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Sammanfattning: 
Denna rapport grundar sig i ett praktiskt examensarbete inom programmet IT, Medier och Design på 
Södertörns Högskola under vårterminen 2016, med huvudämne Medieteknik. Examensarbetet har sin 
grund i IBM Svenska ABs digitala närvaro där jag som student på IMD-programmet har klivit in och hjälpt 
uppdragsgivarna med en kartläggning av IBMs Svenska ABs digitala kanaler, en nordisk 
omvärldsbevakning där IBM Norge, Danmark och Finlands digitala kanaler presenteras samt visar upp 
detaljer om hur grannländernas upplägg och länkning konton emellan ser ut. Examensarbetet har även 
inkluderat arbetsuppgifter inom de digitala kanalerna samt framtagning av en skiss på ett förslag av ett 
digitalt ekosystem, detta för användning inför framtida arbete med företagets digitala närvaro. 
Informationen i detta examensarbetet klassas som öppen. 
 

Nyckelord: Sociala medier, sociala nätverk, digital närvaro, digitala kanaler, digitalt ekosystem 
 
 
 

English title: IBM Sweden digital presence - An survey, nordic business intelligence and draft on an 
digital ecosystem 
  

Abstract:  
This bachelor thesis is based on a internship on IBM Sweden within Södertörn University’s bachelor 
program ’IT, Media and Design’ during the spring semester of 2016, majoring Media technology. The 
thesis is based on a practical work, which treats the company’s digital presence where I, as a student, 
stepped in and helped the marketing and communication department. I’ve done a survey of their Swedish 
digital channels, an business intelligence where I’ve collected details about the Nordic IBM companies 
digital channel structure and linking between accounts. Maintenance of the Swedish IBMs social media 
accounts have also been included such as development of an suggestion of an digital ecosystem for 
future work with the company's digital presence. The information in this thesis is classified as open. 
 
 

Keywords: Social media, social network, digital presence, digital channels, digital ecosystem  
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Förord 
Denna rapport skrevs under vårterminen 2016 inom den slutliga kursen Praktiskt examensarbete 15hp inför 
kandidatexamen i Medieteknik, detta inom Södertörns Högskolas kandidatprogram It, Medier och Design. Jag vill 
tacka mina uppdragsgivare på IBM Svenska ABs marknads- och kommunikationsavdelning för det stora 
engagemanget, den otroliga stöttningen och vägledning de har gett mig under examensarbetets gång samt för att de 
har litat på mig och låtit mig bli delaktig i deras arbete. Det har varit ett stort nöje att lära känna X och X och jag ser 
fram emot att arbeta vidare med dem framöver. 
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1. Inledning 
Digital närvaro och användning av ett flertal digitala kanaler är idag en självklarhet för många, vare sig det gäller 
underhållning, informationssökning och marknadsföring av sitt personliga varumärke eller vid företagsanvändning. 
Sociala medier är kostnadseffektivt och svenska företag rankas högt när det kommer till användning av sociala 
medier. Många företag har idag förstått innebörden av att vara aktiva online, men räcker det för företag att finnas till 
på sociala medier för att lyckas uppnå sina mål? 
 
Digitaliseringen innebär för marknadsföring en förändring i traditionella arbetssätt vilket betyder att företag idag 
behöver inse att deras digitala närvaro inte består av att endast närvara på olika separata plattformar – utan att 
samtliga digitala kanaler går hand i hand och tillsammans aktivt arbetar för att skapa bättre upplevelser åt ens 
konsumenter. Digitala- och sociala medier-strategier är numera ett måste. Med hjälp av digitala och sociala 
ekosystem kan företag kartlägga och därmed synliggöra företagets samtliga digitala kanaler. Dessa ekosystem visar 
upp en detaljerad visualisering på hur samtliga digitala och sociala tillgångar knyter an samt integrerar med varandra 
och på så sätt ger en överblick över hur företagets digitala- och sociala medier-strategier ser ut, vilket bidrar till större 
förståelse för företagets arbetssätt, både internt som externt samt ökar chanserna till att företaget aktivt optimerar och 
sammankopplar samtliga digitala kanaler. 
 
Detta examensarbete behandlar IBM Svenska ABs digitala närvaro för att i framtida arbete ha möjlighet att optimera 
användningen av företagets olika digitala kanaler där den digitala närvaron är mer sammankopplad. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Mitt praktiska examensarbete har genomförts på IBM Svenska ABs marknads- och kommunikationsavdelning. 
Examensarbetet är därmed ett externt projekt, där jag som student på Södertörns Högskolas IT, Medier och Design-
program har hjälpt avdelningen med ett projekt de har behov av men dessvärre ej har möjlighet att genomföra på 
egen hand. Uppdragsgivarna för detta projekt är två personer vars roller på företaget är pressansvarig och sociala 
medier-ansvarig på svensk nivå. Under min praktikperiod vårterminen 2016 efterfrågades hjälp gällande företagets 
digitala närvaro då det fanns ett behov av en kartläggning av de svenska digitala kanalerna samt arbetsuppgifter i 
form av underhåll. I slutet av praktikperioden förklarade uppdragsgivarna avdelningens behov i detalj vilket sedan har 
legat till grund för detta examensarbete.  
 
Företaget har en bestämd digital strategi men har uttryckt ett behov av en uppdatering gällande deras digitala närvaro, 
detta i form av en kartläggning av de redan existerande kanalerna samt en skiss på ett digitalt ekosystem som i 
framtiden skulle kunna användas som en grund att luta sig mot. Skissen skulle exempelvis användas inför kommande 
kampanjer och för alla inblandade i form av exempelvis kommunikatörer, marknadsförare, säljare, arbete med 
affärspartners och externa byråer, företagets planerade events samt i utbildnings- och riktlinjesyfte för de anställda. 
Detta för att tydligt synliggöra och informera alla inblandade om hur företagets digitala strategi ser ut samt hur 
samtliga digitala kanaler går hand i hand snarare än att fungera som separata plattformar. Avdelningen har nyligen 
flyttat sitt pressrum till en extern tjänst. Flytten av pressrummet samt behovet av att synliggöra och förtydliga 
företagets digitala närvaro har gått hand i hand och därmed fått mycket fokus under examensarbetet.  
 
En stor del av informationen som har används i detta examensarbete är klassificerad, jag vill därför understryka att jag 
på grund av detta ej har haft möjlighet att gå in på en detaljrik nivå gällande närmre information än det som 
presenteras i detta dokument. Namn har tagits bort och är här utskrivna med ’x’. Värt att nämna är att jag har en 
anställning sedan tidigare på företaget men att jag inte tidigare har arbetat med någon av uppdragsgivarna eller detta 
område. 
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1.3 Syfte & målsättning 

1.3.1 Syfte 
Syftet med samarbetet i form av detta praktiska examensarbete är att hjälpa uppdragsgivarna med att kartlägga samt 
tydliggöra vilka kanaler som företaget använder sig av vid extern digital kommunikation. Detta för att uppdragsgivarna 
sedan ska kunna använda samt arbeta vidare med materialet i framtida arbete. Med examensarbetet som grund vill 
uppdragsgivarna i framtiden ha möjlighet att presentera en tydligare kommunikation för alla inblandade gällande 
företagets digitala närvaro. De vill identifiera vilka plattformar som används för att på längre sikt ha möjlighet att 
förtydliga hur deras digitala strategi ser ut samt göra en statusuppdatering av de valda digitala kanalerna med syfte att 
åskådliggöra ett digitalt ekosystem samt eventuellt identifiera förbättringsåtgärder för ett mätbart bättre utnyttjande av 
olika kanaler och initiativ inför framtida arbete. 

1.3.2 Personlig målsättning 
Jag vill med detta praktiska examensarbete få bredare kunskap samt nå ökad förståelse för hur man kan arbeta med 
digitala kanaler sett från ett företagsperspektiv. Jag är mycket nyfiken och intresserad av att lära mig mer om hur ett 
företag arbetar med digitala strategier samt vad respektive kanal kan användas till i ett marknadsföringssyfte. Jag har 
länge varit nyfiken på PR, ’public relations’, och yrkesroller med fokusering på sociala medier och önskar därför att jag 
får en inblick i en dessa roller under mitt praktiska examensarbete.  

1.3.3 Gemensam SMART-målsättning  
Sofie ska under vecka 13-21 år 2016 genomföra en kartläggning av IBM Svenska ABs digitala kanaler, med fokus på: 
IBMs webbsida http://www.ibm.se, Mynewsdesk-nyhetsrummet ‘IBM Sverige’ http://www.mynewsdesk.com/se/ibm, ’A 
smarter planet’-bloggen http://asmarterplanet.com/se, Youtube-kontot ‘ibmsverige’ 
https://www.youtube.com/user/ibmsverige och Twitterkontot ‘ibmsverige’ https://twitter.com/ibmsverige?lang=sv. Även 
Facebokgruppen ‘IBM Careers och Jobs Sweden’ https://www.facebook.com/IBMSE/ och den amerikanska LinkedIn-
företagssidan ‘IBM’ https://www.linkedin.com/company/1009?trk=hp-feed-company-name 
ska inkluderas i skissen men ej fokuseras på då uppdragsgivarna ej är listade som ägare för Facebook och LinkedIn-
kontona. Dessa digitala kanaler ska presenteras i en digital presentation som veckan efter examensarbetets slut ska 
levereras på ett USB-minne till uppdragsgivarna på IBM Svenska AB’s marknadsavdelning. I presentationen ska de 
digitala kanaler som uppdragsgivarna står som ägare på presenteras, detta framtaget av Sofie med vid behov hjälp av 
uppdragsgivarna. Det ska framgå vart kanalerna hittas på internet i form av direktlänkar och namn på kontot. Sofie 
ska i samma presentation presentera ett förslag på en skiss av ett digitalt ekosystem gjord i Microsoft Power Point 
som kan användas som grund och vidareutvecklas i framtida arbete med kanalerna efter examensarbetets slut. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet har ej inneburit underhåll av samtliga digitala kanaler. Företagets blogg, 
http://asmarterplanet.com/se/, LinkedIn-företagssida, https://www.linkedin.com/company/ibm, Facebook-sida, 
https://www.facebook.com/IBMSE/, Twitter https://twitter.com/ibmsverige?lang=sv samt den svenska webbsidan 
www.ibm.com/se har ej underhållits på grund av annorlunda ägarskap och behovsprioritering. LinkedIn-kontot drivs av 
det amerikanska IBM och Facebook-kontot drivs av den svenska personalavdelningen. De digitala kanaler som 
inkluderas i examensarbetets skiss på ett digitalt ekosystem är fler än de som har fokuserats på samt arbetats med 
och är endast inkluderade på grund av att dessa räknas som svenska digitala kanaler och därmed bör vara 
inkluderade i skissen eftersom det är en överblick på de svenska digitala kanalerna. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras företaget IBM, information och statistik om sociala medier i Sverige gällande företag och 
privat användning, tidigare undersökningar och artiklar som är relevanta för examensarbetet samt en förklaring på vad 
ett digitalt ekosystem är.  
 

2.1 Om företaget 

2.1.1 IBM Svenska AB 
IBM Svenska AB har funnits i Sverige sedan år 1928 och är därmed Sveriges äldsta IT-företag. Men företagets 
huvudsakliga syfte är fortfarande detsamma – att hjälpa företag och organisationer att utveckla sin affärsverksamhet 
med hjälp av teknik (IBM Svenska AB, 2016). 
 
“IBM är ett kognitivt lösnings och molnplattforms företag som arbetar med digital transformation av företag och 
branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM 
branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.” 
– (IBM Svenska AB, 2016). 

2.1.2 IBM Internationellt 
IBM, International Business Machines Corporation, är ett globalt IT-företag som grundades år 1911 med över 400 000 
medarbetare samt tusentals teknik- och affärspartner. IBM producerade från början hålkorts- och skrivmaskiner men 
erbjuder idag istället tjänster, programvaror och IT-system (IBM Svenska AB, 2016), inom olika units kallade 
‘Analytics’, ‘Cloud’, ‘Commerce’, ‘IT-infrastructure’, ‘Mobilefirst’, ‘Security’ och ‘Watson’ (IBM, 2016).  
 
IBM blev år 2015 rankat som den mest attraktivaste arbetsgivaren i Europa för teknik- och IT-studenter, detta baserat 
på 168 000 studenters åsikter (Barck, 2015), (se figur 1). Företaget har även legat i topp 3 i samma kategori sedan år 
2012 (Universum Global, 2016). Det är på så sätt en ära för mig som student på IT, Medier och design-programmet 
på Södertörns Högskola att ha fått möjligheten att genomföra mitt praktiska examensarbete på IBM Svenska ABs 
marknads- och kommunikationsavdelning. 
 

 
Figur 1 – ‘Europe’s most attractive employers 2015’ (Universum Global 2015). 
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2.2 Sociala medier 

2.2.1 Sociala medier – Svenska företags användning 
År 2013 gjorde Statistiska Centralbyrån en undersökning kallad Företagens användning av IT 2013. Enkäten som gick 
ut till företag var den första där Statistiska Centralbyrån frågade om sociala medier. Sociala medier definieras här 
som: ”internetteknologier som kan användas för att ansluta, skapa eller utbyta material internt och med kunder, 
levernatörer eller andra partners. Till sociala medier hör sociala nätverk såsom Facebook och LinkedIn, blogger eller 
mikrobloggar, t.ex. Twitter, webbplatser för att dela multimedia, exempelvis YouTube, samt olika Wiki-baserade 
verktyg” (SCB, 2014).  
      
I undersökningen avslöjades det att bland företag med 250 anställda eller fler, är andelen som använder sociala 
nätverk, såsom exempelvis LinkedIn, 69 procent. När det kommer till små företag med endast 1-9 stycken anställda 
hamnade siffran istället på 28 procent. Bland de stora företagen med 250 anställda eller fler angav 45 procent att de 
använde webbplatser för att dela multimedia i form av exempelvis YouTube, medan mindre företag med 10-45 
stycken anställda landade på endast 15 procent (ibid). 
           
I SCBs undersökning framkom även uppgifter som visar på att svenska företag år 2013 främst använde sociala 
medier i syfte att utveckla företagets varumärke samt för att marknadsföra företaget. Att ta del av kundens åsikt samt 
för användning vid rekrytering var det näst vanligaste angivna svaret gällande syftet bakom företagens användning av 
sociala medier (ibid). 
 
Nästintill hälften av de största företagen som medverkade i undersökningen uppgav att de hade en formell policy för 
användning av sociala medier medan bland de mindre företagen med färre, 10-49 stycken anställda, hade endast var 
13 procent en sådan policy. En jämförelse gjordes även branscher emellan som visade att sociala medier är vanligast 
bland företag inom information och kommunikation med sina 77 procent och där företag inom byggindustrin använde 
sociala medier var minst förekommande med sina 20 procent (SCB, 2014). 
 
En internationell jämförelse gällande europeiska företags användning av sociala medier inkluderas även i SCBs 
undersökning. Resultatet av detta visar på att svenska företag använder sociala medier i en större utsträckning än vad 
många andra företag Europa gör, då Sverige blev listat som nummer 6 av 32 medverkande länder, (se figur 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 – ‘Diagram 3: Företag med tillgång till internet som använder minst en typ av sociala medier i olika europeiska länder. ’ 

Företag inom olika europeiska länders användning av sociala medier (SCB, 2014)     
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2.2.1 Sociala medier – privat användning i Sverige       
Den dagliga onlinekommunikationen som dominerar när det kommer till den svenska internetanvändningen är i form 
av e-post och korta snabbmeddelanden. Idag använder sig hela 76 procent sig av sociala nätverk. Tiden som de 
svenska internetanvändarna spenderar på sociala nätverk har ökat med 33 procent på två år. De bildbaserade 
nätverken har även fått allt större spridning i Sverige det senaste året (Findahl & Davidsson, 2015). 
 
Gällande LinkedIn och Twitter visar resultat från undersökningen att dessa sociala nätverk numera används av en 
femtedel av de svenska internetanvändarna. Överlag används Twitter och LinkedIn i lika stor utsträckning i Sverige. 
22 procent av användarna använder sig av LinkedIn. Användningen av Twitter har nästintill fördubblats de senaste tre 
åren och var år 2015 uppe i 22 procent (ibid).      

2.3 Tidigare artiklar & undersökningar 

2.3.1 We’re all connected: The power of the social media ecosystem 
Jag har i detta examensarbete tagit del av Hanna, Rohm och Crittenden (2011) artikel We’re all connected: The power 
of the social media ecosystem. Jag har valt att lyfta fram delar från denna artikel i mitt examensarbete då den 
synliggör, förklarar samt vägleder läsaren inom det ämne jag har arbetat med – företags digitala närvaro. Artikeln är 
på så sätt högst relevant för mitt examensarbete. Den tar även upp samt förklarar begreppen ’paid, owned och earned 
media’. Artikeln behandlar även den vanligt förekommande synen på digitala kanaler som ofta ses som separata 
plattformar snarare än en del av ett integrerat system, vilket jag menar reflekteras i denna artikel då den sätter ord på 
den pågående förändringen som sker på avdelningen i och med mitt examensarbete och flytt av nyhetsrum.  

 
Hanna, Rohm & Crittenden (2011) berättar inledningsvis hur konsumenter antar allt mer aktiva roller när det kommer 
till skapande av marknadsföringsmaterial åt företag och hur företagen på så sätt försöker nå sina konsumenter live 
genom sociala medier-marknadsföring. Författarna berättar vidare att de företag som har erkänt och förstått 
innebörden samt vikten av att vara aktiva online däremot har vissa svårigheter när det kommer till att förstå hur man 
kan göra detta på ett effektivt sätt samt vad och hur man kan mäta resultaten av det. I artikeln beskrivs det att många 
företags digitala kanaler allt för ofta blir behandlade som separata kanaler snarare än en del av vad som tillsammans 
faktiskt är ett integrerat system. Författarna ser sociala medier som en chans för företag att få hjälp på traven när det 
kommer till att bestämma hur deras konsumenter upplever och uppfattar företaget och dess tillhörande varumärke. De 
menar att sociala medier på så sätt kan bli till en förgrund gällande konsumenters uppfattning av ett varumärke. De 
hävdar även att dynamiken och samspelet mellan företag och konsumenter idag ser helt annorlunda ut när det 
kommer till marknadsföring än vad det gjorde för tio år sedan.  
 
Författarna förtydligar för oss att konsumenter numera spelar en mer aktiv och deltagande roll i medieprocesser än 
tidigare då konsumenterna har en stor påverkan gällande varumärkens betydelse och budskap och att det därför 
krävs nya strategier där de nya medierna fungerar som en expandering snarare än en ersättning av traditionella 
medier. De menar att internetbaserade medier inte behöver ersätta traditionella medier då internetbaserade medier 
faktiskt expanderar marknadsföringens förmåga att hjälpa sina konsumenter att röra sig från medvetenhet till 
engagemang, omtanke, lojalitet och slutligen påverkansarbete inför framtiden. Författarna förtydligar att traditionell 
media bidrar med en avvägning mellan räckvidd och konsumenternas engagemang, medan sociala medier möjliggör 
både räckvidd och engagemang – tack vare användningen av olika format och plattformar. Författarna hävdar att 
marknadsförare idag är i behov av både traditionella medier och sociala medier för att lyckas skapa upplevelser som 
uppnår det övergripande målet för uppmärksamhet och inflytande och att nya medier därmed inte behöver ersätta de 
traditionella. När konsumenterna numera spelar en mer aktiv och deltagande roll i medieprocesser än tidigare menar 
författarna att det därmed behövs nya strategier där de nya medierna fungerar som en expandering snarare än en 
ersättning (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011).  
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Figur 3 – Social Media Ecosystem - Weave (Schultz, 2007) 
 
Hanna, Rohm och Crittenden (2011) refererar i sin artikel till Schultz (2007) ‘Social Media Ecosystem - Weave’, (se 
figur 3). Författarna tar upp denna överblick på ett digitalt ekosystem för sociala medier som ett exempel på hur man 
kan slingra sig genom ett ekosystem ur ett socialt perspektiv – något som författarna menar är en ny samt nödvändig 
färdighet att inneha i dagens föränderliga värld. Ett socialt ekosystem fokuserar framförallt på konsumenternas 
upplevelse. Författarna exemplifierar detta med ett citat av Greg Wyshynski, 2009: ‘‘Social networks aren’t about Web 
sites. They’re about experiences” och förklarar att dessa erfarenheter uppstår när marknadsförare har fört in räckvidd, 
intimitet och engagemang i företagets övergripande kommunikationsstrategi – där en sammankoppling av traditionella 
medier och nye medier i form av exempelvis sociala medier har gjorts (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011). 
 
Hanna, Rohm och Crittenden (2011) avslutar sin artikel med en trestegsguide över hur man kan lyckas skapa ett 
socialt ekosystem som sammanfattas nedan.  
 
1 ‘Visualize the ecosystem’ 
Ett socialt ekosystem är uppdelat i ‘owned media’ – ägd media som är kontrollerad av marknadsföraren, ‘paid media’ 
– media som är köpt av marknadsföraren i form av exempelvis reklam samt ‘earned media’ – den media som är 
förtjänt och kan ses som vunnen, vilket inte är kontrollerad eller köpt av marknadsföraren utan snarare är de virala 
diskussioner som uppkommer av ens marknadsföring i form av exempelvis retweets på Twitter, recensioner och 
delningar (se figur 4). Ett socialt ekosystem behöver visualiseras med hjälp av dessa tre typer av medier, detta då de 
olika typerna bidrar till att marknadsföraren kan utveckla en tydlig överblick om i vilken utsträckning varje digital 
plattform kan interagera och samarbeta med varandra. Författarna understryker i detta steg att de företag som 
använder sig av sociala medier först bör konceptualisera och utveckla en egen version av det sociala ekosystemet. 
De påminner även oss om att företagets inflytande även kommer att domineras av olika typer av så kallade ‘social 
influences’, i form av skapare, kritiker, medlemmar, samlare och åskådare som även dem hjälper företag att avgöra 
vilken typ av kommunikation som spelar en central roll i ekosystemet (ibid). 
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Figur 4 – Earned, owned & paid media (Machin, 2016) 
 
2 ‘Identify and track key performance indicators’ 
Företag har länge försökt identifiera och spåra så kallade ‘key performance’ för att mäta sin framgång. Författarna 
berättar i sin artikel om hur detta även bör ha lika stor prioritet när det kommer till ett företags sociala medier-strategi. 
Hanna, Rohm och Crittenden (2011) menar att företag behöver arbeta och utveckla sätt där de kan kombinera sociala 
medier med sina säljkonversationer och aktiviteter – och utföra detta på samma plattform. Författarna understryker 
även hur viktigt det är att företagen faktiskt definierar sina viktigaste resultat även när det kommer till sociala medier, 
precis som i andra säljaktiviteter där bestämda mätvärden finns. Företag behöver inse kraften som digitala plattformar 
har och därmed även här anamma en resultatmätning – från antal klick, till klickfrekvens till faktiska inköp från kunder 
och menar att även sociala mediers gilla-markeringar här kan hjälpa företag på traven (i Hanna, Rohm & Crittenden, 
2011) 
 
3 ‘Begin with your story’ 
Detta steg handlar enligt Hanna, Rohm och Crittenden (2011) om att företag behöver vara otroligt tydliga med vilken 
berättelse dem vill förmedla och dela på marknaden, för alla inblandade. Detta kan vara i form av exempelvis en ny 
tjänst, produkt, partnerskap eller generellt budskap som hålls och influeras genom hela ekosystemet. Författarna 
belyser även i artikeln att en sociala medier-strategi inte kräver en skyhög budget, tillskillnad från vad traditionell 
media kan göra. Sociala medier och nätverk innebär även en extremt bred målgrupp och därmed har en hög räckvidd. 
Företag kan på så sätt utveckla kommunikationsstrategier som både kan nå ut samt engagera människor på otaligt 
många olika sätt – och kräver inte heller lika stora kostnader eller kreativa utvecklingsmetoder som traditionell media. 
Detta hänger både ihop med samt kräver att företaget har en tydlig bild över vad som redan ägs av företaget, vad som 
finns tillgängligt utan kostnad på den öppna marknaden samt vad som behövs köpas och därmed betalas för (ibid). 
 
4 ‘Be unique’ 
Sociala medier ger företag stora möjligheter att skräddarsy sina användares engagemang. Författarna berättar i sin 
artikel att företag med enkla medel kan skapa tillgängligt innehåll online som sedan kan appliceras på plattformar som 
användarna redan är bekanta med sedan tidigare vilket underlättar för företagen (ibid). 
 
Författarna avslutar sin artikel med att belysa att det idag inte räcker för företag att inkludera sociala medier som en 
separat del av sin marknadsföringsplan. Företag behöver istället beakta både traditionella medier och sociala medier 
som en del av ett ekosystem – där alla element tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål (ibid). 
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2.3.2 Digital PR – From challenges to opportunities, Trends and benchmarks in digital 

PR & communications 
Jag har även tagit del av Mynewsdesk rapport Digital PR – From challenges to opportunities, Trends and benchmarks 
in digital PR & communications, där över 1000 kommunikatörer världen över medverkat. Denna rapport är relevant för 
detta examensarbete då den synliggör arbetssätt och utmaningar inom kommunikatörsyrket. På så sätt kan rapporten 
fungera som en statusuppdatering inom branschen för mig som utomstående och därmed ge ökad förståelse för hur 
kommunikatörsyrket ser ut. Möjligtvis bidrar rapporten även med en igenkänningsfaktor då den bekräftar vilka 
svårigheter som finns inom yrket för mina uppdragsgivare. Rapporten kan därmed synliggöra faktorer som kan vara 
svåra att upptäcka – både för en utomstående men även för den som arbetar och utsätts för dessa svårigheter på 
daglig basis. 
          
Rapporten förklarar att teknologin har förändrat hur varumärken kommunicerar – både med varandra samt med sina 
kunder. Rapportens författare hävdar att många arbetare inom PR-industrin upplever att det dagligen tillkommer nya 
digitala kanaler att anamma. Rapporten belyser även att kommunikatörer upplever att mer och mer tid går åt att 
dagligen försöka hänga med i utvecklingen av det ständigt föränderliga medielandskapet. Rapporten avslöjar även att 
en gemensam utmaning som kommunikatörer delar världen över är en ständigt ökande arbetsbörda (Mynewsdesk, 
2016). 
  
En liknande rapport genomfördes år 2015 av Mynewsdesk. I årets, 2016 upplaga som jag har tagit del av förklarar att 
respondenterna förra året hade planerat att producera mer blogg- och videomaterial framöver men att det i årets 
undersökning visade sig att dessa planer verkar ha gått i lås under året som har gått då det visade sig att detta inte 
fullföljdes. Mynewsdek berättar i årets upplaga att 83 procent av respondenterna från förra årets undersökning angav 
att de hade planer på att skapa mer videoinnehåll, medan årets undersökning visar att 65 procent av respondenterna 
sällan eller aldrig skapar videomaterial. 60 procent av förra årets respondenter svarade att de planerade att blogga 
mer kontinuerligt framöver. Årets rapport visar däremot resultat på att över hälften av respondenterna sällan eller 
aldrig bloggar. Mynewsdesk drar här slutsatsen att detta förmodligen har med att göra att kommunikatörerna helt 
enkelt inte har tillräckligt med tid till att skapa video- eller blogginnehåll då de redan har tänjt ut sig till max i sin 
yrkesrolll. Respondenterna uppgav även att de förväntas producera mer innehåll samtidigt som deras budget inte har 
ökats. Endast 23 procent av respondenterna uppgav att deras budget hade ökats för att återspegla kravet på mer 
innehåll. Ett annat nyckelresultat som rapporten belyser är det faktum att kommunikatörer inte blir utbildade inom de 
nya digitala kanaler som tillkommer på marknaden utan att de flesta lär sig den nya tekniken och sociala medier-
färdigheter som krävs under arbetets gång. Detta är även något som dessvärre tar upp en avsevärd del av 
kommunikatörernas arbetstid. Rapporten åskådliggör även utmaningar gällande effektiv publicering och spridning av 
innehåll. Respondenterna har svarat på frågor angående publiceringshastigheter och resultaten visar att ineffektiva 
interna godkännandeprocesser gällande publicering är den största boven som avgör hur snabbt innehållet kan 
publiceras. Mynewsdesk förklarar att kommunikatörer numera måste arbeta smartare snarare än hårdare och på det 
sättet uppnå större effektivitet – detta genom att utveckla en digital PR-strategi (Mynewsdesk, 2016).  

2.3.3 Journalism trends 2016 
Jag har i detta examensarbete även tagit del av Mynewsdesk rapport Journalism trends 2016.  Rapporten grundar sig 
i en djupgående undersökning där över 2000 journalister har medverkat världen över. Journalism trends 2016 kan ses 
som ett komplement till den tidigare presenterade rapporten Digital PR – From challenges to opportunities, Trends 
and benchmarks in digital PR & communications, eftersom denna rapport istället för kommunikatörer presenterar den 
andra sidan av kommunikationen i form av journalisterna. Denna rapport synliggör journalisters arbetssätt och 
utmaningar samt är högst relevant för detta examensarbete eftersom det bidrar med en ökad förståelse kring 
journalisttrender, utmaningar och arbetssätt – något som både är användbart och viktigt att ha i åtanke vid arbete med 
företagets digitala kanaler samt skiss av digitalt ekosystem. Med både kommunikatörer och journalisters arbetssätt 
och utmaningar i åtanke kan man på så sätt dra lärdom och optimera sitt arbete samt förstå den andra sidan av 
tvåvägskommunikationen.   
            
Aagaard berättar inledningsvis i rapporten att kraven på journalisterna dagligen ökar. Aagaard berättar hur journalister 
inte har tillräckligt med tid för att lyckas genomföra arbeten med hög kvalité och förklarar att tidsbristen är en stor 
frustration bland dagens journalister. Det beskrivs vidare i rapporten om hur journalister krävs ha bred kunskap samt 
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behärska många olika arbetsverktyg och hur de publicerar sitt arbete på ett flertal olika plattformar. Rapporten visar 
även på att sociala medier övertar som en publikationsplattform och hur journalister i genomsnitt numera publicerar 
sitt arbete på tre olika plattformar. Aagaard förklarar vidare att PR-personer idag behöver ha en stor förståelse kring 
journalisternas utmaningar samt att PR-personer bör fungera som ett stöd för journalister – detta genom att förse dem 
med relevant information och se över hur de tillsammans kan förbättra och bygga värdefulla relationer (Aagaard, 
2016). 

 
Figur 5 (Röd till vänster)Topp 5 föredragna kanalerna som informationskällor för journalister (Aagaard, 2016). 
Figur 6 (Blå till höger) Topp 5 mest frustrerande faktorer för journalister (Aagaard, 2016). 
 
Aagaard berättar vidare i rapporten om hur journalister i sitt arbete framförallt föredrar att använda sig av en personlig 
kontakt i sitt arbete, det vill säga originalkällan. Men även hur det fortfarande är så att hela nio av tio journalister 
använder sig av klassiska pressmeddelanden som en relevant källa till informationen de använder sig av i sitt arbete. 
Även så kallade ‘public broadcast media’ och ‘abonnemang för pressmeddelande-tjänst’ värderas högt medan bland 
annat företagets egna webbplatser rankas som lägst, (se figur 5). (Aagaard, 2016).  
    
Nästintill 85 procent av journalisterna som vart tillfrågade i undersökningen uppgav att efterfrågan på mer visuellt 
innehåll i deras publikationer har ökat under de senaste fem åren. Rapporten berättar även att nyheter har utvecklats 
till att bli kortare då det numera ligger en tyngre vikt än tidigare i visuella hjälpmedel. I rapporten förklaras det även hur 
smartphones har blivit till en viktig plattform vilket även detta påverkar längden och utförandet av nyheternas innehåll 
(Aagaard, 2016). I figur 6 ovan presenteras topp 5 mest frustrerande faktorer för journalister, där brist på bilder och 
videos är inkluderade. 
 
Martin Schori, journalist och författare har kommenterat denna rapport: 
 
“Det handlar inte om att webbifiera papperstidningen utan det handlar om 

ett nytt sätt att leva" 
 – Citat av Martin Schori, 2016. 
 
Schori förklarar hur det tidigare har funnits problem med webbsidor som försöker locka till sig läsare genom att 
använda sig av rubriker som inte alla gånger stämmer överens med dess innehåll och hur det tycks skymtas ett skifte 
gällande just detta. Schori berättar att det idag istället är viktigt att skapa engagerande innehåll som får bra spridning 
via sociala kanaler och hur fokus gällande ens databas av innehåll bör ligga på det som har en lång livslängd snarare 
än uppdateringar som exempelvis artiklar som ‘lovar guld och gröna skogar’ (Shori, 2016). 
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2.4 Digitalt ekosystem 
Ett digitalt ekosystem innebär inom marknadsföring en detaljerad visualisering på hur alla digitala och sociala 
tillgångar inom ett varumärke knyter an och integrerar med varandra. Vid användning av ett flertal plattformar är det 
viktigt att förstå hur de kan arbeta tillsammans och därmed uppnå varumärkets mål. Exempel på gemensamma 
tillgångar som inkluderas i ett digitalt ekosystem är varumärkets webbsidor, mikrosidor och sociala medier och nätverk 
såsom Facebook, YouTube och Twitter (Schmidt, 2014). En viktig aspekt gällande digitala ekosystem är att det 
skapar beroenden som sedan kan leda till konsumenters lojalitet (Bajarin, 2011). Högpresterande företag finner ett 
enormt värde i digitala ekosystem då de vinner stor fördel med varje ny användare (Kapoor, 2014). För exempel på ett 
komplett genomarbetat digitalt ekosystem, (se figur 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 7 – ‘The digital ecosystem’ (Big Blue Digital, 2016) 

2.5 Digitala kanaler 
I detta avsnitt presenteras de digitala kanaler som har fokuserats på samt undersökts och behandlas i 
examensarbetet. 

  
Figur 8 – Mynewsdesk logotyp (Mynewsdesk, 2013). 

2.5.1 Mynewsdesk 
Mynewsdesk startades år 2003 och är idag enligt dem själva den ledande plattformen för innehållsmarknadsföring där 
över 5000 varumärken och 60 000 kommunikatörer globalt delar med sig av kommunikation. Det digitala 
mobilanpassade nyhetsrummet erbjuder dess medlemmar att sprida nyheter och bidra till synlighet i sociala medier 
och andra digitala plattformar samt hjälper till med det så kallade SEO,Search Engine Optimization – 
sökmotorsoptimering på svenska,  till intressenter i form av bland annat journalister och nyckelpersoner 
(Mynewsdesk, 2016).  
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Figur 7 – Twitters logotyp (Twitter, 2016). 
 
2.5.2 Twitter 
Twitter är ett socialt nätverk som har funnits sedan år 2003 och har idag över 320 miljoner medlemmar världen över. 
På Twitter publiceras så kallade ‘tweets’, vilket är kortare digitala meddelanden på max 140tecken  i form av text, 
video eller bild (Twitter Inc, 2016) 
 
 

 
 
Figur 9 – LinkedIn logotyp (LinkedIn, 2016). 

2.5.3 LinkedIn 
LinkedIn lanserades år 2003 och är idag världens största professionella nätverk på internet med över 433 miljoner 
medlemmar delat på över 200 länder världen över. Nätverket finns översatt på 24 olika språk och får mer än två nya 
medlemmar per sekund. Mer än 40 miljoner studenter och ny examinerade personer är medlemmar på LinkedIn 
(LinkedIn, 2016).   

 
 

 

 
 
 

Figur 10 – YouTube logotyp (YouTube, 2016) 

2.5.4 YouTube 
YouTube introducerades år 2005 och är ett forum som fungerar som en distributionsplattform för skapare av 
originalinnehåll och annonsörer, där miljarder människor kan ta del av samt dela originalvideoklipp. YouTube finns 
tillgängligt i 88 länder där dess användare har möjlighet att navigera sig fram på 76 olika språk. (YouTube, 2016). 

3. Genomförande  
I denna del presenteras examensarbetets tillvägagångssätt. Examensarbetet har inneburit många olika delar där jag 
och uppdragsgivarna har arbetat tätt mot vårt gemensamma mål med examensarbetet – att tydliggöra hur företaget 
kommunicerar utåt i sina kanaler. Vi har både gått på föreläsningar om digitala trender i ett försök att uppdatera oss 
om vad som är aktuellt på marknaden. Även en verktygsutbildning i Mynewdesk har genomförts. För att tydliggöra hur 
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arbetssättet har sett ut under examensarbetets gång samt vilka delar som har varit inkluderade har jag delat upp den 
genomförande-fasen i olika delar enligt följande: Research & omvärldsbevakning, Uppföljning av behov & skiss på 
ekosystem, bekantskap med kanalerna, arbetsuppgifter Mynewsdesk, arbetsuppgifter YouTube, arbetsuppgift och 
framtida arbete. Se även tidsplan, (bilaga 2). 

3.1 Tidsplan 
Jag har delat upp examensarbetet i fyra större kategorier för att tydliggöra hur arbetet har sett ut: Identifiera behov, 
research, bekantskap samt rapport och sammanställning. (Se bilaga 2 – Tidsplan). Jag har till så stor del som möjligt 
försökt följa min ursprungliga tidsplan som togs fram vid skrivandet av arbetets PM i identifierings-fasen och förklarar 
nedan hur min tidsplan har sett ut i stora drag: 

1. Identifiera behov – 2 veckor. 

Identifikation av uppdragsgivarnas behov, skrivning av PM, medverkande på planeringsmöten och sätta sig in i 
uppdragarnas arbete på avdelningen. Denna del överlappade även den tidigare praktikkursen och påskledighet. 
 
2. Research – 2 veckor. 

Denna del går lite hand i hand med den tidigare fasen identifiera behov men kan ses som en förlängning då denna 
bestod av att söka efter tidigare arbeten, forskning och artiklar inom området samt söka efter inspiration och 
uppdatering gällande digitala ekosystem. Här påbörjades därmed skissandet och vid ett senare stadie även 
omvärldsbevakningen med den tillhörande kartläggningen av de svenska kanalerna. 
 
3.  Bekantskap – 4 veckor. 

Det här är den mest omfattande delen av examensarbetet där jag sattes in i arbetsuppgifter i form av underhåll och 
problemlösning, genomgick en Mynewsdesk-utbildning och deltog på föreläsningar om digitala trender samt 
medverkade på veckomöten. Jag arbetade här parallellt med omvärldsanalysen och skissandet, detta eftersom jag 
ansåg att allt gick hand i hand. 
 
4. Rapport och sammanställning – 2 veckor. 

De två sista veckorna spenderades med stort fokus på framtagning av en slutlig skiss på ett digitalt ekosystem samt 
sammanställning av presentation till uppdragsgivarna och rapportskrivande.    

3.2 Research & omvärldsbevakning 
Research-delen var främst aktiv vid starten av examensarbetet men har även genomsyrats under hela arbetets gång 
då mitt personliga intresse och nyfikenhet har bidragit till att jag har tagit mig an mer än vad som var överenskommet 
från början samt att jag identifierade behov av en mer omfattande omvärldsbevakning. Under den tidiga research-
perioden tog jag del av tidigare arbeten och artiklar med tema digital närvaro, digitala kanaler och företags användning 
av sociala medier. Detta för att finna inspiration, även många brainstormingsmöten med uppdragsgivarna i ett försök 
till att nå ökad förståelse samt få hjälp med arbetet genomfördes. 
 
Då företaget nyligen har flyttat sitt tidigare pressrum till nyhetsrummet Mynewsdesk var det bestämt att denna 
plattform skulle prioriteras under examensarbetet då detta på så sätt kunde användas som en samlingspunkt för 
samtliga digitala kanaler. Jag gick tillsammans med uppdragsgivarna både på externa föreläsningar om årets digitala 
trender samt en verktygsutbildning hos Mynewsdesk för att lära mig hur verktyget fungerar och vilka möjligheter som 
nyhetsrummet tillgängliggör. Utbildningen var både informerande samt praktisk vilket resulterade i att jag snabbt 
därefter kunde arbeta självständigt i nyhetsrummet, (se mer om arbetsuppgifterna under 3.4.1 Arbetsuppgifter 
Mynewsdesk). I och med nysatsningen och det uppstartade arbetet med nyhetsrummet vart uppdragsgivarna nyfikna 
på hur de nordiska grannländers nyhetsrum såg ut – om de precis som Sverige även dem använde sig av 
Mynewsdesk och i sådana fall vad dem främst har publicerats samt vilka kanaler dem länkar vidare till. Efter att ha 
undersökt om grannländerna använde sig av Mynewsdesk upptäcktes skillnader länderna emellan, jag upplevde även 
att ett behov av en större omvärldsbevakning fanns vilket bidrog till att jag valde att utöka den nordiska Mynewsdesk-
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omvärldsbevakningen till att istället genomföra en mer omfattande nordisk omvärldsbevakning med varje lands 
webbsida som startpunkt, (se bilaga 1 – Omvärldsbevakning). 
 
Jag har i min omvärldsbevakning utgått från Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands officiella IBM webbsidas 
startsida där en kolumn i vänstra nedre hörnet finns samlade länkar till landets digitala kanaler, något som varje land 
individuellt har tagit fram, (se exempel i figur 12). Jag har i vissa fall även lagt till ytterligare kanaler som har funnits 
utanför ländernas startsidor för att ge en så korrekt överblick som möjligt samt uppmärksamma bristande länkning. 
Med varje lands startsida som ursprungspunkt har jag sedan navigerat mig runt på de olika kanaler som länderna har 
valt att förmedla på sin webbsida och studerat dessa. Till en början hade jag tänkt endast kartlägga de kanaler som 
besökaren informeras och länkas till men till min förvåning upptäckte jag att länkningen till stor del skiljde sig åt och i 
vissa fall även var bristande vilket resulterade i att jag valde att gå ned på ett djupare plan och även undersöka hur 
länderna länkar besökaren vidare från respektive kanal och därmed sammankopplar sina digitala kanaler, detta 
eftersom examensarbetet till stor del fokuserar på denna sammankoppling. Informationen jag har sammanställt är 
främst i form av kontots namn, länk, vilken IBM-person som står som ägare, antal följare samt vilka kanaler 
plattformen länkar vidare besökaren till, dock med en notering på vilka kanaler som ej länkas vidare till för att 
uppmärksamma dessa fall. Jag valde att lägga till vem som står som ägare för respektive konto eftersom 
uppdragsgivarna på så sätt kan kontakta denne om de skulle känna behov av rådgivning gällande det landets strategi 
eller arbete med respektive kanal inför framtida arbete. Denna nordiska omvärldsbevakning kan även användas i den 
kommande uppdateringen av företagets webbsida som IBM Svenska AB nu har påbörjat då en helt ny mall med nytt 
utseende och upplägg är på gång. (Se figur 11 för en sammanfattande överblick på aktiva kanaler och resultatet av 
omvärldsbevakningen i resultat-delen nedan samt bilaga 1 – Omvärldsbevakning).  
 

 
Figur 11 – Skärmdump från den sammanfattande presentationen av examensarbetet till uppdragsgivarna, här i form av en 

överblicksbild på omvärldsbevakningen. 
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Figur 12 – Skärmdump på startsidan av IBM Svenska ABs webbsida med markering. 

3.3 Uppföljning av behov & skiss på ekosystem  
Jag införde tillsammans med uppdragsgivarna utöver den dagliga kontakten även veckomöten där vi gick igenom vad 
som har gjorts, vad som var på veckans agenda, vad som komma skall samt där även rådgivning möjliggjordes för 
mig som student. Under dessa möten blev det för varje gång mer och mer klart för mig som icke insatt vad behovet 
var och sakta men säkert fick jag en klarare bild över hur företaget arbetar med sin digitala strategi. Uppdragsgivarna 
hjälpte mig vid detta skede att tydliggöra ytterligare vilka företagets kanaler är, hur ägarskapet ser ut, hur 
organisationen ser ut, hur de arbetar med paid, owned och earned media samt hur många av IBMs interna processer 
ser ut. Jag har aktivt arbetat för att förstå mig på företaget och dess organisation, olika arbetsroller, ansvarsområden, 
ägarskap och många interna godkännande-processer som alla ligger till grund för hur företaget arbetar.  
 
Då jag inte har arbetat med digitala ekosystem tidigare har jag behövt bekanta mig med digitala ekosystem samt 
arbetat mycket med en av uppdragsgivarna om hur företagets digitala strategi ser ut. Vi beslutade oss även här för att 
skissa upp en första handgjord skiss på hur det digitala ekosystemet skulle kunna tänkas se ut. Detta eftersom det 
kan tyckas vara en mycket komplex uppgift att skissa upp ett digitalt ekosystem för ett globalt företags 
marknadsavdelning på egen hand. Här har även resterande uppgifter inom examensarbetet varit hjälpsamma. 
 
Tillsammans med uppdragsgivarna identifierade vi inledningsvis vilka kanaler som skulle inkluderas i den skiss jag 
framöver skulle ta fram åt uppdragsgivarna genom att brainstorma och diskutera fram ett eventuellt upplägg, (se figur 
13). Vi har valt att i mitt examensarbetes skiss fokusera på en enklare överblick på företagets olika större digitala 
kanaler och har uteslutit alla olika så kallade ’units’ som finns inom IBM för att istället fokusera på hur vi med hjälp av 
de digitala kanaler som finns tillgängliga på avdelningen kan informera om den digitala strategin. Först utifrån en mer 
generell överblick i form av min skiss, för att sedan i framtiden arbeta med ett mer detaljrikt socialt ekosystem där 
spridningen och den så kallade ’earned’ media står i fokus. Vi började med att specificera vilka kanaler som finns 
tillgängliga på avdelningen med det svenska IBMs webbsida som hem för det digitala ekosystemet då en strävan finns 
hos uppdragsgivarna att driva trafik till IBMs svenska webbsida. Därefter delade vi upp bilden i tre olika delar – paid, 
owned och earned och kom överens om att earned delvis kan ses som målet i det digitala ekosystemet då detta är 
spridningen som den digitala närvaron uppmuntra till och arbeta för med hjälp av företagets digitala kanaler och 
talespersoner som allt tillsammans ökar chanserna att göra fler ”ringar på vattnet”, men att mer fokus på detta skulle 
ligga i det framtida sociala ekosystemet. Mycket fokusering och tid har spenderats på att diskutera samt förklara för 
mig som utomstående hur flödet såg ut processmässigt. Vi började även här diskutera hur vi med den slutliga skissen 
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skulle kunna spinna vidare och utveckla denna till ytterligare ett ekosystem med fokus på sociala medier, (se figur 14). 
Efter att ha suttit ned tillsammans med en av uppdragsgivarna arbetade jag även självständigt med det digitala 
ekosystemet i Microsoft Power Point, detta eftersom uppdragsgivarna hade önskat att jag arbetade just i detta 
program då dem på så sätt kan vidareutveckla det på egen hand samt att programmet används vid presentationer på 
möten. Jag har i skissandet haft den tidigare presenterade figur 7 ’ ‘The digital ecosystem’ (Big Blue Digital, 2016) 
som inspirationskälla då uppdragsgivarna ansåg att detta var ett estetiskt tilltalande digitalt ekosystem samt en 
målbild som de sedan kan arbeta vidare mot med min skiss som utgångspunkt. Designbeslut såsom symboler, 
illustrationer och färgval har varit upp till mig att bestämma själv då jag fick relativt fria tyglar att arbeta med, (för 
resultat och beskrivning se 4.4.1 Slutlig skiss).  
 

 
Figur 13 – Brainstormingskiss digitalt ekosystem, en första skiss med hjälp av en av uppdragsgivarna.  
 

 
Figur 14 – Brainstormingskiss socialt ekosystem inför framtida arbete, här ritar en av uppdragsgivarna upp våra visioner kring hur 

den sociala spridningen kan illustreras framöver  

3.4 Bekantskap med kanalerna 
Jag har inom examensarbetet även tagit mig an arbetsuppgifter för några av de digitala kanalerna i form av framförallt 
uppdatering och underhåll. Detta med främsta syfte för att bekanta mig med de olika kanalerna samt öka förståelsen 
kring hur företaget arbetar digitalt i nuläget, men även för att uppdatera de valda kanalerna och hjälpa 
uppdragsgivarna med underhåll och genom detta eventuellt identifiera behov inför framtida arbete. 
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3.4.1 Arbetsuppgifter Mynewsdesk 
Företaget har som tidigare nämnt nyligen flyttat sitt tidigare pressrum till ett nytt nyhetsrum kallat Mynewsdesk. Under 
den första veckan av examensarbetet påbörjades en nordisk omvärldsbevakning gällande IBMs nordiska 
Mynewsdesk-nyhetsrum samt resterande digitala kanaler, detta för att få en bild av hur de olika nordiska länderna 
använder sig av nyhetsrummet, som tidigare nämnt i avsnittet 3.2 Research & omvärldsbevakning. Jag har utfört 
underhåll av företagets konto, detta i form av bland annat uppdatering av information, utkast till kommande 
publiceringar av pressmeddelanden och planering inför framtida arbete för kanalen. Tack vare omvärldsbevakningen 
hade jag i detta läge upptäckt att nyhetsrummet var i behov av länkning till resterande kanaler och genomförde även 
detta, (se figur 18 i 4.3 Länkning), samt tog fram illustration på hur Mynewsdesk kan ses som en knytpunkt där 
samtliga digitala kanaler finns samlade, (se figur 20 samt förklaring i 4.4. Skisser). 

3.4.2 Arbetsuppgifter YouTube 
Arbetsuppgifterna för YouTubekontot har främst handlat om problemlösning då uppdragsgivarna sedan en tid tillbaka 
har velat länka besökarna vidare från sina YouTube-klipp till andra IBM-kanaler och webbsidor med mer information. 
För att detta ska vara möjligt kräver YouTube att en verifierad webbsida finns angiven samt är godkänd från 
webbsidans ägare. Detta har suttit käppar i hjulet för arbetet med sammankopplingen av kanalerna och jag har 
därmed fått arbeta med en problemlösning gällande detta eftersom uppdragsgivarna inte är listade som ägare av 
webben då det är ett stort globalt företag. Något som även framkom under omvärldsbevakningen var att länkningen 
från YouTube-kontot till resterande svenska konton var bristande. Denna upptäckt bidrog till att jag tog initiativet till att 
uppdatera kontot med länkar till samtliga svenska kanaler, (se bild på länkning i figur 19 i avsnitt 4.3 Länkning). 
Underhåll av kanalen samt uppdatering av företags- och kontobeskrivning har även gjorts.  

4. Resultat 

4.1 Presentation  
Under arbetets gång har jag återkommit till den presentation som enligt överenskommelse med uppdragsgivarna skall 
levereras efter inlämning av examensarbetet. Denna presentation kan ses som en sammanfattning på 
examensarbetet där de viktigaste punkterna presenteras i en Power Point-fil och har lagts ned mycket tid på att 
tillverka. På grund av klassificerad information visas endast skärmdumpar från denna presentation, (se figur 15).  

* 
Figur 15 – Skärmdumpar från sammanfattande presentation till uppdragsgivarna  

4.2 Omvärldsbevakning 

Nedan i figur 16 sammanfattas några av de främsta nyckelresultaten som framkom i omvärldsbevakningen, för mer 
detaljerat resultat, se hela omvärldsbevakningen i bilaga 1 – Omvärldsbevakning. Se även figur 17 för resultat av 
kartläggningen av de svenska digitala kanalerna som inkluderades i omvärldsbevakningen. Omvärldsbevakningen 
bidrog med en positiv förvåning då de svenska kanalerna till en större del har en mer uppdaterad och ihållande 
länkning konton emellan samt har en uppdaterad webbsida med samtliga prioriterade och ägda kanaler angivna. Vad 
som kan åtgärdas framöver gällande de svenska kanalerna är att lägga till en länk till den ursprungliga plattformen där 
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samtliga pressmeddelanden publiceras, det amerikanska pressrummet, då detta upptäcktes vid bevakning av de 
nordiska Mynwesdesk-kontona Norge och Finland och därmed kan ses som en lärdom och ett förbättringsförslag. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 16 – Urval av nyckelinformation från omvärldsbevakning 
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Figur 17 – Sammanfattning av kartläggning av de svenska kanalerna  

4.3 Länkning 
Som tidigare nämnt identifierades behov av länkning på de olika digitala kanalerna. Nedan i figur 18 och figur 19 
presenteras länkningen som lades till under examensarbetets gång. 
 

 
Figur 18 – Länkning i footer i nyhetsrummet Mynewdesk IBM Sverige  
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Figur 19 – Länkning på YouTubekanalen   

4.4 Skisser 

Fokus har i detta examensarbete legat på IBM Svenska ABs digitala kanaler. Research, omvärldsbevakning, 
kartläggning samt arbetsuppgifter har alla gått hand i hand för att aktivt arbeta mot att nå en ökad förståelse för hur 
avdelningen arbetar samt hjälpa uppdragsgivarna inför framtida arbete med företagets digitala närvaro. 
Uppdragsgivarna hade behov av en grund att luta sig mot, något att visa upp och utgå ifrån i form av ett uppdaterat 
digitalt ekosystem där samtliga kanaler presenteras på ett lätt och överskådligt sätt.  
 
Figur 20 Mynewsdesk överblick, är en enkel digital skiss som jag skapade främst för eget bruk under tiden jag 
arbetade med det nyhetsrummet Mynewsdesk men som även kan användas internt för de som skall sättas in i 
nyhetsrummet. Med denna skiss ville jag på ett enkelt sätt illustrera hur man med hjälp av det nya nyhetsrummet även 
kan använda detta som en plattform där besökaren får tillgång till samtliga kanaler och på så sätt blir till en slags 
samlingspunkt där journalister, anställda, kunder, affärspartners samt intressenter kan vända sig till när denne vill bli 
uppdaterad om företaget. De blåa profilsymbolerna symboliserar IBMs olika talespersoner, det vill säga anställda som 
kan ses som ambassadörer åt företaget som via sina sociala medier förespråkar och främjar företagets nyheter och 
budskap via sociala medier. Jag har med hjälp av pilarna som pekar åt båda hållen försökt förtydliga att det inte 
endast är en envägskommunikation utan att länkning och kommunikation faktiskt gå åt båda hållen, detta för att 
förtydliga spridningen och flödet av kommunikation som möjliggörs online. 
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Figur 20 – Mynewsdesk överblick. En skiss för att förtydliga hur Mynewsdesk sammankopplar IBMs digitala kanaler. 
 
4.4.1 Slutlig skiss 
Jag har fått relativt fria händer när det kommer till framtagningen av en skiss på ett digitalt ekosystem. Den slutliga 
skissen resulterade i en ljus bild med milda färgnyanser, detta på grund av jag både fann det estetiskt tilltalande men 
även då jag har haft i mål att skapa en enkel överblick som är lätt att ta till sig hos åskådaren, då det digitala 
ekosystemet bland annat kommer att användas i utbildningssyfte. Presentationsmallen jag fick av uppdragsgivarna 
var även denna mycket ljus med liknande färgschema. Uppdragsgivarna föredrog den tidigare presenterade figur 7 
vilket resulterade i att jag hade detta digitala ekosystem som en slags målbild under skissandets gång. Jag har 
därmed efterstavat att uppnå samma enkelhet och resulterade att jag valde att använda mig av elipser. Jag valde 
även att kategorisera in elipserna i olika färger för att förtydliga ägarskapet och samtidigt dela upp de olika digitala 
kanalerna i paid, owned och earned media, något jag fick hjälp av en uppdragsgivare med för att fastställa att det blev 
korrekt gjort. Då IBMs logotyp är blå samt att det är en överlag återkommande färg inom företaget låg detta till grund 
till färgvalet av de så kallade ’owned media’, de ägda kanalerna. Efter en avstämning gällande kategoriseringen 
nämnde även en uppdragsgivare att en turkos-blå färg kändes passande för IBMs ägda kanaler vilket även detta 
påverkade mitt färgval. Från början var planen att jag skulle hålla den givna presentationsmallens färgschema, men 
efter en avstämning med en av uppdragsgivarna skrotade vi denna tanke tillsammans då det varken upplevdes som 
ett professionellt och inte heller var estetiskt tilltalande utan snarare upplevdes som lekfullt och bidrog med en rörig 
känsla. Jag valde därmed att hålla mig till färger som både låg nära samt gick hand i hand med den turkosblåa ägda-
färgen. När det kommer till färgval av sociala medier-elipserna slutade detta i en ljusgrå färg. Detta eftersom jag ville 
ge möjligheten till uppdraggivarana att lägga in de olika digitala kanalernas logotyper om så skulle önskas i efterhand, 
en stark färg kan på så sätt upplevas störande vid tillägg av logotyper i olika färger. Gällande ’Earned’, den förtjänta 
och vunna median kändes från start att en ljusgrön färg skulle kunna tänkas vara passande då denna ofta 
symboliseras med bekräftelse och goda ting. Jag har påbörjat ritning av linjer, det vill säga relationerna mellan de 
olika kanalerna men valde att inte slutföra detta för att inte låsa uppdragsgivarnas utgångspunkt och vidare arbete 
med skissen samt att de själva har en större kunskap inom detta. Bågarna i den högre delen av ekosystemet 
symboliserar spridningen och de så kallade ’ringarna på vattnet’ som möjliggörs i och med delning av sociala medier-
innehåll, mer fokusering på dessa kommer att ligga i ett framtida socialt ekosystem. Som tidigare nämnt har IBM 
talespersoner som aktivt delar med sig samt sprider och främjar IBMs budskap, tjänster och produkter. Detta valde jag 
att illustrera med en talesperson vilken jag tog fram i Adobe Illustrator med en pratbubbla i owned-färgen för att 
förtydliga att dessa finns på sociala medier och förespråkar IBMs budskap. (För slutliga skissen på digitalt ekosystem 
se figur 21). 
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Figur 21 – Slutlig skiss på digitalt ekosystem gjort av Sofie Lindholm 

5. Diskussion & slutsatser 
Denna del återkopplar samt diskuterar de främsta samband och upptäckter jag har uppmärksammat under arbetets 
gång. Jag förklarar även här hur jag ser samt har använt mig av den tidigare nämnda statistiken, undersökningarna 
samt artiklarna som ett komplement för att nå ökad förståelse i arbetet. 
 
Något som uppmärksammades både i omvärldsbevakningen med den tillhörande kartläggningen var att det svenska 
IBM håller en hög standard och visar på tydligt engagemang i sina digitala kanaler, uppdragsgivarna är mycket insatta 
och har hög kompetens inom området. En trevlig upptäckt vid undersökningen av svenska företags användning av 
sociala medier var att Sverige hamnade på plats 6 av 32 gällande användning av sociala medier (SCB, 2014). Något 
som även till en viss del bekräftades vid omvärldsbevakningen. Det framkom även i SCBs undersökning (2014) att 
nästintill hälften av de största företagen i undersökningen uppgav att de hade en formell policy för användning av 
sociala medier, något som även här bekräftas i detta fall då IBM både uppmuntrar, har så kallade ’IBM social 
guidelines’ för alla inblandade samt uppmuntrar sina anställda att främja företaget på sina privata sociala medier samt 
har utnämnda talespersoner som agerar ambassadörer åt företaget. Detta är nytt för mig och har säkerligen med att 
göra att jag tidigare har arbetat för mindre företag än IBM. Enligt SCBs undersökning (2014) är det inte lika vanligt 
förekommande när det kommer till att ha en fastställd sociala medier-policy för mindre företag vilket här kan ses som 
en förklaring. Uppdragsgivarna använder sig mycket av sitt Twitterkonto vilket är positivt då som tidigare nämnt 
Twitteranvändningen nästintill har fördubblats de senaste tre åren och 2015 var uppe i 22 procent. Uppdragsgivarna 
har även planer på att vidareutveckla användningen av Twitterkontot i form av bland annat börja följa IBM Business 
Partner vilket jag tror är till en stor fördel då detta bidrar till en ökad samhörighet samt förmodligen kommer att öka 
spridningen av publicerat innehåll.  
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Hanna, Rohm och Crittenden (2011) artikel ‘We’re all connected: The power of the social media ecosystem’ (2011) 
synliggjorde vilken utmaning som IBM Svenska AB ständigt tacklas med – då företaget endast använder sig av 
traditionell marknadsföring i en mycket begränsad form. Hanna, Rohm och Crittenden (2011) beskriver 
internetbaserade medier som en expanderingsmöjlighet för marknadsföringens förmåga och att marknadsförare idag 
är i behov av både traditionella medier, detta i en kombination med människor och nya medier för att lyckas. Att i 
princip endast ha nya medier till sitt förfogande resulterar i att företagets digitala närvaro blir extra viktigt. Detta 
tydliggjorde även hur stor vikt det ligger i att ha ett uppdaterat digitalt ekosystem. Det digitala ekosystemet spelar på 
så sätt en större roll då alla inblandade behöver vara medvetna om just detta och tillsammans och med hjälp av nya 
medier arbeta aktivt med kreativa lösningar och nya marknadsföringstekniker i de nya medierna. Detta är något som 
Hanna, Rohm och Crittenden (2011) menar är möjligt att göra med hjälp av sociala medier då det genom dessa 
medier finns större chanser att skräddarsy sina användares engagemang. Att IBM är ett globalt välkänt företag kan 
både användas samt utnyttjas vid marknadsföring. Den stora vetskapen om företaget kan på ett sätt därmed ses som 
en ersättning av den traditionella median då det inte är ett nystartat företag som behöver nå ut i traditionella kanaler. 
Dock återstår fortfarande utmaningen att bryta äldre förutfattade meningar om företaget, något som IBM aktivt arbetar 
med då det nu idag är ett kognitivt lösnings- och molnplattformsföretag som arbetar med digital transformation av 
företag och branscher, vilket är något som många inte är uppdaterade och medvetna om. Uppdragsgivarna kommer 
dessutom att vidareutveckla min skiss av ett digitalt ekosystem för att även ta fram ett med fokusering på sociala 
medier och dess spridning där även säljare och eventpersonal kan lära sig hur de kan använda företagets digitala 
kanaler. 
 
Under verktygsutbildningen i Mynewsdesk lärde jag mig att man i detta nyhetsrum har möjlighet att skicka ut 
publicerat innehåll till förvalda personers emailadresser. Detta är en stor fördel då journalister bland annat föredrar 
just abonnemang hos en pressmeddelandetjänst och traditionella pressmeddelanden som källa till sina nyheter 
(Aagaard, 2016). Även att den dagliga onlinekommunikationen i form av bland annat e-post dominerar i Sverige 
(Findahl & Davidsson, 2015) bidrar även detta till att Mynewsdesk är en relevant nyhetstjänst att använda för 
uppdragsgivarna. Då även journalister rankar företagets webbsida som lägst gällande källa till sina nyheter (Aagaard, 
2016), bekräftar detta att flytten till det nya nyhetsrummet var ett klokt val. IBM Svenska AB har även en ny webbsida 
på gång där förbättringar har gjorts vilket möjligtvis kan förbättra samt öka chanserna till att journalister och andra 
intressenter finner webbsidan användbar. Då bildbaserade nätverk har fått ökad spridning i Sverige de senaste åren 
(Findahl & Davidsson, 2015), samt att journalister känner ökat behov och förväntningar av att publicera kortare 
nyheter med visuellt innehåll (Aagaard, 2016) och att kommunikatörer verkar vilja och planera att skapa mer 
videoinnehåll visar även tydliga tecken på att det finns en enorm efterfrågan gällande visuellt innehåll. Detta är något 
som uppdragsgivarna kan ta med sig inför framtida arbete med sina digitala kanaler. Martin Schoris (2016) förklarar 
som tidigare nämnt att det är viktigt att ens innehåll har en lång livslängd snarare än en startsida som uppdateras 
frekvent. Vad uppdragsgivarna kan lära sig av detta är att det är viktigt att man inte uppdaterar endast för 
uppdateringens skull. En gemensam faktor mellan journalister och kommunikatörer var även brist på tid, här är det till 
företagets fördel att avdelningen nyligen har fått tillökning och därmed kommer att ha möjlighet att arbeta mer aktivt 
med sina digitala kanaler. Då uppdragsgivarna nu har en skiss på ett digitalt ekosystem samt redan har påbörjat 
skissandet av ett socialt ekosystem gör att Schultz (2007) ‘Social Media Ecosystem - Weave’ (figur 3) är relevant samt 
användbart inför framtida arbete. 

5.1 Svårigheter & problemlösning 
Jag är någorlunda insatt i företaget i och med min nuvarande extraanställning hos företaget samt tack vare min 
nyligen genomförda praktik via Södertörns Högskola på marknadsavdelningen som gav mig en enormt ökad 
förståelse kring hur avdelningen arbetar. Även tekniska kunskaper som IMD-programmet har gett mig har många 
gånger varit till användning vid detta examensarbete då jag upplever att jag tack vare programmet har fått 
grundkunskaper inom en rad olika områden och program, vilket gör att jag på så sätt kan lite – om väldigt mycket.  
 
Under examensarbetets början kände jag många gånger att projektet var svårt att ta på samt att jag stod inför en stor 
utmaning. Då det enligt mig är ett någorlunda komplext uppdrag att kartlägga och hjälpa till vid planering av ett globalt 
företags digitala närvaro, samtidigt som jag kände mig otroligt inspirerad och intresserad inför vad som komma skulle. 
Den största svårigheten som jag många gånger har ramlat tillbaka till är det faktum att företaget har många bestämda 
processer och strikta regler gällande press och marknadsföring vilket har bidragit till att jag emellanåt kände mig 
okunnig och därmed begränsad. Området i sig – sociala medier och digital närvaro kan även uppfattas som en 
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ständigt tickande klocka som aldrig slutar gå, som ständigt befinner sig i en oändlig förändring. Vad jag vid dessa 
tillfällen har haft i åtanke är att det är just på grund av denna svårighet och komplexitet som har gjort att jag har fått 
kliva in och hjälpa uppdragsgivarna med denna uppgift. Uppdragsgivarna som har tagit emot mig med öppna armar 
har varit mycket hjälpsamma och lärt mig enormt mycket under examensarbetets gång, (se mer om detta i avsnittets 
avslutande kommentarer). Verktygsutbildningen i Mynewsdesk, föreläsningarna om digitala trender samt 
omvärldsbevakningen, kartläggningen och underhållsarbetet inom examensarbetet har även hjälpt till mycket på 
traven.  

5.2 Framtida arbete 
Då examensarbetet kan ses som en nystart gällande avdelningens arbete med sina digitala kanaler har även 
fokusering inför framtida arbete funnits i åtanke. Då kopplingen kanalerna emellan har varit ett ihållande tema har jag 
föreslagit att en öppen dialog samt bestämd månadsvis sammankoppling mellan event-teamet, partner-ansvarig samt 
sociala medier-ansvariga kan tänkas ske i framtiden. Att dessa team sammanstrålar i början av varje månad inför 
uppdateringen av företagets eventkalender på webbsidan ser jag som en mycket enkel åtgärd arbetsmässigt men 
med sina enkla medel bidrar till ökad samhörighet mellan de olika områdena och kanalerna samt förbättrar flödet, ökar 
spridningen och förtydligar den digitala strategin för alla inblandade, både externt och internt. Jag har även 
tillsammans med uppdragsgivarna planerat att fotografera IBMs talespersoner, detta för att högupplösta bilder är 
efterfrågade av talespersonerna, uppdragsgivarna, journalister och kommunikatörer samt att det bidrar med en högre 
standard i nyhetsrummet. Omvärldsbevakningen, (se bilaga 1) innehåller även åtgärdsförslag gällande länkning som 
uppdragsgivarna kan arbeta vidare med i framtiden. Dessa åtgärdsförslag kan även eventuellt användas inför 
kommande arbete med uppdatering av företagets webbsida. Utbyte av tankar gällande en vidareutveckling på skissen 
av det digitala ekosystemet med ett sociala medier-fokus har redan påbörjats, (se figur 14). Det har även diskuterats 
att eventuellt ta fram en bestämd checklista för återkommande underhållsarbetsuppgifter för avdelningens sociala 
medier, här kan uppdragsgivarna ta del av de tidigare undersökningarna och artikeln som har presenterats i denna 
rapport.  
 

6. Avslutande kommentarer 
Mitt mål med detta praktiska examensarbete var att framförallt få en bredare kunskap samt nå ökad förståelse för hur 
arbete med digitala kanaler kan se ut ur ett företagsperspektiv. Uppdragsgivarna har under examensarbetet inkluderat 
mig i många delar av deras arbete. Detta i form av exempelvis deltagande i möten och planering inför framtida arbete, 
genomförd verktygsutbildning, externa föreläsningar, erbjudit mig att testa på underhållsarbete i form arbetsuppgifter 
och problemlösning samt hjälpt mig att i framtagandet av en skiss på ett digitalt ekosystem. Jag kan därmed bekräfta 
att uppdragsgivarna har gett mig en mycket stor inblick i deras arbete. De har lärt mig en hel del om hur det är att 
arbeta med extern kommunikation i form av PR, sociala medier, online marknadsföring samt digital närvaro överlag ur 
ett företagsperspektiv vilket resulterar i att jag har nått mitt personliga mål med mitt praktiska examensarbete. Jag vill 
även tillägga att jag är mycket positivt överraskad över hur pass stor del jag har fått blivit inkluderad i deras arbete, 
vilket stort engagemang och stöttning de har visat mot mig som student och hur tacksamma de har uttryckt att de är 
att jag har hjälpt dem under denna period. Uppdragsgivarnas kompetens inom företaget och dess processer, 
kommunikation, PR, sociala medier och andra digitala kanaler har varit till en enormt stor fördel och allt detta i en 
kombination gör att projektet från start till slut har känts som både mycket lärorikt men även spännande. Det har även 
bidragit till att jag ständigt har uppmuntrats till att ta fram egna förbättringsförslag på nya lösningar och 
kommunikationssätt, arbetat kreativt och fått testa på arbetsuppgifter som har gjort att jag under samtliga veckor har 
känt mig otroligt inspirerad och intresserad av att utvecklas ytterligare. Jag är enormt tacksam och glad att jag fick 
möjlighet att arbeta med mina uppdragsgivare, jag kan inte vara mer nöjd och ser glatt emot framtida arbete med 
avdelningen då under examensarbetets gång har fått en förlängd anställning och därmed nu har fått möjlighet att 
fortsätta arbeta med företagets digitala närvaro även framöver. 
 
 
 



27 

7. Referenslista 
Aagaard, J. 2016. Journalism Trends 2016. Mynewsdesk.  
http://www.mynewsdesk.com/se/mynewsdesk/pressreleases/saa-ser-journalister-paa-medielandskapet-och-dess-
framtid-1376320 (Hämtad: 2016-05-05) 
 
Bajarin, B. 2011. Why It’s All About the Digital Ecosystem. Tech.pinions. https://techpinions.com/why-its-all-about-the-
ecosystem/4567 (Hämtad: 2016-05-07) 
 
Barck, J. 2015. IBM takes first place in Europe. Universum Global. http://universumglobal.com/articles/2015/06/ibm-
takes-first-place-europe/ (Hämtad: 2016-04-26) 
 
Big blue digital. 2016. The digital ecosystem [Illustration] http://bigblue.digital/digital-discovery/articles/the-digital-
ecosystem (Hämtad: 2016-05-01) 
 
Davidsson, P. 2014. Hälften av Sveriges företag finns på de sociala nätverken. Internetstiftelsen i Sverige.  
http://www.internetstatistik.se/artiklar/halften-av-sveriges-foretag-finns-pa-de-sociala-natverken/ (Hämtad: 2016-05-
23) 
 
Findahl, O. & Davidsson, P. 2015. Svenskarna och internet 2015 - Sociala Medier. Internetstiftelsen i Sverige. 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015_Sociala_medier.pdf (Hämtad 2016-05-25) 
 
Hanna, R. Rohm, A. Crittenden, V. 2011. We’re all connected: The power of the social media ecosystem. 
ScienceDirect. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681311000243 (Hämtad: 2016-05-01) 
 
IBM Corporation. 2016. About IBM. IBM Corporation. http://www.ibm.com/ibm/us/en/?lnk=fab (Hämtad: 2016-04-25) 
 
IBM Svenska AB. 2016. Historien om IBM Svenska AB. IBM Svenska AB. http://www-
05.ibm.com/se/ibm/sweden/history/ (Hämtad: 2016-04-25) 
 
IBM Svenska AB. 2016. IBM Svenska AB. IBM Svenska AB. http://www-05.ibm.com/se/ibm/sweden/ (Hämtad: 2016-
04-25) 
 
Kapoor, C. 2014. The Growing Power of Digital Ecosystems.  Recode - Vox Media Inc. 
http://www.recode.net/2014/2/14/11623472/the-growing-power-of-digital-ecosystems (Hämtad: 2016-05-09) 

 
LinkedIn. 2016. About LinkedIn. LinkedIn Newsroom. https://press.linkedin.com/about-linkedin (Hämtad: 2016-04-26) 
 
LinkedIn Brand Resources. 2016. [Logotyp]. https://brand.linkedin.com/downloads (Hämtad: 2016-04-27) 
 
Machin, E. 2016. What is earned, owned & paid media? The difference explained. Titan SEO Inc. [Illustration].  
https://www.titan-seo.com/newsarticles/trifecta.html (Hämtad: 2016-05-24) 
 
Mynewsdesk. 2016. Digital PR – From challenges to opportunities, Trends and benchmarks in digital PR & 
communications. Mynewsdesk. http://pages.mynewsdesk.com/rs/763-HDU-978/images/Mynewsdesk-Digital-PR-
Challenge.pdf?utm_medium=email&utm_source=nurturing&utm_campaign=gbl-discovery-
201604&mkt_tok=eyJpIjoiTXpJeU4ySXpZamRpT0RFMSIsInQiOiJ6VTNjc3EyYlVNaXFzSmowcVpOemw4bERYcDRm
SVl0YUV2NTM2RXRxeHlNb0krRm9UeFwvd1p0WjRwMktxeUZrQ1NSSGlxSDdKZ3lVV081cGYzeEVXd2RjSE1ncmF
FakdqUDMrZ2YrSWZGV2c9In0= (Hämtad: 2016-05-05) 
 
Mynewsdesk. 2013. [Logotyp]. http://www.mynewsdesk.com/se/mynewsdesk/images/mynewsdesk-logo-213617 
(Hämtad: 2016-04-25) 
 
Mynewsdesk. 2016. Om Mynewsdesk. Mynewsdesk. http://www.mynewsdesk.com/se/about (Hämtad 2016-04-25) 



28 

 
Mynewsdesk. 2016. Ta din content marketing till nästa nivå med Mynewsdesk. Mynewsdesk. 
http://pr.mynewsdesk.com/content-marketing-se/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=se-
paid-websignups-content-smallads-jf&as_clid=a8f01c71-a544-4e4e-d29d-2b0d78610e51 (Hämtad 2016-04-25) 
 
Schori, M. 2016. När medierna börjar ställa om och journalistiken får en ny roll. Mynewdesk. 
http://www.mynewsdesk.com/se/mynewsdesk/blog_posts/naer-medierna-boerjar-staella-om-och-journalistiken-faar-
en-ny-roll-45437 (Hämtad: 2016-05-07) 
 
Schmidt, A. 2014. What is the best definition for "digital ecosystem"?. Quora. https://www.quora.com/What-is-the-
best-definition-for-digital-ecosystem (Hämtad: 2016-05-15) 
 
Schultz, D. 2007. Social Media Ecosystem – Weave. [Illustration]. 
http://www.deborahschultz.com/deblog/2007/11/snackbyte-a-vie.html (Hämtad: 2016-05-03) 
 
Statistiska Centralbyrån, SCB. 2014. Internetstatistik.se Företagens användning av IT 2013. Statistiska Centralbyrån. 
http://www.internetstatistik.se/rapporter/foretagens-anvandning-av-it-2013/ (Hämtad: 2016-05-23) 
 
Twitter Inc. 2016. [Logotyp]. https://about.twitter.com/sv/company/brand-assets (Hämtad: 2016-04-25) 

Twitter Inc. 2016. Företaget. Twitter Inc. https://about.twitter.com/sv/company (Hämtad: 2016-04-25) 

 
Twitter Inc. 2016. Hjälpcenter – Posting a Tweet. Twitter Inc. https://support.twitter.com/articles/15367 (Hämtad: 2016-
04-26) 
 
Universum Global. 2016. Europe’s most attractive emplyers 2015. [Illustration]. http://universumglobal.com/wp-
content/uploads/2015/06/Europe-ranking-top-10.jpg (Hämtad 2015-04-26) 
 
Universum Global. 2016. Europe's Most Attractive Employers - Trends and Rankings. Universum Global. 
http://universumglobal.com/rankings/europe/ (Hämtad: 2016-04-26) 
 
Wyshynski, G. 2009. Inside the NHL’s social media innovations, growing pains. Yahoo Sports. 
http://sports.yahoo.com/nhl/blog/puck_daddy/post/Insidethe- 
NHL-s-social-media-innovations-growi?urn=nhl-199092 (Hämtad: 2016-05-19) 
 
YouTube. 2016. [Logotyp]. https://www.youtube.com/yt/brand/sv/downloads.html (Hämtad: 2016-04-28) 
 
YouTube. 2016. Om YouTube. YouTube. https://www.youtube.com/yt/about/sv/ (Hämtad: 2016-04-28) 
 
YouTube. 2016. Statistik. YouTube. https://www.youtube.com/yt/press/sv/statistics.html (Hämtad: 2016-04-28) 
 
 

 
 
 



29 

8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1 – Omvärldsbevakning 

 

 

 

 

OMVÄRLDSBEVAKNING 
En nordisk omvärldsbevakning med respektive lands startsidas 

“Kommunicera med oss”-kolumn som utgångspunkt. 
 
 

 
 
RÖD = Åtgärdsförslag åt uppdragsgivarna 
LILA   = Uppmärksammat brist på länkning utrikes 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 SVERIGE 
 
Findings: Bra länkning på startsidan, dock saknas Slideshare. 
Länkning: Alla kanaler länkar inte till alla - åtgärda Twitter, 
A smarter planet-bloggen, eventkalendern och 
Facebook samt LinkedIn om möjligt. 
Mynwesdesk – lägg till länk till US newsroom. 
 
 
 

 

 
Webb 
@http://www.ibm.com/se 
Ägs av: X 
Länkar vidare tilll: Blogg, Eventkalender, Twitter, YouTube, Mynewsdesk, IBM Client Center. 
 

 
LinkedIn (OBS US) 
@IBM 
Ägs av: Internationellt IBM US – ej Sverige 
Länk: https://www.linkedin.com/company/1009?trk=hp-feed-company-name 
Följare: 2 861 375 (Maj2016) 
Länkar vidare till: Webbplats & andra IBM LinkedIn-sidor 
 

 
Twitter 
@ibmsverige 
Ägs av: Lokalt av PR-ansvarig x & Social media-ansvarig x 
Länk: https://twitter.com/ibmsverige?lang=sv 
Följare: 1369 st följare, Följer 299 konton, 1534 tweets (Maj2016) 
Länkar vidare till: IBM.se 
Länka vidare till à  IBM.se, Mynewsdesk, Blogg, LinkedIn, Smartare planet-bloggen och Facebook. 
 

 
Mynewsdesk  
IBM Sverige 
Ägs av: PR-ansvarig x är Mynewsdesk kontaktperson 
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/ibm 
Länkar i flödet: Twitter, blogg, facebook, youtube 
Länkar i footer: Ibm.se, Eventssidan, Blogg, Twitter, LinkedIn, YouTube, Kontor i Sverige. 
Länkar vidare till: Twitter, Blogg, Facebook, YouTube, Ibm.se, Eventssidan, Blogg, Twitter, LinkedIn, YouTube, Kontor i Sverige, RSS. 
Länka vidare till à IBM US Newsroom 
 

 
Facebook 
IBM Careers & Jobs Sweden  
Ägs av: Drivs av HR, x & x 
Länk: https://www.facebook.com/IBMSE/?fref=nf 
Likes: Ca 1980+ (Maj2016) 
Länkar vidare till: Roller på IBM, YouTube, Twitter, Lediga tjänster. webb. 
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YouTube 
@ibmsverige 
Ägs av: lokalt Social media x & PR-ansvarig x 
Länk: https://www.youtube.com/user/ibmsverige 
Följare: 90 prenumeranter • 61 517 visningar, 134 videoklipp (Maj2016) 
Länkar vidare till: IBM.se, Mynewsdesk, Blogg, Twitter, LinkedIn, IBM en smartare planet-webb, Facebook & Google+, IBM Youtube US. 
Feautured Channels: 0,  
 

 
BLOGG 
@asmarterplanet.com/se 
Ägs av: Social media-ansvarig x + PR-ansvarig x som publicerar inlägg åt de fasta bloggarna alternativt gästbloggare. 
Länk: asmarterplanet.com/se 
Länkar vidare till: Twitter, YouTube, RSS.  
Länka vidare till à IBM.se, Mynewsdesk, Blogg, Twitter, LinkedIn, IBM en smartare planet-webbsidan och Facebook. 
 
Eventkalender 
@svenska webben 
Ägs av: x 
Länk: http://www.ibm.com/events/se/sv/ 
Länkar vidare till: Inget - uppdatera! 
 
SLIDESHARE - ej med på webben 
Ägs av: x & x 
Länk: http://www.slideshare.net/ibmsverige 
Följare: 115st (Maj2016) 
Besluta om denna ska vara med på webb 
 
 
 

 DANMARK 

 
 
Findings: 
Webb - Använder inte Mynewsdesk 
Webb-  länkar även till Slideshare & The Greater Connections 
Har Lokalt LinkedIn, länkar däremot inte vidare. 
Länkning: Sämre länkning till sociala medier överlag. 
 
 
 

 

 
Webb 
@http://www.ibm.com/dk-da/ 
Länkar vidare till: Blogg, Eventkalender, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Slishare, “Find an IBMer”, “The Greater Connections”’. 
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LinkedIn 
@IBM Danmark Aps 
Ägs av: lokalt av x, x & x 
Länk: https://www.linkedin.com/company/ibm-danmark-aps?trk=company_logo 
Följare: 7 639st (Maj2016) 
Länkar vidare till: Inget. 
 
Pressrum 
Använder ej Mynewsdesk utan IBMs egna pressrum på webben 
Länk: http://www-03.ibm.com/press/dk/da/index.wss 
Pressansvarig: x 
Länkar vidare till: RSS 
 

 
Twitter 
@ibmdanmark 
Ägs av: lokalt av x & x 
Länk: https://twitter.com/ibmdanmark 
Följare: Ca 980 följare, följer 299 konton, 2183 tweets (Maj2016) 
Länkar vidare till: IBM.dk. Ej sociala medier. 
 

 
Youtube 
@IBM Danmark ApS 
Ägs av: lokalt av x & x 
Länk: https://www.youtube.com/user/IBMDenmark 
Följare: 185 prenumeranter, 451 106 visningar, 509 klipp (Maj2016) 
Länkar vidare till: Google+. Ej sociala medier eller webb. 
Feautured Channels: 3st - IBM US, IBM at VMworld2011, IBMSmarterBusinessDK. 
 

 
Facebook 
@IBM Danmark 
Ägs av: lokalt av x & x 
Länk: https://www.facebook.com/IBMDanmark 
Likes: 1515 (Maj2016) 
Länkar vidare till: IBM.dk, Blogg, Career & Jobs, YouTube, “Før Byerne Blev Intelligente”. Endast YouTube gällande sociala medier. 
 

 
Blogg 
@A smarter planet blog 
Ägs av: lokalt av x 
Länk: http://asmarterplanet.com/dk/ 
Länkar vidare till: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, SlideShare & RSS. 
 
Eventkalender 
Ägs av: x, eventspecialist 
Länk: http://www.ibm.com/events/dk/da/ 
Länkar vidare till: Samma som IBM.dk pga. att sidan ligger där. 
 
Slideshare 
IBM Danmark 
Ägs av: lokalt av x 
Länk:http://www.slideshare.net/IBMDK?cm_mc_uid=45595450151214596413720&cm_mc_sid_50200000=1460536629 
Följare: 164st (Maj2016) 
Länkar vidare till: IBM.dk, Twitter & Facebook. Inte alla sociala medier. 
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 NORGE 

 
                                   Findings: 

Mynewsdesk- Länkar till IBM US pressrum i footern. 
Webb -  ej samma upplägg på webbstartsida med “Communication”-kolumn. Man får navigera sig runt på internet alternativt klicka 
på press och gå via Mynewsdesk. 
Har Twitter men visar inte upp på alla kanaler(!)  
Har lokalt LinkedIn men visas inte upp någonstans(?) 
Har gammalt lokalt YouTube-konto men använder nu US. 
Har Instagram(!) 
Länkning: ej samma upplägg, länkar till press men ej några sociala medier på webben 
 

 

 
Webb 
@Ibm.no 
Ej samma upplägg på startsida. 
Länk: http://www.ibm.com/no-no/ 
Länkar vidare till: Mynewsdesk. Länkar inte vidare till sociala medier & har eget upplägg. 
 
 

 
Mynewsdesk 
@IBM Norge 
Ägs av: lokalt av “Pressekontakt” x, kommunikationsassistent x.  
Länk: http://www.mynewsdesk.com/no/ibm-norge 
Länkar i flödet: YouTube, Facebook, Blogg,  
Länkar i footer: Ibm.no, IBMs US pressrum 
Länkar vidare till: YouTube, Facebook, Blogg, Ibm.no, IBMs US pressrum & RSS. Ej Twitter. 
 

 
Facebook 
@IBM Norge 
Ägs av: lokalt av x & x 
Länk: https://www.facebook.com/ibmnorge 
Likes: 2061st (Maj2016) 
Länkar vidare till: Mynewsdesk, ibm.no. Ej sociala medier 
 

 
Youtube (obs länkar till US på mynewsdesk) 
@IBM 
Ägs av: EJ LOKALT av x & x 
Länk: https://www.youtube.com/channel/UC8cc4pVKVHG7A9fbNsRNrLQ 
Följare: 110 270 prenumeranter, 56 592 446 visningar, 19 videoklipp. 
Länkar vidare till: Ibm.com, Facebook, Ibmblr (tumblr), Twitter, LinkedIn & Instagram 
Finns IBM Norge, verkar nedlagd. https://www.youtube.com/user/ibmnorge (19 videoklipp) 
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Blogg 
@En blogg om en smartere verden 
Ägs av:  Framgår ej 
Länk: http://asmarterplanet.com/no/ 
Länkar vidare till: Endast Twitter & Tumblr. Inte alla sociala medier/press. 
 
 

 
Twitter (Finns ej med på Mynewsdesk/Webb) 
@ibmnorge 
Ägs av: x, x & x 
@ottobs. 
Länk: https://twitter.com/ibmnorge 
Följare: 1752st följare, Följer 1515st konton, 2279 tweets. 
Länkar vidare till:  IBM.no. Ej sociala medier. 
 

 
LinkedIn  (Har lokalt men finns inte med någonstans) 
@IBM Norge 
Ägs av:  Framgår ej 
Länk: https://www.linkedin.com/company/ibm-norge 
Länkar vidare till: inget. 
 
 
 
 

FINLAND 

 
Findings: Länkar ej vidare till andra kanaler på Facebook & Twitter. 
Mynewsdesk - länkar vidare till US newsroom. Har ingen bestämd kontaktperson. 
Eventkalender- Endast rubrik, datum & registreringslänk, ingen informationstext. 
Blogg - har egen blogg(!) ej smartare planet-bloggen. 
Verkar inte använda LinkedIn(?) 
Länkning: Twitter & Facebook länkar inte vidare till sociala medier 
 
 
 

 
Webb 
Ibm.fi 
Länk: http://www.ibm.com/fi-fi/ 
Länkar vidare till: Communities, Eventkalender, MyIBM, “Finland levande intelligens”-blogg, Facebook, Twitter, YouTube, The Greater 
Connections. Otydligt om Mynewsdesk länkas. 
 

 
Facebook 
@IBM Finland 
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Ägs av: x & x 
Länk: https://www.facebook.com/ibmfinland/ 
Likes: 1333 st (Maj2016) 
Länkar vidare till: “Suomi elää älystä“ (Finland levande intelligens), ibm.fi. Ej sociala medier. 
 

 
Twitter 
@ibmfinland 
Ägs av:  Lokalt x & x 
Länk: https://twitter.com/ibmfinland 
Följare: 1544st följare, följer 205 st konton, 2700 tweets. (Maj2016) 
Länkar vidare till: Ibm.fi. Ej sociala medier. 
 

 
Mynewsdesk 
@IBM Finland 
Ägs av: Lokalt, inget namn. 
Länk: http://www.mynewsdesk.com/fi/ibmfinland 
Länkar i flödet: Blogg, Twitter, Facebook, YouTube 
Länkar i footer: Ibm.fi, IBM News room US, Flickr. 
Länkar vidare till: Blogg, Twitter, Facebook, YouTube, Ibm.fi, IBM News room US, Flickr. & RSS. 

 
YouTube  
@ibmfinland 
Ägs av: Lokalt av x & x 
Länk: https://www.youtube.com/user/ibmfinland 
Följare: 61 subscibers, 77 898 visningar, 73 videoklipp. 
Länkar vidare till: Ibm.fi, Facebook & Twitter. Länkar ej till andra IBM-youtubekanaler utan prenumererar på andra IBM-kanaler. 
 

 
Egen blogg 
@Suomi elää älystä 
Ägs av: x & x 
Länk:http://www.alykassuomi.fi/?cm_mc_uid=93062567604714612468546&cm_mc_sid_50200000=1463421105 
Länkar vidare till: Facebook, Twitter, LinkedIn, RSS. EJ Mynewsdesk. 
 
Eventkalender 
Ägs av: x 
Länk: http://www.ibm.com/events/fi/fi/ 
 
The Greater IBM Connections 
Länk: http://www.ibm.com/ibm/greateribm/?lnk=fco-ipap 
(lokalt på sidan) 
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Mynewsdesk - omvärldsbevakning av publicerat innehåll inom norden 

 
 

Norge 

 
-48 bilder, 1 video 
-nästintill alla publikationer är pressmeddelanden 
 
Presenterade kanaler: 
YouTube, Facebook, Smartare planet-blogg (EJ twitter) 
Kontaktpersoner: Otto Backer Solberg & Yvonne Meier 
EVENT: Har eventsida men ej uppdaterad 
 
 
FINLAND 

 
 
-9bilder (mest infographics), 0 videos 
-Mest blogginlägg varvat med några pressmeddelanden, någon enstaka nyhet. 
 
Presenterade kanaler: 
Egen blogg, Twitter, Facebook, Youtube. 
Kontaktperson: Ingen person utan endast kontaktuppgifter 
EVENT: Har ej Event-sida 
 
Lärdomar från Mynewsdesk-undersökningen: 
-Danmark använder sig inte av mynewsdesk(!) 
-Norge och Finland länkar vidare till IBM US Newsroom i footern där original-pressmeddelanden finns publicerade vilket Sverige även borde göra. 
Norge har ett stort antal pressmeddelanden medan Finlands publikationer är av en blogginlägg-majoritet.  
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8.2 Bilaga 2 – Tidsplan 

 
 


