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”Det handlar om att börja bygga upp ett nätverk 
som på sikt kommer bidra till att fler nås av ditt 
arbete, att du får fler infallsvinkar, större inflöde av 
idéer och att din journalistik blir mer relevant för 
dina lyssnare och läsare.”

- Ur kapitlet Research, sid 67
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INLEDNING
Sociala medier är idag en naturlig del av vardagen för människor över hela 
världen. Sverige är till exempel på plats 38 över världens mest Facebook-
aktiva länder, med 4,5 miljoner användare.
 De sociala medierna är därför fantastiska verktyg för att kommunicera 
med vår publik. Med hjälp av dem kan vi sprida vårt material, vidga våra nät-
verk, få ny kunskap och ovärderlig hjälp i vårt journalistiska arbete. Genom 
att finnas där vår publik är och visa att vår kommunikation är allvarligt me-
nad kan vi bli trovärdiga och relevanta också för dem som inte har en tidigare 
relation till Sveriges Radio.  

Om du jobbar med en nischkanal, ett program med spets eller en språklig 
minoritet ger sociala medier dig möjligheten att bli ett nav i en ”community”. 
Personerna som talar din redaktions språk kanske finns utspridda geografiskt 
men samlas i grupper och på sidor i de sociala medierna.
 Vi har valt att dela upp den här manualen i tre huvudsakliga delar: 
dialog, research och spridning. De tre delarna hänger dock ihop. Det är till 
exempel svårt att få spridning på sitt material utan dialog eftersom dialog 
utgör basen för all aktivitet inom sociala medier. Men indelningen svarar mot 
de behov som vi generellt brukar ha: vi vill prata med vår publik, vi vill hitta 
bättre infallsvinklar och nya idéer och vi vill att så många som möjligt ska 
kunna ta del av vårt arbete.

LYCKA TILL!
Christian Gillinger, Helena Sahlén, Johan Ljungström, Jonas Edlund, 
Marie-Louise Kristola, Nicklas Malmberg, Tove Svenonius och Yasmine El Rafie.

Stockholm, mars 2013
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FÖRBEREDELSER
Precis som med allt journalistiskt arbete är det viktigt att skapa en struktur i 
sociala medier-arbetet.

BÖRJA MED ETT MÖTE
Det är viktigt att hela redaktionen är involverad i sociala medier-arbetet. 
Precis som vi inte bara har en telefon på redaktionen, som bara en person 
svarar i, så är sociala medier redaktionella verktyg som berör hela redaktionen.
 När ni på redaktionen bestämmer er för, eller får i formellt uppdrag, att 
ni vill vässa er närvaro på sociala medier, börja processen med ett eller flera 
möten där hela redaktionen är inblandad. Skriv ner en strategi och ha den 
som utgångspunkt när ni sätter igång. Sedan kan ni under resans gång gå 
tillbaka till den för att se till att ni på effektivast sätt använder er arbetstid.

BESTÄM VILKA DE REDAKTIONELLA BEHOVEN ÄR
Fundera över hur ni vill förändra er närvaro på nätet, vad är det ni vill uppnå? 
Vill ni skapa diskussion och debatt, få in nya idéer, eller initiera ett större 
gräv? Vill ni få feedback på er journalistik? Diskutera vilka förväntningar ni 
har på ert arbete och på era besökare, lyssnare och publik. 
 Kom ihåg att sociala medier kallas ”sociala” av ett skäl. När man 
påbörjar ett sociala medier-arbete så öppnar man för en dialog. Det är alltså 
oerhört viktigt att man är just social. Dialog kräver att man svarar och bidrar 
till samtalet – mer om det i kapitlet Dialog.

•	 Börja	med	ett	möte
•	 Bestäm	vilka	de	redaktionella	behoven	är
•	 Välj	vilka	tjänster	ni	ska	använda
•	 Välj	när	ni	ska	vara	mest	aktiva
•	 Skapa	konton	
•	 Börja	bygg	ditt	nätverk
•	 Utse	en	ansvarig
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VÄLJ VILKA TJÄNSTER NI SKA ANVÄNDA 
Att förstå och välja rätt kanal i sociala medier är avgörande för att engagera 
besökarna och för att kunna använda mediet på bästa sätt. För en redaktion 
som behöver vara snabb kan Twitter vara bäst, för dem som bygger relationer 
är Facebook kanske bättre och för det fördjupande magasinet kan det vara 
värt att starta en blogg. Oftast kommer man att använda en kombination.
 Nya tjänster kommer och går, så kunskap om dem är färskvara. 
Här följer trots det en kort genomgång av de som är mest aktuella just nu, i 
december 2012:

Facebook
Facebook är ett utmärkt verktyg för att släppa in allmänheten på redaktionen, 
visa vilka ansiktena bakom rösterna är, och för att bygga förtroende och sam-
arbete. Facebook är tack vare sin storlek svårslaget när besökarna vill hjälpa 
till att sprida en story och genomslaget kan bli explosivt.

Twitter
Twitter har länge varit populärt bland makthavare och journalister, vilket gjort 
det till ett strategiskt val för att få spridning på egenproducerat material. 
Men senaste året har Twitter ökat även bland andra grupper och 2011 för-
dubblades antalet aktiva svenska twittrare. 

•	 Folkligt
•	 Sprida	innehåll;	livetips	samt	lyssning
•	 Indragare	till	etern
•	 Bädda	in	Sveriges	Radio-spelaren
•	 Möjlighet	att	dela	många	olika	medietyper:	bilder,	filmer,	ljud
•	 ”Långsam”	crowdsourcing,	input	från	besökarna
•	 Relation,	känslor	och	åsikter,	”surr”/diskussioner	om	känslo-	 	
 mässigt engagerande ämnen med hög identifikation
•	 Bygga	relationer,	följa	andras	”liv”
•	 Dialog	under	programmets	gång,	feedback
•	 Personkartläggning	kring	nätverk
•	 Hitta	cases
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 Med hjälp av Twitter når du ut snabbt och till ”rätt” personer som kan 
hjälpa dig att sprida nyheten. Särskilt om du i likhet med P4 Göteborgs real-
tidsgräv Bostadsfronten knyter kontakt med nyckelpersoner/”ambassadörer” 
(läs mer om realtidsgräv i kapitlet Research och om ”ambassadörer” i kapitlet 
Spridning) med många följare som hjälper till att sprida ditt material till sina 
egna nätverk. Bostadsfronten, som drevs av Filip Kruse och Samir Bezzazi, 
arbetade under en längre tid med att granska bostadsmarknaden i Göteborg 
i samarbete med besökarna – och återkopplade ständigt resultaten för att 
uppmuntra till ny input.
 Twitter är mer känsligt för när man postar än till exempel Facebook. 
Twitter-flöden är snabba och inlägg försvinner snabbt i mängden. Det betyder 
att risken är stor att dina följare missar dina inlägg. Det kan därför finnas 
anledning att skicka ut liknande innehåll vid några olika tidpunkter. 

Egen blogg på sverigesradio.se
Med en egen blogg finns möjligheten att etablera en djupare relation med 
besökarna, att föra ett samtal och fördjupa resonemang med länkar vidare till 
rapporter och andra analyser. 
 Jobbar du med ett magasin kan din blogg i bästa fall bli ett verktyg där 
dina inlägg utvecklas av dina besökare som vill hjälpa dig med länkar och 
uppföljningar i kommentarsfälten. 

•	 Når	agendasättare
•	 Snabbt	men	ännu	förhållandevis	litet	i	Sverige
•	 Sprida	innehåll;	livetips	samt	lyssning
•	 ”Snabb”	crowdsourcing
•	 Realtidsrapportering
•	 Nischade/initierade	diskussioner
•	 Geografiska	grupper,	till	exempel	”personer	i	Gävle”
•	 Sökningar;	hur/vad/var	snackas	det	om…
•	 Dialog	under	programmets	gång;	feedback
•	 Snabb	temperaturmätare	kring	snackisar
•	 Hitta	människor	på	plats	vid	snabba	nyhetshändelser
•	 Möjlighet	till	viral	spridning
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 En blogg fungerar bra för längre projekt, kanske en omgörning av en 
kanal eller ett smalt program. Troligen mer spets än bredd, men underskatta 
inte hur snabbt människor kan sprida ett blogginlägg de gillar, oavsett om de 
argumenterar mot en P1-dokumentär eller för en undanträngd nyhet från SR 
International.
 När du bloggar på sverigesradio.se omfattas du också av YGL, Yttrande-
frihetsgrundlagen. Det betyder att det finns en utgivare som är ansvarig för 
innehållet i bloggen.

Twingly
Twingly är en tjänst som vi har möjlighet att använda på alla våra artiklar. 
Den fungerar så att om en bloggare länkar till en artikel så placeras en länk 
till bloggen i Twingly-boxen under artikeln på vår sajt. Det är ett incitament 
för bloggare att länka till oss men det är också ett sätt för oss att erbjuda 
våra besökare fördjupning och mer bredd i ämnet. Twingly går att aktivera på 
alla artiklar, eller på särskilt utvalda.

Forum
På en ämnesredaktion kan det vara läge att se över vilka stora forum som 
”ditt” ämne diskuteras i. Ett program om relationer kanske har nytta av att 
vara på sajten Familjeliv	och	jobba	uppsökande	med	sin	journalistik	där;	
dela och diskutera inslag och kunskap. Forumanvändare är väldigt känsliga 
för personer som bara deltar för att sälja in sig. Här är det extra viktigt att 
faktiskt vilja bidra om man väljer att själv skriva inlägg. När du kommer till 
ett forum för första gången, leta alltid efter en regelsamling. Ibland, som på 
Flashback, finns de på en egen sida, men ofta finns de som en ”FAQ” eller 
”Readme” i form av ett första inlägg överst på forumets sida.

•	 Nischat
•	 Fördjupning
•	 Personligt	perspektiv
•	 Relationsbyggande/långsiktighet
•	 Storytelling
•	 ”Bakom	kulisserna”
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Arbetar du på en nyhets- eller grävredaktion kan du spara researchtid genom 
att söka i forumtrådar som avhandlat ämnet och hitta berörda cases.

Fliken ”Aktuella ämnen” på Flashback visar olika frågor som berör många för 
tillfället och kan ge uppslag till research. Det är oproblematiskt att bara 
läsa på Flashback (att skriva däremot kräver en del kunskap om forumets 
interna regler).

Youtube
I första hand ska vi på Sveriges Radio använda Screen9 för att publicera 
videoklipp. Det är utmärkt för att publicera klipp på sverigesradio.se och 
förutom att YGL gäller så slipper vi också loggor och annat. 
 Men när du misstänker att ett klipp kan ha stor spridningspotential kan 
det finnas en idé att lägga upp det på Youtube också. Youtube är fortfarande 
ledande när det gäller inbäddning på bloggar och Facebook och är en mycket 
stor plattform för spridning. Genom att publicera sig på Youtube så blir man 
också sökbar där.

•	 Möjlighet	att	skapa	”sociala	objekt”;	plattform	för	att	sprida	snackisar
•	 ”Bakom	kulisserna”-känsla
•	 Del	av	ett	socialt	nätverk;	eget	kommentars-	och	rekommendationssystem

Fliken aktuella 
ämnen på 
Flashback
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VÄLJ NÄR NI SKA VARA MEST AKTIVA 
Fundera igenom när din publik finns i de sociala medierna. Några vanliga 
toppar är klockan åtta–nio på morgonen när folk sitter i kollektivtrafiken, 
runt lunchtid och efter åtta när småbarnsföräldrar lagt sina barn. Genom att 
hålla koll på hur dina inlägg retweetas, ”RT:as” – det vill säga återpostas på 
Twitter, eller när folk kommenterar på Facebook ser du när dina besökare är 
aktiva. Försök anpassa dig efter det. 
 Men eftersom vi jobbar professionellt så ska ingen sitta på fritiden och 
posta inlägg bara för att även nå småbarnsföräldrarna. Om man inte har 
kvällspersonal och har material som inte är hårt tidsbundet kan man därför 
välja att tidsstyra publiceringen. Hos Helpdesk kan du beställa programmet 
Tweetdeck. Det har en liten klocksymbol under statusrutan där man kan tids-
inställa sina tweets och retweets. Även Facebook har en liten klocksymbol 
precis under rutan där man skriver in uppdateringarna. 

Tänk på att tidsstyrda inlägg lätt kan ge ett intryck av att du är närvarande, 
även om du inte är det. Använd dem därför sparsamt.

SKAPA KONTON 
För att kunna verka i sociala medier krävs nästan alltid att man själv har kon-
ton. Det går visserligen att titta på Facebook-sidor utan inlogg och det mesta 
på Twitter är öppet för alla, men det gör arbetet väldigt begränsat.

Använd klockan 
för att tidsinställa 

poster
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 Ansvarig chef ska, såvida det inte är tekniskt omöjligt, stå som konto-
tecknare och det är också ansvarig chef som ytterst avgör vilka tjänster som 
ska användas. Läs mer på sidan 132 i Sveriges Radios Public Servicehand-
bok, PS-handboken.
 Ett konto är dock inte färdigt när man får en bild och ett namn att 
använda. Det handlar också om att börja bygga upp ett nätverk som på sikt 
kommer att bidra till att göra så att fler nås av ditt arbete, att du får fler 
infallsvinkar, större inflöde av idéer och att din journalistik blir mer relevant 
för dina lyssnare och läsare.

Bestäm kontonamn
Det ska vara lätt att hitta oss och det ska synas tydligt vem som är avsända-
re. Att ha en konsekvent namngivningspolicy på redaktionen underlättar för 
er publik och vårdar Sveriges Radios trovärdighet. Sveriges Radio är också ett 
stort företag med många olika röster. Därför är det extra viktigt att vara tydlig 
med vem, eller vilka, det är som står bakom ett konto. Alltid Nyheter valde 
till exempel att alla konton skull heta NamnAN (AN=Alltid Nyheter), exem-
pelvis @StefanNilssonAN, @KrisBoswellAN och @KonstadinidisAN. 

Personliga konton eller redaktionella konton?
Människor samverkar hellre med personer än med företag. Har man ett 
personligt konto är det lätt att vara just personlig. Det betyder inte att det är 
fel att starta en Facebook-sida eller ett Twitter-konto för ert program. Men då 
kan ni istället till exempel signera era inlägg med initialer eller förnamn.

Var personlig 
genom att signera 
med namn
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Ett redaktionellt Twitter-konto kan agera ”paraply”, eller redaktör, och 
retweeta, återposta, de enskilda medarbetarnas tweets. Då har man också 
chansen att ytterligare öka räckvidden.
 Att ha en gemensam Facebook-sida kan också vara ett sätt att hushålla 
med resurserna. Här är P4 Skaraborg ett framgångsrikt exempel. Många av 
medarbetarna ser sidan som ett socialt bollplank mellan redaktion och pu-
blik, och har ambitionen att sidan ska fungera som det trevliga sällskap pu-
bliken tycker att radiokanalen är. När många medarbetare bidrar till samma 
sida kräver arbetet mindre av varje enskild medarbetare.

Skriv en tydlig presentation
Var så tydlig och utförlig som möjligt när du fyller i presentationen på varje 
konto. Det gör dels att avsändaren blir tydligare, men också att det blir 
lättare att hitta i sökmotorer. Det ska tydligt framgå att kontot är ett Sveriges 
Radio-konto.
 Det är också en bra idé att utnyttja presentationen till att visa vilka andra 
sociala medier-tjänster ni använder.

 

Presentation av 
PP3 på Twitter
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Använd Sveriges Radios egna bilder
Använd bara bilder som Sveriges Radio äger upphovsrätten till. Använd de 
spridningsbilder för P1, P2, P3, P4 som kommunikationsavdelningen tagit 
fram för Twitter och Facebook. Det finns också bakgrundsbilder till Twitter 
och omslagsbilder till Facebook. 
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BÖRJA BYGGA DITT NÄTVERK 
Du bygger ditt nätverk på olika sätt beroende på tjänst. På Twitter kan du 
dels vara metodisk i vilka du till en början väljer att följa, dels kan du sätta 
upp sökningar på enskilda ”hashtags”. En hashtag är en enkel märkning man 
ger sina tweets, alltså twitterinlägg, för att göra det möjligt för många män-
niskor att samla inlägg under en gemensam rubrik.
 Några exempel på vanliga svenska hashtags är #08pol som handlar om 
politik i Stockholm eller #svpol som handlar om svensk politik. Ett enkelt 
sätt att följa hashtags är att använda programmet Tweetdeck och till exempel 
lägga till en egen kolumn för en sökning. En sådan kolumn skapar du genom 
att klicka på ”Add column”, skriva in hashtagen (eller ett annat sökord) 
under ”Search” och klicka på Search-knappen. 

Då skapas ett eget flöde i Tweetdeck för just den hashtagen, vilket gör den 
lätt att följa. Om du ser en hashtag i någon annans post kan du också klicka 
på den så skapas automatiskt en ny kolumn för den i Tweetdeck.

Skapa en egen 
kolumn för en 

hashtag på Twitter
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 När du kommit en bit på vägen kan du på liknande sätt lägga till kolum-
ner som visar tweets bara från specifika användare. Då använder du Twitters 
listfunktion för att gruppera ihop användarna i olika ämneslistor och väljer 
sedan att visa listan i en egen kolumn:

När du skapar listor väljer du om de ska vara privata eller offentliga. Privata 
listor är ett bra sätt att följa Twitter-användare utan att de behöver få veta att 
du följer dem.

UTSE EN ANSVARIG REDAKTÖR 
Utse en, eller några få personer, som får huvudansvaret för arbetet med 
sociala medier. Några redaktioner kallar dem ”sociala medier-redaktörer”, 
”publikredaktörer” eller ”sociala medier-korrespondenter”. Det betyder inte 
att de är de enda som ska arbeta i de sociala medierna, men i en stressig 
vardag med många val är det viktigt att det finns någon som kan prioritera 
sociala medier-arbetet. 

Gruppera ihop 
användarna i 
olika ämneslistor
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MÄT
För att kunna se om man har lyckats med arbetet så måste man först bestämma 
vad ”att lyckas” är. Därefter måste man mäta om man uppnått det.

BESTÄM MÅL 
Fundera över hur ni vill att er aktivitet ska utvecklas och hur lång tid det ska 
ta. Sätt upp målbilder: ”Om en månad ska vi ha 150 följare på Facebook. 
Vi ska ha fem nya kommentarer på hemsidan i veckan, vi ska använda en 
publikgenererad idé per vecka.”
 Försök inte göra för mycket från början utan fokusera på några få mål. 
Börja också gärna med enkla mål. Det finns såklart inget egenvärde i att ha 
många följare, men det duger utmärkt som en första indikator på hur arbetet 
löper. När arbetet går bra, utveckla vidare!
 Några exempel på mätbara mål:

TA NOLLVÄRDE 
När du bestämt vilka mål du vill ha och vad du ska mäta, ta ett nollvärde och 
notera hur det ser ut just nu. Har ni idag 150 besökare på er Facebook-sida, 
så är det ”nollvärdet”. Hur många följare har ni på Twitter, hur många kom-
mentarer har ni normalt på hemsidan? Skriv upp hur det ser ut idag. Då har 
ni något att jämföra med om en vecka, en månad och så vidare.

•	 Bestäm	mål
•	 Ta	nollvärde	
•	 Lär	dig	verktygen
•	 Ta	fram	resultat
•	 Återkoppla	i	redaktionen

•	 Öka	antalet	vänner	och	följare	med	25%
•	 Öka	antalet	besökare	på	programsidan	med	25%
•	 Öka	hänvisningstrafiken	med	25%	(hänvisningstrafik	är	när	besökarna	hittar		
 en länk på till exempel Facebook och klickar sig till oss)
•	 Minst	tre	inslagsidéer	i	FM	varje	vecka	ska	komma	från	nätkontakter
•	 Minst	tre	artiklar	på	hemsidan	per	vecka	ska	avslutas	med	en	direkt	fråga
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TA FRAM RESULTAT OCH DRA LÄRDOM 
Bestäm vem som ansvarar för mätandet och bestäm hur ofta mätningarna ska 
ske. På en redaktion som sänder och publicerar flera gånger i veckan kan en 
gång i veckan vara lagom. På en redaktion med långsammare takt kanske det 
räcker med att mäta en gång i månaden. 
 Ofta kan man mäta manuellt: leta på nätet efter ert innehåll och räkna 
hur många gånger det nämnts. När ni får inlänkningar via Twingly-boxen, 
skriv upp det. Räkna kommentarer.
 Gör ett enkelt diagram över förändringen. Skriv ut och spara bra exempel 
på tweets som fick stor spridning, kommentarer som lett till en ny vinkel, 
som startat en intressant diskussion, eller feedback som gett ny kunskap, 
eller en ny källa som dykt upp på ett oväntat sätt.

Facebook
Facebook har en utmärkt statistiksida. Där kan du hitta en hel del att an-
vända för att mäta till exempel spridning. Du får upp mer information genom 
att klicka på ”visa alla” i högra hörnet av statistikrutan på sidans förstasida. 
Tänk på att du måste vara admin för sidan för att se statistikrutan.

Statistik i 
Facebook
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Där kan du sedan ställa in tidsperioder upp till 89 dagar. Facebook har bra 
hjälpfunktioner för alla statistikdelar. Vid varje uppgift finns ett litet blått 
frågetecken. För du muspekaren över det så får du förklaringar till vad upp-
giften innebär. 
 Några enkla värden att börja mäta:

Twitter
Du kan se direkt vid varje inlägg hur många som retweetat ditt inlägg:

Bredvid de små fotona står hur många som har retweetat inlägget. Den 
här tweeten har alltså spridits av 16 personer. För att sedan ta reda på hur 

•	 ”Personer	som	pratar	om	detta”	syftar	på	antal	personer	som	på	något	sätt		
 reagerat på din sida – kommenterat, gillat, delat, taggat och så vidare, och  
 ökningen/minskningen i procent jämfört med tidigare tidsperiod.
•	 ”Räckvidd/vecka”	avser	i	hur	många	personers	egna	flöden	era	inlägg	visats.		
 Här är det kanske mest ökningen/minskningen som är intressant – siffran  
 ska tas med en nypa salt för det är inte alls säkert att en användare sett en  
 uppdatering trots att denna var online.
•	 ”Viralitet”	anger	i	procent	hur	många	av	dem	som	nåddes	av	inlägget	som		
 spridit det vidare.

Inlägg på Twitter 
som retweetats 
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många som kan ha nåtts av inlägget, klickar du på ”16 retweets”-rutan och 
tittar på siffran bredvid varje persons konto. Där ser du hur många som följer 
dem. Addera, så får du ett mått på inläggets maximala potentiella spridning 
(men glöm inte att räkna med dina egna följare!). Men tänk på att det hand-
lar om just potentiell spridning. 
 För att få upp vyn med retweetsen som i bilden ovan, klickar du på 
datumet, eller klockslaget på det aktuella tweetet. Det finns i tweetets 
övre högra hörn.
 Det finns också tjänster som gör det här automatiskt mer eller mindre 
bra. Ett exempel är retweet.co.uk. 
 Så här kan det se ut:
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I gula rutan står att det fått fyra retweets. 
 Analys av dem: 

Inlägget nåddes av 150 997 potentiella läsare. Det är ett exempel på att det 
inte alltid är viktigt att få många retweets, om de som retweetar har många 
följare. I det här fallet var det Carl Bildt som stod för mängden och genom 
att han nämndes i inlägget, @carlbildt, så blev det lätt för honom att se och 
sprida det. 
 Andra hjälpmedel är till exempel twittercounter.com och twentyfeet.com. 
Genom att skaffa ett konto på länkförkortaren bit.ly och sedan använda det 
när du sprider länkar så får du mycket enkelt statistik över hur många som 
faktiskt klickar på dem. Genom att använda Twingly Microblogg Search 
(http://www.twingly.com/microblogsearch) kan man räkna omnämnanden på 
egen hand.

Carl Bildt
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ÅTERKOPPLA RESULTATEN TILL VARANDRA 
PÅ REDAKTIONEN 
Att se till att hela redaktionen kan följa utvecklingen och se resultaten är en 
viktig del i sociala medier-arbetet. Precis som det är kul att se att lyssningen 
ökat, är det inspirerande att se vad sociala medier-arbetet ger. 
 Ett enkelt sätt att göra det är att sätta upp bra exempel på tweets eller 
kommentarer på en tavla på redaktionen. Har en tweet fått många retweets, 
skriv upp det under själva tweeten. 
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Där kan man också till exempel sätta upp skärmdumpar från statistiken på 
Facebook:

Visa att det går 
bra med enkla 
diagram
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DET TAR TID
Förvänta dig inte mirakel och det är alltid jobbigast i början.

Att bygga upp nätverk tar tid men med ganska enkel planering kan det göras 
strukturerat och effektivt. Det finns inga tekniska verktyg som gör jobbet åt dig, 
ett levande nätverk är helt enkelt något man gör sig förtjänt av. Några tips för att 
få följare/fans/vänner:

Tänk också på att det är inte alltid mängden följare som visar styrkan i just ditt 
nätverk. Ofta är det bättre att ha 200 Facebook-följare som klickar på gilla, som 
vidaresprider innehåll och kommenterar, än att ha 2 500 som inte gör något alls.

MÄT INTE FÖR LITE 
Att mäta är viktigt. Särskilt under uppstartsfasen när allt verkar ta viktig 

•	 Var	personlig.	Det	betyder	inte	att	du	måste	vara	privat	och	du		
 ska heller inte vara partisk. 
•	 Prata	om	er	sociala	medier-närvaro	i	radio.	Man	kan	glädjas	åt 
  att man lyckats bli retweetad till tusentals personer, men   
 samma innehåll i etern kan nå miljoner. Prata om vad som   
 händer, inte om att ni har ett konto.
•	 Tacka	personer	som	hjälpt	till,	både	i	radio	och	på	nätet.
•	 Dialog	är	grunden	till	allt	sociala	medier-arbete.	För	dialog,	
 inte monolog.
•	 Visa	var	man	kan	hitta	er	på	nätet	även	på	nätet.	Skriv	ut	ert			
 Twitter-konto även på Facebook-sidan och tvärtom.
•	 Använd	mail	och	mailsignaturer	för	att	lyfta	fram	vilka	tjänster		
 du finns på.
•	 Var	generös	med	att	följa	de	som	följer	dig.
•	 Träffa	dina	följare	i	verkligheten.
•	 Dra	nytta	av	kollegor	som	är	aktiva	inom	sociala	medier.
•	 Sök	efter	och	följ	personer	aktiva	inom	områden	som	är	
 relevanta för ditt jobb.

UTMANINGAR
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arbetstid från annat – det är lätt att sociala medier-arbetet bara känns som 
ett tungt måste som inte ger något. Risken är att man börjar prioritera bort 
det och då hamnar man i en ond spiral: sociala medier-arbetet ger inget, 
därför är det bättre att göra något annat, vilket leder till att sociala medier-
arbetet inte ger någonting. Precis som med lyssnarsiffror kan uppnådda mål 
ge motivation när det känns tungt.

MÄT INTE FÖR MYCKET 
Det är jobbigt att mäta. Det är jobbigt att skriva diagram. Mät bara så mycket 
som känns motiverat. Målet med mätningarna är att användandet av sociala 
medier ska göra er journalistik mer relevant för besökarna. Det finns inget 
egenvärde i att göra stapeldiagram. Allt går inte heller att mäta. Vi mäter inte 
hur ofta vi svarar i telefon på redaktionen, trots det är telefonen en viktig del 
av publikkontakten. Sociala medier ska vara ett naturligt sätt för besökarna 
att kontakta oss. Vi ska vara en integrerad del av publikens nätvardag.

JURIDISKA FRÅGOR  
Vi får inte uppmana folk att gå med
Tänk på att vi inte får uppmana någon i radio att gå med i enskilda sociala 
medier-tjänster och att vi ska vara försiktiga med att nämna varumärken i 
FM-sändningarna eftersom vi riskerar att gynna de kommersiella intressen 
som	står	bakom.	Det	är	okej	att	säga	”Eva	sa	till	oss	på	Facebook…”,	men	
inte ”Gå med i Facebook och följ oss!”. Och vi får heller inte nämna Face-
book för många gånger i samma sändning.

Tänk på användaravtalen för nya tjänster
Varje tjänst har sina egna användaravtal – Facebook har sitt, Twitter har sitt 
och så vidare. Även om det är tillåtet för företag att använda en tjänst, kan 
det finnas bestämmelser i avtalen som inte passar vår verksamhet. Det kan 
till exempel vara upphovsrättsliga frågor som att tjänsten får rätt att använda 
Sveriges Radios material, att loggor måste visas på olika sätt eller att källor 
inte kan skyddas. Då bör vi också vara extra försiktiga eller helt avstå från att 
använda dem. Ansvarig chef beslutar om redaktionen ska börja använda en ny tjänst.
 Om du är osäker kontakta våra jurister på Programsekretariatet.
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”Kom ihåg att sociala medier kallas ’sociala’ av ett 
skäl. När man påbörjar ett sociala medier-arbete så 
öppnar man för en dialog. Det är alltså oerhört 
viktigt att man är just social.”

- Ur kapitlet Förberedelser, sid 11
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DIALOG
VARFÖR? 
Dialog är grunden i allt sociala medier-arbete. Det är via dialogen som lyss-
narna och besökarna lär känna oss. Det är den som gör att folk vill dela med 
sig av sina erfarenheter, sina tankar och synpunkter. 
 Kommunikation på nätet fungerar precis som våra andra vardagliga 
kontakter, samtalet i ett fikarum, de första trevande minuterna med någon 
man träffar för första gången. Och som i alla andra sammanhang handlar det 
väldigt ofta om vanligt småprat, kallprat, till synes triviala saker som väder 
och vind, ett tv-program som båda sett kvällen innan, kittet i ett samtal som 
sedan kan leda vidare till en djupare relation människor emellan. 
 Ur kommunikationen med andra i de sociala medierna, diskussioner och 
småprat och närvaro i flöden och kommentarstrådar föds sådant som går att 
göra journalistik av. Ofta på ett enkelt och kreativt sätt.
 Ett exempel är när Ring P1 fick en kommentar på sin Facebook-sida. 
Lyssnaren Chris skrev helt kort att hon började bli trött på vaccinationsdebat-
ten. Redaktionen ställde en kort motfråga om vad hon istället ville höra och 
fick svaret att alkoholfrågan alltid var intressant. 
 Det ledde till en helt ny diskussion:



36

HUR?  
KONTRAKTET MED BESÖKARNA
Besökarna och publiken har förväntningar på hur våra program, redaktioner 
och medarbetare ska bete sig i sociala medier. De här förväntningarna skapas 
av vad vi har gjort i radio, på webben och i sociala medier samt på vad vi 
utger oss för att vara i kontobeskrivningar och liknande. 
 Allt vi gör och säger bidrar därmed till att bygga en outtalad överenskom-
melse med besökarna om vad vi ska ge dem i våra olika kommunikationska-
naler. Man kan kalla denna överenskommelse för kontraktet med besökarna. 
 Kontraktet består av flera delar. Oförutsedda och omotiverade avvikelser 
kan upplevas som störande, oartiga eller till och med som skräppost eller 
spam. Det kan skada det förtroende som kontraktet bygger på och besökarna 
kan välja bort just ditt innehåll i framtiden.
 Formulera hur ni vill att kontraktet ska se ut. Här är förslag på några 
grundläggande frågeställningar till ett sådant dokument:

HUR OFTA SKA VI LÄGGA UT INNEHÅLL?
På webben sköljer information över oss från många håll. I det flödet gäller 
det att klara balansgången mellan att synas tillräckligt ofta för att inte glöm-
mas bort, men inte så ofta att det upplevs som spam. Var gränsen går avgör 
mottagaren, men det handlar om en kombination av mängd och relevans. För 
mycket irrelevant information uppfattas som spam, och ingen vill följa ett 
spammande konto. Därför är det viktigt att tänka på att hålla en förutsägbar 
takt på publiceringarna i sociala medier. Ingen blir glad av en Facebook-
sida som plötsligt går från en uppdatering i veckan till hundra om dagen om 
förändringen inte är begriplig och relevant. En sida som plötsligt överges är 
inte heller positivt. 

•	 Hur	ofta	ska	vi	lägga	ut	innehåll?	
•	 Hur	ofta	ska	vi	prata	med	besökarna?	
•	 Vad	ska	våra	inlägg	handla	om?
•	 Vilken	ton	ska	vi	ha?
•	 Hur	ska	vår	kommentering	fungera?
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 Därmed inte sagt att det inte går att göra avsteg. Men berätta för besö-
karna vad som händer. Skriv att programmet har sommaruppehåll och låter 
aktiviteten på Facebook-sidan eller Twitter-kontot gå ner. Förklara varför upp-
dateringarna plötsligt blir fler om aktiviteten ökar på grund av en satsning, 
ett evenemang eller liknande. Gärna i förväg!

Observera att förutsägbarhet inte alls måste vara lika med regelbundenhet. 
Kontraktet kan också vara av typen ”vi uppdaterar när vi har något intressant 
att säga”, ungefär som trafikredaktionens kontrakt med radiolyssnarna när 
det gäller akuta meddelanden.

HUR OFTA SKA VI PRATA MED BESÖKARNA?
När besökarna reagerar på det du gör kommer de att kommentera och ställa 
frågor. Det är viktigt att svara på direkt ställda frågor. Hur snabbt du ska 
svara hänger ihop med vilken närvaro du har i övrigt. Om du uppdaterar 
flera gånger om dagen kommer besökarna att förvänta sig svar inom kort tid, 
åtminstone på dagtid. Är det tydligt att redaktionen bara uppdaterar någon 
gång i veckan kan svaret få dröja lite, men tänk på att det kan se väldigt 
nonchalant ut att låta frågor vara obesvarade. 

Berätta för 
besökarna vad 
som händer
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 Om någon ställer en fråga till oss i ett kommentarsfält, på Facebook eller 
Twitter ska vi självklart svara. Samma sak gäller när vi utsätts för ifrågasät-
tanden, angrepp och kritik. Att bara lämna sådana kommentarer obesvarade 
ser illa ut och riskerar att öka ilskan och frustrationen. Försök att vara ärlig 
och ödmjuk när du svarar. Förtydliga missförstånd, nyansera och visa om du 
tar till dig av kritiken. Det leder inte sällan till att besökarnas förtroende för 
dig växer.

Ta gärna hjälp av dina kollegor innan du skickar ett svar, så är det lättare att 
få ton och budskap rätt även om du känner dig upprörd eller förorättad. Vet 
du inte svaret måste du säga det. Be att få återkomma eller be någon som 
sitter på fakta att svara. Och håll löftet! 
 Ibland fortsätter kritiken att komma och tonen blir hätskare. Läs mer 
under rubriken ”När det stormar” vad du kan göra då.

VAD SKA VÅRA INLÄGG HANDLA OM?
Om du prenumererat på trädgårdstidningen ”I rabatten” i 20 år kommer du inte 
bli glad om tidningen plötsligt bara innehåller motorsport. Plötsliga och oförut-
sedda ämnesbyten på ett konto i sociala medier kan uppfattas som ett kontrakts-
brott. Var tydlig och förvarna följarna om innehållet kommer att förändras.  

Svara på 
kommentarer



39

VILKEN TON SKA VI HA?
Precis som vi har ett tilltal i Ekot och ett helt annat i Ligga med P3 kan tonen 
på webbsidor och konton i sociala medier skilja sig åt. Varje redaktion måste 
hitta sin egen ton.
 Det är viktigt att vara personlig i sin dialog. Ingen tycker det är kul att 
föra en dialog med en anonym och hemlig representant för ett stort mediefö-
retag. Man vill prata med människor. Men personlig betyder inte samma sak 
som privat eller partisk. Vi ska ju till exempel inte ta ställning i kontroversi-
ella frågor. I grunden betyder personlig att dina följare ska se att det finns 
en människa bakom inläggen, någon man kan relatera till. Hur personlig, 
allvarlig, ironisk, eller skämtsam vill du vara? Bestäm dig för en ton och håll 
dig till den, åtminstone till en början.

HUR SKA VÅR KOMMENTERING FUNGERA?
På våra sidor på sverigesradio.se bestämmer vi för varje enskild publicering 
om vi ska aktivera kommentarsfältet eller inte. Det betyder att vi kan välja att 
låta besökarna kommentera på alla artiklar, eller på bara några få. 
 Försök att vara konsekvent. Att en vecka öppna samtliga artiklar för 
kommentering och i nästa vecka inte tillåta kommentarer alls verkar märkligt. 
Samma sak gäller om det bara kommer en enstaka artikel ibland som går 
att kommentera. Om besökarna ska komma till just oss för att diskutera ett 
ämne måste det gå att någorlunda förutse när det går att kommentera.
 Tänk på att inte ha mer kommentering än redaktionen klarar av att hantera. 
På Facebook kan ni välja mellan att bara låta besökarna kommentera det ni 
själva publicerar, eller att också låta dem skapa helt egna inlägg. Det betyder 
att vem som helst kan skriva vad som helst på er Facebook-sida och det krä-
ver därför mer av redaktionen. På redaktioner som hållit på länge med kom-
mentering brukar det vara lättare eftersom besökarna så att säga kan kontraktet. 
Därför kan det vara en idé att inte öppna för fri kommentering till en början.
 Det är svårt att få ett bra diskussionsklimat i kommentarsfälten. Att be 
om kommentarer är också att be om människors tid och tankemöda. Det 
medför också ett ansvar att själv lägga lite tid och ansträngning på att skapa 
bra förutsättningar för deltagandet. Ett dåligt underhållet kommentarsfält har 
en förmåga att få ett eget liv och det är sällan det liv vi önskar.



40

 Det finns tre viktiga punkter att gå igenom om man vill lyckas med 
kommentarsfälten:

1. En journalistisk idé
Den journalistiska idén handlar om vad ni vill uppnå med kommenteringen. 
Vill ni väcka debatt? Få feedback? Hitta nya idéer? Det är detta som bestäm-
mer hur snäv vinkel ni ska ha på kommenteringen, hur högt i tak det ska vara 
i diskussionerna och hur mycket ni ska moderera, eller styra.
 Sveriges Radio har utarbetat ett regelverk för kommentering, som man 
måste godkänna för att skriva en kommentar (se avsnittet Cred och källor 
för länk). Reglerna säger till exempel att man inte får skriva kommersiella 
budskap, göra personliga påhopp eller spamma. Våra regler säger också att 
kommentarerna ska hålla sig till ämnet, det brukar också kallas ”off topic-re-
geln”. Hur den ska tillämpas varierar. Sveriges Radio är ett stort företag med 
många olika redaktioner som alla har olika syften med sina kommenteringar. 
Det är den journalistiska idén som styr hur långt från ämnet kommentarerna får gå.
 Ring P1, till exempel, vill att besökarna diskuterar de ämnen som redak-
tionen lyfter fram, för att sedan kunna använda deras inlägg i sändning. I ett 
inlägg med frågan ”Är det rätt att Flygvapnet övar med NATO?” kan det vara 
ett problem om folk istället diskuterar vingtyper på flygplan från 1950-talet. 
Det kan leda till att de som faktiskt vill diskutera Natosamarbetet tröttnar 
och slutar skriva. Då kan man vara restriktiv med att tillåta kommentarer som 
lämnar ämnet. 
 Om man istället vill att kommentarerna ska kunna resultera i helt nya 
idéer och infallsvinklar så kan det vara motiverat att tillämpa en generösare 
moderering. Det brukar ta en tid innan man hittar en bra nivå och ju tydligare 
ni formulerat er journalistiska idé, desto lättare blir det.

1. En journalistisk idé
2. En tydlig vinkel på kommenteringen
3. Redaktionell närvaro
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2. En tydlig vinkel på kommenteringen
Precis som i övrig journalistik behöver kommentering en vinkel. Det är viktigt 
att besökarna lätt förstår vad det är som ska kommenteras. 

 Innan besökarna släpps in – välj därför ämne och ställ en fråga. Då blir det 
tydligt vad som ska kommenteras och mycket intressantare för besökarna. 
Tänk på att frågan måste vara relevant för artikelns innehåll och fundera ige-
nom vad du tror besökarna kommer vilja diskutera i en artikel. En irrelevant 
fråga kan leda till frustration hos besökarna, vilket i sin tur reflekteras i kom-
mentarsfältet. Det går självklart att formulera hela artikeltexten på ett sådant 
sätt att en fråga blir onödig, men det kan vara svårt. En klar vinkel gör det 
lättare att moderera och det blir lätt att identifiera vad som är ”off-topic”.

3. Redaktionell närvaro
Redaktionell närvaro kan man visa på många sätt. Ett enkelt sätt är att 
då och då gå in och bara markera att man följer diskussionen. Det räcker 
ofta med ett ”Vad intressant ni skriver, fler som vill dela med sig?”. 

En fråga gör 
kommenteringen 
tydlig

En irrelevant 
fråga kan leda till 
frustration hos 
besökarna
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Eller som Ring P1:s dialogredaktör Malin Dahlberg som ställer nya frågor och 
ber om förtydliganden:

Ställ följdfrågor på tidigare kommentarer, klicka på gilla om någon skrivit 
en bra kommentar på er Facebook-sida eller lyft fram kommentarer som 
redaktionen på något sätt använt sig av. Den redaktionella närvaron visar du 
också genom att aktivt moderera kommentarsfältet. Det innebär att du leder 
samtalet efter att du med en artikel har startat det. Det betyder inte att du 
måste skriva egna kommentarer. Men det är du (eller redaktionen) som är 
moderator och det är din uppgift att moderera diskussionen. 

Visa på  
redaktionell 

närvaro

Aktiv moderering 
av kommentars-

fältet



43

Våra kommentarer på sverigesradio.se genomgår en första moderering hos 
säkerhetsföretaget Interaktiv säkerhet. Men deras huvudfunktion är bara att 
ta bort inlägg som riskerar att bryta mot lagen om ansvar för elektroniska 
anslagstavlor, också kallad BBS-lagen. Det innebär att de tar bort inlägg som 
innehåller hets mot folkgrupp, upphovsrättsintrång och uppvigling. Även in-
lägg som innehåller förtal har de i uppdrag att plocka bort. Man kan säga att 
de finns som ett extra skyddsnät. Den journalistiska modereringen däremot 
sköter vi själva (och på Facebook och i övriga sociala medier sköter vi all 
moderering själva). 
 Precis som en moderator i en paneldebatt på en scen, eller en program-
ledare i ett debattprogram i radio, styr en moderator på webben, Facebook 
eller Twitter samtalet genom att vid behov gå in och fördela ordet, ställa 
följdfrågor, avbryta den som håller på att lämna ämnet och tillrättavisa den 
som inte följer reglerna. Ofta kräver det här bara att man håller ett öga då 
och då på kommenteringen. Men när det handlar om kontroversiella ämnen 
måste modererandet bli mer omfattande.
 Den journalistiska modereringen kräver självklart att redaktionen läser 
alla kommentarer på artiklarna på webben, alla inlägg på Facebook-sidan och 
alla Twitter-inlägg som är adresserade till den. 
 Försök förutse vilket slags kommentarer en artikel kommer att dra till 
sig redan innan du tillåter kommenteringen. Öppnar du för diskussion kring 
ett kontroversiellt ämne måste du vara medveten om att det kräver en större 
arbetsinsats av dig och av din redaktion. Förutom att tonläget förmodligen 
blir högre och personangreppen blir fler, kan kommenteringen också bli en-
sidig. Till exempel om alla kommentarer stödjer samma ståndpunkt. Då kan 
det behövas att redaktionen går in och väger upp, exempelvis genom att ge 
utrymme för motfrågor och andra röster i redaktionell text. 
 Vad som är kontroversiella ämnen varierar oerhört. Några ämnesområden 
som erfarenhetsmässigt har en förmåga att skapa intensiv kommentering just nu, 
vintern 2012, är Mellanöstern, vargen, invandring, feminism och klimatfrågan.
 Det finns tillfällen då vi ska vara extra försiktiga. Det gäller till exempel 
inslag med case där fokus är på en enskild person som berättar om mycket 
personliga förhållanden, inslag där vi valt att inte namnpublicera till exem-
pel en gärningsman, eller ämnen som är känsliga ur integritetsynpunkt, till 
exempel vårdnadstvister och viss brottsjournalistik.
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 Vi ska aldrig ha kommentering på inslag där det finns medverkande som 
omfattas av källskyddet. Detta på grund av risken att den medverkandes 
identitet röjs.
 Ta aldrig bort inlägg utan att ha stöd för det i kommentarsreglerna! Det 
gäller särskilt kritiska kommentarer, eftersom det lätt uppfattas som att vi 
då försöker mörka något. Ofta har någon tagit skärmdumpar (avbilder) på 
kommentarsfältet och sedan lagt upp dem på andra platser på nätet. Varje 
bortplockad kommentar ska kunna motiveras och vi bör ha som målsättning 
att ta bort så få kommentarer som möjligt.

Var personlig i din närvaro. Det är svårare att bete sig illa mot någon som 
uppfattas som en person än emot ”Det Stora Medieföretaget”. Skriv ”Hej” 
och signera inlägget med förnamn. 
 Var försiktig med hur mycket plats du tar. Hur personlig du än är, så 
kommer du alltid att vara en representant för Sveriges Radio, alltså för den 
som äger sidan, vilket innebär att du har ett överläge. En redaktion som själv 
fyller kommentarsfälten kan uppfattas som att den tar över.
 I våra egna kommentarsfält på sverigesradio.se kan du svara med hjälp av 
kommentarsverktyget i Isidor. Då kommer din kommentar att skilja sig i utse-
ende från övriga kommentarer, bland annat får det en Sveriges Radio-logga och 
ditt namn blir rött. Det gör det tydligare att det faktiskt är någon på insidan som 
har svarat, och inte bara någon som utger sig för att vara en medarbetare hos 
oss. Det är annars en vanlig taktik hos webb-troll (se avsnittet Utmaningar).
 

Varje länk bredvid 
är en skärmbild 

på borttagna 
kommentarer på 

flashback.org
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Du kan också skriva en kommentar direkt på sverigesradio.se men logga in 
med ett Facebook- eller Twitter-konto. Då tas profilbilden och namnet från 
kontot (men i övrigt görs ingen koppling till Facebook eller Twitter). Använder 
du ett personligt konto, som i exemplet Vaken med P3 & P4 nedan, blir det 
tydligare att svaret kommer från just dig. Det kan upplevas som lite mjukare 
och avsändaren blir ännu tydligare. 

Om du kommenterar som moderator ska du alltid använda möjligheten att 
svara inifrån Isidor. Signera inlägget ”Moderator”.
 Undvik att ändra i artiklar när du öppnat för kommentering på dem. Vi 
ska naturligtvis snabbt rätta felaktigheter, men tänk på att när du gör större 
ändringar i en text ändrar du också förutsättningarna för kommenteringen. 
Det måste framgå. Det är särskilt viktigt om man ändrar något man fått kritik 
för i kommentarerna. Om nya fakta framkommer och läggs till, samtidigt 
som en kommenterare påpekat tidigare felaktigheter, så kommer det att se 

Kommentar från 
redaktionskonto

Kommentar från 
personligt konto
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konstigt ut för alla som läser kommentaren efter ändringen. 
 Man kan till exempel skriva ”Uppdaterat:” i texten, eller ännu hellre lyfta 
fram att en kommentar har haft effekt: ”Som Eva skrev i kommentarsfältet så 
stämde inte uppgiften. Därför ändrar vi på den.” Då lyfter ni fram kommen-
terarna och ger dem cred. Vill du vara extra tydlig kan du använda funktionen 
genomstruken text. Då framgår det tydligt hur artikeln såg ut från början.
 SVT har en rättelsepolicy för sina nyheter. Så här kan det se ut:

Efter att många bloggare kommenterat att texten var märklig gick SVT in och 
tog bort felaktigheter.”Rättelse”-rutan och ”Uppdaterad 4 maj”-raden gör 
det tydligt att artikeln har förändrats efter den ursprungliga publiceringen. 
Mindre ändringar, som stavfel och triviala faktafel, kan man nöja sig med att 
bara rätta och eventuellt tacka för påpekandet i kommentarsfältet.

Rättelse på 
svt.se
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Sonja Abrahamssons 
uppmärksammade 
tweet

NÅGOT OM ANONYM KOMMENTERING
På sverigesradio.se går det att logga in med Facebook eller Twitter för att 
identifiera sig när man skriver en kommentar. Men det går också att kom-
mentera helt anonymt. 
 Anledningen till att vi tillåter helt anonyma kommentarer är att vi vill att 
det ska vara så enkelt som möjligt för besökarna att kontakta oss om sådant 
som kan vara svårt att säga om man samtidigt tvingas identifiera sig. 
Journalisten Martin Aagård uttryckte det så här på aftonbladet.se:

I ett anonymt kommentarsfält kan misshandlade kvinnor lätta sitt hjärta, an-
ställda som har synpunkter på sin arbetsplats dela med sig av sina erfarenhe-
ter och diskutera med andra i samma situation. Människor som blivit kränkta 
i mötet med Försäkringskassan, skolan, polisen och fastighetsägaren kan få 
berätta sin version … att vara anonym är ett skydd.

KONTRAKTSBROTT SOM EN DEL AV KONTRAKTET
När kommunikationsföretaget Visit Sweden lät bloggaren Sonja Abrahamsson 
ta över i stafetten där svenskar fått gästtwittra på kontot @sweden, väckte 
det en hel del uppmärksamhet. Innehållet och tonen i hennes tweets var 
inte vad man förväntade sig från vad som uppfattades som landet Sveriges 
officiella konto.

Många blev positivt överraskade, medan andra var kritiska. Webbtidningen 
Mashable skrev en artikel med rubriken ”Sweden Twitter Experiment Goes 
Painfully Awry”, men många försvarade Abrahamssons tweets och tyckte de 
var roliga och spekulerade i att det helt enkelt var ett drag i en medveten och 
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lyckad pr-kampanj. Kontot uppmärksammades i New York Times och i tv-
programmet Colbert Report och fick tiotusentals nya följare på en vecka.
 Sonja Abrahamssons tweets utgjorde ett brott mot kontraktet med 
följarna och är ett exempel på att det inte bara behöver vara dåligt att göra 
så. Kontraktsbrottet kan till och med vara en del av överenskommelsen med 
besökarna. Man måste inte göra exakt likadant varje dag år efter år. Men se 
till att överraskningarna kan motiveras och var beredd på reaktioner.
 Hur mycket man kan bryta mot kontraktet beror också på vilken roll man 
har i verksamheten. Det kan till exempel vara svårare för en reporter som 
har en mer formell närvaro i sociala medier. Det är därför viktigt att föra en 
levande diskussion på redaktionen om hur ni uppträder.

CREDDA OCH TACKA
På internet finns en utpräglad kultur av att hänvisa tillbaka till källan och 
berätta varifrån fakta och åsikter kommer. Bra kommentarer, bra synpunkter 
och bra diskussioner förtjänar att visas upp. Se till att besökarnas bidrag, 
resultatet av deras tid och ansträngning, syns. Lyft upp dem i nya publice-
ringar, länka till tweets som gjorts, eller bloggar som kommenterat på andra 
sajter. Länka med eftertanke och så precist som möjligt. Tacka och visa 
intresse för dem som visar intresse för dig.
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Underskatta aldrig värdet i att bli nämnd i radio, utan försök att berätta även 
i FM när ni använt något en besökare bidragit med. Förutom att det glädjer 
besökaren visar det också andra att det lönar sig att tipsa, vilket i sin tur 
leder till fler tips. 
 Glöm inte att credda med kontonamn eller eventuell adress i de fall du 
känner till dem. I exemplet nedan creddar CNBC twittraren @diana_olick 
genom att avsluta tweeten med ”via”. Det här kan man såklart också göra 
internt, genom att låta ett redaktionskonto visa vilken medarbetare som tagit 
fram det som tweeten handlar om.

Ett annat sätt att credda är att använda Twingly på dina artiklar. Twingly 
innebär att varje gång någon bloggare länkar till din text, så dyker en länk 
upp i Twingly-rutan precis ovanför kommentarsfältet. Det är ett etablerat sätt 
att knyta ihop bloggvärlden med traditionella media och ge länkcred till dem 
som skriver om oss. Det ger också våra besökare möjlighet till fördjupning 
och bredd i ämnet.

Credda med 
kontonamn

Twingly-länkar
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Twingly slås på och av i Isidor. Det går att ta bort enskilda länkar i Twingly-
boxen och det finns tillfällen då vi måste plocka bort länkar. Till exempel 
länkar till blogginlägg som uppmanar till kriminalitet eller innehåller porno-
grafi. Det kan också handla om tillfällen när en bloggare i rubriken valt att 
namnpublicera då vi valt att inte göra det. Då dyker namnet upp i Twingly-
boxen och effekten blir att vi inte namnpublicerar i texten, men det blir 
ändå gjort i Twinglyboxen. Men grundregeln är att vi ska vara generösa med 
Twingly-länkarna.
 Om du inte har tillgång till Twinglys administratörspanel, hör av dig till 
projektledaren för sociala medier på Digitala Medier för att få hjälp att ta 
bort länkar.
 Precis som när det gäller kommentering finns det tillfällen när det kan 
vara bra att undvika att använda Twingly. Det kan till exempel gälla artiklar 
där vi valt att inte namnge någon medverkande. När det gäller artiklar där vi 
är skyldiga att hemlighålla intervjupersoners identitet på grund av meddelar-
skyddet ska vi inte använda Twingly.

NÄR DET STORMAR
Ibland drar en artikel till sig mängder av upprörda och kritiska besökare. Det 
kan handla om ett kontroversiellt ämne, men också kritik som riktar sig mot 
oss som publicister, till exempel när det sker en förändring i programutbudet 
eller om innehållet i ett program. Sådant kan aldrig undvikas helt och det är 
heller inte önskvärt. Besökarnas engagemang är ett mått på vad vi betyder för 
dem, och självklart vill vi inte sluta beröra. 
 I den mån det går bör vi försöka förutse dessa tillfällen. Då kan vi pla-
nera för hur vi ska agera. Vem ska svara, och hur ser vårt svar ut? 
 Checklista:

 

•	 Agera	snabbt
•	 Agera	inte	i	panik
•	 Var	personlig
•	 Stå	för	dina	misstag	och	ljug	inte
•	 Förtydliga	kontraktet
•	 Moderera	tydligt	och	transparent
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När det gäller just kritik mot företaget ska du kontakta Informationsavdel-
ningen för tydliga råd, men det kan du också göra om det gäller omfattande 
kritik av vårt programinnehåll. 

Agera snabbt
En kommentering som lämnas åt sitt öde blir fort infekterad och det är svå-
rare att i efterhand göra något konstruktivt. Agera snabbt.

Agera inte i panik
Ägna några timmar extra åt att gå igenom inlägg och sedan ta bort dem, 
istället för att i panik ta bort fel inlägg. När besökare lägger arbete på att 
författa inlägg så kan det uppfattas som en kränkning och som ”censur” om 
dessa tas bort. Besökarna ser heller inte att inlägg faktiskt tagits bort – det är 
lätt att de tror att något gick fel när de försökte spara sitt inlägg, och istället 
postar de om igen. Dubbelkolla också de inlägg Interaktiv Säkerhet tagit bort 
och gör en egen journalistisk bedömning.
 Om du upplever att redaktionen inte hinner med, att nya inlägg kommer 
för fort, är det tillåtet att tillfälligtvis låsa kommentarsfunktionen. Men skriv 
det i ett inlägg så att besökarna kan förstå varför. Försök också uppskatta hur 
länge kommenteringen kommer att vara låst. 
 Tänk på att detta är ett ansvarig utgivare-beslut. I samma ögonblick som 
kommentarsfältet stängs, så lyder det precis som allt vårt webbinnehåll un-
der YGL och ansvaret för innehållet hamnar därmed under ansvarig utgivare. 
Läs mer under avsnittet Juridiska frågor i detta kapitel.
 Om du sedan väljer att inte låsa upp tråden alls – skriv det i ett sista 
inlägg. Fundera också på om du vill att kommentarerna ska visas under tiden 
fältet är låst. Det går till exempel att göra som SvD, att avpublicera (det vill 
säga ta bort) kommentarerna.

Text från svd.se
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Ledordet är transparens. Är man bara ärlig med sitt uppsåt så förstår och 
accepterar folk förvånansvärt mycket.

Var personlig
Var vänlig men bestämd när du svarar på inlägg. Du behöver inte svara på 
allt, men det är bra att visa att redaktionen faktiskt tar del av kommentarerna 
och vill föra en dialog. 
 Låt din personlighet lysa igenom. Du vet såklart att du är en individ 
och en människa, men för besökarna är du Sveriges Radio, det stora före-
taget. Det betyder också att du har ett överläge. Du kan radera inlägg, du 
kan stoppa kommenteringen när du vill. Var därför ödmjuk. När du besvarar 
kritik, särskilt när den träffar rätt, försök att alltid sträcka ut en hand, ”Jag 
formulerade	mig	otydligt,	så	här	menade	jag…”,	”Vi	hade	för	bråttom	och	då	
lät	vi	onödigt	arga…”.

Utgå ifrån att om något du skriver kan tolkas negativt, så kommer det att 
tolkas negativt. I text försvinner nyanser, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det 
lönar sig ofta att vara överdrivet vänlig.

Stå för dina misstag och ljug inte
Om någon missförstår vad du skriver, be om ursäkt och förtydliga. Berätta 
vad ni kommer att göra bättre. Ljug inte – internet består av tusentals detek-
tiver, det kommer alltid fram. Om du är osäker på något, var tydlig med det. 
Hänvisa till källor om du har sådana. Spela inte säker. 

Förtydliga kontraktet
Även om det är en dygd att vara konsekvent är det bra att då och då se över 
nivån på modereringen och justera den om det behövs. Ibland räcker det 

Visa att 
redaktionen 

tar del av 
kommentarerna
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med att påminna sig om vad som gäller. Ibland kan det vara motiverat att 
tillfälligt skärpa modereringen och sänka taket för diskussionen. 

Var öppen och informera diskussionens deltagare om den hårdare modere-
ringen genom att berätta det i en kommentar, eller i ett tillägg i artikeln eller 
till och med i en egen artikel. Det viktigaste är att de som kommenterar får 
en rimlig chans att uppfatta förändringen. Besökarna har mycket lättare att 
acceptera att inlägg tas bort om de förstår varför.

Moderera tydligt och transparent
Det är bra att vara synlig som moderator. Det är lättare att möta respekt och 
förståelse för modereringen om besökarna vet vilka moderatorerna är. När re-
daktionen hamnar i skottlinjen för ett program eller programinnehåll kan det 
vara bra att dela upp arbetsuppgifterna. Låt då helst inte samma personer 
som svarar på kritiken också moderera i kommentarsfälten. Det är särskilt 
viktigt i infekterade lägen, då man annars lätt föder misstanken att relevanta 
inlägg och kritik raderas. Tänk på att besökarna inte ser vad som försvinner.
 Som public service-bolag vill vi att så många röster som möjligt ska få 
höras, det gäller även i kommentarsfälten. Vi håller yttrandefriheten högt och 
det kan ibland kännas svårt att sitta och radera folks inlägg. Men yttrandefri-
het innebär inte att man har rätt att säga vad som helst, när som helst, hur 
som helst. Så här uttrycker den brittiske komikern Ricky Gervais det på Twitter:

Moderator-
meddelande från 
flashback.org
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När någon konstant lämnar ämnet, alltid pratar om samma sak eller kan-
ske medvetet förstör, så innebär det att de som faktiskt vill kommentera 
konstruktivt slutar. Därför är det viktigt att våga rensa bort inlägg som inte 
håller sig till ämnet. Kom ihåg att sura kommentarer om borttagna inlägg kan 
rensas bort eftersom de inte håller sig till ämnet. Risken är annars att kom-
mentarsfältet istället börjar handla om modereringen. 

Gör tydligt avslut på döda konton
Precis lika viktigt som det är att besökarna vet vad de kan förvänta sig i dia-
logen med er, är det att vara tydlig med när dialogen avslutas. Om ni slutar 
använda er Facebook-sida, ert Twitter-konto eller blogg så måste det framgå 
tydligt. Skriv ett sista inlägg där ni berättar att kontot inte längre används. 
Stäng eventuella kommentarsfält och andra funktioner för besökarna där de 
kan interagera med er och fundera på om kontot överhuvudtaget ska vara 
synligt längre. På Facebook kan man välja att efter en tid avpublicera en 
sida, för att sedan ta bort den helt. Det är bättre att sköta en nerstängning 
gradvis så att besökarna får en chans att uppfatta stängningen, än att bara 
plötsligt plocka bort den.
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UTMANINGAR  
ATT HITTA RÄTT TON 
Det kan ibland kännas svårt att hitta en personlig ton utan att känna att 
man blir för privat. Som yrkesperson vill man ju inte alltid blanda in sitt 
privatliv i jobbet.
 Du behöver inte alls skriva om dina barn eller vad du åt till frukost för att 
vara personlig i sociala medier. Tvärtom kan för mycket triviala betraktelser 
uppfattas som tråkiga. Ett Twitter-inlägg med texten ”supertrött denna mor-
gon, behöver mycket kaffe nu” är oinspirerande. Det är lätt att berätta om att 
man är trött, stressad, försenad, arg, sur och så vidare, men för dina följare 
är det oftast intressantare och roligare att läsa om du löst ett problem, blivit 
inspirerad av något, gjort en upptäckt eller kommit till en insikt. 
 Exakt hur personlig man kan vara beror också på hur man ser på sin roll 
inom Sveriges Radio. Personer som arbetar med relationsprogram kommer 
förmodligen vara mer personliga än nyhetskommentatorer. Och man kommer 
väldigt långt bara genom att signera inlägg med sitt förnamn. Framför allt: 
krångla inte till det. 

ATT VÅGA LÅTA BLI ATT HA ÅSIKTER 
En del av dem som följer dig kommer att vilja veta var just du står. ”Hur 
tänker du?”, ” Vad tycker du egentligen?”. Sociala medier handlar ju till stor 
del om att framföra sina åsikter. Man brukar säga att de är åsiktsdrivna och 
för en public service-journalist kan det här bli knepigt ibland. 
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 I PS-handboken står (s. 27–28) ”medarbetare ska i sändning inte ge 
utrymme för sina egna åsikter i kontroversiella frågor”. Det kan till och med 
handla om att: ”Medarbetare som offentligt tagit ställning i en fråga får inte 
bevaka den, förutom när det handlar om det demokratiska statsskickets 
grundidéer.”
 Detta ska naturligtvis även vara en ledstjärna för public service-medarbe-
tare på nätet. I tjänsten gäller självklart programreglerna (läs mer om dem i 
PS-handboken, s. 141).
 På direkta frågor från följare kan man förklara sin roll som journalist: ”Vi 
på redaktionen tar inte ställning, men det är vårt jobb att låta olika röster 
och åsikter komma fram, så att du som lyssnar/läser kan bilda dig en egen 
uppfattning.”  
 Det går också alldeles utmärkt att delta i diskussioner utan att ta ställ-
ning, exempelvis genom att ställa motfrågor eller genom att referera andras 
synpunkter: ”Du säger så, men den här gruppen sa så. Hur ställer du dig till 
det?” Fundera hur du skulle gjort om du lett en diskussion i sändning. Ofta 
går det att göra på samma sätt på nätet.
 Det är svårt att dra en skarp gräns mellan vad man får och inte får göra 
i de sociala medierna, men det är alltid en god idé att fundera över om det 
man skriver kan skapa problem. Är du osäker, prata med din närmaste chef. 

TÄNK PÅ HUR DU RETWEETAR
En viktig del i sociala medier-arbetet är att bidra med eget material, men ofta 
också att sprida andras material vidare. Oftast är detta oproblematiskt, men 
det kan trassla till det för oss public service-medarbetare när det ser ut som 
om vi stödjer det vi sprider vidare. Risk finns även att den som retweetar, det 
vill säga sprider vidare, på Twitter kan ställas till svars för innehållet. Var där-
för varsam med material som kan innehålla till exempel förtal eller hets mot 
folkgrupp. Associated Press, AP, rekommenderar sina journalister att undvika 
att retweeta okommenterat. 
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Exempelvis den här tweeten från @miljopartiet:

Det skulle inte vara okej att retweeta den så här (”RT” står för ”ReTweet”, 
”återposta”):

RT @miljopartiet Sälj SAS och sluta slösa med skattebetalarnas miljarder  
nyteknik.se/asikter/debatt/… 

Då kan det tolkas som om vi står bakom Miljöpartiets åsikt. Istället kommen-
terar vi tweeten först:

(Mp) kritiserar (M) i debattartikel: RT @miljopartiet Sälj SAS och sluta slösa 
med skattebetalarnas miljarder  nyteknik.se/asikter/debatt/… #svpol

En kommentar innan gör också retweeten lite mer personlig.
 Tänk också på att vara försiktig med att retweeta nyheter du inte är säker 
på stämmer. Sveriges Radio har hög trovärdighet och den måste upprätthål-
las även i sociala medier. Läs mer om källkritik i kapitlet Research.
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 Man bör också tänka efter innan man använder hashtags på Twitter som 
tar tydlig ställning:

Hashtags som kanske inte tar ställning, men som i ett givet sammanhang 
kan uppfattas som olämpliga, bör också hanteras med försiktighet. Den i 
skrivande stund dominerande hashtagen för i stort sett allt som har med sta-
den Göteborg att göra, #gbgftw (kortform för ”Göteborg for the win”, ungefär 
”Heja Göteborg!”), blir till exempel problematisk att använda i samband 
med ett bombhot eller en mordutredning. Hashtags är ofta ett bra verktyg 
för att sprida sitt journalistiska material, men kan uppfattas på ett annat 
sätt än du menade.
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TÄNK ÖVER VILKA DU FÖLJER/GILLAR
Det är viktigt att följa sidor och personer med olika perspektiv och åsikter när 
man som vi ska rapportera opartiskt och sakligt. Men tänk på att andra kan 
se vilka du följer. På Twitter finns en allmänt utbredd samsyn att man kan 
”följa” utan att ”gilla”, det vill säga att man som journalist kan följa poli-
tiker, organisationer och intressegrupper, även kontroversiella sådana, utan 
att för den skull sympatisera med dem. Det ses helt enkelt som en del i en 
vanlig journalistisk bevakning. 
 På Facebook är det något knivigare (i hög grad beroende på terminolo-
gin, att man ”gillar” och blir ”vän/kompis” med andra användare). Här är det 
lättare att bli ifrågasatt än det är på Twitter.
 Var därför försiktig med att följa/gilla varumärken, företag och grupper 
som tar tydlig ställning om det inte är journalistiskt motiverat. Vi döljer heller 
inte vilka vi valt att följa. En kort informationstext kan vara förtydligande:

ATT KÄNNA IGEN TROLL 
”Trolling är engelska för dragrodd, en fisketerm för att långsamt låta ett bete 
med krokar släpa efter båten. Personer som ”trollade” drog så att säga ett 
blänkande drag med krokar tvärs igenom en grupp av diskuterande männis-
kor, i hopp om att någon skulle nappa.” 
     – Wikipedia
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”Troll” är en beteckning på besökare som egentligen inte är intresserade 
av att diskutera. Istället vill de provocera för att skapa en reaktion. De är inte 
alltid lätta att identifiera, men det finns vissa vanliga drag man kan 
titta efter:

•	 Använder	ofta	provocerande	ord
•	 Är	ofta	konfliktsökande
•	 Lämnar	sällan	någon	personlig	information	
 (är ofta anonym eller har falsk identitet)
•	 Försöker	medvetet	leda	in	konversationen	på	
 kontroversiella ämnen
•	 Vet	vilka	ämnen	som	engagerar	den	aktuella	publiken
•	 Lämnar	inkonsekvent	information:	utger	sig	för	att	vara		
	 ett	barn,	men	skriver	vuxet;	utger	sig	för	att	vara	vuxen,		
 men skriver som ett barn
•	 Postar	sällan	specifikt	utifrån	ämnet,	utan	generellt	utfrån		
 en egen agenda
•	 Använder	gärna	anekdotisk	bevisföring	(”Jag	har	varit	med		
 om detta så jag vet”) för att få andra ur balans
•	 Om	ingen	svarar	följer	de	gärna	upp	sina	egna	inlägg
•	 Använder	gärna	många	olika	namn	i	inläggen	
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Så här kan det se ut när ett troll använder många namn, det ser ut som 
fyra olika personer, men tittar man i Isidor så ser man att samtliga fyra har 
samma IP-nummer, vilket är en stark indikator på att det rör sig om 
samma person:

Inlägg som dessa bör tas bort. De som bara har till syfte att provocera och 
uppröra andra, förstör för dem som är ärligt intresserade av att diskutera. 
Därmed inte sagt att alla inlägg som är provocerande eller opersonliga kom-
mer från troll. Man måste alltid göra en samlad bedömning. Ofta kan det ta 
många inlägg innan det står klart att det rör sig om ett troll.
 Att använda flera identiteter för att stödja sig själv i kommentarsfälten är 
inte tillåtet, eftersom det kan snedvrida en opinion och få andra besökare att 
tröttna och sluta skriva. 
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När det är mycket trollande kan det vara värt att skriva ett moderator-
meddelande till användarna att ”inte mata trollen”. Det betyder att de ska 
låta bli att svara på deras provokationer och istället anmäla inläggen via 
anmäl-funktionen.

ATT BLOCKERA TROLL OCH ANDRA SOM STÖR
Vad gör man om någon, trots tillsägelser och borttagna inlägg, fortsätter att 
störa? Tyvärr finns det inte så mycket att göra. När det gäller riktigt envisa 
besökare blir det oftast ett ställningskrig då det i princip handlar om vem 
som tröttnar först. Oftast brukar det vara trollen, de letar efter dåligt modere-
rade sajter. Aktivt skötta sajter gör att trollen söker nya platser att förstöra.
 Ett annat alternativ är IP-banning. IP-nummer är internets ”adresser” 
och eftersom alla som kommenterar har en IP-adress så kan man helt enkelt 
förbjuda, banna, vissa IP-adresser att kommentera. Men det är ett trubbigt 
verktyg eftersom de flesta användare byter IP-adresser med jämna mellan-
rum. Det kan också vara så att användarna sitter bakom en så kallad proxy, 
till exempel på bibliotek, skolor och kommuner. Då kan det vara hundratals 
datorer som alla har samma IP-adress. Även vi från Sveriges Radio surfar 
via en proxy. Bannar man en sådan adress kan man alltså riskera att stoppa 
hundratals oskyldiga användare från att komma åt sverigesradio.se.
 En tredje metod är att anmäla besökarna till deras internetleverantör. 
Varje internetleverantör har något som kallas en abuse-adress. Syftet är att 
man där ska kunna anmäla personer som stör. Vi på Sveriges Radio bör dock 
inte göra det. Risken är att den anmälda besökaren får sitt internet-
abonnemang avstängt och det är ett mycket stort ingrepp som kan ifrågasät-

Moderator-
meddelande till 

användarna från 
flashback.org
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tas, inte minst ur yttrandefrihetssynpunkt.
 En fjärde metod är att bara tillåta inloggad kommentering. Det innebär 
att man måste visa vem man är via någon form av konto. Exempelvis via 
Facebook eller Twitter. Inte heller det är en problemfri lösning eftersom en 
bannad besökare bara kan skapa ett nytt konto och komma tillbaks igen.

HOTELSER OCH CYBERSTALKNING
Precis som när vi tar plats i radioetern så kan även sociala medier-aktiviteter 
leda till att du som enskild medarbetare får motta personangrepp, hotelser 
och i värsta fall utsättas för förföljelse, eller stalkning. Det kan också gälla 
om du använder sociala medier privat. 
 Hot och angrepp ska tas på allvar och om du känner oro inför inlägg och 
beteenden i ditt sociala medier-arbete ska du ta kontakt med närmaste chef 
eller direkt med Säkerhetsavdelningen.

JURIDISKA FRÅGOR  
När gäller YGL?
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, gäller sverigesradio.se, m.sverigesradio.se 
och så vidare. Det vill säga sajter som Sveriges Radio tillhandahåller och där 
bara vi själva kan ändra innehållet. Utgivaren för respektive sida är ansvarig 
för innehållet, dock inte för kommentarsfälten (se nedan). YGL gäller också 
material som vi publicerar i vår delbara spelare, även när den är utdelad på 
till exempel Facebook, eller artiklar som vi delar från sverigesradio.se.
 Däremot gäller YGL inte sådant vi publicerar på annat sätt i sociala 
medier. YGL gäller alltså inte Youtube-klipp, programsidor på Facebook, rena 
Facebook-poster eller tweets. Där är det istället den enskilde medarbetaren 
och övriga medverkande/användare som är personligen ansvariga för det 
de säger.

Det juridiska ansvaret för kommentarer 
Ett öppet kommentarsfält där kommentarer modereras i efterhand lyder inte 
under YGL, det vill säga det finns ingen ansvarig utgivare utan varje skribent 
är själv ansvarig för det den skriver. Den som tillhandahåller ett kommen-
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tarsfält måste även ha uppsikt över tjänsten enligt lagen om elektroniska an-
slagstavlor. Sveriges Radio kan alltså som tillhandahållare ställas till ansvar 
om vi inte ”skyndsamt” tagit bort inlägg som innehåller sådant som kan vara 
brottsligt, till exempel hets mot folkgrupp.
 Ett stängt kommentarsfält däremot lyder under YGL och ansvarig utgiva-
res ansvar eftersom Sveriges Radio kontrollerar det – det är bara vi som kan 
ändra i inläggen. Därmed är stängandet av ett kommentarsfält ett ansvarig 
utgivare-beslut.
 För frågor kontakta juristerna på Programsekretariatet.
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”Som public service-bolag vill vi att så många röster 
som möjligt ska få höras, det gäller även i kommentars-
fälten. Vi håller yttrandefriheten högt och det kan  
ibland kännas svårt att radera folks inlägg. Men  
yttrandefrihet innebär inte att man har rätt att säga  
vad som helst, när som helst, hur som helst.”

- Ur kapitlet Dialog, sid 53
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RESEARCH
VARFÖR? 
Sociala medier lämpar sig väl för att följa snabba händelseförlopp, göra 
personresearch när du vill lära dig mer om ett ämne, söka efter cases, få nya 
idéer eller ringa in vad en viss personkrets pratar om. Det går snabbt att ta 
temperaturen på en snackis eller ett aktuellt ämne. Att ställa frågor i sociala 
medier kan också ge dig en känsla för om du är på rätt spår i en fråga.

”Man får framför allt fler bilder och fler röster. Och jag har väldigt svårt att 
förstå på vilket sätt 30 kontakter skulle vara sämre än 3.” 
    – Mikael Pettersson, SVT

Idag är sociala medier något som de flesta svenskar på något sätt använder. 
Det innebär att research i sociala medier ger goda möjligheter att hitta och 
värdera nyheter och att analysera publiken och publikens intressen. 

En grupp på Facebook 
blev en nyhet i Same-
radion
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Sociala medier är dessutom utmärkta för att snabbt hitta människor som är 
på plats där något händer.

”Det var snöstorm i England, Heathrow var stängd och tusentals människor 
var insnöade där. Jag twittrade ut en fråga om någon kände någon som var 
på plats. Efter 2 minuter hade jag ett nummer till en svensk som var fast på 
Heathrow och som kunde berätta hur det var där.” 
    – Bengt Hansell, Ekot.

HUR? 
Här följer ett förslag till upplägg för research i sociala medier:
 Skapa en egen ”diarierunda” med sökningar på bloggar och listor på 
till exempel Twitter. En sökning kan göras på en hashtag eller ett sökord 
på Twitter (t ex #svpol för svensk politik). Ett bra verktyg är Tweetdeck som 
finns att beställa hos Helpdesk. Där går det att skapa listor med personer 
som kan sorteras som man vill. En lokalreporter kan ha nytta av att ha en 
lista för varje kommun i sitt bevakningsområde, men det går att skapa listor 
med vilket tema du vill: politiker, skolelever eller journalister. Intresset och 
bevakningsområdet får styra. 
 På bilden nedan syns hur Radio Sweden lagt upp aktuella hashtaggar på 
redaktionstavlan:
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Skapa RSS-flöden för att bevaka bloggar, sajter och sökord som är relevanta 
för arbetet. RSS gör det möjligt att bevaka uppdateringar utan att vara där, 
man får ett meddelande när en uppdatering gjorts eller när en sökning ger 
träff;	en	smidig	lösning	som	underlättar	arbetet	både	när	redaktionen	väntar	
på besked om födseln av en ny tronarvinge och när man vill hålla koll på 
till exempel pressmeddelanden från myndigheter, ett centralt sökord eller 
uppdateringar av bloggar. 

Hovets sajt har en 
speciell RSS-sida
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Det finns många olika verktyg för att bevaka RSS-flöden. Internet Explorer har 
en inbyggd RSS-funktion och på webben finns till exempel Google Reader 
och Netvibes. ifttt.com är en tjänst som kan skicka sms eller mejl när det 
hänt något i ett registrerat RSS-flöde eller en given sökning, en annan är 
Google Alerts (http://www.google.com/alerts). Till Ipad, Iphone och Android 
finns appen Flipboard.
 Starta varje arbetspass med att gå igenom upprättade sökningar och 
listor för att snabbt få överblick och kolla regelbundet vad folk skriver om och 
diskuterar. Läs alla PM, personliga meddelanden. De flesta sociala medier-
tjänster har funktioner för personliga meddelanden. Försök få in som rutin att 
hinna kolla detta under arbetsdagen, men var beredd på att det inte går att 
hinna med allt.

”På morgonen går jag min virtuella ’diarierunda’. Kollar runt vad folk skriver 
om, om jag fått meddelanden, söker på vissa sökord beroende på vilka jobb 
vi har upplagt för dagen.” 
    – Elisabeth Anderberg, P4 Kronoberg

Använd tjänsternas sök-funktion för research. Twitter search (https://twitter.
com/#!/search-advanced) gör att du kan leta specifikt bland tweets.  Där kan 
du söka på tweets från en viss plats, tweets riktade till en viss person, tweets 
på ett visst språk och så vidare. Twitter search söker i realtid så det går att 
söka även om det man ska researcha är ett pågående skeende. 
 Facebooks sök-funktion har hittills inte varit särskilt bra. När du letar 
material på Facebook är det därför ofta bättre att använda Google. Skriv 
sökningen som vanligt, men avsluta med ”site:facebook.com”. Då söker 
Google bara på Facebook. Tänk på att du bara ser resultat från material på 
Facebook som är offentligt. Den metoden går såklart att använda för flera so-
ciala medier-tjänster. Samma sökning på Twitter går att göra genom att skriva 
”site:twitter.com” istället.
 Sajten pipl.com gör det lättare att söka efter personer i sociala medier. 
socialmention.com är en tjänst som söker bland användargenererat innehåll, 
till exempel bloggar, kommentarer, videos och Twitter.
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 Om du bara har en bild, kan du använda den för att söka efter liknande 
bilder. Det gör du på Googles bildsök (http://images.google.se/). Klicka på 
den lilla kameran och välj ”Upload image”:

LÄR DIG TJÄNSTERNA 
Olika sociala medier-tjänster har olika styrkor när det gäller just research. 
Därför gäller det att använda rätt tjänst till rätt sak. Linkedin kanske är 
perfekt för en ekonomireporter som vill följa näringslivets toppar, medan ett 
forum för hemmafixare är bättre för den reporter som vill göra nåt om svart 
arbetskraft i byggbranschen. 

”Vill man gräva om polska snickare som utnyttjas, då blir man medlem i 
något bygg- eller snickarforum. Det är bättre än till exempel Facebook.” 
    – Samir Bezzazi, journalist i Göteborg

Twitter är ofta blixtsnabbt när det gäller händelsenyheter. Ett exempel är när 
en twittrare var först med att rapportera om att amerikansk militär närmade 
sig Usama bin Ladins gömställe i Abbottabad, Pakistan:
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Facebook å andra sidan är ett effektivt sätt att långsiktigt bygga upp en
relation till många människor med kunskap som är relevant för ditt journalis-
tiska arbete.

”Twitter är bra om man vill få snabba svar, Facebook är bra om man vill få 
koll på vad en större allmänhet tycker och tänker, Flashback är bra om man 
vill söka information om folk/företeelser/händelser. Bloggar är bra för att få 
veta mer om personer man ska intervjua till exempel, Wikipedia är otroligt 
bra för att snabbt få överblick och koll på fenomen eller uttryck man känner 
sig osäker inför.” 
    – Sofia Mirjamsdotter, frilans

Sociala medier-tjänster kommer och går. Det som är populärt idag har ersatts 
av något nytt i morgon. Därför är kunskapen kring vilka tjänster som fungerar 
bäst färskvara. Det enda sättet att behålla kunskapen är att fråga och öva. En 
kort genomgång av populära tjänster just nu finns i kapitlet Förberedelser.
 BBC-journalisten Paul Meyers har skapat en sajt för just research på 
nätet som är alldeles utmärkt: http://www.researchclinic.co.uk.
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VAR SOCIAL 
Folk kommer inte börja hjälpa dig med researchen omedelbart när du dyker 
upp på Twitter och börjar be om information – för att få något måste man 
ge något tillbaka. Det handlar inte om pengar, utan om just det sociala. 
Besökarna hjälper gärna folk de känner och har en relation till. Det är också 
lättare att källkritiskt bedöma personer man följt under en längre tid. Sociala 
medier-arbetet måste därför ske långsiktigt. Ett exempel var när en av Radio 
Swedens-medarbetare lade upp en bild på sin nya redaktionsmedlem Nathalie 
Rothschild på Facebook.

En besökare kommenterade då plötsligt: ”Do you know that Radio Sweden 
website has been blocked by iranian telecommunications office. We must 
access the webpage by proxy.”

Bilden ledde 
till ett tips
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Tipset blev sedan inslag i både Radio Sweden och de persiska sändningarna:
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VÅGA FRÅGA 
Det finns många kollegor som använder sociala medier i arbetet – fråga dem. 
Det går också ofta att få bra hjälp i själva tjänsten, twittrare är till exempel 
ofta mycket hjälpsamma.

”Jag gick ut en gång och frågade Twitter efter en genusvetare som hade koll 
på jämställdhet i universitetsvärlden. Efter tio minuter hade jag fått fyra 
namn, av vilka två var högst användbara.” 
    – Camilla Sylvan, Sydsvenskan

Är du ny på en sociala medier-tjänst kan det vara bra att ta det lugnt. Börja 
med att lyssna och titta runt, följ folk du är intresserad av, lär känna plattformen 
/forumet. När du känner dig mer hemma kan du bli mer aktiv.

KOM IHÅG KOMMENTARSFÄLTEN
Uppföljningar och nyhetstips kan finnas där! Och var inte rädd för att an-
vända kommentarsfältet aktivt. Ofta är det en bra idé att ställa frågor direkt i 
artikeltexten.
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 Den som sedan läser sina kommentarer aktivt och svarar på frågor, kan 
få en hel del hjälp med cases, uppföljningar, intervjupersoner och nya idéer. 
Som här där ett möjligt case dyker upp i Studio Etts kommentarsfält efter ett 
inslag om Bisfenol A:

Glöm inte att tipsa dina kollegor om något dyker upp. Ett inlägg som inte 
passar din redaktion, kanske är precis det en annan redaktion letat efter.

ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL 
Crowdsourcing är ett populärt begrepp när det gäller journalistik i sociala 
medier. I vanliga fall tar vi in publikens respons först efter att vi har publi-
cerat resultatet av vårt journalistiska arbete. Crowdsourcing handlar om att 
ta hjälp av besökarna innan publiceringen. Crowdsourcing kan bedrivas på 
många sätt, till exempel under ett realtidsgräv där journalisterna berättar om 
grävarbetet i något socialt medium medan grävet pågår och samtidigt ber be-
sökarna att komma med tips, synpunkter och fakta som sedan används. Det 
kan också handla om att besökarna får möjlighet att registrera eget material 
(till exempel räntan på bolånet, storleken på barngrupperna på förskolan eller 
vårtecken) som sedan kan bli journalistik.
 Crowdsourcing passar inte vid alla tillfällen eftersom det kräver förhål-
landevis mycket av deltagarna. Men det finns några faktorer som kan indikera 
att ett case lämpar sig för crowdsourcing och realtidsgräv.
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 Framgångsfaktorer för crowdsourcing/realtidsgräv:

Ett exempel från hösten 2012 var när Metropol 93,8 genomförde crowdsour-
cingprojektet #hurkännsdet. 
 Bakgrunden var flera mediadiskussioner kring vad som är vardagsrasism 
och vardagsrasistiska uttryck. Det fanns ett högt engagemang i frågan, men 
redaktionen upplevde att de som faktiskt var berörda av rasism hade svårt att 
komma till tals och att perspektiven behövde fördjupas. Diskussionen hade 
kommit att centreras kring vilka ord som var rasistiska eller inte och vem som 
som var eller inte var rasist.
 Syftet blev därför att lyfta fram egna upplevda berättelser om vardags-
rasism i Sverige. Det var också det som motiverade deltagarna: att få en röst 
för sina upplevelser. 
 Projektet var avgränsat under en vecka, vilket gav det ett tydligt fo-
kus. Genom att övertyga kända Twitterambassadörer så spreds kunskap om 
projektet. Uppmärksamhet i FM-kanalen genererade fler historier från sociala 
medier vilket i sin tur ledde till fler nya historier att lyfta fram i FM. Det blev 
en 360-gradersrörelse. Deltagandet var mycket enkelt, alla vägar var öppna: 
man kunde ringa, twittra, mejla, skriva rent fysiskt, facebooka och redaktio-
nen åkte också runt och samlade in berättelser i folks vardag.

•	 Stort	allmänintresse	för	ämnet.	Det	gäller	ju	all	journalistik,			
 men det är extra viktigt när målet inte bara är att få folk att   
 läsa och lyssna, utan också att få dem att aktivt bidra. 
•	 Högt	engagemang	hos	besökarna	för	frågan.	Är	ämnet	redan		 	
 något som debatteras och diskuteras? Är besökarna redan   
 aktiva, eller är vinkeln så ny att det kommer att krävas att 
 engagemanget väcks av dig?
•	 En	tanke	om	vad	besökarna	kan	få	ut	av	grävet.
•	 Enkelt	att	delta	–	tröskeln	ska	vara	så	låg	att	även	
 nätovana vågar.
•	 Kontinuerlig	marknadsföring.	Publiken	måste	känna	till	att		 	
 grävet pågår, påminnas om varför de ska delta och få exempel  
 på att deras input tas till vara.
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Varje dag lade redaktionen också upp en ny film på Youtube. I dem berättade 
en känd person eller programprofil om egna erfarenheter av rasism och den 
mest visade filmen nådde snabbt 26 000 klick. Där berättade Malcolm B om 
hur han hade blivit bränd av nazister med cigaretter som elvaåring. Filmerna 
delades också på Facebook vilket bidrog till spridningen.
 Slutresultatet av projektet blev mellan fem- och sexhundra personliga 
historier och berättelser som fick höras i FM och visas på nätet. 
 Hashtagen #hurkännsdet trendade på Twitter i närmare tre dygn, vilket 
betyder att den ovanligt länge var en av de populäraste i Sverige. 

Svenska Dagbladet har haft flera framgångsrika exempel på crowdsourcing. 
Bland annat granskningen av kommunala biståndsprojekt som gav SvD en 
guldspade. Här startade SvD en särskild blogg där reportrarna löpande redo-
gjorde för sitt arbete och tog emot tips från besökarna.
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 Ett annat exempel från Svenska Dagbladet är Räntekartan, där SvD fått 
hjälp av sina läsare för att visa på ränteskillnader på bolån. De var inte först 
med idén, men SvD:s version gjorde det mycket enkelt att delta och gav 
granskningen spridning. Den som vill kan skriva in sin ränta på en karta och 
på så sätt skapas en bild av ränteläget i olika bostadsområden. I juni 2012 
hade omkring 30 000 personer lagt in uppgifter om sin ränta. Granskningen 
ledde till ett hårt tryck på bankerna att se över sina räntenivåer. 
 Ämnet uppfyllde flera av framgångsfaktorerna. Det handlade om en fråga 
med stort allmänintresse. Det fanns redan ett pågående engagemang kring 
bankernas räntemarginaler och inkomster. Det var lätt att dela med sig och 
många ville se vilken ränta grannarna hade. Förutom att bidra till viktig jour-
nalistisk så fanns det också pengar att spara för läsarna.

”Det funkade för att ämnet engagerade. Det är viktigt att tänka på sin 
målgrupp och vilka intressen de har, de läsare/lyssnare du har måste känna 
engagemang för frågan om de ska vilja dela med sig.” 
    – Kristian Lindquist, Svenska Dagbladet
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ANVÄNDARINITIERAT GRÄV 
Crowdsourcing och grävande sker även på andra håll än i traditionella 
medier, det är ofta en god idé att hålla ett öga på nätforum och bloggar där 
nyheter och kartläggningar kan dyka upp. Ett exempel är grävarna på Flashback.

Grävet startade som en tråd på nätforumet Flashback och engagerade 
mängder av forumanvändare i detektivjakten efter manipulerade bilder. Den 
samlade kompetensen i den spontant bildade gruppen var mycket hög, något 
som gjorde att de snabbt hittade de originalbilder som fotografen Terje Hel-
lesøs klippt in i sina egna foton. 
 Efter detta letade samma grupp också originalbilden på kungen, som 
hade klippts in på den nattklubbsbild som Expressen publicerat i samband 
med utgivandet av boken Den ofrivillige monarken.
 Om du och din redaktion bestämmer er för att följa upp ett användar-
drivet gräv liknande Terjade foton-grävet, var uppmärksam på att det råder 
en viss, ofta berättigad, misstänksamhet mot oss i ”gammelmedia”. Credda 
ordentligt och visa respekt för det arbete som redan gjorts.  

Bloggen Terjade 
fotons samlade gräv 

från flashbacktråden
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”Det viktigaste när gammelmedia vill använda vårt material är att vi får cred. 
Sveriges Radios lokalstationer var duktiga med det – de länkade till oss och 
berättade varifrån de fått sina uppgifter.” 
    – signaturen Lodjuren från Flashbackgrävarna

UTMANINGAR
En av de svåraste utmaningarna med att bedriva research i sociala medier är 
källkritiken. Hur vet man att det som kommer fram är sant? Hur vet man att 
en tipsare på Twitter verkligen använder sin riktiga identitet? Hur vet man att 
man inte blir lurad?

KÄLLKRITIK 
”Självklart går det inte att publicera vad som står i sociala medier rakt av 
utan faktakoll, tyvärr har media visat exempel på detta.” 
    – Josephine Freje Simonsson, frilans

Det är lätt att förfalska en identitet på nätet. Man kan ljuga om vad man 
heter, var man befinner sig och vilka grupper och organisationer man tillhör. 
Och desinformation är vanlig, särskilt i kontroversiella skeenden. Under till 
exempel den så kallade Arabiska våren 2011 var det flera regimer som med-
vetet fyllde Twitter-flöden med falsk information. 
 Det finns åtskilliga fall där någon registrerat ett Twitter-konto under en 
känd persons namn och sedan twittrar under stulen identitet. Carl Bildt är ett 
exempel på en twittrare som ofta drabbas av fejkkonton. Ibland är det  
uppenbart, som 2009 då ”@carbildt” dök upp. Bloggen Jung at heart skrev:
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En knepigare var ”@bildt” som dök upp något år senare. Bortsett från avsak-
naden av förnamnet så var kontot identiskt med den riktige Carl Bildt. Men 
läste man uppdateringarna lite noggrannare så stack en del av dem ut: 

Twitter har gjort ett försök att stävja detta genom införandet av ”Verifierade 
konton”. De märks ut av en blå bock. Så här ser det till exempel ut i Carl 
Bildts profil: 

Det förekommer också att redan etablerade konton kapas. Detta hände riks-
dagsledamoten William Petzäll, vars Twitter-konto kapades och användes till 
att sprida lösenord till journalisters mejlkonton. Tidningen Expressen skrev 
till exempel en artikel med rubriken ”Petzäll avslöjar sina gamla partikamra-
ter” innan det stod klart att kontot var hackat.
 Information från sociala medier måste alltså hanteras varsamt. Dubbel-
kolla, ring upp via växelnummer för att se att personen arbetar där du tror, 
försök alltid få tag i en person direkt. Tänk på att om du använder epost för 
att få tag i en person så är det förhållandevis enkelt att fejka (spoofa) en 
e-postadress. Det innebär att ett epost utformas på ett sådant sätt att det 
verkar komma från en officiell avsändare, trots att det skickats från en annan.
 Att ringa upp personerna bakom alla möjliga källor för att hitta en tro-
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värdig kan dock bli ett omfattande arbetsmoment. Därför kan det vara bra att 
först göra en sållning:

•	 En	bra	början	är	att	se	om	ett	sociala	medier-konto	har	en	länk	till	en		 	
 officiell sida. Stora nyhetsorganisationer till exempel länkar ofta till sina
 sajter på Facebook och Twitter. Gå till den officiella sajten och se efter  
 om den i sin tur länkar till det aktuella kontot.
•	 Blir	du	misstänksam	mot	en	person,	eller	vill	källkritiskt	bedöma	en		 	
 persons inlägg, läs bakåt i personens hela flöde. Har informationen varit
  korrekt tidigare? Gör en bedömning av helheten – titta inte bara på   
 enstaka inlägg.
•	 Hur	många	följare	har	kontot	och	hur	många	följer	kontot	i	sin	tur?	Ett		
 konto med väldigt få följare eller ett som är uppenbart nystartat men   
 ändå har väldigt många följare finns det anledning att ifrågasätta. Har  
 följarna blivit många väldigt snabbt utan uppenbar förklaring kan orsaken   
 vara att även de är fejkade konton skapade bara för att ge sken av en   
 stor följarskara. Gör stickprov och kolla upp följarna av kontot. 
•	 Hur	många	inlägg	har	gjorts	på	kontot	tidigare?	När	nyheten	om	
 Margaret Thatchers död spreds i augusti 2012 var det till exempel från  
 ett konto som bara hade publicerat nio inlägg, men ändå hade 30 000  
 följare:

•	 Svarar	personen	på	tilltal?	Lobbygrupper	tenderar	att	vara	väldigt	 
 fokuserade på envägskommunikation. De talar, men lyssnar mindre ofta.
•	 Har	det	tidigare	förekommit	personliga	inlägg,	eller	endast	opersonliga		
 länkinlägg? Man måste inte vara personlig hela tiden för att vara äkta, 
 men ett konto som bara är avsett att sprida falsk information kommer för- 
 modligen inte bry sig om att lägga upp en massa personligt material i sitt flöde. 
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ATT GÅ ”UNDERCOVER”
Precis som vid arbete med dold mikrofon så kan falsk identitet i sociala  
medier under researcharbetet skada Sveriges Radios trovärdighet och 
anseende (mer om detta i PS-handboken, s. 94). Tänk också på att många 
nättjänster förbjuder användandet av falsk identitet. Det måste därför finnas 
ett starkt journalistiskt skäl till den falska identiteten och godkännande från 
ansvarig chef krävs.

”I sammanhang när journalister/allmänhet hålls i mörker kan det vara be-
fogat med wallraffande, men man ska alltid använda det sparsamt. Det går 
faktiskt att göra mycket research på nätet, med hjälp av sociala medier, och 
vara helt öppen med att man är journalist.” 
    – Josephine Freje Simonsson, frilans

Tänk igenom konsekvenserna av en avslöjad falsk identitet, till exempel 
avslutar Facebook inte bara profiler som visar sig vara falska, utan också alla 
konton som kan knytas till den falska profilen.

RESEARCH I SOCIALA MEDIER TAR OFTA TID
Att lyckas med research i sociala medier bygger på att du tillbringar tid i dina 
nätverk, att du för samtal och bygger relationer. Det tar tid att bygga upp ett 
nätverk och det tar tid att underhålla det. Låt det ta tid och se till att vårda 
dina relationer i sociala medier. 

”Svagheten ligger i att det tar väldigt mycket tid om du verkligen ska ha en 
god närvaro.” 
    – Malin Crona, 8 SIDOR

Du kan jämföra relationsbyggande för research i sociala medier med hur 
det fungerar i ditt vanliga liv, vilka tips du får från din privata såväl som din 
yrkesmässiga krets. Ju bredare och mer varierat nätverk du har desto bättre 
och snabbare research kan du göra. 
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 Som journalist gräver du ofta där du står och nyhetstips och uppslag 
kommer inte sällan från vänner och bekanta. Genom sociala medier kan du 
bredda ditt nätverk till att innefatta fler områden/ämnen/bakgrunder.
 Kom ihåg: för att ha riktigt bra nytta av sociala medier måste man våga 
vara personlig, det är de personliga kontakterna som bygger användbara nätverk.

”På många sätt påminner samtalet på Twitter om vardagens samtal i verkliga 
livet, på arbetsplatsen, i fikarummet och bland vänner och bekanta. Småpra-
tet, kallpratet, är ofta ingången till att lära känna andra twittrare. Använder 
man Twitter som journalistiskt arbetsverktyg ska man ha detta i minnet, 
småsnack bygger relationer som sedan kan bli till praktisk daglig nytta.”  
    – Nicklas Malmberg, P4 Sjuhärad

Men det är inte alltid det går långsamt och tar tid. När brittiska tabloiden 
The Mirror bestämde sig för att kartlägga pedofiler på Twitter gick det blixt-
snabbt att få napp:

”Within TWO MINUTES of going online we found 20 users who openly 
expressed their interest in under-age images and child abuse.
After two hours we had discovered 200 perverts.”
    – The Mirror

Deras metod var helt enkelt att ge sig ut på Twitter och i sina inlägg använda 
speciella nyckelord som de visste att gruppen som skulle granskas använde. 
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P4 Västs konto @PulsP4Vast lyckades även de använda sociala medier för att 
snabbt, och med en liten insats, få kommentarer från tunga politiker genom 
att helt enkelt ställa en fråga på Twitter:

ATT GILLA ELLER INTE GILLA
Facebook använder begreppet ”gillar” för att följa en sida. Det innebär att 
man under ett researcharbete ibland måste gå in och ”gilla” olika företag 
och intressegrupper. Hade det stått ”Följ” på knappen hade det kanske känts 
mindre knepigt, för ordet gilla är något som kan ställa till det för oss som ska 
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vara opartiska. Det gäller därför att fundera igenom det journalistiska motivet 
först. Huvudregeln är att vi inte döljer vad vi valt att gilla, men vid starka 
journalistiska skäl, kan ansvarig chef godkänna detta.  Vi måste alltid kunna 
förklara varför vi valt att gilla något.
 Ett sätt att vara extra tydlig kan vara att lägga in en så kallad disclaimer 
på sina Facebook-konton:

JURIDISKA FRÅGOR  
Att använda upphovsrättsskyddat material
Om du i din research får tillgång till bilder, ljud eller video som du vill 
använda i ett inslag eller en webbtext måste du självklart först få äktheten 
fastställd. Men du måste också se till att du har upphovsrättsinnehavarens 
tillstånd att återpublicera materialet.  
 Det går bra att bädda in till exempel ett Youtube-klipp om vi är säkra 
på att klippet publicerats med upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Utan till-
stånd kan vi begå upphovsrättsintrång. Om vi inte är säkra får vi bara bädda 
in klippet om det finns mycket starka journalistiska skäl, det vill säga att ytt-
randefriheten är viktigare än det upphovsrättsliga skyddet i en viss situation. 
Ett sådant beslut fattas av ansvarig chef. Vi ska också vara restriktiva med att 
länka till material publicerat utan upphovsmannens tillstånd.
 För bilder gäller att upphovsmän ska namnges vid publiceringen, såvida 
det inte är tekniskt omöjligt. Även upphovsmän har dock rätt att vara ano-
nyma om de vill.
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 Ibland laddar våra följare upp bilder på våra Facebook-sidor. När vi 
ber dem göra det bör vi upplysa dem om att de måste inneha upphovsrät-
ten till bilderna och att Sveriges Radio ska få rätt att använda bilden. Till 
exempel med följande text: ”Genom att ladda upp bilden intygar du att du 
har upphovsrätten till bilden och att Sveriges Radio får använda den i sin 
verksamhet.” Den här texten kan också med fördel läggas in i ”Om”-rutan på 
Facebook. Då är det till exempel okej att ta bilden från Facebook och publi-
cera den på sverigesradio.se.
 När det gäller bilder som laddats upp spontant måste vi alltid fråga om 
vi vill använda dem någon annanstans, om inte texten ovan lagts i ”Om”-rutan.

Källskydd
Tänk på källskyddet! Sveriges Radio tillämpar samma källskydd i sociala 
medier som vi gör i vår övriga verksamhet. I vissa fall kan det handla om det 
grundlagsfästa meddelarskyddet. Det innebär att du som tar befattning med 
uppgifter om en källa som önskat vara anonym har en skyldighet enligt YGL 
att hålla källans identitet hemlig.
 För ytterligare frågor kontakta juristerna på Programsekretariatet.
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”Du kan jämföra relationsbyggande för research i 
sociala medier med hur det fungerar i ditt vanliga liv, 
vilka tips du får från din privata såväl som din yrkes-
mässiga krets. Ju bredare och mer varierat nätverk du 
har desto bättre och snabbare research kan du göra.”

- Ur kapitlet Research, sid 84
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SPRIDNING
VARFÖR?   
Med ett stort nätverk så får man fler lyssnare, läsare, fler källor och större 
genomslag. Material som sprids i sociala medier har chansen att nå dem som 
inte normalt lyssnar på våra program i FM, eller som inte har någon relation 
till Sveriges Radio överhuvudtaget. Genom att arbeta med sociala medier kan 
vi nå nya lyssnare.

HUR? 
Grunden i att få spridning i sociala medier är att bygga upp ett gediget nät-
verk och att bidra med inlägg av värde. Ett nätverk där du eller programmet 
är en trovärdig röst och deltagare. Att långsiktigt bygga upp och underhålla 
relationer är en framgångsfaktor i detta sammanhang. 
 På webben handlar mycket av aktiviteten om sociala objekt. Ett socialt 
objekt är helt enkelt något som är paketerat så att det går att dela och kom-
mentera på olika sociala medier-tjänster, något som personer kan samlas och 
interagera kring. 
 Det är viktigt för en besökare att kunna se och höra saker där de är, och 
inte behöva klicka sig vidare. Hittar man ljudlänken direkt på Facebook och kan 
klicka på den där så ökar chansen att man också delar den med sin vänner.

FÖRPACKA RÄTT
För att något ska få bra spridning måste det vara attraktivt, lättillgängligt och 
enkelt att dela. Bilder, filmer och ljudklipp är då viktiga ingredienser. Har du 
en bild, tydlig rubrik och ingress som säljer ökar chanserna för att du skapat 
ett socialt objekt som folk vill sprida vidare.

Var noga med att varje del av publiceringen innehåller den information (me-
tadata) man behöver för att förstå sammanhanget. Ofta sprids till exempel 
själva ljudklippen, snarare än den kompletta artikeln. Ett ljudklipp som inte 
har en bra rubrik och som saknar beskrivning blir obegripligt och ointressant 
att sprida. 
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 Ett ljudklipp kan förekomma inbäddat med hjälp av vår spelare på till 
exempel bloggar och i Facebook. Tänk därför på ljudklippet som en egen 
publicering som ska kunna stå för sig själv. 

Innehåll som väcker reaktioner har större chans att vidarespridas. En bild på 
en skräckslagen programledare från SR Metropol som ska testa brasiliansk 
vaxning, en bild från P4 Örebro på hundratals hönor som rymt ut på vägen 
från en sladdad fraktbil eller ett Facebook-event där Ligga med P3 ordnar 
seminarium om hashtaggen #homoriot är exempel på sådant som fått god 
spridning i sociala medier. 
 Ett vanligt fel är att bara posta ren programinformation. ”Lyssna på oss i 
morgon klockan 15. Det kommer att handla om havresådd, glada laxar och så 
kommer kocken tillbaks! Missa inte det!” Det vi uppfattar som ett tips om ett 
bra radioprogram, uppfattar besökarna som opersonlig reklam. Särskilt om 
det kombineras med en redaktion som är osynlig och som inte svarar i kom-
mentarerna. Våga vara personlig i texten.

Sveriges Radios 
spelare inbäddad på 

en extern sajt
Foto: Martin Ridne

cc by-nc-nd 2.5
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GÖR DET ENKELT
Försök att undvika en länk till programmet och en kommentar i stil med 
”lyssna mer på vår sajt”. Lägg upp ljud- och bildklipp så att det går att 
lyssna eller titta på dem genom att klicka direkt i inlägget. 

Med hjälp av dela-funktionen i vår spelare går det att ge Facebook-besökarna 
möjlighet att lyssna på ljudet direkt på Facebook. 

Klicka på ”Dela” i spelaren. Här kan du kopiera en länk som går direkt till 
ljudfilen. Den kan du bland annat använda på Twitter, klistra in i en kom-
mentar på en blogg eller skicka med e-post. Under fönstret med länken hittar 
du också en länk direkt till Facebook. Klickar du på den blir klippet direkt 
spelbart där. 
 Besökarna kan sedan i sin tur dela inlägget vidare, oavsett om det är ett 
inslag eller en direktsändning.
 Facebook sparar (cachar) sidor som delas och deras egenskaper. Det 
här kan ställa till det när vi byter rubrik, bild eller ändrar något i texten på 
en artikel på sverigesradio.se. När du delar en artikel efter att du ändrat kan 
Facebook ibland fortsätta använda den gamla versionen. Då kan du gå till 
adressen https://developers.facebook.com/tools/debug och klistra in länken 
till din artikel där. Då ska Facebook läsa in de nya egenskaperna och om du 
delar artikeln efter detta så brukar det bli rätt.
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VAR SNABB
Se till att det du lägger ut kommer upp snabbt, innan intresset falnat. Gärna 
redan under sändning så att lyssnarna direkt kan sprida det som hörts i 
programmet. När en tekniker i Christer i P3 slog sin tå blå var det många som 
ville se bilden på teknikerns tå. 

Detta inlägg innehöll flera delar som var lätta att sprida. En uppseendeväck-
ande bild, en tydlig vinkel på texten, en fråga för besökarna att besvara, 
gjorde det enkelt att dela alltihop. 
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VAR PERSONLIG
Ingen är intresserad av att bara få länkar. Vill du få spridning på något så 
måste du också kunna motivera varför det är intressant. Om du bara klist-
rar in en länk på Facebook utan att skriva någon egen kommentar, minskar 
chansen att besökarna sprider den vidare, klickar på gilla, eller lämnar en 
kommentar. Eller ens klickar på den.
 På Facebook är det förödande. Facebook värderar material som många 
interagerar med högre: kommenterar eller gillar till exempel. Det kallas  
edgerank. Inlägg med hög edgerank visas oftare och tydligare i följarnas flöden. 
Inlägg med låg edgerank kanske inte visas alls, annat än på ursprungssidan.
 Att vara personlig innebär inte att vara partisk (vi ska ju till exempel 
inte ta ställning i kontroversiella frågor). Här handlar det framför allt om att 
visa att det finns en människa bakom en delning. Människor litar mer på 
andra personer, än på stora företag och på otydliga avsändare. Genom att 
våga visa dig skapar du incitament för dina följare att bry sig om dig och 
det du har att säga.

UTMANINGAR
BLI EN AGENDASÄTTARE
Ju mer van du blir, desto större blir chansen att du är snabb på bollen när 
något blir en snackis – och kan göra journalistik av det. Du är den som snab-
bast får tag på politikern som ljugit eller konstnären som ställt till rabalder 
och vet besökarna det så sprider de också snabbt din intervju om du gjort 
den lätttillgänglig. Du blir en trovärdig redaktör, en leverantör av intressant 
material. 
 Arbeta medvetet med att sprida relevanta länkar. Det behöver inte alltid 
vara ditt eget arbete, det kan också handla om fördjupningsmaterial du stött 
på under ett researcharbete. Besökare, fans och följare kommer att uppmärk-
samma detta och hålla extra koll på dig och chansen ökar att de vill sprida 
ditt material. 
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 På nätet råder en utpräglad rekommendationskultur. Det innebär att man 
litar mer på sina vänner än på främlingar och att man hellre sprider vidare 
material från folk man känner. Besökaren kommer att bli mer intresserad av 
dig när den är van att se dig i de sociala medierna och har större kännedom 
om dig. Om det framgår tydligt att du menar allvar med dina frågor och 
återkopplar vad svaren lett till kommer besökarnas benägenhet att hjälpa dig 
med tips och spridning öka.

ANVÄND FLERA OLIKA KANALER
De sociala medierna, webben och FM är alla unika kanaler som har sina egna 
sätt att kommunicera på. Se dem som olika delar av en helhet. Ibland är det 
bäst med en text på sverigesradio.se, ibland bättre med en post på Face-
book. Ibland en kombination. Kom ihåg kärnan: att du vill att så många som 

Musikguiden 
får tips och ger 

återkoppling
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möjligt ska få ta del av din relevanta journalistik som du arbetat hårt med. 
 Hänvisar du mellan webb, FM, Facebook och Twitter, så kommer ditt 
förtroende att stärkas oavsett var besökarna tar del av det du producerat. 
 Tänk samtidigt på hur du hänvisar till olika sociala medier. Enligt Ra-
dio- och tv-lagen får vi ju inte gynna kommersiella intressen i radio, och de 
sociala medier vi använder är samtidigt tydliga varumärken. Vi kan hänvisa 
till vad som händer på till exempel Facebook som en del av ett redaktionellt 
innehåll, men inte hänvisa vår publik till att gå med i tjänsten.

ÄG DIN HASHTAG
Fundera på om redaktionen kan etablera en egen hashtag på Twitter som 
används konsekvent. Då skapas ett eget flöde som följarna kan samlas kring 
och titta efter. Följarna kan då också själva bidra genom att tagga sina inlägg 
med samma hashtag och programmet kan få uppmärksamhet genom att 
hamna på trendlistan – en lista över ämnen som varit populära den senaste 
tiden. Där kan också frilansare som gjort inslag, eller medverkande i pro-
grammen diskutera vidare. Med en hashtag så blir det lätt för dem och er att 
nå rätt följare. Sommar i P1 till exempel har hashtaggen #sommar, Musikhjälpen 
i P3 har #mh12. 
 Glöm inte att nämna din hashtag i sändning. Såhär såg trendlistan ut 
samma dag som Sommar i P1 hade presskonferens 2012: 
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Sommars egen hashtag låg tvåa på listan (#sommar) och flera av sommarpra-
tarnas namn låg också där. Trendlistan hittar du i vänsterspalten när du är 
inloggad på Twitter.com.
 Några andra exempel på hashtags som använts flitigt av oss på 
Sveriges Radio är #SRAlmedalen, #Radiokorr, #radioliv (som samlar 
tweets ”bakom kulisserna”), #RingP1, #SommariP1, #mh12 (Musikhjälpen) 
samt #AlltidNyheter.

Spam och spambots
En populär hashtag drar ofelbart till sig spambots, alltså konton som auto-
matiskt postar spam i flödet (vilket inte händer i samma utsträckning med en 
hashtag som puffar på i konstant takt). De är ofta lätta att känna igen för oss 
svenskar eftersom de nästan alltid skriver på engelska. Vanligtvis är profil-

Alltid Nyheter 
samlade tweets 
med den egna 

hashtaggen 
#AlltidNyheter
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bilden också ett ägg, alltså Twitters standardbild för konton som inte lagt in 
någon egen. Bilder på lättklädda kvinnor är också vanligt förekommande på 
dessa konton. Så här kan det se ut (exemplet från Radiokorrespondenternas 
möte på Södra teatern i Stockholm i augusti 2012):

Dessa fejktweets är svåra att stoppa helt, men de är ofta rätt lätta att filtrera 
bort. Genom att i till exempel Tweetdeck skriva ”#ringp1 lang:sv”, så kom-
mer bara inlägg på svenska att visas upp i denna hashtag (#ringp1). 
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ENGAGERA AMBASSADÖRER
Har programmet några extra hängivna fans i de sociala nätverken? Ta hand 
om dem, för dialog och lyssna på deras åsikter och kommentarer lite extra 
noga. De kommer i gengäld att tacka dig och sprida dina inslag i sina kanaler 
och till sina nätverk. De blir ambassadörer. Titta efter vem som retweetar, 
återpostar, ofta, vilka de är som delar på Facebook och så vidare. 
 På Facebook till exempel finns det en ikon i nedre högra hörnet vid varje 
inlägg där det går att se vilka som delat.

Genom att lägga till personer som är extra engagerade i ditt arbete i egna 
listor, kan du göra det enkelt att följa dem. Listorna kan du sedan lägga som 
en egen kanal i Tweetdeck (se kapitlet Förberedelser). 
 Medverkande i programmet är också ofta utmärkta ambassadörer. Ta därför 
för vana att alltid kolla om de har Facebook- eller Twitter-konton. Medverkande 
kan och vill ofta sprida klipp och inslag de själva medverkar i och om du twittrar 
ut deras medverkan med deras kontonamn så blir det lätt för dem att retweeta. 
 Detta gäller så klart även enskilda intervjupersoner. Vill du på Twitter spri-
da en intervju med en person, använd dennas Twitter-namn så har den perso-
nen möjlighet att retweeta inlägget. I Almedalen retweetade utrikesminister 
Carl Bildt (@carlbildt) en tweet från @sverigesradio med direktlyssningslänk 
till programmet han skulle vara med i – till sina över 140 000 följare.
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Skicka gärna med länk till hemsida, länk till Facebook-sida och hashtag om 
programmet använder en sådan. Använd verktyget Twingly så att personer 
som bloggar om din journalistik vet att en länk till deras blogg kommer att 
synas på din sida. Det innebär att om en bloggare länkar till en artikel så 
placeras en länk till bloggen i Twingly-boxen under artikeln.

Och det kan vara på sin plats att återigen understryka att respekt måste för-
tjänas genom konsekvent relationsbyggande och genom att du bevisar att du 
också bidrar. Det kan också vara värt att tänka på att även om Sveriges Radio 
åtnjuter ett mycket högt förtroende hamnar journalister som yrkeskår långt 
ner på MedieAkademins Förtroendebarometer 2012. Däremot så litar folk på 
sina vänner när de är avsändare i sociala medier.

HJÄLP VARANDRA
Ofta har en redaktion flera olika konton. Utnyttja det! Ett redaktionskonto 
på Twitter kan till exempel retweeta enskilda redaktionsmedlemmar och vice 
versa för att öka spridningen. Arbeta aktivt med att koppla ihop era olika 
konton, särskilt om ni valt att posta olika typer av inlägg på olika tjänster. 
Skriv ut redaktionens Twitter-namn på Facebook-sidan och vice versa. 
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JURIDISKA FRÅGOR  
Upphovsrätt
För att få använda upphovsrättsskyddat material måste man ha upphovs-
rättsinnehavarens tillstånd. Det mesta av det material som publicerats på 
sverigesradio.se kan delas till andra sajter och sociala medier genom dela-
knapparna. Detsamma gäller den inbäddningsbara spelaren.
 När du publicerar en artikel med bilder på sverigesradio.se ska du själv 
ställa in i Isidor om bilderna får följa med ut i de sociala medierna, till exem-
pel om de får delas på Facebook. Var noga med att inte sprida bilder tagna 
av andra än Sveriges Radios egna medarbetare, om du inte skaffar tillstånd 
till det förstås.
 För bilder gäller att upphovsmän ska namnges vid publiceringen, såvida det 
inte är tekniskt omöjligt. Även upphovsmän har dock rätt att vara anonyma.
 Det går bra att bädda in till exempel Youtube-klipp om vi är säkra på att 
klippet publicerats med upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Om upphovs-
rättsinnehavaren inte gett tillstånd kan vi begå upphovsrättsintrång. Om vi 
inte är säkra får vi bara bädda in klippet om det finns mycket starka journa-
listiska skäl, det vill säga om yttrandefriheten är viktigare än det upphovs-
rättsliga skyddet i den specifika situationen. Det avgörs av ansvarig chef. Vi 
ska också vara restriktiva med att länka till material publicerat utan upphovs-
mannens tillstånd.
 Sveriges Radio har rätt att lägga material skapat av och med SR-anställda 
på Youtube. Videoklipp från programverksamheten med musik, även i bak-
grunden, ska inte läggas på Youtube. Samma sak gäller på andra videotjäns-
ter, till exempel Vimeo.

När gäller YGL?
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, gäller sverigesradio.se, m.sverigesradio.se 
och så vidare. Det vill säga sajter som Sveriges Radio tillhandahåller och där 
bara vi själva kan ändra innehållet. Utgivaren för respektive sida är ansvarig 
för innehållet och för stängda kommentarsfält, dock inte för öppna kom-
mentarsfält (läs mer under avsnittet Dialog). YGL gäller också material som 
vi publicerar i vår delbara spelare, även när den är utdelad på till exempel 
Facebook, eller artiklar som vi delar från sverigesradio.se.
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 Däremot gäller YGL inte sådant vi publicerar på annat sätt än genom 
spelaren eller genom inbäddning av våra artiklar i sociala medier. YGL gäller 
alltså inte Youtube-klipp, programsidor på Facebook, rena Facebook-poster 
eller tweets. Där är det istället den enskilde medarbetaren och de som med-
verkar i klippet/artikeln som är personligen ansvariga.
 Tänk på att det inte heller finns något efterforskningsförbud vid publice-
ring i sociala medier. Det betyder till exempel att en myndighet kan försöka 
ta reda på vem som låg bakom en uppgift som publicerats i en av våra 
statusrader på Facebook. Det gäller dock inte material som publicerats på 
sverigesradio.se och sedan bäddats in på andra plattformar, till exempel ljud 
i vår inbäddade spelare.
 För ytterligare frågor kontakta juristerna på Programsekretariatet.



104104



105

PRIVAT 
ANVÄNDANDE 
AV SOCIALA 
MEDIER
VARFÖR? 
Att medarbetare använder sociala medier privat är positivt för företaget, det 
ger oss omvärldskunskap och medarbetarna ökar sin kompetens inom ett 
viktigt område. Det bidrar till vår verksamhet.

HUR? 
För privatanställda, det vill säga för medarbetare på Sveriges Radio, begrän-
sas yttrandefriheten i och med anställningsavtalet samt genom arbetsrätts-
liga regler och principer, kollektivavtal och företagets policy vad gäller till 
exempel sociala medier.  
 Tänk på att det du gör privat kan förväxlas med den roll du har i arbetet. 
Kanske kan ett uttalande du gör på till exempel Facebook påverka din trovär-
dighet inom ett visst ämne som journalist på Sveriges Radio. I vissa fall kan 
du få vara beredd på att det kan påverka dina arbetsuppgifter om du uttalat 
dig eller bloggat på ett sätt som gör att företagets eller din trovärdighet kan 
ifrågasättas. Då kanske du måste avstå från att bevaka vissa ämnen journalis-
tiskt. Är du det minsta osäker om något du vill uttala dig om, prata med din 
chef i god tid. Oftast går det att hitta lösningar.
 Försök därför att hålla dig neutral i sakfrågor på sociala medier så att din 
trovärdighet som journalist inte skadas. Var särskilt försiktig om du arbetar 
med frågorna du uttalar dig om eller kommer att behandla eller hantera vissa 
frågeställningar i program framöver. 
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 Tänk även på att arbete med att skriva på en blogg kan anta en sådan 
omfattning att det rent av innebär att du sysslar med konkurrerande verksam-
het i kollektivavtalets mening. I sådana lägen är det i så fall viktigt att du har 
skriftligt tillstånd från din chef för att arbeta med till exempel din blogg. 
 Vidare finns det regler i lagstiftning och kollektivavtal om hur du får yttra 
dig om din arbetsgivare, den så kallade lojalitetsplikten och tystnadsplikten. 

”Medarbetarna är enligt kollektivavtalen, skyldiga att iaktta diskretion om 
både sin och andras verksamhet inom företaget, om medarbetare och med-
verkande i program och om sådana företagsinterna förhållanden, vilkas of-
fentliggörande skulle vara till skada för företagets verksamhet eller integritet. 
Medarbetarna är vidare skyldiga att i offentliga sammanhang avhålla sig från 
sådana uttalanden och åtgärder som kan medföra att företagets opartiskhet, 
särskilt på det politiska området, med fog kan ifrågasättas.”

Du bör därför till exempel vara försiktig med att sprida information som du 
får via intranätet och tänk på att respektera dina medarbetares personliga 
integritet när du använder sociala medier. 
 När du använder ett privat konto får du inte använda Sveriges Radio-
bilder eller annat material som tillhör Sveriges Radio utan att fråga först. 
Däremot är det givetvis bara bra om du länkar och delar, tipsar om program 
och så vidare.
 De konton du använder i jobbet, när du representerar Sveriges Radio, är 
aldrig privata. Inte ens om du skriver efter arbetstid. Du måste också, för-
utom gällande lagstiftning och kollektivavtal, följa Sveriges Radios program-
regler när du hanterar konton i tjänsten. 

UTMANINGAR 
Det kan vara väldigt svårt att skilja på ”privat” och ”professionellt” i sociala 
medier. Ofta har vi till exempel bara ett personligt konto på Facebook. Ef-
tersom vi är ett medieföretag finns det också medarbetare som i det publika 
blir så förknippade med Sveriges Radio att de även privat anses representera 
företaget. Det betyder att gränsen blir ännu otydligare och då måste man föra 
en levande diskussion med sin närmaste chef om vad som är okej och inte.
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 Undvik att använda din privata Facebook-profil i tjänsten, till exempel i 
kommunikation med lyssnare och besökare på webben. 

Tänk på att du uppträder som företaget Sveriges Radio när du surfar från 
våra företagsdatorer. Alla våra datorer får en IP-adress som tillhör Sveriges 
Radio. Det betyder till exempel att om du redigerar en Wikipedia-artikel utan 
att ha eget konto så kommer det att se ut som om det är Sveriges Radio som 
skrivit. Eller om du aldrig så anonymt kommenterar på en blogg så kommer 
blogginnehavaren se att du kommer från Sveriges Radio. Samma sak gäller 
såklart på olika webbforum – det är inte ovanligt att deltagarnas IP-adresser 
visas i klartext i inläggen. Det kan innebära att Sveriges Radios trovärdighet 
kan ifrågasättas.





ORDLISTA
Abuseadress En adress som alla internetleverantörer har dit man kan  
   anmäla missbruk av nätet i någon form. 

Banna, banning  Att spärra en användare, ett IP-nummer eller ett konto från  
   att använda en tjänst, till exempel ett kommentarsfält.

BBS-lagen Egentligen ”lagen om ansvar för elektroniska anslagstavor”.  
   Den lagstiftning som bland annat reglerar Sveriges   
   Radios uppsiktsskyldighet över kommentarsfälten och   
   Twingly-boxen.

Chatt  En tjänst där besökarna kan prata med varandra i realtid.

Community En sajt med stark vi-känsla. Exempelvis ett forum.

Cred, credda Att berätta varifrån man fått en uppgift eller idé.

Crowdsourcing  Att låta besökarna delta i arbetet.

Edgerank  Facebooks (hemliga) metod för att avgöra hur ”viktig”   
   en Facebook-sida är. Styr hur mycket sidans inlägg visas i  
   olika människors flöden.

Facebook -profil/ Facebook-profil är din privata profil. Facebook-sida är den  
Facebook -sida typ av sida som kändisar, artister, företag och offentliga  
   personer har. De förväxlas ofta. En profil blir man ”vän”  
   med, en sida ”gillar” man.

FAQ   En lista med vanliga frågor och svar.
(Frequently Asked 
Questions)
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Forum  En webbtjänst där deltagarna loggar in och deltar i diskus- 
   sioner. Till skillnad från kommentarer så kan forumdelta- 
   garna själva starta ämnen.

Hashtag  Ett sätt att märka inlägg på Twitter med ett ämne, så att  
   alla som vill läsa om ämnet kan hitta ditt inlägg utan att  
   behöva gissa att just du kommer att skriva om det. En   
   hashtag skrivs som ett ord eller en förkortning med tecknet  
   # först, till exempel #svpol (svensk politik), #twittboll   
   (svenska tweets om fotboll).

Inbäddad,  Innebär att man visar innehåll från en plats på nätet på en  
bädda in  annan webbsida. En Youtubevideo kan till exempel bäddas 
   in på en blogg. Videon ligger då fortfarande kvar på   
   Youtube.

IP-nummer,  Ett nummer varje internetansluten dator har. Dess ”adress”.  
IP-adress

Mention   Omnämnande. Att nämna ett annat konto på till exempel  
   Twitter eller Facebook på ett sätt så att den som omnämns  
   får ett meddelande om att denne har nämnts i ett inlägg. 

URL   Internetadress i text, till exempel sverigesradio.se eller  
   twitter.com.

Metadata  Information om en datafil och dess egenskaper. Metadatan  
   är en liten del av filen som beskriver filen. 

Mikroblogg  En tjänst där man skriver korta inlägg (ofta max 140   
   tecken). Twitter är den mest kända mikrobloggen.

Moderera,    En person som är satt att sköta en webbplats där besökarna 
moderator själva kan bidra med innehåll. Till exempel ett kommentars-
   fält eller ett forum.
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Off topic (OT)  Utanför ämnet. Om man är tydlig med ämnet/frågeställ - 
   ningen i en diskussion är det lättare både för moderatorer  
   och diskussionsdeltagare att avgöra vad som är OT.  

Posta  Publicera något i sociala medier, kommentarsfält eller   
   liknande.

Proxy  En apparat som gör att många personer kan surfa på nätet  
   men bara få en IP-adress. Används ofta av företag, skolor  
   och bibliotek. Kan också användas för att göra det svårt att  
   bli spårad, så kallad anonymitetsproxy.

PS-handboken Sveriges Radios medarbetarehandbok.

Readme  En text som man ska läsa först. I sociala medier-samman- 
   hang finns de ofta på forum för att vägleda nya besökare  
   om vilka etikettregler som finns.

Realtid  Direkt. En direktsändning sker i realtid.

Realtidsgräv Ett gräv där man på olika sätt hela tiden redovisar vad man  
   gör och involverar besökarna i arbetet.

Retweeta  Att skicka vidare ett meddelande på Twitter i syfte att låta  
   fler se det.

RSS   Ett format som gör det möjligt att prenumerera på inne - 
   hållet på en webbsida så att man får veta när sidan upp-
   daterats med ny information. 

Skärmdump  En funktion i din dator som gör det möjligt att spara en  
   bild av det du ser på din skärm. 

Socialt objekt Något som är delbart på nätet. En artikel med bild, ljud  
   och text till exempel.
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Spam   I det här sammanhanget: irrelevant information, informa- 
   tion som kommer i orimliga mängder eller information som  
   helt enkelt är oönskad och störande kan upplevas som   
   spam av användaren. 

Sökmotor  En söktjänst på webben, till exempel Google och Bing. 

Troll   Besökare som ger sig in i diskussioner i syfte att förstöra  
   för övriga deltagare.

Tweetdeck  Ett program som du kan få installerat i din dator för att  
   läsa och skriva på Twitter. Kontakta Helpdesk för att få  
   Tweetdeck. 

Twingly   En tjänst som kopplar ihop bloggar med traditionella   
   mediers webbplatser genom automatiska länkar. Om en  
   bloggare länkar till exempel en nyhetsartikel dyker det   
   upp en länk till blogginlägget i just den nyhetsartikeln om  
   både bloggare och nyhetsredaktionen använder sig av   
   Twingly.

Viral spridning Viral spridning eller viral marknadsföring handlar om   
   när publiken eller kunderna sprider ett budskap (ofta ett  
   videoklipp) utan uppmaning från företaget bakom budska- 
   pet, helt enkelt därför att det väcker sådant intresse att  
   alla vill dela med sig. Att något har ”blivit viralt” innebär  
   att budskapet sprids i mycket stor omfattning på kort tid. 

YGL   Den reglerar bland annat innehåll som publiceras på 
Yttrandefrihets- sverigesradio.se.
grundlagen 
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”Har programmet några extra hängivna fans i de 
sociala nätverken? Ta hand om dem, för dialog 
och lyssna på deras åsikter och kommentarer lite 
extra noga. De kommer i gengäld att tacka dig 
och sprida dina inslag i sina kanaler och till sina 
nätverk. De blir ambassadörer.”

- Ur kapitlet Spridning, sid 100
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”Idag är sociala medier något som de flesta 
svenskar på något sätt använder. Det innebär att 
research i sociala medier ger goda möjligheter att 
hitta och värdera nyheter eller att analysera publiken 
och publikens intressen.”

- kapitlet Research, sid 67
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FÖRBEREDELSER
1. BÖRJA MED ETT MÖTE OCH IDENTIFIERA 
REDAKTIONELLA BEHOV
Samla redaktionen till ett möte där ni bestämmer er för vad syftet med er 
närvaro i sociala medier är. Det är lättare att få arbetet att fungera om alla 
känner sig berörda och vet varför redaktionen ska lägga ner tid på sociala 
medier. Besvara frågan ”Varför ska vi hålla på med sociala medier?”.

2. BESTÄM VAR NI VILL VARA
Bestäm vilka tjänster ni vill börja med att använda och varför. Nedan följer 
en kort sammanfattning av de största:

Facebook: Brett, många användare, går att dela många olika 
sorters media, bild, ljud och film, och lyssna och titta direkt. 
Mer privat och långsammare tempo än till exempel Twitter.

Twitter: Snabbt, når agendasättare, realtidsrapportering, inte 
så stort i Sverige, hitta människor snabbt vid nyhetshändelser.

Egen blogg på sverigesradio.se: Nischat, möjlighet att bygga 
upp en community, bra för storytelling och det personliga 
perspektivet. ”Bakom kulisserna”.

Twingly: Får bloggare att länka till oss samtidigt som våra 
besökare får fördjupning.

Forum: Crowdsourcing, ämnesstyrt och nischat.

Youtube: Bra vid viral spridning i och med inbäddningsmöjlig-
heter och egen sökfunktion. Del av ett ekosystem, med eget 
kommentarsfält och rekommendationssystem. Tänk dock på 
att SR inte kan lägga ut musik på Youtube.
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3. BESTÄM NÄR NI SKA VARA AKTIVA
Kolla när era besökare och lyssnare är aktiva och planera era aktiviteter uti-
från det. Här kan man ta hjälp av verktyg för att schemalägga publiceringar 
och postningar. 

4. SKAPA KONTON
Gör enhetliga konton, det ska tydligt gå att se vem som är avsändare. Försök 
få med så mycket relevant information som möjligt. Förutom Sveriges Radio 
så kan programnamn också vara bra att få med, förutom det egna namnet. 
Försök också få med länkar till andra sociala medier-tjänster ni använder. 
Och till er sida på sverigesradio.se. Lägg också till en infotext om ni vill 
kunna använda besökarnas bilder. 

5. BYGG NÄTVERKET MEDVETET
Börja till exempel på Twitter med att följa personer, organisationer som är 
relevanta för just er programverksamhet. Leta efter relevanta hashtaggar på 
Twitter, använd programmet Tweetdeck för att göra det lättare att få över-
blick. 

6. UTSE EN ANSVARIG REDAKTÖR
Den ansvariga redaktören ska vara den som har huvudansvaret för sociala 
medier, som driver utvecklingen framåt. Den ansvariga ska inte vara den 
enda som arbetar med sociala medier. 

7. MÄT
Ta ett nollvärde, som det ser ut just nu. Det är värdet du mäter utvecklingen 
mot. Formulera mätbara mål. Till exempel:

•	 Öka	antalet	vänner	och	följare	med	25%
•	 Öka	antalet	besökare	på	programsidan	med	25%
•	 Öka	hänvisningstrafiken	med	25%	(hänvisningstrafik	är	när		 	
 besökarna hittar en länk på till exempel Facebook och klickar  
 sig till oss)
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Använd de olika tjänsternas möjligheter till statistik, men mycket av arbetet 
kommer att vara manuellt. Räkna retweets, räkna kommentarer, räkna följare. 
Skriv upp och gör ett enkelt diagram. Sätt upp på en redaktionstavla så att 
hela redaktionen på ett enkelt sätt kan ta del av resultaten.

8. SÄTT ER IN I VAR ANSVARET LIGGER
Tänk på att material som publiceras på eller bäddas in från sverigesradio.
se skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. Det innebär att ansvariga 
utgivare är juridiskt ansvariga för allt som publiceras där. Eftersom YGL inte 
gäller på sociala medier så är du personligen ansvarig för det du publicerar 
där. Det gäller även när du skriver i tjänsten.

DIALOG
Dialog är grunden för allt arbete i sociala medier. Det räcker inte med att 
prata, man måste lyssna också.

1. FORMULERA KONTRAKTET MED PUBLIKEN
Kontraktet är allt det som i vanliga fall är underförstått och oskrivet: Vad får 
man säga? Hur ofta pratar vi med besökarna? Vilken typ av innehåll kan de 
förvänta sig? Skriv ner hur ni vill att kontraktet ska se ut. 
 Några punkter kan vara:

•	 Minst	tre	inslagsidéer	i	FM	varje	vecka	ska	komma	från	nätkontakter
•	 Minst	tre	artiklar	på	hemsidan	per	vecka	ska	avslutas	med	en		
 direkt fråga och ha kommentering

•	 Så	ofta	lägger	vi	ut	innehåll	
•	 Så	ofta	pratar	vi	med	besökarna	
•	 Vad	handlar	våra	inlägg	om?
•	 Vilken	ton	har	vi?
•	 Så	fungerar	vår	kommentering

122



2. KOMMENTERING, MODERERING OCH 
REDAKTIONELL NÄRVARO
När du ber om besökarnas åsikter, tankar och kommentarer så ber du om 
deras tid. Respektera det genom att själv lägga tid och ansträngning på att 
skapa bra förutsättningar för deltagandet. Läs allt. 
 För att lyckas med kommentarsfälten krävs:

Den journalistiska idén handlar om vad ni vill uppnå med kommenteringen. 
Debatt, feedback eller tips att följa upp? Vinkeln kan göras tydlig för besökar-
na genom att man ställer en relevant fråga i publiceringen. En tydlig vinkel 
gör det lättare att moderera bort kommentarer som inte håller sig till ämnet, 
som är off-topic, OT.
 Redaktionell närvaro visar att man följer diskussionen. Ställ följdfrågor, 
styr diskussionen och ta bort inlägg som bryter mot reglerna. Våra kommenta-
rer genomgår en första moderering hos Interaktiv Säkerhet, men de ansvarar 
bara för att ta bort inlägg som innehåller förtal eller som riskerar att bryta 
mot lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den journalistiska 
modereringen måste redaktionen själv stå för. Ta aldrig bort inlägg utan stöd 
för det i kommenteringsreglerna.
 Svara på frågor och kritik. Att bara lämna frågor obesvarade ser illa ut 
och riskerar att skapa ilska och frustration hos besökarna. Försök att vara 
ärlig och ödmjuk när du svarar. 

3. ÄNDRA ALDRIG EN ARTIKEL MED KOMMENTERING 
UTAN ATT SKRIVA UT DET
När du ändrar texten ändrar du också förutsättningarna för kommenteringen 
och det måste framgå.

1. En journalistisk idé 
2. En tydlig vinkel på kommenteringen
3. Redaktionell närvaro
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4. CREDDA OCH TACKA
På internet finns en utpräglad kultur av att hänvisa tillbaka till källan och 
berätta varifrån fakta och åsikter kommer. Bra kommentarer och annan input 
förtjänar att visas upp.

5. NÄR DET STORMAR – TA DET LUGNT
Agera inte i panik, men moderera tydligt. Förtydliga kontraktet och skärp 
eventuellt modereringen. Försök vara personlig och transparent. Stå för 
dina misstag.

RESEARCH
1. GÖR EN EGEN DIARIERUNDA
Skapa en egen ”diarierunda” med sökningar på bloggar och listor på till 
exempel Twitter för att sortera personer/ämnen. En sökning kan göras på en 
hashtag eller ett sökord på Twitter (till exempel #svpol för svensk politik). 
Använd gärna programmet Tweetdeck för att lättare få överblick. Skapa också 
RSS-flöden på relevanta ämnesområden. RSS-flöden är ett slags prenumera-
tion som du lägger in i en RSS-läsare. Exempel på sådana är Google Reader 
och Netvibes. Till Ipad, Iphone och Android finns appen Flipboard. För 
pågående skeenden kan du använda Twitter search (https://twitter.com/#!/
search-advanced) för att söka på nyckelord: namn, geografiska platser och 
ämnesord till exempel. 

2. VAR SOCIAL
Folk kommer inte att börja hjälpa dig med research bara för att du dyker upp 
på Twitter och börjar be om information – för att få något måste man ge något 
tillbaka. Besökarna hjälper gärna folk de känner och har en relation till. Det 
är också lättare att källkritiskt bedöma personer man följt under en längre tid.

3. ANVÄND BESÖKARNA
Uppföljningar och nyhetstips kan finnas i kommentarsfälten. Var inte rädd för 
att använda kommentarsfältet aktivt. Ofta är det en bra idé att ställa frågor 
direkt i artikeltexten.
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 Crowdsourcing är ett sätt att systematiskt ta hjälp av besökarna i ett 
arbete. Det kan handla om ett realtidsgräv, där journalisterna redovisar hela 
processen på till exempel en blogg. Tips och förslag tas emot direkt på sidan 
under hela arbetets gång och bestämmer hur grävet ska gå vidare. Crowd-
sourcing kan också vara att låta besökarna delta direkt. Exempelvis som när 
Svenska Dagbladet bad folk att skriva in sin bolåneränta på en interaktiv karta.
 Några faktorer som styr om ett ämne lämpar sig för crowdsourcing:

Crowdsourcing kan också starta på eget initiativ av en grupp människor. På 
forumet Flashback har till exempel gräv om fotografen Terje Hellesø, våld-
täkten i Bjästa och kring ”TV-läkarens man” skett. Som journalist kan man, 
efter sedvanlig källkritik, välja att ta in sådant material i sin journalistik, eller 
inleda ett mer formellt samarbete. Tänk bara på att ge cred och visa respekt 
för det arbete som gjorts.
 Material som genererats genom crowdsourcing kräver oftast omfattande 
källkritisk granskning. Det är också viktigt att tänka på att sändningstillstån-
dets regler om opartiskhet, saklighet och privatliv ska tillämpas när material 
publiceras löpande på sociala medier.

•	 Stort	allmänintresse	för	ämnet.	Det	gäller	ju	all	journalistik,	
 men det är extra viktigt när målet inte bara är att få folk att   
 läsa och lyssna, utan också aktivt bidra. 
•	 Stort	engagemang	hos	publiken	för	frågan.	Är	ämnet	redan	något		
 som debatteras och diskuteras? Är publiken redan aktiv, eller  
 är vinkeln så ny att det kommer krävas att engagemanget väcks  
 av dig?
•	 En	tanke	om	vad	publiken	kan	få	ut	av	grävet.
•	 Enkelt	att	delta	–	tröskeln	ska	vara	så	låg	att	även	nätovana		 	
 vågar.
•	 Kontinuerlig	marknadsföring.	Publiken	måste	känna	till	att		 	
 grävet pågår, påminnas om varför de ska delta och få exempel  
 på att deras input tas till vara.
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SPRIDNING
1. FÖRPACKA GRUNDMATERIALET RÄTT
En bra förpackning av det som ska spridas är viktigt. Bilder, filmer och ljud-
klipp ger mer än bara text. Se till få med bra metadata, alltså en rubrik och 
beskrivning av materialet, eftersom till exempel ljudklipp ofta sprids för sig, 
utan eventuell artikel med. Om det då saknas bra metadata så blir klippet 
obegripligt. Innehåll som väcker starka reaktioner har lättare att få spridning 
än till exempel en text om programinnehåll – våga vara personlig. 

2. GÖR DET ENKELT
Undvik inlägg av typen ”Idag blir det ett roligt program, lyssna på vår sajt”. 
Lägg istället in det roliga klippet direkt – det ska vara enkelt att lyssna där 
man är. Då ökar chansen att lyssnaren sedan delar klippet vidare. 

3. VAR SNABB
Intresset att sprida vidare falnar snabbt – lägg ut innehåll så fort det är klart. 
Händer något roligt under sändning, lägg upp det direkt. Då kan du ofta 
också nämna kommentarerna i sändning för att på så sätt ytterligare öka 
spridningen. 

4. VAR PERSONLIG
Om du bara klistrar in en länk på din Facebook-sida, utan att berätta varför 
den är intressant minskar chansen att någon kommer att klicka på den. Vill 
du få spridning på något måste du också kunna motivera varför det är intres-
sant. Skriv personligt.

5. BLI AGENDASÄTTARE
Om dina följare lär sig att du ofta kommer med bra material kommer de åter-
vända oftare och sprida material vidare. Jobba medvetet med att sprida inte 
bara ditt eget material utan också sådant fördjupningsmaterial som du stöter 
på under ditt arbete. 
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6. ANVÄND MÅNGA KANALER
Olika sociala medier-tjänster har olika styrkor. Använd dem i kombination 
för att maximera genomslaget. Hänvisa mellan FM, Facebook och Twitter till 
exempel och se till att informera dina besökare om var du befinner dig.

7. ÄG DIN HASHTAG
Genom att skapa en hashtag för alla tweets från ditt program skapar du en 
”kanal” dit besökarna kan gå för att följa er. Samtidigt blir det ett sätt för 
dem att kommunicera med er – de kan också märka sina tweets med samma 
hashtag. Om en hashtag blir riktigt framgångsrik kan den ta sig upp på Twit-
ters lista över trendande ämnen – och därmed få ännu större spridning.

8. ENGAGERA AMBASSADÖRER
Identifiera extra engagerade besökare och lyssna på dem lite extra. När du 
twittrar, glöm inte att nämna intervjupersoner och medverkande med deras 
(eventuella) kontonamn så att de också lätt kan retweeta, återposta, inlägget.

9. TÄNK PÅ UPPHOVSRÄTTEN OCH YGL-SKYDDET
Använd så långt det är möjligt SR:s inbäddade spelare och delningsfunk-
tionen för att sprida SR:s material eftersom YGL och de upphovsrättsliga 
avtalen då gäller. 

REGLER SOM STYR 
ARBETET
1. ENSAMANSVARET GÄLLER PÅ SVERIGESRADIO.SE
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, gäller sverigesradio.se, m.sverigesradio.se 
och så vidare, alltså sajter som Sveriges Radio tillhandahåller och där bara 
vi själva kan ändra innehållet. Utgivaren för respektive sida är ansvarig för 
innehållet. YGL gäller också material som vi publicerar i vår delbara spelare, 
även när den är utdelad på till exempel Facebook, eller artiklar som vi eller 
andra delar från sverigesradio.se.
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2. PÅ ANDRA WEBBPLATSER KAN MAN VARA 
PERSONLIGEN ANSVARIG
YGL gäller inte sådant vi publicerar på annat sätt än genom spelaren eller 
genom inbäddning av våra artiklar i sociala medier. YGL gäller alltså inte 
Youtube-klipp, programsidor på Facebook, rena Facebook-poster eller tweets. 
Där är det istället den enskilda medarbetaren och i vissa fall de som medver-
kar i klippet/artikeln som är personligen ansvariga.

3. INGET EFTERFORSKNINGSFÖRBUD
Tänk på att det inte heller finns något efterforskningsförbud vid publicering 
i sociala medier. Det betyder till exempel att en myndighet kan försöka ta 
reda på vem som ligger bakom en uppgift som lämnats för publicering på 
till exempel Facebook. Efterforskningsförbudet gäller dock material som 
publicerats på sverigesradio.se och sedan bäddats in på andra plattformar, 
till exempel ljud i vår inbäddade spelare.

4. TÄNK PÅ KÄLLSKYDDET!
Sveriges Radio tillämpar samma källskydd i sociala medier som vi gör i vår 
övriga verksamhet. I vissa fall kan det handla om det grundlagsfästa meddelar-
skyddet. Det innebär att du som handskas med uppgifter från en källa som öns-
kat vara anonym har en skyldighet enligt YGL att hålla källans identitet hemlig.

Ansvaret för kommentarer
Ett öppet kommentarsfält där kommentarer modereras i efterhand lyder inte 
under YGL, det vill säga det finns ingen ansvarig utgivare. Varje skribent är 
själv ansvarig för det den skriver. Den som tillhandahåller ett kommentarsfält 
måste hålla uppsikt över tjänsten, det enligt lagen om elektroniska anslags-
tavlor. Sveriges Radio kan alltså som tillhandahållare ställas till ansvar om vi 
inte ”skyndsamt” tagit bort inlägg som uppenbart innehåller vissa brott, till 
exempel hets mot folkgrupp, uppvigling och upphovsrättsintrång. Våra riktlin-
jer anger att vi ska moderera alla inlägg inom tolv timmar (för nyhetsverksam-
het) eller 24 timmar (för övrig verksamhet).
 Ett stängt kommentarsfält är samma sak som en publicerad artikel. 
Eftersom bara vi på SR kan ändra i kommentarerna lyder de under YGL och 
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ansvarig utgivare har ensamansvaret. Det betyder att beslut om stängande av 
kommentarsfält ytterst måste fattas av ansvarig utgivare.

5. ANVÄNDA MATERIAL SKYDDAT AV UPPHOVSRÄTT
För att få använda upphovsrättsskyddat material måste man ha rättighetsin-
nehavarens tillstånd. Det mesta av det material som publicerats på sveriges-
radio.se kan delas till andra sajter och sociala medier genom den inbädd-
ningsbara spelaren och dela-knapparna.
 När du publicerar en artikel med bilder på sverigesradio.se ska du själv 
ställa in i Isidor om bilderna får följa med ut i de sociala medierna, till exem-
pel om de delas på Facebook. Var noga med att inte sprida bilder tagna av 
andra än Sveriges Radios egna medarbetare, om ni inte har tillstånd till det.
 För bilder gäller att upphovsmän ska namnges vid publiceringen, om det 
inte är tekniskt omöjligt. Även upphovsmän har dock rätt att vara anonyma.
 Ibland laddar besökare upp bilder på våra Facebook-sidor. När vi ber 
dem göra det bör vi upplysa dem om att de måste ha upphovsrätten till 
bilderna och att Sveriges Radio får rätt att använda dem också i andra delar 
av verksamheten. Följande text kan läggas in i ”Om”-rutan på Facebook: 
”Genom att ladda upp bilden intygar du att du har upphovsrätten till bilden 
och att Sveriges Radio får använda den i sin verksamhet.” Då kan man ta 
bilden från Facebook och publicera den på sverigesradio.se. Du kan självklart 
också ställa frågan direkt till besökaren.
 Det går bra att bädda in till exempel Youtube-klipp om vi är säkra på att 
klippet publicerats där med rättighetsinnehavarnas tillstånd. Om vi inte är 
säkra får vi bara bädda in klippet om det finns mycket starka journalistiska 
skäl, det vill säga att yttrandefriheten är viktigare än det upphovsrättsliga 
skyddet i en viss situation. Det beslutet måste tas av ansvarig chef. Vi ska 
också vara restriktiva med att länka till material publicerat utan upphovs-
mannens tillstånd.
 SR har rätt att lägga material skapat av och med SR-anställda på 
Youtube. Klipp från programverksamheten med musik, även i bakgrunden, 
ska inte läggas på Youtube. Samma sak gäller på andra videotjänster, till 
exempel Vimeo.
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6. TILLÄMPA PROGRAMREGLERNA I SOCIALA MEDIER
Sveriges Radio ska tillämpa de grundläggande principerna om reklamfrihet, 
opartiskhet, saklighet och demokratiska värden liksom programreglerna i 
övrigt på sin verksamhet på webben och i sociala medier. Tänk till exem-
pel på att vi inte får uppmana någon i radio att gå med i enskilda sociala 
medier-tjänster eftersom vi riskerar att gynna de kommersiella intressen som 
står	bakom.	Det	är	okej	att	säga	”Eva	sa	till	oss	på	Facebook…”,	men	inte	
”Gå med i Facebook och följ oss!”. Vi får heller inte nämna Facebook/Twitter 
alltför många gånger i samma sändning.

ANSVARIG CHEF I 
SOCIALA MEDIER
1. ANSVARIG CHEF SKA SE TILL ATT MED-
ARBETARNA ÄR INFORMERADE
Ansvarig chef ska informera medarbetare om att de själva ansvarar för det 
innehåll de publicerar på andra platser än sverigesradio.se. Detsamma gäller 
för dem som medverkar i material som publiceras av oss i sociala medier, till 
exempel i ett Youtube-klipp. Om den inbäddade spelaren används gäller dock 
YGL, samma sak om text sprids genom dela-funktionen. Även i våra kom-
mentarsfält är alla ansvariga för sina egna inlägg. 

2. ANSVARIG UTGIVARE STÄNGER 
KOMMENTARSFÄLT
Ett stängt kommentarsfält  betraktas juridiskt som en ”vanlig” publicering 
och omfattas därför av YGL. Beslut om att stänga kommentarsfält fattas yt-
terst av ansvarig utgivare.

3. ANSVARIG CHEF AVGÖR VILKA TJÄNSTER 
(FACEBOOK, TWITTER ETC.) SOM SKA ANVÄNDAS 
Varje tjänst har sina egna användaravtal. Även om SR skulle kunna använda 
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en tjänst, kan det finnas bestämmelser i avtalen som inte passar vår verk-
samhet. Ansvarig chef beslutar om redaktionen ska använda en tjänst.

4. ANSVARIG CHEF GÖR AVSLUT PÅ KONTON SOM 
INTE LÄNGRE ANVÄNDS
Det ska tydligt framgå vilka konton som är aktiva och som besökarna kan 
förvänta sig redaktionell återkoppling från och vilka konton som är inaktiva, 
eller döda. Det kan visas genom information på kontot eller genom ett avslu-
tande inlägg. Ansvarig chef beslutar och ansvarar för att stängning och/eller 
radering av avslutade konton sker.

5. KONTOTECKNARE
Ansvarig chef ska stå som kontotecknare, utom i de fall då det är tekniskt 
omöjligt. 

6. KONTAKTUPPGIFTER
I de fall det är möjligt ska det alltid finnas en uppdaterad kontaktuppgift 
som gör att man kan kontakta kontoinnehavaren på annat sätt än genom den 
aktuella sociala medier-tjänsten. Det kan handla om en e-postadress eller 
telefonnummer till ansvarig chef. 

7. FALSK IDENTITET
Ibland finns det tillfällen när vi använder falska identiteter, i samband med 
till exempel undersökande uppdrag. Användandet av falsk identitet i sociala 
medier jämställs här med användandet av dold mikrofon (se PS-handboken, 
s. 94). Beslut om att använda falsk identitet tas alltid i samråd med ansvarig chef. 

PRIVAT ANVÄNDANDE 
AV SOCIALA MEDIER
1. SVERIGES RADIOS INSTÄLLNING
Att medarbetare använder sociala medier privat är positivt för företaget, det 
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ger oss omvärldskunskap och medarbetarna ökar sin kompetens inom ett 
viktigt område. Det bidrar till vår verksamhet.

2. REGELVERK
För privatanställda, det vill säga för medarbetare på Sveriges Radio, begrän-
sas yttrandefriheten i och med anställningsavtalet samt genom arbetsrätts-
liga regler och principer, kollektivavtal och företagets policy vad gäller till 
exempel sociala medier.  

3. DET DU GÖR PRIVAT KAN PÅVERKA DIN ROLL 
PÅ SVERIGES RADIO
Det kan påverka dina arbetsuppgifter om du uttalat dig eller bloggat på ett 
sätt som gör att företagets eller din opartiskhet kan ifrågasättas. Då kanske 
du till exempel måste avstå från att bevaka vissa ämnen journalistiskt.  Är 
du det minsta osäker om din blogg eller har tankar i övrigt om något du vill 
uttala dig om, prata med din chef i god tid. Oftast går det att hitta lösningar.

4. ANVÄND INTE SR-MATERIAL PRIVAT
När du använder ett privat konto får du inte använda Sveriges Radio-bilder 
eller annat material som tillhör Sveriges Radio utan att fråga först. Däremot 
är det givetvis bara bra om du länkar och delar, tipsar om program och så vidare.

5. DINA JOBBKONTON ÄR ALDRIG PRIVATA
De konton du använder i jobbet, när du representerar Sveriges Radio, är 
aldrig privata. Inte ens om du skriver efter arbetstid. Du måste också förutom 
gällande lagstiftning och kollektivavtal följa Sveriges Radios programregler 
när du hanterar konton i tjänsten. 

6. UNDVIK ATT ANVÄNDA PRIVATA FACEBOOK-
SIDOR I TJÄNSTEN
Undvik att använda din privata Facebook-profil i tjänsten, till exempel i kom-
munikation med lyssnare och besökare på webben. Då är det bättre att skapa 
en Facebook-sida, på samma sätt som andra offentliga personer gör.
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7. TÄNK PÅ ATT DU REPRESENTERAR SR NÄR DU 
ARBETAR FRÅN SR:S NÄTVERK
Tänk på att du uppträder som företaget Sveriges Radio när du surfar från 
våra företagsdatorer. Alla våra datorer får en IP-adress som tillhör Sveriges 
Radio. Det betyder att det syns att det är en person från en Sveriges Radio-
dator som besökt en sajt, skickat e-post eller lämnat en kommentar. Iaktta 
därför försiktighet med hur du använder din arbetsdator.
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