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The architecture of a Social Media Strategy to 
increase dialogue and interaction 
- A study of the development of a Social Media Strategy for a non-
profit organization

Abstract
Without doubt usage of social media is increasing rapidly and globally in all levels of societies 
and organizations. Businesses of all shapes and sizes are embracing Social Media as an 
important marketing tool. Social Media provide many opportunities for non-profit organizations 
to increase their presence, impact, communication and efficiency. Many non-profit organizations 
lag behind in incorporating social media marketing into their daily operations. More than half of 
the non-profit organizations included in this study thought they could be more active on social 
media and declared they were in need of a social media strategy. 

Social media is challenging and establishes new hierarchies, cultures and responsibilities. Also, 
Social media demands time and interactive content which means you need to find new creative 
ways of looking at your organization’s communication. If no map is outlined for how social media 
marketing should be done how should the organization know how to coordinate in the world of 
digital marketing? 

This study therefore employed a content analysis of a non-profit organization’s social media 
marketing on Twitter, Facebook and LinkedIn. The study also includes a survey of how 17 non-
profit organizations are utilizing the potential of the social media technologies to carry out their 
programs and services. Together with a theoretical framework and an interview with a Social 
Media expert this revealed eight important parts that should be included in a social media 
strategy. The eight elements are visually presented in a conceptual model as well as put in 
practice as a strategy with concrete guidelines for the non-profit organization Swedish-American 
Chambers of Commerce-USA. 

This report is an examination of the development of a social media strategy for a non-profit 
organization which resulted in a strategy to help strengthen the organization's voice online and 
illuminate the organizations reliability and aim. 

Keywords: Social Media strategy, Digital Strategy, non-profit organization marketing, Twitter, 
Facebook, LinkedIn 

�  av �2 62



Praktiskt examensarbete, 15 hp 
Marilde Nykvist

Medieteknik, VT-16 
Södertörns högskola

It, Medier & Design
 

Sammanfattning
Få kan förneka sociala mediers påverkan på samhället och företag. Sociala medier såsom 
Facebook, LinkedIn och Twitter är populära plattformar för kommunikation och har stor 
betydelse för företag och organisationers digitala marknadsföring. För ideella organisationer 
som förlitar sig på begränsad budget samt volontärer är sociala medier ett utmärkt och viktigt 
marknadsföringsredskap där de kan öka sin närvaro, påverkan samt kommunikation. Många 
ideella organisationer skulle dock kunna förbättra sin digitala kommunikation och mer än hälften 
av organisationerna i denna studie anser att de kan både vara mer aktiva på sociala medier 
samt är i behov av en strategi för sociala medier. 

Att lyckas med digital marknadsföring är en utmaning. Sociala medier har medfört en förändring 
i kommunikation och kräver innehåll som väcker uppmärksamhet samt är ett tidskrävande 
arbete men hur lyckas man väcka kreativ kommunikation och interaktion på sociala medier? 

Den här studien inkluderar därför en kvalitativ orienterad innehållsanalys av en ideell 
organisations nuvarande aktivitet på Twitter, Facebook och LinkedIn. Studien innefattar även en 
enkätundersökning om hur 17 ideella organisationer använder sociala medier. Tillsammans med 
ett teoretiskt ramverk och en expertintervju avslöjar detta åtta viktiga delar som bör inkluderas i 
en strategi. Dessa presenteras och illustreras i en modell samt praktiskt i och med en strategi 
för den ideella organisationen Swedish-American Chambers of Commerce, SACC-USA. 
 
Denna rapport beskriver undersökningen i utvecklandet av en strategi för en ideell organisation 
för att stärka organisationens digitala röst. 

Nyckelord: Sociala medier, digital strategi, Facebook, Twitter, LinkedIn
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1. Introduktion 
Webbens utveckling har haft stor påverkan på människors vanor och beteende. För lite mer än 
ett decennium sedan kunde man mest endast använda webben för statisk information. Idag, 
kan man skapa dynamiska och interaktivt innehåll på webbsidor var som helst i världen på olika 
enheter. Det är inte bara stora företag med stor budget som kan göra detta. Alla kan göra det. 
 
Att uppmärksamheten och kommunikationen numera centreras till webben och dess kanaler 
såsom via sociala medier gör att vi ser en förändring. En förändring i traditionella 
affärsstrategier såsom marknadsföring. Människor kommunicerar både när det gäller personliga 
intressen eller för ärenden via nya redskap från webben. De “gillar” på Facebook, kommenterar 
på Twitter och söker jobb på LinkedIn. Skiftet har manifesteras till en tvåvägskommunikation för 
företag och organisationer. Det är inte längre en monolog utan en dialog och en digital sådan. 
Det betyder att det finns en stor makt från individen istället för organisationer, företag och 
institut. Sociala medier har förändrat hur människor kommunicerar med organisationer, företag 
och varumärken. Sociala medier presenterar numera ett budgetvänligt alternativ där resultaten 
levereras snabbt när kommunikationen används på ett framgångsrikt sätt. Vilket väcker frågan 
vad behövs för att lyckas på sociala medier? Vad är den “rätta” strategin för sociala medier? 
Denna studie har som syfte att försöka svara på den frågan genom att analysera en ideell 
organisations nuvarande strategi, granska andra ideella organisationers användande av sociala 
medier samt ur ett teoretiskt ramverk grunda en ny strategi och på så sätt föra en diskussion 
kring riktlinjer för digitala strategier för en ideell organisations marknadsföring på sociala medier. 
Användandet av sociala medier växer på många nivåer. Alla företag, stora som små använder 
det, så för att inte glömmas bort gäller det att veta var och hur organisationen ska närvara på 
sociala medier. Sociala medier innebär också nya villkor, hur anpassar en organisation sin 
digitala strategi efter dessa villkor? 

2. Bakgrund

2.1 Syfte  
Sociala medier har medfört att man kan skräddarsy sin kommunikation med medlemmar och 
kunder. Det är numera även möjligt att snabbt nå ut till en stor kundkrets med hjälp av sociala 
medier. Digitala kommunikationsvägar innebär nya möjligheter. Det är därför en viktig del av en 
ideell organisations varumärke att ha en fungerande digital strategi. Sociala medier kan även 
användas kostnadsfritt samt har redan en inbyggd interaktivitet vilket hjälper en organisation 
med begränsad budget. 
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Studiens syfte är att skräddarsy en digital strategi för Swedish-American Chambers of 
Commerce (SACC-USA) som är en ideell organisation. SACC-USA har för närvarande ingen 
strategi för sociala medier. Studien vill svara på frågorna Var?, När? och Hur organisationen ska 
närvara på sociala medier?, ge praktiska riktlinjer hur organisationen ska använda sociala 
medier samt forma en strategi efter SACC-USA:s marknadsföringsmål. Genom att analysera 
nuvarande aktivitet på de tre sociala medierna SACC-USA använder: Facebook, LinkedIn och 
Twitter, klargöra hur andra liknande organisationer utformar sin verksamhet på sociala medier 
samt utforma en modell och strategi som inkluderar praktiska riktlinjer redovisas i denna rapport 
framtagandet av en strategi för sociala medier.

2.2 Frågeställning 
Studiens mål är att ge ett konkret exempel på nödvändiga övergripande mål en strategi för 
sociala medier för en ideell organisation bör inkludera. Strategin berättar hur och med vilka 
delmål som de övergripande målen ska nås. Strategin innehåller aktiviteter som ska 
genomföras. Rapporten redovisar den färdiga produkten, strategin för sociala medier, och 
svarar på frågan hur skapas en strategi för sociala medier för den ideella organisationen SACC-
USA? Vad bör inkluderas? Vilka frågor bör ställas och vilka är svaren till dessa? 

2.3 Avgränsning  
Arbetet kommer endast inkludera de sociala medier som SACC-USA aktivt använder (Twitter, 
LinkedIn, Facebook). Därför att studien genomförs inom en begränsad tid och för  forma 
riktlinjer för endast de kanaler organisationen använder. Däremot kan det diskuteras kring 
förslag på andra sociala medier. Arbetet kommer resultera i en analys av nuvarande strategi 
samt en ny modell för marknadsföring på sociala medier. Även om en enkätundersökning 
tillämpas med andra ideella organisationer är det SACC-USA:s nuvarande strategi som 
analyseras och ingen annan. Enkätundersökningen kommer däremot inkludera ideella 
organisationer endast. Detta är för att arbetet ska avgränsas till en ideell organisations digitala 
kommunikation. Rapporten introducerar de tre sociala medierna för att sedan presenterad 
teorier kring vilka element som bör inkluderas i en strategi för sociala medier. SACC-USA har 
även två andra redskap inom sin digital marknadsföring dessa är inlägg på webbsidan samt det 
digitala nyhetsbrevet som skickas ut en gång i månaden. För att avgränsa arbetet diskuteras 
endast marknadsföringen via sociala medier. Det finns ett Youtube-, Pinterest, Flicker och 
Vimeo konto också men de används inte längre. Därför har dessa exkluderas i strategin.

2.4 Swedish American Chamber of Commerce USA (SACC-USA)
Swedish American Chambers of Commerce är en svensk-amerikansk handelskammare och 
ligger i Washington D.C. SACC-USA är paraplyorganisationen för 19 handelskammare i USA 
vars syfte är att förbättra och utveckla samt förenkla affärsmässiga relationer mellan USA och 
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Sverige. SACC-USA är en ideell organisation och ett nätverk av 19 handelskammare över hela 
USA. De regionala kamrarna tjänar medlemmarna lokalt medan SACC-USA har medlemmar i 
Sverige. Organisationen bidrar med kunskap av affärskultur, marknadsvillkor, medför kunskap 
om nationella och regionala begränsningar samt erbjuder nätverksmöjligheter. SACC-USA:s 
mål är att erbjuda ett brett nätverk, stödja och förenkla handel samt att finna de rätta partners i 
USA för svenska företag och vice versa (SACC-USA, 2016).

2.5 Grundprinciper i SACC-USA:s marknadsföring 

SACC-USA erbjuder möjligheten till samarbete och nätverk samt information till medlemmar för 
att optimera samt förenkla handel Sverige och USA emellan. Organisationens medlemmar har 
tillgång till ett tvåspråkigt nätverk i ett brett spektrum av industrier. SACC-USA förser stöd och 
expertis inom två nationer. Nätverket har en specifik position på marknaden då den är den 
ledande experten av tvåspråkig handel mellan Sverige och USA. Därför har tre 
marknadsföringsmetoder identifieras dessa är följande: 

SACC-USA behöver vara närvarande i åtanke när individer och företag vill utöka sitt nätverk i 
Sverige eller USA samt etableras eller etableras ännu mer i någon av de två länderna. 

I och med den sociala medier bör organisationen informera om produkten den säljer och 
identifiera vilka behov av produkt målgruppen har. I sin marknadsföring ska SACC-USA inte 
bara informera men också vara närvarande och öppen för en dialog med medlemmar eller 
andra intressenter. 

SACC-USA skulle vilja se större närvaro av medlemmar på event. Medlemmarna stödjer 
kammarna finansiellt och det förväntas därför av organisationerna nationella och regionala 
aktiviteter men dessvärre är antalet deltagare på eventen låg. De kanalerna som SACC-USA 
kan använda är webbsidan, nyhetsbrevet och sociala medierna: LinkedIn, Twitter och 
Facebook. 

Det är marknadsföringspraktikanten som marknadsför på sociala medier efter att handledare 
har godkänt inlägg. Marknadsföringen på sociala medier ska ske regelbundet men det finns 
inga riktlinjer för specifikt när marknadsföringen ska verkställas. 

3. Metod
Arbetets fokus är att ge praktiska riktlinjer för mest effektiva sätt att använda de sociala 
medierna. En kvalitativ innehållsanalys med beskrivande statistik av den nuvarande 
marknadsföringen på Facebook, LinkedIn och Twitter har genomförts. Att upptäcka mönster och 
vinnande koncept behövs för att karakterisera den rätta digitala marknadsföringen anpassad 
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efter SACC-USA och dess historia. Det är därför meningen att analyserna ska upptäcka 
framgångsrika koncept och var SACC-USA kan förbättra sin marknadsföring. 

Hur man tillämpar bästa möjliga strategi grundas i ett teoretiskt ramverk för att utveckla konkreta 
samt praktiska riktlinjer i en ny strategi. Det teoretiska ramverket resulteras i en egenutvecklad 
konceptuell modell som format den nya strategin. Studien inkluderar även en 
enkätundersökning där 17 regionala kammare som alla är ideella organisationer deltagit för att 
avslöja hur andra ideella organisationer genomför sin digitala marknadsföring, se appendix II. 

Rapporten avslutas i en diskussion där det reflekteras över hur en kvalitativ innehållsanalys 
tillsammans med en enkätundersökning och konceptuell modell har byggt en strategi. SACC-
USA har många olika målgrupper vilket är viktigt att beakta. Att skapa en strategi som 
överensstämmer med denna stora målgrupp är en intressant och aktuell diskussion att föra. Vad 
som gör detta ett nyanserat examensarbete är att all marknadsföring sker på engelska via 
SACC-USA och organisationen måste rikta sig mot både amerikansk och svensk företagskultur i 
sin marknadsföring. Detta kommer innebära att strategin inkluderar faktorer man bör beakta när 
man marknadsför för två olika kulturer.

4. Teoretisk bakgrund 
Övergripande principer som en sociala medier-strategi bör bestå av som flera studier är överens 
om är att målgruppen ska vara definierad, målet med att använda sociala medier ska vara 
tydligt samt mätbart, dessa mål ska översättas i praktiska aktiviteter, utvärdering ska utföras 
samt att man ser till att använda rätt plattform för rätt budskap, rätt tid (Myhr, 2016).

4.1 Varför Social medier? 
“What is social media? As of this writing, Wikipedia defines social media as computer- mediated 
tools that allow people to create, share, or exchange information, ideas, and pictures or videos 
in virtual communities and networks.”(Quesenberry, 2016, s. 8)

Facebook ökar i användare och når både yngre och äldre åldersgrupper världen över. LinkedIn 
har utvecklas till en av de största plattformarna för att söka jobb på och Twitter har ett stort 
användarantal och påverkan i medier. Marknadsförare har börjat använda sociala medier i sin 
marknadsföring för varierande avsikter. Enligt rapporten, Social Media Industry Report, tror 86% 
av marknadsförare att sociala medier är viktiga komponenter i deras marknadsförings initiativ. 
(Ashley & Tuten, 2015). Det finns en teori om att sociala medier har uppkommit ur tre 
grundläggande behov människan har. Dessa är att dela, att samarbeta och att skapa. 
(Holloman et.al. 2012). Detta överensstämmer med forskning som visar att konsumenter gillar 
att göra tre saker online: dela idéer, dela produktinformation, hjälpa andra med problem 
(Holloman et.al. 2012). 
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Sociala medier ändrar och tvingar företag att kommunicera på ett annat sätt och designas efter 
människor istället för tvärtom (Quesenberry, 2016). “Social media has risen in both amount and 
attention, shifting content from a conventional publisher- centric model to a more user- centric 
one. User- centric simply means having more control, choices, or flexibility where the needs, 
wants, and limitations of the end user are taken into consideration.” (Quesenberry, 2016, s.8)

Enligt “The Social Media MBA Guide to ROI: How to Measure and Improve Your Return on 
Investment” så möjliggör sociala medier följande (Holloman et.al. 2012):

• Det är billigt.  Att ha ett konto på sociala medier är kostnadsfritt. Allt som behövs är en telefon, 
dator eller surfplatta samt internetuppkoppling. De är dessutom alltid tillgängliga och alltid 
sökbara. 

• Sociala medier når många målgrupper och är ett massmedium som kan göra stor påverkan. 
• Liknande organisationer är närvarande på sociala medier. 
• Det möjliggör en dialog mellan medlemmarna/kunderna. 

4.2 Om Sociala medier 
Det första man bör göra för att göra en strategisk plan för marknadsföring via digitala medier är 
att göra sig bekant med vilken typ av sociala medier som är tillgängliga samt deras möjligheter 
(Quesenberry, 2016). För att definiera och kategorisera dessa kanaler kan man enligt Keith A. 
Quesenberry, författaren till Social Media Strategy: Marketing and Advertising in the Consumer 
Revolution, ställa följande frågor: 

• Vad är huvudaktiviteten på sociala mediet?
• Utforska och definiera vilka resurser och verktyg kanalen har. 
• Utmärk skillnader mellan kanalerna. 
• Definiera på tre olika sätt hur organisationen kan använda den kanalen. 

4.2.1 Facebook  
Facebook har mer än en miljard aktiva användare världen över (Quesenberry, 2016). 1,59 
miljarder är aktiva användare varje månad, av dessa är ungefär 83,6 % är aktiva användare 
utanför USA och Kanada (Facebook, 2016). Därmed är Facebook ett viktigt socialt medium att 
vara närvarande på. Huvudaktiviteten är att skapa ett nätverk. Facebook har många olika 
resurser. Som användare kan man dela videos, ljud, bilder samt skriva obegränsat antal tecken 
i ett statusinlägg till skillnad från Twitter. Facebook har den största antalet användare i 
jämförelse med Twitter och LinkedIn vilket gör det till ett social medium där många från 
målgruppen är användare. 
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Då ideella organisationer drivs av involvering av deras medlemmar och volontärer är det viktigt 
att organisationen har en strategi som innehåller följande tre komponenter för att marknadsföra 
sig på Facebook: Det räcker inte med att bara ha en profil. Det kräver noggrann planering och 
forskning för att engagera genom socialt nätverkande. Organisationen bör inte bara finnas 
representerade men också visa vilka de är och vad de gör. Interaktivitet spelar en stor roll online 
för att utveckla förhållande till besökare och intressenter. Att på genomtänkta metoder uppmana 
till interaktivitet till exempel via donationer, att vara aktiva på events eller lista volontär 
möjligheter förflyttar dialogen från online till offline mellan intressant och organisation (Waters 
et.al., 2009). 

4.2.2 Twitter 
Twitter är en tjänst som gör “Mikro-blogging” möjlig och har snabbt blivit ett socialt medium som 
ofta är använd i strategiska kampanjer. Twitter påminner om blogging men begränsar inläggen 
med 140 tecken eller mindre per inlägg. Denna funktion gör det enkelt att uppdatera eller 
använda tjänsten via telefonen (Waters et.al., 2009). 

Twitter används globalt varje månad av 320 miljoner användare, 80 % av dessa använder 
Twitter på mobilen (Twitter, 2016). Utav 200 ideella organisationer i USA använder 81 
organisationer aktivt Twitter (Waters & Jamal, 2011).  

Forskarna Richard D. Waters och Jia Y. Jamal gjorde en innehållsanalys av tweets endast från 
ideella organisationer i USA, studien visade att ideella organisationer använder Twitter för 
“one-way messages” det vill säga inlägg som är informativa och i första hand inte startar en 
dialog och därmed inte en relation. I överlag, så var de ideella organisationerna meddelande för 
att rikta besökare till deras webbsida eller andra länkar som relaterade till organisationen. 
Waters och Jamal råder därför ideella organisationer att skapa en dialog med sina följare. 
Organisationen blir mer pålitlig då. Forskarna menar dock att detta kan vara en effekt av att 
organisationerna har upptäckt en motvilja alternativt inte har tiden att svara på frågor, 
kommentera eller integrera på annat sätt med innehållet (Waters & Jamal, 2011). Tweets som 
inte har ett primärt mål men ändå säger något som stärker nätverket utan att involvera en 
förväntning på en interaktiv konversation kan även vara värdefulla. Studien “How Non-profit 
organizations use social media” kategoriserade in tweets efter fyra kommunikationsmål som 
ideella organisationer använder för att stärka deras nätverk. Dessa är följande (Waters & Jamal, 
2011):

Ge bekräftelse och tack
Att tacka sponsorer och andra volontärer är viktigt i en ideell organisation och det är vanligt att 
nämna deras namn genom att “tagga” användarnamnet. Det är viktigt att nämna om det finns ett 
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användarnamn samt att återpublicera meddelandet “retweeta” om en organisation nämner ens 
namn i deras tweet.

Marknadsföra aktuella och lokala event
Denna kategori bekräftar events, traditioner till exempel julhälsningar, nätverks events etc. Det 
är användbart att skapa en online kommunikation som för vidare besökaren till offline 
kommunikation. Dessa tweets kan enligt forskarna inkludera en handling till exempel “God jul, 
besök detta event”.

Svar på offentliga meddelanden
Här finns det möjlighet till att upprätthålla dialog, reda ut misstag samt bekräfta information.

Värva nya medlemmar
Ett stort mål är självklart att värva nya medlemmar för en ideell organisation. Detta kan göras 
genom att visa att organisationen är aktiv samt försöka leda besökare till handling via att ställa 
en fråga, bjuda in på ett event eller annan vidareutveckling av relation till exempel driva trafik till 
webbsidan. 

Till skillnad från Facebook så är man begränsad till 150 tecken på Twitter och man kan länka 
men länken kommer räknas med som tecken det är därför viktigt att förkorta länken till så kort 
som möjligt. 

4.2.3 LinkedIn 
LinkedIn är en företagsorienterad socialt medium som har lite över 400 miljoner medlemmar i 
över 200 länder (Linkedin, 2016). LinkedIn möjliggör för användare hur de är länkade till andra 
och till viken grad av separation de är från sin “‘target’ member” (potentiell arbetsgivare) som de 
skulle vilja träffa. Kontakten medlemmarna emellan måste bekräftas av vardera parterna. 
LinkedIn fokuserar på att skapa ett professionellt nätverk och har ett system som refererar 
användaren att bli introducerad genom dess nätverk till den person eller företag som den bör 
vara avsedd att bli anställd av. Desto större nätverk, desto större är chansen att minska “graden 
av separation” till potentiell anställningsmöjlighet. En annan funktion är att LinkedIn bygger ett 
rykte genom att användaren blir refererad av någon i deras nätverk. Genom andra användare 
skapas användarens “rykte” (Kietzmann et.al., 2011).

Till skillnad från Facebook och Twitter är LinkedIns huvudfokus på affärsmässiga relationer och 
ett nätverk för att förbättra eller underhålla användarens nätverk för att öppna för 
karriärsmöjligheter.
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För organisationer innebär detta att behålla kontakt med de individer som varit aktiva i 
organisationen samt locka nya medlemmar. Även organisationer kan använda kan använda 
LinkedIn för att koppla samman medlemmar med företag. Organisationer bör närvara på 
LinkedIn för att visa att det är en pålitlig organisation. De kan även då publicera lediga 
positioner på deras LinkedIn företagssida för att öka antalet ansökningar. 
 
4.3 Sociala medier-strategi
Merriam-Webster definierar en strategi som “a careful plan or method for achieving a particular 
goal usually over a long period of time” (Merriam-Webster's Learner's Dictionary, 2016). Studier 
kring Sociala medier är överens om att en strategi för sociala medier bör bestå av följande 
delar: definiera målet och målgruppen samt deras behov, välja rätt plattform för rätt budskap 
och innehåll (Myhr, 2016). Det är även viktigt att utforska nuvarande aktivitet samt utvärdera 
genomförd aktivitet på sociala medier (Holloman et.al., 2012).

Niklas Myhr kallas “The Social Media Professor” och föreläser om social Medier, Digital & 
Global Marknadsföring på Chapman University i Kalifornien. Han anser att för att upprätta en 
strategi att man ska fråga vem är målgruppen? Lista dessa och identifiera behoven målgruppen 
har och även fastgöra vad organisationens mål är, vilka plattformar som ska användas till vilken 
grad, observera innehållet genom att ställa frågorna vilken natur är inläggen? Vem ska göra 
detta? och Vilken beslutsrätt har denne? (Myhr, 2016).  

Beroende på innehållet och det valda sociala media plattformen bör organisationen observera 
online interaktionen och både mäta kvantitativa data såsom följare, retweets, gilla markeringar 
men även göra kvalitativa mätningar såsom att utvärdera feedback och påverkan (Mergel, 
2013).

Följande aktiviteter bör vara inkluderade i en strategi. 

4.3.1 Utforska 
Att forska kring sin nuvarande sociala medier strategin kan innebära att granska aktiviteter på 
sociala medier, såsom att observera andra företag och organisationer hur de utvecklat sin digital 
marknadsföring, är det någon som gör sin marknadsföring bättre än andra? Hur gör de och 
varför lyckas den organisationen? (Holloman et.al., 2012).

Den 25:e april genomfördes en enkätundersökning med 17 regionala kammare i SACC-USA:s 
nätverk. Alla kammare genomför sin marknadsföring på sociala medier individuellt. Eftersom de 
regionala kammarna är ideella organisationer så ger de en bra grund för SACC-USA:s forskning 
då det svarar på frågan hur andra liknande organisationer gör. Se resultaten från 
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enkätundersökningen i “analytiskt resultat” (avsnitt 5.1). Man kan även undersöka på en 
organisation som misslyckas i sin marknadsföring på sociala medier. Att utforska inlägg och se 
vilka som ger bra respons och vilka som inte gör det kan vara ett annat hjälpmedel (Myhr, 
2016). Tidigare historia av inlägg är ett annat sätt att samla kvalitativ data som kan generera 
kännedom om misstag samt framgångskoncept (Mergel, 2013).

4.3.2 Mål 
Att ha en tydlig vision över vad sociala medier kan göra för organisationen är ett kritiskt 
framgångskoncept vid framtagandet av en strategi. Paul Beadle, “Sociala Media Manager 
Nationwide”, säger att de viktigaste frågorna att besvara när man gör en strategi är “Varför?”, 
“Vad är målet med strategin?”, “Hur hjälper detta min organisation?”, “Hur hjälper det 
kunderna?”, “Vilka är utmaningarna och fallgroparna?”. Att “lyssna” på vad besökare och följare 
har att säga kan göra stor förbättring på hur man kan forma sin strategi. Hur kommenterar de? 
Om vad? Och när? (Holloman, 2013).

4.3.3 Målgrupp 
Aktuella studier råder till att aktivitet på sociala nätverk ska vara användarcentrerad tillskillnad 
från att fokus centreras till budskapet. Så hur kan en organisation effektivt uttrycka sitt 
meddelande till medlemmen medan den bemöter konsumentens behov? När ett varumärke 
anammar ett perspektiv där målet är att öka engagemang medför det att budskapet ska kunna 
bli en del av följarens identitet då till exempel den ska kunna dela det på sitt eget flöde, låt andra 
se att de gillar ett särskilt budskap etc. (Mergel, 2013). 

Det är ovanligt att en organisation har endast en typ av målgrupp. Vanligtvis finns det flera olika 
målgrupper med olika behov. Dessa bör bli identifierade. Ett resultat av det kan betyda att posta 
inlägg på olika språk, ett officiellt språk. Det är skillnad att marknadsföra för studenter och 
företag för de har olika behov av organisationen till exempel (Mergel, 2013). 

Målgruppen kan också ha olika tillgångar till innehållet på sociala medier. Finns det alternativ att 
presentera innehållet. Kan en lång text förkortas till ett Twitter meddelande eller är det bättre 
presenterat i en bild på Facebook? Om största procenten följare på Facebook är studenter 
kanske det ger mer respons att posta inlägg angående praktikplatser. Om man har flera olika 
målgrupper på en och samma sociala medier så bör dessa inlägg bjuda in till kommentarer där 
målgruppen kan integrera med varandra (Mergel, 2013). 

4.3.4 Innehåll 
Då målet är att låta profilen på sociala medier representera organisationens märke och vision 
rekommenderas det att tidigt i strategin att inventera alla marknadsföringskanaler, budskap och 
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tidigare marknadsföring. Det leder till att organisations identitet tydligt karaktäriseras och 
förenklar marknadsföringen på digitala kanaler. Följande frågor kan ställas för att analysera och 
identifiera organisationens karaktär på sociala medier: “Vilka teman innehåller inläggen?”,
“Vilket språk används?”, “Är kommunikationen fokuserad på konsumenten eller organisationen”, 
“Är in format ionen användbar?” , “Aktue l l?” , “Underhå l lande?” , “Värdefu l l? ” , 
“Välkomnade?” (Quesenberry, 2016). Enligt “Social Media Strategy: Marketing and Advertising 
in the Consumer Revolution” kan följande frågor ställas för att granska innehåll i ett inlägg 
(Quesenberry, 2016): 

• Transformation: Kan budskapet ändra attityder? beteenden? 
• Samhörighet: Hur kan det relateras till varumärket endast?
• Enkelhet: Kan målgruppen förstå innehållet utan förklaring? 
• Originalitet: Är inlägget unikt nog för att fånga uppmärksamhet?  
• Överraskande: Kommer målgruppen se inlägget från ett positivt sätt? 
• Dragningskraft: Har det en special attraktion eller dragning? 
• Minnesvärt: Hur minnesvärt är inlägget? 
• Spridning: Kommer de övertala målgruppen att berätta för andra och föra vidare budskapet? 
• Fokus: Gynnar det andras intressen? 
• Älskvärt: Hur många gillar det? 

Det konsumenter/medlemmar vill ha är transparens och ärlighet. För företag och organisationer 
betyder det att det finns mycket att vinna i att ha en genuin och öppen personlighet som 
reflekterar medlemmarnas värderingar och behov. Det kan därför vara bra att vara närvarande i 
kommunikationen med sina medlemmar eller konsumenter. (Holloman et.al. 2012). Tankar, 
känslor, bilder, erfarenheter, iakttagelser är element som formar associationer i konsumentens 
minne (Ashley & Tuten, 2015). Sociala medier har medfört att organisationens innehåll har 
förändras. Interaktionen eller konversationen i förgrunden medan organisationen innehåll är i 
bakgrunden (Ashley & Tuten, 2015).

Det kan vara bra att hitta riktlinjer som indikerar vilken typ av språkbruk, “röst” man vill etablera 
för att representera sin organisation. Formella organisationer bör tillföra en viss etikett: “Any 
online communication should adhere to the same etiquette as face-to-face conversations. 
Agencies should accept and respond positively to differing points of view and always respect 
their audience.“(Mergel, 2013, s.29).

Innehåll som fungerar på sociala medier kommer ge snabb respons. Det betyder att målet är att 
skapa innehåll som engagerar publiken så mycket att de vill engagera och gör spridningen 
naturligt och självmant (Ashley & Tuten, 2015).
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4.3.5 Social medier kanaler 
Frågan “var ska man publicera inlägget?” är en grundläggande parameter i lyckad 
marknadsföring för sociala medier. Som tidigare benämnt kan man ställa följande frågor att göra 
sig bekant med vilken typ av sociala medier som är tillgängliga samt deras möjligheter 
(Quesenberry, 2016): 

• Vad är huvudaktiviteten på sociala mediumet?
• Utforska och definiera vilka resurser och verktyg kanalen har. 
• Utmärk skillnader mellan kanalerna. 
• Definiera på tre olika sätt hur organisationen kan använda den kanalen. 

Facebook, Twitter och LinkedIn har olika huvudsyften. Facebook har flest användare och är 
mest etablerat globalt. Det finns ingen begränsning av tecken per inlägg som Twitter har. Twitter 
har ett “taggning”-system som kan användas och återkalla uppmärksamhet från olika 
användare. Facebook har också den möjligheten men man kan endast tagga en användare om 
man är ihopkopplade som kontakter. LinkedIn är mer fokuserad på företag och ett 
karriärsnätverk. Detta innebär att responsen kan bli olika beroende på forum man använder. För 
att då veta var som kommer generera bäst respons menas med denna parameter att man 
granskar huvudaktiviteten på sociala mediet och utifrån det kan man styra inläggens form. 
Därför är det viktigt att vara medveten om vilken miljö som passar inlägget bäst. 

4.3.6 Tid 
Bra tidpunkter att marknadsföra på sociala medier kan variera. Det beror också mycket var 
målgruppen befinner sig i vilken tidzon. Då SACC-USA:s målgrupper är främst centrerade till 
USA och Sverige så bör tider som fungerar både i Sverige och på tidzonen på amerikanska 
östkusten såsom på västkusten. Det betyder att för SACC-USA är det inte bra att publicera 
något när klockan är över 23:00 i Sverige. Det är även mindre bra att publicera något senare än 
23:00 i USA. Bäst tiden att marknadsföra är när det är mest trafik på sociala medier. När den 
mest aktiva trafiken uppstår beror dock mycket på vilket socialt medium. Endast Facebook visar 
data för när användare är som mest aktiva. Däremot kan dessa siffror skilja från när användare 
besöker LinkedIn och Twitter. Tidningen  Forbes skriver i artikeln “For Brands And PR: When Is 
The Best Time To Post On Social Media?” att följande tider är bäst att marknadsföra (Conner, 
2015): 

Facebook 

	 •	 Undvik tider före 8.00 och efter 20:00. Aktiviteten är högst torsdagar och fredagar, som          
mest fredag eftermiddag.
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	 •	 För varumärken genererar fredagar 17 % av alla gilla markeringar, 15 % av alla          
kommentarer och 15 % av alla delningar. 


Twitter 

	 •	 Bästa tiden att twittra är efter 15:00 och sämsta tiden efter 20:00. Den bästa tiden efter          
15:00 är klockan 17:00.


	 •	 Enligt artikeln är bästa tiden att twittra för företag på onsdagar och helger.
         
	 •	 De flesta studenter Twitter i skolan likt arbetare som är aktiva medan de  arbetar. 
         

LinkedIn 

	 •	 Aktiviteten är mest koncentrerat till kontorstider, från 08:00 till 17:00 måndag till fredag.
         
	 •	 Varje status uppdatering är trolig att nå 20 % av ens följare vilket betyder att desto mer          

uppdateringar desto mer räckvidd.  

4.3.7 Ansvarig  
För att upprätthålla organisationens paradigm är det viktigt att de ledare av organisationen utser 
en ansvarig över sociala medier som skapar en bra kommunikation: Att upprätthåll en autentisk 
röst bidrar till interaktion med organisationens online-publik. Att upprätthålla närvaro på sociala 
medier är också tidskrävande, den som ansvarar över kommunikationen på sociala medier bör 
även kunna fatta viktiga beslut, skapa och ansvara över innehållet som publiceras. Rollen 
innehåller analys, tolkning, planering, innehåll och skapande samt design. Rollen kommer 
innebära dagliga rutiner för publicering på sociala medier, upprätthålla kommunikation samt att 
göra kampanjer och marknadsföra event, svara på frågor etc (Mergel, 2013). 

På grund av att ideella organisationer förlitar sig på liten budget är det vanligt att ideella 
organisationer vänder sig till praktikanter och volontärer för att ansvara för marknadsföringen på 
sociala medier. ”Therefore, many nonprofits are turning to the heaviest users of social 
networking sites for assistance. College interns and volunteers are often in charge of managing 
nonprofits’ Facebook presence because they have knowledge on appropriate uses of the site 
and are often already personally invested into social networking” (Waters et.al., 2009, s.105). 

Niklas Myhr sa att många gånger delegeras ett sådan stort ansvar som marknadsföring på 
sociala medier ner till praktikanten. Så länge praktikanten vet organisationens syfte med 
marknadsföringen är det inget problem det är ändå bra om organisationen ansvarar för bra 
inlärning med tydliga riktlinjer för marknadsföringen på sociala medier (Myhr, 2016). 
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Som Holloman (2012) uttryckte det:
 

While one approach is to point a spokesperson at a social media channel and let them 
go, this is a potential road to ruin. Yes, some people are very comfortable in social media 
channels and like managing conversations. But – and it’s a big but – comfort doesn’t 
equate to success. We expect our new social spokespeople to build relationships, but 
also help connect the community to our brand. This is where planning, calendar creation, 
connection with a business’ marketing and communications function and on-going 
coaching become critical. (Holloman, 2012, s.19).

4.3.8 Utvärdering 
Slutligen bör utvärdering utföras. Där organisationen bör beakta följande enligt Mergel: 

The online interactions and measure both with the help of quantitative (such as 
followers, numbers of retweets), as well as qualitative measures (sentiments and 
feedback) their online impact. Purely focusing on quantitative data won’t lead to the 
expected insights. Instead it is important to understand how issues are currently 
discussed among the audience(s), where and how issues are emerging, and how 
favorably the agency is discussed in the context of mission-related issues. (Mergel, 
2013, s.29)

Plattformarnas egna analysverktyg kan vara ett annat hjälpmedel här men det finns även 
mjukvaror som mäter trafik och aktivitet. Utvärdering är viktigt för det resulterar i att man blir 
medveten kring vad om fungerar och vad som inte fungerar. För att utvärdering sker är det bra 
om det bestäms en tidpunkt när det ska göras till månadsvis. På så sätt vet man även när 
senaste utvärdering är gjord. 

4.3.9 Egenutvecklad konceptuell modell  
Modellen, se figur 1 är tänkt att vara ett hjälpmedel för den som ansvarar för marknadsföringen 
på sociala medier. SACC-USA:s strategi är uträtad efter denna modell. Modellen är grundad 
från parametrarna från avsnittet “Social Medier Strategi”. För att illustrera de parametrar (som är 
grundat i akademiska studier) har den konceptuella modellen tagits fram. Genom att ha en 
övergripande modell kan alla regionala kammare i nätverket utbildas i hur man tar fram en 
strategi för den egna kammaren. Det vore för stort projekt att skräddarsy en strategi för varje 
kammare och de bör också definiera egna mål och aktiviteter. Genom att ställa de frågor 
modellen innehåller kan en strategi tas fram enkelt och effektivt då grunden är redan lagd. 
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De åtta parametrarna modellen innehåller skrivs här i form av frågor förutom delen “Utforska” 
samt sista delen “utvärdera”. Man bör börja vid punkten “Utforska” för att sedan förflytta fokus 
medsols. Frågan “Varför?” sammankopplas med parametern “Mål”, frågan “Vem?” refererar till 
“målgruppen”, frågan “Vad?” reflekterar avsnitt “Innehåll”. Frågan “Var?” är vilken plattform som 
ska användas. Frågan “När” handlar om att hitta den rätta tiden. Frågan “Hur?” utreder vem 
som ansvarar och hur inlägget ska publiceras. De två sista delarna “Utvärdera” och “Utforska” 
är liknande men det finns en stor skillnad. Med “Utvärdera” menas här att man reflekterar över 
vad som har gjorts sedan man gått igenom hela cirkeln. “Utforska” behövs för att det innebär att 
man inkluderar jämförelser med andra organisationer. “Utvärdera” fokuserar endast på 
organisationen i fråga och dess aktivitet på sociala medier.

Modellen är inspirerad av liknande modeller för sociala medier strategier såsom, forskningen 
“Designing a Social Media Strategy to Fulfill Your Agency’s Mission” se figur 2. Modellen har 
dock en till parametrar från “The social media MBA: your competitive edge in social media 
strategy development & delivery” vars forskning tycker att data kring nuvarande aktivitet och 
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jämförelse av andra liknande organisationer är viktigt, se avsnitt “Utforska” i kapitel “Social 
medier strategi”.

5. Resultat 
Följande avsnitt beskriver studiens resultat. Avsnittet är uppdelat i två delar, det analytiska 
resultatet samt strategin.

5.1 Analytiskt resultat

5.1.1 Enkätundersökning 
För att få en förståelse för hur de regionala kammarna arbetar med sociala medier skickades en 
enkätundersökning ut vecka 17, 2016. 17 utav 19 kammare svarade och genererade data över 
deras vanor samt behov av strategi. Alla kammare använder sig av sociala medier. De sociala 
media kanaler som används i marknadsföringen är Facebook, Twitter, Youtube, Instagram och 
LinkedIn. I SACC nätverket är Facebook största plattformen för marknadsföring via sociala 
medier. Därefter används LinkedIn och Twitter. På frågan “Vilken sorts plattform av sociala 
medier använder ni?” svarade 94 % Facebook; 88 % använde även LinkedIn följd av Twitter, 77 
% använder Twitter. 35 % använde Instagram, 18 % använde Youtube och 12 % använde andra 
sociala medier, se figur 3.  Då 35 % av kammarna använder sig av Instagram kan det vara en 
punkt värd att diskuteras om den plattformen bör läggas till i marknadsföringen. Vissa kammare 
använde sig av Youtube vilket SACC-USA har redan nu men det är väldigt låg aktivitet på deras 
kanal. Dock skulle det inte skada att inkludera även detta i marknadsföringen då reklamfilmer 
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för Traineeprogrammet samt från eventen skulle kunna publiceras på Youtube. Det finns 
nämligen en film för Traineeprogrammet som är publicerad på SACC-USAs Youtube.

Figur 3 visar att Instagram genererar bäst respons efter Facebook. Twitter har inte ens en del 
eller Youtube. Majoriteten valde att göra marknadsföring veckovis. Mindre än 12 % gör daglig 
marknadsföring.

Kammare har flest användare på Facebook, därefter har Twitter det största följarantalet och 
minst följarantal har LinkedIn. Facebook är även största sociala medium generellt och har flest 
användare jämfört med LinkedIn och Twitter vilket förmodligen förklarar det resultatet. Inte så 
förvånande resulterade frågan “Vilket av följande medium ger bäst respons?” i svaret 
“Facebook” eftersom Facebook har störst användarantal globalt sett. Dock nämndes inte ens 
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Twitter. Däremot var LinkedIn det medium efter Facebook som generar mest respons och 
därefter Instagram för regionala kammare, se figur 3. Att LinkedIn placeras före Twitter i 
användning i enkätundersökningen kan bero på att LinkedIn har ett huvudfokus som är väldigt 
nära till SACC-USA:s syfte samt produkt. Det är nämligen ett nätverk för företag och personer i 
början av sin karriär. Detta kan tyda på att det bör lägga fokus på LinkedIn. Dessutom efter 
Facebook så generas mest respons av aktivitet på LinkedIn enligt enkätundersökningen. 

Tidsmässigt så marknadsför majoriteten av de regionala kammarna på sociala medier varje 
vecka, mindre än 12 % gör daglig marknadsföring desto vanligare var marknadsföring varje 
månad. 12 % gjorde marknadsföring via sociala medier sällan. Att marknadsföra event är en 
viktig del i SACC-nätverkets marknadsföring på sociala medier därefter var Svensk-
Amerikanska företagsekonomiska nyheter stor del av innehållet. Interna nyheter om kammare 
och innehåll om svenska nyheter samt traditioner utgjorde lika stor del av marknadsföringen det 
vill säga 71 % vardera. Att tacka samt att marknadsföra medlemmar utgjorde minst del i 
marknadsföringen. Det är till fördel att SACC har mycket innehåll och perspektiv nätverket kan 
marknadsföra. Att använda sig av svensk-amerikanska nyheter, interna nyheter samt event är 
tre ämnen som följer SACC-nätverkets syfte och kan vara en stor källa för innehåll.  
Det var två faktorer som utmärkte sig som mest avgörande vid frågan “På vilket sätt skulle ni 

kunna förbättra er marknadsföring på sociala medier”. Dessa var “Att vara mer aktiva” samt “vi 
behöver en strategi”. Endast en liten del av kammarna ansåg att de behövde förbättra sin 
strategi. 

Vid ytterligare kommentarer ansåg kammarna att följande kommentarer: de två första svaren 
tyder på att struktur behövs såsom i en strategi. En kammare ansåg att de måste vara mer 
aktiva på LinkedIn vilket säker är till fördel då många kammare är aktiva där och det ger bra 
respons, se figur 4. 
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5.1.2 Analys 
En analys av SACC-USA:s nuvarande aktivitet på Facebook, LinkedIn och Twitter utfärdades 
för att hitta styrkor, utmaningar, svagheter och saker som kan förbättras samt diskuteras. Se 
dessa i appendix II. Vardera analys granskas utifrån de benämnda parametrarna i avsnitt 
“Sociala medier strategi” (förutom “Utforska” vilket är själva analysen i sig).

5.2 Produkt resultat: SACC-USA Strategi för sociala medier 
Strategin är utformad efter den konceptuella modellen, teorin och resultaten från 
enkätundersökningen. Strategin är SACC-USA:s marknadsföring för sociala medier och finns att 
tillgå i appendix I. 

Utvärdering av nuvarande aktivitet på sociala medier förenklas med hjälp av gratisverktygen 
som finns att tillgå på vardera plattform. Trots att det kan vara svårare (dvs. resurskrävande) att 
utvärderingar genomförs regelbunden, rekommenderas att utvärdering genomförs minst en 
gång i månaden enligt strategin som förslås.

6. Diskussion 
Att många kammare ansåg att de behöver uppföra en strategi för marknadsföring på sociala 
medier samt vara mer aktiva tyder på att en strategi behövs. Strategin kommer förhoppningsvis 
förbättra aktiviteten då det är lättare att vägledas efter ett schema samt ha en organiserad plan 
som svarar på frågorna vad som ska göras, av vem, hur och när.

Att granska hur marknadsföringen ser ut för närvarande (vilket gjordes genom 
innehållsanalyserna), hur andra organisationer gör (enkätundersökningen) samt sammanfatta 
teorier om en strategi till de viktigaste frågorna en strategi bör innehålla var ett omfattande 
arbete att genomföra. Dock leder det till många olika perspektiv på delarna i en strategi samt 
mycket inspiration. Utmaningen med sociala medier är att det är svårt att applicera en strikt 
manual då villkoren på sociala medier ändras och de ändras snabbt. Dessutom handlar 
framgångsrika koncept på sociala medier om nytänkande i rätt tid på rätt plats. Man vill inte vara 
för strikt i sin strategi samtidigt som riktlinjer behövs för att påminna om organisationens utsatta 
kurs. Det verkar som det handlar väldigt mycket om att hitta en balans i detta. För att göra det 
bör man känna sina verktyg, förstå basfrågorna varför man gör marknadsföringen och “lyssna” 
både till målgrupp, andra organisationer och konkurrenter. För att lära känna verktygen kan 
innehållsanalyser fungera väldigt bra. Att genomföra enkätundersökning eller undersöka 
konkurrenter är att “lyssna” till “publiken”. För att hitta de frågor att utgå från vid skapande av en 
strategi hjälpte det att sammanställa många olika teorier till en och samma modell. Alla dessa 
olika metoder resulterade i en omfattande strategi som ger svar på många frågor. Utmaningen 
är att inte göra strategin för strikt och lösningen till det kan vara att faktiskt hålla den regelbundet 
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uppdaterad och ändra den. En strategi ska vara en grund, inte en fast modell, en formbar 
produkt som kan förändras med den snabba teknologiska utvecklingen. 

Som tidigare benämnt är det viktigt att klargöra målet med marknadsföringen på sociala medier 
så att den går hand i hand med organisationens syfte. Man kan då diskutera om målet ska vara 
att öka följare eller om det bör vara att främja organisationens syfte? Ska målet vara mer 
övergripande eller mer mätbart? Det är mycket möjligt att man behöver två mål ett övergripande 
och ett mätbart i till exempel ökning av antalet följare. Är huvudsyftet att generera fler gilla 
markeringar och nya medlemmar eller att marknadsföra organisationen mål?

Enkätundersökningen visade på att det är få som gör daglig marknadsföring på sociala medier 
och till och med sällan bör diskuteras. Det finns olika framgångsrika metoder gällande hur 
mycket som ska publiceras och när men närvaron på sociala medier är viktig. Då de flesta gör 
marknadsföring veckovis blev det riktmärke för strategin. 

Då studien “How Non-profit organizations use social media” visade på att “Tack” var ett viktigt 
kommunikationsmål för ideella organisationer (Waters et.al., 2009) kan det vara värdefullt att 
kanske höja andel “tack”-inlägg förutsatt att något har utfärdas för att resultera i ett “tack”. 
Gällande medlemmar kan det vara ett mycket bra sätt att nå större räckvidd. Att inkludera 
medlemmar som innehåll utgjorde minst procent av innehåll på sociala medier för de regionala 
kammarna i enkätundersökningen. Att tagga ett företag på Twitter eller Facebook samt nämner 
det i ett inlägg på LinkedIn kan resultera i att företagets följargrupp ser nyheten vilket i sin tur 
skulle resultera i större räckvidd och möjligen större interaktivitet. 

Vid uppförandet av strategin märktes det att SACC-USA har stora resurser för innehåll. Frågan 
är dock vid brist på interaktivitet är det inläggens språk som bör förbättras språkmässigt eller 
innehållet? Vad som tydligt genererar mycket gilla-markeringar är till exempel 
Traineeprogrammet i SACC-USA:s fall men betyder det att det ska satsas mer på inlägg av 
sådan natur eller kan man förbättra inläggen som gör sämre ifrån sig? Till exempel att hitta 
bilder till inläggen som illustrerar texten är viktigt. Språket som används i nuläget innehåller 
många ord som länkas till SACC-USA:s mål. vad som skulle kunna testas är om man skulle 
göra texten mer uppmärksamhetsväckande till exempel genom att ställa frågor till följarna. På 
så sätt uppmanar man till interaktivitet. Efter att genomfört analysen på inläggen är det tydligt att 
interaktionen skulle kunna förbättras. 

Förslag på tider att marknadsföras finns i strategin. Däremot kan dessa ändras så därför bör 
dessa uppdateras. “Akuta” inlägg som måste publiceras ska ändå kunna publiceras på tider där 
aktiviteten må vara låg. Tiderna nämnda i strategin bör ses som riktlinjer. Vad som är viktigt är 
att det finns en medvetenhet kring när det bästa tiderna är att marknadsföra och att använda sig 
av det.
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Det kan diskuteras om praktikanten ska styra organisationens sidor från dess egna personliga 
konton. Detta kan innebära risker såsom att praktikanten gör personliga inlägg på 
företagssidan. Nu styrs LinkedIn och Facebook via praktikantens eget konto på dessa sociala 
medier. Detta kan dock också vara en fördel eftersom då har den ansvarige alltid kontroll även 
utanför kontorstid. För att detta ska fungera bör dock tydliga riktlinjer om innehåll samt 
beslutsrätt upprättas för praktikanten. Även om det är svårt att upprätta riktlinjer för vilka SACC-
USA ska följa, gilla och dela, så är det extra viktigt att inte glömma detta eftersom att 
praktikanter som ska ansvarar för sociala medier (i regel) ersätts var sjätte månad. Det är viktigt 
att den vet vilka inlägg som inte bör gillas på grund av att det inte hör till SACC-USA:s profil till 
exempel. En medarbetare som är ny i organisationen kan ha svårt att avgöra värderingar som 
finns bakom strategier, hur regler i den ska tolkas etc. Därför finns det en paragraf i strategin 
som säger att praktikanten måste diskutera med handledaren vid tillfällen den är osäker vid till 
exempel delning av inlägg.

Förslag har tagits fram i strategin för att generera antalet följare och interaktivitet. Ett av dessa 
förslag är att förbättra samarbetet mellan regionala kammare på sociala medier. Då 19 
kammare har marknadsföring via sociala medier betyder det mycket innehåll och mycket 
närvaro. Det interna samarbetet i sociala medier mellan kammare det vill säga delningar och 
gilla-markeringar av varandras inlägg kan förbättras. Ifall varje kammare skulle börja samarbeta 
genom att dela varandras inlägg, event och gilla (det föregår nu men inte till optimal nivå) skulle 
närvaron på sociala medier öka och därmed nå fler. För att underlätta detta skulle det kunna 
skapas en kommunikationsportal såsom en Facebookgrupp där inlägg samlas med önskad text, 
bild, “taggning" eller andra riktlinjer. På så sätt blir det enkelt för praktikanten att marknadsföra 
andra regionala kammares inlägg. För att detta ska verkställas bör detta inkluderas i strategin.  
SACC-USA nätverket har ett stort framgångskoncept tillgänglig vilket är samarbete med de 
regionala kammarna. Att tillsammans göra marknadsföringen på sociala medier starkare kan 
medföra snabba och vinnande resultat. Är inte sociala medier om inte ett nätverk som ska 
främja samarbete? Det verkar även vara nyckeln i sociala mediernas framgång. Att samarbeta, 
dela och skapa var de tre grundläggande mänskliga behoven som Sociala medier sägs möta. 
Att lyckas med en strategi kan därför vara så enkelt som att gå tillbaka till dessa behov och se 
hur de kan bemötas. 

Att inbjuda till mer dialog i innehållet skulle kunna generera mer respons till exempel genom att 
ställa frågor i inläggen. Dessutom bör SACC-USA följa alla sina medlemmar och intressenter på 
alla kanalerna. Analyserna visade på att lediga positioner för Traineeprogrammet skulle kunna 
publiceras mer. Detta för att öka intresse och ansökningar för de lediga praktikplatserna. Så fort 
en ledig praktikplats publiceras på webbsidan bör denna marknadsföras på sociala medier. 
Detta görs inte för tillfället och har därför inkluderas i strategin. 
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Sociala medier är en stor utmaning men ett redskap som kan generera fantastiska resultat. Som 
en organisation konkurrerar inläggen med inlägg i följarens personliga intresse och dess 
vänners inlägg vilket betyder att marknadsföringen måste vara uppmärksammande men 
samtidigt tala till följaren på ett personligt plan samt få den att integrera med inlägget. I och med 
tekniska förändringar och de nya villkoren dessa ställer för sociala medier är det viktigt att 
beakta att en strategi måste uppdateras. Det är därför också viktigt att beredskap som en 
hållbar strategi finns att tillgå. I denna studie skapades strategin från en fastställd modell med 
åtta parametrar. Dessa åtta parametrar ska representera kärnfrågorna som uppkommer i 
marknadsföring för sociala medier. Strategin innehåller både en modell samt en strategi med 
praktiska riktlinjer för att reducera risken att strategin blir föråldrad snabbt. Det ingick inte i 
studien att strategin testas då det fanns inget utrymme för det inom projektets tidsram. Däremot 
är frågan: hur utvecklas en strategi för sociala medier för en ideell organisation? besvarad i 
detta fall, ur detta perspektiv. 

7. Slutsatser
Att ta fram en strategi för sociala medier kan verka enkelt. Att den upprätthålls, uppdateras och 
verkställs är en svår utmaning. Studien resulterade i en övergripande modell med åtta viktiga 
delar att beakta och definiera. Dessa var att utforska nuvarande aktivitet, definiera målet och 
målgruppen, uppföra kategorier för innehåll, kategorisera de tre olika plattformarnas syften, ge 
förslag på tider när inlägg ska marknadsföras, definiera vem som har ansvaret över 
marknadsföringen på sociala medier samt utvärdera genomförd process. För att generera 
innehåll, öka räckvidd och följare kan ett framgångsrikt koncept vara att börja samarbeta mer 
med organisationerna i SACC-USA:s nätverk. SACC-USA bör utbildas om modellen som är 
framtagen för strategin. Modellen bör även vara visuellt synlig på arbetsplatsen som 
påminnelse. Strategin rekommenderas att uppdateras och utvärderas för bästa möjliga resultat 
samt inkludera mätbara mål. 

Denna studie har haft som syfte att försöka svara på frågan “vad är den “rätta” strategi för 
sociala medier för en ideell organisation?” Genom att analysera nuvarande aktivitet på sociala 
medier, använda ett teoretiskt ramverk för att grunda en ny strategi, granska hur liknande 
organisationer genomför sin digitala marknadsföring och en expertintervju har en diskussion 
uppkommit samt resulterat i en strategi som förhoppningsvis kan vägleda i den ständigt 
föränderliga sfär som digital marknadsföring är. 
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Appendix I: SACC-USA Strategi för sociala medier
Tanken med detta dokument är att det skall fungera som en mall för SACC-USA gällande 
marknadsföring på sociala medier. Både för de sociala medier som finns kopplade till 
Traineeprogrammet (TP) och de som är kopplade till organisationen i stort. För nuvarande finns 
det inte någon tydlig strategi eller mål för hur dessa skall användas. Syftet med strategin att 
bidra till en framgångsrik och effektiv marknadsföring utan några direkta kostnader bortsett från 
kostnader relaterade till en arbetstid som brukas för ändamålet. Strategin inkluderar åtta steg 
som ska inkluderas och i marknadsföringen dessa är “Utforska”, “Mål”, “Målgrupp”, “Social 
Media kanalen”, “Tid”, “Innehåll” och “Ansvarig” samt “Utvärdera”. 

Utforska
Att utforska nuvarande aktivitet på sociala medier är utgångspunkten för vidare steg i strategin. 
Att göra detta kan ge nya insikter vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta bör göras 
två tillfällen per år eftersom praktikanterna bytes ut var sjätte månad. Att utforska nuvarande 
strategi innebär följande: 

• Analys av inlägg, följare och aktivitet på Twitter
• Analys av inlägg, följare och aktivitet på LinkedIn
• Analys av inlägg, följare och aktivitet på Facebook
• Sammanfattning analys av regionala kammares aktivitet på sociala medier. 
• Analys av andra ideella organisationers sociala medier strategi.

Mål 
För att hitta SACC-USA:s mål med sin marknadsföring via sociala medier kan man fundera över 
vad SACC-USA erbjuder. Vilken är dess tjänst som det finns ett behov av. För att SACC-USA:s 
profil ska förstärkas på sociala medier bör SACC-USA ha som mål att att öka närvaro på sociala 
medier i form av följare och interaktivt med följare på LinkedIn, Twitter och Facebook samt 
eventuellt utöka marknadsföringen till Instagram. På dessa sociala medier så ska SACC-USA:s 
profil stärkas som en trovärdig organisation som utvecklar samt förenklar affärsmässiga 
relationer och dialog emellan USA och Sverige. För att göra det ska sociala medier användas 
för att: 

• Marknadsföra SACC-USA aktiviteter och interna nyheter 
• Marknadsföra SACC-USA och hela nätverkets events
• Marknadsföra Traineeprogrammet (tidigare eller nuvarande praktikanter/trainees, lediga 

praktikplatser) 
• Marknadsföra att det är en J-1 Visa Sponsor (locka företag och organisationer att ta hjälp av 

oss för att hjälpa med Visa processen)
• Att samarbeta och marknadsföra liknande organisationer (marknadsföra tex. konsulatet eller 

ambassadens nyheter)
• Att föra trafik till hemsidan
• försöka få ett större nätverk  och samarbete med universitet
• Fakta om Sverige
• “Business”- relaterade nyheter
• Inlägg som tackar volontärer eller andra samarbeten 
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Alla dessa teman hjälper SACC-USA visa närvaro samt ha en dialog med medlemmar eller 
intressenter. Det kan även öka och behålla samarbeten med kammare för att göra nätverket 
starkare men också andra organisationer. Dessutom för det trafik till webbsidan vilket ökar 
statistiken och kan medföra att högre prissättning kan etableras för att marknadsföras via 
SACC-USA. Även, i långa loppet marknadsför SACC-USA Sverige och företagsekonomiska 
landskapet mellan Sverige och USA. Förhoppningsvis kan även marknadsföringen bidra till att 
fler företag blir medlemmar och fler studenter söker till praktikplatserna. Det skulle stärka 
samarbeten med företagen som behöver praktiker och öka omsättning för J-1 visa programmet. 

Ovan nämns elva teman att marknadsföra detta innebär att tre av dessa kan marknadsföras per 
vecka och därmed täcka alla teman på en månad. Detta är en riktlinje för att öka innehåll. Vissa 
månader finns det mer att marknadsföra för Traineeprogrammet, andra för event men målet är 
att täcka detta spektrum av teman varje månad. 

Målgrupp
Även om målgruppen kan ändras beroende vilket socialt medium SACC-USA använder kan 
målgruppen ändras. I överlag identifieras dessa som SACC-USA:s målgrupp: 

• Amerikanska företag eller organisationer som vill etableras på den svenska marknaden. 

• Svenska  företag eller organisationer som vill etableras på den amerikanska marknaden. 

• Svenska eller amerikanska företag som redan är etablerade i Sverige eller USA men vill 
utökas ytterligare. 

• Individer som vill utveckla sitt nätverk i USA eller är intresserade av Svensk-amerikansk 
handel. 

• Nuvarande medlemmar. 

• Potentiella praktikanter och trainees (studenter i Sverige eller i Finland) eftersom SACC-USA 
kan sponsra visum om man är svensk eller finsk medborgare. 

• Nuvarande eller före detta praktikanter/trainees som kan sprida information vidare till vänner 
och bekanta.

• Andra regionala kammare i SACC-USA nätverket

• Andra ideella organisationer med liknande syften såsom Svenska Ambassaden och 
Konsulatet. 

Specifika fokus:
Då sociala medier har olika mål, begränsningar och verktyg efter analys så har vardera 
socialt medium en specifik fokusgrupp. 

Facebook
• Studenter
• Före detta praktikanter eller trainees 
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• Medlemmar 

Twitter
• Andra kammare/liknande organisationer 

Linkedin 
• Amerikanska eller Svenska företag som letar efter praktikanter eller annat samarbete.  
• Studenter/individer/forskare som söker praktikplatser eller studieresor till Sverige eller USA. 

Målgruppens behov

Företag 
Företagen kan vara behov i att marknadsföra praktikplatser, inskaffa praktikanter/trainees, 
etableras på den svenska eller amerikanska marknaden, hitta en trovärdig organisation som 
kan hjälpa med nätverk eller annan information. 

Därför kan lediga positioner marknadsföras, nyheter om svenska och amerikanska nyheter samt 
event som kan leda till nya medlemskap. 

Studenter
Hitta lediga positioner, få hjälp med J-1 Visa sponsring, nätverk i USA. 

Medlemmar
Att marknadsföra sina event eller företag. 

SACC-USA bör ha som mål att skapa inlägg som bjuder in till kommentarer där dessa tre 
grupper kan integrera med varandra.

Innehållet

Var konsekvent Skriv regelbundet och ofta. Håll inläggen informativa, 
politiskt neutrala men intressanta. 

Bilder, ljud och video Använd olika sorters medier för att väcka uppmärksamhet 
och interaktivitet. Det är viktigt att inte ”överposta” utan 
välja ut relevanta fotografier. Blanda närbilder med 
ögonblicksbilder samt helbilder. 

Var delaktig Finns det inlägg SACC-USA kan dela? Finns det 
kommentarer eller en dialog SACC-USA bör vara delaktiga 
i? 

Anpassa Anpassa innehållet efter kanal. (se nästa avsnitt)
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Vid tvekan Är det ett innehåll som kan vara mer skadligt en gynnande. 
Fråga kollega om råd. 

Korrigering Be någon korrigera språket. 

Länka Länka till bilder, Video, webbsidan eller artiklar. Målet är att 
föra trafik till webbsidan. Förkorta länkarna om de är långa. 

Tagga Tagga delaktiga för att generera större räckvidd och koppla 
samman flera sociala medier. Ta reda på ”trending 
hashtags” och använd dessa om det är relevanta. 

Event Marknadsför event och aktiviteter SACC-USA nätverket 
anhåller i. Tagga delaktiga för att generera större räckvidd. 
Tacka även för delaktiga i event. 

Medlemmar Bevara forum, gamla medlemmar och praktikanter. Försök 
få dem delaktiga i organisationen efter de inte är aktiva i 
den. Samla material av positiv feedback som kan bli bra 
ambassadörer för organisationen. Lyft fram företag och 
nya medlemmar.

Handla snabbt Om det finns intressanta ämnen/artiklar som är aktuella. 
Ha som mål att vara först med nyheten. Uppmuntra dialog!

Fråga en fråga Uppmuntra till kommunikation och interaktivitet genom att 
ställa en fråga eller uppmaning i inlägget. 

Tävlingar För att uppmuntra aktivitet kan tävlingar vara ett bra 
verktyg. Priset dock till vinnare bör vara enligt målgruppens 
intresse  

Återanvänd Artiklar från nyhetsbrevet som lanseras en gång i månaden 
kan återanvändas och marknadsföra på sociala medier. 
Man kan även dela andras inlägg såsom Svenska 
ambassaden och inlägg på Twitter från andra 
kammare eller organisationer. Glöm ej att använda 
organisationernas twitternamn (exempelvis @skype).

Källor Använd pålitliga källor som har samma profil och intressen 
som SACC-USA till exempel tidningar med finansiella 
fokus såsom Dagens industri, pålitliga nyheter Svenska 
Dagbladet, Nordstjernan, Swedish Wire, The Local, My 
Newsdesk, Washington post, Times, The Atlantic. 

Balans Håll en jämn balans i innehållet försök göra det intressant 
och inte bara ren marknadsföring. 
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Ställ följande frågor för att optimera innehållet: 
Transformation: Kan budskapet ändra attityder? beteenden? 
Samhörighet: Hur kan det relateras till varumärket endast?
Enkelhet: Kan målgruppen förstå innehållet utan förklaring? 
Originalitet: Är inlägget unikt nog för att fånga uppmärksamhet?  
Överraskande: Kommer målgruppen se inlägget från ett positivt sätt? 
Dragningskraft: Har det en special attraktion eller dragning? 
Minnesvärt: Hur minnesvärt är inlägget? 
Spridning: Kommer de övertala målgruppen att berätta för andra och föra vidare budskapet. 
Fokus: Gynnar det andras intressen? 
Älskvärt: Hur många gillar det? 

Social medier kanaler

Facebook För innehåll delning, målgruppen 

Twitter Mindre uppdateringar, taggar och organisation 
benämningar (@)

LinkedIn Centrerat till företag

Ett framtida projekt kan vara att skapa ett Instagram konto för Traineeprogrammet där före detta 
trainees eller praktikanter bidrar med innehåll genom att skriva om deras erfarenhet. SACC-
USA skulle kunna ha en officiell hashtag såsom #saccusatrainee för att samla detta innehåll och 
sedan återpublicera praktikantens inlägg. 

LinkedIn har ett huvudfokus nära ti l l SACC-USA:s huvudsyfte använd detta. 
Traineeprogrammets lediga positioner kan marknadsföras här i form av “lediga positioner”. 

Tid

15 minuter varje morgon

5 minuter Kolla Twitter, är det någon som taggat SACC-USA? Vad pratar de 
organisationer/följarna om? Finns det en dialog SACC-USA bör vara 
delaktig? Svara på eventuella frågor. Bör ett inlägg delas? Eventuell 
marknadsföring. Har vi fått nya följare? Följ tillbaka.

5 minuter Kolla Facebook notiser och sammanfattningen av statistiken. Finns det 
frågor att svara på? Kan vi dela ett inlägg från annat flöde? Eventuell 
marknadsföring. Har vi fått nya följare? Följ tillbaka. 

5 minuter Kolla LinkedIn. Vad pratar organisationer/följarna om? Bör SACC-USA 
dela ett inlägg i flödet? Eventuell marknadsföring. Har vi fått nya följare? 
Följ tillbaka.
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Svara alltid på kommentarer/feedback i positiv och professionell anda och länka till eventuellt 
material. Gör en kortare version av denna lista på slutet av dagen för att visa närvaro. 
Schemalägg inlägg i förväg. Som regel försök upprätthåll ca. tre inlägg per vecka som anknyter 
till något av målen. 

Viktigt i SACC-USA:s fall att beakta är att en stor del följare bor i Sverige som är i en annan 
tidzon samt både följare i USA som har olika tidzoner beroende på var följaren befinner sig i 
USA. Därför i SACC-USA:s fall kan det vara bra att marknadsföra på en tid då alla följare är 
vakna till exempel tidigt måndag morgon klockan 11:00 Eastern Time i USA för då är klockan 
17:00 i Sverige samt tidig morgon på västkusten. 

På Facebook är den bästa tiden att marknadsföra ett inlägg ca. 15.00 - 16.00 på en fredag eller 
söndag. Detta kan vara en riktlinje att följa med det är viktigt att regelbundet kolla på statistiken 
eftersom detta kan ändras. Bästa tiden att twittra är efter 15:00 och sämsta tiden efter 20:00. 
Den bästa tiden efter 15:00 är klockan 17:00. LinkedIn är mest koncentrerat till kontorstider, från 
08:00 till 17:00 måndag till fredag.

Var praktikant bör bestämma om profilen ska uppdateras i bild eller omslagsbild samt ifall 
gammalt material bör raderas vilket därför görs två gånger per år. 

Ansvarig
Den som ansvarar för marknadsföringen på Facebook, Twitter och LinkedIn är praktikanten. På 
LinkedIn och Facebook utför praktikanten marknadsföringen från dess egna privata konto då 
den ansvarar över en organisationssida. 

Den ansvarar för är att göra regelbundna inlägg på Facebook, Twitter och LinkedIn. 

Diskutera med handledaren vid start vad som får publicera och vad som inte ska publicera 
gällande innehåll samt språk. Be om tydliga riktlinjer så att marknadsföringen kan fortsätta vara 
regelbunden och att nya inlägg skapas utan svårigheter. 

För att praktikanten ska kunna göra inlägg dygnet runt och vara ständigt närvarande i aktiviteten 
på sidorna sköter praktikanten marknadsföringen på Facebook och LinkedIn från dess privata 
sida. Till skillnad från de två andra medierna Facebook och LinkedIn så har SACC-USA ett eget 
konto på Twitter så praktikanten styr kontot från SACC-USA:s profil och inte sin egen profil på 
Twitter. Trots det bör praktikanten föra en lika regelbunden aktivitet på LinkedIn. 

Praktikanten ska alltid ge inloggningsuppgifter till sin ersättare och detta ska förklaras samt 
godkännas av den nya praktikanten för att reducera att missförstånd och fördröjning sker när 
bytet av praktikant sker. 

Utvärdering
Att utvärdera statistiken bör göra en gång i månaden. Det räcker med att se över den data 
analysverktygen erbjuder men viktigaste är att reflektera över den så förbättringar kan göras 
och eventuella misstag kan reduceras. 

�  av �33 62



Praktiskt examensarbete, 15 hp 
Marilde Nykvist

Medieteknik, VT-16 
Södertörns högskola

It, Medier & Design
 

Facebook, LinkedIn och Twitter erbjuder alla möjligheten att sponsra uppdateringar. Gå igenom 
med handledare vid start ifall det finns en budget att lägga undan för inlägg eller om detta ska 
investeras i för att utöka följare antal eller marknadsföring av inlägg. 

Genomför kvantitativa och kvalitativa undersökningar kan vara bra.  Analys av hur många nya 
följare kan vara givande men även vilket sorts innehåll som genererar gilla markeringar är lika 
viktigt. Ett förslag är därför att föra en strategisk dagbok över aktiviteterna på sociala medier där 
frågorna finns det något som inte fungerar? där utmaningar och lösningar till dessa listas till 
dessa. 

SACC-USA:s Modell för marknadsföring på sociala medier 
Modellen är tänkt att vara utskriven för praktikanten, helst synlig varje dag så att den påminns 
om huvudfrågorna i SACC-USA:s strategi. 

Förslag att inrätta
- SACC-USA nätverket har ett stort framgångskoncept tillgänglig vilket är samarbete med de 

regionala kammarna. Att tillsammans göra marknadsföringen på sociala medier starkare kan 
medföra snabba och vinnande resultat. 
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- Skapa ett Instagramkonto, informera kommande praktikanter om denna och den 
gemensamma hashtaggen.  

- Skapa en grupp där inläggen samlas från hela SACC-nätverket så att de är tillgängliga med 
färdiga texter, bilder samt taggning. På så sätt förenklar det för praktikanten. 

- Skapa event på Facebook eftersom dessa kan visas offentligt. Så fort organisationen har ett 
event så kan det marknadsföra eventet genom att bjuda in personer i eventet så andra kan 
se vilka som kommer närvara. Att inbjuda till dialog mer i innehållet skulle kunna generera 
mer respons till exempel genom att ställa frågor i inläggen. 

- Följ alla företag som är medlemmar i nätverket.
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Appendix II: Material 

Innehållsanalys

Analys: LinkedIn
481 personer följer SACC-USA på Linkedin. Det är okänt när SACC-USA startade sin sida på 
LinkedIn. Sidan hanteras av marknadsföringspraktikanten från dess egna privata sida. LinkedIn 
är väldigt relevant för SACC-USA genom Traineeprogrammet då praktikanter genomför 
Traineeprogrammet som ett första steg ut i arbetslivet. Därför är det en bra plattform där före 
detta eller blivande praktikanter kan samlas. Dessutom då ett av SACC-USAs främsta mål är att 
underlätta handel mellan USA och Sverige är ett globalt socialt medium som LinkedIn ett bra 
nätverk för både företag och studenter.

Mål
LinkedIn är möjligtvis ett utmärkt alternativ för att fokusera mer på företag då LinkedIns mål är 
att koppla ihop företag med privata arbetsprofiler (CV:n). Självklart är det även en bra portal för 
att marknadsföra Traineeprogrammet för studenter som vill göra praktik på företag. SACC-USA 
har nästan dubbelt så mycket följare på Facebook det kan därför bli ett mål att dubbla 
följarantalet på Linkedin samt att bli mer aktiva att kommentera, dela och gilla andra företags 
inlägg för att på så sätt öka närvaron på LinkedIn. Gällande för att nå studenterna kan det vara 
en strategi att försöka få mer sammankoppling med universiteten på LinkedIn. Det kan därför 
vara bra att börja följa dessa samt be universiteten dela SACC-USA:s inlägg om praktikplatser. 

Styrkor: SACC-USA har en bra bas med följare som kan förenkla fördubblingen av följarantalet. 
Utmaning: Dessvärre kan man inte gilla eller dela inlägg som företagssida, vilket blir från 
privatsidan i så fall. Det finns också begränsningar gällande det inbyggda analysverktyget som 
gör att man till exempel endast kan analysera inlägg från 6 månader sedan. 
Kan diskuteras: Ska sidan styras från privat konto eller ska man göra ett företagskonto och 
styra den därifrån? 
Kan förbättras: Göra målet tydligare och mer mätbart samt lösa varifrån sidan kan styras. 
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Målgrupp 
Av de 481 följare LinkedIn har så är det en jämn statistik mellan överordnad och underordnad, 
se figur 5. 

Det är mest små organisationer som följer SACC-USA på LinkedIn, se figur 6. Det är många 
icke-anställda inom följargruppen vilket betyder att inlägg om lediga praktikplatser är ett väldigt 
bra tema för inlägg. 
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Figur 6, Majoriteten är små organisationer som följer SACC-USA men 
det är ändå 18 % av större företag som följer SACC-USA på LinkedIn. 

Figur 7, 97 % är icke-anställda som följer SACC-USA. 
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I statistiken nedan, figur 8, syns följardemografin sorterad utifrån bransch. Internationell handel 
och rådgivning är störst procentuellt sett. IT är den bransch som har minst följare. Företag inom 
IT kan vara en grupp som är värt att beakta och försöka inkludera då det är bransch som söker 
mycket praktikanter och har en snabbt utvecklande marknad. 

Tyvärr visar inte LinkedIn analysverktyg varifrån följarna kommer ifrån eller vilken ålder likt 
Facebooks analysverktyg. 

Styrkor: Många följare är icke-anställda vilket kan medföra att marknadsföra inlägg om lediga 
praktikpositioner kan lyckas vilket också tyder på att SACC-USA:s målgrupp som delvis är 
studenter (icke-anställda) ännu matchar vad statistiken tyder på. 
Utmaning: Hur lyckas man få ett bredare spektrum följare från andra branscher än 
Internationell handel? Besökare från IT branschen verkar till exempel inte bli följare? 
Kan diskuteras: Besökarna och följare är från små organisationer med 1-10 anställda. Varför 
är det så och matchar besökare och följare målgruppen SACC-USA har. 
Kan förbättras: SACC-USA:s följarantal samt besökare från fler branscher. 
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Figur 8, demografi sorterad efter bransch. 



Praktiskt examensarbete, 15 hp 
Marilde Nykvist

Medieteknik, VT-16 
Södertörns högskola

It, Medier & Design
 

Innehåll

Mest populära inlägg på LinkedIn 2016 är följande: 


De inlägg som väckte mest handlingar var angående Traineeprogrammet, se tabell 1. 
Aktiviteten på LinkedIn har varit lite ojämn senaste månaderna. Likt Facebook bör det ändå 
publiceras ett inlägg per vecka. Inläggen på LinkedIn dock får många visningar. Det inlägg som 
fått mest uppmärksamhet av alla inläggen mellan 2015 till 2016 är figur 9. Förmodligen för att 

1
Interested in pursuing an internship in the U.S.? SACC-USA is a designated J-1 visa sponsor 
of the U.S. Department of State’s Exchange Visitor Program which promotes business 
exchange for young professionals. Learn more about the program here: https://lnkd.in/
dKcN9VUmindre

Visningar: 2 088

Klick: 19

Handlingar:12

2
Apply now for our positions as Digital Media & Communications Intern and Trainee Program 
Outreach Intern starting this summer 2016! Read more here: https://lnkd.in/dftSM3E

Visningar: 940

Klick: 26

Handlingar: 3

3
The Consulate General of Sweden in New York is looking for a full-time intern for fall 2016. 
See the position announcement here: http://owl.li/ZBEl0

Visningar: 1 284

Klick: 44

Handlingar: 9
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Figur 10, ett “word-cloud” visar majoriteten av ord som används på 

Figur 9, de inlägg som är populärast på LinkedIn i SACC-USA:s arkiv. 
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detta nådde Johan Marcus kontaktnät genom att delas.
Största variationen av ord finns i inläggen på Linkedin, se figur 10 som verkar innehålla mer 
företagsekonomiska ord. Språket och innehållet matchar målet med marknadsföringen på 
LinkedIn. 

Styrkor: Många visningar per inlägg. 
Utmaning: Finns det fler interna nyheter som kan nå lika stor framgång?
Kan diskuteras: Ska lediga positioner marknadsföras regelbundet för Traineeprogrammet?
Kan förbättras: Jämnare aktivitet på Linkedin.

Social mediet LinkedIn
LinkedIn är mer fokuserad på företag och ett nätverk för att göra karriär till skillnad från de andra 
medierna. LinkedIn kopplar samman medlemmar, arbetare och studenter med företag. Många 
gånger kan organisationen publicera lediga positioner på deras LinkedIn företagssida för att öka 
antalet ansökningar. 

Styrkor: Huvudfokus är nära SACC-USA:s syfte. 
Utmaning: Mer aktivitet särskilt gällandeTraineeprogrammet. 
Kan diskuteras: Kan man koppla i samman företag i inläggen utan taggningsystem? 
Kan förbättras: Bättre aktivitet och fler inlägg i samarbete med företag och universitet. 

Tid
LinkedIn erbjuder inget analysverktyg för att presentera statistik över när ens följare är aktiva. 
Däremot finns det rådgivande riktlinjer när man bör publicera något på LinkedIn. Linkedinhar 
flest aktiva besökare under kontorstid det vill säga 9-17:00. 

Styrkor: Praktikanten finns på plats på kontoret under de tiderna som är bäst att marknadsföra 
på LinkedIn. 
Utmaning: Det finns inget analysverktyg för när användarna är som mest aktiva på LinkedIn. 
Kan diskuteras: hur mycket skillnad gör “rätta” tider att publicera i respons? 
Förbättring: Vara mer aktiva att gilla andras inlägg. 

LinkedIn Ansvarig 
Den som ansvarar för marknadsföringen på Facebook är praktikanten. Den gör det från dess 
egna privata konto då den ansvarar över en företagssida. Efter handledaren har godkänt 
inlägget publicerar praktikanten det på LinkedIn. 

Styrkor: Praktikanten får alltid uppdateringar angående aktiviteten på företagssidan. 
Utmaning: Förbereda mer kommande inlägg så att det kan bli mer aktivitet på kontot. 
Kan diskuteras: Om konto ska styras privat från praktikantens eget konto. Om den ansvarige 
ska ha egen beslutsrätt. 
Förbättring: Tydliga riktlinjer när och vad regler är för innehåll för den ansvarige. Den behöver 
tydliga riktlinjer för att kunna producera regelbundet innehåll. 
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Utvärdera
Utvärdering bör ske regelbundet även om praktikanten får regelbundna notiser om aktiviteten på 
företagssidan. Eftersom LinkedIn erbjuder analysverktyg kan detta medföra hjälp till 
praktikanten när den utvärderar. Det är viktigt att detta sker regelbundet dock.
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Inlägg Visningar Klick Handlingar

Januari Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Februari Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Mars Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

April Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Maj Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Juni Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Information 
Saknas

Juli 2 11661 142 82

Augusti 3 5685 12 13

September 3 5168 0 0

Oktober 2 2953 0 0

November 3 3500 2 2

December 1 2461 11 14

2016

Januari 1 2121 30 13

Februari 1 1121 21 4

Mars 4 4877 77 27

April 3 3462 49 15

Tabell 1 visar inlägg per månad (2015-2016) samt antalet visningar och klick samt 
handlingar inläggen har genererat. Information saknas då analysverktyget begränsat 
sparad data. 



Praktiskt examensarbete, 15 hp 
Marilde Nykvist

Medieteknik, VT-16 
Södertörns högskola

It, Medier & Design
 

Styrkor: Analysverktygen LinkedIn erbjuder.
Utmaning: Att utvärdering genomförs regelbundet. 
Kan diskuteras: Om analysverktygen räcker som utvärdering, finns det fler frågor att 
utvärdera? 
Förbättring: Att utvärdering genomförs regelbundet.

Analys: Facebook
SACC-USA har 1155 följare på Facebook. Det gör det till den sociala media-kanalen som är har 
flest följare och därmed största kanalen för SACC-USA att nå flest personer. Det är även det 
sociala medium som SACC-USA haft längst. SACC-USA skapade sitt konto på Facebook 2012. 

Mål
SACC-USA har ett mål med flera grenar till delmål. Huvudmålet är att främja affärsmässiga 
relationer samt handel mellan USA och Sverige. Målet på sociala medier är att marknadsföra 
SACC-USA:s aktiviteter, events, nyheter relaterade till svensk-amerikansk business samt att 
göra marknadsföring för Traineeprogrammet. SACC-USA vill öka sin närvaro på sociala medier 
och sitt följarantal samt aktivitet. Vad SACC-USA tidigare haft problem med dock är att göra 
inlägg på Facebook som följer SACC-USA:s profil. Det vill säga hålla en gräns mellan 
“business” relaterade nyheter och nyheter som kanske inte följer profilen. Därför behövs 
riktlinjer att följa samt en mer interaktiv framhållning till följarna. 

Styrkor: Många olika sorters teman att marknadsföra
Utmaning: Hur bevarar man följarantalet samtidigt som man ökar det? Vill hålla en bra balans 
med mer aktivitet utan att tappa följare. 
Kan diskuteras: Ska målet vara att öka följare eller bör det vara att främja organisationens 
syfte? 
Kan förbättras: Göra målet tydligare och mer mätbart. 

Målgrupp
SACC-USA:s följare på Facebook befinner sig främst i Sverige och i USA men först och främst i 
större städer i Sverige, se figur 11. 
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Figur 11, visar demografi för SACC-USA:s följare på Facebook. 
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Att SACC-USA:s följare befinner sig främst i Sverige och USA kanske inte är överraskande. 
Däremot är det färre följare i resterande skandinaviska länder jämfört med Tyskland och 
England. Stockholm och Göteborg samt Washington D.C. är de städer följare bor i.  

Den största gruppen följare är kvinnor i åldrarna 25-34 år. Det är dock väldigt jämnt mellan 
kvinnliga och manliga följare, de yngsta gruppen är 13-17 år gamla. 

Styrkor: Många följare i åldrarna 25-34 vilket kan innebära studenter i deras tidiga karriär som 
är Traineeprogrammets främsta fokus grupp. Jämlikt mellan män och kvinnor. 
Utmaning: Nå gruppen 21-24 åringar vilket kan dra fördel av att se nyheter från 
Traineeprogrammet. Att hitta statisk över vilka företag eller sysselsättning flöjlarna har. 
Kan diskuteras: Varför det finns fler följare i England än de skandinaviska länderna? Finska 
medborgare kan också söka SACC-USA traineeprogram men är frånvarande på listan. 
Kan förbättras: Företag, särskit amerikanska, skulle kunna marknadsföras mot mer. Hur når 
man den finländska målgruppen? 

Innehåll
Figur 13 visar vilken form av inläggen och hur de bemöts. Länkar når många men bilder ökar 
mer engagemang. 

Alla inlägg kan kategoriseras efter följande teman: Traineeprogrammet, fakta om Sverige, 
events, Interna nyheter från organisationen tex. ny rekrytering, inlägg som visar tacksamhet, 
nyheter relaterade till Sverige och USA (business news).

Under 2016 var det inlägg som genererade mest engagemang det vill säga mest klick var 
inlägget nedanför, Det vill säga när SACC-USA annonserade en position för konsulatet.
Figur 14, Visar det inlägg som engagerade flest följare 2016. 

�  av �44 62

Figur 12 visar att det är mer kvinnor i SACC-USA:s följargrupp: 
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Ett annat inlägg som nådde stor framgång 2016 var detta inlägg, se figur 15. Detta tillhör 
kategorin Svensk-Amerikanska nyheter och nådde flest gilla markering under 2016.

�  av �45 62

Figur 13 visar vilken sorts inlägg som är populärast. 

Figur 14 visar det populäraste inlägget 2016. 
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Inlägget nådde även högst räckvidd det vill säga många personer såg inlägget. Detta är ett av 
de inlägg som har flest delningar vilket innebär att det kan vara en nyhet som SACC-USA följare 
känner att det är bra att kunna visa upp och vara del av deras identitet. Det framgår att 

�  av �46 62

Se figur 15, ett annat inlägg var en Svensk-Amerikansk nyhet som resulterade i mycket 
uppmärksamhet. 

Figur 16, De olika inläggens mottagande på Facebook. 
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Traineeprogrammet når många och lockar till engagemang. Figur 16 visar de sex senaste 
inläggen på Facebook vilken räckvidd dessa har fått och engagemanget dessa har medfört. 
Under 2015 gjorde detta inlägg, se figur 17, mest effekt. Detta tillhör kategorin “interna nyheter” 
och nådde flest, har genererat mest likes och flest kommentarer. Inget inlägg 2016 har nått 
denna respons ännu. 

Det språkbruk SACC-USA använder är engelska och som figur 18 visar nedan är “Swedish”, 
“Sweden” “Business” och “Trainee”  de ord som använts mest. Detta reflekterar SACC-USA:s 
syfte som nätverk som är en organisation för att främja företagsekonomi mellan Sverige och 
USA som inkluderar ett traineeprogram.

�  av �47 62

Figur 17, visar det populäraste inlägget på Facebook. 

Figur 18, visar de ord som används mest i inläggen på 
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Styrkor: Bra spektrum av möjliga ämnen som kan publiceras. Språket som används reflekterar 
SACC-USA:s mål. 
Utmaning: Hitta bilder till inläggen som illustrerar texten då bildbanken är begränsad. Även att 
hålla uppdateringar av vardera aktuell nyhet och göra begränsningar av vilket innehåll som inte 
bör marknadsföras på Facebook. 
Kan diskuteras: Finns det fler teman SACC-USA kan marknadsföra i eller är det bra att 
begränsa kategorier av inlägg till de som är sammanhängande med SACC-USA:s mål? Kan 
inläggen förbättras genom att locka mer språkmässigt och i material? 

Kan förbättras: SACC- nätverket kan dela andra kammares delningar av inläggen. Då samma 
innehåll marknadsför finns det möjlighet att förbättra samarbetet. Även, att producera relevant 
innehåll att publicera. 

Social mediet kanalen: Facebook 
Huvudaktiviteten på Facebook från SACC-USA:s sida är att marknadsföra diverse nyheter 
utifrån benämnda kategorierna: Traineeprogrammet, fakta och traditioner om Sverige, events, 
Interna nyheter från organisationen tex. ny rekrytering, inlägg som visar tacksamhet, nyheter 
relaterade till Sverige och USA (business news).

De resurser som Facebook erbjuder är att man kan promota inlägg med ett obegränsat antal 
ord till skillnad från Twitter, nå en stor räckvidd med tanke på följare antalet och funktionen att 
man kan dela inlägg, man kan även publicera inlägg med video, bild och text. De finns ett bra 
analysverktyg som gör att man kan utvärdera historia av ens aktiviteter. Man kan skapa en 
dialog genom att följare kan kommentera inläggen. Närvaron stärks med att följare kan gilla 
inlägget vilket i sin tur därför sprids i deras flöden på Facebook och når ännu fler. Eftersom man 
kan gilla andra organisationer och få tips på liknande organisationer kan organisationen skapa 
större nätverk. Man kan även betala för att nå ännu större grupp på Facebook. Man kan även 
visa kontaktinformation och skapa event. 

Styrkor: Det är gratis, tillgänglig och ett av det största sociala mediet att vara närvarande på. 
SACC-USA kan publicera innehåll med obegränsat antal ord, bild och video. SACC-USA har en 
stor grupp följare i många olika åldrar. Marknadsföring av Traineeprogrammet möjligen på grund 
av att målgruppen är i åldrarna i 25-34 och i början av sin karriär. 
Utmaning: Att generera mer gilla-markeringar och följare har för organisationen verkar vara 
svårt att öka. Finns det sätt att göra det? 
Kan diskuteras: Är huvudsyftet att generera fler gilla markeringar och nya medlemmar eller att 
marknadsföra organisationen mål? Vilka inlägg bör koncentreras på Facebook? eller bör det 
vara en bra variation med olika ämnen?  
Kan förbättras: SACC-USA kunna skapa event eftersom dessa kan visas offentligt. Så fort 
organisationen har ett event så kan det marknadsföra eventet genom att bjuda in personer i 
eventet så andra kan se vilka som kommer närvara. Att inbjuda till dialog mer i innehållet skulle 
kunna generera mer respons till exempel genom att ställa frågor i inläggen. 
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Tid
Enligt Facebooks verktyg är den bästa tiden att marknadsföra något på Facebook för SACC-
USA på fredagar heller söndagar eftersom då är flest personer online, se figur 19. Runt 15.00 - 
16.00 på en fredag eller söndag är därför bästa tiden att vara aktiv som marknadsförare på 
sociala medier. Regeln är att posta på Facebook regelbundet. Det finns dock inte en bestämd 
tid eller mängd under sagd tid när den ansvarige ska göra inlägg på Facebook. Bilden på nästa 
sida, tabell 2, visar statistik över antal inlägg per månad vilket i snitt ligget runt 4-5 per månad. 

�  av �49 62

Figur 19, visar tiden som följare är mest aktiva. 

Tabell 2, visar inlägg per månad.
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Styrkor: Når målgrupper både i Sverige och i USA så efter inlägget inte når följare i Sverige når 
det följare i USA vilket innebär att inlägget kommer ha en lång “livslängd”
Utmaning: Tidsskillnaden begränsar att inlägget inte kan publiceras tidig förmiddag i Sverige. 
Kan diskuteras: Bästa tider att marknadsföra kan vara relevant. Mycket kan bero på innehåll 
och vad inlägget konkurrerar med när flöjlarna är närvarande. Det kan behövas mer forskning 
kring vilka tider som är bäst att marknadsföra på sociala medier. 
Kan förbättras: Att vara mer medveten kring när de bästa tiderna är och använda sig av det. 

Facebook ansvarig
Den som ansvarar för marknadsföringen på Facebook är praktikanten. Den gör det från dess 
egna privata konto då den ansvarar över en organisationssida. Rollen den som ansvarar för 
inlägg på Facebook är att posta på Facebook regelbundet. Innan inlägget postas på Facebook 
godkännes det av högre uppsatt ansvarige. Det är den som ansvarar för sociala medier som är 
ansvarig att producera innehåll. 

Styrkor: Det är gratis, kontot är alltid tillgängligt via det privata konto så den ansvarige kan ha 
en ständig överblick. Rollen är bestämd till marknadsförings praktikanten. 
Utmaning: Förbereda mer kommande inlägg så att det kan bli mer aktivitet på kontot. 
Kan diskuteras: Om konto ska styras privat från praktikantens eget konto. Om den ansvarige 
ska ha egen beslutsrätt. 
Förbättring: Tydliga riktlinjer när och vad regler är för innehåll för den ansvarige. Den behöver 
tydliga riktlinjer för att kunna producera regelbundet innehåll. 

Det finns både nackdelar och fördelar med detta. Dels så är kontot alltid närvarande men det är 
också större risk för att misstag görs till exempel att praktikanten gillar ett privat inlägg på dess 
sida men glömmer ändra att gilla markeringen ska göras från det privata kontot och inte 
organisationen. Praktikanten kollar även med ansvarige innan den postar något vilket kan leda 
till att mindre aktivitet görs på Facebook då det tar mer tid ifall endast en person har beslutsrätt. 
Däremot är det det bra att inkludera fler i organisationen då det kan innebära att 
organisationens syfte tydligt framgår. En fördel kan vara att praktikanten är oftast i samma ålder 
som den största gruppen följare så de kan möjligtvis se inlägg och innehåll från samma 
perspektiv. Det är underligt dock att gruppen följare i åldern 18-24 är så låg dock för det är 
fortfarande en ålder som Traineeprogrammet vänder sig till studenter i åldrarna 21 år och uppåt.

Utvärdera
Regelbunden utvärdering bör underrättas. Facebook ger automatiskt statistik och regelbundet 
statistik över kontot och dess popularitet, minst en gång i veckan. Det är därför viktigt att ta vara 
på den infon men möjligtvis i SACC-USA:s fall så kan det vara mer givande att föra egen 
statistik över vilka inlägg som genererar mest respons på ett samma dokument som konton för 
Twitter och LinkedIn. 

Styrkor: Gratis och tillgängliga verktyg som Facebook erbjuder med data. 
Utmaning: Utvärdera statistiken som genereras av Facebook regelbundet. 
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Kan diskuteras: Om det är bättre att föra egen statistik där man kan fokusera på de mål 
SACC-USA har och därför förkorta analysen Facebook gör samtidigt som man använder 
Facebooks analys verktyg. 
Kan förbättras: Att granska samt agera efter den feedback Facebooks analysverktyg ger.  
Tydliga rutiner bör framgå när och hur ofta detta ska göras. 

Analys: Twitter

Mål
Att upprätthålla relationer med liknande organisationer, att föra trafik till hemsidan samt att 
samarbete med andra organisationer för att marknadsföra inlägg är tre viktiga mål med Twitter 
för SACC-USA. 

Styrkor: Ett effektivt sätt att skapa ett hållbart samarbete med andra organisationer.  
Utmaning: Att mäta trafik är enkelt men däremot att mäta samarbete med organisationer kan 
vara svårare. 
Kan diskuteras: Riktlinjer för vilka SACC-USA ska följa, gilla och dela. Finns det inlägg som 
inte bör gillas på grund av att det inte hör till SACC-USA:s profil. 
Kan förbättras: Aktiviteten och att börja följa fler samt att få lika många följare som på 
Facebook. 

Målgrupp
609 personer följer SACC-USA på Twitter. Studenter, företag och medlemmar (blivande och 
nuvarande) samt andra regionala kammare eller intressenter är målgruppen för alla sociala 
medier där SACC-USA har konto. Dessvärre erbjuder inte Twitter ett analysverktyg för 
demografin samt mer info angående deras följare. Bland Twitters följare finns den benämnda 
gruppen representerade men också andra ideella organisationer är en stor del av följarna på 
Twitter. 

Styrkor: Det finns många olika målgrupper för SACC-USA både bred åldersgrupp och 
sysselsättning. 
Utmaning: Hitta statistik angående nuvarande följare.
Kan diskuteras: Ska man specificera målgruppen eller fokusgruppen?
Kan förbättras: När studenter söker sig till SACC-USA “fånga” dessa genom att fråga om de 
vill bli följare på SACC-USA:s konton på Twitter samt FB. Börja följa alla företag som är 
medlemmar i nätverket.  

Innehåll
Med Twitter kan  man utnyttja “hashtags” och “@“ vilket länkar till andra Twitter konton. 
Aktiviteten sedan 2015 har varit ojämn men det vanligaste antalet inlägg per månad är 3 
stycken i månaden 2016 och 2015. 

Under 2016 har SACC-USA marknadsfört Traineeprogrammet, fakta om Sverige, events, 
marknadsfört nyhetsbrev, postat nyheter relaterade till Sverige och USA, marknadsfört SACC-
Georgias event, delat SACC-Georgias tweets, delat ambassaden och svenska konsulatets 
nyheter. Av dessa så fick följande inlägg mest uppmärksamhet: 
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Tabell 3 visar de inlägg som uppnådde högst räckvidd samt handlingar når 2015.

	 
   

Tabell 4 visar de inlägg som uppnår högst räckvidd samt handlingar. 

Detta tyder på att när inläggen når främst popularitet är det inlägg som innehåller en extern 
partner såsom inlägget konsulatet, handels eller utrikesdepartementet. Man kan nå stor 
populäritet genom att använda hashtag samt taggen “@“ till andra organisationer på så sätt når 
inlägget större räckvidd. Tabell 3 visar statistik över hur många tweets som genomförts per 
månad samt besök, nya följare och inläggens räckvidd totalt. 

De inlägg som uppnådde högst räckvidd samt 
handlingar 2015: 

Räckvidd Handlingar

Wondering how to do business #likeaswede? Check this 
video and find out! youtu.be/1YX7h8qNu7g @TCOtweet 
@AmChamSweden @AmChamEU @USChamber

1437 18

Minister Wallström on a feminist foreign policy. @bjornly 
@SwedeninUSA @Utrikesdep @USIP #femdip #feminism 
pic.twitter.com/0fJ82lvwiV

969 21

SACC-USA wishes you the best of holidays! Have a Merry 
Christmas and a Happy New Year. pic.twitter.com/
DxK0LHcA7s

976 8

De inlägg som uppnår högst räckvidd samt handlingar 
2016:

Räckvidd Handlingar

We are pleased to welcome The Stockholm School of 
Economics as our member! @handels_sse. Read more 
about SSE here hhs.se/sv/!

858 21

Consulate General of Sweden in NY is looking for a full-
time intern for fall 2016! Read more here: owl.li/ZBEl0 
@swedennewyork

712 12

Interested in is a tuition-free 1 year Master Program/
Internship in International Business in Sweden? sacc-
usa.org/trainee/swedis…

673 6

Apply now for our positions as Digital Media & 
Communications Intern and Trainee Program Outreach 
Intern! sacc-usa.org/trainee/jobs-2/

257 4
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Tabell 6, visar statistik över hur många tweets som genomförts per månad samt besök, nya 
följare och inläggens räckvidd totalt. 

Språkbruket i inläggen på Twitter har fortfarande huvudorden “Sweden” och “Business” samt 
“Intern” och “Swedish” likt inläggen på Facebooks språk, se figur 20. 

Styrkor: SACC-USA har många följare på Twitter. 
Utmaning: Det finns tyvärr dock inte stor aktivitet från följarna.  
Kan diskuteras: Hur man kan öka gilla markeringar på inläggen. 
Kan förbättras: Aktivitet på Twitter samt samarbetet med andra kammare i nätverket. 

Social mediet kanalen: Twitter

2015 Tweets Visits (besök) Nya följare Räckvidd

Januari 4 72 15 1470

Februari 2 42 19 1849

Mars 0 70 18 705

April 0 60 12 680

Maj 0 49 13 505

Juni 0 26 4 343

Juli 2 146 8 650

Augusti 6 199 23 636

September 3 113 1 380

Oktober 12 179 19 1487

November 5 155 19 849

December 4 78 78 1887

2016

Januari 1 66 66 3012

Februari 3 210 210 3168

Mars 4 271 271 4315

April 4 170 170 1392
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Huvudaktiviteten på Twitter är att marknadsföra liknande teman som på Facebook. På Twitter är 

inläggen endast begränsade till 150 tecken vilket formger budskapet. Då Twitter beskrivs som 
ett social medium som handlar om budskap och är mycket textbaserat eftersom inläggen 
begränsas det till ett visst antal ord begränsar det budskapen man vill marknadsföra. Som 
användare av Twitter tyder denna analys på att SACC-USA bör fokusera på att dela andra 
organisationers inlägg samt definitivt de regionala kammare för att bygga upp en större följar 
cirkel samt räckvidd. En stor fördel som SACC-USA bör utnyttja med Twitter är hashtags och 
taggning för att få större uppmärksamhet samt fler följare. Att komma på hashtags som når 
många bör implementeras samt tagning till de organisationer som kan eventuellt svara eller dela 
inlägget. 

Styrkor: SACC-USA kan utnyttja Twitter gratis genom att marknadsföra korta och koncista 
budskap där många organisationer i nätverket kan marknadsföras samtidigt. Ett samarbete kan 
skapas med liknande organisationer vilket alla parter vinner på. 
Utmaning: Att skapa större aktivitet bland SACC-USA:s följare samt påbörja samarbetet med 
andra organisationerna. 
Kan diskuteras: Då aktiviteten från flöjlarna är väldigt liten finns det en risk att SACC-USA:s 
kanske ska reflektera om Twitter är ett socialt medium för deras syfte. Närvaron på många 
social medier är viktig men om interaktion från följarna är så pass liten kanske det kan 
diskuteras om kontot ska fortsätta existera och om det ska det måste en ny strategi etableras 
för att inläggen ska väcka till handling. 
Kan förbättras: Att inläggen ska väcka till handling såsom gilla markeringar och delningar.  
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Figur 20, visar orden som används mest på Twitter. 
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Tid
Twitter erbjuder inget analysverktyg för att presentera statistik över när ens följare är aktiva. 
Däremot finns det rådgivande riktlinjer när man bör publicera något på Twitter. Viktigt i SACC-
USA:s fall att beakta är att en stor del följare bor i Sverige som är i en annan tidzon samt både 
följare i USA som har olika tidzoner beroende på var följaren befinner sig i landet. Därför i 
SACC-USA:s fall kan det vara bra att marknadsföra på en tid då alla följare är vakna till exempel 
tidigt måndag morgon klockan 11:00 Eastern Time i USA för då är klockan 17:00 i Sverige samt 
tidig morgon på västkusten. 

Styrkor: - 
Utmaning: Att Twitter inte erbjuder analysverktyg som räknar ut när man bör marknadsföra 
inlägg på sociala medier. 
Kan diskuteras: Bästa tiden i USA kanske inte är samma som i Sverige. 
Kan förbättras: Mer aktivitet och schemalagda inlägg. 

Ansvarig Twitter
Den som ansvarar för marknadsföringen på Twitter är praktikanten. Till skillnad från de två 
andra medierna Facebook och Linkedin så har SACC-USA ett eget konto på Twitter så 
praktikanten styr kontot från SACC-USA:s profil och inte sin egna profil på Twitter. Det är 
praktikanten som ansvarar för sociala medier som är ansvarig att producera innehåll. 

Styrkor: SACC-USA har sin egna konto vilket minskar risken att praktikanten gör personliga 
misstag som skulle kunna ske om den använder sitt egna konto för att styra sidan. 
Utmaning: Förbereda innehåll som ökar interaktivitet med begränsning av 150 tecken. 
Kan diskuteras: Riktlinjer för vad som praktikanten får publicera eller inte. 
Förbättring: Aktiviteten på Twitter kan ökas. 

Utvärdera
Twitter erbjuder analysverktyg som visar statistik per månad. Analysverktygen visar hur många 
inlägg och dess räckvidd benämning, nya följare, profil besök. Dock erbjuder inte Twitter notiser 
om statistiken likt Facebook och Linkedin. Det är viktigt att utvärdering sker regelbundet dock 
och bör inkluderas i strategin tid till utvärdering så misstag noteras och förbättringar kan 
verkställas. 

Styrkor: Gratis analysverktyg som hjälper utvärdering. 
Utmaning: Inkludera tiden att utvärdera aktiviteten på Twitter. 
Kan diskuteras: Det saknas viss statistik som Facebook och Linkedin erbjuder. 
Förbättring: Generellt är det konto som SACC-USA kan förbättras mest är Twitter.
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Enkätundersökning
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Intervju med Niclas Myhr
Doktor Niklas Myhr, som kallas “The Social Media Professor” och föreläser om Sociala medier, 
Digital och Global marknadsföring på Chapman University där arbetar han som ”Assistant 
Professor of Marketing”. Doktor Myhr är belönad med en “Royal Swedish Academy of 
Engineering Sciences” för hans forskning av partnerskap med försörjningskedjor. Dr. Myhr är 
rankad högst av Google som “Social Media Professor,”. En internationell “keynote speaker” som 
blivit publicerad i BBC, The Washington Post, ABC, CBS, NBC, FOX News, USA Today, 
Huffington Post, San Francisco Chronicle, och  ESPN.

MM: Vad anser du är den största utmaningen med Sociala medier? 

NN: Om jag  bara får välja en….så är det att definiera vad det är som en följaren uppskattar. Om 
jag får välja fler skulle jag säga att mästra att införa en långsiktig attityd till sin marknadsföring 
med konsekvent innehåll, där man vet vilken plattform man ska välja.  Svårast är nog ändå att 
sätta sig in i vad mottagaren uppskattar vilket man kan göra med att följa upp med respons. 
Sociala medier kan betraktas som en egen produkt där man frågar vad “kunderna” behöver. 
Kommunikation kan alltså också behandlas som en produkt, frågan är vilken kommunikation 
man ska värdesätta. 

MM: Vad är de viktigaste kärnpunkterna i en ideell organisations strategi för sociala 
medier? 

NN: Det finns 4 punkter vilket är att lyssna, nätverka, engagera och att skapa men man ska 
också ställa sig frågorna “Var man ska vara?”, “när?”, “hur ofta?”, “för vem?” och “varför?”. De 
här är klassiska huvudfrågor som man får som barn i uppsatskrivande. Du vet […] ”var?”, 
“när?”, “hur?”, “varför?” . Det funkar ju överallt, inte bara på sociala medier. […] Jag tycker bara 
man inte ska vara allt för fokuserad på att försöka skapa sociala medier objekt som är allt för 
perfekta för det kanske går ut över “consistency”. [svårt att uppfatta] Om man gör det är det risk 
att det blir innehållsförstoppning, att sitta och fila på perfekta inlägg är ingen idé. Man ska ha en 
strategi, absolut, men måste ha lite andrum och experimentera lite, annars kanske det ser lite 
för automatiserat ut. 

MM: Kan du förklara begreppet “Benchmark”, vad är det och vad gör man?

NN: Den enkla förklaringen är att man hittar ett exempel på företag, något ett företag gör som 
man vill jämföra sig med, tar inspiration från dessa för att mäta sin egna utveckling. Det kan 
vara ett hotell, man kan hämta inspiration från ett modeföretag och granska allting från “hur ofta 
gör de inlägg” […] är det någon vi kan göra på vår Facebook. “Benchmark” är ett begrepp från 
några årtionde tillbaka och kan vara allt från att man jämför sociala medier. “Hur många följare 
har de?”. […] Direkta konkurrenter kan vara Benchmark förstås. [svårt att uppfatta] “Vad är det 
för typ av inlägg?”, “vad du kan lära dig från det?”. 

MM: Vad är viktigt att tänka på när man väljer ut en ansvarig för marknadsföringen på 
sociala medier? 

Det ska vara en person som förstår, de effektivaste, som är mer än en teamplayer mer än chef i 
professionell bemärkelse. […] Du kommer inte ha en stor avdelning under dig. Man kan försöka 
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göra allt själv men att ha någon assistent som hjälper dig på halvtid. […] En Inspiratör som får 
med sig andra delar av organisationen för att […] beroende av deras innehåll och insikter
antingen intervjua dem eller hjälpa till dem får dem att känna att de är med social media båten 
så att säga […]. Jag hade en gästföreläsare som är ansvarig för [svårt att uppfatta] Taco Bell 
och de ligger ner 1/3 för att utbilda vad de gör på sociala medier, hur de gör det, för att få mer 
tillstånd att få mer [svårt att uppfatta]. Det handlar inte bara att komma in och bara och vara 
aktiv utåt, man måste först lära känna organisationen inåt för att kommunicera utåt. […] Man 
ska hitta någon sociala media person som är en utåtriktat generös person, som inte är rädd för 
att dela hemligheter, skapa ett nätverk, dela […]. 

MM: Vad är viktigt att tänka på om praktikanten blir tillsatt som ansvarig över sociala 
medier?

NN: Praktikanten  ja, jag brukar säga till mina studenter, att de får för mycket ansvar utan att 
företaget fattar vad de gjort. Haffa chefen och säg “för att representera varumärket måste jag 
förstå det”. I princip, om det blir tillsatts att sitta på sociala medier och inte är inne i sociala 
medier måste de karva ut tillstånd för varför de är på sociala medier och försöker lista ut hur de 
ska göra. Därför är det viktigt att utbilda praktikanten. […] Praktikanten bör förklara vad de håller 
på med, “ge mig några tips”, visa att han/hon är nyfiken […]

MM: Vad är ett lyckat inlägg/kampanj? 

NN: Jag är skeptisk mot ordet kampanj, det är ett uttryck för att beskriva en militär attack 
“kortsiktigt aggressivt ” tror jag är original betydelsen, även om sociala medier inte betyder att 
man kan ha kortsiktiga insikter. Det kan vara allt från ett meme till […] nu ska vi se om jag kan 
komma på ett bra exempel […].”Taco Bell” har haft några roliga grejer. De är ganska intressanta 
i sig, de bygger nära sina produkter och kommer på roliga namn,  kreativa namn till exempel 
engelska och spanska mish mash namn. General Electric har många bra kampanjer, kommer 
inte på något specifikt nu, men du kan kolla, kolla Genereal Electric, ett gammaldags företag 
som anammat sociala medier på ett modernt sätt. 

Det var ett företag som hade en tjänst som hette “buffer” social media människor kunde inte 
använda det för det funkade inte så VD:n gick ut och bad om ursäkt men skickade kunderna till 
konkurrenten, ‘hootsuite’. Det är ett sätt att använda sociala medier för att visa att du bryr dig 
om dina kunder så mycket att du visar att din konkurrent. Detta visar förtroende för sina kundar 
och det finns en bemäning på det “Lethal […] lethal generosity”

Om du googlar “Buffer” och Niclas Myhr, jag har skrivit om det. 

MM: Vet du bra analysverktyg för att utvärdera aktivitet och interaktivitet på sociala 
medier? 

NN: Jag tycker man ska börja med de inbyggda verktygen som finns på medierna. Insight, 
analtycs, Twitter de egna inbyggda […] sen är det upp till dig och kategorisera denna data på 
olika sätt och då finns det dessa program som samlar flera social media data på en och samma 
sida. […] Sedan skulle man kunna logga, bygga ett eget “spreadsheet” med olika kolumner som 
håller rätt på de olika parametrarna. Detta tar tid att bygga upp men ger en bra överblick . Det 
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kan vara olika faktorer du försöker mäta. […] Så länge du har ett system där. Senare att man 
jämför, ifrågasätta vad man gör och så vidare. […]

MM: Har du några övriga kommentarer du skulle vilja lägga till? 

NN: Näh […] näh. Jag är nöjd om du är nöjd. 
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