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Sammanfattning 

Målet med denna studie har varit att effektivisera arbetet med sociala medier på 
J.Lindeberg. Anledningen till att man funnit det nödvändigt att hitta ett effektivare 
sätt att arbeta beror på att J.Lindeberg jobbar med många olika sociala medier med 
flertalet konton på varje. Detta leder till att man lägger ner mycket tid på arbetet med 
sociala medier och mycket av tiden läggs på att växla mellan de olika kontona och 
sociala medierna. Innehållet som publiceras på sociala medier är inget som tas upp i 
arbetet, utan fokus ligger på de plattformar och verktyg som används i arbetet med 
sociala medier. Studien har genomförts med hjälp av observationer på J.Lindebergs 
huvudkontor i Stockholm, kvalitativa intervjuer med olika företag som arbetar med 
sociala medier och en kvantitativ undersökning om vilka plattformar företag använder 
i sitt arbete med sociala medier. Intervjuerna skedde dels på plats på företagen, men 
också över telefon. Undersökningen bestod av en enkät som mailades ut till företagen. 
Resultaten från intervjuer och undersökningen har samlats in och analyserats. 
Studien har visat att för att effektivisera arbetet med sociala medier bör de sociala 
medier som används i dagsläget minskas. Dessutom kan nya plattformar med olika 
verktyg för sociala medier användas för att effektivisera arbetet ytterligare. Slutligen 
bör också de olika kontona som används minskas och en databas med material för 
publicering införskaffas. 

Nyckelord: IT, Effektivisering, Sociala Medier, Plattformar, Verktyg 

  



 
 

Abstract 

The goal of this study has been to streamline the work process of social media on 
J.Lindeberg. It was necessary to find a more efficient way to work because today 
J.Lindeberg uses many different social medias and with several accounts on each one 
of them. This leads to much time being spent on the work with social media and much 
of the time is devoted to toggle between the various accounts and social medias. The 
focus of the study is on the platforms and tools used in the work with social media and 
not on the content posted on the different social medias. The study has been carried 
out with the help of observations on J.Lindebergs headquartered in Stockholm, 
qualitative interviews with various companies working with social media and a 
quantitative survey on which platforms companies use in their work with social 
media. The interviews partly took place on the companies offices, but also over the 
phone. The survey consisted of a questionnaire that was distributed by email to the 
companies. The study has shown that in order to streamline the process the social 
medias being used should be reduced. In addition, new platforms with different social 
media tools can be used to streamline the work even further. Finally the different 
accounts that are used should also be reduced and a database of material for 
publication should be created. 
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1 Introduktion 

Detta arbete kommer att behandla möjligheten att effektivisera hanteringen av sociala 
medier hos J.Lindeberg AB i Sverige, nedan kallat J.Lindeberg. Med sociala medier 
syftar man på såväl externa sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter, 
men också på interna sociala medier som Yammer. 

1.1 Bakgrund 
J.Lindeberg är ett svensk klädmärke och samtidigt ett företag som använder sig av 
många olika sociala medier för att kommunicera med sina kunder. Dessutom har man 
flertalet konton i de olika sociala medierna, bland annat har man konton för golf, 
skidor och mode. I dagsläget använder man sig av de sociala mediernas egna 
plattformar i arbetet med medierna, vilket resulterar i begränsningar som att man 
endast kan använda ett konto åt gången. Detta är tidskrävande och man vill nu 
undersöka möjligheten att effektivisera arbetssättet.  

I det nuvarande arbetssättet sköts de sociala medierna av en person, samtidigt 
uppmuntras alla anställa att tipsa personen om intressanta saker för de olika 
kanalerna. För närvarande tas dessa tips emot på mail, men förhoppningen är att 
även detta ska kunna effektiviseras i och med detta arbete. Förutom att publicera 
innehåll på de sociala medierna så arbetar personen också med att svara på 
kommentarer på sociala medier från kunder. Det ingår också i personens 
arbetsuppgifter att övervaka sociala medier om vad som sägs om företaget. 

Exempel på sociala medier som man använder är Facebook, Twitter och Instagram. 
Internt har man nyligen börjat använda den sociala median Yammer. Här publicerar 
man automatiskt det som publiceras på andra sociala medier. Detta har man valt att 
göra för att de anställda enkelt ska kunna se hur företaget syns utåt mot kund. 
Samtidigt vill man med Yammer göra det lättare för de anställda att kommunicera 
med varandra och kunna ge dem en plattform att utbyta idéer på. 

Den ansvarige för sociala medier jobbar därmed på en mängd olika konton, på flera 
olika sociala medier. Detta upplevs som ett ineffektivt sätt att arbeta. J.Lindeberg har 
därför givit uppdraget att hitta en lösning som effektiviserar deras arbete i sociala 
medier. 

1.2 Övergripande syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka om och på vilket sätt J.Lindeberg kan 
effektivisera hanterandet av sociala medier. Tanken är att hitta olika verktyg och ställa 
dessa mot varandra för att finna det mest optimala verktyget för J.Lindebergs 
arbetssätt med sociala medier. Samt att jämföra verktyget med de sociala mediernas 
egna plattformar, för att hitta det mest effektiva sättet att arbeta. 

Genom att effektivisera arbetet hoppas man kunna lägga mer tid på innehållet man 
publicerar och mindre tid på processen att publicera det. Vilket man i sin tur hoppas 
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ska generera mer publicitet och i slutändan fler och nöjdare kunder. Dessutom vill 
man även förenkla arbetet med att kommunicera med sina kunder genom sociala 
medier. Detta hoppas man ska leda till att man lättare får feedback från kunderna och 
att de känner sig sedda när de kommer med synpunkter. 

1.3 Avgränsningar 
Det finns många olika sorters sociala medier. Detta arbete avgränsas mot ett fåtal av 
dessa, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram och Yammer. Då det är dessa sociala 
medier som J.Lindeberg använder sig av. Arbetet kommer behandla hur man kan 
effektivisera arbetssättet och maximera exponeringen vad det gäller sociala medier 
och begränsas därför till att ingen effektivisering av innehållet på dessa medier 
kommer tas upp i arbetet. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Målet med arbetet är att presentera en lösning för hur J.Lindeberg kan effektivisera 
sitt sätt att arbeta med sociala medier, sådan att J.Lindeberg är nöjd med. 

1.5 Rapportstruktur 
Rapporten inleds med ett introduktionskapitel där bakgrund, syfte och mål med 
arbetet presenteras. Detta efterföljs av ett kapitel om tidigare arbeten inom området, 
här presenteras liknande arbeten som utförts tidigare. I kapitel tre presenteras olika 
sociala medier och verktyg för arbeten med dessa som är intressanta för arbetet. 
Metodkapitlet beskriver sedan de metoder som används i arbetet. Arbetsgången 
presenteras sedan i ett eget kapitel. Efter detta följer kapitel sex som presentera de 
resultat som kommits fram till. Slutligen diskuteras resultatet och slutsatserna av 
detta presenteras i det sista kapitlet.  
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2 Tidigare arbeten 

Det har gjorts arbeten inom området tidigare ett exempel på sådant arbete är 
”Marknadsföring 2.0 – Att hantera sociala webben” av Filip Erlandsson. Erlandsson 
beskriver arbetet som ”En kvalitativ studie om Svenska B2C-företags 
marknadsföring i sociala medier och deras behöv för verktyg”. Erlandsson har i sitt 
arbete utrett om det finns ett behov av ett verktyg för marknadsföring i sociala 
medier. Resultatet av studien indikerar på att företag använder sig av verktyg i sitt 
arbete i sociala medier. Erlandsson påpekar samtidigt att det även finns brister i de 
verktyg som används. Marknadsföringen i sociala medier går att dela upp i flera olika 
steg och Erlandssons studie visar att det saknas verktyg för många av dessa steg. 
(Erlandsson, 2014) 

Trots att Erlandssons arbete är inom samma område så skiljer det sig från detta 
arbete. Eftersom detta arbete kommer att handla om hur man kan effektivisera 
hanteringen av arbetet i sociala medier, exempelvis genom användning av några av de 
verktyg Erlandsson upptäckt. Arbetet kommer inte undersöka behovet av nya verktyg 
utan fokusera på hur man kan använda de verktyg som finns för att effektivisera 
hanteringen av sociala medier maximalt. Alltså flyttas fokuseringen från de icke 
existerande till de befintliga verktygen. 

Några andra liknande arbeten om plattformar och verktyg för arbete med sociala 
medier har inte upptäckts. Däremot har man funnit mängder av arbeten kring sociala 
medier, exempel på detta är ”Sociala medier och företaget” av John Bengtsson och 
”Sociala Medier – Marknadsföring och innehåll ” av Daniel Markolj och Ariya Miveh. 
I sitt arbete ”Sociala medier och företaget” undersöker Bengtsson vilken betydelse 
sociala medier har för företag. (Bengtsson, 2011) Markolj och Miveh har i sitt arbete 
undersökt hur företag använder sociala medier i marknadsföringssyfte. I arbetet har 
man även gett förslag till hur man kan arbeta med innehållet i sociala medierna. 
(Markolj & Miveh, 2011) Exemplen handlar likt andra arbeten som funnits, om sociala 
medier, men man behandlar inte de plattformar och verktyg man använder i det 
dagliga arbetet med sociala medier. 
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3 Teori 

Då arbetet kommer att handla om sociala medier och hur man kan effektivisera 
hanteringen av dessa så är det viktigt med baskunskaper om sociala medier. Denna 
kunskap är även viktig för att kunna avgöra om någon social media går att försumma 
och på så sätt effektivisera hanterandet. En annan viktig kunskap som behövs för 
arbetet är vilka typer av verktyg det i dagsläget finns för att effektivisera hanteringen 
av sociala medier.  

3.1 Sociala medier  
Sociala medier är plattformar där människor kan mötas och integrera i mänskliga 
sociala nätverk. Idag finns det många olika sociala medier och antalet bara ökar. 
Gemensamt för många av de sociala medierna är att man kan skapa ett konto, en så 
kallad profil, och publicera information till sin egen profilsida. En annan gemensam 
sak är de så kallade flödena. Ett flöde visar uppdateringar från personer och sidor 
man valt att prenumerera på, ofta kallat att man följer personen, alternativt sidan. 
Många av de sociala medierna låter användaren kategorisera uppdateringen med 
hjälp av en så kallad hashtag. Ofta genom att sätta ett #-tecken framför ordet så kan 
användaren kategorisera sin uppdatering. Användaren kan även söka på speciella 
hashtags som denne är intresserad av och se vad andra användare skrivit kring 
samma ämnen. Förutsatt att även dessa användare publicerat sina uppdateringar med 
samma hashtag. 

”I argue that, just as you would never market a product or service the exact same 
way to China, Japan, and Korea, you would never speak the same language in the 
similarly diverse communities of Facebook, Twitter, and LinkedIn.” Neal Schaffer 
ger en bra förklaring till varför det är viktigt att förstå att olika sociala medier används 
för olika syften. (Schaffer, 2013, s. 3) Att få en grundförståelse för hur man bäst 
marknadsför sig på de olika sociala medierna är därför viktigt. Genom detta kan man 
lättare se hur ett verktyg behöver vara utformat för att kunna hantera olika sociala 
medier samtidigt.  

Som nämnts tidigare är detta arbete för litet för att kunna studera alla sociala medier, 
därför har endast medier som kan vara aktuella för arbetet studerats. Nedan beskrivs 
dessa olika sociala medier. 

3.1.1 Facebook 
Facebook grundades 2004 och dess uppdrag är att ge människor kontroll att dela med 
varandra, för att på så sätt få världen att bli mer öppen och sammankopplad. 
Facebook används för att hålla kontakt med familj och vänner, för att utforska vad 
som händer i världen och för att dela och uttrycka saker av betydelse för dem. 
(Facebook Sidinformation, 2015) Facebook har i dagsläget över en miljard unika 
användare (Facebook Milstoplar, 2015) och är den största sociala median. (eBizMBA, 
2015) 

Facebook använder ett flöde där intressanta uppdateringar visas för användaren. 
Dessa uppdateringar kan bestå av statusuppdateringar, vilket är något användare 
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publicerar för omvärlden. Statusuppdateringarna kan förutom text också innehålla 
både bilder och videor. För att filtrera och sortera de uppdateringar som är av intresse 
för användaren har Facebook tidigare använt något de kallar för EdgeRank. 
EdgeRank sorterade uppdateringarna beroende på tre olikt tyngda faktorer. 
Faktorerna var Affinity, Weight och Decay. Där Affinity visade hur nära relation 
användaren hade med källan av uppdateringen, Weight berodde på vilken typ 
uppdateringen var, om det var en bild eller video så vägde det tyngre. Den tredje 
faktorn Decay berodde på hur nyligen uppdateringen lades upp. EdgeRank är inte 
längre namnet på den funktion som Facebook använder för att sortera uppdateringar, 
i den nuvarande algoritmen har de tre faktorerna fortfarande stor betydelse men det 
finns nya faktorer av lika vikt. I augusti 2013 uppskattade Lars Bäckström, dåvarande 
Engineering Manager för News Feed Rankning på Facebook, antalet faktorer till upp 
emot 100 000. Förutom de tre tidigare nämnda faktorerna så tas nu även hänsyn till 
bland annat Relationship Settings och Post Types. Där Relationship Settings ger 
användaren möjligheten att ställa in vad denne vill se och inte se, de kan till exempel 
sortera sina kontakter i grupper som ”nära vänner” och ”bekanta”. Post Type visar likt 
Weight vilken typ av uppdatering det är, men den tar hänsyn till vad användaren 
brukar klicka på för typer av uppdateringar från just den användare som la upp 
uppdateringen. (McGee, 2013) 

Tack vare den här algoritmen har en uppdatering störst potential att spridas under de 
första timmarna, därför är det viktigt för företag att släppa sina uppdateringar under 
den tid då flest är aktiva. Eftersom företag ofta jobbar kontorstid, 8-17 och användare 
är som mest aktiva på vardagskvällar och helger, så är det viktigt med ett verktyg där 
man kan schemalägga uppdateringar. För att öka exponeringen ytterligare skall en 
uppdatering inte enbart bestå av en text utan även innehålla en bild. Detta gör att 
uppdateringen hamnar högre upp i användarens ”news feed”. (Schaffer, 2013, s. 62) 

3.1.2 LinkedIn 
LinkedIn lanserades 2003 och är världen största yrkesnätverk med 300 miljoner 
unika användare. Dess mål är att koppla samman yrkespersoner från hela världen för 
att främja produktivitet och framgång. (LinkedIn About, 2015) Användaren skapar en 
profil på tjänsten. På sin profil kan användaren sedan lägga till olika uppgifter, bland 
annat nuvarande och tidigare arbeten. När man skapar en profil på tjänsten får man 
som användare ett eget nätverk, till detta nätverk kan användaren bjuda in 
exempelvis kollegor och studiekamrater. Dessa blir då så kallade första gradens 
kontakter. Användarens nätverk består förutom första- även av andra- och 
tredjegradens kontakter. Andra gradens kontakter är användarens kontakters 
kontakter och tredje gradens är kontakterna till andra gradens.  

Genom sina kontakter kan användaren bli presenterad för andra användare, 
möjligtvis en framtida arbetsgivare alternativt en affärspartner. Samtidigt kan 
arbetsgivare hitta framtida anställda och få dessa rekommenderade av användare de 
känner och litar på. Likt andra sociala medier kan användarna på LinkedIn dela med 
sig av information till sina kontakter genom så kallade statusuppdateringar. 
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3.1.3 Instagram 
Instagram erbjuder en plattform för att dela med sig av sitt liv i bilder. De föreställer 
sig en värld som är mer ansluten genom fotografier. (Instagram FAQ, 2015) Det 
Instagram erbjuder sina användare är en tjänst för uppladdning och distribuering av 
bilder och videor. Möjligheten att kommentera andra användares uppladdade 
material är också en viktig del av Instagram. Bailey Richardsson som arbetar med 
Instagrams användargemenskap, sammanfattar tjänsten, i en intervju med SvD 
Näringsliv i december 2013 med ”En av mina favoritanvändare i Sverige är 
Ishotellet. Förra året när de byggde hotellet visade de genom foton hur de skar i isen 
och konstruerade det. Det är ett coolt exempel på vad Instagram är bra på – visuellt 
berättande” (Jeffery, 2013).  

En av idéerna bakom Instagram var att bilder tagna med mobiltelefoner ofta ser så 
mediokra ut. Därför kan användaren lägga på ett så kallat filter på sin bild för att få 
den att se mer professionell ut. Genom detta ville man utmana antagandet att för att 
ta en intressant bild krävs en stor klumpig kamera och flera års utbildning på 
konstskola. (Instagram FAQ, 2015) Instagram har med sin applikation och sina filter 
gett användare möjligheten med hjälp av sin mobiltelefon enkelt ta bilder som både 
ser bra och professionella ut. 

Instagram är en bra plattform för företag att marknadsföra sig på. Ett exempel på 
detta är den amerikanska klädtillverkaren Levi Strauss & Co. De använde Instagram 
som en del av sin marknadsföring och nådde ut till 7.4 miljoner användare. 24 % av 
de som såg mer än en annons från företaget kom ihåg att de hade sett annonsen från 
Levi’s. Julie Channing, dåvarande Director of Digital på Levi’s säger så här om 
annonsen ”Not only were we able to reach a large audience with our ads on 
Instagram, but the metrics clearly show we engaged with them in a memorable and 
authentic way. We’re pleased with these results.”. (Building Awareness for the Levi's 
Lifestyle, 2015) 

Instagrams användare är passionerade kring plattformen och de älskar fantastiska 
bilder. Med Instagrams mobila applikation med enkel design hamnar bilden i fokus 
och störs inte av andra annonser eller annat som få betraktarens uppmärksamhet. 
Detta skapar helt andra uttryck och ger en annorlunda upplevelse. Instagram säger 
även följande om sin tjänst ”On Instagram your brand's story will be surrounded by 
other beautiful content in a creative and inspiring environment” (Instagram Business, 
2015). Det material som ett företag publicerar på Instagram ska alltså ha det visuella i 
fokus. Om ett annat verktyg än Instagrams egna skulle användas krävs alltså att 
möjligheten finns att skapa kreativt och vackert material i verktyget.  

3.1.4 Yammer 
Yammer är en intern social media, där ett företags anställda kan inspirera varandra. 
Tjänsten används av över 500 000 företag runt om i världen. (Why Yammer, 2015) 
Varje anställd kan skapa sig en egen profil som dess medarbetare kan se. På detta sätt 
kan de anställda lära känna varandra bättre. Användare kan också skapa grupper och 
bjuda in varandra till dessa, vilket är fördelaktigt när man arbetar i olika projekt. Då 
kan man som användare skapa olika grupper för varje projekt och bjuda in 
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projektmedlemmarna. Yammer gör det enkelt för de anställda att få feedback och 
hjälpa varandra oavsett vilket kontor de jobbar på.   

Genom att ansluta till Yammer kan en organisation öka engagemanget inom 
organisationen. I företag som börjar använda Yammer ökar vetskapen om vad som 
händer i andra avdelningar och på andra kontor med 76 % hos de anställda. 80 % är 
mer informerade om vad som sker internt på företaget. (Yammer, Business Benefits) 

Det finns också olika applikationer som går att använda på Yammer. Ett exempel på 
en applikation är Floormapp. Vilket är en applikation där företaget kan ladda upp 
kartor över sina kontor. Sedan kan de anställdas arbetsplatser placeras ut på kartorna. 
(Floormapp, 2015) På så sätt kan anställda lättare hitta var deras medarbetare sitter. 
Detta är ett bra verktyg för större företag med många anställda, men också för företag 
som omsätter mycket personal.  

3.1.5 Twitter 
Twitter har 284 miljoner månadsvis aktiva användare (Twitter About, 2015) och är den 
tredje största social median. (eBizMBA, 2015) Det är en så kallad mikroblogg där man 
publicerar meddelanden som har en begränsning på 140 tecken. Användare kan också 
prenumerera på andra användares meddelandeflöden.  

”Twitter, on the other hand, is an extremely public platform. When you create a 
profile you have the choice to create either a completely public or completely closed 
presence. Just by doing a search on Twitter, you ’ll find that 90+ percent of the 
profiles are public.” (Schaffer, 2013, s. 72) Detta betyder att alla som söker efter något 
på Twitter kan se det som är publikt och eftersom det mesta är publikt så kan man se i 
stort sett allt som skrivs på Twitter. Detta gör att fler kan upptäcka och delta i de 
diskussioner som uppstår. Eftersom man enkelt kan se allt som skrivs inom sitt 
område är det därför lätt för ett företag att hålla sig uppdaterad om vad som händer i 
branschen.  

Twitter har släppt ett API, applikationsprogrammeringsgränssnitt, för att låta 
tredjepartsutvecklare göra sina egna applikationer för hantering av Twitter, eftersom 
detta spelar en stor roll i att få fram det bästa ur Twitter. I juli 2011 passerade Twitter 
gränsen för 1 miljon registrerade tredjepartsapplikationer. (One Million Registered 
Twitter Apps , 2011) Det finns alltså ett stort utbud av olika applikationer för Twitter, 
många av dessa kan användas för att effektivisera arbetet. I kapitel 3.2 presenteras 
några av dessa applikationer, då de är av intresse för detta arbete. 

3.2 Plattformar 
Något som undersökts är existerande plattformar och vid sökningar på Google går det 
att finna ett brett utbud av diverse plattformar. I detta fall syftar plattformar på ett 
program eller en webbapplikation som kan användas som ett hjälpmedel i arbetet 
med sociala medier. För att lättare kunna jämföra de olika plattformar som hittats vid 
undersökningen har man valt att dela upp verktygen som plattformarna använder i 
olika kategorier. Kategorierna beskrivs mer detaljerat i delen 3.2.1 och i del 3.2.2 
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sammanfattas kort några plattformar som kan vara av intresse för arbetet. Dessa 
presenteras mer detaljerat i delarna 3.2.3 till 3.2.7. 

3.2.1 Kategorisering 
Många av de plattformar som hittats använder olika verktyg för att arbeta med sociala 
medier. Här har man valt att dela upp de verktyg plattformarna använder i följande 
kategorier, Analysering, Kommunicering, Publicering och Övervakning, för att på så 
sätt lättare kunna få en överblick på skillnaden mellan plattformarna. Kategorierna är 
inte motsägelsefulla varandra utan ett verktyg kan tillhöra flera kategorier. Det går 
även att dela upp kategorierna i olika underkategorier, nedan beskrivs mer detaljerat 
om kategorierna och hur de kan delas upp i underkategorier. 

Analysering 
Till denna kategori tillhör de verktyg som kan användas för att analysera det innehåll 
som användaren publicerat på sociala medier. Exempelvis kan man med ett verktyg 
ur denna kategori se hur många som har sett en publicering tillsammans med deras 
kön och geografiska läge. 

Kommunicering 
Kommuniceringskategorin innefattar de verktyg som låter användaren att 
kommunicera med sin publik. Ett exempel på detta är om man som användare kan 
svara på publikens kommentarer direkt i plattformen. Detta innebär dels 
kommentarer på det eget publicerade innehållet, men också om man som användare 
kan kommentera på det som andra publicerar.  

Publicering 
Publiceringskategorin syftar på de verktyg som hjälper användaren att publicera 
innehåll på sociala medier. Kategorin går att dela upp i två underkategorier, 
Schemalagd publicering och Multipel publicering. De verktyg som kan användas för 
att användaren ska kunna schemalägga en publicering i framtiden hör till den första 
underkategorin. Den andra underkategorin syftar på de verktyg som kan användas för 
att publicera innehåll på olika sociala medier samtidigt.   

Övervakning 
Övervakning inkluderar de verktyg som ger användaren möjlighet att se innehåll som 
publiceras på sociala medier. Kategorin går att dela upp i underkategorierna 
Flödesövervakning, Multipelövervakning och Ämnesövervakning. Flödesövervakning 
syftar på de verktyg som kan användas för att övervaka flöden på en social media. 
Multipelövervakning innefattar de verktyg som kan övervaka flöden från flera olika 
sociala medier och samla detta i ett enda flöde. Detta gör då att om ett verktyg kan 
placeras i underkategorin Multipelövervakning så går den också att placera i 
underkategorin Flödesövervakning. Den sista underkategorin, Ämnesövervakning, 
inkluderar de verktyg som kan användas för att övervaka ett speciellt ämne på en 
social media. Ett exempel på detta är ett verktyg som låter användaren se allt som 
skrivs om ett speciellt ämne och med en viss hashtag på Twitter. 
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3.2.2 Presentation av Plattformar 
Falcon Social, Fanpage Karma, HootSuite, Spredfast och Sproutsocial är några 
plattformar som kan vara av intresse för arbetet. Här presenteras dessa kort i två 
tabeller. Tabell 1 visar en överblick över vilka sociala medier de olika plattformarna 
stödjer. De presenteras sedan mer ingående i delarna 3.2.3-3.2.7. 

Tabell 1 – Sociala medier som stöds av plattformen markeras med ett ”x”. 

Plattform Facebook LinkedIn Instagram Yammer Twitter 

Falcon Social x x x  x 

Fanpage 
Karma 

x 
x x  x 

Hootsuite x x x x x 

Spredfast x x x  x 

Sproutsocial x x   x 

 

Tabell 2 visar en överblick av vilka verktyg de tidigare nämnda plattformarna 
inkluderar, med verktygen uppdelade i kategorierna från del 3.2.2. 

Tabell 2 – Verktyg inom kategorierna som plattformen innehåller markeras med ett ”x”. 

Plattform Analysering Kommunicering Publicering Övervakning 

Schemalagd Multipel Flödes Multipel Ämnes 

Falcon 
Social 

x x x x x x x 

Fanpage 
Karma 

x    x   

Hootsuite x x x x x x x 

Spredfast x x x x x x x 

Sproutsoci
al 

x x x x x x x 
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3.2.3 Falcon Social 
Falcon Social är en plattform med stöd för flera olika sociala medier, exempelvis 
Facebook, LinkedIn, Instagram, och Twitter. Plattformen består av flera olika verktyg. 
Några verktyg som kan vara av intresse för arbetet är verktygen som de kallar Engage, 
Listen, Publish och Measure.  

Med verktyget Engage kan användaren samla flöden från olika sociala medier på ett 
ställe. Flödet kan filtreras och användaren kan kommentera och gilla saker direkt i 
plattformens flöde. Verktyget går att kategorisera både inom Multipelövervaknings- 
och Kommuniceringskategorin från del 3.2.1. Listen är ett övervakningsverktyg där 
användaren kan övervaka vad som skrivs om ett visst ämne. Verktyget hamnar även 
detta i Övervakningskategorin, mer exakt i underkategorin Ämnesövervakning från 
del 3.2.1. Verktyget Publish används precis som det låter för att publicera innehåll. 
Användaren kan här publicera innehåll både direkt, men också senare med hjälp av 
schemaläggning. Att användaren kan publicera till olika medier gör att verktyget kan 
kategoriseras i båda underkategorierna till Publiceringskategorin från del 3.2.1. Med 
Measure kan användaren analysera data från olika sociala medier, såsom Facebook, 
Twitter och Instagram. Detta verktyg går att placera under Analyseringskategorin från 
del 3.2.1. (Falcon Social, 2015) 

3.2.4 Fanpage Karma 
Fanpage Karma är ett verktyg för övervakning och analysering av sociala medier. 
Tjänsten ger information och strategier om profiler på de olika sociala medierna 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Google+. Tjänsten erbjuder verktyg som 
kan kategoriseras inom Analyseringskategorin och Flödesövervakningskategorin från 
del 3.2.1. Ett exempel på ett sådant verktyg inom analyseringskategorin är att 
användaren kan se när den bästa tiden att publicera en uppdatering är. Förutom att 
analysera sina egna publiceringar ger tjänsten också användaren möjlighet att 
jämföra dessa med sina konkurrenters. Ett exempel på ett verktyg som passar i båda 
nyss nämnda kategorier är verktyget som låter användaren övervaka sina 
publiceringar och se vilka som blir populära och vilka som inte blir det.  

Fanpage Karma erbjuder även ett sätt att jämföra två sidor mot varandra och på så 
sätt se vilken sida som stöds bäst av sina fans. Detta kallar man för battle och de två 
tävlande ställs mot varandra i fem olika kategorier. Förutom antalet fans, så är de 
olika kategorierna ökning, engagemang, uppdateringsinteraktion och servicenivå. 
Ökningen består av den procentuella ökningen av fans för respektive tävlande. 
Engagemang och uppdateringsinteraktion handlar båda om hur de tävlandes fans 
interagerar. Servicenivån är ett procentuellt mått på hur många av fansens 
uppdateringar som blir besvarade. De tävlande får poäng för varje kategori de är 
bättre än den andra i och den som får mest poäng utses till vinnare. (About Fanpage 
Karma, 2015) 

Gratisversionen av Fanpage Karma låter användaren analysera en sida, man erbjuder 
även olika betalversioner för analysering vilka kostar från 49,90 Euro per månad upp 
till 349,90 Euro per månad. Den billigaste av betalversionerna låter användaren 
analysera oändligt många Facebook sidor. I nästa steg som kostar 99,90 Euro per 
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månad får användaren även möjlighet till att analysera Twitter konton, i steget därpå 
kan användaren även analysera Youtube, Instagram och Google+. Priset på detta steg 
är 149,90 Euro per månad. Det finns sedan ytterligare två steg, det första för 199,90 
Euro per månad låter användaren ha med sin egen logga på rapporten och i det sista 
steget får användaren också tillgång till övervakning av olika sökfraser. 
Övervakningen går även att beställa separat och finns i tre olika betalversioner vilka 
presenteras i Tabell 3. Den betalversion som ingår i den sista betalversionen för 
analyseringen är det alternativ som kostar 99,90 Euro per månad i Tabell 3. (Pricing 
Fanpage Karma, 2015) 

Tabell 3 - Kostnadsalternativ för övervakningstjänsten hos Fanpage Karma (Pricing Fanpage Karma, 2015) 

Kostnad    
(Euro per månad) 

Antal 
användare 

Antal 
söktermer 

Antal 
uppkomster 

Arkiveringslängd 

Gratis 1 1 100 7 dagar 

9,90 2 5 1 000 4 veckor 

99,90 4 10 50 000 6 månader 

199,90 8 40 200 000 obegränsat 

 

 

3.2.5 Hootsuite 
Hootsuite är en plattform som låter användaren ansluta sitt Facebook, Twitter och 
LinkedIn konto för att se flöden och publicera innehåll, både direkt och senare, via 
schemaläggning. Det finns även möjlighet att på plattformen installera andra 
applikationer, exempelvis Youtube, Instagram och Yammer.  

Plattformen erbjuder en hemskärm som användaren själv kan anpassa efter sina 
behov. Användaren kan lägga flöden bredvid varandra från de olika sociala medier 
som stöds. Detta verktyg kan placeras i kategorin Multipelövervakning som förklarats 
i del 3.2.1. Verktyget kan också placeras i Kommuniceringskategorin som förklarats i 
nyss nämnda del, då användaren kan svara på publiceringar direkt i flödena på 
hemskärmen. Från plattformen kan användaren publicera innehåll på olika sociala 
medier vilket kan kategoriseras under Publiceringskategorin i del 3.2.1. Det finns 
också verktyg på plattformen som kan kategoriseras i den sista kategorin som 
beskrivits i 3.2.1. Detta verktyg låter användaren ta ut olika sorters och också skapa 
egna rapporter. 

Som tidigare nämnts så erbjuder Hootsuite användaren möjligheten att installera 
applikationer på plattformen, exempelvis Youtube, Instagram och Yammer. 
Instagramapplikationen är gratis och låter användaren att förutom publicera och se 
innehåll även kommentera och gilla bilder. Det finns också en betalversion för 



 12 

Instagram som heter IconoSquare for Instagram. IconoSquare kostar 4,99 dollar per 
månad och låter användaren ha flera Instagramkonton anslutna samtidigt. 
Applikationen ger också användaren verktyg inom Analyserings- och 
Övervakningskategorin som beskrivits i del 3.2.1. Det finns dessutom olika versioner 
av Youtubeapplikationen, både gratis och betalversioner. Betalversionerna ger fler 
verktyg inom Analyseringskategorin från 3.2.1 och kostar 4,99 dollar per månad. 
Yammerapplikationen är gratis och låter användaren se sitt Yammerflöde och 
publicera innehåll till Yammer. (Applikationer Hootsuite, 2015) 

Plattformen kommer även den i olika betalversioner. Förutom gratisversionen så 
finns ytterligare två versioner, en som kallas för Pro och kostar från 9,99 dollar per 
månad och en version som kallas för Enterprise vilken kan anpassas efter 
användaren. En skillnad är att i gratisversionen kan användaren koppla upp till tre 
konton till plattformen, med Pro-versionen ingår upp till 50 och ytterligare 50 kan 
läggas till mot en kostnad. (Kostnadsplaner Hootsuite, 2015) 

3.2.6 Spredfast 
Spredfast erbjuder en plattform som stödjer olika sociala medier. Några exempel på 
sociala medier som stöds av plattformen är Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest 
och Instagram. (Spredfast, 2015) 

Plattformen består av fyra olika delar, Spredfast Conversations, Spredfast 
Experiences, Spredfast Spark och Spredfast Intelligence. Med Spredfast 
Conversations kan användaren övervaka sina kanaler i olika sociala medier. 
Användaren kan också publicera innehåll på sociala medier med samma verktyg. 
Verktyget passar in i både Flödes- och Multipelövervakningskategorin samt båda 
underkategorierna till Publiceringskategorin som beskrivits i del 3.2.1. Spredfast 
Experiences ger användaren möjligheten att skapa tävlingar och göra interaktivt 
innehåll. Det tredje verktyget som nämnts, Spredfast Spark, låter användaren 
övervaka ämnen och samtidigt upptäcka ämnen som är populära för tillfället. Detta 
verktyg går att placera in i Ämnesövervakningskategorin från del 3.2.1. Användaren 
kan också delta i diskussioner om ämnena genom att kommentera på publicerat 
innehåll från verktyget. Detta gör att verktyget också går att kategorisera under 
Kommuniceringskategorin från del 3.2.1. För att analysera sitt arbete på sociala 
medier erbjuder Spredfast användaren ett verktyg de kallar för Spredfast Intelligence. 
Med detta verktyg kan användaren bland annat jämföra olika konton eller ämnen och 
också se vart i världen dessa är mest populära. Den kategori från del 3.2.1 som detta 
verktyg går att kategoriseras under är Analyseringskategorin. (Spredfast Products 
Overview, 2015) 

3.2.7 Sproutsocial 
Sproutsocial är en plattform för sociala medier, exempelvis Facebook, Twitter och 
LinkedIn. Plattformen består bland annat av verktyg för att publicera, övervaka och 
analysera innehåll på sociala medier. Användaren kan också svara på publiceringar av 
andra direkt från plattformen. Verktygen som plattformen bygger på kan 
kategoriseras under alla kategorier från del 3.2.1.  Ett av verktygen kallar man för 
Messages och är ett nyhetsflöde. Här kan användaren filtrera de flöden den väljer att 
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visa och kan även övervaka speciella nyckelord. Ett annat verktyg heter Publishing 
och med det kan användaren schemalägga publiceringar, men också publicera saker 
direkt. Användaren kan dessutom ställa in återkommande tider där innehåll ska 
publiceras. Därefter kan användaren lägga till innehåll i en kö, innehållet kommer då 
att publiceras i nästa tomma publiceringsfönster. Utöver detta erbjuder plattformen 
användaren att ta ut rapporter för att kunna analysera det man publicerar på de olika 
sociala medierna. (Features Sproutsocial, 2015) 

Plattformen finns i tre olika betalversioner, Deluxe, Premium och Team. Deluxe är 
den billigaste versionen och kostar 59 dollar per månad. Med Deluxeversionen får 
användaren tillgång till alla tidigare nämnda delar och kan som mest koppla 10 
konton från olika sociala medier till plattformen. Premiumversionen kostar 99 dollar 
per månad och då får användaren även tillgång till ett verktyg för att hitta vilken tid 
som optimalast för att publicera innehåll. Med denna version kan användaren 
använda upp till 20 konton från olika sociala medier med plattformen. Denna siffra 
ökar till 30 i Teamversionen som kostar 500 dollar per månad. Med Teamversionen 
kan man vara tre användare som jobbar tillsammans på plattformen samt alla tidigare 
nämnda funktioner. (Pricing Sproutsocial, 2015) 
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4 Metod 

Denna del av rapporten kommer att beskriva de metoder som används under arbetets 
gång, den inleds med en övergripande sammanfattning över kapitlet. Därefter följer 
mer detaljerad information om de olika momenten och redogörelser för varför dessa 
genomförs. 

4.1 Tillvägagångssätt 
För att skapa en grundläggande förståelse inleds denna studie med en förstudie, 
vilken inkluderar både en litteraturstudie och observationer på företaget. Detta 
beskrivs mer ingående under 4.2 Förstudie. För att få djupare förståelse för det 
nuvarande arbetssättet på J.Lindeberg utförs en fältstudie på företaget. Fältstudien 
består av en intervju med den ansvarige för sociala medier på J.Lindeberg, detta 
presenteras mer i detalj under del 4.3 Fältstudie. I del 4.4 Intervjuer går man in mer 
utförligt på de intervjuer som kommer att hållas med andra företag, vilket gjordes för 
att försöka hitta effektivare sätt att arbeta med sociala medier. Parallellt med 
intervjuerna utförs en undersökning, undersökningen består av en webbenkät som 
skickas ut till ett 80-tal företag. Detta presenteras mer ingående i del 4.5 
Undersökning. 

4.2 Förstudie 
En förstudie görs för att få de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna 
uppnå de mål som nämns i kapitel 1.4. Förstudien består dels av en litteraturstudie 
men också av observationer på företaget. Litteraturstudien görs för att få breda 
baskunskaper inom området och för att hitta tidigare gjorda arbeten. Observationerna 
på företaget görs för att få grundläggande information kring hur nuvarande arbetssätt 
ser ut. 

4.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomförs genom sökningar i olika databaser, exempelvis DIVA, 
Primo och Google Schoolar. Dessa databaser används för att hitta tidigare studier 
inom området. Sökningarna i databaserna görs på ord som ”Sociala Medier” i olika 
kombinationer. Dessa kombineras också med ord som exempelvis ”CMS”, ”SMMS”, 
effektivisering, hantering och dess engelska motsvarigheter. ”Content Management 
System” och ”Social Media Management System” som ”CMS” och ”SMMS” är 
förkortningar för, används också i de kombinerade sökningarna.  

För att få grundläggande kunskaper kring de verktyg som finns för att effektivisera 
hanteringen av sociala medier så används sökmotorn Google. Genom denna hittas 
olika plattformar och genom plattformarnas egna webbsidor samlas fakta för att få en 
överblick av de olika verktygen. De verktyg som är av intresse för arbetet studeras mer 
och presenterades i kapitel 3. 

4.2.2 Observationer på företaget 
För att få baskunskaper rörande hur det nuvarande arbetet i sociala medier hanteras 
görs observationer på J.Lindeberg. Genom detta skall en överblick kring arbetssättet 
fås, exempelvis hur många som arbetar med sociala medier och vilka sociala medier 
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J.Lindeberg använder sig av. Observationerna görs på J.Lindebergs huvudkontor i 
Stockholm där arbetet med sociala medier utförs. Observationerna består av samtal 
med anställda med inblick i arbetet kring sociala medier på företaget. Detta är endast 
för att få en uppfattning hur arbetet ser ut för tillfället. En mer djupgående studie 
kommer sedan utföras vilken beskrivs mer i stycke 4.3. 

4.3 Fältstudie  
För att utöka kunskaperna i J.Lindebergs nuvarande arbetssätt görs en intervju med 
företagets ansvarige för sociala medier. Intervjun sker på plats på J.Lindebergs 
huvudkontor i Stockholm. Intervjun kommer till huvuddel bestå av öppna frågor, det 
vill säga frågor som inte har ett givet antal svarsalternativ. Genom öppna frågor 
hoppas författaren kunna få ut mer kunskap kring det sätt man arbetar kring sociala 
medier på J.Lindeberg.  

Intervjun kommer att följa Funnel modellen, vilket är en modell författaren tidigare 
använt. Författaren känner därför sig bekväm i modellen och vidare tror författaren 
att en intervju med denna modell ger det önskade resultatet. Med Funnel modellen 
börjar intervjun med bredare frågor för att sedan övergå i allt smalare. (Interviewing 
according to the "Funnel model", 2014) Syftet med att använda denna metod är för att 
först kunna få en överblick kring arbetssättet för att sedan rikta intervjun mot de 
områden som är mest intressanta för arbetet. Intervjun kommer främst att handla om 
fyra områden, dessa områden listas nedan med en förklaring till varför området är 
viktigt. 

Varför arbetar man med sociala medier? 
Det är viktigt att förstå syftet med arbetet i sociala medier. Det blir lättare att 
upptäcka de viktiga delarna i arbetet med sociala medier genom förståelsen av syftet. 
Med kunskapen om huvudsyftet hoppas man lättare kunna prioritera de olika delarna 
i arbetet med sociala medier. 

Vilka sociala medier arbetar man med? 
Genom att förstå vilka sociala medier J.Lindeberg arbetar med i dagsläget och också 
förstå varför man arbetar med just dessa hoppas man enklare kunna prioritera de 
olika sociala medierna. För att på så sätt kunna upptäcka vilka sociala medier som är 
viktigare än andra för företaget. Det är även viktigt att förstå hur stor del av arbetet 
som läggs ner på de olika medierna, vilket också nästa frågeområde går in på. Med 
detta ska man enklare veta vilka sociala medier som tar mest tid och därför ger mer 
resultat om man effektiviserar. 

Hur arbetar man med sociala medier? 
Med detta område vill en ökad förståelse för arbetet med sociala medier fås. Samtidigt 
vill man skapa mer förståelse kring vilka delar i arbetet man lägger ner mest tid. 
Området ska förenkla prioriteringen av vilka delar av arbetet med sociala medier som 
främst behöver effektiviseras.  
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Hur ser man på sociala medier i framtiden? 
För att detta arbetes lösning inte ska bli omodern direkt är det viktigt att ta med 
framtiden i beräkningarna. Det är därför viktigt att få företagets syn på vilka sociala 
medier de tror att de kommer att jobba med i framtiden. Med detta område hoppas 
man därför kunna hitta ett effektivare sätt att arbeta med sociala medier, även på 
längre sikt. 

Intervjun delas upp i fyra delar. Den första delen är en introduktionsdel, där arbetet 
och arbetets syfte presenteras. Därefter följer den andra och tredje delen vilka 
kommer att repeteras för varje område. I den andra delen ställs bredare frågor inom 
ett område, för att frågorna sedan i den tredje delen övergår till att vara mer 
detaljerade och fördjupande. När del två och tre genomförts inom varje fråge område, 
avslutas intervjun med sista delen som är ett retrospektiv. Detta är något man lärt sig 
från en tidigare intervju då man intervjuade en ledare som arbetade med agila 
metoder. Intervjupersonen hade då med inspiration från agila metoder tagit för vana 
att avsluta varje intervju och möte med ett retrospektiv. I retrospektivet får alla 
deltagare berätta om sina förväntningar inför intervjun och om man tycker att 
förväntningarna upplevts. Här ges också varje deltagare chansen att ställa frågor ifall 
det är något som denna inte fick full förståelse i. 

4.4 Intervjuer 
För att få mer exempel på hur man kan arbeta med sociala medier görs även ett flertal 
intervjuer med anställda som arbetar inom området på andra företag. Syftet med 
dessa intervjuer är att få mer kunskap kring hur arbetet med sociala medier sker i 
praktiken. Genom detta hoppas man kunna upptäcka arbetssätt och verktyg som kan 
användas för att effektivisera arbetet på J.Lindeberg. 

4.4.1 Intervjustruktur 
Intervjuerna kommer alla att följa samma modell, vilket är densamma som beskrivs i 
kapitel 4.3. Frågeområdena som beskrevs i nyss nämnda kapitel kommer även de att 
vara desamma i dessa intervjuer. Mellan varje intervju kommer modellen och 
frågeområdena att evalueras och kan komma att ändras ifall man känner att resultatet 
av intervjun inte blir som förväntats. Med detta menas att ifall ett område visar sig att 
bara ge irrelevant information för arbetet så kan denna plockas bort till 
nästkommande intervju. Genom detta hoppas man att få mindre överflödig och mer 
kvalitativ information ur intervjuerna.  

4.4.2 Intervjuobjekt 
Omkring 5 företag kommer att kontaktas för intervjuer, beroende på antal 
intresserade företag och på tidsåtgången. Företagen som väljs för intervjuerna ska 
skilja från varandra till den grad det är möjligt när det gäller omfattningen av arbetet 
som läggs ner på sociala medier. Att företagen ska skilja från varandra beror delvis på 
att ifall arbetssätten mellan de företag som har färre anställda som arbetar med 
sociala medier och de som har fler anställda skiljer sig markant så hoppas man kunna 
hitta effektivare arbetsmetoder hos båda parter. Även att företagen använder många 
eller få sociala medier kan leda till att olika arbetssätt används och därför kan olika 
effektiviseringssätt hittas.  
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4.5 Undersökning 
För att få bredare kunskaper kring olika företags sätt att arbeta med sociala medier 
utförs en undersökning. Detta görs för att få en mer kvantitativ studie och på så sätt 
hitta verktyg som annars kanske inte skulle upptäckts. Undersökningen består av en 
enkät som skickas ut på mail till ett åttiotal företag. Enkäten består av fyra frågor, för 
att hålla enkäten kort och på så sätt hoppas man få in fler enkätsvar. De första två 
frågorna är så kallade flervalsfrågor där företaget kan kryssa i flera svarsalternativ, 
men de ges också chansen att lägga till egna svar. I enkätens två sista frågor får 
företaget svara i en kommentarruta. Kommentarrutan ger företaget chansen att 
komma med mer djupgående svar än vad flervalsfrågorna gör. Frågorna i enkäten är 
ställda på engelska för att även utländska företag ska kunna delta. Nedan listas 
frågorna i den ordning de ställs i enkäten. 

Which of the following social media platforms are your company currently using?  
Den första frågan är om vilka sociala medier företaget använder och är som tidigare 
nämnts en flervalsfråga. I denna fråga kan den svarande välja mellan exempelvis 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram och andra sociala medier. Den svarande har 
också chansen att lägga till andra sociala medier som inte finns med bland 
svarsalternativen. Syftet med frågan är att få vetskap om vilka sociala medier 
företaget jobbar i så man kan ta hänsyn till detta när man analyserar svaret i nästa 
fråga. 

Which of the following services are your company currently using? 
Även den andra frågan är en flervalsfråga och här efterfrågas om företaget använder 
några av tjänsterna Fanpage Karma, Hootsuite, Spredfast och Sproutsocial. Precis 
som i den första frågan så har den svarande här chansen att lägga till ett eget svar som 
inte finns med bland svarsalternativen, ifall företaget använder någon liknande tjänst. 
Med denna fråga hoppas man kunna upptäcka nya plattformar och verktyg som kan 
hjälpa till och effektivisera arbetet med sociala medier.  

Please describe in a few words how your company utilizes social media in your 
professional work. 
I enkätens tredje fråga bes företaget att kortfattat beskriva hur de använder sociala 
medier. Syftet med detta är att förstå hur och varför de använder de sociala medier 
som svarats på första frågan. Tanken är att man sedan ska ta med svaret på denna 
fråga i analyseringen av den andra frågan. 

What recommendations would you give to a company, in order to increase efficiency 
in their professional utilization of social media? 
I enkätens sista fråga söker man efter rekommendationer från företaget på hur man 
kan effektivisera arbetet med sociala medier. Syftet med denna fråga är att upptäcka 
nya sätt att effektivisera arbetet med sociala medier än de som redan upptäckts. 
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5 Arbete 

I detta kapitel presenteras arbetsgången under studien. De olika momenten 
presenteras i den ordning som de genomfördes i. Kapitlet inleds med förstudien som 
innefattade både en litteraturstudie och observationer på företaget. Därefter följer en 
fältstudie bestående av en intervju med den ansvarige för sociala medier på 
J.Lindeberg. Efter fältstudiedelen beskrivs hur intervjuerna med andra företag och 
undersökningen genomfördes, vilka båda genomfördes parallellt. 

5.1 Förstudie 
För att få grundläggande kunskaper inför arbetet genomfördes en förstudie byggd på 
en litteraturstudie och observationer på företaget. Vilket beskrivs mer ingående i detta 
avsnitt. 

5.1.1 Litteraturstudie 
Huvudsyftet med litteraturstudien var att få grundläggande kunskaper inom området 
som arbetet innefattar. Dels undersöktes existensen av tidigare arbeten, men också 
vilka verktyg det finns för hantering av sociala medier. För att hitta tidigare arbeten 
användes främst databaser som DIVA och Primo. Även Google Schoolar användes för 
detta ändamål, denna tjänst användes också för att hitta mer information kring 
nuvarande verktyg. Vilka främst hittades via sökmotorn Google. 

Ett tidigare arbete som är av intresse för denna studie har hittats, Marknadsföring 
2.0 – Att hantera sociala webben” skriven av Filip Erlandsson. (Erlandsson, 2014) I sitt 
arbete undersöker Erlandsson om det finns ett behov av ett verktyg för hantering av 
sociala medier. Erlandssons arbete är av stort intresse då det bland annat tar upp 
exempel på existerande verktyg, vilka kan vara av intresse i denna studie. ”Maximize 
your Social: A One-Stop Guide to Building a Social Media Strategy for Marketing 
and Business Success” är en bok skriven av Neal Schaffer (Schaffer, 2013) som också är 
av stort intresse för studien, då den ger grundläggande kunskaper för hur 
marknadsföring på sociala medier fungerar. Denna bok lär ut många av de 
grundläggande kunskaper som behövs för att utföra en sådan här studie. 

Även en rad olika verktyg för hantering av sociala medier har hittats, där de som är av 
intresse för arbetet är Fanpage Karma, Spredfast, Sproutsocial och Hootsuite. Dessa 
verktyg har studerats närmare och presenterades mer ingående i kapitel 3.2.  

5.1.2 Observationer på företaget 
För att få en överblick av hur J.Lindeberg arbetar inom sociala medier gjordes 
observationer på företaget. Där grundläggande information såsom vilka sociala 
medier används och hur många arbetar med de sociala medierna observerades. Enligt 
de observationer som gjordes framgick att de sociala medierna som användes var 
Facebook, Twitter, Instagram, Yammer och LinkedIn. J.Lindeberg har även konton på 
den sociala median Vimeo.  

Vidare observerades att en anställd hade till en av sina huvuduppgifter att hantera 
sociala medier och arbetade omkring halvtid med detta. Ytterligare två anställda 
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arbetade med sociala medier. En hade ansvaret över ett Instagram konto medan den 
andra hade till uppgift att ta fram en mall för innehållet på de sociala medierna.  

De sociala medierna användes framförallt för att stärka varumärket genom att 
publicera olika typer av innehåll och på så sätt synas mer. Något som man jobbar på 
att förbättra är hur man kan utveckla sättet man kommunicerar med sina kunder 
genom sociala medier. 

5.2 Fältstudie 
För att få djupare kunskaper kring sättet man arbetar med sociala medier på 
J.Lindeberg genomfördes en fältstudie på företaget. Fältstudien bestod av en intervju 
med den anställda med störst ansvar för sociala medier. Intervjun gjordes på 
J.Lindebergs huvudkontor i Stockholm. Intervjun, vilken också spelades in, följde den 
modell som tidigare beskrivits i del 4.3. Det inspelade materialet gicks sedan igenom 
och sammanfattades skriftligt. Resultatet av denna sammanfattning delges i kapitel 6. 

Att intervjun valdes att göra med den intervjuade berodde på att detta är den person 
med störst inblick i arbetet med sociala medier då denna bär huvudansvaret. 
Personen har alltså stor inblick i hur det nuvarande arbetssättet med sociala medier 
ser ut, exempelvis vilka sociala medier och effektiviseringsverktyg man använder. 
Eftersom personen också jobbar aktivt med de sociala medierna har denne personliga 
erfarenheter om vad i arbetet som känns ineffektivt och kan optimeras. 

5.3 Intervjuer 
I undersökningen som gjordes fick företagen som kontaktades chansen att ange sina 
kontaktuppgifter ifall de var villiga att bli kontaktade för vidare frågor. Av de företag 
som var villiga att bli kontaktade för mer frågor hölls intervjuer med tre av dessa. Fler 
företag kontaktades, men vissa fann det inte möjligt med en intervju vid denna 
tidpunkt och andra som kontaktades svarade aldrig. Då de företag som gick med på 
att intervjuas var så pass olika valdes därför att endast ha tre intervjuer. En annan 
orsak till att man valde att nöja sig med tre intervjuer var att de tre intervjuerna gav 
ett bättre resultat än väntat, vilket var mycket liknande i alla intervjuerna. Därför 
trodde man inte att det skulle bidra med ytterligare resultat genom att hålla fler 
intervjuer.  

Intervjuerna hölls dels på kontoren hos de företag som intervjuades, men också över 
telefon. Intervjuerna som hölls på kontor spelades in och därefter sammanfattades 
intervjuerna och detta presenteras i del 6.2. Intervjun som gjordes via telefon 
spelades inte in på grund av brist på verktyg för inspelning. Istället togs anteckningar 
från intervjun som därefter sammanfattades. Även resultatet av denna intervju 
presenteras i del 6.2. 

5.4 Undersökning 
Undersökningen som bestod av en webbenkät på fyra frågor gjordes med ett verktyg 
kallat Surveymonkey. Enkäten mailades ut till omkring 80 företag inom olika 
branscher, exempelvis på branscher är mode-, media-, IT- och finansbranschen. 
Svaren på enkäten samlas i verktyget och kan kommas åt via en webbläsare. Eftersom 
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svaren är anonyma är det svårt att veta vilka som svarat på undersökningen och vilka 
som inte gjort det. Därför har man valt att inte skicka ut några påminnelser till 
företagen som kontaktats utan dessa kontaktas endast en gång via mail. 

Tanken med undersökningen var att få in en större mängd nya idéer för hur man kan 
effektivisera arbetet med sociala medier. För att få en bredare mängd idéer valdes inte 
bara företag ur olika branscher utan också med varierande storlek både vad de gäller 
företaget och dess avtryck i sociala medier. Kontaktuppgifterna för att kunna kontakta 
företaget via mail, hämtades från företagens hemsidor.  
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6 Resultat 

I det här kapitlet presenteras arbetets resultat. Kapitlet inleds med resultatet av den 
fältstudie som genomfördes på J.Lindeberg. Detta följs därefter upp av resultatet av 
intervjuerna som hölls med andra företag. Slutligen presenteras resultatet av den 
undersökning som gjordes parallellt med intervjuerna. 

6.1 Fältstudie 
Fältstudien i form av en intervju med ansvarige för sociala medier på J.Lindeberg 
utfördes på företagets huvudkontor i Stockholm. För att bevara anonymiteten hos 
intervjuobjektet kommer denne fortsättningsvis att hänvisas till som person A. 
Intervjun spelades in och sammanfattades därefter skriftligt. Nedan presenteras det 
sammanfattade resultatet efter de områden som diskuterades. 

Varför arbetar man med sociala medier? 
Huvudsyftet med arbetet med sociala medier är att nå ut till alla kunder. Man når ut 
genom att publicera material, så som bilder, korta texter och information. En annan 
anledning till att man använder sociala medier är att man vill nå ut till kunder som 
inte läser tryckt material, så som tidningar och modemagasin. ”Ingen i min familj 
läser tidningen till exempel, om dem gör det så läser dem den på telefonen, på 
iPaden eller på datorn.” säger Person A. Vidare går Person A in på att sociala medier 
hela tiden finns lättillgängligt med ny teknik. Person A menar på att världen har 
förändrats och säger följande om hur marknadsföringen ändrats, ”Det har gått från 
att tryckas till att allt ska finnas online och då måste det gå mycket snabbare, det 
går mycket, mycket snabbare nu för tiden än vad det gjorde förr.”. Person A påpekar 
att det därför är mycket viktigt att man som företag kan anpassa sig efter marknadens 
nya krav. 

Person A menar också på den nya tekniken och med sociala medier har gett tillgång 
till nya sätt att få feedback och föra en dialog med kunderna. Sociala medier ger också 
kunden möjligheten att enkelt kunna lämna feedback till företaget utan att gå genom 
massa onödiga processer. Samtidigt kan företaget enkelt lägga upp en bild på 
Instagram och en fråga, Person A ger ett exempel från förra sommaren när man 
publicerade frågan, ”Monk strap or Chelsea boot, what would you wear this 
weekend?”, på Instagram. Man ställer alltså här frågan om vilken typ av skor som 
kunderna föredrar. Person A menar att kunna starta den dialogen med kunderna är 
jätteviktig för företaget, eftersom man då får reda på vad kunderna egentligen vill ha, 
vad de tycker är snyggt och vad som fungerar. 

Vidare berättar Person A att man vill lära sig mer om kunderna. Vad för typ av bilder 
gillar kunden att man lägger upp, är det produktbilder eller landskapsbilder. Man har 
nu börjat att manuellt samla statistik för bilder som läggs upp, för att se vad som får 
mycket gilla-markeringar, delningar och kommentarer. På så sätt hoppas man bli 
bättre på att publicera innehåll och veta vad som engagerar publiken. Med detta vill 
man öka engagemanget från sina följare och kunna skapa en dialog. Person A tycker 
därför att det är viktigt att lägga ner tiden och svara på de följare som engagerar sig 
och exempelvis taggar företaget på en social media.  
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Vilka sociala medier arbetar man med? 
Bland annat arbetar man med de sociala medierna Facebook och Instagram. Man 
publicerar ungefär ett inlägg om dagen på Facebook och på Instagram blir det en till 
två bilder per dag. Andra externa sociala medier man använder är Twitter, LinkedIn 
och man har även konto på Vimeo. 

Annars tror Person A att Pinterest skulle vara en intressant social media att börja 
använda. Person A tror att det kan vara intressant för kunden att få se 
arbetsprocessen vid produktframtagningen. Vilket Pinterest ses som en bra media att 
använda för ändamålet. Även Snapchat är något som skulle kunna vara intressant att 
börja använda.  

Hur arbetar man med sociala medier? 
Person A säger att när man i dagsläget arbetar med sociala medier så används 
respektive plattforms sida. Exempelvis så använder Person A Facebooks egna 
hemsida vid arbete med Facebook och när Person A jobbar med Instagram så används 
deras applikation till telefonen. Person A föredrar att göra publiceringarna på datorn 
framför telefonen för att det är lättare att göra fel på telefonen.  

Person A använder dock ett annat verktyg i sitt arbete förutom mediernas egna. Ett 
verktyg för att schemalägga publicering av bilder på Instagram används. Nackdelen 
som upplevs med detta verktyg är att man måste acceptera att bilden publiceras vid 
den schemalagda tiden. Person A ger ett exempel att om en publicering schemaläggs 
klockan 08:00 en lördag morgon så måste någon vara vaken vid den tiden för att 
acceptera publiceringen. Personen får då ett larm klockan 08:00 i telefonen som en 
påminnelse att publiceringen måste accepteras. När frågan om det skulle finnas ett 
verktyg som kan schemalägga publiceringar på Instagram och publicera dessa utan de 
måste accepteras vid den valda tidpunkten skulle underlätta arbetet, svarar Person A 
att ”det vore drömmen”.  

Arbetstiden som läggs ner på sociala medier är väldigt varierande och skiljer väldigt 
mycket från dag till dag. Om man skulle dra en genomsnittstid så tror Person A att det 
läggs ner omkring två timmar dagligen på arbetet med sociala medier. Vid frågan på 
hur många användare man skulle behöva ha om man skulle hitta ett verktyg att arbeta 
med sociala medier, så svarar Person A att det räcker med en eller två användare då 
det är främst Person A som publicerar innehåll på de olika sociala medierna. 

Vidare tycker Person A att det som man främst saknar när det gäller 
analyseringsverktyg så är det verktyg för analysering av Instagram. De 
analyseringsverktyg som finns på Facebooks och Twitters plattformar upplevs som 
bra nog, men det saknas liknande verktyg på Instagram. Därför prioriterar Person A 
ett sådant verktyg högt.  

För att publicera en bild på Instagram som Person A blivit tipsad om på mail upplevs 
som om det är mycket onödigt arbete som sker. Den nuvarande processen går till att 
Person A vidarebefordrar bilden till den mail som finns på telefonen som används för 
att publicera innehåll på Instagram. Sedan importeras bilden från mailen till 



 23 

kamerarullen i telefonen. Först då kan Person A öppna Instagram-applikationen och 
publicera bilden. 

Hur ser man på sociala medier i framtiden? 
Om framtiden så tror Person A att Instagram kommer att vara en stor del av den, även 
Twitter tros fortsätta vara stora, främst i USA. Däremot så är Person A tveksam till 
hur det kommer ser ut för Facebook, då man märkt att användandet av Facebook har 
minskat. Person A tror även skriverier om att Facebook säljer massa information om 
sina användare har påverkat och kommer påverka användandet av Facebook ännu 
mera negativt. Samtidigt påpekar Person A också att det är jättesvårt att se vad som 
kommer att finnas kvar och inte, ett exempel som ges på detta är Myspace, som 
försvann helt när Facebook slog igenom och ett annat exempel som ges är BlackBerry 
som också det försvann när iPhone slog igenom. Person A tycker att det är viktigt att 
man är pionjärer när det kommer nya sociala medier, det är viktigt att man är bland 
de första som finns med och inte en av de sista, säger Person A. 

6.2 Intervjuer 
Flera företag kontaktades för att intervjuas. Intervjuerna skedde både på plats på 
företaget, men också över telefon på grund av geografiska omständigheter. Företagen 
valdes ut så att det skulle finnas en blandning av stora och små företag, med mycket 
respektive lite arbete med sociala medier. 

6.2.1 Intervju I 
Den första intervjun hölls på ett mindre företag som bedriver butiksverksamhet med 
försäljning av kläder, inredning och accessoarer. Företaget har ingen heltidsanställd 
för arbetet med sociala medier utan arbetet delas mellan två anställda med andra 
huvuduppgifter. Intervjun hölls med den av dessa två som arbetade mest med sociala 
medier. För att bevara anonymiteten kommer personen fortsättningsvis hänvisas till 
som Person B. Intervjun tog plats på företagets kontor i Stockholm. Intervjun följde 
samma struktur och inkluderade samma ämnen som intervjun med den ansvarige för 
sociala medier på J.Lindeberg. Intervjun spelades in och sammanfattades därefter 
skriftligt. Sammanfattningen presenteras här nedan. 

Varför arbetar man med sociala medier? 
Det viktigaste är att man inte är geografiskt bunden. På företaget har man mycket 
utländska turister som kunder och man tycker att det är viktigt att kunna låta 
relationen leva vidare. För att göra detta använder man sociala medier att fortsätta 
hålla kontakten. Man använder sociala medier snarare för att inspirera än som 
kundservice vilket vissa konkurrenter använder det som. Person B förklarar detta 
vidare att kunder till konkurrenter kan använda sociala medier för exempelvis fråga 
varför deras paket är försenat. ”Detta är inget vi vill använda sociala medier till” säger 
Person B. 

Man tycker att det är viktigt att känslan som man får när man besöker butiken också 
återspeglas i Sociala Medier. Därför försöker man att tilltala kunderna på sociala 
medier på sätt som personalen i butiken gör. Känslan man försöker återspegla vill 
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man ska synas i alla kanaler företaget jobbar i och där företaget syns, för att kunden 
ska få en och samma bild av företaget. 

Vilka sociala medier arbetar man med? 
Man arbetar med Facebook, Instagram och Pinterest. Samtidigt har man ett inaktivt 
Twitter konto. Då man insett man hellre vill jobba med bilder än korta texter, eller 
som Person B uttrycker det ”Twitter passar bättre för politiker och författare”. Av de 
sociala medierna man aktivt arbetar med så spenderas minst tid på Pinterest. På 
Instagram försöker man blanda miljöer och bilder på olika platser med produktbilder. 
Där det är platsbilderna med bilder från bland annat Stockholm och Göteborg som 
ger bäst resultat. Facebook används mer för att visa information Erbjudanden och 
förändrade öppettider är två exempel på information som Person B syftar på.  

Eftersom man har flera olika medier är det viktigt att kunder som följer företaget på 
alla dessa inte ska behöva se samma bilder på alla kanaler. Därför tycker man att det 
är viktigt att dessa skiljer från varandra och att det ska vara en idé att följa företaget 
på alla kanaler så att man inte missar något. 

Hur arbetar man med sociala medier? 
Man är endast två som arbetar med sociala medier. Dessa två har dock hjälp av en 
person på företaget som ibland tar bilder som används för sociala medier. Förutom 
dessa bilder så tar man bilder till sociala medier med telefonen. För publiceringar på 
Facebook använder man Facebooks egna plattform, för Instagram använder man dels 
applikationen till telefonen men också ett schemaläggningsprogram. Programmet 
heter Schedugram och används på datorn. Det är ett program som låter användaren 
publicera bilder på Instagram antingen direkt eller i framtiden. (Schedugram, 2014)  

För att analysera publiceringar på Instagram och Facebook så kollar man statistik. 
Statistiken på Facebook hämtar man från plattformens verktyg, för Instagram 
använder man ett program som heter Iconosquare. Iconosquare använder man också 
för att hålla koll på om någon följare har kommenterat på äldre bilder eller om någon 
användare har taggat företaget. Sina konkurrenter håller man koll på genom att följa 
dem i sociala medier, men man saknar verktyg för att bättre kunna övervaka dessa. 

Det är Instagram som man lägger ner mest tid på. Man går mycket på känsla när man 
gör publiceringar och man vill också förmedla en viss känsla, som ibland kan vara 
svår att fånga. Förutom att visa upp sina produkter vill man också inspirera. Person B 
utvecklar detta till ”Vi vill inte bara hänga upp någonting mot en vägg. Utan vi vill 
försöka lägga lite mer krut på publiceringen”.  

Hur ser man på sociala medier i framtiden? 
Person B tror att alla de sociala medierna som företaget använder i nuläget kommer 
att finnas kvar i framtiden. Dock så är man osäker på hur dessa kommer att användas. 
De har märkt att användandet av Facebook dels har minskat men också förändrats. 
Man tycker inte att det används på samma sätt av användarna längre. Person B tycker 
att Pinterest gränssnitt inte håller måttet och är för komplicerat. Därför tror Person B 
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att en liknande tjänst kan komma och konkurrera ut Pinterest om denna skulle göra 
det bättre.  

6.2.2 Intervju II 
Intervjun hölls med ett globalt företag inom navigation- och 
kommunikationsutrustning. Företaget har 8 anställda som arbetar med 
marknadsföring i Norden. Intervjun hölls med den av dessa anställda som arbetar 
med företagets sociala medier i Norden. Personen kommer fortsättningsvis att 
hänvisas till som Person C. På grund av geografiska omständigheter skedde intervjun 
på telefon. Intervjun följde samma struktur och inkluderade samma ämnen som de 
tidigare intervjuerna och som beskrivs i del 4.3. Avsaknad av tillgängliga verktyg 
ledde till att intervjun inte spelades in, utan anteckningar togs löpande. 
Anteckningarna sammanfattades sedan och presenteras här nedan. 

Varför arbetar man med sociala medier? 
Företagets huvudsyfte med arbete med sociala medier är att finnas lättillgängliga. 
Man vill kunna ha en direktdialog med slutkunden, då man normalt sätt mest har 
kontakt med återförsäljare. Det man har upptäckt med detta är att slutkunden har en 
annan typ av frågor än vad återförsäljarna har, oftast för att slutkunden inte har 
samma tekniska kunskaper. Genom att finnas lättillgängliga har man lättare att få 
feedback av slutkunden, för att få detta för man en dialog med sina följare. Person C 
säger att det är viktigt att man har den här typen av tvåvägskommunikation, för att de 
sociala medierna inte ska kännas som en annonsplats. En annan viktig del för att man 
använder sociala medier är för att man ska kunna lätt och snabbt nå ut med 
information till kunden, exempelvis information om nya uppdateringar. 

Vilka sociala medier arbetar man med? 
I norden arbetar man främst med Facebook. På Facebook har Sverige, Norge, 
Danmark och Finland egna konton. Genom denna uppsättning kan man hålla de olika 
kontona på de lokala språken, då man annars behövt gå över till engelska om man 
haft ett gemensamt konto. Man tror att majoriteten av kunderna föredrar att 
kommunicera på det lokala språket framför engelska. Förutom Facebook så jobbar 
man i norden även med Instagram och Youtube, dock inte lika aktivt. Man har också 
ett konto på Twitter, vilket man mestadels använder för att övervaka vad som sägs om 
företaget. Person C säger att man främst använder kontot om man ser att en kund har 
fått något helt om bakfoten. Då kan man gå in och reda ut situationen.  

Företaget har förutom Norden-kontona en rad olika konton på sociala medier för 
olika delar av världen eftersom företaget är ett globalt företag. Därför länkar man till 
andra länders sociala medier och bloggar i nyhetsbrev eller liknande när man i 
Norden inte har något konto där. Exempelvis så länkar man till USAs Twitterkonto i 
nyhetsbrevet, då det används mer aktivt. Även om företaget säljer produkter till 
många olika områden, med olika kundgrupper, har man valt att inte ha speciella 
kanaler för varje område i Norden. Den stora fördelen med detta är att det är 
lätthanterligt säger Person C.  
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Hur arbetar man med sociala medier? 
I norden är man 8 personer som jobbar med marknadsföring. Av dessa är det Person 
C som främst jobbar med sociala medier. Person C får också hjälp av sina 
medarbetare för att exempelvis översätta material för de olika kanalerna. I arbetet 
med sociala medier arbetar man främst i mediernas egna plattformar. Exempelvis så 
sker publicering på Facebook från Facebooks egna plattform. På Facebooksidorna har 
man också applikationer så som en tävlingssida, en ”Hall of Fame” och en 
Eventkalender. För att uppdatera informationen i dessa applikationer så använder 
man verktyget Wordpress. Wordpress är ett publiceringsverktyg som är Open Source 
och var från början tänkt att användas till bloggar. (Wordpress, 2015) Förutom att 
publicera innehåll direkt så schemalägger man också publiceringar, detta görs genom 
Facebooks egna schemaläggningsverktyg. Analyseringen av innehållet sköts även den 
via Facebooks egna verktyg. 

Person C säger att det som är mest tidskrävande när det gäller arbetet med sociala 
medier är förarbetet inför en publicering. Det är då viktigt att veta vad man ska 
publicera och hur man ska kommunicera ut det. Då Person C sköter publiceringarna i 
Norden behöver materialet också översättas, därför måste Person C skicka materialet 
när det är klart till sina kollegor i de Nordiska länderna för att få hjälp att översätta 
det. Därefter skickar kollegorna tillbaka materialet och Person C publicerar det. Inom 
företaget har man också en grupp som arbetar med marknadsföring för Europa. Vid 
olika kampanjer skapas därför material som varje lands medarbetare med sociala 
medier sedan kan välja om de vill publicera eller inte. De kan då också välja att 
översätta det materialet till det lokala språket. Då kunderna inte följer exempelvis 
både Sverige och Norge utan snarare Sverige och den globala kanalen, så gör det inget 
om materialet är samma i de båda kanalerna. 

Företaget för ingen aktiv konkurrentbevakning i sociala medier, då man känner att 
man inte vinner så mycket på det. ”Däremot så kollar man ju emellanåt” säger Person 
C. Vad man däremot gör är att man hämtar inspiration från andra sidor. Dessa sidor 
behöver dock inte vara varken konkurrenter eller ens i samma bransch. 

Hur ser man på sociala medier i framtiden? 
Inom den målgruppen man har så tror Person C att Facebook kommer fortsätta vara 
stora även i framtiden. Det är också därför man främst väljer att satsa på Facebook. 
Person C tror också att företaget kommer börja använda Twitter och Instagram allt 
mer. Framförallt tror Person C att användandet av Twitter kommer att öka. När det 
gäller nya sociala medier så tror Person C att nästa sociala media som kommer slå 
igenom kommer att använda videomaterial.  

Sociala medier är en snabb typ av kommunikation. Det krävs därför att företag är 
responsiva samtidigt måste de hela tiden vara tillgängliga. Trots att kraven på 
responsivitet och tillgänglighet redan idag är höga så tror Person C att kraven 
kommer öka ännu mer i framtiden, ”sen om det är sunt eller inte är en annan fråga” 
säger Person C. 
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Person C tycker att det är en stor fördel med sociala medier då dessa är så pass 
mycket billigare än traditionell reklam, exempelvis annonsering i radio och TV. 
Nackdelen är att det kostar desto mer i arbetstid. Däremot så tycker Person C att 
sociala medier är kanaler som utnyttjas alltför dåligt och något man bör tar tillvara på 
mer. 

6.2.3 Intervju III 
Den tredje intervjun hölls med en av de anställda på ett globalt företag som tillverkar 
och säljer drycker. För att bevara anonymiteten hos personen som intervjun hölls med 
kommer personen fortsättningsvis hänvisas till som Person D. Person D använder 
sociala medier i sitt arbete på företaget. Dessa används då främst som verktyg för 
internkommunikation. Person D sköter inte företagets officiella kanaler i sociala 
medier och är därför inte helt insatt i de verktyg som används vid publicering och 
kommunicering med följare på sociala medier. Dock arbetar Person D med företagets 
varumärke på sociala medier och har därför god insikt i det arbetet på sociala medier. 
Eftersom Person D inte sköter publiceringar så saknades kunskapen om vilka verktyg 
man använder för detta. Efter intervjun återkom Person D via mail med information 
om att man använder Instagrams egna verktyg för publiceringar på Instagram. 
Publiceringar på Facebook sköts via plattformen Sprinklr vilket ”duger i krig” som 
man uttryckte det.  

Varför arbetar man med sociala medier? 
Man jobbar på olika nivåer med sociala medier. Dels har man internationella och 
lokala kanaler som används för att synas utåt mot kunden. Samtidigt använder man 
som tidigare nämnt sociala medier för internbruk. Exempelvis för att kommunicera 
med sina studentambassadörer som man har runt om i landet. I arbetet med att 
använda sociala medier för att synas utåt till kunden, jobbar man både med 
publiceringar men också med att kommunicera med kunden. Detta gör man genom 
att man ser till att svara på kundernas kommentarer och om de skriver något till 
företaget.  

Vilka sociala medier arbetar man med? 
I Sverige så jobbar man främst med Instagram och Facebook. På Instagram så har 
man på företaget dels ett internationellt konto, men också ett lokalt konto per land. 
Förutom dessa har man olika nischade konton för exempelvis lokala återkommande 
event. På Facebook har man endast ett internationellt konto. Att varje land inte har 
egna konton på Facebook är plattformens funktion att kunna geostyra publiceringar. 
Med detta menas att man kan välja att en publicering endast ska visas för personer 
bosatta i ett visst område. Globalt sätt så jobbar man förutom med Instagram och 
Facebook också med Youtube och Twitter. Dessa sociala medier har man dock inte 
funnit nödvändiga att ha nationella konton på, därför lade man nyligen ner det 
nationella Twitterkontot.  

Hur arbetar man med sociala medier? 
I Sverige sitter 2 personer och arbetar med sociala medier och de arbetar också med 
innehåll på hemsidan. Som tidigare nämnts använder man sociala medier både till att 
publicera innehåll och kommunicera med sina användare. Samtidigt vill man att de 
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sociala medierna ska driva trafik till hemsidan. Därför publicerar man också exklusivt 
material på hemsidan, för att kunden ska vara tvungen att gå dit för att få ta del av 
materialet.  

Person D säger att det ibland det finns stunder då man inte har något lokalt material 
att publicera på sina lokala sociala medier. Till dessa stunder finns en databas med 
material som man då vänder sig till. Databasen är internationell och delas av alla 
länder som arbetar med sociala medier inom företaget. Det kan också vara att man 
hittar något material som passar så bra in för stunden att man väljer att publicera det 
istället för något lokalt innehåll. Det finns också en tanke att anställda på företaget 
ska kunna tipsa om material att publicera. Dock tycker man att det är viktigt att man 
alltid håller en hög kvalité på det som publiceras och därför är det alltid samma 
personer som sköter publiceringarna. Det är också dessa personer som är filtret som 
avgör vilka tips som publiceras och vilka som inte gör det. Tipsen kommer vanligtvis 
in antingen via sms/mms alternativt mail.  

Som tidigare nämnts så är det inte Person D som publicerar material på sociala 
medierna. Däremot så är det Person D som annonserar på exempelvis Facebook. 
Annonserna görs då via Facebooks egna plattform. När Person D sedan ska analysera 
resultatet av exempelvis en kampanj. Så begär Person D siffror av kollegan som sköter 
publiceringar av innehåll på sociala medier. Person D får då exempelvis reda på hur 
många visningar kampanjen haft, hur stor interaktionen varit och hur många klick 
den skapat.  

Trotts att företagets kunder kan delas upp i två grupper, vilka inte kan nämnas vid 
namn då det kan röja företagets anonymitet, så har man valt att endast ha ett konto 
och samla sina följare på. Därför tycker man att det är viktigt att innehållet är ämnat 
lika mycket för varje kundgrupp, för att inte den ena gruppen ska få ett annat intryck. 
Det är en utmaning för företaget men man gör det för att man inte vill splittra sig 
alltför mycket, Person D förtydligar detta, ”Annars sitter man plötsligt där på 200 
konton med 100 följare styck, istället för ett konto med stort antal följare.”. Där 200 
konton naturligtvis skulle kräva mer resurser för att hantera jämfört med de resurser 
som skulle krävas för att hantera ett.  

Som tidigare nämnts så används Sociala medier inte enbart för att synas mot kund 
utan även som internkommunikation. Då många av företages studentambassadörer är 
mellan 20 och 24 år gamla, så är det naturligt för dem att kommunicera via Facebook. 
De kollar då också Facebook minst femton gånger om dagen och många får även en 
notifiering direkt på telefonen när någon ny information kommit. Fördelen med att då 
använda Facebook som verktyg för att kommunicera är att det går snabbt att få ut 
information. Samtidigt är det ofta att Person D vill att studentambassadörerna hjälper 
till och sprider material via Facebook och då är det enkelt för dem att göra det om de 
får materialet via Facebook. Dessutom tycker Person D att Facebook är ett enkelt sätt 
att skapa en gemenskap då ambassadörerna är utspridda över hela landet. 
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Hur ser man på sociala medier i framtiden? 
”Sociala medier är absolut framtiden” säger Person D och fortsätter, ”Den är ju redan 
här”. Person D utvecklar detta med att Sociala medier kommer fortsätta spela en 
viktig roll för företag i framtiden. Person D säger att ”det är klart vi måste 
kommunicera och interagera med våra konsumenter” vilket Person D menar på att 
sociala medier hjälper företag att göra. När frågan om man som företag vill vara först 
med nya sociala medier svarar Person D att ”Vår ambition är inte att vara reaktiva 
utan vi ska driva utvecklingen”. Det är alltså viktigt för företaget att man tidigt finns i 
sociala medier som uppstår.  

Om man tittar på de sociala medier man i dagsläget använder, så tror Person D att 
även om användandet av Facebook har gått upp i åldrarna så kommer Facebook att ha 
en stor och viktigt roll även i framtiden. ”Facebook går inte att ignorera, varken som 
privatperson eller som företag” säger Person D. Vidare tror man att även Instagram 
kommer att fortsätta vara stora även i framtiden.  

6.3 Undersökning 
Undersökningen som skickades ut till omkring 80 företag resulterade i 24 svar, vilka 
går att läsa i Bilaga 1. I detta kapitel kommer svaren presenteras i detalj, i den ordning 
som frågorna följde. Eftersom den andra frågan var den fråga som var av störst 
intresse för undersökningen kommer att presenteras mer ingående. Delen kommer 
också innefatta en kort beskrivning av de olika verktyg som de svarade visade sig 
använda. 

6.3.1 Fråga I  
Den första frågan var vilka sociala medier som företaget använde. Av de 24 som 
svarade på undersökningen valde alla personer att svara på denna fråga. Resultatet av 
de 24 som svarade på frågan presenteras i Figur 1. Där kan man se att Facebook var 
den sociala median som mest användes då samtliga svarande visade sig använda den 
sociala median. Facebook var sedan följt av Instagram, Twitter och Youtube, med 21, 
15 respektive 14 svarande som använde. Om man istället kollar på andra änden så var 
de två minst använda sociala medierna Meerkat och Snapchat.  
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Figur 1 Vilka sociala medier använder ni? 

6.3.2 Fråga II 
Den andra frågan handlade om vilka verktyg företaget använder och som tidigare 
nämnts var detta frågan som var av mest intresse. Av de 24 personerna som svarade 
var det 8 som svarade på denna fråga, dessa svar presenteras i Figur 2. Vilket kan ses i 
Figur 2 var det två verktyg som mer än en svarade att de använde, Hootsuite och 
Komfo. En presentation av de verktyg från Figur 2 som kan vara av intresse för 
arbetet följer nedan. Hootsuite, liksom Falcon Social har redan presenterats i del 3.2, 
så nedan beskrivs endast de svarandes användningsområde av plattformarna och 
ingen beskrivning av plattformarna.  
 

 

Figur 2 Vilka verktyg använder ni? 
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Falcon Social 
Som kan ses i Figur 2 var det en person som svarade att man använde Falcon Social. 
Personen svarade i första frågan att de sociala medier man använde var Facebook, 
Twitter, Google+, Youtube, Instagram, Tumblr och LinkedIn. I den tredje frågan 
svarade personen att man använder sociala medier för att få en närmare kontakt med 
sina kunder för att på så sätt kunna stärka sitt varumärke. Rekommendationerna som 
personen ger i fjärde frågan är att man först ska lyssna och skapa sig kunskap om den 
sociala median man tänker börja använda, för att därefter sätta upp en långsiktig 
strategi. 

Hootsuite 
Av de svarande var det tre personer som använder Hootsuite, vilket kan ses i Figur 2. 
Den första av de tre använder de sociala medierna Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram, Pinterest, Snapchat och Meerkat. Förutom Hootsuite så använder man 
också verktygen Komfo, Notified och Falco. Resterande frågor valde personen att inte 
svara på.  
Den andra av de tre som svarade att de använder Hootsuite använder de sociala 
medierna Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest och Vimeo. Förutom 
Hootsuite svarade personen att man också använder Iconosquare och Socialblade. 
Man svarar också att av de sociala medierna så är det främst Instagram man lägger 
fokus på, främst på senare tid. Detta gör man dels för att inte har någon ”Organic 
Reach”. Brian Boland beskriver Organic Reach på följande sätt, ”Organic reach refers 
to how many people you can reach for free on Facebook by posting to your Page” 
(Facebook For Business, 2014). Organic Reach är alltså hur många människor man kan 
nå ut till på Facebook genom att göra publiceringar på sin sida, vilket inte kostar 
något. Den svarande upplever alltså att man behöver betala för att nå ut till fler på 
Facebook och skriver också att man upplever Facebooks regler för marknadsföring 
komplicerade. Detta tillsammans med att man upplevt en stor användarökning på 
Instagram de senaste åren gör att man valt att satsa mer på Instagram. Rådet som 
personen ger är att man ska anlita någon som förstår sociala medier och kan påpeka 
det viktiga med en strategi för sociala medier i företagets marknadsföringsstrategi. 
Den tredje som svarade att man använder Hootsuite använder de sociala medierna 
Facebook, Twitter och Youtube. Personen säger att man använder sociala medier till 
att publicera nyheter, information och lediga tjänster. Råden som personen ger är att 
man ska vara försiktig när man väljer material man ska publicera och att det är viktigt 
att den är relevant för publiken man publicerar den för. Man ska också tänka på att 
materialet man publicerar passar på den sociala median och att man minst publicerar 
något dagligen. Vidare rekommenderar personen att man använder Hootsuite för 
schemaläggning av publiceringar.  

Iconosquare 
Iconosquare är en plattform med verktyg för Instagram och låter användaren se visa 
publiceringar på Instagram. Användaren kan också kommentera på andra bilder och 
se bilder och videor som är populära för stunden. Iconosquare ger också användaren 
verktyg för att analysera sitt publicerade innehåll på Instagram. (Iconosquare, 2015) 
Plattformen erbjuder alltså användaren verktyg ur Analysering, Kommunicering och 
Övervakningskategorierna som presenterades i del 3.2.1. Förutom som en egen 
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applikation så finns också, som tidigare nämnts i del 3.2.5, Iconosquare som en 
applikation på plattformen Hootsuite.  

Komfo 
Komfo är en plattform som ger användaren verktyg för att övervaka och kommentera 
på sociala medier, publicera innehåll och analysera. Exempelvis har man verktyg för 
att schemalägga publicering av innehåll på de sociala medierna Facebook, Twitter, 
Youtube, Google+ och Instagram. (Komfo, 2015) Plattformen har alltså verktyg som 
passar i alla de kategorier som presenterades i del 3.2.1.  
Av de två som svarade att de använder Komfo har den förstas svar redan 
sammanfattats, då personen också använder Hootsuite. Den andra personen som 
svarade att man använder Komfo svarade också att den sociala median man använder 
är Facebook och man använder det för engagera, inspirera samt få nya följare.  

Notified 
Notified är en plattform för övervakning och analysering av sociala medier. Man 
samlar övervakningen och analyseringen från de olika sociala medierna i en 
plattform. Man stödjer bland annat Facebook, Twitter och Instagram. (Notified, 2014) 
Plattformen passar in i Analyserings- och Övervakningskategorin från del 3.2.1. 
Svaren från användaren som svarade att man använder Notified har redan 
sammanfattas då man också använde Hootsuite. 

Smarpshare 
Smarpshare är en plattform för att underlätta Employee Advocacy. ”Employee 
Advocacy is all about encouraging employees to participate in communications 
efforts and motivating them to share interesting professional content to their 
personal social media networks.” (Smarpshare Employee Advocacy, 2015) Employee 
Advocacy handlar alltså om att företaget använder sina anställdas kontaktnät på 
sociala medier genom att låta dem dela saker om företaget på sina sociala medier. 
Med plattformen kan man visa de anställda innehåll som man vill att de ska sprida 
och så kan de dela det vidare i sina sociala medier. Genom att dela innehåll kan de 
anställda få poäng, vilka man dels kan tävla mot de andra med, men också byta in mot 
en belöning. (Smarpshare, 2015) 
Personen som svarade att man använder Smarpshare använder sig av de sociala 
medierna Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram, Pinterest och Yammer. 
Förutom Smarpshare så använder man också plattformen Sysomos, en plattform som 
också kommer presenteras i detta kapitel. Man använder sociala medier då det har 
blivit en viktig del hur vi kommunicerar med varandra i dagens samhälle, både privat 
och professionellt. Genom att använda sociala medier vill man stärka både företagets 
varumärke i sociala medier, men också de anställdas personliga varumärken. De råd 
man ger är att man ska få sina anställda att vara mer aktiva i sociala medier och att 
man kan föreslå intressant innehåll som de kan publicera i sina sociala medier.  

Sprinklr 
Sprinklr är en plattform med verktyg som låter användaren publicera innehåll, både 
direkt och även senare med hjälp av schemaläggning. Det finns också verktyg för att 
övervaka trender och kommunicera med användare. Plattformen har också verktyg 
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för analysering. Det är 16 olika sociala medier som man kan använda med 
plattformen, exempelvis Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. (Sprinklr, 2015) 
Plattformen har verktyg som passar in i alla kategorierna från del 3.2.1. 
Personen som svarade att man använder Sprinklr svarade också att man använder sig 
av de sociala medierna, Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Personen sa också 
att man har en PR/Kommunikations agentur som hjälper företaget med dess sociala 
medier. Som råd ger personen att ett företag ska se till att ha en dedikerad person som 
ansvarar för sociala medier. 

Sysomos 
Sysomos är en plattform som ger användaren tillgång till verktyg för att analysera och 
övervaka innehåll på sociala medier. Användaren får exempelvis tillgång till verktyg 
som hjälper till att identifiera utlösare till varför en publicering blir populär. Ett annat 
exempel på verktyg som användaren får tillgång till är något som man kallar för 
Heartbeat. Heartbeat hjälper användaren att hålla koll på vad som sägs om företaget i 
sociala medier. (Sysomos, 2015) Om man ska kategorisera verktygen som plattformen 
tillhandahåller så hamnar de under Analyserings- och Övervakningskategorierna från 
del 3.2.1. Plattformen har också verktyg för att publicera innehåll på olika sociala 
medier från ett ställe. Publiceringen kan ske både direkt och vid en schemalagd tid. 
Om dessa verktyg ska kategoriseras kan de göras under Publiceringskategorin från del 
3.2.1. 
Personen som svarade att man använder Sysomos svarade också att man använder 
Smarpshare och därför har personens svar redan sammanfattats tidigare i texten. 
 

6.3.3 Fråga III 
Den tredje frågan var hur man arbetar med sociala medier. Av de 24 som svarade på 
undersökningen valde 14 att svara på frågan. Svaren som anses vara av intresse för 
arbetet är de där den svarande också sagt att man använder någon form av verktyg. 
Svaren från personerna som gjorde det har redan presenterats i del 6.3.2. Resterande 
svar finns i Bilaga 1. 

6.3.4 Fråga IV 
Av de 24 som svarade på undersökningen, valde 13 att svara på den fjärde frågan. 
Frågan handlade om vilka rekommendationer man skulle ge till ett företag för att 
kunna effektivisera arbetet med sociala medier. Alla svaren presenteras i Bilaga 1 och 
några har redan presenterats i del 6.3.2. 
Många av svaren handlar om innehållet i sociala medier, exempelvis att det är viktigt 
att man tänker efter innan man publicerar någonting. Det var många av de som 
svarade som tyckte att det är viktigt att man har en plan för sociala medier. Man 
tycker också att det är viktigt att man lär från sina följare och att man analyserar det 
som sker i sociala medier. 
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7 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras författarens egna slutsatser från litteraturstudien i kapitel 3 
och resultaten som beskrevs i kapitel 6. Förutom de egna slutsatserna kommer 
kapitlet också innehålla framtida arbeten. 

7.1 Diskussion 
I den här delen analyseras litteraturstudien och det resultat som presenterades i 
kapitel 6. Analysen av resultatet presenteras likt det gjorde i kapitel 6 genom att dela 
upp det i delarna Fältstudie, Intervjuer och Undersökning.  

7.1.1 Litteraturstudie 
Något som visades i detta kapitel är att det finns många plattformar som kan 
användas i arbetet med sociala medier, vilka kan leda till att arbetet med sociala 
medier kan skötas effektivare. Förutom plattformarna så studerades även några olika 
sociala medier som J.Lindeberg arbetar med i dagsläget. Som beskrivits i kapitel tre 
så är det viktigt att ha en grundförståelse för de sociala medierna, ifall arbetet kan 
effektiviseras ifall man kan sluta arbeta med en social media, utan att det påverkar 
företagets marknadsföring. Det går inte att rekommendera J.Lindeberg att sluta 
arbeta med någon social media endast efter resultatet av litteraturstudien. Detta på 
grund av att litteraturstudien visade att de sociala medier som man använder är alla 
väldigt populära sociala medier. Därför kan man inte effektivisera arbetet genom att 
sluta arbeta med någon av dessa på grund av risken för att förlora publicitet, vilket är 
ett av huvudsyftena med J.Lindebergs arbete i sociala medier. Det finns dock andra 
faktorer som kan göra att avsluta arbetet med vissa sociala medier kan vara aktuell. 
Detta diskuteras mer i del 7.1.5. 

Något som framkom i litteraturstudien och som beskrivs i del 3.1.1 var att användare 
på sociala medier är som mest aktiva på vardagskvällar och helger. Eftersom man på 
J.Lindeberg arbetar kontorstid är det då viktigt att man har schemaläggningsverktyg 
för att kunna publicera innehåll på sociala medier utanför arbetstiden.  

Vid jämförelse med de olika plattformarna som beskrivs i del 3.2.2 så ser man att 
Sproutsocial inte har stöd för Instagram. Eftersom Instagram är den sociala median 
som J.Lindeberg lägger ner mest tid på så är därför inte Sproutsocial en lämplig 
plattform för företaget att använda. Det går också se att Fanpage Karma saknar 
många verktyg ur de olika kategorierna som beskrivits i del 3.2.1. Detta gör att 
Fanpage Karma inte heller är ett lämpligt verktyg för J.Lindeberg att använda. Dessa 
slutsatser dras eftersom att man med de två nyligen nämnda verktyg kommer att 
behöva ytterligare verktyg alternativt använda de sociala mediernas egna verktyg för 
att utföra arbetet. Detta skulle då troligtvis göra arbetet mer ineffektivt. Vilka 
plattformar och verktyg man kan använda för att effektivisera arbetet kommer att 
diskuteras mer i del 7.1.7. 

7.1.2 Fältstudie 
Som tidigare nämnts bestod fältstudien av en intervju med den ansvarige av sociala 
medier på J.Lindeberg. Ett ämne som behandlades i intervjun var syftet med arbetet 
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med sociala medier. Det är ett viktigt ämne att ha hänsyn till när man letar sätt att 
effektivisera arbetet, då effektiviseringarna inte får påverka syftet med arbetet 
negativt. I intervjun framkom att huvudsyftet med arbetet är att nå ut till alla kunder 
genom att exempelvis publicera olika sorters material. Främst vill man nå ut till de 
kunder som inte läser så mycket tryckta medier, exempelvis tidningar och 
modemagasin. Något annat man tycker är viktigt med sociala medier är att kunna 
starta en dialog med kunden, för att på så sätt få feedback. Eftersom man dels vill 
publicera innehåll och också kommunicera med kunden är det viktigt att en plattform 
för effektivisering både har verktyg från Kommunicerings- och Publiceringskategorin 
som beskrevs i del 3.2.1. 

En annan viktig del som framkom i fältstudien var att man på J.Lindeberg vill lära sig 
mer om sina kunder. Nyligen har man börjat med att manuellt samla statistik om 
bilder som publiceras på Instagram. Detta görs för att se vilka bilder som får mycket 
spridning och vilka bilder som uppskattas av följarna. Eftersom detta görs manuellt så 
lär troligtvis ett verktyg för analysering kunna effektivisera det arbetet. Om man 
återigen ser på de kategorier som beskrivits i del 3.2.1 så ser man att om man ska 
använda en ny plattform för arbetet med sociala medier så bör den ha verktyg från 
analyseringskategorin. Det påpekades också under intervjun att om det är något man 
främst saknar när det gäller analyseringsverktyg så är det ett verktyg för att analysera 
arbetet med Instagram. Ett sådant verktyg är något som man prioriterar högt då det 
kan effektivisera stor del av arbetet samtidigt som det underlättar för att kunna 
förbättra det material som man publicerar.  

En ytterligare viktig del som framkom under intervjun var att man tycker att det är 
viktigt att man som företag tar sig tiden och engagerar sig i det som sägs om företaget 
på sociala medier. Med ett verktyg ur Övervakningskategorin som beskrivs i del 3.2.1 
så skulle man kunna övervaka om vad som skrivs i sociala medier om företaget. 
Dessutom skulle man kunna övervaka olika ämnen som diskuteras på de olika sociala 
medierna och på så sätt kunna engagera sig ännu mer i de olika diskussioner som 
förs. 

Under intervjun diskuterades också hur man arbetar med sociala medier, här 
framkom det att man använder de olika sociala mediernas egna plattformar vid 
publicering. Förutom när man schemalägger publiceringar på Instagram då använder 
man ett schemaläggningsverktyg. Det framkom också att man ogillar att göra 
publiceringar från telefonen eftersom det då är lättare att göra fel. Felen skulle kunna 
förebyggas genom att använda ett verktyg på datorn för att publicera allt innehåll på 
Instagram. Eftersom felen då skulle bli färre kan man anta att tidsåtgången för att 
göra publiceringen också skulle minska och därav effektiviseras.  

Schemaläggningsverktyget man använder för Instagram visade sig också inte vara 
optimalt eftersom man var tvungen att godkänna publiceringen vid den tidpunkt när 
den sker. Fördelen med verktyget är alltså att man kan göra allt förarbete för 
publiceringen och därefter med ett knapptryck publicera bilden. Nackdelen däremot 
är att man inte helt kan automatisera publiceringen utan måste finnas tillgänglig vid 
tidpunkten.  
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Om man skulle börja använda en plattform för arbetet med sociala medier så 
framkom det under intervjun att man i så fall skulle behöva en eller två användare till 
plattformen. Detta är bra att ha hänsyn till då vissa plattformar erbjuder dyrare 
tjänster där antalet användare man får till plattformen är högre. Eftersom man endast 
behöver en eller två användare är antalet användare till plattformen av mindre vikt. 

Något som man påpekade upplevdes ineffektivt vad det gäller arbetet med sociala 
medier, så var det att publicera en bild på Instagram som man blivit tipsad om via 
mail. Processen för detta, vilken beskrivits i del 6.1, innehar delar som inte skulle 
behövas om man istället publicerade innehållet från en dator istället för från 
telefonen. Ett sådant verktyg skulle behöva att man kan överföra bilden från mailen 
till verktyget och därefter publicera materialet på Instagram. Förutom att slippa 
stegen att maila över bilden till telefonen och importera bilden till telefonens 
kamerarulle så skulle man också minska felen i processen med att publicera bilden 
från telefonen som tidigare beskrivits. 

7.1.3 Intervjuer 
Något som var gemensamt för de olika företagen som intervjuades, var att när det 
gäller arbete med sociala medier fokuserade man främst på Facebook och Instagram. 
Gemensamt för företagen var också att om man hade ett lokalt Twitterkonton, så var 
det antingen inaktivt eller passivt. Med passivt syftar man på att man endast använde 
kontot för att övervaka vad som sades om företaget på Twitter. Nedan diskuteras varje 
intervju var för sig. 

Intervju I 
Från den första intervjun framkom det som tidigare nämnts att de sociala medier man 
främst använder är Facebook och Instagram, men också Pinterest. Det framkom 
också att man valt att inte använda sitt Twitterkonto längre då ”Twitter passar bättre 
för politiker och författare” som man sa i intervjun. Här tycker man alltså att man 
som företag inom kläder- och möbelbranschen inte hör hemma på Twitter och man 
har alltså helt slutat med att använda denna sociala median.  

Något annat man påpekade är att eftersom man har konton i flera olika sociala medier 
är det viktigt att de som följer företaget i alla sociala medier inte upplever att det är 
samma innehåll på alla ställen. Företaget vill att kunden ska känna att det är en idé att 
följa företaget i alla sociala medier man finns i. Det skulle därför vara bra om man 
hade en plattform där man har en bra överblick på vad man har publicerat på de olika 
sociala medierna.   

De plattformar man använder för att arbeta med sociala medier utan de sociala 
mediernas egna är Schedugram och Iconosquare. Schedugram använder man för att 
schemalägga publiceringar på Instagram och Iconosquare används för att övervaka 
om följare kommenterat på äldre bilder. Företaget har ingen större övervakning på 
sina konkurrenter än att man följer dessa i olika sociala medier. Däremot saknar man 
ett verktyg för att bättre kunna övervaka dessa. Det är alltså bra om en plattform som 
används för att arbeta med sociala medier har ett sådant verktyg. 
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Intervju II 
Som tidigare nämnts så arbetar man även här med de sociala medierna Facebook och 
Instagram, men också med Youtube. Arbetet med Youtube är dock inte lika aktivt. 
Dessutom har man ett passivt konto på Twitter som används för att övervaka vad som 
sägs om företaget där.  

Trots att företaget säljer produkter inom många olika områden, vilket medför att man 
har många tydligt skilda kundgrupper, har man valt att endast ha ett gemensamt 
konto för detta på olika sociala medier. Detta skiljer sig från J.Lindeberg där man har 
skilda konton för Golf, Skidor och Mode. Förutom att J.Lindebergs sätt att använda 
tre olika konton leder till att det krävs mer resurser för att arbeta med sociala medier 
så kan det också leda till att följarna inte vet alla områden man finns inom. 
Exempelvis kanske en kund som följer Golfkontot inte ha en aning om att man även 
tillverkar skidkläder. 

Något man tycker är viktigt redan nu, men som kommer vara ännu viktigare i 
framtiden är att företag blir mer och mer responsiva när det gäller sociala medier. Det 
man menar är att man som företag exempelvis snabbt agerar på vad som skrivs om 
eller till företaget på sociala medier. För att göra detta krävs antingen att man har 
någon som sitter och manuellt övervakar, eller ett verktyg som övervakar och som kan 
notifiera användaren om något viktigt händer. 

Intervju III 
Det tredje företaget som intervjuades jobbar också som tidigare nämnts mest med de 
sociala medierna Facebook och Instagram. Globalt jobbar företaget också med Twitter 
och Youtube. Tidigare har man även haft ett lokalt Twitterkonto, men man la ner 
Twitterkontot då man inte fann det nödvändigt att ha. 

Något annat som diskuterades under intervjun var att man på företaget har en 
databas med material som man kan publicera i sina sociala medier. Materialet som 
finns i databasen, kan dels komma från anställda men också från andra delar av 
världen. Detta eftersom databasen delas bland alla olika lokala kontor. Det vore 
därför bra om man hade en plattform för arbetet med sociala medier som har 
möjlighet att innehålla en databas med material.  

Företagets kunder går att dela upp i två kundgrupper, trots detta har man valt att 
endast ha ett konto per social media som man samlar sina följare på. Detta gör man 
för att om man skulle ha många olika konton i olika sociala medier så blir det tillslut 
alldeles för många konton att hålla reda på, vilket också skulle kräva alldeles för 
mycket resurser. Det ska också poängteras att man finner det viktigt att man 
publicerar lika mycket material som passar ena kundgruppen som man publicerar 
material som passar den andra. Detta för att inte man ska förlora följare som tycker 
att det blir för lite innehåll som passar dem.   

7.1.4 Undersökning 
I undersökningen framkom det precis som från intervjuerna att Facebook och 
Instagram är de sociala medier som flest av de tillfrågade använder. Alla som svarade 
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på undersökningen svarade att man arbetar med Facebook och 87,5%av de som 
svarade sa att man använder Instagram. En annan social media som var populär 
bland de svarande var Twitter, där 62,5% svarade att man använder denna sociala 
median. Det man kan se här är att man på J.Lindeberg har valt att fokusera på de 
sociala medier som också andra företag fokuserar på. Här kan man då dra slutsatsen 
att det borde vara rätt väg att gå och om det skulle visa sig vara fel väg så skulle man 
åtminstone inte vara ensam om det. Mer diskussioner om vilka sociala medier man i 
framtider bör arbeta med på J.Lindeberg kommer i del 7.1.5. 

När det gäller olika plattformar för arbetet med sociala medier så var det två 
plattformar som var populärare än andra bland de svarande. Av de två plattformarna 
som var populärast, så var Hootsuite den populäraste plattformen följt av Komfo. 
Båda är plattformar som har verktyg från alla de kategorier som beskrivs i del 3.2.1. 
Plattformarna har båda också tidigare beskrivits mer ingående i tidigare kapitel. 
Något annat intressant som visade sig var att av de som svarade att man använder 
någon form av plattform så var det 1 som använde 4 plattformar, 1 som använde 3, 1 
som använde 2, samt 5 som använde 1 plattform. Detta går att se i Figur 3 nedan. Att 
många av de som använder plattformar för arbetet med sociala medier använder flera 
stycken stödjer Erlandssons argument att det inte finns en plattform som passar 
perfekt, utan man kan behöva använda flera olika plattformar. (Erlandsson, 2014) 

En plattform som en av de svarande sa att man använde var Smarpshare. Som 
tidigare beskrivits är detta ett verktyg för att underlätta Employee Advocacy. 
Kandidatexamensarbetet är begränsat till att effektivisera J.Lindebergs arbete med 
sociala medier, vilket inte innefattar hur man ger material till sina anställda som de 
kan publicera på sina egna konton i sociala medier. Eftersom man inte arbetar med 
Employee Adocacy så skulle detta kräva mer resurser och är därför inte av intresse i 
detta arbete. Dock vill man påpeka att eftersom J.Lindeberg är inom modebranchen 
kan det vara viktigt med Employee Advocacy och hur de anställda framställer sig 
själva i sociala medier. Därför vill man rekommendera J.Lindeberg att se mer på detta 
och då skulle Smarpshare kunna vara en intressant plattform. Däremot är det som 
tidigare nämnts inte av vidare intresse för detta arbete då det saknar verktyg från 
många av kategorierna från del 3.2.1. 
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Figur 3 Fördelningen på hur många som använder x -antal plattformar 

7.1.5 Sociala medier 
Som tidigare nämnts arbetar J.Lindeberg för närvarande främst med de sociala 
medierna Facebook, Instagram, Twitter. Både förstudien, intervjuerna och 
undersökningen som gjorts i arbetet visar alla på att dessa tre sociala medier är 
populära. Framförallt Facebook och Instagram. Som tidigare nämnts visade alla tre 
intervjuer som hölls med andra företag att man inte längre arbetar aktivt med Twitter 
i Sverige. Däremot hade de stora globala företagen som intervjuades globala 
Twitterkonton. Intervjuerna indikerade på att man inte behöver ha ett Twitterkonto 
för sina svenska följare, då det inte finns tillräckligt med användare i Sverige som är 
intresserade av företag på Twitter. Däremot så är det fortfarande viktigt att övervaka 
ifall något skrivs om företaget på Twitter. Exempelvis om något negativt om företaget 
får stor spridning. Genom att man på J.Lindeberg skulle gå över till att arbeta passivt 
med Twitter och använda någon form av verktyg för att övervaka så skulle man kunna 
minska den tid som man spenderar på arbetet med Twitter.  

7.1.6 Antal konton 
Det som framkom under intervjuerna var att även om företagen hade tydligt skilda 
kundgrupper så hade man inte separata konton för detta. Som tidigare nämnts har 
man på J.Lindeberg olika konton för Golf, Skidor och mode. Genom att samla dessa 
spridda konton under ett och samma, skulle man minska antalet konton som man 
arbetar i. Det skulle också leda till att man kan minska arbetstiden på den sociala 
median, genom att bara behöva hantera ett konto. En annan positiv sak som en sådan 
sammanslagning skulle bidra till är att exempelvis golfkunder skulle kunna upptäcka 
att man som företag också säljer skidkläder. Nackdelar med att slå samman kontona 
är att man kan riskera att förlora följare som endast är intresserade av ett ämne, 
exempelvis golf. En annan viktig del som också påpekades i en av intervjuerna är att 
om man har ett gemensamt konto så är det viktigt att följarna får en bra blandning av 
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innehållet och exempelvis att det inte bara är skidmaterial som publiceras. Annars 
kan som tidigare nämnts företaget bli ointressant att följa för specifika kunder. 

7.1.7 Plattformar 
Förstudien visade på att det finns en stor mängd olika plattformar som kan hjälpa till 
att effektivisera arbetet med sociala medier. Exempelvis så kan man samla sina 
sociala medier på en plattform och på så sätt spara den tid det tar att växla mellan 
dessa. Genom att använda en plattform på datorn skulle man kunna effektivisera 
publiceringen då det i intervjun med J.Lindeberg framkom att man gör mer fel när 
man publicerar material från telefonen. Varje fel som körs tar extra tid i arbetet och 
genom att minska antalet fel skulle man också minska tiden som läggs ner på 
publiceringen. Som tidigare nämnts så finns en stor mängd plattformar som skulle 
passa J.Lindebergs ändamål. De som funnits och som är av intresse för J.Lindeberg 
har beskrivits i tidigare delar. Några av dem har redan uteslutits då de saknat vissa 
kriterier, resterande listas i bokstavsordning i Tabell 4 med fördelar och nackdelar för 
respektive plattform. Därefter diskuteras vilka av plattformarna som skulle passa bäst 
för J.Lindebergs ändamål.   

Tabell 4 - Sammanfattning av plattformarnas för- och nackdelar 

Plattform Fördelar Nackdelar 

Falcon Social • Har verktyg från alla 
kategorier i del 3.2.1 

• Har stöd för Facebook, 
LinkedIn, Instagram 
och Twitter. 

• Saknar stöd för Yammer 

Hootsuite • Har verktyg från alla 
kategorier i del 3.2.1 

• Har stöd för Facebook, 
LinkedIn, Instagram, 
Twitter och Yammer. 

• Har stöd för 
Iconosquare i 
plattformen 

• Går att använda gratis 

 

Iconosquare • Har verktyg som kan 
placeras i Analyserings-, 
Kommunicerings- och 
Övervakningskategorin 
från del 3.2.1 

• Endast stöd för Instagram 

• Saknar verktyg från 
Publiceringskategorin från 
del 3.2.1 
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• Går att använda som ett 
verktyg på Hootsuite 

Komfo • Har stöd för Facebook, 
Twitter och Instagram 

• Har verktyg från alla 
kategorier i del 3.2.1 

 

Notified • Har stöd för Facebook, 
Twitter och Instagram 

• Har verktyg som kan 
placeras i Analyserings- 
och 
Övervakningskategorin 
från del 3.2.1 

• Saknar verktyg från 
Kommunicerings- och 
Publiceringskategorin från 
del 3.2.1 

Spredfast • Har stöd för Facebook, 
LinkedIn, Instagram 
och Twitter 

• Har verktyg från alla 
kategorier i del 3.2.1 

 

 

Sprinklr • Har stöd för Facebook, 
LinkedIn, Instagram 
och Twitter 

• Har verktyg från alla 
kategorier i del 3.2.1 

 

Sysomos • Har verktyg som kan 
placeras i Analyserings-, 
Publicerings- och 
Övervakningskategorin 
från del 3.2.1 

• Saknar verktyg från 
Kommuniceringskategorin 
från del 3.2.1 

 

Som tidigare nämnts och som kan ses i tabell 4 finns det flera plattformar med 
verktyg från alla kategorier från del 3.2.1. Vilka alla kan användas för att effektivisera 
arbetet med sociala medier på J.Lindeberg. Dock finns det en av dessa som inte har 
stöd för den sociala median Yammer, vilket tidigare nämnts är en social media som 
J.Lindeberg använder. Plattformen ses därför inte som optimal. Som tidigare nämnts 
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kan det också vara som så att endast ett verktyg inte passar perfekt för företaget, utan 
man kan behöva använda en kombination av olika.  

De verktyg som tycks passa bäst för J.Lindebergs ändamål är Hootsuite, Komfo, 
Spredfast och Sprinklr. Iconosquare kan vara ett bra komplement till Hootsuite, då 
man kan använda den i samma plattform och dess verktyg kan ge bättre möjlighet till 
att analysera publiceringar på Instagram. Analyseringen av publiceringar på 
Instagram är något som framkom i intervjun på J.Lindeberg är något som man i 
dagsläget sköter manuellt. Genom att istället använda Iconosquare för detta ändamål 
skulle effektivisera arbetet med sociala medier. Sysomos saknar, som tidigare nämnts, 
verktyg från kommuniceringskategorin. Något som framkom från intervjuerna var att 
det är viktigt att man som företag är responsivt och kan svara snabbt till kunderna. 
Eftersom Sysomos saknar verktyg för att svara andra användare på sociala medier 
direkt i plattformen så är det mer tidskrävande att använda denna plattform än någon 
av de som har detta verktyg. Detta på grund av att man då hade varit tvungen att 
öppna den sociala median som man skulle svara till en användare på och därefter 
hitta det inlägg som man tänkte svara på. Notified saknar även det verktyg från 
Kommuniceringskategorin i del 3.2.1 och man kan heller inte publicera innehåll 
direkt från plattformen. Detta gör att de andra plattformarna som har sådana verktyg 
skulle kunna effektivisera arbetet ännu mer.  

När valet kommer till att välja mellan Hootsuite, Komfo, Spredfast och Sprinklr så är 
alternativen väldigt lika varandra. Alla alternativen har verktyg från alla kategorierna 
från del 3.2.1 och när man kollar på plattformarna är de väldigt lika varandra. 
Eftersom plattformarna är så lika varandra så uppskattar man att de kommer kunna 
effektivisera arbetet med sociala medier lika mycket. Det som då kan komma att bli 
avgörande är priset för respektive plattform.  

Den enda av de fyra plattformarna som är någorlunda öppna med sina priser är 
Hootsuite. Med detta menas att man på Hootsuites hemsida kan läsa om de olika 
betalalternativen som man tillhandahåller. De andra tre visar inga priser på hemsidan 
utan dessa ska fås via kontakt. Både Komfo, Spredfast och Sprinklr kontaktades 
antingen via mail eller telefon, men ingen av dem kunde uppge priser utan det var 
individuellt för olika företag. Något ungefärligt intervall kunde heller inte uppges utan 
man insisterade på att hänvisa till att det var individuellt för varje företag. Det ska 
också noteras att Komfo har en gratisversion, men denna inkluderar endast verktyg 
för att analysera arbetet med Facebook. 

Hootsuite däremot har som tidigare nämnts dels en gratisversion men också två olika 
betalversioner där den första, Pro-versionen, kostar från 9.99 dollar per månad. Pro-
versionen finns också tillgänglig att testa gratis i 10 dagar. Eftersom dessa plattformar 
alla innehåller de verktyg som krävs för att kunna effektivisera J.Lindebergs arbete i 
sociala medier föreslår man att man börjar med att testa Hootsuites gratisversion. Då 
ser man hur mycket arbetet effektiviseras och kan därefter värdera hur mycket man är 
beredd att betala för en sådan tjänst. Därefter kan man ta in offerter från Hootsuite, 
Komfo, Spredfast och Sprinklr för att se vilken som är billigast. Dessutom har man 
också möjlighet att prova Hootsuites Pro-version i 30-dagar utan att det kostar något.  
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7.1.8 Databas 
Något som framkom under en av intervjuerna var att företaget hade en global databas 
där de lokala kontoren kunde hämta material för att publicera till sina sociala medier. 
Genom att göra samma sak på J.Lindeberg skulle man kunna effektivisera 
publiceringar, då man slipper att maila materialet fram och tillbaka. Istället kan man 
ladda upp det till en databas som man kan hämta materialet ifrån direkt till 
plattformen man använder för att publicera. Detta skulle då fungera antingen om man 
använder en av tidigare nämnda plattformar alternativt Facebooks egna plattform. 

7.2 Effektiviseringsförslag 
Målet med arbetet var att hitta en lösning på hur man kan effektivisera J.Lindebergs 
arbete med sociala medier. Lösningen som funnits består av fyra skilda punkter och 
dessa förklaras mer detaljerat nedan. 

Twitter 
J.Lindeberg bör se över om man verkligen ska fortsätta använda den sociala median 
Twitter. Detta bör man göra då det framkommit under intervjuerna med andra 
företag att man antingen inte använder Twitter, alternativt har ett passivt konto på 
tjänsten, i Sverige. Då J.Lindeberg är ett globalt företag med kunder och kontor i 
många olika länder så bör man fortsätta ha ett aktivt konto. Däremot betyder det inte 
att man måste sköta kontot från Sverige. När man ser över om man bör fortsätta 
använda Twitter från Sverige så bör man se efter var man har flest följare, om det 
skulle visa sig vara att flest följare är bosatta i USA så bör man kanske ålägga kontoret 
i USA att sköta kontot. Twitter är en snabb media och det gäller som företag att man 
är snabb att svara, om flest följare är bosatta i USA så kan det på grund av 
tidsskillnaden vara svårt att vara responsiva om kontot sköts från Sverige.   

Plattform 
Den andra punkten man i arbetet kommit fram till är att man på J.Lindeberg bör ta 
hjälp av någon form av plattform för att effektivisera arbetet med sociala medier. Det 
finns många olika plattformar som man kan använda och de som har hittats och som 
varit av intresse för arbetet har presenterats i tidigare kapitel. Hootsuite är den 
plattform som funnits lämpligast att man på J.Lindeberg börjar med att använda. Den 
stora fördelen med Hootsuite är att plattformen har verktyg från alla kategorier i del 
3.2.1, men också så finns det en gratisversion av plattformen. Eftersom plattformen är 
gratis så tar man ingen ekonomisk risk och kan därför utvärdera hur mycket 
effektivare arbetet blir och därefter värdera tjänsten. Efter det kan man ta in offerter 
från de andra plattformar som beskrevs i del 7.1.6. Alla fyra plattformar har, som 
tidigare påpekats, de verktyg som man behöver för att kunna effektivisera arbetet med 
sociala medier. Eftersom de är så lika, kan det som avgör vilken plattform man väljer 
dels vara priset, men också vilket intryck man får av sidorna. Vilket är något som är 
upp till företaget själva att avgöra. 

Antal konton 
Antalet konton man har på de olika sociala medier är den tredje punkten bland 
lösningarna som arbetet resulterat i. Under intervjuerna med andra företag framkom 
det att man endast har ett konto trots tydlig skilda kundgrupper. Anledningar till att 
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man valt att arbeta på detta sätt är exempelvis att det är krävs mindre resurser för att 
underhålla ett konto istället för flera. En annan anledning är att man visar kunderna 
vilken bredd på sina produkter man som företag har. Risken finns, när man som i 
J.Lindebergs fall har skilda konton för sina olika produktsegment, att kunden endast 
har vetskap om just ett av detta. Dock finns risken att kunder som exempelvis endast 
är intresserade av skidåkning skulle sluta följa företaget om man publicerade material 
om golf. Genom att balansera materialet man publicerar så att man får ett jämnt flöde 
av de olika områdena behöver det inte betyda att man tappar följare. Av dessa 
anledningar råder man därför J.Lindeberg vad man tycker är viktigast och bedöma 
om den risken man tar vid en sammanslagning av kontona är värt det minskade 
arbetet och de ekonomiska kostnaderna det innebär. 

Databas 
Den fjärde punkten för att effektivisera arbetet med sociala medier på J.Lindeberg är 
man bör införa en databas, något som beskrivits tidigare i arbetet. Fördelen med att 
införa en databas är att man kan lagra material som skall publiceras på olika sociala 
medier. Genom att komma åt databasen med hjälp av exempelvis plattformen 
Hootsuite som tidigare diskuterats kan man effektivisera arbetet ytterligare. Genom 
att ladda upp bilder direkt till en databas så slipper man krånglet med att maila bilder 
fram och tillbaka, om exempelvis någon av de anställda mailar in en bild till den 
ansvarige för sociala medier på J.Lindeberg. 
 

7.3 Framtida arbete 
Förutsatt att antalet sociala medier och antalet plattformar för arbete med sociala 
medier fortsätter att öka så finns det en anledning att i framtiden hitta nya sätt att 
effektivisera arbetet med sociala medier. Eftersom man då har nya förutsättningar, 
kommer man kunna effektivisera arbetet på nya sätt. Att effektivisera arbetet med 
sociala medier är ett projekt som kommer kvarstå så länge förutsättningarna 
fortsätter att förändras. 

Ett ytterligare exempel på framtida arbeten är att man kan undersöka Employee 
Advocacy och hur man skulle kunna använda de anställda och deras privata nätverk i 
sociala medier i arbetet med företagets. Genom att hitta verktyg som minimerar 
arbetet med Employee Advocacy kan man öka det avtryck man gör i sociala medier 
utan att det kostar för mycket resurser.
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Bilaga 1 

 
 

Frågor 
 
Fråga 1: 
Which of the following social media platforms are your company currently using?  

Fråga 2: 
Which of the following services are your company currently using? 

Fråga 3: 
Please describe in a few words how your company utilizes social media in your 
professional work. 

Fråga 4: 
What recommendations would you give to a company, in order to increase efficiency 
in their professional utilization of social media? 
 

Svar 
 
Svarande 1 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter and Facebook. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3: 
Mostly'we'use'Facebook'and'Instagram'to'spread'news'and'information'about'new'products.'
Also'we'use'social'media'to'try'to'build'a'more'"life'style"'feeling'about'our'brand.'
Fråga 4: 
Have'a'plan'for'social'media'and'be'consistent'in'the'way'material'is'presented.'Don't'just'
post'randomly'selected'posts.'
 
Svarande 2 
Fråga 1:  
Instagram, Twitter, Facebook, Vimeo and LinkedIn. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3: 
Primarily'as'a'recruiting'tool'but'aslo'for'marketing'and'communication'with'different'target'
groups'C'candidates,'clients'and'potential'coCworkers.'
Fråga 4: 
Grow'your'networks'to'get'a'greater'impact'on'your'communication.'
 
Svarande 3 
Fråga 1: 
Twitter, Facebook and Youtube. 



 

 

Fråga 2: 
Hootsuite 
Fråga 3:  
Posting'news,'stories,'information'and'job'postings.'
Fråga 4: 
Carefully'chose'your'content.Post'relevant'information'to'your'audience'(e.g'country'
specific)'Ensure'that'your'post'fits'the'type'of'social'media.'Post'at'least'daily.'Use'Hootsuite'
to'schedule'your'posts.'
 
Svarande 4 
Fråga 1: 
Instagram and Facebook. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
- 
Fråga 4: 
- 
 
 
Svarande 5 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Google+ and Pinterest. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
Social'Media'is'becoming'increasingly'important'in'the'way'we'communicate,'both'in'a'
personal'and'in'a'professional'way.'It'builds'both'our'peoples'personal'brand'as'well'as'our'
companys.'
Fråga 4: 
Help'your'people'become'more'active.'Suggest'content,'and'say'that'it'is'OK'be'active'in'
SoMe.'
 
Svarande 6 
Fråga 1: 
Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn and Google+. 
Fråga 2: 
Tweetdeck. 
Fråga 3:  
We'use'social'media'for'corporate'branding,'communication'with'our'users'and'sometimes'
for'advertising.'We'focus'on'delivering'news'and'information,'customer'service'errands'and'
sometimes'just'to'engage'our'users'with'fun'posts'and'images.'
Fråga 4: 
Get'to'know'your'audience,'post'relevant'information'and'post'frequently.'Always'answer'
questions'in'comments'or'PM'in'a'reasonable'time.'
 



 

 

Svarande 7 
Fråga 1: 
Twitter, Instagram, Facebook and Youtube. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
- 
Fråga 4: 
- 
 
Svarande 8 
Fråga 1: 
Twitter, Instagram, Facebook, Youtube and Yammer. 
Fråga 2: 
- 
 
 
Fråga 3:  
Our'company'are'mainly'focusing'on'advertising'our'capabilities'and'thoughts'on'technology;'
current'and'future.'Also'using'it'to'find'new'candidates'to'recruit.'
Fråga 4: 
1.'Set'a'strategy'for'what'you'want'to'achieve'and'how'to'accomplish'them.'2'Inform'and'
educate'your'employees'of'the'strategy'and'empower'them'on'how'they'can'contribute'
 
Svarande 9 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter, Facebook and Youtube. 
Fråga 2: 
Sprinklr. 
Fråga 3:  
Driven'by'an'PR'/'Communication'Agency'
Fråga 4: 
Have'a'dedicated'SoMe'person'
 
Svarande 10 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter, Facebook, Youtube and Google+. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
Our'main'goal'is'to'strengthen'our'brand.'But'we'also'like'telling'customers'in'a'fast'way'
when'we'are'launching'new'products'and'to'keep'them'updated'regarding'stock'availability,'
software'downloads'and'other'news.'
Fråga 4: 
To'find'the'best'way'to'communicate'with'their'particular'type'of'client,'in'a'downCtoCearth'
way.'



 

 

 
Svarande 11 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter, Facebook, Vimeo, Youtube and Google+. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3: 
-  
Fråga 4: 
- 
 
Svarande 12 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Google+ and Pinterest. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
- 
Fråga 4: 
- 
 
Svarande 13 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter, Facebook and Pinterest. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3: 
-  
Fråga 4: 
- 
 
Svarande 14 
Fråga 1: 
Instagram, Facebook, and Youtube.  
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
- 
Fråga 4: 
- 
 
Svarande 15 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter, Facebook, Vimeo, Youtube and Pinterest. 
Fråga 2: 
Hootsuite, Iconosquare and Socialblade. 



 

 

Fråga 3:  
While'we'are'active'on'several'social'media'networks,'we'have'put'a'very'large'focus'on'
Instagram'over'the'last'several'months.'This'is'partly'due'to'0'organic'reach'with'
Facebook/more'difficult'advertising'guidelines'on'Facebook'and'also'Instagram's'tremendous'
growth'over'the'last'year.'
Fråga 4: 
Hire'a'social'media'professional'and/or'someone'who'understands'social'media'that'can'
communicate'the'importance'of'social'media'in'a'company's'marketing'strategy.'
 
Svarande 16 
Fråga 1: 
Instagram and Facebook. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
- 
Fråga 4: 
- 
 
Svarande 17 
Fråga 1: 
Instagram, Facebook and Youtube. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
In'short:'We'use'FB'mainly'for'promotions,'instagram'for'inspiration'and'youtube'for'storage.'
Also'We'use'other'social'media'like'blogs'for'collaborations.'
Fråga 4: 
Learn'from'your'customers'and'analytics,'continousely'improve'and'dont'be'afraid'of'
changing'your'strategies.'
 
Svarande 18 
Fråga 1: 
Instagram and Facebook. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
- 
Fråga 4: 
- 
 
Svarande 19 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Pinterest, Snapchat and Meerkat. 
Fråga 2: 
Hootsuite, Komfo, Notified and Falco. 



 

 

Fråga 3:  
- 
Fråga 4: 
- 
 
Svarande 20 
Fråga 1: 
Instagram, Twitter, Facebook,Youtube and Google+. 
Fråga 2: 
Falcon Social. 
Fråga 3:  
To'get'in'closer'contact'with'our'customers'thereby'sthrenghening'our'brand.'
Fråga 4: 
First'listen'and'get'knowledge'of'the'platforms'then'set'a'long'term'strategy.'
 
Svarande 21 
Fråga 1: 
Facebook. 
Fråga 2: 
Komfo. 
Fråga 3:!!
To'engage'and'inspire'our'fans'and'to'attract'new'ones'
Fråga 4: 
- 
 
Svarande 22 
Fråga 1: 
Instagram, Facebook and Pinterest. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3: 
For'us,'it's'important'to'communicate'the'same'inspiration,'atmosphere'and'service'in'our'
social'media'channels'as'in'our'physical'shops.'We'make'strategic'plans'and'put'a'lot'of'time'
and'effort'in'our'photo'material'and'copywriting.'Everything's'connected!'
Fråga 4: 
Make'plans,'know'your'customers/followers,'be'consequent,'allow'it'to'take'time,'be'
personal,'cooperate'with'people/companies'who'think/are'like'you'and'stay'service'minded.'
 
Svarande 23 
Fråga 1: 
Instagram, Facebook and Pinterest. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3:  
- 
Fråga 4: 



 

 

- 
 
Svarande 24 
Fråga 1: 
Instagram and Facebook. 
Fråga 2: 
- 
Fråga 3: 
We're'mainly'using'our'social'media'channels'to'communicate'with'our'customers'and'
clients.'Getting'out'brand'content'and'similar.'
Fråga 4: 
Think'before'you'post'anything.'Ask'yourself'"WHY'DO'WE'POST'THIS?"'Create'an'agenda'for'
your'social'media'updates'and'sync'it'with'your'marketing'plan.'
 


