är alltså att lära sig om den relevanta verksamheten och 

aktuellt data som existerar. Informationen som givits i det första steget 

står sedan till grund för utseendet på modellen som ska implementeras. 

Sedan gäller det att analysera och testa den implementerade modellen för 

att se om den presterar tillräckligt bra för att tas i användning. Presterar 

den inte tillräckligt bra, gäller det att gå tillbaka till inlärningsprocessen 

och på så sätt arbeta om modellen tills den fungerar tillfredsställande 

[16]. Skapandeprocessen av en sådan modell går att visualisera enligt en 

cirkelgående process som behöver kritiska analyser och förbättringar allt 

eftersom lärdom växer fram om just den aktuella modellen, data och 

verksamheten kring dessa. 

3.3.4 Användningsområden för data mining 

Det finns många branschområden som använder sig av data mining till 

intressanta   problemlösningar.   Detta   avsnitt   kommer  att  ta  upp  tre 

generella fall. 

 

Marknadsföring 

Livsmedelsbranschen använder data mining för att ta reda på hur 

konsumenter beter sig när de väljer varor genom att analysera data för 

köpta varor och lokalisera mönster. Med denna teknik kan återförsäljare 

bygga upp marknadsstrategier för placering av varor i butiken som i sin 

tur kan leda till mer försäljning. En strategi är att ta reda på hur stor 

sannolikhet det är att vara A köps med varan B. Dessa varor kan då 
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placeras inom samma område för att öka chansen till att kunder köper 

varorna A och B samtidigt [1 sid. 18].  

 

Banksäkerhet  

Ett av de allra första lyckade fallen med data mining var en applikation 

som upptäckte bedrägerier vid korttransaktioner. Banker använder även 

idag metoder inom data mining för att kartlägga konstiga aktiviteter och 

mönster som görs av speciellt kortinnehavare. Kartläggningen används 

för att kunna detektera transaktioner som kan klassas som ogiltiga, t ex 

transaktioner som sker från två geografiskt kraftigt skilda platser under 

ett kort tidsintervall. Skulle detta hända, upptäcker banken det 

misstänkta mönstret och spärrar framtida transaktioner med detta 

kreditkort [1 sid. 19]. 

 

Förebyggande av terrorism 

För att förebygga terrorism använder sig säkerhetsorganisationer av data 

mining för att upptäcka misstänkta personer och organisationer som kan 

vara relaterade till terroristiska aktiviteter. Genom att upptäcka ovanliga 

mönster i data och bedrägliga beteenden hos olika personer kan 

säkerhetsorganisationer misstänka och eventuellt säkerställa 

terroristverksamheter. Data mining kan alltså leda till att bekämpningen 

av terrorism förenklas och effektiviseras [17].  

3.3.5 Fallstudier med data mining 

“Stock-touting through spam e-mails: a data mining case 

study” 

Denna fallstudie tar upp ett problem som dyker upp på den finansiella 

marknaden där investerare blir vilseledda av “spam-mail”. Dessa “spam-

mail” ger falska tips om aktiers framtid som i sin tur kan leda till illegala 

vinster. För att kunna upptäcka och minska denna typ av illegala 

aktiviteter används data mining-tekniker. Forskning om hur aktier 

manipulerats har fastställt fem olika indikationer som påvisar just 

manipulation av en aktie. Exempel på symptom är kraftiga volym- och 

prishöjningar i den falskt marknadsförda aktien.  
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I fallstudien diskuteras data mining-teknikerna “decision tree”, “neural 

network”, “logistic” “regressions” och “K-mean clustering”. Författarna 

valde sedan att jämföra de tre förstnämnda teknikerna. Resultatet av 

jämförelsen visade att tekniken “decision tree” med algoritmen C5.0 fick 

bäst resultat i alla mätningar. Studien visade även att investerare faktiskt 

faller för falska tips om aktier. Resultaten i studien bevisar att data 

mining -tekniker kan vara effektiva för att upptäcka bedrägerimönster för 

denna typ av problem [18].  

 

“Assessing Loan Risks: A Data mining Case Study” 

Fallstudien som presenteras handlar om att använda data mining-

tekniker för att hitta de  vanligaste problemen med låntagande och även 

upptäcka mönster som kan förutsäga framtida beteenden. Det 

amerikanska jordbruksdepartement ville använda data mining för hitta 

mönster som utmärker låntagare som betalar omedelbart, från de som 

inte gör det.  

 

För att kunna utföra denna typ av förutsägelse behövde forskarna välja en 

teknik som passade modelleringstypen “predictive model”. För att välja 

mellan de tillgängliga teknikerna för detta ändamål behövdes tre viktiga  

kriterier undersökas: 

 Precision 

 Tolkningsmöjligheter 

 Snabbhet 

Författarna valde då att göra en undersökning om vilken teknik som bäst 

uppfyller dessa tre kriterier. Först testades precisionen på teknikerna 

“neural networks”, “decision trees”, “naïve bayes” och “K-Nearest 

Neighbors”. Undersökningen visade att det inte gick att veta på förhand 

vilken av teknikerna som skulle ge bäst precision. Men efter att testerna 

genomförts visade det sig att “neural networks” och “decision trees” gav 

bättre resultat i precisionstestet än “naive bayes”. 
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Nästa undersökning testade tolkningsmöjligheter och eftersom att “K-

Nearest Neighbors ” inte kunde producera någon “Predictive model” blev 

den utesluten. “Naive bayes” och “decision tree” hade mest omfattade 

tolkningsmöjligheter. 

 

För att sedan undersöka vilken av dessa nämnda tekniker som var 

snabbast så behövdes teknikerna testas inom två kriterier. Det första 

kriteriet som undersöktes hur lång tid det tar för varje teknik att anpassa 

sig till den data den utför arbetet på. Det andra kriteriet var hur lång tid 

det tog att förutsäga framtida fall från det analyserade data. “K-Nearest 

Neighbors” uppfyller det första kriteriet med en tid på noll sekunder som 

gör tekniken till den snabbaste på att anpassa sig. “Naive bayes” anpassar 

sig näst snabbast av de testade teknikerna. Ifall “K-Nearest Neighbors” 

räknas bort, presterade teknikerna ungefär lika bra med att förutsäga nya 

lånfall, men varierade kraftigt i hur lång tid det tog att anpassa sig till 

data. 

 

Jordbruksdepartement kom fram till att undersöka tre tekniker för att 

förutsäga låntagarnas beteende. “Naive Bayes” gav bäst testresultat för 

hastighet och tolkningsmöjligheter. “Decision tree” och “neural network” 

presterade bäst i precisiontesterna. Undersökningarna avslöjade viktiga 

resultat beroende på vilka faktorer låntagarna hade. Faktorerna var 

baserade på t ex vilken typ av säkerhet det skulle vara på lånet, lånets typ 

och ifall det var kundens första eller andra lån. Jordbruksdepartement 

kunde med informationen från denna undersökning planera och anpassa 

låneavtal till nya låntagare [19].    
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4 Testmiljö 

Detta kapitel beskriver den tekniska grunden för arbetet och de testfall 

som i förstudiefasen planerades att genomföras under 

implementationsfasen. I kapitlet ingår även delkapitel som omfattar 

hantering av returobjekt och en studie om de relevanta API:er som ingick 

i arbetets tester. 

4.1 Tekniker för testmiljön 

I arbetet utvecklades en applikation som gick från att vara ett verktyg för 

att fylla den lokala databasen till ett verktyg som kunde genomföra tester 

och till slut innehöll applikationen den slutgiltiga prototypen. Eftersom 

examensarbetet utfördes på företaget Eniro användes de tekniska verktyg 

som vid tiden för examensarbetet användes som standardverktyg på 

Eniro. Applikationen skrevs i programmeringsspråket Java med hjälp av 

ramverket Spring. GIT användes som versionhanterare för att dela kod 

mellan examensarbetarna. Den lokala databasen är en MySQL-databas. 

4.1.1 Datamängd till tester 

För att kunna göra kontrollerade tester genom sökningar och försök till 

matchningar, behövdes en datamängd som examensarbetarna hade egen 

kontroll över gällande innehåll och storlek. Det är förbjudet att spara data 

från Facebooks och Eniros API:er, men i detta fall gjordes ett undantag 

från Eniros sida för att möjliggöra bra testfall för utvärdering i detta 

examensarbete.  

 

Till datamängden valdes en lokal MySQL-databas, som innehöll en enda 

lång tabell med 20 000 svenska företag hämtade från Eniros API. Varje 

rad i tabellen var fylld med data för ett specifikt företag och 

informationen som sparades var alla de parametrar som specificerades 

som intressanta under kapitel 4.4.1. De 20 000 företag som fick hamna i 

databasen blev slumpvis utvalda efter en bransch-sortering som 

bestämdes med hjälp av klassificeringssystemet SNI2007. Detta 
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klassificeringssystem beskriver de största branscherna i Sverige efter 

antal företag per bransch och fick ligga till grund för de utvalda 

branscherna [20].  

 

För att sedan bestämma hur många företag från varje bransch som skulle 

lagras i databasen, utfördes testförfrågningar till API:et som 

kontrollerade det totala antalet träffar vid sökningar med varje utvalt 

branschnamn. Dessa antal låg sedan till grund för det antal företag i 

databasen som representerade varje bransch, för att få en så bra 

spridning mellan olika typer av företag i datamängden som möjligt. För 

en sammanfattning av innehållet i den lokala databasen se figur 2. Ett 

större undantag fick göras i fallet där SNI2007 visade att det största 

branschnamnet i Sverige idag var “tjänster”, men då detta branschnamn 

endast gav 388 träffar mot API:et fick det låg representation i databasen 

[20].  

 

För att sedan fylla databasen med företagsdata implementerades metoder 

som gjorde en förfrågning till Eniros API, parsade ut den relevanta 

informationen ur returobjektet, sorterade ut de företag som inte redan 

fanns i databasen och lade till dessa i databasen. Sorteringen gjordes med 

hjälp av parametern “eniroId” som är unik för varje företag i Sverige och 

på detta sätt kunde det garanteras att varje företag i databasen var unikt 

vilket var viktigt för trovärdigheten i testerna. 
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Bransch  
(sökord): 

Antal träffar i  
Eniros API: 

Antal representerade  
i databasen: 

Fastighet 51 448 3800 

Bygg 33 648 3000 

Utbildning 27 685 2700 

Restaurang 28 088 2700 

Transport 19 937 2000 

Jordbruk 12 367 1500 

Service 9 931 1200 

Vård 6 288 900 

Hotell 4 461 700 

IT 3 805 600 

Tillverkning 2 861 400 

Industri 2701 400 

Tjänster 388 100 

 
Figur 2: Översikt över branschindelningen på datamängden i den lokala databasen 

 

4.2 Valda strategier 

 

För att få insikt i hur parametrar och motsvarande API:er reagerar och 

fungerar, valdes testfallen att byggas från de enklast möjliga fallen till 

mer och mer avancerade fall. De stora inspirationskällorna till valda 

angreppsmetoder och testfallen kom från de två fallstudierna “Cover 

photo automatization” och “Spotsetter App” under kapitlet 2.1.3.  

 

Angreppsmetoder 

Efter granskande av fallstudier, teori i relevanta ämnen och små 

testimplementationer valdes  metoder för att angripa det givna 



 
 
 

24 

 

problemet. Följande bestämdes som utgångspunkter när testfall 

planerades från enkla parametertest till mer avancerade kombinerade 

tester: 

 Bounding box - reducerar listan i returvärdet från API:et vilket 

gör hanteringen av data och jämförelser tidsreducerad.  

 En rak sökning med en enskild parameter kommer i de flesta fall 

inte att räcka. 

 En kombinerad kontroll av flera parametrar mot en lista av 

företag i ett givet geografiskt område för att ge en lämplig storlek 

på antalet sökträffar. 

 

Planerade testfall 

I detta avsnitt beskrivs vilka testfall som planerades att användas innan 

implementationsfasen startade. Dessa testfall skulle analyseras för att 

hjälpa till att utveckla en optimal prototyp. 

 

Test av format på parametrar till relevanta API:er 

Sökningar med parametrar innehållandes “å”, “ä” och “ö”. 

Sökningar med parametrar innehållandes kommatecken (“,”). 

Sökningar med parametrar innehållandes “och”-tecken (“&”). 

Sökningar med parametrar innehållandes mellanslag(“ ”). 

Sökningar med parametrar innehållandes accenttecken (“ ´ ”). 

Sökningar med parametrar innehållandes enkla citattecken (“ ‘ ”). 

Sökningar med parametrar innehållandes bindestreck (“-”). 

 

Testning för lämpliga procentvärden i matchningar till 

algoritmerna inom textmatchning 

Användning av enkla parametersökningar och jämförelser mellan 

parametrar från Facebook och Eniros databas. Manuell kontroll på 

korrekt träff för att sedan ta beslut om lämplig hänsynsgrad i procenttalet 

av jämförelserna. 

 

Sökningar med en jämförd parameter 

En jämförelse mellan företag i den lokala databasen mot de företag i 

returobjekt från den utvalda parameter som skickades till API:et. 

Jämförelsen testades med alla de fyra textmatchningsalgoritmerna för att 
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samtidigt utvärdera vilken av dessa som skulle prestera bäst i den slutliga 

prototypen.  

 

Testning av tillagt avstånd på parametrarna longitude och 

latitude 

Testkörningar av olika avståndstillägg på longitud och latitud genom 

parametern “distance” från Eniros företagsdata mot Facebook. Detta 

gjordes för att avgöra när en optimalt kort men fortfarande relevant 

träfflista returnerades. 

 

Sökningar med flertalet parametrar kombinerade mot en lista 

framtagen med hjälp av tekniken Bounding box 

Testfallet med kombinerade parametrar implementerades, men kördes 

mot en lista från ett givet geografiskt område. 

4.3 Hantering av returobjekt 

Vid en förfrågning mot t ex Facebooks API returneras ett JSON-objekt. 

Detta objekt innehåller strukturerad text som kan innehålla beskrivande 

information om t ex ett  företag [21 sid. 6]. För att kunna använda och ta 

del av denna information behövs en teknik för att sortera ut det relevanta 

innehållet, denna teknik kallas för “parsing” [21 sid. 15].  

Parsning av JSON-objekt från Facebook 

I detta arbete har relevant information från olika företag tagits ut med 

hjälp av en utvecklad algoritm som “parsar” den relevanta informationen. 

För att få tag i dessa JSON-objekt behövs två steg utföras. När en 

förfrågning sker mot Facebooks API med ett namn på ett företag som t ex 

“Eniro”, returneras flera olika JSON-objekt. Dessa objekt innehåller 

endast namn och Facebook-id på olika sidor som kan ha skapats av både 

privatpersoner eller företag. Dessa sidor kan förekomma med samma 

namn eller delar av det sökta namnet som t ex sidan “Harbors-

Enironmental-Services”. För att få tag i ytterligare information krävs 

ytterligare en förfrågning mot API:et fast denna gång med detta 

Facebook-id inkluderat i förfrågningen. Se figur 3 för ett exempel på en 
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del av ett returobjekt som returnerats via en förfrågningen med Eniro 

AB:s Facebook-id. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Exempel på en del av ett JSON-objekt från Facebook 

 

Parsning av JSON-objekt från Eniro 

När en förfrågan ställs mot Eniros API med t ex sökordet “ICA” så 

innehåller returnerade svaret en JSON-array som kallas “adverts”. 

Skillnaden mellan en JSON-array och ett JSON-objekt är att en JSON-

array börjar och avslutas med hakparenteser ([ ]), medan  JSON-objekt 

börjar och avslutas med måsvingar ({ }). En JSON-array innehåller alla 

JSON-objekt som returnerats från API:et. Dessa objekt innehåller 

information såsom adress, postort och koordinater på olika företag. Se 

figur 4 för ett exempel på en del av en JSON-array som returnerats  

innehållandes ett JSON-Objekt från Eniros API. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4: Exempel på en JSON-array från Eniros AP 
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4.4 Relevanta API:er 

 

Application Programming Interface (API) är ett språk som har ett givet 

meddelandeformat som möjliggör kommunikation mellan olika system, 

applikationer och användare. Information delas från dessa API:er genom 

att applikationer skickar förfrågningar till dess metoder, där API:et svarar 

med den önskade informationen [22]. I detta avsnitt beskrivs de API:er 

som är relevanta för detta examensarbete 

4.4.1 Eniros API 

Eniro har ett API som är tillgängligt för både privatpersoner och företag. 

För utvecklingsmöjligheter har registrerade användare tillgång till ett 

gratis baspaket. Det finns också möjlighet till att köpa olika 

uppdateringar för att få tillgång till en större sökdatabas. 

Med baspaketet får användare göra upp till 10000 förfrågningar till 

API:et  i månaden, i köpversionen finns det ingen gräns [3].  

 

 

I detta API finns även möjligheten att få tag i data från de norska och 

danska motsvarigheterna till Eniro. API:et erbjuder sökmöjligheter till 

företags- och produktinformation. Det finns även ett paket som ger 

möjligheter att göra sökningar efter personer på API:et men av 

integritetsskäl kräver det ett specialavtal mellan Eniro och användaren. 

 

För att få möjlighet att göra någon typ av sökning mot API:et måste en 

“Authorization key”  och användarnamn inkluderas som parametrar se 

figur 4. Denna “Authorization key” är en nyckel som verifierar 

registrerade användare av API:et. Sökningarna görs genom att skicka 

förfrågningar till API:et där användare kan specificera vad för typ av data 

som ska returneras. Det går även att kombinera olika parametrar i en 

förfrågning för att få ut ett mer specifikt resultat. En kombination av olika 

parametrar kan vara “postArea” och “search_word” där kombinationen 

gör det möjligt att få alla träffar på sökordet i en specifik postort [23]. Se 

figur 5 för ett exempel på en förfrågning till Eniros API. 
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Figur 5: Exempel på en URL-förfrågning till Eniros API 

 

 

 

I det här arbetet användes Eniros API till att plocka ut data från olika 

företag i Sverige, spara ner relevant data i en databas och sedan låg tester 

till grund för att utveckla en prototyp som gör det möjligt att matcha 

Eniros företagsdata med Facebooks företagssidor. För att kunna utföra 

denna typ av matchning undersöktes de parametrar i figur 6 som 

prototypen var tänkt att använda sig av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 Figur 6: Lista på parametrar från Eniros API 

Parametrar - Eniros API 

Typ av parameter: Variabelnamn: 

Företagsnamn: “companyName” 

Adress: “streetName” 

Postnummer: “postCode” 

Postort: “postArea" 

Telefonnummer: “phoneNumber” 

Longitud: “longitud” 

Latitud: “latitud” 

Hemsida: "link" 

Bransch: "label" 
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Eniro använder sig av ett givet format på hur data ska lagras i de olika 

parametrarna för ett företag. Adresser som lagras på Eniro förkortas 

beroende på vad den aktuella gatuadressen slutar på. Om en adress slutar 

på “vägen” förkortas denna del ner till “v.”, om en adress slutar på “gatan” 

förkortas den ner till “g.”. Telefonnummer lagras med bindestreck runt 

riktnumret och med mellanslag för att ge en mer överskådlig sträng som t 

ex  “08 - 01 01 01”. Detta gäller även för mobilnummer som lagras i 

parametern “phoneNumber” enligt följande exempel: “073 - 010 10 10”. 

Se bilaga 1 för en utförligare tabell med parametrar från detta API. 

4.4.2 Facebooks API 

Facebook har ett API som kallas “Graph API Explorer“ vilket är 

tillgängligt för alla som accepterar ett utvecklingstillägg till sitt Facebook-

konto. Tillägget gör det möjligt för användare att registrera en eller flera 

applikationer vilket Facebook kräver för att ge möjligheten att genomföra 

förfrågningar till detta “Graph API” via applikationer. Facebook kräver 

också ytterliga två tillståndsnycklar, “app_id” och “app_secret”, som ska 

ingå som parametrar i förfrågningar mot API:et. Dessa nycklar genereras 

när en användare registrerar sin applikation på Facebook [24]. Facebook 

tillåter varje applikation att göra 100 miljoner API-förfrågningar per dygn 

men då krävs det att de två tillståndsnycklarna ingår i förfrågningen [25]. 

Se figur 7 för ett exempel på en förfrågning till Facebooks API. 

 

Figur 7: Exempel på en URL-förfrågning till Facebooks API 

 

Via olika förfrågningarna till detta API kan användare få tillgång till 

mängder av olika typer av data beroende på vilka parametrar som 

används [26]. I det här arbetet användes Facebooks API för att matcha 

företag i Eniros databas med motsvarande företags sidor på Facebook. 

För att kunna genomföra detta utvärderades intressanta parametrarna 

från Facebooks API, se dessa i figur 8. 
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Figur 8: Lista på parametrar från Facebooks API 

 
 
Facebook använder inte något bestämt format på hur information måste 

lagras i de olika parametrarna. Det är helt fritt för skaparna av deras egna 

sidor att ange vilken format som t ex telefonnummer och adresser ska 

lagras i parametrarna “phone” och “street”. Se bilaga 1 för en utförligare 

tabell med parametrar från detta API. 

4.4.3 LinkedIns API 

För att använda LinkedIns API krävs det att utvecklare registrerar den 

aktuella applikationen på LinkedIns utvecklingsnätverk. En lyckad 

registrering medföljer fyra så kallade “OAuth-nycklar”, dessa nycklar är 

parametrar som hjälper LinkedIn att identifiera utvecklarens 

applikationer för att sedan ge tillgång till API:et [27]. Metoden 

“getCompanyData” i den utvecklade applikationen hanterar identifiering 

av applikationen för att kunna få tillgång till API:et. Applikationen 

använder även ett bibliotek som heter Scribe [28] som innehåller en 

“OAuth Service”, vilket är ett auktoriseringsprotokoll som gör det möjligt 

för en tredjepart att komma åt data från API:et utan att använda några 

Parametrar - Facebooks API 

Typ av parameter: Variabelnamn: 

Företagsnamn: “Company” 

Adress: “street” 

Postnummer: “zip” 

Postort: “city" 

Telefonnummer: “phone” 

Longitud: “longitud” 

Latitud: “latitud” 

Hemsida: "website" 

Bransch: "category" 
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lösenord direkt i applikationen. Se figur 9 för ett exempel på hur en 

förfrågan ställs mot LinkedIns API via applikationen. 

 

 

Figur 9: En förfrågan till LinkedIns API via applikationen 

 

 

LinkedIns API har en gräns på antalet förfrågningar som får ställas per 

dag som varierar beroende på om det är förfrågningar ställda av en 

applikation, en utvecklare av en applikation eller en användare av en 

applikation. Vid företagssök (“Company Search”) gäller följande 

begränsningar: 

 

Applikationer kan göra upp till 100 000 förfrågningar per dag. 

En registrerad utvecklare på applikationen får utföra 500 förfrågningar 

per dag. 

En användare får utföra 500 förfrågningar via applikationen per dag [29].  

 

API:et erbjuder olika format på returobjekt, som standard är returvärdet i 

XML-format vid varje förfrågning. För att få tillbaka ett JSON-objekt, 

kräver linkedIn att parametervärdet “Format=json” ingår i förfrågningen 
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vid ett anrop mot API:et. Data som fanns tillgängligt var företags- , 

person- och jobbdata.  

 

I detta arbete användes LinkedIns API för att kunna bredda 

generaliseringen för undersökningen om format på inparametrar hos 

andra API:er förutom Facebooks och Eniros. LinkedIn har likt Facebook 

ingen given formatstandard på hur data ska lagras i de olika 

parametrarna. Det är fritt för användare att välja själv hur t ex 

telefonnummer och adresser ska lagras.  
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5  Metoder 

Detta kapitel beskriver de lösningsmetoder och tillvägagångssätt som har 

använts för att möjliggöra genomförda tester och utvärderingar av de 

utvalda algoritmerna. I kapitlet beskrivs tester som utfördes med en 

parameter och  tester av prototypen med kombinerade parametrar.  

 

I detta examensarbete har en kartläggning av problemet och en 

omvärldsanalys legat till grund för  uformningen av testerna. Metoderna 

för alla tester i detta arbete har alltså utvecklats av examensarbetarna 

själva. Resultaten från dessa tester har sedan analyserats och bidrog med 

nödvändig information till utformningen av den prototyp som i sin tur 

testades genom simuleringar. 

5.1 Tester för jämförelser med en parameter 

Testerna konstruerades så att det automatiskt räknades ut ett 

genomsnittligt resultat för matchningarna i varje test. Den utvecklade 

applikationen skriver sedan all data för ett test till en textfil som sedan 

kunde analyseras manuellt. Testerna utfördes på de fyra aktuella 

algoritmerna för att kunna undersöka hur bra de passade för jämförelser 

av de olika typerna av företagsdata som används i detta examensarbete. 

5.1.1 Testmetodik 

Alla tester med en parameter genomfördes på följande sätt i 

applikationen (se även figur 11 för en illustration): 

 

1. 1000 företagsobjekt hämtades från den lokala databasen som 

sedan sparades i en lista. Den parameter som var relevant för det 

aktuella testet plockades ut ur objektet och bifogades som en 

parameter i en förfrågan till Facebooks API. 

 

2. Returobjektet från Facebooks API , innehållandes ett antal 

objekt, parsades till i applikationen så kallade “CompanyObject”. 
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Dessa objekt lades sedan till i ett nytt objekt kallat 

“CompareObject” som då innehöll följande (se även figur 10): 

 Objektet från den lokala databasen som innehöll 

parametern som utförde förfrågningen mot API:et. 

 En lista med alla “CompanyObject” som returnerats från 

API:et. 

 

 
         Figur 10: Illustration av objektet ”CompareObject” från ett UML

5
-diagram  

 

 

3. Detta skapade “CompareObject” lades sedan till i en lista och 

sedan upprepades punkt två, tre och fyra för resterande 999 

företagsobjekt. 

 

4. Listan med “CompareObject” itererades igenom och jämförelser 

genomfördes mellan den relevanta parametern i objektet från 

databasen med de i svarsobjekten från API:et. Dessa jämförelser 

gjordes på alla de fyra algoritmerna för textmatchning. 

 

5. Resultatet från varje jämförelse skrevs till en textfil, en textfil för 

varje algoritm och test. Sist i varje fil noterades det 

genomsnittliga matchningsresultatet från det specifika testet 

samt det totala antalet returobjekt som de 1000 förfrågningarna 

gav från API:et. 
 

 

                                                             
5 Unified Modeling Language (UML), är ett språk för modellering av olika typer av system. 
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Figur 11: Tidslinje över testerna med en parameter 

 

5.1.2 Lösningsmetoder 

Lösningsmetoder för tester med en parameter  

Vissa företagsnamn och adresser innehöll tecken som påverkade 

sökningarna mot Facebooks API. För att få en felfri och en bättre 

anpassad sökning mot API:et, utvecklades en trimmetod som tog hand 

om dessa tecken på olika sätt beroende på om sökningarna gjordes på 

företagsnamn, telefonnummer eller adresser. Nedan beskrivs dessa 

tecken, anledningarna till att de trimmades och hur de trimmades:  

  

Vid sökning på företagsnamn:  

Parentes: Företagsnamn i Eniros databas sparades i vissa fall med 

parenteser runt företagsnamnet. En sökning med parenteser mot 

Facebooks API resulterade i att företag inte hittades. När parenteserna 

sedan togs bort  hittades företagen i sökningarna. 

 

Enkelt citattecken: För att öka möjligheten att hitta rätt företag 

plockades enkla citattecken bort från företagsnamnen. Med enkla 

citattecken blev företagsökning väldigt begränsad, vilket ledde till att  

vissa företag inte hittades. 

 

“och”-tecken (&): När en förfrågan sker mot API:et med t ex företaget 

“Carina Städ & Bygg AB” kommer förfrågningen betraktas som en 
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sökning med två olika ord i samma förfrågan “Carina Städ” och “Bygg 

AB”. Detta ledde till en bredare sökning med flera träffar på onödiga sidor 

som inte tillhörde företaget. Genom att ta bort tecknet ur namnen 

returnerades mer relevanta returobjekt. 

 

Vid sökning på adresser: 

Punkter: Punkter existerade i många fall i adresser i Eniros databas, alla 

adresser som slutar med “gatan” eller “vägen” är förkortade till “g.” eller 

“v.”. Punkter i söksträngar mot Facebook orsakade ett fel i förfrågningen . 

Det fanns även andra fall med förkortningar men i dessa fall gjordes bara  

valet att punkten skulle plockas bort. 

 

Siffror: Gatunummer i adresser valdes bort på grund av att sökningen 

blev för specifik. Sökningar med gatunummer fungerade enbart då 

adressen och gatunumret fanns med i namnet på företagets sida, som t ex 

hos restaurangen med namnet “Torggatan 1”. 

 

Bindestreck: Bindestreck skapade problem när de förekom mellan två 

gatunummer i en adress. Trimmetoden är utvecklad för att upptäcka om 

sista bokstaven på en adress är “v” eller “g”, men när en adress innehöll 

två gatunummer separerade av ett bindestreck, hamnade bindestrecket 

kvar i slutet av strängen efter borttagning av gatunumren. Detta 

medförde att ersättningen av förkortningarna inte fungerade korrekt, 

vilket gjorde att trimmetoden fick ta bort alla bindestreck innan 

ersättning av förkortningar.  

 

Vid sökning på webb-adresser: 

Webb-adresser sparas i Eniros databas utan prefixet “http://”, medan det 

ofta förekom att denna sträng fanns med i webb-adresser från Facebooks 

API. Denna sträng valdes därför att trimmas bort.  

 

Gemensamt för sökningar på företagsnamn och adresser: 

Mellanslag: Mellanslag får ej förekomma i URL-sökningar, för att lösa 

detta byttes varje mellanslag ut till “%20” som motsvarar mellanslag i 

URL-kodning. 
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Vid sökningar med koordinater och jämförelse av 

telefonnummer och företagsnamn: 

Vid sökningar med koordinater behövdes ingen hantering av söksträngen. 

Men returobjektets information skulle sedan jämföras för dess 

företagsnamn och telefonnummer separat. Dessa två strängar behövde 

hanteras innan jämförelse kunde ske, företagsnamn som enligt punkten 

ovan, och telefonnummer hanterades i en ny trimmetod. Format på 

lagrade telefonnummer i Facebooks och Eniros API skiljer sig, den stora 

anledningen är att Facebook låter företagen själva välja hur de ska skriva 

sina uppgifter på sina sidor.  

 

Vid inledande tester upptäcktes att det fanns fall där företag fyllt i 

telefonnummer där strängen även bestod av en beskrivande text om 

numret. Trimmetoden för telefonnummer fick då hantera borttagningen 

av alla tecken som inte var siffror. Ett problem var att Facebooks data i 

vissa fall var internationell till skillnad från Eniros, vilket gjorde att vissa 

företag fyllt i telefonnummer med “+46”. Eftersom Eniro enbart 

behandlar svenska företag finns detta inte med i deras telefonnummer, 

vilket gjorde att matchningarna i dessa fall blev felaktig. Trimmetoden 

fick då även plocka bort denna eventuellt inledande sträng från 

telefonnummer från Facebook och ersätta den med en nolla.  

 

Parametern “name”  

Testet med parametern “name” utfördes genom att skicka 1000 

förfrågningar till Facebooks API med bara ett företagsnamn i taget från 

den lokala databasen. Returobjekten från Facebooks API jämfördes sedan 

en och en mot det använda företagsnamnet från databasen. En 

förfrågning från applikation med företagsnamnet “Hard Rock Cafe” 

resulterade i 333 returobjekt från Facebook med sökresultat från hela 

världen. Eftersom företag utanför Sverige är inte relevant för detta 

examensarbete, behövdes sökningen specificeras för att hålla större delar 

av sökresultatet relevant. Lösning för detta var att lägga till strängen 

“sweden” efter varje företagsnamn, vilket t ex reducerade antalet 

returobjekt i exemplet med “Hard Rock Cafe” till nio stycken.  
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Denna parameter användes också för testerna kring format på 

inparametrar till olika API:er. Där tester utfördes som studerade 

returobjekten vid sökningar av samma företag men i olika format. De 

format på företagsnamn som testades var: 

 

 Innehållandes “å”, “ä” och “ö” 

 Inte innehållandes “å”, “ä” och “ö” 

 Innehållandes både stora och små bokstäver 

 Innehållandes enbart små bokstäver 

 Innehållandes enbart stora bokstäver 

 Innehållandes “och”-tecken (&) 

 

Parametern “phoneNumber” 

Att utföra förfrågningar mot Facebook API med enbart telefonnummer 

misslyckades på grund av att Facebook inte tillåter denna typ av sökning. 

För att kunna matcha företags telefonnummer behövdes först en 

förfrågning med en giltig parameter som t ex företagsnamn eller 

koordinater för att sedan plocka ut telefonnummer från returobjektet.  

 

Parametern “streetName”  

Ett test där enbart parametern “street” skickades in till Facebooks API 

efter innehållet av parametern “streetName” från den lokala databasen. 

Denna parameter var sökbar, men krävde en del arbete för att kunna 

användas på ett automatiserat sätt. I detta fall visade det sig att adresser i 

Eniros databas var sparade i ett annat format än på Facebook. En 

företagsadress på Eniro sparas som standard med förkortningar, som t ex 

“Sveav.” och “Kungsg.” istället för “Sveavägen” och “Kungsgatan”. Detta 

löstes i applikationen genom en trimning av adressträngen. Tester har 

utförts med flera olika format på adressträngen för att kunna bestämma 

det optimala formatet vid sökningar mot Facebook, de olika formaten 

var: 

 Utan förkortningar men med gatunummer  

 Utan förkortningar och utan gatunummer  

 Med förkortningar och med gatunummer 

 Med förkortningar men utan gatunummer 
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Parametern “link” 

Parametern “link” innehåller ett företags webb-adress, denna parameter 

var, liksom parametern “phoneNumber”, inte möjlig att använda för en 

direkt förfrågan till Facebooks API. För att undersöka denna parameter 

användes koordinater för hämtning av företag och sedan parsades denna 

variabel ut från returobjektet. 

 

Parametrarna “longitude” och “latitude” 

Eniro har för de flesta företag lagrade koordinater för var dessa  befinner 

sig i Sverige, vilket också Facebook har. Facebooks API gör det möjligt att 

utföra sökningar mot API:et med koordinater, där parametern “center” 

anger utgångspunkten efter värden på “longitude” och “latitude”. Sedan 

finns en extra parameter som heter “distance”, som ger utvecklare 

möjlighet att utöka radien på sökområdet i meter. Denna parameter är 

valfri men är bra att använda eftersom det visade sig att koordinater ofta 

var lagrade med olika felmarginaler hos olika API:er [30]. Testet utfördes 

genom att skicka in koordinater för ett företag från Eniros databas till 

Facebooks API med olika värden på parametern “distance”, de testade 

värdena var 1, 10, 30, 50 och 100 meter. De företag som returnerades 

jämfördes sedan mot företagsnamn, webb-adress och telefonnummer i 

separata tester. 

5.2 Tester för prototyp - kombinerade parametrar 

Prototypen planerades efter valda strategier som specificerades under 

kapitlet 3.1.1 samt efter analys av de tester som genomfördes för 

sökningar med en parameter. Prototypen planerades att implementeras 

efter pseudokoden i figur 12. 
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Figur 12: Pseudokod för den slutgiltiga prototypen. 

 

5.2.1 Testmetodik 

Den implementerade prototypen fick genomgå två olika tester för att ge 

underlag till granskning av dess funktionalitet. Testerna för prototypen 

genomfördes på följande sätt (se även figur 13 för en illustration): 

 

1. 1000 företagsobjekt hämtades från den lokala databasen som 

sedan sparades i en lista. Parametrarna “longitude” och “latitude” 

plockades ut ur det första objektet och bifogades som parametrar 

i en förfrågan till Facebooks API. 

 

2. Returobjektet från Facebooks API, innehållandes ett antal objekt, 

parsades till så kallade “CompanyObject”. Dessa objekt lades i en 

lista som sedan flyttades till ett nytt objekt kallat 

“CompareObject” som då innehöll följande (se även figur 10 sid. 

34): 

 Objektet från Eniros API från den lokala databasen som 

innehöll parametern som utförde förfrågningen mot 

API:et. 

 En lista med alla “CompanyObject” som returnerats från 

API:et. 
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Punkt två och tre upprepades sedan för de övriga 999 objekten hämtade 

från den lokala databasen. Alla skapade “CompareObjekt” sparades i en 

lista. 

 

3. Listan med alla 1000 “CompareObject” itererades igenom,  för 

var och en av dessa objekt genomfördes jämförelser mellan 

relevanta parametrar mot alla returobjekt från sökningen mot 

Facebooks API. Vid genomförandet av dessa jämförelser 

skapades ett nytt objekt som kallades för ett “ComparedObject”. 

Detta objekt innehöll efter jämförelserna: 

 Ett returobjekt i form av ett företag från Facebook.  

 Objektet från den lokala databasen som utfört 

förfrågningen. 

 Ett jämförelseresultat med telefonnummer. 

 Ett jämförelseresultat med webb-adress. 

 Ett jämförelseresultat med företagsnamn. 

 Ett jämförelseresultat med adress.  

 

Parametern telefonnummer jämfördes med algoritmen 

Levenshtein och övriga parametrar jämfördes med algoritmen 

Jaccard. 

 

4. Alla dessa nya “ComparedObject” lades efter skapandet i en lista. 

Denna lista var nu redo att testköras genom prototypen för att ta 

fram de företag som klassades som en giltig matchning. 

 

5. Listan med företag kördes igenom prototypen och alla de objekt 

som klassades som giltiga matchningar sparades i en textfil med 

information om resultatet av de utförda jämförelserna och om 

vilka objekt som jämförts. Sist i textfilen skrevs också antalet 

giltiga matchningar och en procentsats som beskrev hur många 

av de utvalda företagen från den lokala databasen som fick en 

giltig matchning. 

 

6. De objekt som klassades som en matchning fick sedan 

kontrolleras för att ta bort eventuella dubbletter av träffar. 
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Dubbletter var träffar som representerades av samma företag 

från Eniros API men av olika sidor på Facebook. 

 

Figur 13: Tidlinje över testerna för prototypen 

 

 

Det första testet som genomfördes innehöll enbart ovan nämnda 

punkterna 1-6 och visade svagheter i prototypen som gjorde att testet 

ogiltigförklarades. Prototypen godkände då för många matchningar som 

medförde ett ogiltigt resultat. Punkt 7 ovan implementerades då och 

testerna klassades sedan som relevanta och giltiga. 
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6 Resultat 

I kapitel sex presenteras resultaten från genomförda tester av enskilda 

parametrar, algoritmer för textmatchning och format på inparametrar. 

Här presenteras också resultat från tester med den slutgiltiga prototypen 

för arbetet. 

6.1 Data från tester med en jämförd parameter 

Data samlades från 16 olika tester där olika kriterier styrde skillnader 

mellan dem. Dessa tester genomfördes genom att utföra separata 

matchningar mellan företagsnamn och adresser samt telefonnummer och 

webbadresser genom sökningar med koordinater.  Varje test bestod av 

1000 förfrågningar mot Facebooks API och varje test kördes genom alla 

fyra algoritmer för textmatchning och ett genomsnittligt resultat för 

matchningarna räknades ut i varje fall.  

Figurerna 14-18 visar upp samlad data från testerna, de visar kriteriet för 

varje test samt vilken algoritm som jämförelsen har skett med. I figurerna 

14-18  visas också det totala antalet träffar som returnerats från de 1000 

förfrågningarna till API:et. Varje förfrågning ger ett godtyckligt antal 

returobjekt, det totala antalet träffar visar alltså det totala antalet 

returobjekt från de 1000 förfrågningarna. Varje returobjekt jämfördes 

mot alla textmatchningsalgoritmerna, vilket gav flera matchningsvärden. 

Alltså gjordes lika många jämförelser med varje algoritm  som det totala 

antalet träffar som returnerades från de 1000 förfrågningarna. Från dessa 

matchningsvärden räknades ett genomsnittligt värde ut för att få en 

överblick av resultatet i testet. Presentationen av resultatet från den 

genomsnittliga matchningen skiljer sig mellan algoritmerna eftersom 

algoritmerna returnerar svar i olika format. I raderna med algoritmen 

Levenshtein visas genomsnittet av hur många tecken som skiljer sig i 

jämförelserna med de returnerade objekten. I raderna för algoritmen 

Longest Common Substring visas genomsnittet av den längsta 

gemensamma delsträngen för alla genomförda jämförelser. För resultaten 



 
 
 

44 

 

för algoritmerna Jaccard och Jaro-Winkler visas genomsnittliga 

procentsatser. 

6.1.1 Matchning av företagsnamn 

Det viktigaste i testet för företagsnamn var att komma fram till hur stora 

och små bokstäver påverkar förfrågningar och matchningar mellan 

företagsnamn. Enligt figur 14 blev antalet matchningar lika stort om 

sökningen gjordes med bara små bokstäver som när det gjordes med 

blandat stora och små bokstäver. Den genomsnittliga matchningen gav 

ett lite bättre resultat för alla fyra algoritmer vid användande av enbart 

små bokstäver. Efter manuell granskning av resultatet var en 

genomsnittlig matchning på 60-80% alldeles för låg för att lita på, 

eftersom den kunde ge strängar som var helt irrelevanta. 

 

Figur 14: Matchning av företagsnamn efter förfrågningar med parametern 

“companyName” 

 

6.1.2 Matchning av adresser 

Vid testningen av adresser var det viktigaste att komma fram till det 

format på de testade strängarna som gav det bästa resultatet för analys 

och träffsäkerhet. Testerna visade enligt figur 15 att desto mer saker som 

trimmades bort från strängen desto större antal träffar returnerades från 

API:et. Vid de högsta träffresultaten, där förkortningar användes, sjönk 

genomsnittet av matchningen kraftigt i jämförelse med de tester där 
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förkortningar tagits bort. Anledningen var att de förkortade namnen 

delvis gav träffar som var helt irrelevanta för sökningen och därför 

matchades lågt mot den sökta adressen. I förhållande till detta gav 

sökningar med adresser utan förkortningar och med gatunummer allra 

minst sökträffar. Men detta test visade dock ett lite sämre genomsnittligt 

resultat i matchning jämfört med testet utan förkortning men utan 

gatunummer, även fast det senare testet gav dubbelt så många träffar. 

 
Figur 15: Matchning av adresser efter förfrågningar med parametern “street” 

 

6.1.3 Matchning med hjälp av koordinater 

I testet där sökningar genomfördes med koordinater som parameter 

fokuserades det på att utvärdera avståndsparametern “distance” för att 

kunna bestämma ett lämpligt värde för denna. Returobjekten jämfördes 

sedan både gällande företagsnamn, webbadress och telefonnummer för 

att kunna utvärdera trovärdigheten i dessa parametrar. Naturligt i dessa 
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test var det faktum att antalet träffar i sökningarna ökade tillsammans 

med storleken på parametern “distance”.  

Jämförelser med företagsnamn 

Se figur 16 för resultaten av jämförelserna med företagsnamn mellan 

sökresultatet från sökningar med koordinater från de utvalda 1000 

företag från den lokala databasen. Resultaten visar ett lågt resultat för 

genomsnittlig matchning vilket berodde på att sökningarna gav färre 

relevanta träffar med koordinater än med sökningar på t ex 

företagsnamn. 

 

Figur 16: Matchning av företagsnamn efter förfrågningar med koordinater mot 

Facebooks API 
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Jämförelser med webbadress 

Figur 17 visar det genomsnittliga resultatet från alla jämförelser av 

webbadresser mellan sökresultatet och de utvalda 1000 företagen från 

den lokala databasen. Sökresultatet hämtades även i detta fall med 

koordinater. Resultaten för matchningarna i dessa test blev låga, eftersom 

få företag hade uppgifter om webbadress lagrade i Eniros API. 

 

Figur 17: Matchning av webbadresser efter förfrågningar med koordinater mot        

Facebooks API 
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Jämförelser med telefonnummer 

I dessa tester med koordinater jämfördes också telefonnummer för att 

kunna utvärdera denna parameters trovärdighet på Facebooks API. Det 

visade sig att det i väldigt få fall saknades uppgifter om ett företags 

telefonnummer, vilket höjer trovärdigheten. Den genomsnittliga 

matchningen fick ett relativt lågt värde, se figur 18, men dock bäst 

resultat av de tre jämförda parametrarna för sökningar med koordinater. 

Generellt för dessa tre var att sökresultatet gav många irrelevanta träffar. 

 

 

Figur 18: Matchning av telefonnummer efter förfrågningar med koordinater mot Facebooks 

API   
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6.2 Undersökning av algoritmer för textmatchning 

 

Efter genomförda tester och undersökningar  konstaterades det att alla 

fyra algoritmer räknar med betydelsen av små och stora bokstäver. Alltså 

blev strängen “EXAMEN” inte exakt matchat med strängen “examen” i 

någon av algoritmerna. Eftersom formatet skiljde sig på strängarna från 

de olika API:erna var de tvungna att göras om till enbart små eller stora 

bokstäver för att jämförelsen skulle bli så bra som möjligt. Nedan följer 

de specifika egenskaper som upptäckts för varje algoritm. 

 

Jaccard Similarity Coefficient 

Ett tidigt problem som upptäcktes med Jaccards algoritm var då en 

sträng jämfördes med samma sträng skriven baklänges. Algoritmen gav 

då ifrån sig en hundraprocentig matchning. Detta visade sig dock vara en 

positiv egenskap då strängar med företagsnamn kunde lagras med delar 

av namnet omkastade vid jämförelser av företag hos Eniro och Facebook. 

Som exempel gav jämförelsen av företaget skrivet “järnvägsrestaurangen 

östra station” på Eniro och samma företag skrivet på Facebook “östra 

station järnvägsrestaurangen” en hundraprocentig matchning medan 

Jaro-Winklers algoritm returnerade en matchning på 79%. 

 

Jaro-Winkler Similarity 

Algoritmen Jaro-Winkler var anpassad för att känna igen om två strängar 

inte är likadana, även om det är exakt samma sträng i omkastad ordning. 

Vid en jämförelse av strängarna “änglar” och “strängar” ger algoritmen 

0% i matchning trots att delsträngen “äng” förekommer i båda. Detta är 

för att delsträngen förkommer för långt ifrån varandra, ena strängen i 

mitten och den andra i början av strängen. Denna funktionalitet visade 

sig göra algoritmen effektivare vid långa strängar då sannolikheten att 

strängarna innehåller tecken som matchar varandra även om strängarna 

inte har någon direkt koppling ökar. En nackdel med denna algoritm var 

vid jämförelser av korta strängar då den beräknar teckens positioner efter 

halva strängens längd som då blir väldigt liten vid korta strängar. 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard_index
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Longest Common Substring  

Algoritmen Longest Common Substring returnerar längden på den 

längsta gemensamma delsträng som förekommer i de två strängar som 

jämförs med varandra. Tester visade att det var svårt att analysera hur 

pass bra en matchning egentligen var, då de båda jämförda strängarnas 

längd måste räknas in i analysen av returvärdet från metoden.  

 

Levenshtein Distance 

Eftersom denna algoritm returnerar antalet tecken som skiljer de 

jämförda strängarna åt, liknar problematiken med denna algoritm 

problematiken i Longest Common Substring. Det som returneras är 

enbart en siffra på hur mycket som skiljer strängarna åt vilket gör att 

analysen av matchningar med företagsnamn eller adresser blir svår. 

Tester visar dock att denna algoritm jämför strängar med siffror på ett 

tillförlitligt sätt. Algoritmen tar även hänsyn till  hur tecken i strängen är 

placerade vilket gör den till ett bra alternativ för jämförelser av 

telefonnummer. 

6.3 Format på parametrar 

 

Efter tester med förfrågningar till Facebooks, Eniros och LinkedIns API 

via den utvecklade applikationen visade det sig att sökningar med 

parametrar som innehöll tecken som t ex mellanslag, apostrofer eller 

“och”-tecken (&) gav problem. Problemen gjorde antingen förfrågningen 

mot API:et ogiltigt eller bidrog till returobjekt som inte var tillräckligt 

relevanta. Applikationen behövde ta bort alla tecken som störde 

förfrågningar mot API:erna, vilket hanterades med hjälp av en 

egenutvecklad metod som enbart sparade strängen enligt det format som 

bestämdes. 

 

Facebooks API 

Tidiga tester visade att  att bokstäverna “å”, “ä” och “ö”, i vissa fall, bidrog 

med att returobjekten reducerades till nästan hälften. Mellanslag, 

apostrofer och “och”-tecken behövde hanteras för att kunna genomföra 

giltiga förfrågningar. Mellanslag var ogiltiga och behövde bytas ut mot 

“%20” medan apostrofer inte påverkade förfrågningen i sig, men 
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påverkade i vissa fall det returnerade resultatet. Strängar innehållandes 

“och”-tecken blev tvungna att trimmas, detta tecken används i URL-

språket och delar upp förfrågningen på ett oönskat sätt. Vad gäller 

versaler och gemener så visar resultaten en skiftande betydelse, vid 

sökningar med enbart versaler eller enbart gemener syntes ingen 

påverkande skillnad i resultat. Detta gällde också om första bokstaven i 

sökordet var en versal, däremot om versaler och gemener blandades 

genom hela sökordet, kunde utfallet bli annorlunda. I figur 16 visas t ex 

att en förfrågning med strängen “AhLeNs” ger en klart större 

resultatmängd än övriga testade format, i figur 19 visas utfall av två 

testade företag med olika format på parametrar. För de fullständiga 

testresultaten, se bilaga 4. 

 

API: Sökord: Antal träffar: API: Sökord: Antal träffar: 

Facebook ÅHLENS 64 Facebook ÖOB 469 

Facebook Åhlens 64 Facebook öob 469 

Facebook Åhléns 64 Facebook ÖoB 453 

Facebook ÅhLeNs 171 Facebook Öob 406 

Facebook åhlens 64 Facebook OOB 478 

Facebook ahlens 127 Facebook OoB 507 

Facebook AHLENS 127 Facebook oob 471 

Facebook Ahlens 131 

Facebook AhLeNs 257 

 
Figur 19: Exempel på ett testresultat från Facebooks API av sökningar med olika format på 

parametrar 

 

Eniros API 

Det visade sig att bokstäverna “å”, “ä” och “ö” hade en stor inverkan i 

förfrågningar mot Eniros API. Som exempel returnerades inte företaget 

“Åhlens” vid en förfrågan med strängen “ahlens” till Eniros API, se figur 

20, sökningen gav dock andra irrelevanta svar. I övrigt visade sig Eniros 

API inte lägga vikt vid versaler och gemener då samma antal returnerades 
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i de testa fallen för detta. För detta API var applikationen tvungen att 

hantera mellanslag och “och”-tecken som i fallet för Facebooks API. 

 

API: Sökord: Antal träffar: API: Sökord: Antal träffar: 

Facebook ÅHLENS 64 Facebook ÖOB 469 

Facebook Åhlens 64 Facebook öob 469 

Facebook Åhléns 64 Facebook ÖoB 453 

Facebook ÅhLeNs 171 Facebook Öob 406 

Facebook åhlens 64 Facebook OOB 478 

Facebook ahlens 127 Facebook OoB 507 

Facebook AHLENS 127 Facebook oob 471 

Facebook Ahlens 131 

Facebook AhLeNs 257 

 

Figur 20: Exempel på ett testresultat från Eniros API av sökningar med strängar av olika 

format på parametrar 

 

LinkedIns API 

För LinkedIns API hade bokstäverna “å”, “ä” och “ö” en varierande 

inverkan i förfrågningarna mot API:et. Resultatet av testerna visade att 

företag som innehöll dessa bokstäver kunde hittas via applikationen men 

även att vissa företag inte hittades med detta format. “Åhléns” kunde 

endast hittas när strängen “trimmades” ner till “ahlens” medan företaget 

“ÖoB” hittades utan att använda “trimmern”. I figur 21 nedan presenteras 

resultaten av testerna för två företag med olika format. Detta API var inte 

heller känsligt för versaler och gemener och likt de två andra API:erna 

behövdes strängar trimmas för mellanslag och “och”-tecken. 
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API: Sökord: Antal träffar: API: Sökord: Antal träffar: 

Linkedin ÅHLENS 0 Linkedin ÖOB 705 

Linkedin Åhlens 0 Linkedin öob 705 

Linkedin Åhléns 0 Linkedin ÖoB 705 

Linkedin ÅhLeNs 0 Linkedin Öob 705 

Linkedin åhlens 0 Linkedin OOB 22 

Linkedin ahlens 12 Linkedin OoB 22 

Linkedin AHLENS 12 Linkedin oob 22 

Linkedin Ahlens 12 

Linkedin AhLeNs 12 

 

Figur 21: Exempel på ett testresultat från LinkedIns API av sökningar med strängar 

av olika format på parametrar. 

6.4  Resultat av prototypen 

Prototypen testades tidigt i implementationsfasen för att kontrollera dess 

funktioner. Då upptäcktes att algoritmen godkände flera matchningar för 

samma Eniro-objekt. Alltså godkändes matchningar av sidor på Facebook 

som inte var det sökta företagets officiella sida. Detta ledde till 

utvecklingen av en metod som hade som syfte att avgöra vilket av 

eventuella dubbletter av träffar som är det sökta företaget. Denna metod 

jämförde antalet “likes” som fanns på de sidor på Facebook som var 

matchade mot samma företag från Eniros API. Säkerheten i denna metod 

testades genom att också dokumentera de bortvalda matchningarna i 

testerna för prototypen. Dokumentationen för utvärderingen av 

säkerheten i antagandet att antalet “likes” skulle skilja en officiell 

företagssida från en inofficiell, visade goda resultat. Alla testfall som gav 

minst två godkända träffar hade en officiell sida som hade fler “likes” än 

de andra godkända träffarna. 
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Den slutgiltiga algoritmen visas i figur 22 som byggde på den planerade 

pseudo-koden som presenterades i figur 12 under kapitel 5.2. För att 

studera övriga hjälpmetoder för prototypen se bilaga 2. 
 

Figur 22: Koden för logikdelen av prototypen 

 

 

Testning av prototypen 

Data samlades från två olika tester där ett värde på en parameter styrde 

skillnader mellan dem. Varje test bestod av 1000 förfrågningar mot 

Facebooks API där returvärdena behandlades i prototypen för att 
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bestämma om det specifika returvärdet var en giltig matchning. Figur 23 

visar upp samlad data från de båda testerna. Den visar kriteriet för varje 

test och det totala antalet träffar som returnerats från de 1000 

förfrågningarna. Den visar även antalet träffar som prototypen har 

godkänt och en procentsats som beskriver antalet korrekt matchade 

företag i förhållande till antalet (1000) sökta företag. 

 

 

 
Figur 23: Resultat från tester av prototypen 

 

Matchningsprocenten med värdena 53% respektive 58,4% i figur 23 är 

alltså procentsatser för hur många av de testade företagen som hade 

parameterar som matchade tillräckligt bra från båda API:erna. De övriga 

procenten representerar de företag som inte hade någon sida på 

Facebook eller hade parametrar som inte matchade tillräckligt bra. 

Procentsatserna är alltså inte några mått på hur bra prototypen matchar 

företag, utan ett måt på hur många företag som var möjliga att matchas i 

testerna.  
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7 Analys och diskussion 

I detta kapitel beskrivs egna tolkningar och utvärderingar av testresultat. 

I kapitlet förekommer det delar som behandlar valet av algoritmer samt 

valda felmarginaler vid jämförelser av parametrar i prototypen. Här 

redogörs även valet av format på strängar och analys av den slutgiltiga 

prototypen. Kapitlet avslutas med en analys av genomförda testfall och en 

generell diskussion. 

7.1 Analys av relevanta parametrar 

I detta delkapitel beskrivs slutsatser och tolkningar av testresultaten för 

använda parametrar i prototypen. Här redogörs även bakgrunden för 

valet av värdet på parametern “distance”. 

Matchning av “CompanyName” och “name” 

Något som testerna visade var vanligt för företagsnamn var att de lagrade 

namnen skilde sig i de olika API:erna. Det visade sig att namnen ofta 

hade tillagda ord som skulle verka mer beskrivande av företaget. Det 

fanns även fall där namnen var likadana i de båda API:erna men där delar 

av namnet var omkastade, som exempel hette “Korfu Restaurang” från 

Eniros API “Restaurang Korfu” i Facebooks API. Parametern i sig 

bestämdes vara relativt pålitlig, men eftersom det i många fall fanns sidor 

med namn som liknade det sökta företaget bedömdes den inte räcka för 

enskild matchning. 

 

Matchning av “streetName och “street” 

Genomförda tester visade att om endast företagsadresser matchas med 

varandra ledde det till flertalet felaktiga matchningar. Analysen visar att 

det krävs flera parametrar för att säkerställa att det är rätt företag som är 

matchat. Det förekom många fall där flera företag var verksamma på 

samma adress och de kan till och med vara lokaliserade i samma 

byggnad. Detta gör att endast matchning med företagsadresser ses som 

otillräcklig. 
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Matchning av “phoneNumber” och “phone” 

Telefonnummer är en parameter som alltid är unik för varje företag, 

vilket gör att telefonnummer är en av det säkraste parametrarna. Dock är 

det nödvändigt med en matchning på 100% för att vara säker på att rätt 

företagssida har hittats. Undersökningar visade att företag i de flesta fall 

har lagrade telefonnummer, problemet var bara att lagrade 

telefonnummer till företag kunde skilja sig hos olika API:er. En 

matchning av telefonnummer bedömdes som tillräcklig för att klassa en 

jämförelse som en giltig matchning. 

 

Matchning av “link” och “website”. 

Parametern för webbadresser är unikt för varje företag. En träff med 95% 

kan med största sannolikhet betyda att det är rätt företag som har hittats. 

Även om det förekom få webbadresser som var lagrade i den lokala 

databasen ansågs denna parametern värdefull och används i den 

slutgiltiga prototypen. När det väl hittades webbadresser att jämföra 

påträffades i många fall giltiga matchningar. 

 

Matchning med “longitude och latitude” 

Ett flertal tester med att endast matcha koordinater från den lokala 

databasen med koordinater från Facebook misslyckades. Detta var på 

grund av att koordinater lagras med olika felmarginaler på olika API:er 

och exakta matchningar är i det närmaste omöjliga att göra. Koordinater 

kan dock användas för att ge returobjekt från ett visst specificerat 

område. Med hjälp av parametern “distance” anges då en radie för det 

sökta området. Genom att utföra sökningar efter koordinater med en 

anpassad sökradie reduceras returobjekten från Facebook, samtidigt 

elimineras de liknande objekt som kan ha likvärdig data som det sökta 

företaget men inte är lokaliserade på rätt plats. 

 

Parametern “distance” 

Efter analys av testerna med en parameter var det inte helt klart vilket 

som var det mest lämpade värdet på parametern “distance”. Testerna 

visade som ju väntat att desto större värde som användes på denna 

parameter, desto fler irrelevanta träffar returnerades. Ett stort antal 

sökträffar genom ett högt värde gav också ett sänkt genomsnittligt 
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resultat i testerna men också en större säkerhet i att det givna företaget 

träffas i sökningen. Även om värdet tio gav det bästa genomsnittliga 

resultatet för matchning, beslutades det efter manuell granskning av 

sökningar att detta värde inte skulle stå till grund för ett beslut. Den 

manuella analysen visade att med värdet tio på denna parameter 

missades i flertalet fall det sökta företaget och att ett större värde var att 

föredra. Resultatet av testerna för prototypen visade dock en ökning av 

giltiga matchningar med 5.4% när värdet 100 användes istället för värdet 

50. Detta pekar på att fler matchningar fångades in med detta värde och 

efter denna analys togs beslutet att värdet 100 meter skulle användas i 

prototypen. Det bedömdes som viktigare att få en stor säkerhet i att det 

sökta företaget träffades än att spara tid genom färre returobjekt.  

7.2 Val av algoritm 

Jaccard Similarity Coefficient, Levenshtein Distance och Jaro-Winkler 

Similarity var de som bedömdes som bäst lämpade efter genomförda 

tester. Alla med kvaliteter som kändes tilltalande. Jaccard som inte 

brydde sig om att delar av namn var omkastade och Jaro-Winkler som 

däremot vägde in ordningen på tecken i en sträng. Valet föll till slut på 

algoritmen Jaccard Similarity Coefficient för jämförelser av strängar 

med bokstäver. Anledningen var att det enligt testerna förekom fler 

uppenbara fall där delar av strängar var omkastade, vilket inte påverkade 

resultatet med denna algoritm. Dock visade testerna att Jaccard 

Similarity Coefficient skapade problem vid jämförelser av 

telefonnummer. Algoritmen beräknar jämförelsen genom att dela antalet 

tecken som förekommer i båda strängarna med antalet unika tecken från 

båda strängarna (snittet / unionen). Detta medförde att algoritmen i flera 

fall returnerade en matchning på 100% vid  jämförelse av telefonnummer 

som inte var likadana. Figur 23 visar hur algoritmen tar mindre hänsyn 

till att flera likadana tecken förekommer i en sträng, när tecken som 

redan finns i strängen uppkommer flera gånger så läggs mindre vikt vid 

dessa. Telefonnummer 1 och telefonnummer 2 i figur 24 är olika på två 

platser i strängen, men algoritmen returnerar ändå 1.0 som betyder en 

matchning på 100%. Anledningen till detta är att dessa innehåller 

maximalt tio olika sorters tecken, vilket gör att sannolikheten för att 
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likadana tecken skulle störa en jämförelse var relativt hög. Vid 

jämförelser av strängar med bokstäver däremot, finns möjlighet till 29 

olika tecken, vilket gjorde att sannolikheten att detta skulle påverka en 

jämförelse blev väldigt låg och upptäcktes inte i något test. Det faktum att 

Jaccard inte heller tar hänsyn till ordningen på tecken i en sträng gör den 

ännu mindre passande för jämförelser av telefonnummer. 

 

Telefonnummer 1: Telefonnummer 2: Snittet: Unionen: 
Snittet/ 

Unionen: 

08 - 95 22 60 08 - 950 26 90 0 8 9 5 2 6 0 8 9 5 2 6 6/6 = 1.0 

 
Figur 24: Beräkning av matchning mellan telefonnummer med Jaccard Similarity Coefficient 
 

Efter ett antal tester med jämförelser av enbart telefonnummer bedömdes 

Levenshtein Distance som det bästa alternativet för denna typ av 

matchning. Algoritmen returnerar antalet tecken som skiljer de jämförda 

strängarna åt och vid en matchning på 100% returneras siffran noll. 

Algoritmen tar även hänsyn till hur tecken i strängen är placerade, vilket 

är en egenskap som betraktas som värdefull då enbart matchningar på 

100% är relevanta vid jämförelser av telefonnummer. 

7.2.1 Giltiga felmarginaler 

De genomförda testerna låg till grund för att undersöka giltiga 

felmarginaler för algoritmen Jaccard Similarity Coefficient som valdes 

för utförande av matchningar för företagsnamn, webb-adresser och 

adresser. Vid jämförelser av företagsnamn låg svårigheten i att hitta en 

felmarginal som gjorde att varje matchning alltid kunde klassas som 

korrekt, men som samtidigt sorterade bort så få rätta företag som möjligt. 

Det visade sig att det kunde förekomma fall där företagsnamn skiljde sig 

relativt mycket i jämförelsen, men där det fortfarande var det korrekta 

företaget. Dock ansågs det bättre att något korrekt företag sorterades 

bort, än att något felaktigt företag klassades som en matchning. På grund 

av detta sattes en relativt låg felmarginal för företagsnamn. 
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Adress inklusive gatunummer bedömdes behöva en felmarginal på 0% för 

att betraktas som en giltig matchning, detta var på grund av att en stor 

mängd företag kan förekomma på väldigt lika adresser.  

 

Telefonnummer och webbadresser är unika för varje företag och ansågs 

därför behöva väldigt låga felmarginaler. Telefonnummer bestämdes 

behöva en felmarginal på 0% eftersom att även om två telefonnummer 

som enbart skiljer sig på en enda siffra jämförs, är det helt skilda 

telefonnummer. Det finns alltså ingen direkt koppling mellan två 

telefonnummer som är väldigt lika, så länge de inte är fullständigt lika. 

Webbadresser bedömdes behöva en liten felmarginal, för även om 

webbadresser är unika, är de mer lika företagsnamn än telefonnummer 

på så sätt att de kan skilja sig något men ändå ha tydliga kopplingar 

mellan sig. Valet föll på en giltig felmarginal på 5%. 

 

Giltiga felmarginaler  

 Företagsnamn:  5% 

 Webbadresser:   5% 

 Adresser:  0%  

 Telefonnummer:  0%  

 

7.3 Valda format på strängar 

Applikationen som utvecklades var tvungen att anpassa strängar efter två 

scenarion. Det första scenariot innefattade formatet på strängarna som 

skulle utföra förfrågningar mot API:er. Det andra scenariot var valet av 

formatet på strängarna när det skulle jämföras data från två API:er. Efter 

analys av alla genomförda tester valdes standardformat för dessa 

scenarion med fallet för detta examensarbete i åtanke.  
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Vald standard för inparametrar vid sökningar mot API:er: 

 Inkluderat bokstäverna “å”, “ä” och “ö”. 

 Välj versaler eller gemener, inte blandat. 

 Utan “och”-tecken. 

 Utan skiljetecken. 

 Utan parenteser. 

 “%20” istället för mellanslag  

 

Vald standard vid jämförelser av strängar med företagsnamn: 

 Inkluderat bokstäverna “å”, “ä” och “ö”. 

 Enbart små bokstäver. 

 Med mellanslag. 

 Utan “och”-tecken. 

 Utan parenteser. 

 Utan skiljetecken. 

 Utan bindestreck. 

 Utan punkter. 

 

Vald standard vid jämförelser av strängar med adresser: 

 Inkluderat bokstäverna “å”, “ä” och “ö”. 

 Enbart små bokstäver. 

 Med mellanslag. 

 Utan “och”-tecken. 

 Utan parenteser. 

 Utan skiljetecken. 

 Utan förkortningar, t ex “vägen” istället för “v.” 

 Inkluderat gatunummer. 

 

Vald standard vid jämförelser av strängar med 

telefonnummer: 

 Enbart siffror. 

 Utan “+46”. 
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7.4 Analys av implementerad prototyp 

 

De lösningar som diskuterades för problemen vid de fall då ett Eniro-

objekt fick fler än en sida som klassades som en godkänd matchning var 

att prioritera efter: 

 

 Högst matchningsprocent på företagsnamn 

 Största antalet “incheckningar” 

 Största antalet “likes” 

 

Matchningsprocenten på företagsnamn kontrollerades manuellt från de 

data som tagits fram för testerna av sökningar med en parameter. Detta 

var en lösning som bedömdes ha en hög osäkerhet då företagsnamn i 

många fall skilde sig hos de båda API:erna. En inofficiell sida skulle i 

praktiken kunna ha en lika stor möjlighet att matcha namnet hos Eniros 

API som en officiell sida. Tanken att istället avgöra denna skillnad med 

hjälp av antalet “incheckningar” blev snabbt avvisad då det visade sig att 

det fanns många företag som hade väldigt få “incheckningar” och därav 

klassades denna tanke som mycket osäker. Den slutgiltiga prototypen 

sorterade dessa “dubbletter” efter antalet “likes” på Facebook, detta 

visade sig vara en lyckad lösning, men kan inte ses som en lösning som 

alltid kan garanteras vara korrekt. 

 

Resultaten från testerna av prototypen visade att algoritmen gav en hög 

matchningsprocent för de 1000 testade företagen. Dock var enstaka av 

dessa träffar inga officiella sidor för något av de testade företagen. Vid en 

stickprovsgranskning på 100 av de 584 matchade företagen räknades det 

till två stycken som inte var en korrekt matchning. Anledningen till dessa 

felmatchningar var att det matchades på sidor där det sökta företaget inte 

träffades med dess angivna parametrar medan en inofficiell undersida 

matchade. I det ena exemplet var det ett hotell som hade en separat sida 

på Facebook för sin restaurang, men hotellet i sig hade inte 

tillfredsställande parametrar, däremot hade sidan för hotellets 

restaurangsida fullt godkända matchande parametrar. Utöver denna 

avvikelse var träffarna pålitliga och korrekta. Men resultatet visade alltså 
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att det inte går att garantera att en felfri automatiserad data fusion i detta 

fall går att genomföra. 

 

Testerna som genomfördes med denna prototyp gjordes mot 1000 företag 

som var slumpvis utvalda från utspridda branscher. Detta pekar mot att 

testfallen är pålitliga,  men detta är en relativt liten del av Sveriges idag 

existerande företag, möjligheten finns att prototypen skulle kunna bete 

sig annorlunda om testerna utfördes med andra företag.  

 

Det finns inte några garantier för att de utvalda algoritmerna för 

textmatchning i denna prototyp är de optimala ens för detta specifika fall. 

Dessa val är baserade på tester som examensarbetarna själva utformat 

efter egna efterforskningar i relevanta ämnesområden. 

 

7.5 Sociala och ekonomiska aspekter 

Vid planering och utförande av detta examensarbete har både sociala och 

ekonomiska aspekter beaktats.  

Hela grunden till arbetet är att kunna ge människor en bättre 

användarupplevelse och uppfylla behov som idag existerar. Tanken kring 

att automatisera en produkt är för att minska mängden manuellt arbete. 

Detta skulle bidra till en ekonomisk lättnad för det aktuella företaget. All 

utveckling som är gjord i arbetet har gjorts med målsättningen att 

genomföras på ett hållbart sätt och med en tanke på framtida ändamål. 
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8 Slutsats och rekommendationer  

De skriftliga och utvärderande målsättningarna från förstudien har alla 

behandlats och uppnåtts och låg som grund för implementationsfasen av 

arbetet. Målsättningen att implementera en testprototyp för utvärdering 

av lagrad data hos API:er har uppnåtts med den förändring att denna 

testprototyp slutligen innehöll både de implementerade algoritmerna och 

testerna för den slutgiltiga prototypen. Den slutgiltiga prototypen 

innehöll alltså alla de funktioner och uppfyller alla de målsättningar som 

specificerats för implementationsfasen. För utvärdering av dessa 

implementationer har tester genomförts och data har sparats i textfiler. 

Det bedömdes ha producerats en tillräckligt utförlig mängd data för att 

motivera besluten som togs i detta arbete. 

 

Vid fall där liknande problem ska lösas med en automatiserad data fusion 

rekommenderas det att lokalisera parametrar som  kan ge fullständigt 

unika matchningar för sökningar. Unika i den mening att de med 100% 

säkerhet kan avgöra om en matchning verkligen är en godkänd 

matchning eller inte. I fallet för detta examensarbete och den utvecklade 

prototypen går det inte att säga att en matchning garanterat är korrekt. 

Anledningen till detta var att det fanns redundanta sidor för företag som 

kunde ha exakt samma och korrekt data, dessa redundanta sidor kunde 

ha skapats av vilken användare som helst på Facebook. Slutsatsen av 

detta är att vid eventuell framtida användning av denna eller en liknande 

prototyp med samma syfte bör automatiseringen av matchningar 

kombineras med manuell granskning.   

 

I de fall som algoritmer för textmatchning ska användas, bör en ordentlig 

utvärdering  av det specifika fallets kravställningar genomföras. 

Algoritmerna har olika egenskaper som är mer eller mindre värdefulla i 

olika fall.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - API-variabler 
 

Facebooks API 

Beskrivning Variabelnamn 

Facebook id Id 

API Beskrivning about 

Typ av sida Category 

Gemenskapssida is_community_page 

Om sidan är publicerad is_published 

Antal ”likes” likes 

Företagsnamn name 

Facebook länk link 

Stad city 

Land country 

Adress street 

Postnummer zip 

Latitud latitude 

Longitud longitude 

Telefonnummer phone 

Användarnamn username 

Hemsida website 

incheckning checkins 
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Eniros API 

Beskrivning Variabelnamn 

API Beskrivning title 

URL förfrågan query 

Totalt antal sökträffar totalHits 

Totalt antal sökträffar totalCount 

Första hämtad träff startIndex 

Antal objekt per sida itemsPerPage 

Företagsnamn companyName 

Id från Eniro EniroId 

Organisationsnummer orgNumber 

Företagsbeskrivning companyText 

Adress streetName 

Postort postArea 

Postadress postCode 

Postbox postBox 

Telefonnummer phoneNumber 

Typ av telefonnummer type 

Telefon etikett label 

Latitud latitude 

Longitud longitude 

Företagshemsida link 
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Bilaga 2 - Metod som utför trimning och jämförelser.  

 

 

Fortsättning på nästa sida. 
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Bilaga 3 – Textmatchningsalgoritmerna 
 

Jaccard Similarity Coefficient: 
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Jaro-Winkler Distance:   



 
 
 

78 

 

 Levenshtein Distance:  
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Longest Common Substring: 

Källa: R.Clayton, https://github.com/rclayton/StringSimilarity, 

Publicerad 2010-12-04. Hämtad 2014-05-20.  
  

https://github.com/rclayton/StringSimilarity
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Bilaga 4 – Sökningar med olika format på strängar. 
 

API: Sökord: Antal träffar: API: Sökord: Antal träffar: 

Eniro ÖOB 106 Eniro ELGIGANTEN 80 

Eniro öob 106 Eniro elgiganten 80 

Eniro ÖoB 106 Eniro Elgiganten 80 

Eniro Öob 106 Eniro ElGiGaNtEn 80 

Eniro oob 0 Eniro ikea 70 

Eniro OOB 0 Eniro IKEA 70 

Eniro OoB 0 Eniro IkEa 70 

Eniro ÅHLENS 101 

Eniro Åhlens 101 

Eniro Åhléns 102 

Eniro ÅhLeNs 101 

Eniro åhlens 101 

Eniro ahlens 11 

Eniro AHLENS 11 

Eniro Ahlens 11 

Eniro AhLeNs 11 

Eniro ICA 1441 

Eniro ica 1441 

Eniro IcA 1441 
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API: Sökord: Antal träffar: API: Sökord: Antal träffar: 

Facebook ÖOB 469 Facebook ELGIGANTEN 125 

Facebook öob 469 Facebook elgiganten 125 

Facebook ÖoB 453 Facebook Elgiganten 125 

Facebook Öob 406 Facebook ElGiGaNtEn 125 

Facebook oob 471 Facebook ikea 424 

Facebook OOB 478 Facebook IKEA 424 

Facebook OoB 507 Facebook IkEa 427 

Facebook ÅHLENS 64 

Facebook Åhlens 64 

Facebook Åhléns 64 

Facebook ÅhLeNs 171 

Facebook åhlens 64 

Facebook ahlens 127 

Facebook AHLENS 127 

Facebook Ahlens 131 

Facebook AhLeNs 257 

Facebook ICA 501 

Facebook ica 501 

Facebook IcA 498 
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API: Sökord: Antal träffar: API: Sökord: Antal träffar: 

Linkedin ÖOB 705 Linkedin ELGIGANTEN 6 

Linkedin öob 705 Linkedin elgiganten 6 

Linkedin ÖoB 705 Linkedin Elgiganten 6 

Linkedin Öob 705 Linkedin ElGiGaNtEn 6 

Linkedin oob 22 Linkedin ikea 578 

Linkedin OOB 22 Linkedin IKEA 578 

Linkedin OoB 22 Linkedin IkEa 578 

Linkedin ÅHLENS 0 

Linkedin Åhlens 0 

Linkedin Åhléns 0 

Linkedin ÅhLeNs 0 

Linkedin åhlens 0 

Linkedin ahlens 12 

Linkedin AHLENS 12 

Linkedin Ahlens 12 

Linkedin AhLeNs 12 

Linkedin ICA 361 

Linkedin ica 361 

Linkedin IcA 361 

   
 
 


