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Abstract 
TV4-Group is one of the largest media companies in Sweden. In a short period of time the company has 

experienced vast structural changes in order to adapt to the increasingly digitalized market. As digital 

transformation has evolved and behavior and demands of end-users has changed, increased presence on social 

media is a now a must. Today, TV4-Group is highly active on social media platforms, and reaches a wide 

audience over 30 different channels. However, the lack of a unifying tool to manage publishing, moderating and 

social listening makes it difficult to utilize all resources at hand. 

 

This study aims to find and present a working tool for social media that meets all of TV4-Group’s needs in terms 

of technical solutions which can facilitate and improve work processes across all channels and thus secure the 

digital venture. By mapping a number of suppliers based on a previous requirement specification and doing a 

more detailed examination consisting of a scoring matrix to compare two of them, Spredfast and Sprinklr, the 

result has shown that Sprinklr is the most suitable tool that can fulfill the company's demands, needs and wishes. 
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Sammanfattning 
TV4-Gruppen är en av Sveriges största medieföretag som på kort tid upplevt betydande strukturella förändringar 

för att kunna anpassa sig efter den pågående digitaliserade marknaden. I takt med den digitala transformationen 

har användares beteenden och behov förändrats, något som därmed ökat kravet på närvaron på sociala medier. 

Idag är TV4-Gruppen oerhört aktiva på olika sociala plattformar och når en bred publik med sina över 30 olika 

sociala kanaler. Bristen av ett verktyg som enar publicering, moderering och analysering av data, gör det 

emellertid svårt att kunna utnyttja alla resurser som finns tillgängliga. 

 

Denna undersökning syftar till att finna och presentera ett verktyg för sociala medier som möter TV4-Gruppens 

behov vad gäller tekniska lösningar, men som även kan underlätta och förbättra interna arbetsprocesser över alla 

kanaler och därmed säkra den digitala affären. Genom att kartlägga ett antal leverantörer baserat på en tidigare 

genomförd kravspecifikation, samt en mer detaljerad undersökning i form av en poängmatris där två av 

leverantörerna jämförts, Spredfast och Sprinklr, kunde resultaten konstatera att Sprinklr är det mest lämpade 

verktyget som kan uppfylla företagets krav, behov och önskemål. 

 

Nyckelord	  
Sociala medier, digital transformation, TV4, Spredfast, Sprinklr 
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Inledning 
Som ett av landets främsta mediebolag har TV4-Gruppen under bara de senaste två åren genomgått en stor 

strukturell förändring för att anpassa sig efter den digitaliserade medievärlden tv-branschen står inför. Med ökade 

krav hos användarna vad gäller teknik över olika plattformar, där koncernens verksamhet ständigt strävar efter att 

vara i framkant, har även krav på kundservice och hög närvaro på sociala medier blivit en naturlig följd av den 

digitala transformationen.  

 
En av avdelningarna som snabbt behövt reglera sig efter marknaden och som under den korta perioden helt 

behövt byta fokus för att finnas nära till hands för användarna är TV4:s Kund- och Tittarservice. All dialog som 

tidigare nästan uteslutande skedde över telefon och mail har nu centraliserats på olika sociala kanaler där 

snabbhet och tillgänglighet sätts på prov dagligen för vad som tidigare betraktats som god service (Tittarservice, 

2015). Att kunna kontakta företag via sociala medier är inte en möjlighet utan ses nästintill som ett krav från 

användarna idag och det handlar inte längre om att använda sociala medier utan snarare hur de ska användas.  

 
Ur ett företagsstrategiskt perspektiv är det gynnsamt att finnas på sociala medier av flera olika anledningar som 

inte bara har att göra med att vara tillgängliga och dela innehåll med flera användare samtidigt. Nyckeln till 

framgång i alla branscher är att känna till sin målgrupp där den kunskap och ”targeting” sociala medier erbjuder 

ger en oerhört stor avkastning till ett lågt pris. Det medför även omedelbar tillgång till positiv eller negativ 

feedback och för ett företag som TV4 är det av central vikt att kunna ta del av värdefulla insikter kring tittarnas 

perspektiv och synpunkter om tjänster och produktioner. Andra viktiga fördelar behandlar information om 

konkurrenter för att kunna ta strategiska affärsbeslut, marknadsföring, öka webbtrafik och sist men inte minst är 

det ett effektivt sätt att bygga sitt varumärke och utveckla meningsfulla relationer till sina kunder (Cisnero, 

2014a). 

 
För att lyckas med detta krävs dock inte bara en strategi som gör det möjligt, utan också ett verktyg som kan ta till 

vara på alla fördelar som finns att hämta på sociala medier. Strategin och viljan finns där men i det här fallet 

saknas verktyget. 

Syfte 
TV4 administrerar över 30 olika Facebooksidor, samt ytterligare konton på Twitter och Instagram där innehåll 

publiceras flera gånger dagligen. I dagsläget har företaget avtal med en dansk leverantör som tillhandahåller och 

förvaltar verktyget Komfo för hantering av sociala medier där publicering, moderering och statistik för 

aktiviteterna över de sociala kanalerna sköts. Verktygets olika funktioner har dock över tid visat sig vara 

bristfälliga och resulterat i ineffektiva och förlängda arbetsprocesser. TV4 har uttryckt behov av förnyade 

tekniska lösningar och förbättrad prestanda för att klara av att hantera det enorma flödet som genereras dagligen.  
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Projektet innefattar en kartläggning av de behov och krav de berörda avdelningarna har, samt genomförandet av 

utvärderingar av ett antal nya olika verktyg för sociala medier som stämmer bäst överens med de angivna 

kravspecifikationerna.  

Mål 
Projektet kommer att vara externt knutet till företaget TV4 AB med mål att hitta ett verktyg som kan hantera 

TV4:s flöden på sociala medier med övertygande potential att optimera arbetsprocessen för de inblandade 

avdelningarna vad gäller publicering, moderering, marknadsföring samt möjligheterna att ta ut statistik för de 

utförda aktiviteterna i företagsanalytiska syften. Det förslag på alternativt verktyg som ska presenteras bör dels 

uppfylla företags behov i form av tekniska funktioner för att underlätta och förbättra interna arbetsprocesser men 

även möjligheterna att erbjuda tekniska lösningar som ger ett mervärde till företaget över de olika berörda 

avdelningarna. 

Bakgrund 
Nedan beskrivs hur närvaron på sociala medier på TV4 ser ut idag, vilka mål och syften företaget har med sin 
digitala närvaro, samt hur arbetsprocesser och metoder ser ut för att ge större förståelse kring utmaningarna 
företaget står inför. 

Den	  digitalt	  sociala	  närvaron	  
Som tidigare nämnt finns det en mängd anledningar till varför hög närvaro på sociala medier är ett vinnande 

koncept ur ett företagsperspektiv. För TV4 utgör närvaron på de olika sociala kanalerna en viktig del i arbetet att 

skapa kännedom och driva konsumtion av deras innehåll. Företagets officiella Facebook-sida når i snitt två 

miljoner unika användare organiskt i veckan, av Sveriges totalt nästan 5,8 miljoner Facebookanvändare 

(Rydefalk, 2015) och utgör därför en central del av företagets kommunikation. Flödet består av det bästa sociala 

innehållet från hela TV4-Gruppen och mäts kontinuerligt för att kunna optimeras baserat på publikens 

preferenser, vilket är en förutsättning för att kunna säkra en hög organisk räckvidd. Idag har TV4 mellan 20 och 

30 konton som är aktiva året om, utöver ytterligare dryga 30 konton för olika program som är aktiva under 

respektive säsong. Dessa används sedan för ”cross promotion” vid lansering av nya produktioner för att generera 

konsumtion under resten av året (Publiceringsdesken, 2016).  

 
Syftet är att stärka TV4-Gruppens varumärke och affär och visionen att bli ”Sveriges viktigaste lägereld” genom 

att vara ledande på rörlig bild över alla plattformar och finnas till för tittarna (TV4-Gruppens Intranät, 2016). TV4 

ska vara en plats för gemenskap, inte bara tv. Närvaron har visat sig få en konkret påverkan på resultatet och 

engagemanget har lett till ökad konsumtion av utbudet oavsett plattform. Detta uppnås genom att stärka relationen 

till publiken och fortsätta att vara relevant för dem, både i och utanför deras vanliga habitat som oftast är tv-

soffan. Det handlar om att möta användarna där de är och där de vill nå företaget genom att erbjuda ett intressant 

innehåll, ett personligt tilltal och en aktiv dialog. För TV4 kan sociala medier höja och förlänga upplevelsen i 

programutbudet där ett starkare engagemang kring innehållet och varumärket skapas (Publiceringsdesken, 2015). 
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Arbetsmetoder	  
De olika komponenterna som svarar för att säkra den digitala affären på TV4 utgör ett komplext ekosystem. I 

samband med den rådande digitala transformationen har även nya digitala tjänster tillsats sedan årsskiftet för att 

möta marknaden. I korthet ansvarar i dagsläget Publiceringsdesken för att paketera och publicera relevant innehåll 

i alla olika kanaler och Tittarservice sköter modereringen och dialogen över plattformarna. Dessa två avdelningar 

använder sig av olika verktyg för att sköta sina respektive uppgifter; Facebook Business Manager för publicering, 

den danska leverantören Komfo för moderering på Facebook, Tweetdeck för publicering på Twitter och Twitter 

Ads för statistik i samma kanal. Dessa kompletteras sedan med andra externa program för exempelvis kalender, 

planering av inlägg, intern kommunikation och påminnelser bland annat då det aktuella verktyget inte 

tillhandahåller dessa typer av lösningar. 

 

De nya tjänsterna som baserats på att förbättra användarupplevelsen innefattar CRM-fokus (Customer relation 

management) där målet är att lära känna användarna ännu mer, utnyttja all värdefull data som strömmar in för att 

även kunna utveckla den enorma potentialen på play-tjänsten TV4 Play. Det är många avdelningar och personer 

som ska vara perfekt synkroniserade för att kunna ta till vara på insamlad data och utnyttja varandras resurser på 

ett produktivt och kostnadseffektivt sätt. Detta är dock inte alltid helt lätt om det idag inte finns de bästa 

förutsättningarna för att göra det. 

Problem	  
Problematiken som finns idag är att företaget har många manuella och komplexa arbetsprocesser och metoder där 

en central kärna för att samla både nödvändig data och resurser saknas. Samtidigt används även en mängd olika 

tekniska lösningar och plattformar för att utföra de olika uppgifterna som bidrar till minskad effektivitet. Detta 

gör inte bara att det interna arbetet både i och över avdelningar försvåras, men också att relevant och användbar 

data går förlorat. Genom att använda ett tekniskt system som tillåter knyta an delar som publicering, moderering, 

omvärldsbevakning och ”social listening” skulle resurserna kunna användas för att synka kommunikationen med 

och om användarna och arbetsprocesser förkortas och förbättras.  

Teorier och tidigare forskning 

Digital	  Transformation	  
Det har tidigare talats om digital Darwinism som en period där teknik och samhälle utvecklas snabbare än vad 

företag kan anpassa sig efter. Detta har skapat helt nya förutsättningar för ledarskap och nya generationer av 

affärsmodeller där företagen tvingas anpassa sig för att inte dö ut. I takt med att konsumenternas beteenden 

utvecklas som ett resultat av ny teknik, talar man om ett företags digitala mognad som en premiss att anpassa sig 

efter marknaden. En av de mest problematiska aspekterna av digital mognad är dock att tekniken ofta både är en 

del av lösningen och problemet (Solis, 2015).  
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Digital transformation är idag en av de viktigaste utvecklingarna för företag och handlar om avsiktliga 

ansträngningar för att anpassa sig efter banbrytande teknik och hur det påverkar kunder och anställdas beteenden. 

Det tvingar företag att se bortom den värld som idag är bekant för dem, se hur saker och ting förändras på utsidan 

för att ändra filosofier, modeller och system på insidan (Solis, 2015). För TV4 handlar det om att satsa mer på 

teknik som en central del av företaget för att öka den digitala tillväxten. ”Användaren i fokus” kräver en 

plattformsoberoende tjänst för att lyckas, något som ställer nya krav på sättet att arbeta. 

 

Brian Solis, digital analytiker vid Altimeter Group, har forskat kring hur företag bedriver digital transformation i 

deras strävan att specifikt förstå hur teknik påverkar kundens upplevelse för att på så sätt uppfatta hur företagens 

investeringar, processer och system förändras för att bemöta den digitala verkligheten vi befinner oss i. Då digital 

transformation fokuserar på kundbeteende kan det beskrivas som ett sätt att göra företagen mer mänskliga. Digital  

transformation handlar således om hur teknik används på ett sätt som förbättrar kundupplevelser och relationer 

(Ibid). 

 

Några av de upptäckter Solis gjorde var att: 

• Kartlägga och förstå att kundernas användarupplevelser är avgörande för att styra ett förändringsarbete 

• Digital transformation drivs dels av teknik och även av utvecklingen av användarnas beteenden 

• Att optimera den digitala kundupplevelsen är det ursprungliga målet 

 

Trots att digital transformation fortfarande befinner sig i en tidig fas i utvecklingen, representerar den kommande 

stora händelser inom användarupplevelser och hur affärer hanteras. De företag som förstår den digitala 

transformationen och vill investera i att lära sig mer om sina digitala kunders beteenden, preferenser och 

förväntningar kommer att bära en betydande konkurrensfördel gentemot de som upptäcker detta senare. Där 

ligger TV4 i framkant inom mediebranschen och har en avsevärt ledande roll i jämförelse med andra svenska 

kommersiella tv-bolag i Sverige. 

 

Management och IT-konsultbolaget Capgemini bland andra gjorde tidigt enorma framsteg i sitt arbete kring 

teknik och processmodeller som definierar utvecklingen av digital mognad. I deras rapport “The Digital 

Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry”, upptäckte dem att de företag som 

investerade i digital intensitet och hantering av transformation, även kallat ”The Digirati”, genererade fler intäkter 

från sina fysiska tillgångar, de var mer lönsamma och hade högre marknadsvärde (Westerman et al., 2012). 

	  
Kundservice	  och	  sociala	  medier	  
Närmare en halv miljard tweets publiceras dagligen på Twitter och en mycket hög andel av dessa meddelanden 

kommer från kunder som interagerar med företag och varumärken och tvärt om. Följaktligen håller sociala medier 

på att förändra kundrelationshantering (CRM) och konsumenter förväntar sig ett resultat därefter. En av fyra  
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användare på Facebook och Twitter anser att företag ska besvara klagomål och frågor på sociala medier inom en 

timme och en tredjedel förväntar sig svar i alla fall samma dag (Bennett, 2014). 

 
Att ha en hög digital social närvaro handlar emellertid inte endast om att publicera innehåll och vara snabb på att 

besvara kundernas frågor. Lika viktigt är det att ha en nära och mänsklig ton till sin publik, förstå deras behov och 

interagera med dem när de visar intresse för att skapa samhörighet (Rampton, 2014). 

 

Bekräftat är även att företag som är aktiva på sociala medier tenderar att ha ett bättre rykte än de som inte är det. 

Människor på sociala medier vill engagera sig i samtal och interagera med sin favoritvarumärken, därför är 

sociala medier ett effektivt sätt att leverera högsta kvalitet av kundservice. Att svara överraskande snabbt på 

frågor och funderingar ger inte bara en direkt tillfredsställelse för kunden, utan visar även kundernas egna 

efterföljare och potentiellt många andra, att företaget verkligen bryr sig och åtar sig snabbt att hantera 

kundtjänstfrågor (Perkins, 2014). 

 
Traditionellt sett är människor mer benägna att publicera fler negativa recensioner än positiva, de flesta känner sig 

inte manade att anstränga sig för att skriva om de är nöjda med en tjänst. På sociala medier är det dock 

annorlunda. När en kund har en positiv upplevelse med ett varumärke tar det endast en sekund att skriva på 

Facebook eller Twitter. Genom att aktivt stödja sina kunder på sociala medier är företag således även mer 

benägna att uppleva en positiv word-of-mouth. Användare tycker givetvis även om att klaga på företag, 

varumärken, produkter eller tjänster på sociala medier eftersom det känns bra att få utlopp för sitt missnöje. Det 

positiva är dock att företag kan kapitalisera denna tendens genom att snabbt svara på dessa och arbeta för att lösa 

det. Då det dessutom utspelar sig i en offentlig miljö är det ännu ett sätt för varumärken att marknadsföra sig och 

främja sin image (Ibid). 

Community	  och	  influencers	  
En individs rykte online utgör dennes ”influence” på sociala medier. Det innebär att ju mer inflytelserik en 

användare är, desto bättre rykte har den. Hur inflytelserik en användare är på sociala medier har med olika 

faktorer att göra; relevans, räckvidd, ryktbarhet och resonans. Alltså hur relevant är innehållet som delas för 

varumärket, hur många ytterligare användare kan nås genom influencern som skulle vara av värde för varumärket 

och hur mycket lyckas influencerns innehåll engagera andra användare. Som ett resultat av detta talas det om 

influence marketing som en form av marknadsföring som fokuserar på specifika nyckelpersoner istället för 

målgrupper. Att identifiera och samarbeta med influencers på sociala medier kan därför öka medvetenheten kring 

ett varumärke, skapa varumärkesförespråkare, ett online-rykte eller öka PageRank i sökmotorerna (Cisnero, 

2014b). 
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Discovery Communications är en global tv-jätte och sociala medier har blivit en stor prioritet för företaget för att 

främja sina tv-program och bygga communities av engagerade fans. Deras filosofi bygger på att använda sociala 

medier som en plattform för att förbättra tittarupplevelsen och relationen med tittarna (Drell, 2011).  

 
En case study med Discovery visade vilken inverkan sociala medier hade på engagemanget kring tv-kanalen där 

de lyckades öka konversationsvolymen till nio gånger på Twitter genom att integrera sociala medier i sina 

sändningar. Det handlade om Shark Week som fick över 750 000 mentions på Twitter, 60 000 nya följare och 

hashtagen #SharkWeek trendade organiskt både i USA och globalt flera gånger den veckan (Spredfast, 2015). En 

bidragande faktor till framgångarna var en applikation som utvecklades för att användarna skulle kunna delta i 

konversationer i realtid medan de tittade på programmen. Frågesporter skapades specifikt för appen och 

kompletterande information förbättrade tittarupplevelsen vilket bidrog till ett ökat engagemang på sociala medier 

(Drell, 2011). 

 
Att lära känna publiken och ta vara på de lojala användarna är grundläggande för att skapa varumärkesbyggande 

kundrelationer och på så sätt skapa trovärdighet kring varumärket. Det blir allt viktigare att se varumärket som en 

del i relationen med användarna men också med företagets ambassadörer som kan vara exempelvis influencers 

eller fans. Det gäller att hitta och identifiera rätt personer som pratar om varumärket, där trovärdigheten ligger i 

att användarna själva sprider ordet och berättar om företaget (Bernhardt & Strandh, 2016). 

Metoder och genomförande 
Den utvalda metoden som använts i projektet har varit en inledande kartläggning av ett antal verktyg att 

analysera, baserat på den kravspecifikation som formulerats efter att ha samtalat med berörda avdelningar. 

Därefter har en kvalitativ analys genomförts för att undersöka de utvalda verktygens olika funktioner och 

möjligheter i förhållande till de fastställda behoven, som sedan värderats i en poängmatris. 

Kravspecifikationer	  
För att etablera en gemensam och slutgiltig kravspecifikation fick samtliga inblandade i projektet tidigt i 

processen definiera, kategorisera och prioritera funktionerna som respektive avdelningen önskade och behövde. 

Därefter återgick man till listan för att markera de punkterna efter MoSCow-metoden där de kategoriseras efter 

must have, should have, could have och won’t have. Kravspecifikationen reducerades därefter till det som ansågs 

vara ”must have” och ”nice to have”, där ”must have” markerades med ett ”M” och ”nice to have” markerades 

med ett ”N”. 

 
”Must have” är de krav som är absolut måste levereras för att projektet, eller i det här fallet verktyget, ska anses 

vara framgångsrikt. Det är alltså minimikraven som indikerar att det är funktioner som är absolut nödvändiga. 

”Nice to have” är funktioner som verkar som komplement till krav som anses vara önskvärda och viktiga för den 

totala leveransen, men som samtidigt betraktas som önskemål (Business Analyst, 2013). 



Veronica Carlson, 891215            03-06-2016                                         IT, medier och design 
Rapport                          Praktiskt examensarbete, 15 hp 
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik                                           Södertörns Högskola 

 10 av 20 

 
Den fullständiga kravspecifikationen fick huvudkategorierna General, Moderation, Publishing och Intelligence 

med tillhörande funktioner där de tre sistnämna även hade olika krav för statistik och analys. General syftar till de 

generella kraven vad gäller antalet användare, konton och kanaler plattformen bör ha stöd för. Moderation 

innefattar alla krav och önskemål för moderering och dialog i verktyget, publishing behoven för publicering av 

innehåll i och över alla kanaler och Intelligence de krav som finns för omvärldsanalys och ”social listening”. Den 

detaljerade kravspecifikationen finns att hitta i bilaga 1. 

Kartläggning	  
Efter att ha fastställt kravspecifikationen tillhandahölls en lista med potentiella verktyg att undersöka. Dessa 

sammanställdes i ett Exceldokument med de grundläggande kraven, ”must haves”, för att snabbt kunna utesluta 

de verktyg som inte skulle betraktas som tillräckligt intressanta kandidater (se bilaga 2).  

 

De alternativa leverantörerna som undersökts i mer eller mindre bredare grad är: 

• Simply Measured 

• Spredfast 

• Cyfe 

• Sprinklr 

• Hootsuite 

• Feedkit 

• Notified-Sparkle 

• Relationsdesk 

• Standing on Giant 

• Get satisfaction 

• Uservoice 

• User rules 

• Helprace 

• Jive 

• IP Boards 

• Brand embassy

Efter att ha undersökt ett dessa verktyg gick det att konstatera att två av dem avsevärt stack ut från resten och var 

värda att undersöka mer djupgående, Spredfast och Sprinklr. Dessa presenteras vidare i resultatdelen.  

Poängmatris	  
Fortsättningsvis tillhandahöll projektmöten ytterligare kvalitativ data där fördelar och nackdelar kring de olika 

verktygen diskuterades, för att slutligen använda en poängmatris där de två bästa alternativen jämfördes för att ge 

en indikation på vilket verktyg som hade bäst anpassning. Poängen som användes för att värdera de olika 

funktionerna var noll till två, där två motsvarade det bästa alternativet för uppfyllda önskemål av de olika 

verktygen, ett uppfyllde alla krav och noll sattes på de önskemål som inte uppfylldes (se bilaga 2). 

Avgränsning	  
Undersökningen fokuserade på verktyget ur ett kundserviceperspektiv där funktioner som främst analyserades var 

moderering, dialog, möjligheter för effektivisering av arbetsprocesser och intern kommunikation. Övriga 

funktioner för publicering och statistik togs i åtanke men låg inte i fokus för det rekommenderade alternativet. 

Budget och pris värderades inte heller i den här undersökningen. 
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Resultat 
Under den här delen kommer de övergripande och mest intressanta resultaten av funktionerna från de två slutliga 

verktygen att presenteras, för att till sist redogöra vilket av de två alternativen som rekommenderas för TV4 i det 

slutliga avsnittet Diskussion och slutsatser. 

Spredfast	  
Spredfast är ett företag som arbetat med att utveckla software åt företag på sociala medier sedan 2008. De 

erbjuder en plattform som är specialiserad på mediabranschen och broadcasting-företag, där 80 % av tv:s sociala 

innehåll drivs av Spredfast. Plattformen används i 84 länder av över 650 kunder och de arbetar globalt med 

varumärken som BBC, Fox, Discovery Channel och Google (Spredfast, 2016). För att göra resultaten mer 

överskådliga kommer dessa att delas upp efter kategorierna som fastställts i kravspecifikationen. 

General	  
Spredfast uppfyllde alla generella krav för verktyget som innefattade en bred implementering av olika sociala 

kanaler såsom Facebook, Twitter och Instagram. Det hade även stöd för tillräckligt många konton, användare och 

hög prestanda för att kunna hantera flödet som TV4 genererar. I övrigt verkade gränssnittet relativt intuitivt att 

använda beroende på vilken behörighet man som redaktör skulle komma att ha. 

Moderation	  
Kraven för moderering var den kategori som hade flest ”must haves”. Där uppfyllde Spredfast alla punkter vad 

gäller hantering av kommentarer och meddelanden, intern kommunikation och överlämning via plattformen. Samt 

behoven av de analytiska delarna som innefattade interaktionshistorik och aktivitetsbaserad användarinformation 

bland annat. Snittpoängen reducerades dock då två väldigt starka ”nice to haves” inte uppfylldes. Dels fanns det 

begränsningar i realtidsuppdateringen från Facebook, Instagram och Twitter vilket betyder att datat som samlas 

över de olika plattformarna tar minst 24 timmar att ladda innan man kan ta del av den. Det andra var att det inte 

fanns möjlighet att automatiskt filtrera och arkivera en viss sammansättning av kommentarer (exempelvis en 

taggning tillsammans med en emoji), en funktion som hade underlättat och effektiviserat modereringen avsevärt 

om det hade fungerat. 

 

En fördel var däremot att det var möjligt att programmera så kallade ”storm alerts” på specifika sökningar, vilket 

gjorde att man kunde övervaka konkret utvalda händelser och konversationer över de olika sociala kanalerna. 

Detta var däremot varken ett krav eller ett önskemål. 

Publishing	  
Under publiceringen fanns det en hel del funktioner som TV4 inte har möjlighet att genomföra idag vilket är 

väldigt positivt. Exempelvis erbjöd plattformen en intern kalender för att kunna planera innehållet på ett och 

samma ställe, samt möjlighet att skapa utkast som kan tilldelas till andra medarbetare för publicering i efterhand.  
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Dock tillät inte kalendern att publicera samma inlägg på olika sidor under olika tider, vilket drog ner poängen i 

den här delen. 

Intelligence	  
Spredfast erbjuder ett väldigt sofistikerat intelligence system där social listening kan tas ner till micronivå. Utöver 

att ha ett tydligt gränssnitt för den här delen, erbjuder det även en rad olika funktioner för att skapa rapporter 

omedelbart i verktyget som antingen kan skickas direkt eller exporteras till olika typer av filer. I den här sektionen 

fick plattformen full poäng! I stort uppfyllde Spredfast alla krav, men missade däremot några starka önskemål 

som reducerade den slutgiltiga poängen.  

Sprinklr	  
Sprinklr har jobbat med Social Media Management Systems (SMMS) sedan 2009 och har idag över 1000 kunder i 

över 75 länder. 46 % av företagets kunder är en del av Fortune 50 i en rad olika branscher och de arbetar globalt 

med bland andra News UK, Talpa, ITV, IMAX och nyligen även SVT i Sverige (Sprinklr, 2016). 

General	  
Sprinklr uppfyllde alla generella krav för verktyget men har även de flesta API:er för att kunna implementera fler 

sociala kanaler än endast Facebook, Instagram och Twitter. I dagsläget finns inga planer på att använda fler 

plattformar i verktyget, men YouTube är även en aktiv social kanal för TV4 som skulle vara intressant att kunna 

införa i framtiden. 

Moderation	  
Alla krav och önskemål under modereringsdelen uppfylldes, där exempelvis Spredfast missade funktionen att 

automatiskt kunna arkivera vissa kommentarer. Utöver det kunde även gränssnittet skräddarsys för varje redaktör 

med olika översiktspaneler och möjligheterna för intern kommunikation i verktyget var väldigt bred. Ytterligare 

en funktion som gav en positiv poängsättning var att ställa in regler för automatiskt sentiment även för emojis för 

att kunna mäta vilket typ av engagemang (positivt eller negativt) innehållet som publiceras genererar. 

Publishing	  
Publiceringsverktyg var extremt komplett och gav därmed höga poäng. De önskemål som Spredfast inte kunde 

tillfredsställa i sitt verktyg fanns här redan integrerade. Kalendern gav möjlighet att förinställa inlägg som kunde 

publiceras på olika tider och i även i olika kanaler över plattformarna. 

Intelligence	  
Analyssystemet var inte lika sofistikerad som Spredfasts och överblicken i Sprinklrs gränssnitt var inte lika 

tydligt.  Däremot uppfyller Sprinklr fortfarande alla krav på nödvändiga funktioner vilket gör att de officiellt inte 

får lägre poäng i den avslutande delen.  
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Diskussion och slutsatser 
De båda verktygen fick väldigt höga betyg i poängmatrisen och är extremt goda kandidater för samarbete. 

Däremot var Sprinklr en aning starkare i flera kategorier och även det enda verktyget som uppfyllde både krav 

och önskemål. Vidare erbjöd Sprinkler också ytterligare funktioner utöver de som fastställts i kravspecifikationen, 

vilket gör dem till tydliga segrare i undersökningen (se bilaga 3 för komplett poängmatris). 

 

Möjligheterna som verktyget kan erbjuda kommer att föra TV4 ytterligare ett steg i rätt riktning mot en 

fullständig digital transformation med bättre användarupplevelse, kundservice och effektiviserat och 

vinstdrivande arbete. Utöver att kunna ha alla medarbetare och sociala kanaler samlade i en och samma plattform 

kommer även arbetet för dessa att underlättas och förstärkas. Publiceringsdesken kommer i framtiden om detta 

verktyg implementeras att kunna publicera, redigera och planera innehåll direkt i plattformen oberoende av var de 

befinner sig. För Tittarservice skulle plattformen innebära en stor avlastning i många arbetsprocesser som idag 

sker manuellt och tillåta dem att fokusera mer på att stärka varumärket och kundrelationer genom dialog med 

användarna. Övriga avdelningar som är beroende av statistik, data och information om användarna kommer att 

kunna se all information på samma ställe med möjligheter att importera data direkt. 

Digitalt	  socialt	  blir	  normalt	  
Ett verktyg som erbjuder alla dessa möjligheter bland många andra, innebär en stor del av utvecklingen mot att 

det digitala kommer att bli en självklar utgångspunkt och ses som en ännu viktigare strategisk ledningsfråga. 

Fördelen för TV4 är att de redan har ett innehåll som publiken uppskattar och vill engagera sig kring, samt många 

sociala kanaler där de kan publicera innehållet, vilket innebär att deras så kallade ”ägda media” (owned media) är 

stort. De måste paketera det, se till att det kommer ut rätt över de olika plattformarna och utnyttja all data som 

kommer att finnas tillgänglig för att optimera affären.  

 

Med ett nytt verktyg som Sprinklr kommer detta att bli möjligt. TV4 har en enorm utvecklingspotential vad gäller 

att administrera ”förtjänad media” (earned media) vilket syftar till aktiviteten som sker med innehållet som 

publiceras och ta till vara på och lära av den informationen. ”Betald media” (paid media) för att driva trafik har 

använts i väldigt begränsad form dessförinnan och är i sig självt ett tydligt bevis på outforskade affärer. Tidigare 

har det inte varit möjligt i samma utsträckning på grund av begränsade förutsättningar men nu väntar enorma 

möjligheter i resan mot att bli ”Sveriges viktigaste lägereld” oavsett plattform. 
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Bilaga 1. Kravspecifikation 
 

KRAVSPECIFIKATION TYP 
GENERAL 
Facebook, Twitter, Instagram  M 
100+ accounts across all platforms  M 
1000+ comments per minute when high activity  M 
50+ users  M 
Training using the tool  M 
Easy to add new team members and accounts  M 
Stable platform  M 
24 hour support  N 
MODERATION 
Real time updates from Facebook, Instagram and Twitter  N 
Assign comment to coworker  M 
Hide comments  M 
Delete comments  M 
Block user  M 
Block bad words M 
Tag  N 
Manually add sentiment  N 
Automatically filter comments with only @ or emoji (mark as solved)  N 
Clearly marked what page the comment is made to  M 
Easy to see which comments are new  M 
Interaction history per user over all pages N 
Possibility to write comment about a user för internal use only  M 
Group pages  N 
Storm alert - notification when activity is higher than normal  M 
YouTube integration  M 
Analytics 
Real time statistics / daily statistic reports  N 
Amount of comments on each platform  M 
Avg. response time  M 
Sentiment data  M 
Usersinfo (how frequently they comment etc)  M 
Superusers/ Influencers (to see how our users engage in the content)  N 
PUBLISHING 
Facebook, Twitter – All available post types and functions  M 
Calendar with all scheduled posts and drafts. Possibility to sort by channel  M 
Schedule post on Instagram  N 
Post the same post on several pages but at separate times  N 
Create draft - assign to coworker  M 
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Analytics 
All the regular stats from our accounts  M 
Possibility to see statistics in total - across all channels and platforms  M 
Automated reports  N 
Get total statistics for a whole campaign that has run on different channels / platforms  M 
Value of the total reach in SEK  M 
INTELLIGENCE 
Advanced search on different topics  M 
Facebook, Instagram, Twitter  M 
Be able to track topics back in time  M 
Compare different topics against each other  M 
Facebook topic-data  N 
Analytics 
Customizable and automated reporting  N 
Customizable real time-updated dashboards  N 
Demographic and geographical data  M 
Export reports in PPT and excel  N 
Save and share templates of reports / dashboards  N 
Influencers  N 
Related words - support for Swedish  M 
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Bilaga 2. Kartläggning 
 

VERKTYG GENERAL MODERATION PUBLISHING INTELLIGENCE 

Simply Measured 
X – – X 

Kommentar: Mycket om analys, ingen uppfattning om moderering/ publicering 

Spredfast X X X X 

Cyfe 
X X – X 

Kommentar: Verkar ha mycket fokus på analys, ingen information om publicering 

Sprinklr X X X X 

Hootsuite 
X X X X 

Kommentar: Inte snabba på att återkoppla/ svara 

Feedkit 
– – – – 

Kommentar: Inget demo tillgängligt 

Notified-Sparkle 
– – – – 

Kommentar: Använt förut, inte aktuellt 

Relationdesk 
– X – X 

Kommentar: Mycket om kundservice och marketing, inget om publicering. Få plattformar 

Standing on 
Giants 

– X – X 

Kommentar: Få plattformar, verkar inte ha Instagram 

Get Satisfaction Uppköpt av Sprinklr 

Uservoice 
– X – X 

Kommentar: Otydligt, irrelevanta kunder 

User Rules 
– – – – 

Kommentar: För oavancerat, inte aktuellt 

Helprace 
– X – X 

Kommentar: För oavancerad, för mycket fokus på bara customer care 

Jive 
– X – X 

Kommentar: Otydligt om publicering är en del av verktyget 

IP Boards 
– – – – 

Kommentar: Ingen kontakt 

Brand Embassy 
– X – – 

Kommentar: Verkar lägga främst fokus på kundservice 
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Bilaga 3. Poängmatris 
 

POÄNGMATRIS 
  

 
GENERAL 8 9 

Facebook, Twitter, Instagram 1 2 
100+ accounts across platforms 1 1 
1000+ comments per minute  1 1 
50+ users 1 1 
Training using the tool 1 1 
Add team members and 
accounts 1 1 

Stable platform 1 1 
24 hour support 1 1 

MODERATION 15 18 
Real time updates  0 1 
Assign comment to coworker 1 2 
Hide comments 1 1 
Delete comments 1 1 
Block user 1 1 
Block bad words 1 0 
Tag 1 1 
Manually add sentiment 1 2 
Automatically filter comments  0 2 
Clearly marked pages 1 1 
Easy to see new comments 1 1 
Interaction history per 
user/pages 1 1 

Comment for internal use 1 1 
Group pages 1 1 
Storm alert  2 1 
YouTube integration 1 1 

Analytics 6 6 
Real time statistics / daily reports 1 1 
Amount of comments / platform 1 1 
Avg. response time 1 1 
Sentiment data 1 1 
Usersinfo  1 1 
Superusers/ Influencers  1 1 
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PUBLISHING 4 5 

All post types and functions 1 1 
Calendar - scheduled 
posts/drafts 1 1 

Schedule post on Instagram  0 1 
Same post dif. page / time 1 1 
Create draft - assign to coworker 1 1 

Analytics 5 5 
Regular stats 1 1 
Total stats on channels/platforms 1 1 
Automated reports 1 1 
Total stats campaign 1 1 
Value of the total reach in SEK 1 1 

INTELLIGENCE 5 5 
Advanced search different topics 1 1 
Facebook, Instagram, Twitter  1 1 
Track topics back in time 1 1 
Compare different topics  1 1 
Facebook topic-data 1 1 

Analytics 7 7 
Customizable, automated report 1 1 
Customizable real time DB 1 1 
Demographic, geographical data 1 1 
Export reports in PPT and excel  1 1 
Save and share templates  1 1 
Influencers 1 1 
Related words – Swedish 
support 1 1 

TOTAL 45 50 
 


