
Senior Social Media Advisor, Infomedia SE

• En av de första svenskarna på Facebook

• Framgångsrikt förutspått melodifestivalvinnare & politiska

val genom att analysera “Social Mediedata” 

@JohnnyRosenbaum

@johnrosenbaumer

#JohnRosenbaum



➢ Tror att deras arbete är en viktig del i företagets 
framgångar?

➢ Tror deras arbete kan kopplas till affärsmål som försäljning, 
kundnöjdhet, krishantering, rekryteringar, börsvärde?

#VemHär



➢ Har en chef som kräver att sociala medier ska mätas,    
analyseras och rapporteras i detalj?

➢ Har en VD som tycker att sociala medier är så viktigt att            
det diskuteras i ledningsgrupp/styrelse?

#VemHär



Varför?

#13ÅrSedan



#13ÅrSenare



Endast 16% av större 

organisationer klarar av att 

kvantifiera värdet av sociala 

medier. 



Målsättning:

Ökade intäkter

Reducera kostnader

Minimera risk

KOMMUNIKATION
& PR

MARKNAD SÄLJ & 
KUNDSERVICE

EXTERNA 
BYRÅER

Egna
kanaler

MANAGEMENT 
& HR

Varumärke

CRM

Köpta 
kanaler

Content

Webb

Leads

Frågor

Employer
branding

Thought
leader

IT & SECURITY LEGAL

Data-
intrång

Threat intelligence

IP/
Counterfeit

GDPR

Sociala medier 
berör alla 
avdelningar



Varje avdelning har sina utmaningar

“Hur 

koordinerar jag 

mina klienters 

betalda 

kampanjer?”

Byråer

“Hur når vi vår 

målgrupp och 

mäter ROI?”

Marknad

“Hur kan vi 

anpassa 

meddelanden till 

lokala 

förutsättningar?”

Regionala team

“Hur hanterar vi 

vårt varumärke 

snabbt och 

skalbart på sociala 

medier??”

Kommunikation 

& PR

“Hur kan vi få 

kontakt med leads 

för att driva 

försäljning?”

Försäljning

“Hur etablerar jag 

mitt personliga 

varumärke för att bli 

en mer synlig 

thought leader?”

Ledarskap

“Hur kan vi 

kommunicera 

vår kultur och 

attrahera nya 

medarbetare?

”

HR

“Hur kan vi 

hantera alla 

inkommande 

meddelanden på 

ett skalbart och 

säkert sätt?”

Kundtjänst

“Hur kan jag dela 

innehåll om våra 

framtidssatsningar?”

Medarbetare

“Hur kan vi skydda 

vår organization mot 

dataintrång?”

IT



Analys

Sociala Medier

Google Analytics

Adobe Analytics

Deep & Dark Web

Onlinenyheter

Bloggar

Forum

Öppen webb

Domain Registries

Web Marketplaces

Mobile App Stores

Broadcast

Print media

Data Aktivitet

Rapportering

Inlägg

Annonser

Kundtjänstförfrågningar

Pressmeddelanden

Krishantering

Event

Rekrytering

Kampanjer

Dashboards

Rapporter

Alerts

Feeds

Business Intelligence

Email

Strategi

Söksträngar

Influencers

Språk

Kategorier

Views

Sentiment

Målgrupper

CPC

CPA

Teman

Clicks

etc

Organisation

Målsättningar

Problem

Möjligheter

Risker

Integrationer

Resultat

Ökade intäkter

✓ Mer genomslag

✓ Högre share of voice

✓ Bättre sentiment

✓ Fler klick

✓ Ökad försäljning

✓ Fler leads

✓ Högre kundnöjdhet

✓ Mer medarbetarengagemang

✓ Bättre rekryteringar

Lägre kostnader

✓ Bättre respons till kriser

✓ Sparad tid

✓ Snabbare ärendehantering

✓ Lägre försäljningskostnad

Mindre risk

✓ Kontrollerad digital närvaro

✓ Säkrare processer

✓ Färre kundbedrägerier

✓ Mindre läckt information

✓ Snabbare upptäckt av problem



✓ 1600 möten & 500 kunder… 

✓ Insikt 1: Få organisationer knyter sociala medier
till mätbara affärsmål

✓ Insikt 2: De som gör det har svårt att mäta effekten då
det saknas relevant kompetens/struktur/verktyg

#2006-2019



Strategi & Investeringar

Kompetenser

Kanaler & Content

Tekniska lösningar & VerktygMarknad & Konkurrens

Kundupplevelse  
& Målgrupp

Insikter & analys

Styrning & Säkerhet

8 dimensioner

40 frågor – 7 nivåer

Nuvarande situation

Framtida målbild

Social Media Maturity – Ramverk för Social Media Mognad



Strategi & Investeringar 

Övergripande frågor – INTE ja eller nej

1. Har ni en social media strategi med mätbara och definierade KPI:er?

2. Är er social media strategi förankrad i era övergripande affärsmål? 

3. På vilket sätt rapporteras social mediedata och hur införlivas den i den 
övergripande affärsrapporten?

4. Är ledningsgrupp/C-nivå införstådda och backar den digitala/social media 
strategin och ser den som viktig för företagets framgång?

5. Är C-nivån aktiv/representerar företaget i sociala mediekanaler?



”Är er social media strategi förankrad i de övergripande  strategiska 
affärsmålen?”

1 2 3 4 5 76Nuvarande Situation

1 2 3 4 5 76

Framtida Målbild 
(12-24 månader)

Clear and integrated
documentation on 
business value

Reporting of 
selected business 
metrics and party 
integrated

Reporting on business 
metrics but without
clear linkage

Show business value, 
but no synergies with 
business strategy

Show business value, 
but not linked to 
business goals

Show value in 
social media 
alone

No link between
social media and 
business



Strategi & Investeringar

Kompetenser

Kanaler & Content

Tekniska lösningar & VerktygMarknad & Konkurrens

Kundupplevelse 
& Målgrupp

Insikter & Analys

Styrning & Säkerhet

SWOT: Nuvarande 
styrkor och svagheter, 
möjligheter och hot

Nuvarande Situation



Strategi & Investeringar

Kompetenser

Kanaler & Content

Tekniska lösningar & VerktygMarknad & Konkurrens

Kundupplevelse 
& Målgrupp 

Insikter & Analys

Styrning & Säkerhet

Identifiera områden 
med 
förbättringspotential 
utifrån specifika 
mätbara mål 

Framtida Målbild



Finans
FMCG/CPG
Industri
Energi
Tjänstesektorn
Offentliga Verksam.

Industry Benchmarks
Strategi & Investeringar

Kompetenser

Kanaler & Content

Tekniska lösningar & VerktygMarknad & Konkurrens

Kundupplevelse
& Målgrupp

Insikt & Analys

Styrning & Säkerhet



Social Mediedata

- Sentiment

- Antalet interaktioner

- Ämne

Antal bokningar

- Försäljningsiffror

- Kostnad

- Effektens varaktighet 

- Börsvärde

DAG 1 

10:00

Dag 1 

22:00

DAG 2 

10:00
DAG 2 

22:00

DAG 3 

10:00

DAG 3 

22:00

Alert #1

Alert #2

Exempel: Mäta en kampanj



Hur jobbar de idag?

Tar reda på vilket innehåll, vilka annonser och 

inlägg som ger vilken effekt och ställer 

investeringar i tid och pengar mot resultaten de 

ger.

Relaterar resultaten till egen information, som t.ex. 

webbtrafik, kundundersökningar eller 

försäljningsstatistik.

Delar med sig av data och samarbetar över 

avdelningsgränserna = ser till att analysen faktiskt 

påverkar de beslut som tas och de aktioner som 

görs


