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Abstract  
 

Twitter and social media has a big impact on the modern society. Companies uses Twitter and other 
social Medias as marketing channels to reach multiple customers. The purpose of this research was 
to get an insight on what day and time that businesses get the most respondents on Twitter. The 
focus area is the social media Twitter and the way to use the 140 characters available. Efficiency and 
profitability are key factors for business firms so if they know when the prospective and existing 
customers are most receptive to a message you can obtain an advantage which may be important in 
the future. The factors comes down to time, specifically time and day. To reach a conclusion on this 
matter the scientific report at hand will use business analytics to analyze data from Twitter to reach 
this conclusion. The data used for this analyze is from five companies with a Swedish market and 
based on two months April 2015 and May 2015.  
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Definitionslista 
Twitter användare 

I den studie som genomförts används termen ”Twitter användare” frekvent. ”Twitter användare” 
kommer i denna forskningsstudie definiera personerna som är mottagare till företagens 
marknadsföring i form av Tweets.  

Tweets/Tweet 

Ett ”Tweet” kan innehålla ett foto, video eller en länk och vara upp till 140 karaktärer långt(Twitter, 
2014). I den studie som genomförts används uttrycket ”Tweet” eller ”Tweets” en hel del. Ett ”Tweet” 
definieras som information företag använder i marknadsföringssyfte för att nå ut till ”Twitter 
användare”.  

Retweet 

Ett ”Retweet” är en term inom Twitter med innebörd att en ”Twitter användare” väljer att 
vidarebefordra ett av företagens ”Tweets” för att dela med deras respektive följare(Twitter, 2014).  

Favorisering 

En ”Favorisering” är en term inom Twitter med innebörd att en ”Twitter användare” väljer att 
markera ett av företagens ”Tweets” som favorit det vill säga att man gillar ett ”Tweet” och kan spara 
det till ett senare skede(Twitter, 2014). 

Svar 

Ett ”Svar” är en term inom Twitter med innebörd att en ”Twitter användare” väljer att aktivt skriva 
en kommentar på ett av företagens ”Tweets”. Exempelvis med en fråga eller för att starta en 
diskussion(Twitter, 2014). 

Dashboard 

I den studie som genomförts används termen ”Dashboard” frekvent.”Dashboard” är en lättläslig, 
realtids användargränssnitt som visar en grafisk presentation av den nuvarande situationen och 
historiska trender (Sirianni, 2015).  

Följare 

Följa någon på Twitter innebär att du prenumerant på deras Twitter flöde. Även att alla deras 
uppdateringar kommer visas på din hemskärm och att den personen har möjligheten att skicka 
direktmedelanden till prenumeranten (Twitter, 2014). 

Företag 

Med ”Företag” i den studie som genomförts menas det berörda företagens Twitter konto. Det vill 
säga Twitter konton för Volvo, H & M, Visma Spcs, MacWorld och Ving resor.  
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1 Introduktion 
 

Traditionell marknadsföring är ett sätt för företag att nå ut med reklam till sina kunder. Det sker 
oftast med hjälp av exempelvis Tv, Radio, affischering eller i nyhetstidningar m.fl. (Huang et.al, 2012) 
På senare år har ett annat forum vuxit och tagit plats som en ny kanal för att nå ut till kunder, det är 
sociala medier. Den teknologi som sociala medier grundar sig i kom redan fram på 1980 talet när 
tjänsten Internet relay chat (IRC) kom fram. IRC skapades 1988 och var en programvara för att 
hantera snabbmeddelanden via internet(Chapman, 2009)Anledningen till att IRC är en värdefull 
föregångare till dagens sociala medier är att funktionaliteten för snabbmeddelanden som IRC erbjöd 
är en tjänst som det flesta moderna sociala medier utnyttjar idag.  

Konceptet sociala medier har funnits sen 1997 då hemsidan sixdeegres.com öppnades och det var 
den första hemsidan i sitt slag där en användare kunde skapa en personlig profil (Alef och 
Zuckerburg, 2010). Givetvis är inte Sixdeegres.com den enda av sitt slag utan andra exempel på 
historiska sociala medier är exempelvis Classmates.com där personer inom ett specifikt nätverk 
kunde leta upp gamla klasskompisar (Leung, 2003.).  

Att använda sig utav sociala medier för att leta upp klasskompisar, både nya som gamla är den grund 
idén som låg bakom nuvarande världens största sociala medier tjänsten som heter Facebook. 
Facebook är en social media som skapades på universitetet Harvard av Mark Zuckerburg 2004. 
Grundtanken bakom Facebook var att elever på Harvard skulle kunna hämta, dela och läsa 
information om vad som hände runt om skolan och campus och det var en tjänst som blev populär 
många studerande vid Harvard. Med tanke på den framgång Facebook hade på Harvard dröjde det 
inte lång tid innan Facebook etablerade sig på andra skolor och institut och vidare till det publika 
stadiet det är idag (Carlson, 2010). Från Facebook’s framgång inom det moderna stadiet av sociala 
medier har flertal andra tjänster uppkommit från. Exempel på dem är Instagram, Google+, Linkedin 
och Twitter. 

Tjänsten Twitter öppnades 2006 och är en tjänst som låter användare lägga upp meddelanden i real-
tid baserat på frågan “Vad gör du nu?” (Blake et.al, 2010).  Det första Tweetet som postades på 
Twitter var av en man vid namn Jack Dorsey och innehöll texten “Just setting up my Twttr” 
(Dorsey,2006). Twitter är en tjänst som har ökat explosionsartat från det första Tweetet av Jack 
Dorsey och har nu runt 288 miljoner aktiva användare varje månad(Twitter, 2015).  

Twitter har en bra funktionalitet när det snabbt ska gå att nu ut till många människor. Meddelanden 
är korta, som ställer krav på den som skickar meddelanden att vara någorlunda tydlig. Det går snabbt 
att dela meddelanden med tanke på att varje meddelande max får innehålla 140 tecken. Ett annat 
karaktärsdrag som Twitter har är en funktion för hashtags (#). Funktionen för hashtags (#) används 
för att sätta ”markeringar” (#) i sina Tweets som tillåter andra människor att söka efter. Exempel på 
det är att använda en hashtag som #Businessintelligence. Det bidrar att användare som söker på 
Business Intelligence blir pekade till Tweets med hashtags #BusinessIntelligence som förhoppningsvis 
innehåller relaterat material till Business Intelligence. Det är en av funktionerna som gör Twitter till 
potentiella guldgruvor när det kommer till marknadsföring och hämta information eftersom 
hashtagen kan utnyttjas för att följa hur meddelande sprids och för att analysera vilka ”begrepp” 
eller markeringar som cirkulerar bland Twitter användare. Sociala medier kan därför ha ett stort 
potentiellt värde för företag när det kommer till marknadsföring. Både för att det går att nå ut med 
information till nuvarande och potentiella kunder snabbt och effektivt samt att det går att spåra hur 
deras meddelanden sprider sig bland Twitter användare. En annan viktig aspekt är att flesta sociala 
medier är gratis att använda som distributionskanal och med det har företag en kostnadsfri 
marknadsföringskanal till en stor kundgrupp. Anledningen till att det är en fråga som ingår i en del 
forskning är då företag och forskningssamhällen har intresserat sig i hur sociala medier kan användas 
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i marknadsföringssyften där varumärke, produkter och tjänster inkluderas (Bongsug, 2014). Det 
potentiella värde som beskrivits ovan har i stort sätt alla sociala medier eller i alla fall de sociala 
medierna med ett stort användarantal. 

 För att ta reda på vilken typ av marknadsföring och när företag skall posta ett Tweet kan ett 
alternativ vara använda verktyg inom Business Intelligence. Business Intelligence (BI) är en 
teknologidriven process för att ge beslutstagare i ett företag ett bra stöd och underlag i deras beslut 
rörande företaget. Det sker exempelvis med hjälp av metoder som datatvätt och datamining 
(Negash, 2004). Datatvätt är att korrigerar felaktig data, ett exempel är om fel information står i fel 
fält eller liknande, det skulle exempelvis medföra att data blir helt obrukbar för beslutsfattare. 
Datamining är ett verktyg för att specificera visa instanser av data som ska tas fram och användas till 
besluten, exempel på datamining verktyg är rapidminer. Business Analytics (BA) är enligt vissa 
samma sak som Business Intelligence och enligt andra är det två helt olika saker. I den studie som 
genomförts definieras Business analytics som en iterativ, metodinriktad utforskning av en 
organisations data med stort fokus på statistisk analys (James och Lidner, 2012). Business analytics 
ligger till grund och möjliggör data-drivna beslutsfattande.  

 

1.1 Problem område  
 

Att utnyttja Twitter för marknadsföring är en metod som många företag kan använda i sitt arbete för 
att öka försäljning av sina produkter/tjänster. Exempel på det som skiljer vanlig traditionell 
marknadsföring och från elektronisk marknadsföring är att en traditionell marknadsföring är mer 
generellt riktad medan elektronisk marknadsföring baseras på att skicka riktad marknadsföring som 
är mer personlig för kunden(Huang et.al, 2012).  

I andra sociala medier som Facebook kan företag via Business Intelligence (BI) kolla vad kundens 
tidigare sökningar har varit och visa riktad reklam via sina reklambanners. Exempelvis om en kund 
har sökt efter bilar är det lämpligt att det är reklambanners med bilar som visas på Facebook för 
kunden. Denna typ av funktionallitet kan Twitter använda på ett sätt som till exempel att hämta data 
från sitt Twitter flöde vad användare av Twitter kan efterfråga på sidan för inställningar på Twitter. 
Därifrån är det en möjlighet att ladda in data i program som Qlikview eller Microsoft Power BI 
Designer. I programvaran analysera vilken typ av ”tweets” som kunder uppskattar mest via att 
bedöma faktorerna “retweets”, “favoriseringar” och “Svar”. Det är en koppling mellan det tre 
faktorer som denna studie kommer beröra, d.v.s. Marknadsföring, Twitter och Business analytics.  

 

Bild 1:Koppling mellan områden.  
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Denna typ av koppling kan företag använda för att optimera sin marknadsföring då det kan analysera 
vilken typ av meddelanden som uppfattas som bäst av sina kunder och posta inlägg på Twitter efter 
det.  

Twitter har fördelen att det går snabbt att se personers respons på det Tweets företag postar genom 
funktionerna “Retweets”, “Favorisering” och “Svar”. Med de tre funktioner finns tre enkla faktorer 
att bedöma användares interaktion med ett Twitter-meddelande. Det må bara ta några minuter att 
nå ut till flertal kunder men utmaningen för företagen är att veta när företaget faktiskt når flest 
kunder optimalt resultat.   

Tidigare studier har gjorts för att försöka ta reda på vilka tider som kan ge bäst resultat för företagen 
eftersom det är relevant för företag att veta vilken dag och vilken tidpunkt de kan komma i kontakt 
med flest kunder. Forskning inom det området har skett tidigare av bland annat Alwagait och 
Shahzad (2014)samt av ett företag vid namn ”SurePayroll”. Enligt resultaten i deras studier uppkom 
två hypoteser.  

Hypotes 1: lördagar och söndagar mellan klockan 08.00 till klockan 19.00 är den bästa tiden att 
publicera marknadsföring på Twitter (Alwagait och Shahzad, 2014). 

Hypotes 2: måndagar till torsdagar mellan klockan 13.00 till klockan 15.00 är den bästa tidpunkten 
att publicera marknadsföring på Twitter (SurePayroll, 2015).   

Syftet med dessa studier var att kunna förespå när det är optimalt för företag att skicka ut Tweets för 
att nå flest antal användare, men studierna skiljer sig åt och har olika resultat. Att hypoteserna skiljer 
sig åt kan bero på faktumet att Alwagait och Shahzad (2014) genomförde fem olika experiment för 
att komma fram till en slutsats. ”SurePayroll’s” hypotes däremot är kommer ifrån verktygen Tweriod 
som analyserar Tweets för att ge ett optimerat schema för att lägga upp Tweets. De olika resultaten 
visar att det finns ett behov av att studera detta ännu mer och ligger därför till grund för den 
övergripande forskningsfrågan i denna studie. Är det hypotes 1 eller hypotes 2 som stämmer in med 
det slutgiltiga resultatet eller blir det ett annat resultat än vad hypotes 1 och hypotes 2 anger.  

Forskningsfrågan lyder: 

Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar genererar flesta reaktioner ifrån Twitter användare? De 
reaktioner kan vara i form av ”Retweets”, ”favorisering” och ”svar som ligger till grund för följande 
underfrågor: 

- Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar får företagen flest retweets? 

- Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar får företagen flest favoriseringar? 

- Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar får företagen flest svar? 

Det som denna forskningsstudie kommer att ta upp som en utökning till ovan hypoteser är vilken dag 
och till och med tidpunkt på dagen som företag kan få ut bästa effekt, optimera sina Twitter-inlägg. 
Denna forskningsstudie kommer enbart ske genom analys på Twitter och kontrollera vilken tid och 
dag som företag mest effektivt kan posta marknadsföring på Twitter. 
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1.2 Avgränsningar 
 

I kapitlet kommer det ske en genomgång om det avgränsningar som finns i den studie som 
genomförts och även förklaringar till varför det anses vara avgränsningar.  

Data kommer enbart från fem företag. 

Anledningen till att datan bara kommer från fem stycken företag är då det finns 
begränsat med tid för att genomföra analysen. Därav har ett beslut tagits att enbart 
köra på fem stycken företag för med tiden som faktor kunna göra en kvalitativ analys 
av data.  

Företagen skall ha en svensk marknad. 

Anledningen till att företagen skall ha en svenskmarknad är för att det resultat som 
framkommer ur denna forskningsstudie skall vara så korrekt som möjligt.  

Data skall vara baserad på Tweets under två månaders tid.  

Anledningen till att datan kommer vara baserad på två månaders Tweets istället för 
hela Twitter kontots tidslinje är för att få ett antal veckor där en jämförelse kan dras 
mellan dagar och tidpunkter. 
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2 Bakgrund 
 

I kapitlet bakgrund kommer centrala begrepp förklaras samt att tidigare forskning inom området 
presenteras.  

2.1 Sociala medier 
 

Konceptet sociala medier har funnits i ett flertal år, Tanken bakom hur det började kontra hur det är 
nu är dock annorlunda. Nu är det mer en fråga ”Vem kan jag ha en koppling med?” och i det tidigare 
skedet av sociala medier var det mer fokus på att lokalisera och hitta exempelvis gamla 
klasskompisar, det kunde göras på sixDeegres.com och Classmates.com. Sidan SixDeegres.com var 
ett av det första sociala medier där det gick att skapa en profil och sidan påbörjades år 1997 vilket 
gör den till ett av de första sociala media (Digital trend staff, 2014). 

1979 skapade Tom Truscott och Jim Ellis från Duke University Usenet, Usenet var ett 
världsomfattande diskussionssystem som tillät internetanvändare att lägga upp och publicera publika 
meddelanden. Usenet må ha varit ett steg i rätt riktning mot de sociala medier vi vet om idag. De 
sociala nätverkens era började inte med Usenet utan 20 år senare med “Open Diary”. “Open Diary” 
började 1998 och skapades av Bruce och Susan Abelson som fungerade på så sätt att det 
sammanförde människor som skrev dagbok online till ett och samma samhälle (Kaplan och Haenlein, 
2009). Enligt Smith et.al (2012), har Sociala medier blivit “mainstream” och det är något 
marknadsföringsavdelningar har lagt märket till. Smith et al (2012) skriver att 2012 spåddes det att 
upp emot 88 % av alla företag skulle använda sig av sociala medier för att marknadsföra och för att 
nå ut till kunder. Det var en stor skillnad jämfört med 2008 där siffran enbart var 42 % (Smith et.al 
2012). 

När sociala medier diskuteras är det värt att känna till fadern till tjänster som hanterar 
snabbmedelanden och det program gick under namnet IRC (Internet Relay Chat) (Chapman, 
2009).IRC föddes år 1988 i augusti månad och hämtade mycket inspiration från tjänsten Bitnet Relay 
Chat. IRC hade till en början runt 10 användare och när det sen spred sig blev det populärt i 
exempelvis Finland (Oikarinen, 2005). 

Ett social media som började med att enbart vara ett intranät för skolan Harvard 2004 är Facebook. 
Facebook blev dock populärt och spred sig snabbt till andra skolor och företag och användas av 
nästan alla år 2006. År 2008 gick Facebook förbi sidor som Myspace som tidigare hade varit den 
populäraste sociala medien och från 2008 har Facebook fortsatt att växa (Chapman, 2009). Juli 2015 
rapporterades det att Facebook hade 1.49 miljarder aktiva användare/månad (Smith, 2015). De 
siffror påvisar hur stort sociala medier har blivit och med ett företagsperspektiv, hur många 
potentiella kunder företaget kan nå ut till. De siffror visar hur viktiga sociala medier har blivit för 
människor det senaste årtiondet.  

Grundtanken bakom sociala medier är egentligen inte något nytt eller någon ny upptäckt, men det 
verkar som företag och akademiska forskningsgrupper inte drar åt samma håll gällande vad som skall 
inkluderas i begreppet sociala medier och hur det skiljer sig från konceptet Web 2.0 (Kaplan och 
Haenlein, 2009). 
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2.2 Twitter 
 

Twitter är en social medietjänst som låter sina användare lägga upp meddelanden i real-tid baserat 
på frågan ”Vad gör du just nu?” (Blake et.al, 2010). Det första Tweetet gjordes av en man vid namn 
Jack Dorsey den 21 mars 2006 och innehöll texten ”Just setting up my Twttr” (DORSEY, 2006). Efter 
det har Twitter ökat explotionsartart och har idag 288 miljoner aktiva användare varje månad och 
har 3600 anställda runt om i världen  (Twitter, 2015).  

Sociala medier och mer bestämt Twitter har blivit en del av dagens samhälle och är nu ett bra sätt för 
företag att nå ut till sina kunder enligt deras hemsida (Twitter, 2015). Twitter har en funktionalitet 
som är användbar för företag då funktionen används för att dela meddelanden snabbt, Denna 
funktion är ”Retweets” (Rudat och Buder, 2015). Något som alla användare på Twitter måste lära sig 
att hantera är att ett så kallat ”Tweet” max får innehålla 140 tecken. Det ställer en intressant fråga 
om hur marknadsföring eller nyhetsartiklar ska spridas på ett effektivt sätt. (Bhattacharya och Sudah, 
2012) Sociala median Twitter är en populär microbloggstjänst som har fått mycket uppmärksamhet 
eftersom det med Twitter går att snabbt få ut information till väldigt många användare. Twitter har 
en funktionalitet att användare lägger upp meddelanden eller som det i Twitter-världen kallas 
“Tweets”. 

Det som undersöks är om företags-retweeting påverkas av variabler som berör företagsrelationer 
exempel på det är varumärkesigenkänning etc. Det variabler som var med i denna undersökning var  

1. Förstå naturen i retweeting beteendet i social media  

2. Identifiera faktorer som tar hand om eller stimulerar företagsföljarna retweeting på Twitter  

3. Att på ett bättre sätt meddela deltagare och ledning om hur företag kan engagera sina Twitter-
följare på ett bättre sätt (Kim et.al, 2014). 

Det som gör Twitter användbart i denna studie och i den forskning som skall genomföras är att 
väldigt mycket av de “Tweets” som finns är public data och går att hitta. Tweets delar ofta eller 
efterfrågar nyheter, information, åsikter eller bara information om dagliga rutiner (Smith et.al, 2012). 
Enligt tidigare forskning inom området har mycket av fokus legat på att maximera antalet användare 
som läser de Tweets som läggs upp. Enklaste sättet att ta reda på det är genom att ta reda på när 
flest användare är online på Twitter(Alwagait och Shahzad, 2014) .Enligt John. D. Fisher och Malhotra 
som genomförde en undersökning inom området ”Vilka dagar och tidpunkter som är bäst att lägga 
upp något på Twitter” framkom det att lördagar och söndagar är det två bästa dagarna då det 
observerades att engagemanget ökade med hela 17 %. Där den bästa tidpunkten att lägga upp något 
var mellan kl. 08.00 till kl. 19.00. Det två värsta dagarna att lägga upp något på Twitter var torsdagar 
och onsdagar (Alwagait och Shahzad, 2014) 

Undersökningar har genomförts av ett antal bloggare inom samma område som Alwagait och 
Shahzad (2014). Där har de inte enbart tagit med Twitter utan även andra sociala medier (Eridon, 
2014).Det intressanta är att SurePayroll, (2015) har identifierat att de tillfällena där flest Tweets blir 
klickade är måndagar – torsdagar kl 13.00 till 15.00 (SurePayroll, 2015).  

Räbiger och Spiliopoulou (2014) tar upp i sin studie att identifiera skillnaden mellan influensrika och 
inte influensrika Twitteranvändare. Räbiger och Spiliopoulou (2014) mäter det via att använda sig av 
olika typer av modeller. En av de modeller heter InfluenceLearner den går ut på att lära sig viktiga 
attribut i dokument som är inflytelserika och användare i en övervakad miljö.  
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Av den anledningen valde Räbiger och Spiliopoulou (2014) att processa de vanliga sociala nätverken 
för att få fram attribut till en grupp användare i nätverket. Attributen tillhör  

1. Gruppstrukturer som baseras på att hitta olika typer av grupper  
2. Aktivitet kring hur mycket användare involverar sina följare  
3. Kvalitet baserat på hur hög kvalitet Tweetsen håller eller  
4. Att centralisera att man får med användaren i grafen. 
 
Efter det användes data från grafer över datasets för att lära sig modellerna. Genom datan i graferna 
valdes det attribut som gav högst kvalitet ut (Räbiger och Spiliopoulou, 2014) 
  

2.3 Business Analytics 
 

Enligt Gartners IT-ordbok används Business analytics för att bygga analytiska modeller, Förstå 
verkligheten och förutse framtida uttalanden och trender. I Business analytics inkluderas Data 
mining, Prediktiv analys och tillämpad analys och statistik(Gartner, 2013).Business analytics är också 
ett sätt att få värden med hävstångseffekt från data som hämtas (Ascito och Khatri, 2014). Business 
analytics är sett som ett sätt att ta hand om data och ge underlag för generella affärsbeslut 
(Holsapple et.al, 2014).  

Enligt Davenport (2014) kan Business analytics definieras som beskrivande, förutsägande och 
föreskrivande. Beskrivande analys involverar att samla och beskriva data. Beskrivande data kan även 
kallas för rapportering, det är användbart men säger inget om varför resultaten ser ut som de gör 
eller vad som kommer hända i framtiden. Förutsägande analys använder gammal data för att 
förutsäga framtiden. Med förutsägande analys identifieras kopplingar mellan vissa variabler och sen 
förutser hur troligt det är att detta skall inträffa. Ett exempel på förutsägande analys är om en viss 
typ av kund reagerar bättre på en viss typ av marknadsföring. Föreskrivande analys ger förslag på en 
handlingsplan. Exempel på föreskrivande analys är en klinikföreståndare på sjukvårdsföretaget 
”Sigma”. Klinikföreståndaren arbetare med en analytiker för att få fram vilken typ av interaktioner 
mellan personal och patienter som patienterna var mest öppna för. Långa telefonsamtal var inte 
uppskattat av en del men för vissa patienter passade ett telefonsamtal bra. Baserat på detta kunde 
klinikföreståndaren berätta för personalen hur interaktionen med patienten kunde förbättras så att 
patienten blev nöjdare med vården(Davenport, 2014). 

Ett verktyg i Business analytics som kan användas för att att ta hand om data, analysera data och 
använda data för generella affärsbeslut som nämns av Holsapple et.al (2014) är dashboard. Ett 
dashboard är ett verktyg som ofta är på en sida, i realtids och som har ett användargränsnitt som 
visar en grafisk presentation av den nuvarande situationen. Dashboards kan även användas för att gå 
tillbaka i tiden och se historisk data från exempelvis föregående år (Sirianni och Andrew, 2015). 

I relation till den studie som genomförts används business analytics när analysen sker av 
datakällorna. I denna studie används verktyget Qlikview. Qlikview är ett verktyg för att skapa en 
dashboard genom att ladda in och analysera information från datakällor. I den studie som 
genomförts är det en beskrivning av data som sker, det då datan analyseras för att få fram resultat 
men inte varför resultaten blir på ett specifikt sätt. Det sker även förutsägande analys då resultatet 
av analysen genererar en hypotes för när företag ska lägga upp Tweets på Twitter.  
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2.4 Marknadsstrategi sociala medier 
 
I eran för informationsteknologi har många företag valt att lägga om sin marknadsstrategi. Huang 
et.al (2012) undersöker i sin studie hur företag har förändrat sina marknadsföringsstrategier samt 
och hur företag har anammat denna förändring (Huang et.al, 2012)   

För att kunna ge sina potentiella kunder personlig marknadsföring och service via internet har flera 
företag testat och accepterat E-Commerce. Huang et.al (2012) studie är baserad på företag som 
baseras i ett flertal olika städer i Kina. Elektronisk marknadsföring är en huvudkanal när det kommer 
till marknadsföring för företag och när det kommer till internet ekonomi. Det som skiljer vanlig 
traditionell marknadsföring från elektronisk marknadsföring är att en traditionell marknadsföring är 
mer generellt riktad medans elektronisk marknadsföring baseras på att skicka riktad marknadsföring 
som är mer personlig för kunden. Utvecklingen av internet och dess teknologi har medfört 
förändringar när det kommer till kunders konsumtion. I Huang et.al (2012) studie tas de fyra 
huvudsakliga termer upp som har med förändringen att göra: 

 1.  Förhöjd konsument initiativ.  
2.  Förändring i konsumenternas efterfrågan. 
3.  Eftersträvan av individuell konsumtion. 
4.  Eftersträvan av shopping smidighet samt shopping glädje. 
 

Den traditionella marknaden använder sig av några av det traditionella medierna för marknadsföring 
som exempelvis: Magasin, nyhetestidiningar, E-post, Tv, Radio m.fl. Det nya kanalerna för internet 
marknadsföring är exempelvis: Marknadsföring via sökmotor som Google, e-böcker, bloggar.m.fl. En 
av skillnaderna mellan det traditionella sättet och det nya är att det nya internetbaserade sättet att 
marknadsföra på är precist och användarvänligt (Huang et.al, 2012).  

När företag ska använda sig av sociala medier i sin marknadsstrategi finns det olika sätt att optimera 
det på. Brady (2013) skriver i en artikel på ”Online marketing institute´s” hemsida om en 7 stegs plan 
för att försäkra att företags marknadsföring på sociala medier ska ge resultat.  

1. Kom på smarta mål för social media Den första saken som ska genomföras är att skriva ner mål 
med vad företaget hoppas åstadkomma med sociala medier och definiera vad företaget söker, är det 
försäljning eller om det exempelvis är lojalitet från kunderna.  

2. Bestämma målgrupp. Nästa steg är att bestämma vilken målgrupp företaget har och ta reda på 
vilken social media den specifika målgruppen använder sig frekvent av.  

3. Definiera vad företaget anser som framgång. Företaget ska komma på vad de anser är 
framgångsfaktorer på sociala medier. Exempelvis om det är ”Retweets”, ”Favoriseringar” eller ”Svar”.  

4. Skapa en kalender. När företaget har bestämt sig vilken social media de ska närvara på gäller det 
att ha ett schema att utgå ifrån för att inlägg eller Tweets ska hålla en viss standard och att till 
exempel Tweets når kunderna regelbundet.  

5. Ha en social media policy. Ska företaget befinna sig på sociala medier är det viktigt att ha en policy 
som det anställda kan utgå från. Det är för att alla på företaget ska veta vad och hur företagets inlägg 
eller Tweets ska se ut.  

6. Ha en plan för att hantera negativ kritik. Befinner företag sig på sociala medier är det en möjlighet 
att det kommer kommentarer med negativ kritik och då ska det finnas ett bestämt sätt att hantera 
det på.  
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7. Ha en plan för att övervaka konversationer. För att inte missa konversationer eller andra 
aktiviteter ska det finnas en plan på hur detta ska övervakas. Företaget får bestämma om det ska 
hantera övervakningen själva eller använda sig av verktyg som ”Hootsuite” (Brady 2013).  
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3 Metod 
 

Vikten av att använda en vetenskaplig metod i en studie är central för att kunna färdigställa 
projektet. En vetenskaplig metod representerar procedurer och tekniker för att utföra vissa 
processer i en studie på ett logiskt, ordningsamt och systematiskt sätt (Berndtsson et.al, 2008). 

3.1 Val av ansats  

  
För att få bakgrundsinformation kring ämnet användes artiklar och litteratur för att ge stöd åt den 
fallstudie som gjordes i denna studie. För att hitta informationen som behövdes användes allmänna 
artikeldatabaser som IEEEXplorer, Acm Digital Library, Google Scholar och Science direct.  

Det sökord som använts är bland annat: Business analytics, business intelligence, social media 
analytics, Twitter analytics, market analytics och social media.  

Kvantitativ undersökning har huvudsakligen som uppgift att samla stora mängder data. Med stora 
mängder data kan det dras generaliserade slutsatser om hur en stor mängd människor tycker baserat 
på de stickprov som den generaliserade slutsatsen bidrar med. En kvalitativ metod passar för att gå 
ner på djupet och analysera data för att hitta motiveringar och anledningar till ett visst problem 
(Atlas.it, 2015). I den studie som genomförts samlades en relativt stor mängd data för analys där 
analysen skulle berätta vilken tidpunkt och dag företag får flest responser. Det blir en generalisering 
baserat på datakällorna som leder till den slutsats som finns. Datan analyserades med hjälp av 
verktyget Qlikview för att kunna komma till en slutsats om vilken tid och dag där företag får flest 
responser på Twitter. Det gör att undersökningsmetoden blir en kvantitativ metod det då det inte är 
innehållet i Tweetsen som analyseras utan enbart siffror. Siffrorna är ”Retweets”, ”Favoriseringar” 
och ”Svar” men även tid, datum och det totala responsantalet.  

Validitet i en undersökningsmetod är relationen till vad en studie menar att undersöka och vad den 
faktiskt undersöker. Reliabilitet är hur precis metoden är när det kommer till undersökningen med 
andra ord hur stabil metoden i en studie är (Berndtsson et.al 2008). Kontrolleras faktorn validitet är 
det tänkt att undersöka vilken dag och tid företag får flest responser. Med den analys som har gjorts 
av datakällorna finns det faktorer som indikerar vad det egentligen är som undersöks. Det som 
egentligen undersöks är vilken dag och tid som svenska företag får flest responser baserat på den 
svenska marknaden. En annan faktor är perioden undersökningen utfördes, med tanke på att 
undersökningen gällde för månaderna april och maj 2015 blev resultatet av analysen generaliserad 
och baserat på enbart två månader. Perioden påverkar också reliabiliteten då undersökningen gav ett 
svar baserat på april och maj 2015 men skulle en analys på data från samma datakällor exempelvis 
januari och februari 2015 kan resultatet bli helt annorlunda. Det då Twitter användarna är en faktor 
som kan skilja i beteende och hur Twitter används under året.  

Den vetenskapliga metoden som användes var en fallstudie. En fallstudie är att samla in, presentera 
och analysera data för att sedan kunna skriva en rapport eller framföra material via en muntlig 
presentation (Demarris et.al, 2008). I den studie som genomförts har data samlats in från Twitter, 
datan från Twitter har sedan analyserats med hjälp av ett Dashboard. Efter analysen presenteras 
datan i form av analysen och resultatet nedan men även grafiskt i Qlikview filen 
Dhexamens2015.qvw samt att resultatet ska presenteras muntligt.  

En surveyundersökning hade också kunnat fungera. Med en surveyundersökning sker kartläggning av 
personers åsikter, intressen eller attityder(Egidius, 2015). Detta kan användas vid en analys av data 
från Twitter men det hade varit om denna studie innehållit intervjuer eller frågeformulär. 
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Intervjuerna och frågeformulären hade varit en möjlighet att ta upp Twitter användarnas egna 
personliga tankar om när det ger respons i form av ”Svar”, ”Favoriseringar” eller ”Retweets”. Men 
eftersom inga intervjuer eller enkäter har gjorts är det enbart data från det olika källorna. Där det 
olika datakällorna hänvisar till de fem företagen.  

När det kommer till fallstudie ska analysen enligt Demarris et.al (2004) vara lite som detektivarbete. 
När all data är insamlad finns det stora mängder data att gå igenom för att få fram den data som 
hjälper till att besvara forskningsfrågan. För att hitta den data som hjälper till att besvara 
forskningsfrågan följs ledtrådar, det vill säga kontinuerliga mönster i datan för att kunna komma fram 
till en slutsats. Det är detta Demarris et.al (2004) syftar på när de menar att det är som 
detektivarbete (Demarris et.al 2004).  

Det samlades in en relativt stor mängd data från datakällorna för analysen. Likt det Demarris et.al 
(2004) nämner om detektivarbete behövdes ledtrådarna identifieras för att kunna hitta ett 
kontinuerligt mönster. Det kontinuerliga mönstret var en bidragande faktor till att komma fram till 
den slutsats som har dragits. Under processen med att identifiera ledtrådar och hitta mönster 
krävdes det att reflektera över de mönster som hittades och försöka se hur dessa mönster skulle 
kunna besvara frågeställningen. För att hitta ledtrådarna och mönstren användes Qlikview som har 
funktioner för att ta fram diagram och tabeller som kan hjälpa en i letandet. Det var efter detta som 
analysen genomfördes och det var med ledtrådar och mönster som analysen av data kom fram till 
slutsatsen.  

 

3.2 Urval  

 

Datakällorna valdes via ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval att datakällorna ska vara 
lättåtkomliga. Avgränsningarna var att källorna ska vara svenska företag med en svensk marknad. 
När källorna togs fram var det svårt att hitta svenska företag med Twitter konton som hade liknande 
antal följare och exempelvis låg inom samma bransch.  

En annan urvalsmetod som hade kunnat användas var systematiskt urval. Systematiskt urval innebär 
att datakällorna väljs ut systematiskt. Hade avgränsningarna varit att företagen skulle ha liknande 
följarantal, vara inom samma bransch och lagt upp ungefär lika många Tweets hade det krävts att 
systematiskt välja ut dessa fem företag. Detta då det handlar om en grupp datakällor som kräver en 
genomgående undersökning bara för att hitta och kunna använda.  

3.3 Beskrivning av fallföretag 
 

1.Volvo Cars är ett företag som tillverkar personbilar och har fabriker i flertal städer i Sverige. Volvo 

Cars är ägare av Twitter kontot ”@VolvoCarSverige”.  

2. Visma Spcs är ett företag som tillverkar och säljer ekonomiprogram till småföretag. Visma Spcs är 

ägare till Twitter kontot ”@Vismaspcs”.  

3. H&M är ett klädföretag som har butiker i det flesta länder i världen. H&M är ägare till Twitter 

kontot ”@Hmsverige”.  
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4. MacWorld är en tidning som enbart skriver artiklar som berör appleprodukter. MacWorld är ägare 

till Twitter kontot ”@Macworld_sverige”.  

5. Ving är en resebyrå som utgår från sverige och är en del av Thomas Cook Group. Ving är ägare av 

Twitter kontot ”@Vingresor”.  

Det som undersöktes var vilken tid och dag som företag får flest responser på Twitter och berörde 
inte branscher och följarantal. Det bästa sättet att få tag på aktiva datakällor var att göra ett 
bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurvalet försvann faktorer som följarantal och bransch och 
hur många Tweets företagen lagt upp. Därav blev datakällorna @VolvoCarSverige, @VismaSpcs, 
@Hmsverige, @Macworld_Sverige och @Vingresor eftersom det var de företagen som var enklast 
att använda som datakällor.  

3.4 Val av insamlingsmetod 
 

Vid insamling av data till en fallstudie finns det olika metoder. Exempel på metoder för insamling är 
intervjuer, observation eller dokumentation. I den studie som genomförts kan datan som är hämtad 
från Twitter räknas som dokumentation. Dokumentationen eller datan i denna studie kommer från 
flera olika källor det vill säga företagen(Demarris et.al, 2008).  
 
Insamlingsmetoden blev att manuellt hämta data från Twitter med hjälp av det webbaserade 
verktygen Topsy och Twitters egna sökfunktion. Datan ska primärt hämtas från Twitters sökfunktion 
som finns under search.twitter.com. Det kriterier som skall hållas när datan hämtas är att tidszonen 
ska vara Centraleuropeisk tid (UTC +01.00). Faktorerna ”Retweets”, ”Favoriseringar” och ”Svar” ska 
finnas med och användare ska skrivas ut. Sen ska det också finnas en tidstämpel och perioden ska 
vara mellan 1 april 2015 – 31 maj 2015. Det webbaserade verktyget Topsy var till för att ha en extra 
källa att kontrollera ”Tweetsen” mot.  
 

3.5 Beskrivning av genomförande 
 

Det första steget var att samla information om den bakgrund som finns kring ämnet. Information om 
centrala begrepp och tidigare forskning inom området behövdes för att kunna komma fram till en 
slutsats. När tillräckligt med bakgrundsinformation fanns påbörjades processen att hämta data från 
de datakällor som använts. När datan var hämtad inleddes en datatvätt för att få de kolumner som 
krävdes. Efter tvätten av data användes verktyget Qlikview för att skapa diagram och tabeller som 
användes vid analysen. När tabellerna och diagrammen bidragit med att identifiera mönster och 
ledtrådar inleddes analysen. Efter att ha analyserat datan och de mönster som Qlikview bidragit med 
resulterade det i att en slutsats kunde dras kring datan som hämtats från datakällorna. I modellen 
nedan illustreras arbetsprocessen som beskrivet ovan.  
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 Bild 2:Arbetsprocess 

 
 
 
Processen för att samla in data från Twitter såg ut som följande. Fem företag med ett aktivt 
Twitterflöde valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval. De företagen är Volvo, H & M, Visma Spcs, 
MacWorld och Ving resor. Företagen har olika antal följare och de ända kriterierna för att använda 
de företag var att det hade svenska Tweets, har en svensk marknad och det fanns data att hämta 
samt att det skulle vara inom olika branscher. Via hemsidan https://twitter.com/search-home samt 
www.topsy.com hämtades data manuellt och lades in i ett Excel dokument.  
 
Perioden för datan var två månader och det månader som gällde var april 2015 och maj 2015. Vid 
insamlingen av data har inte det Tweet som företagen riktat direkt mot en specifik kund med 
funktionen ”@användarnamn” eller de responser i form av svar som företaget har skrivit på sina 
Tweets för att svara på kunders meddelanden använts.   
 
Det kolumner som fanns med från början är Konto, Datum, Tid, Retweet, Favorit och Svar men för att 
kunna få fram data som en analys kunde byggas på summerades Retweet, Favorit och Svar till en 
kolumn vid namn total samt en kolumn för hela timmar där det exempelvis var ett klockslag mellan 
19:00-19:30 skrevs som 19:00 och 19:31 – 20:00 skrevs som 20:00. Det var för att få 24 timmar att 
basera en analys på. Förutom avrundning av tid skapades även en kolumn vid namn ”total” där 
summan av Retweets, Favoriter och Svar summerades. 
  
 
Det är totalen av responser som är intressant i denna undersökning. Efter tvätten av data användes 
programvaran Qlikview som är ett program som kan hantera och sammanställa data från flera olika 
typer av datakällor och visualisera det i form av diagram och tabeller (Millnet BI, 2015). Upplägget i 
Qlikview är att med hjälp av olika tabeller ta fram faktorer som bidrar till analysen. De faktorer är 
”hur många Tweets har företaget gjort?”, ”Vilken dag har företaget gjort flest Tweets?”, ”Vilken dag 
har företaget fått flest responser?”och ”Vilken tidpunkt har företaget fått flest responser?”. De 
frågor är det som har använts för att ta fram ett mönster för alla företag tillsammans som sedan kan 
jämföras med de hypoteser denna undersökning utgick ifrån.  
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4 Empiri/resultat 
 

I kapitlet för empiri/resultat kommer resultaten från alla datakällor presenteras i tabellform. Det är 
för att tydligt visa resultaten och även det som är empirin i denna studie.  

 

4.1 Empiri/resultat per företag 

Respondent ett är Twitter kontot för VolvoCarSverige. Det är företaget Volvos svenska Twitter konto 

där det postas reklamfilmer och bilder på Volvos bilar. Efter undersökning av ”@VolvoCarSveriges” 

Twitter flöde under månaderna april och maj 2015 framgår följande uppgifter: 

@VolvoCarSverige  

Antal följare 17 900 stycken 

Antal Tweets 46 stycken 

Flest Tweets/dag tors. & fre.  

Flest respons/dag fre.  

Flest responser  825 stycken  

Flest responser/tid 21.00 

Tabell 1:VolvoCarSverige 

Respondent två är Twitter kontot för Visma Spcs. Visma Spcs Twitter konto ”@Vismaspcs” används 
för att uppdatera kunder om nya programuppdateringar, nya lagar som handlar om bokföring samt 
marknadsföring. Undersökningen av ”@Vismaspcs” har omfattat månaderna april och maj 2015 och 
vid undersökning av Visma Spcs under de två månader framgår följande: 

@Vismaspcs  

Antal följare 491 stycken 

Antal Tweets 93 stycken 

Flest Tweets/dag mån 

Flest respons/dag tis 

Flest responser 31 stycken 

Flest responser/tid 14.00 

Tabell 2:VismaSpcs 
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Respondent tre är Twitter kontot ”@hmsverige”. ”@hmsverige” är företaget H & Ms svenska Twitter 
konto där det postar marknadsföring i form av bild och erbjudande. Efter undersökning av H & Ms 
Twitter konto ”@hmsverige” under månaderna april och maj 2015 så framgår följande. 

@hmsverige  

Antal följare 7692 stycken 

Antal Tweets 25 stycken 

Flest Tweets/dag fre 

Flest respons/dag ons 

Flest responser 7 stycken 

Flest responser/tid 14.00 

Tabell 3:Hmsverige 

Respondent fyra är Twitter kontot ”@MacWorld_Sverige”. ”@MacWorld_Sverige” är tidningen 
MacWorld Sveriges Twitter konto. MacWorld_Sverige används för att lägga upp korta notiser om 
nyheter som berör Apple samt en del marknadsföring för just Apple produkter. Efter undersökning av 
”@Macworld_Sveriges” Twitter konto under månaderna april och maj 2015 framgår följande:  

@MacWorld_Sverige  

Antal följare 12 600 stycken 

Antal Tweets 143 stycken 

Flest Tweets/dag ons 

Flest respons/dag ons 

Flest responser 7 

Flest responser/tid 20.00 & 10.00 

Tabell 4:Macworld_sverige 
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Respondent fem är Twitter kontot ”@vingresor”. Twitter kontot ”@vingresor” hör till företaget Ving 
Resor Sverige och används för att posta marknadsföring om resor samt hotell men används också 
som en kanal för att rekrytera nya medarbetare. Efter undersökningen av Twitter kontot 
”@vingresor” under månaderna april och maj 2015 framgår följande:  

@vingresor  

Antal följare 11 700 stycken 

Antal Tweets 125 stycken 

Flest Tweets/dag tis 

Flest respons/dag tis & ons. & sön 

Flest responser 25 stycken 

Flest responser/tid 13.00 & 19.00 & 20.00 

Tabell 5:Vingresor 
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5 Analys 
 

Analysen baseras på det som tidigare tagits upp men framförallt är det en analys av den data som 
framkommer i kapitlet Empiri/Resultat. Det fem Twitter kontona som undersöks är VolvoCarSverige, 
Vismaspcs, Hmsverige, MacWorld_Sverige och Vingresor. De fem Twitter konton tillhör respektive 
företag och används för att marknadsföra både produkter och tjänster men även användas som 
rekryteringskanal. All information som presenteras i analysdelen kan kontrolleras i filen TotalData.csv 
som är Bilaga1 och Dhexamens2015.qvw som Bilaga 2.  Frågan som arbetet och denna undersökning 
utgår från är ” Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar genererar flesta reaktioner ifrån Twitter 
användare?”. För att få fram ett svar på denna fråga kommer det ske en analys som slår ihop alla 
resultat från det fem olika Twitter kontona. En analys och en sammanställning av det resultat som 
har tagits fram är det som kan besvara frågan men för att kunna se om mönstret och det hypoteser 
som undersökningen har byggts upp kring. Analysen kommer ske utifrån det två hypoteser som hela 
undersökningen och denna studie har byggts kring, de hypoteserna är följande:  

Hypotes 1: lördagar och söndagar mellan klockan 08.00 till klockan 19.00 är den bästa tiden att 
publicera marknadsföring på Twitter (Alwagait och Shahzad,2014). 

Hypotes 2: måndagar till torsdagar mellan klockan 13.00 till klockan 15.00 är den bästa tidpunkten 
att publicera marknadsföring på Twitter (SurePayroll, 2015).   

För att inleda denna analys finns det information som kan vara viktigt att veta på ett ungefär hur 
många svenska Twitter användare det finns. Det då ett antagande görs att det enbart är svenska 
Twitter användare som följer svenska Twitter konton. Det visas i tabellen nedan som baserar sig på 
information från ett blogg inlägg som ”Intellectacorporate” har gjort. ”Intellectacorporate” har 
hämtat denna information från ”Twittercensus” presentation för Twitterstatistik under 2014. 

Antal svenska Twitter konton 2014 641 746 stycken 

Antal aktiva svenska Twitter konton 2014 (fler än 
2 Tweets och under senaste månaden)  

243 312 stycken 

Antal mycket aktiva svenska Twitter konton (fler 
än 1 Tweet/dag och under senaste månaden) 

84 605 stycken  

Tabell 6:Antal svenska Twitter konton 

(Brynolf, 2014)  

Det är statistik från år 2014 som visas i tabell 3 medan den analys och det data som finns är från april 
och maj 2015. Det resulterar i att det inte är exakta siffror men det utger en ungefärlig summa av 
svenska användare.  
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5.1 Analys av data 
Den totala data som har analyserats baserat på att alla fem företags enskilda statistik slås ihop till en 
summa ger oss värden som visas i tabellennedan.  

Antal totala Tweets:  432 stycken 

Summa total respons:  3198 stycken  

Medelvärde respons:  7,40 stycken 

Min  0 stycken 

Max 825 stycken  

tabell 7:Totalsumma  

Tabellen visar hur många Tweets som har gjorts totalt samt hur många responser som totalt har 
skett. Det som går att se är att det enbart är 432 stycken Tweets som gjorts vilket ändå har resulterat 
i hela 3198 stycken responser. Givetvis är det visa Tweets som inte har fått något och andra som har 
fått fler. Det kan bekräftas via att kolla på kolumnerna för ”Min” och ”Max” som står för Minimum 
och Maximum. Summan 825 stycken kommer som förklarats tidigare i kapitlet för Empiri/Resultat 
från ”@VolvoCarSverige” som på fredagen den 8 maj använde Twitter för att lägga ut en reklamfilm 
med den svenska artisten Avicii som Volvo hade en reklamkampanj med.  

Minimum värdet 0 stycken är inte till någon större förvåning då det finns med företag som inte har 
någon större volym av Twitter följare på sin Twitter. Exempel på det är Visma Spcs som enbart hade 
509 följare när analysen skrevs. Har ett företag få Twitter följare blir det givetvis en del Tweets under 
vissa dagar som inte får någon respons. I denna analys av den totala datan kunde det tagits med vissa 
kriterier som exempelvis om inte ett Tweet får någon form av respons inom en viss tid räknas 
Tweetet som ”dött” och att eventuella responser som framkommer efter det inte tas med i 
beräkningen. Det djupet kommer inte denna analys gå in på men det finns en undersökning som har 
beräknat när ett Tweet är ”dött” och den undersökningen har gjorts av Lardinois (2010) med hjälp av 
social media analytics och övervakningsverktyget ”Sysomos”(Lardinois, 2010.). 

5.1.1 Analys av dag 

Frågeställningen lyder ” Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar genererar flesta reaktioner ifrån 
Twitter användare?” och för att få reda på det utgår denna studie från underfrågorna som följer:  

- Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar får företagen flest retweets? 

- Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar får företagen flest favoriseringar? 

- Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar får företagen flest svar? 

I och med frågeställningen och dess underfrågor kommer denna del av analyskapitlet baseras kring 
att analysera var dag för sig.  
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måndagar 68 stycken Tweets 352 stycken responser 

tisdagar 68 stycken Tweets 437 st responser 

onsdagar 79 stycken Tweets 376 stycken responser 

torsdagar 67 stycken Tweets 330 stycken responser 

fredagar  76 stycken Tweets 1180 stycken 
responser 

lördagar 35 stycken Tweets 285 stycken responser 

söndagar 39 stycken Tweets 238 stycken responser 

Tabell 8:Tweets och responser per dag  

 

Låt oss börja med den första dagen i veckan d.v.s. måndagar. Det vi ser i tabell 8 ovan är att under 
måndagar är det totalt 68 st Tweets och det har resulterat i 352 st responser. Jämförs det med 
exempelvis tisdagar som har lika många totalt gjorda Tweets så ligger måndagars responsantal lågt. 
Enligt hypoteserna är tiden rätt om det räknas mot hypotes 2 som är gjord av SurePayroll (2015) men 
med tanke på att dagarna som hypotes 2 påstår skall vara det bästa är måndag – onsdag så ligger 
måndagar lågt jämfört med fredagar och det är även om de Tweet som VolvoCarSverige gjorde med 
artisten Avicii räknas bort. Datan som framkommer via Qlikview är att på måndagar är det kl. 15.00 
som är den tidpunkt då företagen får flest responser. Det innebär att även om dagen inte faller in 
korrekt så är i alla fall tidpunkten ett rätt som SurePayroll (2015) har. För att besvara det tre 
underfrågorna är värdena för Retweet, Svar och Favorit respektive summa är 72 stycken retweets, 14 
stycken svar och 266 stycken favoriseringar som resulterar i de totala responsantalet på 352 stycken. 

Gällande tisdagar som enligt hypotes 2 också ska vara en av det dagarna som företag får flest 
responser är det också rätt enligt tabell 8. Vid undersökning av tidpunkt visar det sig att det är 
klockan 16.00 på tisdagar där det är flest totala responser vilket resulterar i att även om dagen 
stämmer med hypotesen så är inte tiden korrekt. Tiden skiljer sig i och för sig bara med en timme 
men den tidpunkt som har näst flest responser på tisdagar är kl. 17.00. Under tisdagar så är det totalt 
98 stycken retweets, 26 stycken svar och 313 st favoriseringar som resulterar i den totala summan av 
responser som är 437 stycken  

Vid undersökning av onsdagar som är den sista dagen i hypotes 2’s span av dagar där Twitter 
användare får flest responser går det via tabell 6 utläsa att det är under onsdagar totalt 79 stycken 
Tweets som har gjorts med en total på 376 stycken responser. Enligt tabell 8 är då onsdagar den dag 
med näst flest responser vilket gör att onsdag som dag passar bra in i SurePayroll (2015) hypotes. 
Undersöks vilken tidpunkt där flest responser gjorts är det kl. 10.00. Även här är inte hypotes 2 
korrekt, dagen stämmer men tidpunkten är fel. 

 Vid undersökning av torsdagar visar tabell 8 att det totalt har gjorts 67 stycken Tweets och det 
resulterade i en total summa på 330 stycken responser. Det indikerar att torsdagar är en av det 
sämre dagarna att lägga upp något på Twitter vilket båda hypoteserna påvisar. Det skiljer bara ett 
Tweet gentemot måndagar och tisdagar men det skiljer 22 stycken responser kontra måndagar och 
107 st kontra tisdagar. Den tidpunkt på torsdagar som har fått flest responser är även här likt 
tisdagar kl. 16.00 som har fått flest responser. Vilket börjar resultera i ett mönster att 16.00 är en bra 
tid att lägga upp saker på Twitter. Det är 89 stycken retweets, 18 stycken svar och 223 stycken 
favoriseringar som har resulterat i de totala responsantalet på 330 stycken  
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Vid undersökning av tabell 8 gällande fredagar som är den dag med klart flest responser tack vare 
deras Tweet med Avicii kl. 21.00 fredagen den 8 maj visar tabell 8 att det är totalt 76 stycken Tweets 
som gjorts och det resulterar i ett totalt responsantal på 1180 stycken responser. Den tidpunkt som 
fredagar har fått flest responser är kl. 21.00 vilket beror på ett Tweet. Det är 281 stycken retweets, 
32 stycken svar och 868 stycken favoriseringar som gett det totala responsantalet på 1180 stycken 
responser.  Räknar man bort VolvoCarSveriges Tweet med Avicii ser resultatet annorlunda ut. Med 
tabell 8 som utgångspunkt och det specifika Tweetet borträknat ger det ett resultat på 75 stycken 
Tweets totalt och ett responsantal på 355 stycken responser. Den tidpunkt som har flest antal 
responser med VolvoCarSveriges Tweet med Avicii borträknat är även här klockan 16.00 likt tisdagar 
och torsdagar.  

Vid undersökning av tabell 8 rörande lördagar som enligt hypotes 1 av Alwagait och Shahzad(2014) är 
en av det dagar där tweets skall få flest responser. Tabell 8 visar här att det totalt gjorts 35 st tweets 
som resulterat i totalt 285 st responser. Baserat på hur många tweets som har gjorts och hur många 
responser som det har gett är lördagar en av det dagar som faktiskt har bland det högsta antal 
responser. Det resulterar i att resultatet stämmer överens med hypotes 1. Vid undersökning om 
vilken tidpunkt på lördagar som har högst antal responser är det kl 14.00 vilket också stämmer med 
hypotes 1 som påstår att det är lördagar och söndagar mellan klockan 08.00 – 19.00 som Twitter 
användare får flest responser på sina tweets. Det är 52 st retweets, 12 st svar och 222 st 
favoriseringar som har gett det totala responsantalet på 285 st responser.   

Till sist är det söndagar som också är en av det dagar då Twitter användare får flest responser enligt 
hypotes 1. Vid en undersökning av tabell 8 är det totalt 39 st tweets som har gjorts och det har 
resulterat i en total respons på 238 st responser. Även här baserat på antal tweets är söndag en dag 
som resulterar i många responser vilket stämmer överens med hypotes 1. Vid undersökning av vilket 
klockslag flest responser sker på söndagar är det däremot klockan 21.00 som är den tidpunkt som 
flest responser sker. Det resulterar i att hypotes missar sitt tidspan med en timme när det kommer 
till söndagar. Däremot är den tidpunkt med näst flest responser på söndagar är klockan 20.00 vilket 
ligger inom tidsramen för hypotes 1. Det är 58 st retweets, 10 st svar och 170 st favoriseringar som 
ger det totala responsantalet på 238 st responser.   

Medräknat Tweetet från VolvoCarSverige på fredagen den 8 maj kl. 21.00 är det fredagar kl. 21.00 
som är den dag och tidpunkt företag skall posta på Twitter. Det är i alla fall om företaget är kapital 
nog att ingå i ett sammarbete med världskända artister som Avicii. Räknas det Tweetet från 
VolvoCarSverige bort och utgår från hypoteserna är det enligt de två månaders data hypotes 1 som 
är närmstycken Det då det bara var en faktor som låg en timme fel medans hypotes 2 hade flera 
faktorer som inte stämde in på den data denna studie utgått ifrån.  

För att besvara det tre delfrågor som är hjälp till att svara på själva frågeställniningen är det som 
nämt tidigare favoriseringar som bidrar mest till det totala responsantalet följt av retweets och sist 
ligger svar. Med den data som analyserats är det fredagar klockan 21.00 som flest favoriseringar, 
retweets och svar sker. Det är då som också nämt tidigare pågrund av VolvoCarSveriges Tweet med 
artisten Avicii. Under fredagen den 8:e maj kl. 21.00 är det 601 stycken favoriseringar, 205 st 
retweets och 19 st svar som bidrar till det totala responsantalet för det Tweetet på 825 stycken 
responser. Räknar vi bort det Tweetet och den 8e maj är det lördagar kl 14.00 som ger flest 
responser. Det baserat på antal gjorda Tweets och antal responser. Det är 222 st favoriseringar, 52 
stycken retweets och 12 st svar som ger det totala responsantalet på 285 st responser.   
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6 Slutsats 
Meningen med denna studie var att få en insikt i vilken dag och tidpunkt som företag får flest 
responer på Twitter. Efter att ha utgått ifrån två stycken olika hypoteser där en är framtagen av 
Alwagait och Shahzad(2014) och den andra är framtagen av ett företag ”SurePayroll” erbjuder 
kunder en tjänst för att optimera vinst i företaget. Hypotes 1 är den som Alwagait och Shahzad(2014) 
har tagit fram via sina studier och det är hypotes 1 som passar in på det resultat analysen kom fram 
till.  

Hypotes 1. 

lördagar 08.00 – 19.00 

söndag  08.00 – 19.00 

Tabell 9: Hypotes 1 

Hypotes 2.  

måndag 13.00 – 15.00  

tisdag 13.00 – 15.00 

onsdag 13.00 – 15.00 

torsdag 13.00 – 15.00 

Tabell 10: Hypotes 2  

Efter att ha analyserat datan från filen TotalData.csv framstår det att hypotes 1 enbart har en 
differens på en timme för att kunna räknas som 100 % korrekt. Hypotes 2 däremot håller inte riktigt 
samma mått vid analys av datan som finns i filen TotalData.csv. Räknar vi bort att VolvoCarSverige 
lyckades exceptionellt bra med sin reklamkampanj där artisten Avicii medverkade vilket gjorde att 
fredagen den 8 maj fick hela 825 stycken responser 21.00 är det en rimlig slutsats att det är hypotes 
1 som är optimal. Optimal i denna bemärkelsen är givetvis att det är enligt de dagar och tidpunkter 
Alwagait och Shahzad(2014) tagit fram i sin hypotes som ger flest responser. Det är alltså enligt de 
två månaders data från fem olika företag lördag – söndag kl. 08.00 – 19.00 som material i form av 
marknadsföring eller liknande skall läggas upp på Twitter för att flest kunder skall se det och ge 
någon form av respons. 
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Tabell 11: Resultat 

Finns det budget för det är det en klar skillnad på en reklamkampanj med en världskänd artist som 
bidrar till ett mycket högre responsantal. Bortsett från fredagar är den bästa dag och tidpunkt 
lördagar klockan 14.00. Det då lördagar har få antal Tweets jämfört med det andra dagarna men får 
ändå ett totalt responsantal på 285 stycken responser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag fredag måndag lördag 

Tid 21.00 15.00 14.00 

Antal responser 825 stycken 98 stycken 60 stycken 

Antal Tweets/klockslag 1 stycken  7 stycken 5 stycken 

Antal Tweets/dag 76 stycken 68 stycken 35 stycken 
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7 Diskussion  
 I kapitlet kommer det föras en diskussion kring själva arbetet och det olika områdena som 
genomförande, metod, etiska principer, och resultatet i sig.  

 

7.1 Diskussion genomförande  
Genomförandet av det arbete blev inte riktigt som planerat till en början. Tanken var att det skulle 
vara ett års data från de fem olika företagen som skulle analyseras och att datan skulle hämtas med 
en API-lösning gjord i programmeringsspråket python. API-lösningen blev inte som tänkt och jag fick 
den inte att fungera på ett sådant sätt så att korrekt data kunde hämtas. Istället blev det en lösning 
att hämta data manuellt med hjälp av search.twitter.com samt topsy.com för att validera datan och 
manuellt skriva in den i ett Excell dokument.  

Eftersom det blev manuell hantering av datan blev analysen enbart baserad på två månaders data, 
det fungerar också i denna analys då Alwagait och Shahzad(2014) baserade sin undersökning på 1 
veckas data. Personligen tror jag att analysen hade varit intressantare om den gjorts på 1 års data 
och till och med jämfört det med tidigare år. Med det menar jag att jämföra exempelvis 2013 med 
2014 och se om det är samma mönster för olika år. Det som också hade gynnat det arbete är att 
samarbeta med exempelvis Advectas som kom med idén till det examensarbete och använda deras 
kunskap för att kanske hitta intressanta dolda mönster.  

 

7.2 Diskussion metod 
Metoden för denna studie har varit en fallstudie. Det då det har skett en kvalitativ hämtning av två 
månaders data från enbart fem stycken företag. Metoden skulle kunna göras mer kvalitativ och ändå 
ge ett resultat som kan användas i en analys. Det hade varit intressant att analysera data från 100 
svenska företag och se hur och om resultatet skulle skilja sig gentemot det resultat som framkommer 
i analysen. 

 Som nämnt tidigare under ”Diskussion genomförande” vore det intressant att se om resultatet skulle 
skilja sig om det var ett års data som analyserades samt vilket resultat som skulle framgå vid 
jämförande av exempelvis år 2013 och år 2014. För att samla in information kring området att bygga 
en bakgrund på användes en litteraturstudie vilket har varit användbart i denna studie. Vid en mer 
genomgående analys av data från Twitter skulle jag personligen använda en litteraturstudie samt en 
enkätstudie eller intervjuer som riktar sig mot marknadsföringsavdelningar eller byråer som 
fokuserar på att marknadsföra via Twitter.  
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7.3 Diskussion etiska principer 
Denna diskussion är för att diskutera vad de etiska principerna är när det kommer till extrahera och 
hantera data från Twitter. Till en början är det viktigt att veta att det flesta Tweetsen har en 
standardinställning som gör Tweetsen offentliga för användare och tredjepartsprogram. Vid 
hantering och analys av denna data som är offentlig krävs det enligt mig hanteras med en viss 
varsamhet.  

Varsamhet i denna aspekt innebär att analysen och hanteringen av data skall ske med respekt. 
Exempelvis hade det varit respektlöst mot datan och Twitter användarna som har lagt upp data att 
försöka styra en analys mot ett önskat resultat istället för ett sanningsenligt resultat. Eftersom datan 
är offentlig och det finns rätt i att använda den för analyser och rapporter hade det varit etiskt fel att 
styra den efter ett visst önskemål. Givetvis vid oerfarenhet i ämnet som faktiskt är fallet i denna 
studie är det enligt mig okej med vissa differensen kontra om en person som anses vara professionell 
inom området gör analysen.  

7.4 Diskussion resultat  
Resultatet i denna studie är intressant då den är lik hypotes 1 medans det är för stora differensen 
gentemot hypotes 2. Enligt Hypotes 1 är att det lördagar och söndagar mellan klockan 08.00 till 
klockan 19.00 som är den tidpunkt då Twitter användare får flest responser på Twitter. Denna 
hypotes är inte riktad för företagsanvändning men med tanke på att en Twitter användare är en 
Twitter användare oavsett om det rör sig om privatperson eller företag är det en hypotes som är 
rimlig.  

Hade frågeställningen varit inriktad på hur företag kan få flest responser från andra företag hade 
frågeställningen inte varit angelägen eller bra. Det resultatet som framkom var att det var fredagar 
klockan 21.00 då flest responser gjordes och på så sätt vara den dag och tidpunkt företag skall posta 
på Twitter för att få flest responser. Det är dock den dag som nämnt flertal gånger tidigare i denna 
studie tack vare att VolvoCarSverige lagt upp en musikvideo med artisten Avicii som ingick i en 
reklamkampanj med Volvo under perioden analysen gjordes. I både analys och resultat har det tagits 
med och den dag och tidpunkt som kommer efter fredagar klockan 21.00 har tagits med i delar som 
analys. Ett sätt att komma runt denna ”problematik” är att välja andra månader när alla företag hade 
liknande typer av reklamkampanjer eller inga pågående kampanjer. Intressant var det dock att en 
enkel musikvideo kan öka responsantalet så markant som det specifika Tweetet gjorde. Vilket 
indikerar att Volvo gör rätt med deras investeringar i reklamkampanjer då det förmodligen betalar 
tillbaka sig mer en enbart på Twitter. Bortser vi från VolvoCarSveriges Tweet indikerade det på att 
det var lördagar klockan 14.00 som har gett flest responser gentemot hur många Tweets som 
publicerats under lördagar. Det hör till hypotesen och det är föga förvånande då ett antagande är att 
det är just under ledig tid som flest personer har chansen och tiden att reagera på inlägg det ser på 
Twitter.   
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