
UniteEurope är ett analysverktyg för social media som är specialicerat på att identifiera 

innehåll om integration. Verktyget är byggd på en stabil arkitektur som kan hantera 

mycket stora dataströmmar. Det ger användaren möjligheter att analysera innehållet i 

sociala media över tid genom statistik och visualiseringar. 

VERKTYGET 

Alerts är en modul där du kan specificera egna sökord och trösklar. När ett sökord 

överstiger ditt tröskelvärde blir du uppmärksammad på det genom en e-post.  

Genom C-Analytics kan du jämföra innehållet i social media mellan städer, språk och 

länder. Resultaten visualiseras automatiskt i olika figurer (linje-, stapel-, och cirkeldiagram 

och tag clouds).  

Library är en modul för att samla in integrationsinsatser. Du kan skapa egna exempel och 

beskriva och dela dem med andra användare.  

Streams är en modul där du kan följa vad som skrivs av en specifik organisation i olika 

typer av sociala media (t.ex. Facebook och Twitter).  

Genom Live Search kan du göra sökningar i realtid.  

Genom Campaigns kan du följa upp reaktionerna på dina egna insatser och initiativ i 

social media. Genom att specificera sökord kan du därmed analysera och mäta 

reaktionerna av din egen verksamhet.  

My Organisation övervakar vad som skrivs i social media om din organisation.   

Integration Monitor ger dig möjligheten att söka efter integrationsrelaterat innehåll i social 

media. Sökresultatet kan filtreras och visualiseras efter egna önskemål. 

Connect skapar kontakt mellan de organisationer som använder UniteEurope.  

Integration 

Monitor 

My 

Organisation 

C-Analytics 

Library 

Streams 

Live Search 

Campaigns 

Alerts 

Connect 



KONTAKT UNITEEUROPE:  

E-POST:  info@uniteeurope.org 

HEMSIDA:  http://www.uniteeurope.org/  

LINKEDIN: http://www.linkedin.com/groups/UniteEurope-7467362  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/UniteEurope/197169400492223  

UniteEurope har fått finansiering från Europeiska Unionens sjunde ramprogram för forskning och 
teknologisk utveckling i enlighet med bidragsavtal nr. 288308   

PROJEKTKONSORTIUM 

Projektkoordinator 
INSET Research & Advisory, Vienna, Austria 
http://www.inset-advisory.com/ 

Teknisk koordinator 
SYNYO GmbH, Vienna, Austria 
http://www.synyo.com/ 

Imooty.eu GmbH & Co KG 
Berlin, Germany 
http://www.imooty.eu/ 

Erasmus University Rotterdam 
Rotterdam, Netherlands 
http://www.eur.nl/fsw/english/publicadministration/ 

Malmö University, Malmö, Sweden 
http://www.mah.se/english/research/Our-research/Centers/Malmo-Institute-
for-Studies-of-Migration-Diversity-and-Welfare/ 

University of Potsdam 
Potsdam, Germany 
http://www.uni-potsdam.de/u/ls_puma/ 

City of Rotterdam (Gemeente Rotterdam), 
Rotterdam, Netherlands 
http://www.rotterdam.nl/  

City of Malmö (Malmö Stad),  
Malmö, Sweden 
http://www.malmo.se/english/ 

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit 
Vienna, Austria 
http://www.zara.or.at/ 
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