
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Ny effektiv lösning i sociala medier 
 
Att kunna förbättra gruppkommunikation är utmaningen i en ny doktorsavhandling vid  
Luleå tekniska universitet. Hur man kommunicerar i t.ex. sociala medier är användbart för 
att specifika grupper ska kunna dela information på ett bra sätt. Avhandlingen beskriver  
sofistikerade lösningar (ramverk) med vars hjälp man kan skräddarsy lämpliga verktyg. 

 
- Det ramverk som jag har konstruerat är ett effektivt sätt att minska problem med att hantera  

allt för mycket information och för att göra det möjligt att automatisera processer för elektronisk 

gruppkommunikation, säger teknologie doktor Juwel Rana vid Luleå tekniska universitet. 

   

I sin forskning har han stått inför flera stora utmaningar, t ex hur man kan hantera en stor mängd  

av information, hur man kan skydda privatlivet och hur man kan hantera olika sociala sammanhang 

med hjälp av flera virtuella och fysiska datakällor. Utmaningen är att kunna förbättra 

gruppkommunikationen. 

 

I avhandlingen presenteras ett ramverk för sammansatta social grafer med vars hjälp man kan beräkna 

styrkan i den sociala kommunikationen mellan människor. Ramverket bygger på en enhetlig modell 

med vilken man kan fånga och sammanställa information från olika slags kommunikationstjänster från 

sociala nätverk till mobiltelefoner och e-post. I avhandlingen presenteras och utvärderas två algoritmer 

för hur man kan beräkna och presentera social styrka. För att kunna rangordna, filtrera och 

rekommendera på bästa sätt tas bland annat hänsyn till taggar, platser och föremål. 

  

- Rangordning av sociala kontakter kan t ex användas för att automatiskt föreslå lämpliga grupper, 

utifrån vilka det går att dynamiskt skapa och skräddarsy lämpliga verktyg för kommunikation, säger 

Juwel Rana 

 

I sin forskning har han även tagit fram lösningar för kontrollerad spridning av information, som bland 

annat minskar risken för skräppost via e-mail och sms, tex oönskad reklam. 

 
              Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 33 88, 076-899 1188, leif.nyberg@ltu.se 

Luleå 2013-10-30 
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