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Abstract

Analytisk betraktelse av informationsspridning över
sociala medier

Carl Jidling, Robert Zak

Rapporten behandlar digital kommunikation med fokus på sociala medier.
Syftet var att utreda informationsflödet på sociala medier samt
att konstruera en matematisk modell över det. Resultatet blev en
modell som inbegriper centrala strukturer vad gäller informationens
spridning och mottagarnas uppfattning av den. Modellen behöver valideras
och eventuellt vidareutvecklas. Slutsatsen är att vissa sociala
medier sprider information bättre än andra och att det är viktigt att
identifiera dessa för en optimerad informationsspridning. Vilket medium
som sprider bäst beror på målgruppen och vilken typ av budskap
som ska förmedlas.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Arbetet som beskrivs i rapporten behandlar digital kommunikation i all-
mänhet och sociala medier i synnerhet, med utgångspunkt i behoven hos
ett medelstort företag. Innehållsmässigt urskiljs två huvudsakliga delar. Den
första delen är en allmän betraktelse av ämnesområdet med fokus på använd-
ning och funktion. Där behandlas bland annat den potential sociala medier
erbjuder, men också vilka risker de för med sig. Vi diskuterar vad som kän-
netecknar sociala medier och hur företag kan använda dem i verksamheten.
Dessutom ges en kort introduktion av viktiga begrepp inom informationste-
ori.

I den andra delen presenteras ett förslag till en analytisk/matematisk modell
över informationens väg mellan avsändare och mottagare via sociala medi-
er. Ambitionen har varit att på ett övergripande plan identifiera väsentliga
strukturer och faktorer. Modellen beskriver hur information sprids mellan
olika sociala medier och hur mycket av den som uppfattas av mottagarna. Vi
undersöker tidsberoenden och inverkan av desinformation och återkoppling
från mottagarna. Modellen illustreras med ett flertal exempel. Avslutningsvis
diskuteras aspekter som bör beaktas vid modellens fortsatta utveckling.
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1 Inledning

Att kommunicera har alltid varit viktigt, både för djur och människor. Genom
till exempel gester och ljud har känslor och varningar kunnat förmedlas.
Kommunikationen var länge begränsad av tid och rum, men sedan lärde sig
människan att rista bilder, vilket tillät informationen att lagras över tid.
Skrift- och sedermera boktryckarkonsten gjorde det lättare att sprida och
lagra information. I och med elektronikens intåg möjliggjordes för budskap
att fysiskt nå längre sträckor på kortare tid.

Nuförtiden flödar information snabbare och i mycket större mängd än någon-
sin tidigare genom historien. Ett exemplar av en vanlig dagstidning innehåller
mer information än vad en genomsnittlig människa på sjuttonhundratalet fick
under sin livstid. Det innebär stora kommunikativa utmaningar för oss som
lever i denna tidsålder. Samtidigt som den enorma mängden information har
gjort det svårare att göra sig hörd, har det också blivit mycket lättare att
göra sig hörbar - dessa två fakta beror förstås av varandra.

Som grund för detta arbete utgår vi ifrån ett medelstort modernt företag.
Detta företag har ett behov att kommunicera med omgivningen. Denna kom-
munikation brukar traditionellt främst riktas mot företagets kunder eller de
som förväntas bli kunder. Andra mottagare kan vara viktiga samarbetspart-
ner eller investerare och ägare. Ett företag har även intresse av att sprida en
bild av sig och sina produkter som gynnar den affärsmässiga verksamheten.
Vanligt är att denna kommunikation sker från företaget ut till mottagarna
och i bästa fall sker även någon form av återkoppling till företaget. Det senare
är ofta mycket viktigt för att ett företag ska lyckas [4].

I och med den tekniska utvecklingen har flera nya internetbaserade moderna
kanaler för information skapats. Med så kallade sociala medier har antalet
kanaler utökats. Dessa kanaler har även möjliggjort en allt mer dubbelriktad
kommunikation. Exempelvis kan allt fler parter lämna synpunkter eller på
annat vis delta i företagets informationsflöde. Denna utveckling är inte alltid
optimal för ett företag, då företaget många gånger har en önskan att styra
informationsflödet kring sig.

När informationsflödet blir allt snabbare ställs högre krav på företag hur
informationen styrs och hanteras. Å ena sidan är det möjligt att begränsa
sig till ett mer statiskt informationsflöde, men å andra sidan kan företaget
välja att delta i det ständigt föränderliga informationsflödet. Valet av strategi

3



är inte uppenbar och öppnar för ett antal frågeställningar:

• Vilka är de moderna informationskanalerna och vad kännetecknar dem?

• Hur flödar information mellan sociala medier?

• Vilka tidsberoenden finns?

• Hur ska systemet optimeras i fråga om effektivitet, snabbhet, kostnad
etcetera?

Syftet med arbetet var att utreda det digitala informationsflödet med ut-
gångspunkt i ovanstående frågeställningar, samt att upprätta en matematisk
modell över informationsspridningen på sociala medier.
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2 Teori

Detta kapitel innehåller en teoretisk grund för modelleringen i avsnitt 3.
Först definieras och förklaras moderna informationskanaler i allmänhet och
sedan sociala medier i synnerhet. Därefter följer en utläggning om marknads-
föringsstrategier med fokus på sociala medier. Att använda sociala medier i
marknadsföring medför dock diverse risker som är viktiga att ta hänsyn till.
Dessa risker presenteras och förklaras kortfattat.

Därefter behandlas informationsteori och en definition av mängden informa-
tion i ett budskap presenteras. Där förklaras varför informationen är hög i
oväntade budskap och låg i väntade budskap. Kapitlet avslutas med en intro-
duktion av markovkedjor, som beskriver med vilka sannolikheter ett system
växlar mellan olika tillstånd.

2.1 Moderna informationskanaler

För att en informationskanal ska beskrivas som modern krävs att budskapet
snabbt kan färdas långa sträckor och potentiellt kan nå många mottagare.
Det finns ingen entydig gräns mellan moderna och icke-moderna informa-
tionskanaler, men låt oss ta två exempel för att klargöra några skillnader.
En affisch kan potentiellt ses av många, men då den sitter fixt på ett ställe
räknar vi den som en icke-modern informationskanal. Telefoni räknas däre-
mot som en modern informationskanal då det möjliggör att budskapet snabbt
färdas långa sträckor och det potentiellt går att nå väldigt många, även om
de nås en i taget.

Det finns olika sätt att avgöra när en specifik informationskanal skapades.
Vi följer Russell Neumans tidslinje över när de amerikanska informationska-
nalerna skapades [13]. Först ut var tidningar i början av 1800-talet, följt av i
kronologisk ordning telefoni, film, radio, TV, kabel-TV och internet. Gemen-
samt för dessa medier, med internet undantaget, är att de främst är till för
att en sändare ska nå många mottagare. Många internetbaserade tjänster,
till exempel epost och dynamiska hemsidor, möjliggör dock även återkopp-
ling. Ytterligare ett stort steg framåt togs i och med införandet av sociala
medier, där gränsen mellan sändare och mottagare suddas ut, och alla har
chansen att vara både sändare och mottagare.
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2.1.1 Sociala medier

Vad är egentligen ett socialt medium? Boyd och Ellison definierar att ett so-
cialt medium är en nätverksbaserad kommunikationsplattform som möjliggör
följande tre saker för användaren:

• att ha en unikt identifierbar profil som består av innehåll skapat av
användaren själv, andra användare och/eller systemet,

• att visa en lista med anknytningar som andra kan se och traversera
vidare i 1,

• samt att se, skapa och/eller interagera med användarskapat material
tillhandahållet av deras anknytningar på sidan [16].

Det främsta användningsområdet för många sociala medier är inte att träffa
nya okända människor, utan snarare att visa upp sitt sociala nätverk och
kommunicera med människor som redan är inom ens sociala nätverk, till
exempel vänner, arbetskamrater och studenter vid samma universitet [15].
När ett konto skapas ombeds användaren att svara på ett antal frågor som
typiskt inkluderar ålder, kön, hemort och så vidare. Vanligtvis uppmuntras
användaren också att ladda upp en profilbild. Detta underlättar skapandet av
ett virtuellt alter ego, en så kallad profil. Sundén skriver träffande att ”Genom
att man tvingas beskriva sig själv som person uppstår en skillnad mellan
det verkliga och det virtuella jaget” [17]. Denna skillnad kan användarna
medvetet förstärka för att framstå som mer spännande eller attraktiva.

För att visa vilken typ av person man är kan man på många sociala medi-
er ”följa” eller ”beundra” till exempel artister och skådespelare, men också
varumärken. Detta är givetvis en ypperlig chans för företag att framstå som
trendiga och dessutom få gratis reklam, men det finns också risker. När andra
medier används kan företagen lättare styra informationsflödet, men på so-
ciala medier kan alla användare skapa och sprida information både tillbaka
till företaget och direkt till andra användare. För att minimera riskerna av
detta ställs nya krav på företagen. Innan vi går in på risker presenterar vi
dock några viktiga punkter för att lyckas på sociala medier och exempel på
framgångsrika strategier.

1Att traversera innebär att det är möjligt att gå vidare från en användares lista med
anknytningar till valfri användare på listan och se denne användares lista med anknyt-
ningar.
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2.1.2 Marknadsföringsstrategier

Ett företag som använder sociala medier i sin marknadsföring måste förstå
sig på dem. Det kan låta självklart, men flera stora företag har fått lära sig
läxan genom egna missbedömningar. Coca-Cola:s väg till en jätte på sociala
medier krävde en tydlig omprövning av tidigare strategier [14]. Från att själva
ha velat kontrollera informationsflödet kring företaget flyttades fokus till att
stödja de konsumenter som med egna initiativ visade läskedrycksproducenten
sin uppskattning, varvid värdefull goodwill genererades. Flera företag har
haft svårt att förstå att sociala medier inte kan användas som en plattform
för enkelriktad propaganda. En sådan inställning kan nästintill upplevas som
en förolämpning av kunder och anhängare som vill dela sina åsikter och delta
i diskussioner om företaget.

Sociala medier har möjliggjort diskussioner och åsiktsutbyten mellan män-
niskor över hela världen. Att tro att man kan ha full kontroll över det infor-
mationsflöde som berör det egna företaget är verklighetsfrånvändande. W.
Glynn Mangold och David J. Faulds påpekar i sin artikel Social media: The
new hybrid element of the promotion mix att det är strategiskt mer effektivt
att fokusera på metoder att styra diskussioner kring företaget i en önskad
riktning [5]. De listar nio punkter på detta ämne varav de viktigaste sam-
manfattas nedan. Observera att några av råden inte är direkt kopplade till
sociala medier. Däremot har sociala medier medfört att information sprids
fortare än någonsin, varför betydelsen av att tillmötesgå kunderna även med
traditionella metoder är minst lika stor som förut.

Skapa mötesplatser. Många människor använder internet för att diskute-
ra och konversera med människor med samma intressen [6]. Ett företag som
tillhandahåller produkter eller tjänster som tillvaratar dessa intressen har att
vinna på att skapa seriösa forum där dessa konversationer kan ske. Det kan
vara på företagets egen hemsida, på sociala medier eller någon annanstans.
Att på så sätt stimulera de människor som har ett gemensamt intresse kring
det företaget erbjuder medför inte bara en indirekt marknadsföring, utan
bidrar också till att utöka kundgruppen. Ett exempel kan hämtas ur livs-
medelsbranschen. På hemsidorna hos bland annat Coop, Ica och Arla finns
åtskilliga recept till olika rätter, alla i sällskap med ett diskussionsforum där
användarna diskuterar alternativa ingredienser och tillagningsmetoder [7] [8]
[9].

Engagera kunderna. Intresset för ett företag och dess produkter stimuleras
av möjligheten att kunna kommentera och lämna feedback. Kunderna blir
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mer välvilligt inställda om de känner sig delaktiga i företagets verksamhet
och upplever att deras synpunkter tas på allvar. Ett exempel vid handel
på internet är möjligheten för den som handlar att recensera de varor man
köpt. Ofta uppmuntras kunden rentav till det med en belöning som lockelse,
i form av presentkort eller att få delta i ett lotteri etcetera. I anslutning till
produkterna finns ofta länkar till bloggar och diskussioner på sociala medier.
För att visa kunderna sin uppskattning bör företagen dessutom anstränga
sig för att vara en del av diskussionen [10]. Detta sker till exempel genom
att bemöta recensioner, förklara hur produkterna fungerar och konstrueras,
pedagogiskt beskriva varför en idé inte är så lyckad och så vidare.

Tillhandahåll information. De som intresserar sig för företaget och vill
veta mer om det och vad det gör måste ges den möjligheten. Företaget bör
därför vara generös med information - såväl om sig själv och sin historia som
sina produkter och tjänster. I bästa fall tillhandahålls informationen både
genom texter och videoklipp. Kanske finns till och med interaktiva inslag
som quiz eller spel som återkopplar till det man har fått lära sig. Att vara
generös med information är inte bara ett sätt att stärka sin position bland
kunderna, utan ökar även intresset bland andra grupper.

Använd provokativa metoder. Människor blir engagerade av sådant de
upplever mer eller mindre upprörande eller kontroversiellt. Hamburgerkedjan
Burger King har flera gånger visat prov på hur detta faktum kan utnyttjas
i marknadsföringssyfte. I en av sina amerikanska restauranger lät de vid ett
tillfälle meddela kunderna att de upphört med försäljningen av deras mest po-
pulära hamburgare Whopper. Kundernas reaktioner spelades in och användes
sedan i en reklamkampanj, där tittarna uppmanades att besöka Whopper-
Freakout.com för att ta del av reaktionerna i sin helhet [5]. På Facebook har
företaget bland annat gjort avtryck med en kampanj där användarna erbjöds
gratis Whopper-burgare i utbyte mot att genom en applikation dumpa tio
Facebook-vänner [18]. De som dumpats blev meddelade att de ”offrats för
en gratis Whopper”. Facebook uppskattade det dock inte och en vecka efter
lanseringen - och 233 906 offrade vänner - stoppades applikationen av integri-
tetsskäl. Burger King protesterade inte utan vände istället aktionen till sin
egen fördel med budskapet ”Whopper-offringen har offrats”. Dessutom ska-
pades en funktion för alla som dumpats att ”hämnas” sina tidigare vänner
genom att sända dem meddelanden framförda av en skrikande hamburgare.

Förmedla en känsla av exklusivitet. Kundernas lojalitet kan vinnas om
de känner sig speciella [11]. Många väletablerade företag använder möjlighe-
ten att genom medlemskap erbjuda särskilda förmåner, kanske främst rabat-
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ter för de som handlar för större summor. Prenumeranter av tidskrifter får
hem tidningen innan den säljs i affären och till ett lägre pris. När handeln
sker alltmer elektroniskt ökar den personligt riktade reklamen. Det är möj-
ligt att identifiera individers handelsvanor vilket banar väg för skräddarsydd
reklam.

Stöd ändamål som är viktiga för kunderna. Ett företag vinner i rykte
och respekt om det bidrar till välgörande ändamål. Om en viss del av vins-
ten går till organisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning upplever
konsumenten sig själv ha bidragit till att göra världen bättre. Det kan vara
särskilt effektivt för företag att kunna påvisa ett engagemang i frågor kopp-
lade till sin egen verksamhet, och hur man tar ansvar för dem. Exempelvis
kan ett pappersbruk stödja återplantering av skog, en restaurang upprätta en
policy om minskat matsvinn, ett bostadsbolag bidra till hjälpen för hemlösa
och så vidare. Informationen om företagets välgörande verksamhet ska till
så stor del som möjligt spridas av privatpersoner och inte av företaget själv,
eftersom det då lätt kan uppfattas som en medveten marknadsföringsstrategi.

2.1.3 Risker

Som precis beskrivits kan företag vinna mycket på att använda sociala medi-
er, men vilka risker måste företagen ta hänsyn till vid användandet? En typ
av risk är att medarbetarna lägger mycket tid på sociala medier utan att det
gynnar företaget, vilket leder till minskad produktivitet. För den intressera-
de finns mängder av artiklar och böcker i ämnet, exempelvis rekommenderas
Flynns bok The social media handbook [19]. En annan typ av risk är att
skadligheter sprids på sociala medier.

Skadligheter som sprids på sociala medier. Vem som helst kan skriva
vad som helst på sociala medier, och därmed sprida negativa, nedsättande
eller på annat sätt skadliga kommentarer om ett företagets anställda, pro-
dukter, ekonomi och framtid [19]. Dessa kommentarer kan komma både från
personer som på ett ärligt sätt avråder sina medmänniskor från företaget och
dess produkter eller tjänster, men de kan också komma från personer som
medvetet och utstuderat försöker skada företaget, till exempel för att gynna
ett konkurrerande företag. Ett viktigt fall av detta är om ett företags officiella
konto blir hackat och börjar sprida skadlig desinformation, eftersom det för
alla konsumenter ser ut som det är riktig information direkt från företaget
[20].
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En annan typ av potentiellt skadliga kommentarer kommer från företagets
anställda eller tidigare anställda. Det kan antingen röra sig om att en an-
ställd omedvetet skriver något som exempelvis är konfidentiellt, eller att en
missnöjd anställd eller före detta anställd medvetet skriver skadliga kommen-
tarer [20]. På många sociala medier är det även möjligt för anställda eller
besökare att publicera skadliga bilder och filmer, till exempel på anställda,
företagshemligheter etcetera [19].

2.2 Informationsteori

2.2.1 Att mäta information

Alla budskap förser oss inte med lika mycket information. Hur mycket infor-
mation ett budskap innehåller avgörs av sannolikheten att nås av budskapet.
Ett budskap kan betraktas som en funktion av en diskret slumpvariabel [2].
Det kan alltså anta vissa bestämda värden med en viss sannolikhet. Formellt
definieras informationen I hos ett budskap med sannolikhet p som

I = − log2(p). (1)

Basen 2 används som standard i informationsteorin. Enheten kallas då för
bit, introducerad av Claude Shannon i sitt banbrytande verk A Mathematical
Theory of communication [1]. En bit används för att beskriva något som med
lika stor sannolikhet antar ett av två olika tillstånd. För att förstå hur värdet
1 bit ska tolkas betraktas en slantsingling med ett helt symmetriskt mynt.
Vi har då två möjliga utfall, krona respektive klave, som bägge inträffar med
sannolikheten 1

2 . Informationen vid något av dessa utfall blir:

I = − log(1
2) = − log(2−1) = −(−1) = 1 bit.

Med andra ord, om ett utfall med sannolikheten 1
2 observeras så ger det

informationen 1 bit. Det är förstås möjligt att definiera information i någon
annan bas - används basen 10 fås informationen värdet 1 när ett utfall med
sannolikheten 1

10 observeras. Vidare i den här rapporten uttrycks dock alla
logaritmer i basen 2 om ingenting annat anges.
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Från ekvation (1) följer därför att ett framfört budskap innehåller mer infor-
mation ju mindre sannolikt det är. Budskap som vi vet kommer att framföras,
och som därför har p = 1, saknar helt information.

Låt oss vidga begreppet för en mer generaliserad förståelse. Betänk följande
mycket enkla exempel, se figur 1. Anta att ett företag har kallat till rutinar-
tad presskonferens för att informera om företagets framtid. Det är välkänt
att företaget går bra och gör stora vinster. Anta att vi kan vänta oss ett av
två möjliga budskap. Det första är att verksamheten ska fortsätta med dess
nuvarande arbetssätt och strategier, vilket är väldigt sannolikt. Det bud-
skapet gör ingen förvånad och leder knappast till någon uppmärksamhet.
Informationen i budskapet är låg. Det andra tänkta budskapet är att företa-
get meddelar om omedelbar avveckling och uppsägning av personalstyrkan,
vilket är väldigt osannolikt. Det budskapet innehåller mycket information.
Med andra ord är informationen större ju mer oväntat budskapet är.

Figur 1: Informationen är låg i väntade budskap och hög i oväntade.

2.2.2 Markovkedjor

Teorin kring markovkedjor är omfattande. Det här avsnittet ger en introduk-
tion till vad de är och hur de används. Den mer intresserade rekommenderas
de utförliga analyser som finns i bland annat [12] och [3]. Markovkedjor an-
vänds för att beskriva ett system som kan befinna sig i ett visst antal tillstånd,
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och där det aktuella tillståndet beror av de tidigare. Om sannolikheten att
systemet befinner sig i ett givet tillstånd beror av de q tidigare tillstånden,
sägs markovkedjan vara av q:te ordningen. Markovkedjor illustreras ofta i
tillståndsdiagram. Pilar med index indikerar hur systemet kan växla mellan
olika tillstånd och med vilka sannolikheter det sker. Summan av sannolikhe-
terna för alla pilar som lämnar ett tillstånd måste vara 1.

Exempel 2.1. Antag att ett språk med bara två bokstäver A och B kan
beskrivas med en första ordningens markovkedja, se figur 2. Systemet har då
två tillstånd och pilarna visar hur tillstånden kan följa efter varandra med
en viss sannolikhet.

A BpAA pBB

pAB

pBA

Figur 2: Markovkedja av första ordningen med två möjliga tillstånd.

Exempel 2.2. Om systemet istället är av andra ordningen blir kedjan enligt
figur 3. I denna kedja har vi fyra tillstånd och vi ser att de alla inte kan följa
efter varandra - om vi har sekvensen AB så kan ju inte nästa sekvens vara
AB eller AA, utan måste antingen vara BA eller BB.

AA AB

BBBA

pAA→AA

pBB→BB

pAA→AB

pAB→BB

pAB→BA

pBB→BA

pBA→AB

pBA→AA

Figur 3: Markovkedja av andra ordningen med fyra möjliga tillstånd.

Associerat med markovkedjan har ett system med tillstånden q1, . . . , qn en
övergångsmatris enligt
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P =


q1 . . . qn

q1 p11 . . . pn1
... ... . . . ...
qn p1n . . . pnn

 (2)

där det gäller att
n∑
j=1

pij = 1, det vill säga sannolikheterna för alla möjliga
nästkommande tillstånd summerar till 1. I exempel 2.1 har vi:

P =
[
pAA pBA
pAB pBB

]
.

För att få en uppfattning kring hur systemet beter sig över tid undersöks
gränsvärdet limn→∞ P

n, där P n = P ·P · · ·P , alltså P multiplicerat med sig
själv n gånger [12].

Exempel 2.3. Betrakta följande mycket enkla modell över en människas
sinnestillstånd, där vi antar att man antingen kan vara glad (q1) eller ledsen
(q2). Om övergångsmatrisen ges av

P =
[

0, 8 0, 6
0, 2 0, 4

]

så fås

lim
n→∞

P n = P · P · · ·P · · · =
[

0.75 0.75
0.25 0.25

]

vilket tolkas som att en person på längre sikt kommer vara glad 75 % av
tiden och ledsen 25 % av tiden.
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3 Modellering

Detta kapitel rymmer modellens utformning och kan därför betraktas som
rapportens kärna. Efter ett inledande förslag till hur ett företags tillstånd
kan beskrivas i avsnitt 3.1 påbörjas utvecklingen av modellen i avsnitt 3.2
där centrala begrepp och strukturer introduceras. De följande avsnitten för-
djupar modellen genom att ta hänsyn till ytterligare aspekter: avsnitt 3.3
behandlar desinformation och avsnitt 3.4 tidsberoende. Efter en kortfattad
begreppsmässig diskussion i avsnitt 3.5 introduceras i avsnitt 3.6 teori för
informationens dubbelriktning. Därefter betraktas i avsnitt 3.7 en metod att
summera de bidrag med vilka ett företag påverkas av information på olika
områden. Kapitlet avslutas med avsnitt 3.8 som ger en närmare analys av de
parametrar modellen innehåller.

3.1 Resultatmatrisen

Ett företags framgång är starkt förknippat med dess resultat R. Resultatmäs-
sigt kan ett företag befinna sig i tre olika tillstånd: det går med vinst Rv,
det går med förlust Rf eller varkendera Rn (n för neutral). Dessa kallar vi
resultattillstånden (vi bortser här från att ett företag kan gå i konkurs). Låt
oss anta att sannolikheten att företaget befinner sig i ett visst tillstånd vid
tidpunkten tn endast beror på tillståndet vid tn−1. Vi kan då beskriva företa-
gets resultat med en första ordningens markovkedja (figur 4) och tillhörande
övergångsmatris (ekvation (3)). Den senare kallas företagets resultatmatris
och betecknas R.

R =


Rv Rn Rf

Rv pvv pnv pfv
Rn pvn pnn pfn
Rf pvf pnf pff

 (3)

Det ligger självfallet i företagets intresse att öka sannolikheterna från förlust-
tillståndet och att minska sannolikheterna från vinsttillståndet. Det försöker
företagen göra genom att värna verksamhetens kvalité, marknadsföring, ha
god hand om ekonomin och i övrigt sköta företaget på bästa möjliga sätt.
Vad vi vill undersöka är hur resultatmatrisen påverkas av företagets aktivitet
på sociala medier.
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Rn

Rv Rfpvv pff

pnn

pnv

pvn

pvf

pfv

pnf

pfn

Figur 4: Markovkedjan som beskriver ett företags resultat.

3.2 Statisk enkelriktad modellering

I det här avsnittet upprättar vi en enkel modell över hur ett budskap förmed-
las via sociala medier från avsändare till mottagare. Så här långt begränsas
den till enkelriktad kommunikation från avsändare till mottagare och inklu-
derar inget tidsberoende. Modellen rymmer förslag på hur man kan beskriva
de sociala mediernas beroenden av varandra samt hur resurser ska fördelas
över de sociala medier som anses intressanta.

Ett företag som exponerar ett budskap på sociala medier är, i likhet med om
budskapet exponeras i andra kanaler, intresserat av att budskapet uppfattas
på tänkt sätt av mottagaren. Som ett uttryck för detta inför vi uppfattnings-
graden för budskapet b:

Uppfattningsgrad = Ub ∈ [0, 1]. (4)

En mottagare med Ub = 1, uppfattar budskapet precis som avsändaren hop-
pats, medan en mottagare med Ub = 0 inte uppfattar budskapet över huvud
taget. Betrakta till exempel budskapet ”Robert vill åka till Tyskland och äta
glass”. Med Ub = 1 uppfattas det som att Robert vill åka till Tyskland och
äta glass. Med en lägre uppfattningsgrad kan det uppfattas som att Robert
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vill åka till Tyskland, Robert vill äta glass eller bara att det finns någon
koppling mellan Robert, Tyskland och glass. I utvidgade modeller räknar
man in att budskapet kan missuppfattas genom att tillåta negativa värden
på Ub, vilket vi behandlar i avsnittet 3.3. Här i detta avsnitt tolkas Ub enbart
som hur mycket av budskapet som uppfattas.

När ett företag exponerar ett budskap på sociala medier riktar man sig i
regel inte till alla användare. Storföretag som McDonald’s eller Coca-Cola
har resurser att exponera sitt budskap i enorma proportioner, så att det i
stort sett blir omöjligt att inte ta del av det. För ett medelstort företag är
situationen en annan. Med mindre resurser blir det viktigare att exponera
budskapen effektivt. Man kan inte vända sig till användare av det sociala
mediet i allmänhet, utan måste rikta in sig på en avgränsad målgrupp. Den
målgruppen är främst tidigare och aktuella kunder, personer som visat in-
tresse genom att ”gilla” eller ”följa” företagets verksamhet och de som på
ett eller annat sätt bedöms vara inom räckhåll. Givetvis är ambitionen att
målgruppen ska vidgas och kundlojaliteten öka genom de möjligheter till
informationsspridning som de sociala medierna erbjuder.

Alla budskap är inte lika påkostade, utan exponeras med en viss intensitet.
Som ett mått på detta inför vi begreppet exponeringsgrad:

Exponeringsgrad = α ∈ [0, 1]. (5)

Värdet på budskapets αi associerat till det sociala mediet si tolkas som det
förväntade värdet på Ub hos en genomsnittlig person ur målgruppen som
använder si. Värden på α hos n aktuella sociala medier samlas i exponerings-
vektorn:

Exponerinsvektor = α = [α1, α2, . . . , αn] (6)

där αi betecknar exponeringsgraden på si.

För ett mått på informationsflöde definierar vi de sociala mediernas matris
S:
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S =



s1 s2 · · · sm
s1 1 p21 · · · pm1
s2 p12 1 · · · pm2
... ... ... . . . ...
sm p1m p2m · · · 1

. (7)

Elementet pij tolkas som att en exponering αi på si förväntas medföra expo-
neringen αipij på sj. Detta flöde sker till exempel genom att människor som
tar del av budskapet på si inleder en diskussion kring det på sj. Diagonale-
lementen är alla 1, eftersom ett budskap som exponeras på si inte försvinner
från si. Värdet på pij antas bero på hur stora andelar βi och βj av av per-
sonerna i målgruppen som använder si och sj. Sambandet beror rimligtvis
på dessa mediers karaktär och huruvida de uppmuntrar till vidare spridning
etcetera. Låt oss dock som exempel anta sambandet pij = β2

i βj. Det medför
att pij ≥ pji om βi ≥ βj. För att förstå varför detta är rimligt, se exempel
3.1. pij varierar då med βi och βj enligt figur 5.

Exempel 3.1. Antag att 800 personer använder enbart Facebook, 100 per-
son använder enbart Twitter och 200 personer använder både Facebook och
Twitter. Om ett budskap når stor spridning på Facebook är det även troligt
att det får stor spridning på Twitter, eftersom en stor andel av Twitteran-
vändarna även använder Facebook. Om ett budskap däremot först får stor
spridning på Twitter är det inte lika troligt att det får stor spridning på Face-
book, eftersom endast en liten andel av Facebookanvändarna även använder
Twitter.

Vi vill nu, givet exponeringsvektor och de sociala mediernas matris, finna
ett uttryck för den totala exponeringen på varje socialt medium. Anta att s1
har exponeringsgraden α1. Utöver denna exponeringen tillkommer bidragen
α2p21, α3p31 och så vidare från övriga sociala medier. Exponeringen förstärks
alltså med andelen α2p21 från s2, α3p31 från s3 och så vidare. Vi kan därför
teckna budskapets totala exponering på s1:

αTOT,1 = α1 + α2p21(1− α1) + α3p31(1− (α1 + α2p21(1− α1)) + . . . .

Detta kan förstås genom att betrakta exempel 3.2.
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Figur 5: Illustration av sambandet pij = β2
i βj.

Exempel 3.2. Anta att det finns 100 olika sorters godis och ett obegränsat
antal exemplar av varje sort. Varje dag äter Robert ett slumpvis antal godisar
av dessa 100 sorter, och max en godis per sort. Om han till exempel äter 30
godisar dag ett så har han efter dag ett provat 30 % av alla godissorter.
Om han dag två äter 40 godisar kommer uppskattningsvis 30 % av dessa
vara godisar han redan provade dag 1. Det totala antalet godisar han har
provat efter dag två uppskattas därmed till 30 + 40− 40 · 0, 3 = 30 + 40(1−
0, 3) = 30 + 40 · 0, 7 = 58. Äter han sedan 50 godisar dag tre har han
därefter uppskattningsvis provat 58+50(1−0, 58) = 79 godisar, och så vidare.
På samma sätt som godissorterna överlappar varandra i det här exemplet
överlappar också exponeringsgraderna varandra i vår modell, vilket förklarar
uttrycket ovan.

Vi definierar nu exponeringssumman av en vektor v = [v1, v2, . . . , vn] som
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e(v) =
{
v1 # element i v = 1
vn(1− e(ṽ)) + e(ṽ) annars (8)

där ṽ är v med sista elementet borttaget. Av estetiska skäl är summan de-
finierad rekursivt (beräkningar sker dock effektivare iterativt, se appendix
A). Notera att summan är oberoende av elementens sortering - e([v1, v2]) =
e([v2, v1]) och så vidare.

αTOT,1 skrivs nu e(αs1), där αs1 = [α1, α2p21, . . . , αnpn1], den sociala expone-
ringsvektorn för s1. Vi kan allmänt definiera den sociala exponeringsvektorn
för si:

αsi
= [α1p1i, α2p2i, . . . , αi, . . . , αnpni]. (9)

De sociala exponeringsvektorerna kan fås genom att först bilda exponerings-
matrisen

A =


· · · α · · ·
· · · α · · ·
... ... ...
· · · α · · ·

 (10)

som är av storlek n×n då α är av längd n. De sociala exponeringsvektorerna
erhålls nu som radvektorerna i matrisen S ◦ A, hadamardprodukten av de
sociala mediernas matris och exponeringsmatrisen. Det gäller alltså att

S ◦ A =


· · · αs1 · · ·
· · · αs2 · · ·
... ... ...
· · · αsn · · ·

 . (11)

Om vi nu exponeringssummerar de sociala exponeringsvektorerna erhålls den
totala exponeringsvektorn
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αTOT =


e(αs1)
e(αs2)
...
e(αsn)

 (12)

där e(αsi
) är budskapets totala exponering på det sociala mediet i.

Vi har nu funnit ett uttryck för ett budskaps exponering på sociala medier.
Nästa steg blir att undersöka hur stor del av budskapet som slutligen upp-
fattas av en genomsnittlig person ur målgruppen. Vi införde tidigare βi som
beteckning på hur stor andel av personerna i målgruppen som använder si.
Vi inför nu γi = βi/

∑n
k=1 βk, andelen av sitt totala användande av socia-

la medier en genomsnittlig person ur målgruppen tillägnar si. Dessa värden
samlas i målvektorn

γ =


γ1
γ2
...
γn

 (13)

för vilken gäller
n∑
i=1

γi = 1.

Element i i hadamardprodukten γ ◦ αTOT betecknar hur stor del av bud-
skapet en genomsnittlig person ur målgruppen uppfattar från si. Den totala
andelen av budskapet b som en genomsnittlig person ur målgruppen upp-
fattar uppskattas nu som summan av elementen i γ ◦ αTOT , det vill säga
Ub =

n∑
i=1

qi där q = γ ◦αTOT .

Om kostnaden för att 1-exponera (exponera med exponeringsgraden 1) ett
budskap på si är ki, uppskattas att en αi-exponering på si kostar kiαi. Detta
ger oss en kostnadsvektor k = [k1, k2, . . . , kn]. Totala kostnaden fås genom
att summera elementen i k◦α. Om vi har en budget u att föra ut ett budskap
b landar vi nu i följande optimeringsproblem:
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Maximera Ub =
n∑
i=1

qi q = γ ◦αTOT

under bivillkoret
n∑
i=1

kiαi ≤ u

(14)

Notera att vi har en olikhet och inte en likhet i bivillkoret. Med en tillräckligt
stor budget har man råd att 1-exponera budskapet på alla sociala medier i
fråga. Att skjuta till mer resurser än vad som krävs för en 1-exponering ökar
möjligheterna att nå ut till personer utanför den definierade målgruppen.

Exempel 3.3. Ett företag vill marknadsföra sin produkt genom sociala me-
dier. Man väljer att begränsa sig till Facebook, Twitter och Youtube. Man
uppskattar att av personerna i målgruppen använder 70 % Facebook, 50 %
Youtube och 30 % Twitter. Kostnaden för ett 1-exponerat budskap bedöms
vara 3000 kr, 2000 kr och 1500 kr respektive. Budgeten är 2500 kr. Anta att
vi har pij = β2

i βj. Vilka exponeringsgrader bör man välja?

Kostnadsvektorn är k = [3000, 2000, 1500]. Målvektorns element beräknas:

γ1 = 0, 7
0, 7 + 0, 5 + 0, 3 = 0, 7

1, 5 = 0, 47

γ2 = 0, 5
1, 5 = 0, 33

γ3 = 0, 3
1, 5 = 0, 2

Dessa ger oss målvektorn

γ =

 0, 47
0, 33
0, 2

 .
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Med det givna sambandet pij = β2
i βj kan vi beräkna elementen i de sociala

mediernas matris.
p21 = 0, 52 · 0, 7 = 0, 175 p12 = 0, 72 · 0, 5 = 0, 245 p13 = 0, 72 · 0, 3 = 0, 147
p31 = 0, 32 · 0, 7 = 0, 063 p32 = 0, 32 · 0, 5 = 0, 045 p23 = 0, 52 · 0, 3 = 0, 075

De sociala mediernas matris blir därmed

S =


Fb Y t Tw

Fb 1 0, 175 0, 063
Y t 0, 245 1 0, 045
Tw 0, 147 0, 075 1

.

Budgeten är 2500 kr. Att lösa problemet analytiskt är tidskrävande och be-
svärligt. Det är lämpligare att lösa problemet med hjälp av dator. I appendix
A finns ett program som löser detta problem. En körning av programmet
ger α1 = 0, α2 = 1 och α3 = 0, 33, vilket ger Ub = 0.50. I detta fall gäller
alltså att företaget inte bör lägga några pengar på att exponera budskapet
på Facebook, trots att Facebook är det sociala medium som används av flest
personer ur målgruppen. Om vi kör programmet med en högre budget, 3000
kr, får vi istället α1 = 1, α2 = 0, α3 = 0 och Ub = 0, 58. Budgetens storlek är
alltså betydande för hur exponeringsgraderna bör väljas.

3.3 Desinformation

I föregående avsnitt tolkades uppfattningsgraden som hur mycket av budska-
pet som uppfattats, men att det som uppfattats likväl uppfattats korrekt. Nu
vill vi utvidga modellen med att budskapet kan feltolkas, eller om man så
vill att mottagaren desinformeras.

En mottagare som uppfattar en del av ett budskap kommer att föreställa sig
en del av det som återstår. Om en liten del har uppfattats återstår mycket
information och bara en liten del av den kommer att kunna föreställas. Har
däremot mycket uppfattats kommer det mesta av den relativt lilla mängd
information som återstår kunna föreställas. Hur stor del av föreställningen
som är korrekt beror direkt av hur mycket man redan vet. Vi skulle kunna
tänka oss detta som ett pussel. Med bara några få bitar på plats kan vi bara
föreställa oss utseendet hos en liten del av de som saknas. Samtidigt vet vi så
lite att den föreställningen med stor sannolikhet blir felaktig. Är vi däremot
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nästan färdiga med pusslet är det lätt att föreställa sig utseendet hos de allra
flesta bitar som återstår, och vi kommer sannolikt att till stor del ha rätt.

Vi formulerar nu teorin så här: en person som uppfattar andelen Ub av ett
budskap kommer att kunna föreställa sig en lika stor andel av den information
som återstår. Den föreställda andelen är därför Ub(1−Ub). Av denna förväntas
andelen Ub vara korrekt och andelen (1−Ub) vara inkorrekt. Den korrigerade
uppfattningsgraden Ub,korr blir därmed:

Ub,korr = Ub + U2
b (1− Ub)− Ub(1− Ub)2. (15)

Vi inför uppfattningskorrigeringen:

Ũb = U2
b (1− Ub)− Ub(1− Ub)2. (16)

En graf över Ũb ses i figur 6. Vi ser att en låg uppfattningsgrad medför en
negativ uppfattningskorrigering och vice versa.

Förutom uppfattningskorrigeringen tillkommer effekten av felaktig informa-
tion från externa parter. Antag att oönskad information kopplad till budska-
pet b exponeras utifrån med desexponeringnsgraden α̂i på si. Det modifierade
uttrycket för Ub fås genom att inkludera bidragen från uppfattningskorrige-
ringen och desexponeringen, som beräknas genom att byta ut exponerings-
vektorn mot desexponeringsvektorn. Vi skriver det som

Ub = Ub,korr|α − Ub|α̂. (17)

Exempel 3.4. Återse exempel 3.3. Beakta uppfattningskorrigeringen och
anta att alla desexponeringsgrader är 0,1, det vill säga α̂i = 0, 1 ∀ i. Om
vi använder de optimala exponeringsgrader vi tog fram i exemplet blir den
modifierade uppfattningsgraden

Ub = Ub,korr|α − Ub|α̂ = Ub|α + Ũb|α − Ub|α̂

= 0, 50 + 0, 502(1− 0, 50)− 0, 50(1− 0, 50)2 − Ub|α̂

= 0, 50 + 0− 0, 12 = 0, 38.
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Figur 6: Uppfattningskorrigeringen som funktion av uppfattningsgraden.

Eftersom uppfattningsgraden var 0,50 blev korrigeringen i detta fall 0. Det
maximala värdet på Ũb|α hade fåtts om vi hade haft Ub = 0, 21 eller Ub =
0, 79, vilket hade gett Ũb|α ≈ ±0, 1. Korrigeringen är alltså förhållandevis
liten. Vi kan också konstatera att även om desexponeringen framstår som re-
lativt liten påverkar den uppfattningsgraden nämnvärt. Det är därför viktigt
att ta till exempel lögner och rykten på stort allvar.

3.4 Tidsberoende

I föregående avsnitt betraktades en kommunikationsprocess vid ett tidssteg.
Nu ska vi presentera ett förslag på hur modellen kan utvidgas till att beskri-
va kommunikation över en längre tid. Tidigt i arbetet insågs att en diskret
modell var lättare att konstruera än en kontinuerlig. Därför tänker vi oss
processen som att den äger rum vid diskreta tidpunkter. Om vi exponerar
ett budskap med exponeringsvektorn α vid tidpunkten tk kommer den to-
tala exponeringen på de ingående sociala medierna att representeras genom
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den totala exponeringsvektorn αTOT . När vi då går in i tidssteg tk+1 gör vi
det därför med αTOT T från tk som exponeringsvektor. Transponeringen är
nödvändig då α är en radvektor och αTOT en kolonnvektor. I tk+2 används
sedan αTOT T från tk+1 som exponeringsvektor och så vidare. Det gäller alltså
att

αtn+1 = αtnTOT
T (18)

Eftersom element i αTOT alltid är större eller lika med motsvarande element i
α gäller att αtn+1

TOT,i ≥ αtnTOT,i och därmed konvergerar uppfattningsgraden mot
1. Undantaget är om alla radelement i S är noll, bortsett från diagonalele-
mentet. Det innebär att det sociala mediet i fråga inte har något flödesutbyte
med något annat socialt medium. Det är dock inte rimligt att ett budskap
som exponeras på ett socialt medium vid en viss tidpunkt ”stannar” i mot-
tagarnas medvetande för all framtid. Precis som en annons i en dagstidning,
hur stor plats den än tar och hur utsmyckad den än är, har även budskap på
sociala medier en viss livslängd. Vi inför därför en dämpning enligt

αtn+1 = αtnTOT
T · e−ζ(n−k) (19)

Dämpningskonstanten ζ ≥ 0 beror av budskapets karaktär och historia. Ett
budskap som exponeras en andra gång är bekant för mottagaren och glöms
inte lika fort bort, varför det i regel modelleras med lägre dämpning Med den
här modellen konvergerar uppfattningsgraden mot 0 när exponering och de-
sexponeringen har upphört. Vi illustrerar tidsberoendet med några exempel.

Exempel 3.5. Betrakta ånyo exempel 3.3. Om ζ = 0 och företaget använder
den funna exponeringsvektorn α = [0; 1; 0, 33] för att exponera budskapet
finner vi att uppfattningsgraden varierar med tiden enligt figur 7. Där ser
vi att uppfattningsgraden ökar för att stabilisera sig vid värdet 1. Låter vi
istället ζ = 0, 005 blir grafens utseende enligt figur 8. Den beskriver ett mer
realistiskt förlopp där uppfattningsgraden först ökar (budskapet sprider sig)
och sedan minskar (budskapet glöms bort).
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Figur 7: Uppfattningsgradens variation i tiden när ζ = 0.
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Figur 8: Uppfattningsgradens variation i tiden när ζ = 0, 005.
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Exempel 3.6. Låt oss bygga vidare på det avslutande fallet i exempel 3.5.
Efter att budskapet har exponerats startar snart en ryktesspridning. Anta att
ryktesspridningen inleds i tidssteg 5 med desexponeringsvektorn [0; 0, 1; 0, 1]
och med ζ = 0, 005, samma dämpning som för exponeringen. Det ger ett
förlopp enligt figur 9. Vi ser att ryktesspridningen medför en betydande des-
information.
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Figur 9: Uppfattningsgradens variation i tiden med desexponering.

Exempel 3.7. När företaget förstår att desinformationen är ett faktum age-
rar de kraftigt och nyexponerar budskapet i 40:e tidssteget med exponerings-
vektorn [0, 3; 0, 3; 1]. Eftersom det är andra gången de exponerar budskapet
kan vi anta att dämpningskonstanten blir något lägre, säg 0,003 (det glöms
inte bort lika snabbt). Flera bidrag till uppfattningsgraden av olika typer
(exponering och desexponering) exponeringssummeras var för sig. Vi får nu
ett förlopp enligt figur 10. Desinformationen hejdas och uppfattningsgraden
blir positiv igen.
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Figur 10: Resultatet av en nyexponering.

Hur tolkar vi resultatet av ett budskap i denna modell? Enklast är att summe-
ra uppfattningsgradens värden i alla tidssteg, varmed vi erhåller budskapets
resultat under tidsteg k till q:

Resultatet = R =
q∑

n=k
U tn
b (20)

Ju större summan blir, desto mer framgångsrikt har budskapet varit. Om vi
med denna metod undersöker budskapets resultat för exempel 3.6 och ex-
empel 3.7 under de 80 första tidstegen fås R = 6, 75 respektive R = 38, 42.
Ett bättre mått erhålls genom att bilda kvoten av budskapets faktiska resul-
tat och dess teoretiskt bästa möjliga resultat. Vi kallar det för budskapets
absolutresultat:

Absoluresultatet = Rabs = R

q − k + 1 . (21)
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Absolutresultaten i de nyss nämnda exemplen är Rabs = 6, 75/80 = 0, 084
respektive Rabs = 38, 42/80 = 0, 48. Eftersom budskapets absolutresultat
refererar till det optimala innehåller det mer information än resultatet, och
är därför mer användbart.

Exempel 3.8. Detta exempel illustrerar exponeringsgradernas betydelse på
absolutresultatet. Säg att vi betraktar två sociala medier där β = [0, 6; 0.2].
Anta pij = β2

i βj samt att ζ = 0, 05. Absolutresultatet över 80 tidssteg vari-
erar då med exponeringsgraderna enligt figur 11. Notera att Rabs(α1, α2) 6=
Rabs(α2, α1).
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Figur 11: Absolutresultatet som funktion av exponeringsgrader.

Genom att ta hänsyn till desinformation och inkludera ett tidsberoende kan
vi nu utvidga optimeringsproblem (14) på följande sätt.
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Maximera Rabs =
q∑

n=k
U tn
b /(q − k + 1)

där U tn
b = U tn

b,korr|α − U tn
b |α̂ =

= e([U tn
b,korr|α1 , . . . , U tn

b,korr|αm ])− e([U tn
b |α̂1 , . . . , U tn

b |α̂j ])

under bivillkoret
n∑
i=1

ki(α1,i + . . .+ αm,i) ≤ u

(22)

Indexen i denna formulering anger att uppfattningsgraden under intervallet
påverkas av m exponeringar och j desexponeringar. Det här problemet är
svårt att lösa eftersom desexponeringen under intervallet måste uppskattas.

Exempel 3.9. Återse exempel 3.3. Anta nu att vi betraktar en period över
hundra dagar och att tidssteget väljs till en dag. Av erfarenhet vet företaget
att varje exponering följs av en desexponering som i genomsnitt inträffar
tio dagar senare och med en tredjedels styrka (desexponeringsgaderna är en
tredjedel av respektive exponeringsgrad). Användarna uppskattas ”glömma”
5 % av budskapet per dag, vilket ger ζ = − ln 0, 95 = 0, 05. Varje gång
budskapet nyexponeras antas ζ minska med 2 %. Låt desexponeringarna
dämpas på samma sätt. Budgeten för hela perioden är 100 000 kr. Hur många
exponeringar ska göras, när ska de göras och med vilka exponeringsgrader?

Antalet möjliga kombinationer på de eftersökta värdena är väldigt många.
Att iterera över dem alla är mycket beräkningstungt. Vi väljer därför att
använda en stokastisk metod där vi i varje iteration slumpar fram anta-
let exponeringar, i vilka tidssteg de görs och med vilka exponeringsgrader.
Den kombination som ger högst absolutresultat sparas. För ett stort antal
iterationer bör detta ge en kombination någorlunda lik den optimala, eller
åtminstone en ”bra” kombination. För programmet som löser problemet hän-
visas till appendix B. Där finns även resultatet av en körning, som visar den
bästa av 200 000 prövade kombinationer. Antalet exponeringar var i det fallet
33, till en kostnad av lite drygt 98 000 kr.
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3.5 Vad är ett tidssteg?

Som tidigare nämnts har vi valt bort en kontinuerlig modell till förmån för
en diskret och tänker oss därför kommunikationsprocessen som att den sker
i bestämda tidssteg. Detta medför dock obönhörligen ett krav på förtydli-
gande: vad är ett tidssteg? Är det en dag, en vecka, en månad, eller bara en
timme?

Svaret är inte entydigt. Vad som är en lämplig längd måste avgöras från fall
till fall. Ett företag kring vilket informationsflödet är mycket intensivt bör
välja ett kort tidssteg för att få en rättvisande bild av kommunikationspro-
cessen. Om uppfattningsgraden förändras mycket bara över en dag vill man
kanske använda tidssteget en timme, för att kunna anpassa sin kommunika-
tion med större precision.

Det är viktigt att komma ihåg att de parametrar som ingår i modellen beror
av tidsstegets längd. Andelen personer ur målgruppen som använder ett soci-
alt medium är rimligen lägre om vi betraktar en timme istället för ett dygn;
det kostar mindre att exponera ett budskap med en viss exponeringsgrad
under en kortare tid; och så vidare.

3.6 Dubbelriktning

Sociala medier banar inte bara väg för en dubbelriktad kommunikation, de
närmast kräver det. Ett företag som marknadsför sig på sociala medier utan
att värna en dialog med sina intressenter försämrar snarast sin situation. På
detta sätt skiljer sociala medier sig inte från andra kommunikationsformer
- om du skickar ett brev med posten eller ett mejl med en fråga du vill ha
svar på, kommer du säkerligen bli irriterad om svaret uteblir. På samma sätt
förväntar kunderna sig att om företaget synliggör sig på ett socialt medium
så kan man kommunicera med det via detta sociala medium.

Vi inför nu responsandelen κi som ett mått på andelen av personerna i mål-
gruppen som förväntar sig respons av företaget i en viss fråga på det sociala
mediet si:

Responsandelen = κi ≤ βi. (23)
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Inför dessutom responskvalitén ω som en beteckning på kvalitén på företagets
respons:

Responskvalitén = ω ∈ [0, 1] (24)

där ω = 0 innebär ingen kvalité och ω = 1 full kvalité, det vill säga en kvalité
som gör alla intressenter nöjda. I den allmänna fallet kan vi förvänta oss att
en del av personerna blir nöjda med svaret, andra inte, så ω betecknar ett
genomsnitt. Mottagarnas reaktioner på responsen ger upphov till exponering
och desexponering i nästkommande tidssteg enligt:

αi = κi
βi
ω = λiω (25)

α̂i = λi(1− ω) (26)

Vi ser att ω = 0, 5 ⇒ αi = α̂i, det vill säga exponering och desexponering
tar ut varandra.

Exempel 3.10. I exempel 3.7 lyckades företaget rädda en kritisk situation
med hjälp av en nyexponering. De lade dock så mycket resurser på den att de
glömde bort att bemöta en kundförfrågan på Facebook (s1) kopplat till det
aktuella budskapet som bedömdes vara av intresse för många kunder (λ =
0.6). Responsen blev därför dålig och uppskattades till 0,2. Om detta ägde
rum i tidssteg 45 med dämpningskonstanten ζ = 0.01, så blir förloppets nya
utseende enligt figur 12. I detta fall fås Rabs = 0, 33. Företagets bristfälliga
respons medförde alltså en klar försämring.
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Figur 12: Effekten av bristfällig respons.

3.7 Total uppfattningsgrad

Om det finns uppfattningar kring företaget på x områden säger vi att fö-
retaget hanterar x stycken budskap, alla med varsin uppfattningsgrad. Alla
budskap påverkar inte företagets resultat lika mycket. Låt uppfattningsgra-
derna samlas i uppfattningsvektorn:

Uppfattningsvektorn = Ub = [Ub1, Ub2, . . . , Ubx]. (27)

Inför sedan ett mått på hur stor påverkan ett budskap har på resultatet i
förhållande till den totala påverkan från alla budskap. Vi benämner detta
relativ påverkan Pr och inför påverkansvektorn:

Påverkansvektorn = Pr = [Pr1, Pr2, . . . , Prx]. (28)
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Det gäller att ∑x
i=1 Pri = 1. Nu tecknar vi den totala uppfattningsgraden

UTOT
b :

UTOT
b =

x∑
i=1

UbiPri (29)

Med ovanstående formel sker beräkningen i ett givet tidssteg. Beroende på
hur tidssteget har valts kan det upplevas som intetsägande. Det kan då vara
bättre att använda sig av det totala absolutresultatet RTOT

abs över ett intervall.
Det beräknas på samma sätt.

Exempel 3.11. Närlivsbutiken Mat för dagen! har identifierat tre områ-
den kring vilka kommunikationen med målgruppen anses särskilt viktig: det
ekologiska sortimentet, köttet och interiören. Under en period har man upp-
skattat företagets absolutresultat för sina budskap på dessa områden till 0,9,
0,4 och 0,8. Det bedöms att Pr = [0, 3; 0, 2; 0, 5]. Det totala absolutresulta-
tet blir därför RTOT

abs = 0.9 · 0, 3 + 0, 4 · 0, 2 + 0, 8 · 0, 5 = 0, 75.

Värdet på den totala uppfattningsgraden eller det totala absolutresultatet
används till bedömning av sannolikheternas förändring i resultatmatrisen.
Nedan refereras till UTOT

b och tidssteg, men det kan bytas ut mot RTOT
abs

och intervall för en mer långsiktig analys. Ett högt värde på UTOT
b ökar

sannolikheten att företaget rör sig mot vinst, medan ett lågt värde ökar
sannolikheten att företaget rör sig mot förlust. Sambandens utseenden är i
praktiken komplexa men kan beskrivas i grova drag.

Exempel 3.12. Anta att vi befinner oss i ett tidssteg då företaget gör förlust
och att företaget tidigare har sänt ut budskap. Om UTOT

b är låg är det många
som uppfattar företaget på ett sätt som företaget själv inte önskar. Då bör
sannolikheten vara stor att företaget fortsätter göra förlust. Med hög UTOT

b

är sannolikheten stor att företaget lämnar förlusttillståndet, och med UTOT
b

nära 1 är det rentav mest sannolikt att företaget går direkt till att göra vinst.

3.8 Skattning av modellens parametrar

I den modell som presenterats ingår flera parametrar. För att kunna använda
modellen måste parametrarnas värden skattas. Nedan följer en analys av
modellens parametrar och hur de skattas.
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α. Exponeringsgraden är modellens viktigaste parameter och kanske den som
är svårast att bedöma. En exponering av ett budskap på det sociala mediet
si med exponeringsgraden αi innebär att en genomsnittlig person ur mål-
gruppen som använder si förväntas uppfatta budskapet med uppfattnings-
graden Ub = αi. Vad som krävs konkret vad gäller budskapets utformning,
annonsering och så vidare för att uppnå en viss exponeringsgrad grundas i
erfarenheter och marknadsundersökningar. Bland annat kan företag expone-
ra budskap på ett socialt medium för att sedan via enkäter ta reda på vad
personerna i den tänkta målgruppen faktiskt har uppfattat. Sambanden mel-
lan exponeringsgrad och konkreta insatser skattas genom erfarenheter som
insamlats under en i vissa fall ganska lång tidsperiod.

β. Parametern βi anger andelen av de personer ur målgruppen som använder
si. Den är relativt enkel att uppskatta givet att företaget har en någorlunda
god uppskattning av hur många människor de aktivt vänder sig till på alla
sociala medier. Det gäller alltså att definiera sin målgrupp. På Facebook
kan det göras till exempel genom att inkludera de människor som ”gillat”
företagets sida, men flera andra definitioner är självklart möjliga. Om N är
antalet personer i målgruppen och man vänder sig till Ni av dessa på si fås
βi = Ni/N .

S. Elementen i de sociala mediernas matris beskriver hur information flödar
mellan sociala medier. Budskapets informationsinnehåll spelar rimligen en
viktig roll. Sannolikheten att en person ska föra ett budskap vidare ökar
om det är intressant, kontroversiellt eller originellt. Mediernas uppbyggnad
och huruvida de uppmuntrar till att sprida information vidare är givetvis av
betydelse. Flödet mellan si och sj bör också, som tidigare påpekats, bero på
βi och βj. Mer precist ligger beroendet på βij = (Ni\Nj)/N , andelen personer
ur målgruppen som använder si och sj. Det är troligt att pij > pji om βi > βj,
se exempel 3.1. Det innebär dock inte att storleken av informationsflödet är
större från si till sj än från sj till si. Samma mängd information kommer
dock ha större påverkan ett mindre antal människor.

Elementen är även beroende av budskapets karaktär. Ett tråkigt och intets-
ägande budskap uppmanar i betydligt lägre grad till vidare spridning än ett
som är roligt och engagerande. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang
undersöks sambanden empiriskt. Det kan till exempel göras genom att ex-
ponera ett budskap med en viss exponeringsgrad enbart på si för att sedan
undersöka dess inflytande på sj.

k. Priset för marknadsföring kan variera mellan sociala medier och olika
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budskapsformer. Att annonsera i eftertraktat utrymme är dyrt, medan det
kanske inte kostar någonting alls att lägga upp information på företagets
egna profil. Eftersom ki anger kostnaden för en 1-exponering på si bör dess
storlek kunna uppskattas relativt väl när man har fått en god uppfattning
kring vad en viss exponeringsgrad på si faktiskt kräver.

ζ. Vad avgör hur väl ett budskap etsar sig fast i mottagarens minne? Själv-
klart spelar det roll om budskapet har framförts förut. Upprepning, eller
redundans, är ett nyckelbegrepp inom reklam. Framgångsrika företag har of-
ta en slogan och en logotyp som de väljer att exponera vid hart när varje
tillfälle som ges. Nästan alla som ser McDonald’s logotyp associerar den till
snabbmatskedjan och har själva ätit på den vid något tillfälle, varför bud-
skapet som länkar logotypen med företaget i det fallet har en väldigt låg
dämpning.

Dämpningen bör också minska om ett budskap har hög information. Det gör
att vi överraskas av innehållet som därför väcker vårt intresse och blir lättare
att minnas. Men är hög information och hög redundans förenliga? Man kan
se redundansen som en del av budskapet. Samma företag gör ständigt ny
reklam för samma produkter. Reklamen ska helst vara så nyskapande, ovän-
tad och unik som möjligt (hög information) samtidigt som den måste lyfta
fram företagets slogan och logotyp (redundans). Människor tröttnar gans-
ka snabbt på att exponeras för ett budskap presenterat på precis samma
sätt - varför skulle annars ny reklam produceras? Dämpningskonstanten kan
uppskattas genom att undersöka människors uppfattning under en tid efter
exponeringen.

ω. Kvalitén hos responsen bestäms av hur nöjd den gör kunderna. Faktorer
som påverkar den bör inkludera snabbhet, tydlighet och grad av tillmötesgå-
ende. En snabb respons som är tydlig och i hög grad tillmötesgår framförda
önskemål gör sannolikt många kunder mycket nöjda och har därför hög kva-
lité. Omvänt kommer en långsam respons som är otydlig och inte särskilt
tillmötesgående att göra flertalet kunder missnöjda, varför dess kvalité är
låg. Även denna parameter är något man måste lära sig uppskatta genom er-
farenheter och undersökningar. Alla som har varit i kontakt med ett företags
serviceavdelning vet att man ofta ombeds bedöma hur pass nöjd man är med
den hjälp man fått - på sociala medier kan nyheten om ett dåligt bemötande
snabbt spridas vidare, varför behovet av att värna kommunikationen med
kunderna har intensifierats.

λ. Värdet på denna parameter kräver en uppskattning av hur många som
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intresserar sig för företagets respons i en viss fråga eller händelse. Den kan
göras bland annat genom att betrakta hur många inlägg som gjorts i frågan
av olika människor, hur stort engagemanget är, vilka som främst berörs och
så vidare.

Pr. Den relativa påverkan anger hur stor andel av alla budskaps samman-
lagda påverkan på företaget ett visst budskap har. Det är med andra ord
en bedömning av ett budskaps betydelse för företaget. Här kan aktuella me-
diefrågor spela roll. Om till exempel klimatförändringarna är särskilt upp-
märksammade under en period är det troligt att företagets budskap kring
dess miljöarbete betyder mer för kunderna än vad det gör annars. Denna pa-
rameter är alltså beroende av faktorer bortom företagets egen kontroll. Att
bedöma denna parameter kräver därför en medvetenhet om kundernas aktu-
ella prioriteringar, som ofta formas av frågor som får stor uppmärksamhet i
media. De kan undersökas bland annat genom marknadsundersökningar.
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4 Diskussion

4.1 Kontinuerligt eller diskret

En fråga att ställa sig vad gäller en modell som beskriver ett förlopp i tiden
är om tiden ska betraktas som kontinuerlig eller diskret. Vi har utvecklat
en tidsdiskret modell eftersom vi fann det mer lätthanterligt att beskriva in-
formationsspridningen i bestämda tidssteg. Hade en tidskontinuerlig modell
varit bättre? Eftersom tiden faktiskt är kontinuerlig, är nog svaret ja. Den
kontinuerliga modellen ger en mer precis uppfattning kring förloppets fortlö-
pande. Den diskreta modellen har dock vissa fördelar. Det kan till exempel
vara svårt att finna kontinuerliga uttryck för parametrarnas värden. I vår
diskreta modell används genomsnittliga värden för det valda tidsteget, vilka
är lättare att uppskatta och säkert ofta fullt tillräckliga.

4.2 Tidsberoende parametrar

I ekvation 5 framgår att exponeringsgraden α ej är tidsberoende, vilket inne-
bär att matrisen i ekvation 11 är statisk. Modellen medger därmed inte att
exponeringsgraden ändras, vilket i verkligheten motsvaras av att ett budskap
alltid marknadsförs med fix intensitet. I modellen kompenseras detta för med
en dämpning ζ som införs i ekvation 19. Det tolkas som att varje budskap
bara exponeras i ett tidssteg, och att det inte är möjligt att låta ett budskap
exponeras en viss tid. Om ett företag exempelvis drar igång en kampanj och
exponerar ett budskap varje dag under en veckas tid, måste vi i vår modell
göra en nyexponering i varje tidssteg tills hela veckan är beräknad. En rimlig
utvidgning vore att låta α vara tidsberoende, eftersom det då skulle vara
möjligt att låta en kampanj hålla α hög under kampanjens gång utan att
behöva göra nyexponeringar. Nyexponering bör istället användas när en ny
kampanj dras igång.

Parametern βi betecknar hur stor del av målgruppen som använder det so-
ciala mediet Si. För att öka precisionen i modellen bör βi vara tidsberoende
och beteckna hur stor del av målgruppen som använder det sociala medi-
et vid den aktuella tidpunkten. Om dessa två parametrar görs tidsberoende
och modellen görs tidskontinuerlig borde det gå att ställa upp en formel som
integrerar över antalet mottagare som exponerats för ett budskap för att få
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fram uppfattningsgraden. Detta kan med fördel studeras vidare i kommande
studier i ämnet.

4.3 Statistiskt test av modellen

Projektets begränsade omfattning tillät ingen praktisk tillämpning av mo-
dellen, men vi vill dock kort diskutera hur den kan testas. Modellens centra-
la begrepp uppfattningsgrad är som tidigare nämnts ett mått på hur myc-
ket av budskapet en genomsnittlig person ur målgruppen har uppfattat. En
skattning av denna kräver att man genom ett stickprov undersöker uppfatt-
ningsgraden hos ett slumpvis antal personer ur målgruppen. Detta kan göras
genom att till exempel ställa väl valda frågor vars svar avslöjar hur mycket
av budskapet personen i fråga har uppfattat.

Här är det lämpligt att använda hypotesprövning. Det kräver att vi känner
fördelningen hos Ub. För ett ”någorlunda” stort antal observationer är medel-
värdet approximativt normalfördelat [21]. Vi använder därför Ub ∼ N(µ, σ),
det vill säga att Ub är normalfördelad med väntevärdet µ och standardavvi-
kelsen σ. Om modellen förutsäger ett visst värde τ på uppfattningsgraden
formas hypotesen:

H0 : µ = τ

H1 : µ 6= τ
(30)

Ett enkelt sätt att testa hypotesen är att forma ett konfidensintervall K med
önskad konfidensgrad 1− φ, och därefter förkasta H0 om τ /∈ K . Om vi har
ett stickprov x = {x1, x2, . . . , xn} fås, om σ är okänd:

K =
(
x̄± tφ/2(n− 1) s√

n

)
(31)

med konfidensgrad 1− φ. x̄ är medelvärdet av x:

x̄ =
n∑
i=1

xi. (32)
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tφ/2(n − 1) är t-fördelningens φ/2-kvantil för n − 1 frihetsgrader och s är
stickprovsstandardavvikelsen:

s =
√√√√ 1

1− n

n∑
i=1

(xi − x̄)2. (33)

Om testet utfaller negativt (H0 förkastas) är det en signal på att de parame-
tervärden som valts vid beräkningen av τ är bristfälliga.

Exempel 4.1. Ett företag använder modellen presenterad i detta arbete för
att beräkna uppfattningsgraden under en period av 20 dagar, där tidssteget
väljs till en dag. Modellens förutsägelse för tidssteg 10 blev Ub = τ = 0, 5.
För att testa modellen genomförs en stickprovsundersökning på den tionde
dagen då uppfattningsgraden undersöks hos 41 personer ur målgruppen. Då
erhölls x̄ = 0, 4875 och s = 0, 2949. Företaget är nöjda om modellen stämmer
med 10 % felrisk. Gör den det?

Testet formuleras:

H0 : µ = 0, 5
H1 : µ 6= 0, 5.

Konfidensgraden är 90 %, vilket medför φ = 10 % = 0,1. Då n = 41 behöver
vi t0,05(40) = 1, 6839 vilken erhålls ur tabell. Nu har vi det som krävs för att
forma konfidensintervallet K:

K =
(

0, 4875± 1, 68390, 2949√
41

)
= (0, 4099; 0, 5651).

Eftersom τ = 0, 5 ∈ K kan företaget inte förkasta H0 med 10 % felrisk. De
är därför nöjda med modellens förutsägelse.

4.4 Resultatmatrisen

Resultatmatrisen introducerades i avsnitt 3.1 där företagets resultatmässiga
tillstånd beskrevs med en markovkedja av första ordningen. Ämnets vidare
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behandling har varit blygsam, men det bör påpekas att denna beskrivning
tål att granskas. Tidsstegets längd spelar förstås roll, men i allmänhet är det
troligt att resultatet i kommande tidssteg kan förutsägas mer korrekt med
vetskap om resultatet i fler än bara ett tidigare tidssteg. Vid en utveckling
av modellen bör denna aspekt beaktas.

4.5 Olika mediers effektivitet

Vi har studerat ett flertal exempel som behandlar uppfattningsgradens va-
riation i tiden, men förutom det mycket översiktliga exempel 3.8 har inte
betydelsen av exponeringsgradernas värden tydliggjorts närmare. En del av
poängen med att företag utvärderar sin användning av sociala medier är att
ta reda på vilket socialt medium som effektivast sprider det önskade budska-
pet. Det är viktigt att modellen kan beskriva detta. Vi illustrerar genom att
ånyo betrakta exempel 3.3 och de sociala mediernas matris som där användes:

S =


Fb Y t Tw

Fb 1 0, 175 0, 063
Y t 0, 245 1 0, 045
Tw 0, 147 0, 075 1

.

Den mest effektiva informationsspridaren är det medium som lämnar störst
flöde ifrån sig. Element (i, j) i S kan tolkas som ett mått på flödet från si till
sj. Genom att studera värdena i varje kolumn i fås därför en uppfattning av
flödet från si. Vi ser i första kolumnen att flödet från Facebook till de övriga
medierna är relativt stort, jämfört med det mindre flödet från Youtube som
avläses i kolumn två och det ännu mindre flödet från Twitter som avläses i
kolumn tre. Om vi bortser från eventuella prisskillnader är en 1-exponering
av budskapet på bara ett medium effektivast på Facebook, följt av Youtube
och Twitter. Med dämpningskonstanten ζ = 0, 05 illustreras dessa skillnader
i figur 13. Där inkluderas även fallet med 1-exponering på alla tre medierna
(full exponering), vilket som vi ser endast initialt är bättre än att enbart
1-exponera på Facebook. Genom elementen i de sociala mediernas matris
har vi alltså funnit ett sätt att modellera skillnaderna mellan olika sociala
mediers ”spridningseffektivitet”.
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Figur 13: Illustration av exponeringsgradernas betydelse.

4.6 Negativ uppfattningsgrad

I detta arbete har vi lagt stor vikt vid uppfattningsgraden som måttet på ett
budskaps framgång. Värdet 1 innebär att budskapet uppfattas precis som
avsändaren avsett. Med införandet av desexponering möjliggjordes negativa
värden på uppfattningsgraden ned till -1. Men vad innebär det? Värdet mi-
nus ett kan tolkas som att hela budskapet har missuppfattats, men är det
tillräckligt? Anta att en person har uppfattat en större mängd felaktig infor-
mation kopplat till budskapet än den mängd information som faktiskt utgör
budskapet. Borde det alls finnas en nedre gräns för uppfattningsgraden? Att
helt enkelt tillåta obegränsat stora negativa värden utan att desexponeringar
då relativt obehindrat ”tar över” visade sig svårt. Vi nöjer oss därför här med
att uppmärksamma problemet inför en vidare utveckling av modellen.
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5 Slutsatser

Moderna informationskanaler som hemsida och sociala medier kännetecknas
av att information väldigt snabbt kan få väldigt stor spridning. På socia-
la medier kan alla användarna skapa och sprida information, vilket gör det
svårt för företag att styra informationsflödet. Då information flödar väldigt
snabbt och det är lätt att nå specifika grupper är sociala medier ändå väl-
digt attraktiva informationkanaler.Företagen måste dock anpassa marknads-
föringsstrategierna och vara medvetna om de associerade riskerna.

Vi har konstruerat en tidsdiskret modell över informationsspridningen ge-
nom sociala medier och hur stor del av ett budskap som når mottagarna i
en avgränsad målgrupp. Det mest centrala begreppet benämns uppfattnings-
grad och är ett mått på hur väl ett budskap uppfattas. Modellen inkluderar
teorier för budskapets tidsberoende och inverkan av desinformation och åter-
koppling. Enligt modellen sprids information olika effektivt av olika sociala
medier. Spridningen sker effektivast mellan medier med en stor andel gemen-
samma användare. Modellen kan användas för att optimera ett budskaps
spridning på sociala medier givet begränsade resurser.

Modellen har inte validerats men kan testas genom stickprovsundersökningar.
Viss vidareutveckling kan behövas. Modellen inbegriper väsentliga strukturer
och faktorer i sådan omfattning att den formar en gedigen grund för vidare
påbyggnad. Detta arbete erbjuder således en solid bas för djupare analyser
av informationsspridning genom sociala medier.
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A Exempel 3.3

Följande matlabprogram användes för att lösa exempel 3.3.

clear all;

k = [3000 2000 1500]; % kostnadsvektor
u = 2500; % budget

betas = [0.7 0.5 0.3];
mv = zeros(3,1); % målvektor
for i=1:3

mv(i)=betas(i)/sum(betas);
end

S = zeros(3,3); % de sociala mediernas matris
for i=1:3

for j=1:3
if i==j

S(i,j)=1;
else

S(i,j)=betas(j)^2*betas(i);
end

end
end

alphaOpt=zeros(1,3);
kostnad_ak=0; % aktuell kostnad
Ub_ak=0; % aktuell uppfattningsgrad
for i=0:0.01:1

for j=0:0.01:1
for q=0:0.01:1

alpha = [i j q]; % exponeringsvektor
kostnad = sum(k.*alpha);
A = [alpha; alpha; alpha]; % exponeringsmatris
if(kostnad<=u)

Q = S.*A;
alphaTot = [expSum(Q(1,:)) expSum(Q(2,:)) expSum(Q(3,:))]';
Ub = sum(mv.*alphaTot); % uppfattningsgrad
if Ub>=Ub_ak

if Ub>Ub_ak || (Ub==Ub_ak && kostnad<=kostnad_ak)
Ub_ak=Ub;
alphaOpt(1)=alpha(1);
alphaOpt(2)=alpha(2);
alphaOpt(3)=alpha(3);
kostnad_ak=kostnad;

end
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end
end

end
end

end

for i=1:3 % utskrift av resultatet
disp(['alpha' num2str(i) ' = ' num2str(alphaOpt(i))]);

end
disp(['Ub = ' num2str(Ub_ak)]);

Funktionen expSum kan definieras rekursivt eller iterativt, se nedan. Den
iterativa versionen är snabbare och därför den som använts.

% Rekursiv beräkning av exponeringssumman för en vektor v
function sum = expSum(v)
if length(v)==1

sum=v(1);
return;

else
r = expSum(v(1:length(v)−1));
sum = v(end)*(1−r)+r;
return;

end
end

% Iterativ beräkning av exponeringssumman för en vektor v
function sum = expSum(v)
sum=0;
for i=1:length(v)

sum=sum+v(i)*(1−sum);
end
return;
end
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B Exempel 3.9

Följande matlabprogram användes för att lösa exempel 3.9.

clear all;

k = [3000 2000 1500]; % kostnadsvektor
u = 1e5; % budget

betas = [0.7 0.5 0.3];
mv = zeros(3,1); % målvektor
for i=1:3

mv(i)=betas(i)/sum(betas);
end

S = zeros(3,3); % de sociala mediernas matris
for i=1:3

for j=1:3
if i==j

S(i,j)=1;
else

S(i,j)=betas(j)^2*betas(i);
end

end
end

ts=100; % antal tidssteg
it=2e5; % antal iterationer
Rab_slutgiltig=0; % slutgiltigt absolutresultat
for j=1:it

nrOfExp=round(99*rand); % slumpa fram antal exponeringar
nrs=zeros(1,nrOfExp); % vektor med tidpunkter för exponeringarna
nrs(1)=1;
for i=2:nrOfExp % slumpa fram tidpunkter

nnr=round(99*rand+1);
while any(nrs==nnr) % högst en exponering per tidssteg

nnr=round(99*rand+1);
end
nrs(i)=nnr;

end
nrs=sort(nrs); % sorterar elementen i storleksordning

kostnad=0;
alp = zeros(nrOfExp,3); % matris med exponeringsvektorer
alpDes = zeros(1,3); % desexponering
bids=zeros(nrOfExp,ts); % sparar respektive exponerings bidrag till Ub
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bidsDes=bids; % sparar respektive desexponerings bidrag till Ub
for i=1:nrOfExp

alphas=[rand rand rand]; % slumpa fram exponeringsgrader
alp(i,:)=alphas;
alpDes=0.3*alphas;

kostnad=kostnad+sum(k.*alp(i,:)); % öka kostnaden
if kostnad>u % om budget passeras förkastas förslaget och loopen

bids=zeros(nrOfExp,ts); % upphör
bidsDes=bids;
break;

end

Ub=zeros(1,100);
UbDes=Ub;
for q=nrs(i):ts % loopa över tidstegen fom exponeringens angrepp

A = [alphas; alphas; alphas];
Q = S.*A;
alpTot = [expSum(Q(1,:)); expSum(Q(2,:)); expSum(Q(3,:))];
alphas=alpTot'.*exp(−0.005*0.98^(i−1)*(q−nrs(i)));
UbA=sum(mv.*alpTot);
UbAKorr=UbA^2*(1−UbA)−UbA*(1−UbA)^2;
Ub(q)=UbA+UbAKorr;

if q > nrs(i)+10 % desexponering inträder efter tio tidssteg
ADes = [alpDes; alpDes; alpDes];
QDes = S.*ADes;
alpTotDes = [expSum(QDes(1,:));

expSum(QDes(2,:)); expSum(QDes(3,:))];
alpDes=alpTotDes'.*exp(−0.005*0.98^(i−1)*(q−nrs(i)−10));
UbADes=sum(mv.*alpTotDes);
UbDes(q)=UbADes;

end
end
bids(i,:)=Ub;
bidsDes(i,:)=UbDes;

end

% summering av uppfattningsgrader
W=zeros(1,nrOfExp);
for i=1:nrOfExp

W(i)=expSum(bids(:,i))−expSum(bidsDes(:,i));
end
Rab = sum(W)/ts; % beräkning av absolutresultat

if Rab>Rab_slutgiltig % högsta absolutresultatet styr slutgilt värden
Rab_slutgiltig=Rab;
nrs_slutgiltig=nrs;
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alp_slutgiltig=alp;
kostnad_slutgiltig=kostnad;

end
end
% visa slutgiltiga värden
Rab_slutgiltig
nrs_slutgiltig
alp_slutgiltig
kostnad_slutgiltig

En körning gav nedanstående resultat.

>> RabEx

Rab_slutgiltig =

0.1812

nrs_slutgiltig =

Columns 1 through 9

1 13 22 26 27 28 30 31 33

Columns 10 through 18

36 41 43 45 46 48 53 57 59

Columns 19 through 27

61 62 63 76 77 79 83 85 87

Columns 28 through 33

89 91 92 95 97 98

alp_slutgiltig =

0.4786 0.5645 0.4900
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0.3201 0.2000 0.0365
0.5186 0.1962 0.0929
0.6503 0.5454 0.4305
0.8372 0.5322 0.1501
0.0876 0.2537 0.5651
0.9497 0.0861 0.2221
0.7594 0.8710 0.1271
0.1028 0.7399 0.9918
0.3942 0.4932 0.6307
0.0535 0.4309 0.7019
0.4786 0.4982 0.1763
0.2617 0.2778 0.4620
0.6396 0.0736 0.0030
0.4936 0.1158 0.3972
0.1985 0.6168 0.8445
0.2509 0.0087 0.2903
0.8902 0.8925 0.2972
0.7427 0.1902 0.0479
0.5564 0.3072 0.1477
0.5378 0.7350 0.0732
0.9254 0.1180 0.4929
0.1606 0.3021 0.7877
0.8573 0.9477 0.6133
0.2985 0.9744 0.6505
0.2305 0.6136 0.3297
0.0016 0.8298 0.4529
0.4140 0.6315 0.6142
0.3890 0.6670 0.9758
0.1126 0.6039 0.7270
0.7797 0.9088 0.1268
0.0733 0.3618 0.4941
0.5065 0.8038 0.2679

kostnad_slutgiltig =

9.8202e+04
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