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”Sveriges Radio ska arbeta med mångfald inom 
programutbudet. Genom att vara metodisk 
i din research i sociala medier kan du istället 
söka kontakt med människor som speglar 
vårt mångfacetterade samhälle, och skapa en 
journalistik med många åsikter, erfarenheter 
och perspektiv, snarare än små, röststarka och 
priviligierade grupper.”

- Ur kapitlet ATT GÖRA RESEARCH I   
GRUPPER (sid 178)
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FÖRORD
Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst, vilket innebär att  
publiken alltid måste komma först. Vi arbetar på deras uppdrag, med ambi-
tionen att vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. 
Det handlar inte bara om att göra radioinnehåll som möter dess behov och 
förväntningar, utan också om att ge publiken möjlighet att delta och påverka 
innehållet.

I en snabbt föränderlig medievärld, där konkurrensen och sätten att 
konsumera medialt innehåll förändras i högre tempo än någonsin, är vår 
relation till publiken central. Sociala medier är på många sätt en nyckel i den 
relationen. Genom sociala medier kan vi nå ut på nya sätt, men framför allt 
skapa starkare engagemang kring våra ämnen och vårt innehåll.

Den första utgåvan av den här handboken fyllde uppenbarligen ett tom-
rum och har betytt mycket för att bygga kunskap om hur en redaktion kan 
och bör arbeta i sociala medier. Den blev också en viktig katalysator för en 
mer genomgripande förändring på Sveriges Radio – en förändring som redan 
var påbörjad, men som fick kraft och fart med handbokens hjälp.

Numera är det tydligt uttalat i vår företagsstrategi att sociala medier är 
ett av de tre ben som verksamheten står på, utöver marksänd radio och våra 
egna digitala plattformar. En handlingsplan för sociala medier ingår idag i 
alla beställningar av program och kanaler, öppenhet är ett av företagets kärn-
värden och ett av de strategiska målen för företaget är att möta publiken där 
den befinner sig. Och den är allt oftare på sociala medier som har blivit ett 
nav för den moderna mediekonsumtionen för alltfler. I de flesta åldersgrupper 
är det fler som tar till sig information via sociala medier en genomsnittlig dag 
än som lyssnar på radio.
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Det finns, kort sammanfattat, fyra skäl för våra medarbetare att vara bra 
på sociala medier:

• Det är ett effektivt arbetsverktyg för att göra bättre journalistik
• Det gör publiken mer medskapande och delaktig
• Det stärker varumärket och ökar kännedomen om vad vi gör
• Det sprider innehållet och får fler att lyssna i mobilen

Sociala medier-handboken är ett viktigt verktyg för att bygga kunskap om hur 
vi bäst uppnår detta – och för att skapa förståelse för att det inte finns några 
enkla och snabba framgångsrecept. Att arbeta med sociala medier är att 
investera i relationer. Rätt hanterat leder det till publikens förtroende. Och 
vad kan vara viktigare att satsa på än det?

för Sveriges Radios företagsledning

Martin Jönsson
Digital direktör, Sveriges Radio
@MJSverigesradio
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INLEDNING
Våren 2013 gav vi ut första upplagan av den här handboken, och det gläder 
oss att många tagit del av den och haft nytta av den, även utanför Sveriges 
Radio. Mycket har hänt sedan dess, både vad gäller utvecklingen av de 
sociala medierna, och vår kunskap om hur man använder dem som journalist. 
Väsentliga delar av boken är därför nyskrivna, omarbetade eller uppdaterade. 
Vi ser också hur yrkesrollen, som journalist i sociala medier, har professio-
naliserats. För Sveriges Radios del betyder det bland annat att redaktionens 
närvaro i sociala medier inte bara fungerar som ett stöd åt Sveriges Radios 
verksamhet i radio (FM) och på webben. Det som tidigare ofta betraktades 
som en bisyssla för webbredaktören, främst med mål att driva trafik till den 
egna sajten, utgör idag som en självständig del av redaktionens vardag. 
Många redaktioner inom Sveriges Radio gör idag journalistik där man tar 
hänsyn till de sociala plattformarnas egenart: Facebook, Twitter, Instagram 
och kommentarsfält följer sin egen logik, och man behöver lära sig vilken 
ton och vilken sorts innehåll som fungerar bäst för att redaktionen ska nå 
framgång. 

Om du till exempel jobbar med en nischkanal, ett program med spets eller 
en språklig minoritet ger sociala medier dig möjligheten att bli ett nav i ett 
community, ett nätverk. Personerna som talar din redaktions språk kanske finns 
utspridda geografiskt men samlas i grupper och forum i de sociala medierna.

Idag står Sveriges Radios verksamhet på tre ben: FM, digitalt och socialt. 
Det innebär att varje redaktion ska utveckla en genomarbetad strategi för vart 
och ett av benen, där journalistiken i sociala medier utgör en fristående del 
av redaktionens arbete, jämbördig med radiosändning och publicering på sajt 
och i mobilappar. Den här handboken är en vägledning i det arbetet, och den 
är uppdelad i fyra delar: 

• Förberedelser 
• Dialog 
• Research 
• Spridning
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Boken innehåller även ett avsnitt om privat användande av sociala medier, 
och ett kapitel om de vanligaste plattformarna och vad som utmärker dem. 
Vi har medvetet valt att bryta ut plattformarna i en egen avdelning, eftersom 
vi vet att innehållet kommer att dateras snabbare än de mer grundläggande 
principerna i boken. Med den brasklappen vill vi ändå dela med oss av tips 
och handgrepp som gäller när den här boken går till tryck. Sist i boken finns 
också en ordlista som förklarar knepiga begrepp som används.
Vi hoppas att ni får stor användning av boken!

SÅ HÄR ARBETAR SVERIGES RADIO  
MED SOCIALA MEDIER
Arbetet med sociala medier i Sveriges Radio sker så nära publiceringen som 
möjligt. Vi arbetar decentraliserat och det huvudsakliga ansvaret, precis som 
när det gäller vår övriga journalistik, ligger hos någon av våra många ansva-
riga utgivare och där det dagliga arbetet sköts av reportrar, producenter och 
ibland sociala medier-redaktörer. Ytterst ansvarig för strategin är Sveriges 
Radios digitale direktör, Martin Jönsson. 

Sociala medier-gruppen
Sveriges Radios avdelning för Digitala medier har en grupp utvecklings-
redaktörer med specialistkompetens inom sociala medier-journalistik. Deras 
arbetsuppgifter omfattar utbildning, coachning, kunskapsinhämtning och 
metodutveckling. Vid större satsningar, som Musikhjälpen, P3 Guld och val-
samarbeten, kopplas gruppens medlemmar in för direkt medverkan i arbetet 
på sociala medier. 

Digitala utvecklingsredaktörer
På Digitala medier arbetar även digitala utvecklingsredaktörer med ansvar för 
metodutveckling på webben och i viss utsträckning sociala medier för kanaler 
och områden.

Superanvändare
Sociala medier-gruppen ansvarar också för att årligen utbilda och kompetens-
utveckla ett nätverk av superanvändare från hela företaget. Det sker framför 
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allt på de stora superanvändarutbildningarna som också kan ses i efterhand 
på intranätet. Målet är att varje redaktion ska ha en egen superanvändare 
med spetskunskaper, som i sin tur kan utveckla journalistiken på sin enhet 
och utbilda de egna arbetskamraterna. Superanvändarna är också specialist-
gruppens förlängda arm ute i verksamheten och de som man vänder sig till i 
första hand. Samtliga chefer har också fått en heldagsutbildning om chefs-
rollen i arbetet med sociala medier.

Redaktionerna hjälper varandra
I ett stort företag som Sveriges Radio finns en styrka och en stor potential i 
ett väl fungerande nätverk, där redaktioner av olika karaktär kan lära av var-
andra, och utnyttja varandras resurser och kunskaper. Tänk därför på att odla 
även de interna relationerna, till exempel när du vill arbeta med crowdsour-
cing (med samarbete över kanal- och redaktionsgränser) eller i din redaktions 
utvecklingsarbete. En annan redaktion kan ha kommit längre, byggt upp sina 
nätverk och skrivit manualer, strategidokument och handlingsplaner som 
du kan kopiera, dra nytta och inspireras av. Ha som grundfilosofi att du får 
tillbaka lika mycket som du investerar i utbytet med andra.

Palmira Koukkari 
Mbenga, P3 Ny-
heter. Foto: Arash 
Mokhtari / Sveriges 
Radio
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Precis som med allt journalistiskt arbete är det viktigt att skapa struktur i 
arbetet med sociala medier. Varje redaktion på Sveriges Radio ska därför ha 
en handlingsplan för sociala medier. På vänster sida finns ett exempel på hur 
den kan se ut.

Handlingsplanen kan rymmas på en A4-sida, men också vara mer utför-
lig. Det är den ni utgår ifrån när ni skapar era vardagliga redaktionella ruti-
ner. Raka rör i P4 är ett påhittat program, men handlingsplanen skulle kunna 
vara på riktigt. Redaktionens superanvändare är den som i första hand ser till 
att de ansvariga till exempel har rätt verktyg och rätt kompetens för att sätta 
och utvärdera mål och läsa statistik. Illustration: Per Palmqvist  
/ Sveriges Radio

FÖRBEREDELSER
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Varje år ska din redaktion revidera handlingsplanen. Då utgår ni från de fem 
frågorna som du också ser i handlingsplanen för Raka rör i P4:

1. Vad vill vi få ut av vår närvaro i sociala medier?
2. Vilka sociala plattformar ska vi använda?
3. Hur organiserar vi arbetet med sociala medier på redaktionen? 
4. Vilka verktyg och vilken kompetens behöver vi för att uppnå det  

vi vill?
5. Vilka är våra mål, och hur mäter vi dem?

Det är viktigt att hela redaktionen är involverad i arbetet med sociala medier, 
även om en, två eller tre personer är huvudansvariga (exempelvis nyhets-/ 
redaktionschefen och superanvändaren). På en redaktion finns det ju inte 
bara en telefon, som en person svarar i, utan flera. På samma sätt är närva-
ron på sociala medier redaktionella verktyg som berör hela redaktionen. Fler 
ögon och öron ser och hör mer. Och precis som det på en nyhetsredaktion 
ingår i de dagliga rutinerna att kolla kommunposten och ringa polisens inre 
befäl bör även bevakning och användning av de sociala kanalerna vara en del 
av den redaktionella vardagen.

Vad vill vi få ut av närvaron i sociala medier?
Handlingsplanen måste utgå från redaktionens behov, vad ni vill få ut av när-
varon på en eller flera plattformar. Vill ni skapa diskussion och debatt, få in 
nya idéer, eller initiera ett större gräv? Vill ni få feedback på er journalistik? 

Allt arbete med sociala medier bottnar i dialogen med publiken. Det 
är nyckeln till både framgångsrik research och spridning av eget material. 
Dialog kräver att man svarar och bidrar till samtalet – mer om det i kapitlet 
Dialog.

Vilka sociala plattformar ska vi använda?
Redaktionens behov styr också valet av plattform/plattformar. För en redak-
tion som behöver vara snabb kan Twitter vara bäst, för dem som bygger re-
lationer är Facebook kanske bättre och för dem med en yngre målgrupp och 
välkända programledarprofiler är Instagram ofta rätt val. Många redaktioner 
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kombinerar idag flera olika plattformar, men lägger tyngdpunkten på en eller 
två av dem. Ni kan mycket väl vara aktiva i flera sociala medier samtidigt, 
men tänk på att resurserna ska räcka till för att interagera med publiken. 
Ett inaktivt konto skapar bara irritation. Automatpubliceringar används av 
många nyhetsredaktioner och kan fylla samma funktion som ett RSS-flöde. 
Men tänk på att de inte ersätter en personlig närvaro, eftersom de ofta ger ett 
opersonligt intryck, och kan upplevas som spam. Har ni ett autoflöde på twit-
ter bör ni fortfarande hålla koll på om någon försöker prata med kontot. På 
twitter kan man koppla en alert-funktion till redaktionsmejlen exempelvis.

Nya tjänster kommer och går, så kunskap om dem är färskvara. Följ därför 
utvecklingen noga, för att inte hamna på efterkälken när nya plattformar 
växer och till och med går om de redan etablerade. I kapitlet Plattformar kan 

Utsikt från Visby, via 
@P4Gotland:s Twit-
terkonto. Foto: Henrik 
Wallenius / Sveriges 
Radio
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du läsa mer om ett antal olika sociala medier, till exempel Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube och Pinterest.

Hur organiserar vi arbetet på redaktionen? 
Det bör vara en eller några få personer som har huvudansvaret för närvaron i 
sociala medier:

• En chef (nyhets-, program- eller redaktionschef) har det övergripande 
ansvaret, och delegerar…

• … till den eller de som utför det praktiska arbetet. Ofta finns det en 
utsedd resurs för detta på redaktionen. Den funktionen kan ha olika 
namn på olika redaktioner: sociala medier-redaktör, publikredaktör, 
dialogredaktör eller sociala medier-korrespondent

• Någon av dessa, eller båda, bör vara redaktionens superanvändare. 
Superanvändaren är den eller de på redaktionen som har störst kun-
skap om sociala plattformar och hur de förändras, och den som kom-
petensutvecklar och utbildar de egna arbetskamraterna. Superanvän-
darna är utvecklingsredaktörernas förlängda arm ute i verksamheten, 
och står i direktkontakt med sociala medier-gruppen. Superanvän-
daren går också en gång om året Sveriges Radios fortsättningskurs i 
sociala medier-journalistik 

• Glöm inte att utse den som sköter det praktiska när den ordinarie 
sociala medier-redaktören är sjuk eller ledig 

P4 Kronobergs 
sociala medier-
redaktör Emma 
Kvennberg 
introducerar sin 
ersättare Anton 
Yngvesson för 
publiken.
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Detta betyder som sagt inte att de ansvariga 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 arbetet med sociala medier. Ett exempel: 
på Facebook styr en algoritm hur ofta dina inlägg visas i andra användares 
flöden, och om det man publicerar upplevs som spam kan det istället 
påverka spridningen negativt. För att undvika det bör redaktioner som arbetar 
med Facebook begränsa antalet personer som arbetar med en sida, för att 
undvika att alltför många publicerar inlägg alltför ofta. Sådant beteende 
straffas av algoritmen.

Det ska aldrig vara fler än två personer som har den högsta behörighets-
graden, ”admin”, på Facebooksidan. Det betyder att bara de kan ge nya 
personer behörigheter.

Vilka verktyg och vilken kompetens behöver vi? 
Handlingsplanen måste svara på följande frågor, när det handlar om teknisk 
utrustning och personalens kunskaper:

• Vem är redaktionens superanvändare? Behöver hen ytterligare 
utbildning?

• Behöver andra redaktionsmedlemmar utbildas/kompetensutvecklas? 
Superanvändaren är den som i första hand ser till att arbetskamra-
terna har tillräcklig kunskap 

• Har ni rätt teknisk utrustning? Kamera, internetuppkoppling där det 
behövs, programvara och mobilappar för olika plattformar. Försök att 
enas om vilka appar redaktionen använder

 
Vilka är våra mål, och hur mäter vi dem? 
För att kunna se om arbetet varit framgångsrikt måste redaktionen först 
bestämma vad att lyckas betyder. Skilj mellan hårda mål (antalet följare, 
gilla-markeringar på en Facebook-sida) och mjuka mål (livaktig dialog, bidrag 
från publiken som tips/bilder) och mät båda var för sig. Men kom ihåg att 
bra arbete med mjuka mål ofta ger goda resultat för era hårda mål, eftersom 
medveten publikdialog kommer att synas i siffrorna. Fokusera till en början 
på några få, enkla mål. Det finns inget egenvärde i att ha många följare/ 
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gillare, men det duger utmärkt som en första indikator på hur arbetet löper. 
När arbetet går bra, utveckla vidare!

Ta nollvärde
När ni bestämt vilka mål ni vill ha och vad ni ska mäta, ta ett nollvärde och 
notera hur det ser ut just nu. Har ni idag 150 gillare av er Facebook-sida, 
eller 150 följare på Twitter, då är det nollvärdet. 

Ta fram resultat och dra lärdom
Bestäm vem som ansvarar för statistiken och bestäm hur ofta ni mäter. 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.

Facebook 
Facebook har en egen statistiksida, som kallas Statistik/Insights. Där ser du 
till exempel hur dina inlägg sprids. Tänk på att du måste vara administratör 
för sidan för att se statistiken. Några enkla värden att börja mäta:

• Antalet gilla-markeringar för din sida. Tänk på att detta inte nödvän-
digtvis är ett effektivt mått på framgång. En sida med 500 gilla-
markeringar och en aktiv och trogen publik når fler än en sida med 
12 000 passiva gillare

• Antalet interaktioner, det vill säga visningar, gilla-markeringar, kom-
mentarer och delningar på dina inlägg 

• Inläggets räckvidd (post reach). Definieras av Facebook som antalet 
unika användare som fått upp ditt inlägg i sina nyhetsflöden

• Räckvidd/vecka. Genomsnittlig räckvidd för hur många som på något 
sätt kommit i kontakt med din sida  
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Twitter
Du kan se direkt vid varje inlägg hur många som retweetat ditt inlägg:

Under bilden står hur många som har retweetat inlägget. Den här tweeten 
har alltså spridits av 631 personer/konton, och favoritmarkerats 1 300 
(1.3K) gånger. 

Twitter har ett eget statistikverktyg, som du hittar under analytics.twitter.
com när du är inloggad på ditt konto. Det visar bland annat räckvidd på en-
skilda tweets, sammanlagd räckvidd över tid och reaktioner på tweeten, som 
retweets, favoritmarkeringar och hur många som klickat på länken/bilden i en 
tweet. Notera att du måste aktivera statistiken genom att logga in en första 
gång på analytics.twitter.com.

Andra plattformar
Även Youtube och Pinterest har idag egna statistikverktyg, som påminner 
en hel del om Facebooks och Twitters och ger er detaljer och kurvor över 
både erat nätverk och enskilda poster. För Instagram finns externa liknande 
verktyg.

Läs mer om statistik i kapitlet Plattformar.

Arantxa Alvarez, Linnea 
Henriksson, Petter 
Alexis Askegren och 
Kodjo Akolor släpps ut 
ur buren efter en vecka 
med Musikhjälpen 
2014. Foto: Mattias 
Ahlm



22

Återkoppla resultaten till redaktionen
Att se till att hela redaktionen kan följa utvecklingen och se resultaten är en 
viktig del i arbetet. Precis som det är kul att se att lyssningen ökar, är det 
inspirerande att se vad sociala medier-arbetet ger.

Ett enkelt sätt att göra det är att sätta upp bra exempel på tweets som fått 
spridning, eller bra kommentarer på en tavla på redaktionen. Har en tweet 
fått många retweets, skriv upp det under själva tweeten.

Där kan man också till exempel sätta upp skärmdumpar från statistiken 
på Facebook.

REKRYTERA RÄTT
Redaktionens arbete med sociala medier står och faller med personalens 
specifika kompetens. Därför är det viktigt att rekrytera rätt, att hitta personal 
med erfarenhet av publikdialog och kunskap om olika plattformars skilda 
förutsättningar och funktion. Andra meriter/egenskaper att leta efter:

Det finns många 
sätt att visa upp 
resultatet för 
redaktionen och 
publiken. Här har 
Metropol skrivit ut 
tweets och skapat 
en anslagstavla för 
crowdsourcingen 
#hurkännsdet. 
Foto: Hanna 
Marelius



23

• Egna, upparbetade nätverk i sociala medier
• Kreativitet (bild/text-i-bild-tänkande, sinne för fotografi med kamera 

och mobiltelefon)
• Språklig begåvning (kunskaper om internetlingo och nätjargong)
• Analytisk förmåga och kunskap om statistik

Ovanstående gäller givetvis även när ansvarig chef utser redaktionens super-
användare. En redaktion som premierar förståelse för sociala medier-
journalistik, i synnerhet när den rekryterar till andra tjänster, som 
programledare eller producent, har goda förutsättningar att nå framgång. 
Det är svårt för en superanvändare att få gehör på redaktionen utan 
att exempelvis backas upp av en arbetsledare som kan området. Om 
arbetsledaren själv inte är superanvändare, förstås.

 
BÖRJA BYGGA ETT NÄTVERK

Välj när ni ska vara mest aktiva
Ta reda på 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 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. Istället kan man välja 
att tidsstyra publiceringen om materialet inte är hårt tidsbundet. Tänk på 
att tidsstyrda inlägg lätt kan ge ett intryck av att du är närvarande. I kom-
mentarsfältet kan publiken vilja ställa frågor, och förväntar sig att du är där 
och svarar på dem. Använd därför tidsinställningen med eftertanke. Läs mer i 
kapitlet Plattformar.
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Skapa konton
Det ska vara lätt att hitta oss och det ska synas tydligt vem som är avsändare. 
Sveriges Radio är 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. En konsekvent namngivningspolicy underlättar för er publik och vårdar 
Sveriges Radios trovärdighet.  

Inom P4-sfären är Twitter- och Instagramstandard numera kanalnamnet, 
till exempel @P4vast, @P4goteborg, @P4gotland och så vidare. På Facebook: 
Kanalnamn + Sveriges Radio, till exempel P4 Väst Sveriges Radio.

Ansvarig chef ska, såvida det inte är tekniskt omöjligt, stå som kontoteck-
nare. Om redaktionen använder Facebook ska maximalt två personer vara 
administratörer, av säkerhetsskäl och för att skapa en jämn publiceringstakt 
och undvika krockar. Dessa två kan i sin tur dela ut rättigheter till ytterligare 
några personer, men då i mer begränsade roller, som redaktör eller moderator.

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, dels att det blir lättare att 
hitta i sökmotorer. Det ska tydligt framgå att kontot är ett Sveriges Radio-konto.

P4 Kronobergs 
presentation på 
Twitter. Foto: 
Anton Yngvesson 
/ Sveriges Radio
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Det är också en bra idé att utnyttja presentationen till att visa vilka andra 
sociala medier-tjänster ni använder, och att länka till Sveriges Radios kom-
mentarsregler (till exempel: ”Här, precis som på Sveriges Radios hemsida, 
gäller våra regler för ett gott kommenteringsklimat. Dem hittar man här  
[+ länk]”). 

Så här presenterar sig P3-program-
met Christer & Morgan rapporterar 
på Instagram, med e-postadress, 
telefonnummer och länk till egen 
webbsida.
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Personliga konton eller redaktionella konton?
Personliga konton som används helt eller delvis i tjänsten bör ha tydlig Sve-
riges Radio-koppling. Vår rekommendation är att antingen döpa kontot enligt 
modellen @YasmineSR, eller vara tydlig i presentationen av kontot (”Jag job-
bar på P4/Sveriges Radio och använder kontot i mitt arbete”). 

Vår erfarenhet är att människor hellre samverkar med personer än med 
företag på nätet. Har du ett personligt konto är det lätt att vara just person-
lig. När ni startar en Facebook-sida eller ett Twitter-konto för er redaktion/
ert program kan ni därför till exempel signera era inlägg med initialer eller 
förnamn, för att hitta ett personligare tilltal. Ett bra sätt är att använda en 
längre signatur i början, kanske både för- och efternamn och titel, för att 
sedan korta signaturen (förnamn eller initialer) när publiken lär känna dig.

Men vi har också sett att den yngre målgruppen inte alltid fäster lika stor 
vikt vid att få ett namn att prata med utan att de tvärtom kan förvänta sig 
svar från företaget. Du måste alltså fundera över vilken typ av målgrupp du 
har. 

Undvik att publicera till exempel filmer (Youtube) eller Storify-flöden på 
konton i en enskild medarbetares namn, eftersom det är viktigt att visa att 
redaktionen är avsändare. Sedan kan enskilda medarbetare såklart sprida 
dem vidare från sina egna sociala medier-konton.
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Man kan också välja att signera inläggen med användarnamnet (@ framför på 
Twitter och Facebook) till sitt eget konto, om det är öppet och används helt 
eller delvis i tjänsten. Då kan dina besökare själva hitta dig och få veta mer 
om vem du är, vilket gör kontakten med publiken ytterligare något personligare.

Din gata 100,6 är 
mycket aktiva på Ins-
tagram, och använder 
ofta plattformens 
specifika uttrycksme-
del, som emojis eller 
känsloikoner, i dialogen 
med publiken.

@KoskelainenMi-
ka kommunicerar 
som @P4Gotland 
på Twitter.



28

Klickbart användarnamn fungerar även på andra plattformar. I Google Plus 
markeras det med ett + istället för @.

Använd Sveriges Radios egna bilder
Publicera bara bilder som Sveriges Radio äger upphovsrätten till, eller som 
du har upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd att lägga ut. Använd de 
spridnings- och omslagsbilder för P1, P2, P3, P4 som marknads-/kommuni-
kationsavdelningen tagit fram för Twitter och Facebook. De ingår i varumär-
kesprogrammet för vår grafiska profil. De digitala utvecklingsredaktörerna 
för P1, P2, P3 och P4 (och Område Syd, Norr, Mitt, Öst och Väst) vet var 
bildmaterialet finns. 

Om din redaktion inte sorterar under P1–P4 (till exempel Sisuradio och 
Radio Sweden P6), kontakta Kommunikationsavdelningen.

+Nicklas Malm-
berg skriver under 
med sin Google 
Plus-signatur. 
Foto: Tommy 
Öster / P4 Väst
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Nätverka
Ett konto är 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 fler nås av ditt arbete, fler vill prata med dig, att du får fler 
infallsvinkar, större inflöde av idéer och att din journalistik blir mer relevant 
för dina lyssnare och läsare.

Du bygger ditt nätverk på olika sätt beroende på vilken plattform du 
använder. De flesta stora plattformar använder idag hashtags (fungerar bra i 
Twitter, Instagram, Pinterest och Google Plus, men sämre i Facebook), en en-
kel märkning eller ett slags klickbar etikett som startar med #, som man ger 
sina inlägg för att göra det möjligt för många människor att samla inlägg un-
der en gemensam rubrik. Du kan exempelvis ställa in automatiska sökningar 
på hashtags och ordkombinationer (som orter i ditt bevakningsområde). Detta 
är ett enkelt sätt att hitta twittrare/konton med ömsesidiga intressen, till ex-
empel politiker, idrottspersoner, lokala företagare eller helt enkelt människor 
som bor och verkar i området. Tänk på att vara konsekvent och skapa viss 
balans bland dina följare. Följ politiker ur alla läger, inte enbart till vänster 
eller höger på skalan. 

Några exempel på vanliga svenska hashtags är #gbgftw (för inlägg om 
Göteborg), #funkpol (politik och funktionshinder) och #twittboll (samlings-
tagg för inlägg som har med fotboll att göra). En fördel med att arbeta aktivt 
med hashtags är att de är plattformsneutrala och ni inte riskerar att hamna i 
problematik kring otillbörligt gynnande. 
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Fixa hashtag i Tweetdeck …
Ett enkelt sätt att följa hashtags i Twitter är att använda programmet Tweet-
deck 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) i Search-rutan. Tryck Enter och 
klicka på ”Add column”.

Nu skapas ett eget flöde i Tweetdeck för just den hashtagen, vilket gör den 
lätt att följa. Om du ser en hashtag i någon annans inlägg kan du också 
klicka på den så skapas automatiskt en ny kolumn för den i Tweetdeck. 
Tweetdeck fungerar direkt i webbläsaren och finns på Tweetdeck.com.
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… och listor på andra plattformar
När du kommit en bit på vägen kan du på liknande sätt lägga till kolumner 
som visar tweets bara från specifika användare. Då använder du Twitters list-
funktion 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.

Andra plattformar, som Instagram, Facebook och Google Plus, saknar 
verktyg med Tweetdecks funktioner. I Facebook, Google Plus och på Youtube 
kan man skapa listor (de kallas ”cirklar” i Google Plus), om du till exempel 
vill följa och bevaka de politiska partierna, intresseorganisationer, eller dina 
favoritradioprogram.

Sveriges Radios 
valkonto har sam-
lat 225 twittrande 
riksdagsledamö-
ter i en lista. Var 
noga med att 
kontrollera att de 
konton du lägger 
till är äkta.

Klicka på pilen 
bredvid Gilla. Välj 
”Lägg till i intres-
selistor…”
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UTMANINGAR

Det tar tid
Förvänta dig inte omedelbara mirakel. Det är alltid jobbigast i början.

Att bygga 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 du gör dig förtjänt av. Räkna 
med att lägga upp arbetet månader, kanske år, framåt, och sök inga genvä-
gar. Tänk på att den dag du behöver nätverket är det försent att bygga upp det.

Några tips för att få följare/gillare/vänner:

• Var personlig. Det betyder inte att du måste vara privat och du ska 
heller inte vara partisk. En ledig ton som ligger nära ditt vanliga sätt 
att uttrycka dig lönar sig ofta

• Var nyfiken. Ställ följd- och motfrågor. Ofta har en person mer att 
berätta än det som ryms i en första kommentar eller tweet

• Prata om er sociala medier-närvaro i radio. Använd 360-modellen (se 
kapitlet Dialog)

• Tacka personer som hjälpt till, både i radio och på nätet
• Visa var man kan hitta er på nätet. Skriv ut ert Twitter-konto även på 

Facebook-sidan och tvärtom
• Använd e-postsignaturer när du mailar för att lyfta fram vilka tjänster 

du finns på
• Var generös med att följa de som följer dig
• Dra nytta av kollegor som är aktiva inom sociala medier
• Följ personer inom olika sfärer eller kluster. Kartläggningar av 

svenska användare på Twitter har visat hur till exempel journalister 
har en tendens att huvudsakligen följa andra journalister. Läs mer i 
stycket om att göra research i grupper i kapitlet Research

Mät inte för lite
Att mäta är viktigt. Särskilt under uppstartsfasen, när det kan verka som att 
sociala medier-arbetet tar viktig arbetstid från annat. Risken är att du och  
redaktionen börjar prioritera bort det och då hamnar ni i en ond spiral: so-
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ciala medier-arbetet ger inget, därför är det bättre att göra något annat, vilket 
leder till att sociala medier-arbetet inte ger någonting. Precis som lyssnarsiff-
ror kan uppnådda mål ge motivation när det känns tungt. 

Lägg ribban lågt i början, då kan en tweet som blir ett telegram i radio 
eller på webben vara det lilla kvitto du behöver för att se att du är på rätt 
spår. Lägger du ribban för högt, och tänker att du måste åstadkomma saker i 
scoopnivå, missar du lätt de små framstegen.

Mät inte för mycket
Det är jobbigt att mäta. Det är jobbigt att göra 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.

Tänk på säkerheten
När en redaktion börjar arbeta med sociala medier innebär det nya konton, 
som alla kräver lösenord. Skydda dina konton genom att regelbundet byta 
dem. Använd inte alltför enkla lösenord, utan gör det svårt att hacka kontot. 
Då kan du tänka på följande:

• Gör ditt lösenord så långt som möjligt, utan att det blir svårt att  
minnas.

• Gör ditt lösenord så svårt som möjligt att gissa. Undvik att basera 
ditt lösenord på: smeknamn, födelsedagar, citat, husdjursnamn och 
andra uppgifter som till exempel går att komma åt via dina publika 
profiler i sociala medier eller i offentliga register. Undvik även att 
bara lägga till några siffror på slutet, eftersom även ett enklare hack-
erprogram kan knäcka det. Ett bra sätt är att kombinera några ord 
som inte har något med varandra att göra, men undvik ord som kan 
kopplas till dig.
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Sveriges Radio har också en lösenordshanterare, KeePass2, som kan bestäl-
las via Helpdesk, och som centraliserar dina lösenord. KeePass fungerar 
ungefär som ett litet kassaskåp, där du samlar dina lösenord, exempelvis till 
dina redaktionskonton i sociala medier. 

Det gör det lättare att få överblick, att komma ihåg lösenord och dess-
utom underlättar det när redaktioner byter personal: med gemensamma 
Keepass-kassaskåp så försvinner inte kunskapen om lösenorden när folk 
byter arbete. Fråga din superanvändare för mer information om Keepass.

JURIDISKA FRÅGOR

Så kan du hänvisa till sociala medier i sändning
Vi kan behöva nämna olika sociala medier-plattformar i radio för att väcka 
intresse för satsningar vi gör, men tänk på att det inte får vara ett otillbörligt 
gynnande av kommersiella intressen. Det är därför viktigt att vi kan motivera 
omnämnandet av exempelvis Facebook eller Twitter med att det på vårt konto 
eller via vår hashtag finns ett innehåll som har ett informationsintresse för 
publiken eller att man vill att lyssnaren ska bidra med innehåll. Var tydlig 
med syftet när du hänvisar till sociala medier. Vill du att lyssnarna ska ta del 
av dina publiceringar eller vill du att publiken själv ska bidra? I den formgui-
de som varje redaktion fått finns förslag på hur man kan formulera sig, på ett 
sätt som är tydligt för publiken. Exempel: ”Bilder från reportaget hittar du på 
vårt Instagramkonto, @medierna” eller ”Vi vill gärna höra dina erfarenheter, 
använd hashtag #kaosklass på Twitter”.

Viktigt att tänka på är att vi inte får uppmana någon i radio att gå med i 
enskilda sociala medier-tjänster och att vi ska vara försiktiga med generella 
besöksuppmaningar eller med att nämna varumärken upprepade gånger i 
samma sändning.

Tänk på användaravtalen för nya tjänster
Varje tjänst har sina egna användaravtal. Även om det är tillåtet för företag 
att använda en tjänst, ofta gratis, kan det finnas villkor 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 
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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 och tecknar kontot. Om du är 
osäker kontakta våra jurister på Programsekretariatet.

Tänk på källskyddet!
Undvik att hantera känslig information, som till exempel anonyma tips och 
personuppgifter, i plattformarnas meddelandefunktioner (som DM, direkt-
meddelande på Twitter). Var noggrann med källskyddet. Se även .SE-stif-
telsens Handbok i digitalt källskydd, av Sus Andersson, Fredrik Laurin och 
Petra Jankov (http://www.iis.se/docs/digitalt-kallskydd.pdf)

En annan sak att vara uppmärksam på är att många plattformar lyder 
under andra länders lagstiftning, vilket bland annat kan innebära att skyddet 
för meddelare är svagare. Det finns exempel på information som lämnats ut 
till polis och myndigheter från både Twitter och Facebook. 

 
LÄS MER
Det finns många sajter och bloggar som regelbundet skriver om digital 
journalistik och sociala medier, där du kan hitta både nyheter, trender och ny 
forskning relaterade till området. Några exempel:
 

http://thenextweb.com/ 
http://www.niemanlab.org/ 
http://arstechnica.com/ 
http://techcrunch.com/ 
http://readwrite.com/
http://mashable.com 
http://www.fastcompany.com/ 
http://gizmodo.com/ 
http://thehackernews.com/ 
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DIALOG

Dialog är grunden i arbete med sociala medier. Det är genom dialogen som 
lyssnarna och besökarna lär känna oss. Det är den som gör att folk vill dela 
med sig av sina erfarenheter, sina tankar och synpunkter. En bra dialog med 
lyssnarna är dessutom i princip nödvändig för att lyckas med research och 

Det heter sociala medier av en anledning. Det 
handlar om kommunikation – inte bara infor-
mation, något som bland annat Suzan Arslan 
på Din Gata 100,6 har förstått. Foto: Stéphanie 
Londéz / Sveriges Radio
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spridning via sociala medier. Men att bygga upp en bra dialog tar tid och 
kräver kontinuitet. Kortfattat kan man säga att all bra dialog bygger på tre 
punkter:

• En journalistisk idé
• En tydlig vinkel 
• Redaktionell närvaro

Kommunikation på nätet fungerar precis som våra andra vardagliga kon-
takter, samtalet i ett fikarum eller de första trevande minuterna med någon 
man träffar för första gången. Och som i alla andra sammanhang handlar det 
väldigt ofta om vanligt småprat – till synes triviala saker kan vara kittet i ett 
samtal som sedan kan leda vidare till en djupare relation människor emellan.

Bjud in publiken 
till dialog, ställ 
frågor och var 
närvarande i 
kommentarsfältet.  
Foto: Ingrid  
Engstedt Edfast  
/ Sveriges Radio

När Din Gata 
100,6 vill prata 
inredning med sin 
publik gör de det 
på det här viset. 
Foto: Stéphanie 
Londéz / Sveriges 
Radio
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Ur diskussioner och småprat i sociala medier och närvaro i flöden och kom-
mentarstrådar föds sådant som det går att göra journalistik av. Ett exempel 
var när en av Radio Swedens medarbetare lade upp en bild på sin nya redak-
tionsmedlem 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.”

Håll koll i dina kommentarsfält, man vet 
aldrig vad som dyker upp! Foto: Sveriges 
Radio



40

Tipset blev sedan inslag i både Radio Sweden P6:s engelska och persiska 
sändningar:
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360-modellen
Dialog är inget nytt för oss på Sveriges Radio. Vi har länge varit bra på att 
bjuda in lyssnarna i våra direktsändningar och att låta dem påverka vårt 
innehåll. Tack vare sociala medier blir det arbetet nu både enklare och 
roligare. Det bästa sättet att få igång en dialog i sociala medier är ofta att 
integrera den med radiosändningen, till exempel genom att ställa frågor 
på er Facebook-sida, läsa upp svaren som kommer in i en radiosändning, 
klippa ut ljudet och lägga det på webben, dela den publiceringen på Twitter, 

Radio Sweden och Radio 
Sweden Persians publi-
ceringar. Foto: Benjamin 
Thorén och Björn Dalin / 
Sveriges Radio
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redovisa reaktioner på detta i sin tur i radio och så vidare. Att på det viset 
låta en fråga eller händelse sömlöst vandra fram och tillbaka mellan olika 
plattformar kallas 360-modellen efter kompassens 360 grader. Det är en 
modell som har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att skapa dialog 
och lyssnarsamarbeten. I marknadsföringskretsar används uttrycket ”content 
integration” som har vissa beröringspunkter.

360-modellen 
innebär att de 
tre benen i vår 
verksamhet stän-
digt samverkar. 
Illustration: Liv 
Widell / Sveriges 
Radio 
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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 
från kontraktet 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.

Varje program har en handlingsplan för sociala medier. I den ska man 
formulera hur man vill att kontraktet ska se ut. Bland annat bör dessa frågor 
besvaras av handlingsplanen:

• 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 och hur hårt ska vi moderera?

Läs mer om att upprätta en handlingsplan i kapitlet Förberedelser.
 

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. 
Därmed inte sagt att det inte går att göra avsteg från kontraktet. Men berätta 
för besökarna vad som händer. Skriv att programmet har sommaruppehåll 
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och låter aktiviteten på Facebook-sidan eller Twitter-kontot gå ner. Förklara 
varför uppdateringarna plötsligt blir fler om aktiviteten ökar på grund av en 
satsning, ett evenemang eller liknande. Gärna i förväg!

När det gäller Facebook är det också viktigt att komma ihåg att dina inlägg 
inte visas kronologiskt för dem som gillar din sida. De inlägg som visas när 
de loggar in styrs av en algoritm som bestämmer när, var och hur ofta upp-
dateringar visas i gillarnas flöde. Du kan med andra ord aldrig veta när dina 
följare ser dina inlägg – de kan dyka upp överst i deras flöde flera dagar efter 
att du skrev dem. Det här går till viss del att komma runt genom att fylla i ett 
”slutdatum för inlägg” innan du postar, vilket gör att du kan bestämma när 
ett inlägg ska sluta visas i dina följares flöden, men grundförutsättningen för 
Facebook gör att dina inlägg där måste vara mer tidlösa än inlägg på andra 
plattformar. Läs mer om detta i kapitlet Plattformar.

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 

Berätta för 
besökarna om 
förändringar i 
kontraktet.
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gång i veckan kan svaret få dröja lite, men tänk på att det kan se väldigt 
nonchalant ut att låta frågor vara obesvarade. Om ni bara är bemannade 
mellan vissa tider så bör ni skriva ut det någonstans i er profil, precis som P4 
Uppland har gjort här: 

Om någon ställer en direkt fråga till oss i sociala medier är grundinställning-
en att vi självklart ska 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. Fler och fler kritiska 
inlägg dyker då upp vilket skapar en negativ spiral där de kritiska rösterna får 
överhanden. Genom att snabbt visa redaktionell närvaro kan man bryta den 
negativa spiralen vilket minskar arbetsbördan för redaktionen i det långa  
loppet och förhoppningsvis även skapar goodwill för programmet. 

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. Om du har möjlighet bör du också leta 
efter diskussioner om ditt program på olika plattformar, för att på det viset 
bemöta kritik så tidigt som möjligt. 

Det kan finnas tillfällen när vi inte vill svara direkt, till exempel när det 
handlar om upprepade provokationer och syftet egentligen inte är att få ett 
svar utan snarare att ”trolla” oss. Ofta är det då bättre att med stöd av våra 
kommentarsregler ta bort inlägg och hänvisa till exempelvis ”off topic”-regeln. 
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Läs mer om detta i avsnittet ”Hur ska vår kommentering fungera och hur hårt 
ska vi moderera?”.

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 om vad 
du kan göra då under rubriken ”När det stormar”.

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 
oförutsedda ämnesbyten på ett konto i sociala medier kan uppfattas som  
ett kontraktsbrott. Var tydlig och förvarna följarna om innehållet kommer  
att förändras.

Försök att bemöta 
all kritik och svara 
på alla frågor 
ni kan hitta. I 
exemplet ovan är 
det Täppas Fogel-
berg, programle-
dare på Ring P1, 
som svarar på 
kritiken.
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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 att 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 

Den raka och något 
ironiska tonen från den 
välkända Moskva-auk-
toriteten fungerade för 
Kulturnytts publik.
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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 de 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.

De flesta väljer 
att, precis som 
Anton Barck på 
Klassisk morgon i 
P2, hålla samma 
ton i sociala me-
dier som i radio.



49

Hur ska vår kommentering fungera och hur hårt ska 
vi moderera?
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 kom-
mentering 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. 

Det finns många skäl till att använda sig av kommentarsfält. Kommen-
tarer kan fördjupa ett ämne, ge nya infallsvinklar, möjliggöra anonymitet i 
diskussioner om känsliga ämnen, eller ge uppslag till nya inslag. Dessutom 
drar kommentarsfälten in trafik till sverigesradio.se – personer som kom-
menterat är mer benägna att återvända till sidan. Tänk dock på att inte ha 
mer kommentering än redaktionen klarar av att moderera. Det är i slutändan 
beställaren för varje program som avgör vilka programsidor som ska lägga 
resurser på kommentarsfält.

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 kräver därför mer av redaktionen. På redaktioner som hållit på länge 
med kommentering brukar det vara lättare eftersom besökarna så att säga 
kan kontraktet. Därför kan det vara en idé att inte låta besökarna skapa egna 
inlägg till en början.

Det krävs arbete för 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 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.
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Tre viktiga punkter för bra dialog
Det finns tre centrala punkter att gå igenom om man vill lyckas med dialog i 
allmänhet och kommentarsfält i synnerhet:

• En journalistisk idé
• En tydlig vinkel på kommenteringen
• Redaktionell närvaro

En journalistisk idé
Den journalistiska idén handlar om vad ni vill uppnå med kommenteringen. 
Vill ni väcka debatt? Få feedback? Hitta nya idéer? Fördjupa? Det är detta 
som bestämmer 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 (du hittar 
det på t.sr.se/kommentarsregler). Reglerna säger till exempel att man inte 
får skriva kommersiella budskap, göra personliga påhopp eller spamma. Vi 
har också en regel som säger att kommentarerna ska hålla sig till ämnet. Hur 
hårt 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.
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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 att hitta en bra nivå och ju tydligare ni 
formulerat er journalistiska idé, desto lättare blir det.

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 diskuteras.

Därför: innan besökarna släpps in – välj ämne och ställ en fråga. Då blir det 
tydligt vilket ämne det är som ska kommenteras och mycket intressantare för 
besökarna. Tänk på att frågan måste vara relevant för artikelns innehåll och 
fundera igenom vad du tror besökarna kommer vilja diskutera i en artikel. En 
irrelevant fråga kan leda till frustration hos besökarna, vilket i sin tur reflekte-
ras i kommentarsfältet. Det går självklart att formulera hela artikeltexten på 
ett sådant sätt att en fråga blir onödig, men det kan vara svårt. En klar vinkel 

Var transparent 
när du modererar. 
Förklara vad du 
har tagit bort och 
varför, precis som 
Metropols dialo-
gredaktör Nichol 
von Schoenberg 
Marsk gör här.

En otydlig 
vinkel kan leda 
till frustration hos 
besökarna.
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gör det lättare att moderera och det blir lätt att identifiera vem som inte  
håller sig till ämnet.

Redaktionell närvaro
Besökare förväntar sig en närvarande redaktion och om de märker att det 
saknas finns det risk att kommentarsfältet får eget liv. Ett kommentarsfält 
utan moderator drar oftare till sig troll (se rubrik ”Att känna igen troll”) och 
andra som bara är där för att förstöra eller sprida näthat. Om man istället 
visar närvaro så känner sig de seriösa besökarna mer välkomna och uppmunt-
rade att delta i diskussionen. Genom kontinuitet och att vara konsekvent så 
kan man då skapa en sorts community-känsla där lyssnarna själva markerar 

Vad ska vi 
diskutera? Försök 
vara så precis 
som möjligt. I 
exemplet har P4 
Västernorrland 
valt att markera 
sin fråga som en 
”uppmaning” i 
Isidor. Foto: Ulla 
Öhman / Sveriges 
Radio
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mot dem som bryter mot våra regler, vilket minskar arbetsbördan för den som 
modererar.

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

Eller som Ring P1:s dialogredaktör Clara Tortosa som ställer nya frågor 
och ber om förtydliganden: 

Ställ följdfrågor på tidigare kommentarer, klicka på gilla på tänkvärda kom-
mentarer på er Facebook-sida eller lyft fram kommentarer som redaktionen 
på något sätt använt sig av. 
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Precis som en programledare i ett debattprogram i radio, styr en modera-
tor 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 kommentarsfälten. Men när det handlar om 
kontroversiella ämnen måste modererandet bli mer omfattande. 

Våra kommentarer på sverigesradio.se genomgår en första moderering hos 
företaget Interaktiv Säkerhet. Men deras huvudfunktion är bara att ta bort 
inlägg som riskerar att bryta mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstav-
lor, också kallad BBS-lagen. Det innebär att de tar bort inlägg som innehåller 
hets mot folkgrupp, upphovsrättsintrång och uppvigling. Även inlägg 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). Här är kontraktet med besökarna extra viktigt. Både redaktionen, 
Interaktiv Säkerhet och våra besökare måste veta var ribban ligger – vad är 
okej att säga i den här redaktionens kommentarsfält? Hur hårda vi är i vår 
moderering skiljer sig stort mellan olika sidor på sverigesradio.se. Det är 
vanligtvis inga problem så länge alla är med på vad som gäller.

Var tydlig när du 
gör stora föränd-
ringar i kontraktet 
med besökarna, 
precis som Chris-
toffer Malm på 
Morgonpasset gör 
här på Instagram. 
Foto: Christoffer 
Malm / Sveriges 
Radio
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Den journalistiska modereringen kräver självklart att redaktionen läser alla 
kommentarer på artiklarna på webben, alla inlägg på Facebook-sidan och på 
Instagram, 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 ar-
betsinsats av dig och av din redaktion. Förutom att tonläget förmodligen blir 
högre och personangreppen fler, kan kommenteringen också bli ensidig. Till 
exempel om alla kommentarer stödjer samma ståndpunkt. Då kan det behö-
vas att redaktionen går in och väger upp, exempelvis genom att ge utrymme 
för motfrågor och andra röster i redaktionell text eller lyfta in kommentarer 
från andra plattformar.
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Susanna Wictorzon på P4 Väst är duktig på att moderera ”heta” ämnen. Här 
är hennes bästa råd till andra redaktioner vars publiceringar väcker mycket 
känslor:

1. Helst ska den ansvariga reportern själv moderera publiceringens 
kommentarsfält. Om inte det går så måste den som modererar ha va-
rit med från början i planeringen av jobbet. På det viset har modera-
torn svar på så många frågor som möjligt. Redaktionen kan då också 
redan på förhand diskutera vilka frågor som kan dyka upp och hur vi 
bäst svarar på dem. 

2. Om det är hårt tryck – stäng tråden under lunchrasten och innan du 
går hem för dagen. 

3. Avsätt de resurser som behövs. Kanske behöver man vara två mode-
ratorer vissa dagar?

4. Ibland kan man behöva lätta lite på off topic-regeln för att få igång 
diskussionen. Försök dock alltid hänvisa tillbaka till grundfrågeställ-
ningen.

5. Med hjälp av Disqus kan man välja att lägga sin egen kommentar 
över tråden. Använd den funktionen för att till exempel förtydliga 
frågeställningen eller påminna om att tråden snart stängs.



57

6. När det är högt tryck på kommentarerna kan det vara skönt att mode-
rera på disqus.com snarare än i kommentarsfältet. 

7. Det är mycket viktigt med stöd för den som ansvarar för en krävande 
moderering. Din redaktion ska hjälpa dig att bolla olika frågor. 

8. Om du blir sur, arg eller nervös av en kommentar: Skriv ditt svar, 
skriv sedan om det med fakta och tvätta det från laddade ord. Skriv 
om igen utan ursäkter (om de inte är befogade) och utan alla om och 
men. Posta ditt nu korta, koncisa svar.

Falluckor att undvika
Det finns tillfällen då vi ska vara extra uppmärksamma på vilka kommenta-
rer som kommer in. Det gäller till exempel inslag där fokus är på en enskild 
person som berättar om mycket personliga förhållanden, inslag där vi valt 

Så här ser det ut 
när man väljer 
”Visa kommenta-
ren över tråden” 
i Disqus. Det går 
att göra med alla 
kommentarer, 
även besökarnas.
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att inte namnpublicera till exempel en gärningsman eller medverkande som 
omfattas av källskyddet, eller ämnen som är känsliga ur integritetsynpunkt, 
till exempel vårdnadstvister och viss brottsjournalistik.

Ta aldrig bort inlägg utan att ha stöd för det i kommentarsreglerna! Det 
gäller särskilt kritiska kommentarer, då det lätt uppfattas som att vi försöker 
mörka något. Ofta har någon tagit skärmdumpar (avbilder) på kommentars-
fältet 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, eftersom det innebär så mycket extraarbete att 
förklara och försvara hur och varför man modererar.

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 svarar du genom att logga 
in med redaktionens Disqus-konto. Då kommer din kommentar att skilja sig 
i utseende från övriga kommentarer, bland annat får det en Sveriges Radio-
logga och en liten skylt där det står ”Redaktionen”. 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.

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 kommentator påpekat tidigare felaktigheter, så kommer det att se konstigt 
ut för alla som läser kommentaren efter ändringen. 

Du 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 du fram kommen-
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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. Läs 
mer om rättelser på sidan 60 i PS-handboken.

Något om anonym kommentering
På sverigesradio.se går det att logga in med Disqus, Facebook, Twitter eller 
Google för att identifiera sig när man skriver en kommentar. Men det går 
också att kommentera helt anonymt genom att man fyller i en påhittad  
epostadress.

Efter att lyssnare 
hört av sig via 
sociala medier 
valde Meny i P1 
att klippa om sin 
podd och gå ut 
med en rättelse 
på det här viset. 
Foto: Anna Olofs-
son / Sveriges 
Radio
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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.

Så här kan det 
se ut när man 
kommenterar 
anonymt, i det 
här fallet under 
alias ”Vettiga 
Anna”.

När programmet 
Christer sände 
ett inslag om 
en person som 
sexdebuterade 
vid 33 års ålder 
så fylldes kom-
mentarsfältet av 
liknande berät-
telser. Något som 
antagligen inte 
hade hänt om 
man inte hade 
kunnat kommen-
tera anonymt.
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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.

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.

Underskatta aldrig värdet i att bli nämnd i radio, utan försök att berätta 
även i sändningen när ni använt något en besökare bidragit med. Förutom att 
det gläder besökaren visar det också andra att det lönar sig att tipsa, vilket i 
sin tur leder till fler tips. Läs mer om detta under rubriken ”360-modellen”.

Naturligtvis ska 
vi även berätta 
i sociala medier 
att diskussionen 
har lyfts i 
radiosändningen, 
som här på Ring 
P1:s Google Plus-
sida. (Bilden är 
beskuren.)
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Sociala medier är ett utmärkt sätt att samla in bilder och få information från 
fler röster (mer om detta i kapitlet Research). Men när vi gör det är det extra 
viktigt att vi dels ber om lov och dels ger personen ett ordentligt erkännande. 
Så här arbetar till exempel Rallyradion i P4:

En twittrare lägger 
upp en bild från 
en avåkning 
på sitt privata 
Twitterkonto och 
använder Rally-
radions egen 
hashtag.

@P4Rally ber om 
lov att få använda 
bilden.
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NÄR DET STORMAR
Ibland svämmar våra kommentarsfält nästan över 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. Att det uppstår 
”lyssnarstormar” med jämna mellanrum är därför ofrånkomligt. Tack vare 
internet och sociala medier har dessa dock förändrats, både i omfattning och 
logik, och vi måste därför även förändra hur vi hanterar dem.
 

Och så här blev det 
på sverigesradio.se. 
Foto: Privat
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Checklista för krishantering:

• Förekom
• Bemanna
• Informera
• Bestäm vem som svarar
• Ta fram ett dokument med svar på de vanligaste frågorna

Förekom
Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas. När vi till exempel 
lägger ner ett program eller tar ett beslut där vi kan förutse reaktioner bör 
det alltid vara vi som är först med informationen, gärna i levande dialog med 
publiken, på en eller flera plattformar där vi kan finnas och möta diskussion 
och kritik direkt. Genom att vi är så transparenta som möjligt ökar publikens 
förtroende för oss. Det är bra om vi kan välja en tidpunkt då vi är välbeman-
nade och förberedda, till exempel på morgonen. 

Försök aldrig ”mörka” ett misstag, smyga ett kontroversiellt beslut ”under 
radarn” eller utgå från att ingen kommer att upptäcka en förändring, transpa-
rens är A och O när det gäller att skapa förtroende!

Om man är osäker på om en fråga kommer att väcka uppmärksamhet i 
sociala medier kan man be sin superanvändare om hjälp för att få en bedöm-
ning om vad som kan hända och hur ni i så fall ska hantera situationen. 
Tillsammans kan ni då fundera ut ett worst case-scenario att förhålla er till.
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Här är ett exempel på bra dialog från Melo-
dikrysset. När lyssnare började höra av sig 
om att det smugit sig in ett fel i krysset så 
”köpte man sig” först tid genom en snabb 
uppdatering på Facebook för att lugna 
publiken med att man tagit till sig av deras 
engagemang och utredde det hela.
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Bemanna
Om det stormar, se till att ha bemanning på alla sociala plattformar, även 
där er redaktion vanligtvis inte är aktiv. Inventera vilka som jobbar var och 
upprätta en lista på vilka som behöver ta del av information om hur stor-
men utvecklar sig. Det är viktigt att vi visar redaktionell närvaro så fort som 
möjligt, om inte annat för att förklara att vi återkommer med mer information 
inom kort. En kommentering som lämnas åt sitt öde blir fort infekterad och 
det är svårare att i efterhand göra något konstruktivt. 

När det sedan visade sig att redaktionen 
faktiskt hade gjort fel lade de snabbt ut en 
tydlig rättelse i sociala medier och på web-
ben. På det viset lyckades de förekomma 
lyssnarstormen innan den hann uppstå 
och kunde konvertera en mängd potenti-
ellt arga lyssnare till positiva lyssnare med 
hjälp av transparens, bra ton samt en i 
grunden god relation till lyssnarna. När 
misstaget senare blev en nyhet i flera me-
dier hade redaktionen genom sitt snabba 
ingripande redan hunnit ta udden av 
kritiken. För mer info om rättelse i FM och 
på webben, se sidan 60 i PS-handboken.
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Kom dock ihåg att det är den ansvariga chefen som beslutar om man ska 
beordra in extra personal och vilka som ska jobba övertid.

Informera
När en medarbetare upptäcker att en möjlig storm är på väg måste den 
personen veta vem hen ska kontakta. Informationen måste sedan snabbt 
komma fram till ansvarig chef så att hen kan börja krishantera. Vem som är 
ansvarig ska framgå av redaktionens handlingsplan för sociala medier. Om ni 
bedömer att ärendet behöver vara känt av övriga chefer och avdelningar, ring 

Om ni tidigt markerar redaktionell 
närvaro i kommentarsfältet så blir tonen 
ofta mycket trevligare. I det här exemplet 
är Lasse Bernfalk, kanalchef, och Jessica 
Sonelius, reporter, närvarande i fältet 
när P4 Jönköping blev kuppade av en 
musiker som spelade låtar med politisk 
innebörd i direktsändning (bilden är  
beskuren). Foto: Kajsa Hallberg / 
Sveriges Radio.



68

Kommunikationsjouren på 08-784 50 60. De ansvarar för att berörda chefer 
informeras och ser även till att företagskontona på sociala medier bemannas.

Exempel på information till chefen: 
Vad har hänt? Vad händer nu? Vilka frågor är det som kommer in? På vilka 
plattformar pågår diskussionen? Vilka frågor kan dyka upp? Vilka plattformar 
behöver extra stöd? Ta gärna hjälp av er superanvändare och avdelningen för 
digitala medier centralt för att försöka förutspå vad som kan hända härnäst. 

Personer och avdelningar som kan behöva informeras:

• Chef och ansvarig utgivare
• Övriga redaktionen, inklusive webbredaktör, sociala medier-redaktör 

och superanvändare
• Säkerhetsavdelningen, 08-784 98 34 
• Kommunikationsavdelningen, 08-784 50 60
• Digitala medier-avdelningen, det vill säga digitala utvecklingsredaktö-

rer och sociala medier-gruppen 
• Programsekretariatet om det gäller frågor om regelverket, till exempel 

opartiskheten, demokratibestämmelsen med mera
• Andra redaktioner som kan få frågor eller som kan tänkas göra en 

nyhet på händelsen, till exempel Nyhetswebben, Ekot, P3 Nyheter, 
lokala kanaler och språkredaktionerna. Det har hänt att vi har tipsat 
konkurrerande nyhetsredaktioner om förändringar på Sveriges Radio 
men glömt bort att informera våra egna 

Var medveten om att det alltid finns en risk att mejl och andra dokument kan 
leta sig ut utanför organisationen. Det är därför riskabelt att använda en termi-
nologi internt och en annan externt. Detta blev tydligt till exempel när Soran 
Ismail tog en paus från sin roll som programledare för Morgonpasset i P3. Då 
uppgav flera Sveriges Radio-medarbetare att Soran var satt i ”karantän” efter-
som det var det ord som somliga använde internt. Då det är en stor skillnad 
på att ta en frivillig paus och att med tvång sättas i karantän trodde många 
lyssnare att Soran och Sveriges Radio var osams, vilket alltså inte var fallet.
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Bestäm vem som svarar
Kritik eller frågor i sociala medier som handlar om programmet eller jour-
nalistiken bör besvaras av programmets medarbetare. Vi bjuder in till dialog 
via sociala medier i rollen som programmakare och därför bör vi svara på kon-
kreta frågor i den rollen, eftersom kunskapen i sak finns där.

Dialog, svar på frågor och krishantering bör helst ske via programmets 
eller redaktionens konton för att inte dialogen ska fastna på medarbetares 
eller chefers personliga konton, eftersom det då blir svårare att avlösa om 
krisen/dialogen drar ut på tiden. Frågor och kritik om Sveriges Radios regler, 
policyer, personalpolitik och liknande, det som rör utgivar- eller arbetsgivar-
rollen, besvaras alltid av utgivare, chefer eller arbetsledare.

Det är avgörande att vara snabb på bollen och svara transparent för 
att snabbt avstyra något som annars kan utvecklas till en större kris. Det 
är viktigt att frågan behandlas på rätt nivå och inte eskalerar för fort, bäst 
kunskap om publiken och den aktuella frågan finns alltid närmast föremålet 
för kritiken. När den vanliga dialogen inte räcker till kan det dock krävas att 
frågan lyfts vidare. Ofta handlar det då om att få svar från den person som är 
närmast ansvarig för beslut i den aktuella frågan, arbetsledare eller närmast 
ansvarig chef. Hen blir då talesperson i frågan. 

Redaktörer i social medier bör kunna hänvisa till talespersonen i sina 
svar, helst genom att citera eller länka till uttalanden som talespersonen har 
gjort. Ett bra sätt är att samla sådant i ett dokument med svar på de vanli-
gaste frågorna, en FAQ (se nästa punkt). Det bör finnas en tydlig struktur för 
vem som ger slutgiltigt och definitivt svar på ”nytillkomna” frågor i sociala 
medier – den strukturen ska vara tydlig i ”Frågor och svar-dokumentet”.

Det är ofta bra om talespersonen hinner skriva ett pressmeddelande eller 
dylikt som kan publiceras på webben vid behov. Kanske kan ni även öppna 
ett kommentarsfält på den publiceringen? 

Överväg också en chatt där talespersonen kan svara på de vanligaste 
frågorna. Över huvud taget är det bäst om det finns en specifik plats, till 
exempel en undersida eller Facebook-tråd, dit lyssnarna kan hänvisas om 
de vill ha mer information eller direktkontakt med en ansvarig chef. Om den 
uppdateras med svar på de vanligaste frågorna kan även andra på företaget 
länka dit om de får frågor de inte vet svaret på.
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Eftersom lyssnarstormar i sociala medier sällan begränsar sig till en 
enstaka plattform, eller ett enstaka konto, så kan man på det här sättet göra 
det lättare för redaktörerna att samarbeta och hjälpa varandra.

Skapa ett dokument med svar på de vanligaste frågorna (FAQ)
När det stormar kan alla Sveriges Radios medarbetare få frågor via sociala 
medier. Lyssnarstormar håller sig sällan till en plattform eller ett konto. 
Därför behövs det snabbt ett dokument där vi besvarar de vanligaste frågorna 

När den populäre 
programledaren 
Soran Ismail tog 
ett uppehåll på 
grund av sitt poli-
tiska engagemang 
uppstod mycket 
frågor i sociala 
medier och kom-
mentarsfält. Då 
kan även chefer 
på högsta nivå 
behöva uttala sig. 
Foto: Björn Dalin / 
Sveriges Radio
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samt förväntade följdfrågor. Det dokumentet ska sedan snabbt spridas inom 
organisationen så att alla som vill kan hjälpa till att sprida informationen. 
Undvik dock att kopiera rakt av från dokumentet, utan försök anpassa svaren 
efter frågorna. Försök också att anpassa ditt språk efter sammanhanget, att 
använda ett alltför styltigt språk kan skapa ett avstånd till lyssnarna. Som 
vanligt gäller det att vara ödmjuk och transparent. FAQ:n ska vara ett levande 
dokument där man kan lägga till frågor och svar allt eftersom. 

För mer information om vad man bör tänka på när man hanterar ”heta” 
kommentarsfält, se avsnittet ”Redaktionell närvaro”. För ett tydligt exempel 
på hur en fiktiv krishantering med olika utgång kan gå till, se avsnittet om 
lästips i slutet av detta kapitel.

Tänk på hur du skriver
Försök att variera dina svar, även när du svarar på samma fråga om och om 
igen. Det är lätt hänt att svaren uppfattas som att redaktionen inte bryr sig 
om att göra mer än använda copy+paste. För likartade svar kan alltså lätt 
uppfatta som att redaktionen inte tar kritiken på allvar. Det här kan vara 
mycket svårt, och kännas som merarbete, men genom att jobba med texten 
går det ofta att minska upplevelsen av ”papegojsvar” och därmed minskas 
risken att man oavsiktligt spär på kritiken.

UTMANINGAR

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.

I PS-handboken står det att ”medarbetare ska i sändning inte ge ut-
rymme för sina egna uppfattningar eller värderingar i kontroversiella frågor” 
(sidorna 37–38). Det kan till och med handla om att: ”Medarbetare som of-
fentligt tagit ställning i en fråga får inte delta i bevakningen av den, förutom 
när det handlar om det demokratiska statsskickets grundidéer.”

Detta ska naturligtvis även vara en ledstjärna för public service-medarbe-
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tare på nätet. I tjänsten gäller självklart Programreglerna (läs mer om detta 
i PS-handboken, sidan 143). 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
Det är viktigt att bidra med eget material i sociala medier-arbetet, men också 
att sprida andras material vidare. Oftast är detta oproblematiskt, men ibland 
kan det se ut som om vi stödjer det vi sprider vidare. Det finns även en risk 
att den som retweetar, det vill säga sprider vidare på Twitter, kan hållas 
straffrättsligt ansvarig för innehållet. Var därför varsam med material som kan 
innehålla till exempel förtal eller hets mot folkgrupp. Associated Press, AP, 
rekommenderar sina journalister att undvika att retweeta okommenterat.

Som exempel kan vi ta den här tweeten från Folkpartiets partiledare  
@bjorklundjan:
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Det är inte okej att retweeta, eller ”återposta”, den så här:

Då kan det tolkas som om vi står bakom Björklunds åsikt. Om vi retweetar 
måste vi därför sätta in tweeten i sitt sammanhang, till exempel så här (RT 
står för ”ReTweet”):

Läs mer hur vi tar tillvara opartiskheten vid till exempel retweetande under 
”Programregler i sociala medier” i kapitlet Spridning.
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Eftersom Twitter bara tillåter 140 tecken är det ibland svårt att få plats 
att sätta in tweeten i sitt sammanhang. För att komma runt det problemet 
kan man ta en skärmdump av tweeten och lägga in den som en bild i sin 
tweet:

Men då går det förstås inte att klicka på eventuella länkar i original- 
tweeten. Ett annat alternativ är att klicka ”retweet” och välja ”citat”-funktio-
nen i Twitter som gör att du kan citera en tweet så att det ser ut ungefär som 
ovan. 

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.

Man bör också tänka efter innan man använder hashtags på Twitter som 
tar tydlig ställning, precis som Klotet i P1 gör i det här exemplet:
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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 
staden Göteborg att göra, #gbgftw (kortform för ”Göteborg for the win”, unge-
fär ”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. Vi vet ju inte heller alltid vem eller vilka som ligger bakom en 
hashtag. Precis som vi kan ”äga” en hashtag så kan andra också göra det, 
utan att det alltid framgår.
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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 terminologin, 
att man ”gillar” och blir ”vän/kompis” med andra användare). Här är det 
lättare att bli ifrågasatt än det är på Twitter. En lösning kan vara att skapa 
en ”jobb-profil” på Facebook där det klart framgår att kontot enbart används 
i ett journalistiskt syfte. En kort informationstext kan då vara förtydligande, 
här är det Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg som förtydli-
gar hur han använder sitt Facebook-konto:

Tänk på att det står i Facebooks regler att man enbart får ha en profil. Om 
du skapar flera finns det alltså en risk att Facebook raderar dem efter att till 
exempel ha samkört dina IP-adresser. Ett sätt att undvika att det sker kan 
vara att enbart logga in på din ”jobbprofil” via datorn på jobbet.

När du väljer att följa olika sidor och personer i sociala medier måste du 
också tänka på att det är svårt att veta vem som egentligen ligger bakom till 
exempel en Facebook-sida. Var därför försiktig med att följa/gilla varumärken, 
företag och grupper som tar tydlig ställning.
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För att öka transparensen och trovärdigheten så att det blir tydligt varför 
vi som Sveriges Radio-anställda gillar vissa sidor ska yrkesmässigt gillande 
alltid ske strukturerat och kunna motiveras i efterhand. Arbetet bör därför ske 
i nära samråd med närmaste arbetsledare eller chef. Yrkesmässigt gillande av 
sidor eller grupper på Facebook som kan uppfattas som kontroversiella ska 
alltid godkännas av närmaste chef.

I undantagsfall kan vi i vårt journalistiska arbete behöva använda oss av 
falska identiteter på sociala medier. Det är dock mycket ovanligt och kräver 
en journalistisk bedömning. Det måste dessutom godkännas av ansvarig chef. 
Läs mer i kapitlet Research och i PS-handboken på sidan 134.

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 männ-
iskor, i hopp om att någon skulle nappa.” (hämtat från http://sv.wikipedia.
org/wiki/Internettroll)

Från början var ”troll” en beteckning på besökare som egentligen inte är 
intresserade av att diskutera. Istället vill de provocera för att skapa en reak-
tion. Idag används ordet ibland även som synonym till ”näthatare”. Vi syftar 
dock på den gamla internetdefinitionen av troll i den här boken. Ett troll är 
inte alltid lätt att identifiera, men det finns vissa vanliga drag att leta 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 utifrån en  

egen agenda
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• 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
• Gör inlägg med många olika alias

Så här kan det se ut när ett troll använder många namn, det ser ut som fyra 
olika personer, men tittar man på disqus.com 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 ska tas bort. 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.

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 kommer 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. Tänk också på att vara försiktig med hur du hand-
skas med IP-nummer, eftersom de kan avslöja personers identitet.

När det är mycket trollande i ett fält kan det vara värt att skriva ett mode-
ratorsmeddelande 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. 
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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.

Vi har anonym kommentering på sverigesradio.se, men en del besökare 
väljer ändå att ange sin mejladress när de kommenterar. Mejladressen är 
dold för andra besökare, men vi kan se den på disqus.com. Om du vill 
komma i kontakt med en kommentator så kan du därför börja med att mejla 
till adressen som hen har uppgett. På det viset kan du försöka resonera med 
och varna notoriska regelbrytare. 

Om inget annat hjälper så kan du försöka blockera de som förstör. Det 
gör du på disqus.com eller i inställningarna på till exempel Facebook. Där 
finns det möjlighet att blockera användarnamn, mejladresser och IP-nummer. 
Men det är ett trubbigt verktyg eftersom de flesta användare byter ut sina 
uppgifter med jämna mellanrum. 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 ett sådant IP-nummer kan 
man alltså riskera att stoppa hundratals oskyldiga användare från att komma 
åt delar av sverigesradio.se.

Beslut om att blockera användare tas i samråd med ansvarig chef. Beslut 
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om att banna någon efter IP-nummer tas av ansvarig chef i samråd med 
chefen för Digitala medier.

 
Gör tydligt avslut på döda konton
Precis lika viktigt som det är att besökarna vet vad de kan förvänta sig i dia-
logen med oss, är det att vara tydlig med när dialogen avslutas. Om vi slutar 
använda en Facebook-sida, ett Twitter- eller Instagram-konto så måste det 
framgå tydligt. Skriv ett sista inlägg där ni berättar att kontot inte längre  
används. Stäng eventuella kommentarsfält och andra funktioner för besö-
karna 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 avpublice-
ra en sida, för att sedan ta bort den helt. Det är bättre att sköta en nedstäng-
ning gradvis så att besökarna får en chans att uppfatta stängningen, än att 
bara plötsligt plocka bort den. Rådgör alltid med din superanvändare innan 
du stänger ett konto.

Hotelser och cyberstalking
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 sajter som Sveriges Radio tillhanda-
håller 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. 
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Däremot gäller utgivarens ansvar inte sådant vi publicerar på annat sätt 
än via delning i sociala medier. Hur och var ett känsligt material publiceras 
är alltså betydelsefullt. YGL gäller alltså inte till exempel Youtube-klipp,  
programsidor på Facebook, rena Facebook-poster eller tweets. Där är det  
istället den enskilda medarbetaren och övriga medverkande/användare som 
är personligen ansvariga för det de säger/skriver. Detta ska varje chef infor-
mera medarbetare som jobbar med sociala medier om.

  

YGL-skyddet för innehållet på sverigesradio.se kan falla bort om man bäddar 
in något utan att inbäddningen avgränsas tillräckligt tydligt. Därför ska 
inbäddat material avgränsas med en text som tydliggör för användaren att 
innehållet kommer från en annan avsändare än Sveriges Radio, att det inte 
är en del av det redaktionella innehållet och att det därför inte omfattas av 
utgivarens ensamansvar. Använd också, om möjligt, en ram runt inbäddningen. 

Med blå ram och 
tydlig text säkras 
YGL.
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Det gäller såväl kommentarsfält som alla typer av inbäddning av material 
från andra.

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 straffrättsligt ansvarig för det den skriver. Den som tillhandahåller ett 
kommentarsfält måste dock ha uppsikt över tjänsten enligt lagen om elektro-
niska anslagstavlor. 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, uppvigling eller upphovs-
rättsintrång.

Att nämna någon i sociala medier
Tänk på att en ”mention”, ”taggning”, eller ”ping” av en person, organisa-
tion eller annan part som kritiseras i vår journalistik, inte är samma sak som 
att ha ”sökt” någon för en kommentar, till exempel när en organisation eller 
person kritiserats. Man måste alltid göra rimliga ansträngningar för att söka 
personen innan kritiken framförs. Läs mer om detta i PS-handboken, sidan 
33. Om du har frågor, kontakta juristerna på Programsekretariatet.

LÄSTIPS

Vikten av dialog
När SVT lanserade sin nya öppna och sociala plattform Edit fick de kritik för 
hur de hanterade just dialogen. Joakim Johansson har skrivit tankeväckande 
kring detta på http://t.sr.se/hejedit. 

Ring P1 har jobbat länge med att integrera interaktionen från 
lyssnarna i sändning. På intranätet hittar du en föreläsning med tidigare 
publikredaktören Malin Dahlberg om hur man modererar en välskött 
publikdialog men samtidigt låter diskussionen ha högt i tak: http://intranet.
sr.se/Sidor/Vadkanduomsocialamedier.aspx. 
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Community building: 
Berkeley-universitet har undersökt hur man får ett nätcommunity att blomstra. 
Hela artikeln finns att läsa på http://bit.ly/FBgruppforskning och en samman-
fattning finns på http://bit.ly/ByggaFacebookgrupp. 

Journalistkonferensen News re:wired höll seminariet ”Building Partici-
patory News Communities” 2013, där panelen delade med sig av mycket 
användbara tips som fortfarande håller. Youtube-klippet och tillhörande 
presentationer hittar på http://bit.ly/NRWcommunitybuilding.

Ett fiktivt exempel på krishantering
Här nedan följer ett fiktivt exempel på krishantering i sociala medier. Krisen 
bygger på att en programledare, på sin fritid, gör ett grovt påhopp på en poli-
tiker via sitt privata Twitter-konto. Vi har valt att utgå från två olika scenarier, 
ett där redaktionen reagerar snabbt och ett där de är lite långsammare.

Klockan 10.00: 
Den populära Sveriges Radio-profilen Programledar-Pia är arg på Politiker-
Patrik. Hon skriver på sin privata Twitter:

Klockan 10.01
De trogna följarna börjar svara Programledar-Pia på Twitter-kontot. De twittrar 
även till Pias radioprograms konto. 

Klockan 10.02
Webb-Wille på Programledar-Pias redaktion upptäcker vad som har hänt.  
Han börjar svara själv men inser snabbt att det är en situation utöver det 
vanliga. Han söker Pia för att få henne att svara, men hon är ledig och svarar 
inte i telefon.
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Scenario A:

Klockan 10.10 
Wille kontaktar Redaktionschefs-Rakel som är ansvarig utgivare. Rakel 
plockar fram checklistan för krishantering.  

Klockan 10.15
Den första frågan om tweeten dyker upp på programmets Facebook-sida. 
Webb-Wille svarar att redaktionen återkommer inom kort.

Klockan 10.25
Rakel sammankallar redaktionen för att få en bild av vad som hänt. Program-
ledar-Pia är med via telefon, trots att hon egentligen är ledig.

Klockan 10.50
Tråden på Facebook har cirka trettio kommentarer. Inlägget har setts av om-
kring 10 000 personer. Lyssnarna börjar bli otåliga.

Klockan 11.00 
Original-tweeten har nu retweetats ett hundratal gånger. Den sprids nu även 
bland folk som inte följer programmet via sociala medier. En Facebookgrupp 
som är kritisk mot Sveriges Radio, ”Vi som hatar SR”, skärmdumpar tweeten 
och lägger upp den på Facebook. Aktiviteten på Facebook ökar markant.

Klockan 11.10 
Andra redaktioner börjar höra av sig till Redaktionschefs-Rakel om att de får 
frågor om det här. 

Klockan 11.15
Redaktionen har skapat ett första dokument med svar på de vanligaste 
frågorna. Pia sätter sig ner och svarar alla som är upprörda med hjälp av 
Wille och svarsdokumentet. Hon ber om ursäkt för sin tweet. 90 procent av 
alla kommentatorer nöjer sig med svaret. Rakel lägger upp dokumentet på 
intranätet så att alla medarbetare på Sveriges Radio kan komma åt det.
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Klockan 11.20
Redaktionen går in och skärmdumpar den olämpliga tweeten. Sedan gör de 
en webbpublicering där de lägger in Programledar-Pias originaltweet samt 
hennes ursäkt och de vanligaste frågorna med svar. Därefter raderar de origi-
naltweeten från Twitter. 

Klockan 11.21
Folk länkar till redaktionens publicering när de diskuterar tweeten.

Klockan 12.30
Lyssnarna informerar varandra om vad som har hänt. Tonen i Facebook-trå-
den förändras markant. Flera personer tackar för ursäkten. Facebook-gruppen 
”Vi som hatar SR” intar en avvaktande ställning.

Klockan 14.00 
Programmet sänder som planerat. Både Politiker-Patrik och Programledar-Pia 
är med på telefon och de diskuterar Pias tweet. Hon ber om ursäkt även här.

Klockan 14.15
Wille klipper ut ljudet från Patrik och Pias diskussion. Han lägger ljudklip-
pet i publiceringen på webben. Han fortsätter att hålla koll i sociala medier, 
bloggar och andra forum. När Wille hittar frågor så besvarar han dem och 
hänvisar till publiceringen på webben som han uppdaterar med de vanligaste 
svaren. Om folk inte nöjer sig med detta så ber han dem kontakta Redak-
tionschefs-Rakel.

Klockan 17.00
Redaktionschefs-Rakel har fått en handfull mejl från upprörda lyssnare under 
dagen. Hon mejlar med dem fram och tillbaka några gånger.

Nästa dag
Redaktionschefs-Rakel svarar på mejl från ett par lyssnare som varit väldigt 
engagerade i frågan. Webb-Wille lägger ett par timmar på att göra återbesök 
i de diskussioner han tidigare varit delaktig i. Sedan köper Rakel bullar till 
hela redaktionen.
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Scenario B: 

Klockan 10.10 
Wille kontaktar Redaktionschefs-Rakel som är ansvarig utgivare. Rakel hinner 
inte ta tag i det just nu utan ber Wille försöka svara så gott det går.

Klockan 10.15
Den första frågan om tweeten dyker upp på programmets Facebook-sida. 
Webb-Wille svarar att redaktionen återkommer inom kort.

Klockan 10.50
Tråden på Facebook har cirka trettio kommentarer. Inlägget har setts av om-
kring 10 000 personer. Lyssnarna börjar bli otåliga.

Klockan 11.00 
Original-tweeten har nu retweetats ett hundratal gånger. Den sprids nu även 
bland folk som inte följer programmet via sociala medier. En Facebookgrupp 
som är kritisk mot Sveriges Radio, ”Vi som hatar SR”, skärmdumpar tweeten. 
Aktiviteten på Facebook ökar markant.

Klockan 11.10 
Andra redaktioner hör av sig till Redaktionschefs-Rakel om att de får frågor 
om det här. Hon hänvisar dem till Webb-Wille som hänvisar till Programledar-
Pia som är ledig och inte svarar i telefon.

Klockan 11.20
Gamla tweets och uttalanden från Programledar-Pia lyfts fram och skärskå-
das. Ett rykte om att hon och Politiker-Patrik haft en affär börjar spridas. 
Även gamla kontroversiella uttalanden från andra Sveriges Radio-medarbetare 
dyker upp igen.
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Klockan 11.45
En kvällstidning med miljontals dagliga läsare plockar upp historien. Rubriken 
är ”Här hånar Sveriges Radio Politiker-Patrik”. Artikeln innehåller diverse 
sakfel och citat från andra Twitterprofiler. 

Klockan 11.46
Folk länkar till kvällstidningens artikel när de diskuterar tweeten.

Klockan 11.47
Arga mejl strömmar in till redaktionen men även till andra personer på Sveri-
ges Radio. Facebookgruppen ”Vi som hatar SR” växer explosivt och därifrån 
koordineras mycket av kritiken.

Klockan 12.00
Redaktionschefs-Rakel sätter sig i krismöte med ett antal Sveriges Radio-
chefer.

Klockan 12.45
Sveriges Radio går ut med ett pressmeddelande där alla sakfel i kvällstid-
ningens artikel bemöts.

Klockan 13.00 
Programledar-Pia twittrar för första gången sedan klockan 10. Hon är upp-
rörd, förstår inte kritiken alls och förklarar att ingen chef har pratat med 
henne om det pressmeddelande som har publicerats. Redaktionschefs-Rakels 
telefon ringer nu i princip oavbrutet.

Klockan 13.15
Redaktionen, inklusive Programledar-Pia på telefon, har ett krismöte. Man 
kommer fram till att Pia ska göra ett uttalande där hon tar avstånd från sin 
originaltweet och man raderar även den tweeten.
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Klockan 13.45
Redaktionen går ut med sitt uttalande i ett nytt pressmeddelande med rubri-
ken ”Programledar-Pia ber om ursäkt”. 

Klockan 13.46
”Vi som hatar SR”-sidan på Facebook publicerar en lista med åtta tidigare 
tillfällen då Programledar-Pia attackerat Politiker-Patrik. Varje gång någon 
försöker länka till Pias ursäkt blir det en motlänkning till listan på Facebook.

Klockan 14.00
Programmet sänder som planerat. Man nämner inte kontroversen alls, något 
som skapar en ny våg arga inlägg i sociala medier.

Klockan 15.00
Förvirringen är stor, både bland lyssnare och Sveriges Radios medarbetare. 
Vad är det egentligen Programledar-Pia har bett om ursäkt för? Man får olika 
svar beroende på vilken Sveriges Radio-medarbetare man kontaktar, vilket i 
sin tur ökar förvirringen ytterligare.

Klockan 17.00
Det här är nu en diskussion som berör alla som arbetar med sociala medier 
på Sveriges Radio. Oavsett vad man försöker publicera så får man frågor om 
Programledar-Pia. Stora delar av företaget har ägnat sin eftermiddag åt det 
här. Flera chefer, inklusive Redaktionschefs-Rakel, har väldigt många obesva-
rade mejl från arga lyssnare.

Nästa dag
Facebook-gruppen ”Vi som hatar SR” fortsätter att koordinera sina medlem-
mar. De postar i sociala medier och mejlar, framför allt till redaktionen men 
även till andra delar av företaget. När lyssnarna märker att vi svarar med 
länken till Pias ursäkt, trots att det inte besvarar alla frågor, blir de först arga 
och sedan uppgivna. 
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Den kommande tiden
Om inget nytt framkommer så tystnar kritiken långsamt. Den blommar dock 
upp igen varje gång Programledar-Pia hörs i radio. Programmets Facebook- 
sida har fått usla recensioner, vilket drabbar sidans räckvidd. Mängden 
följare har dessutom minskat på samtliga sociala plattformar. Facebook-
gruppen ”Vi som hatar SR” har ökat antalet medlemmar med 200 procent 
och sin räckvidd med 800 procent. Nästa gång någon på Sveriges Radio 
gör fel dyker det här fallet upp igen. Säkerhetsavdelningen bedömer att 
programledaren har fått en ökad hotbild.
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SPRIDNING

På vilket sätt kan en journalist ha nytta av att förstå mekanismen bakom 
spridning, eller viralitet, i sociala medier? Kort och enkelt sammanfattat 
handlar spridning om att fånga folks intresse för din journalistik, och om att 
skapa bra och lättförståeliga publiceringar som publiken reagerar på. Du kan 
ha en två timmar lång och alldeles fantastisk sändning, men det är oftast 
bara ljudklipp på några minuter från den sändningen som har potential att 
bli spridda i större utsträckning. Grundläggande är att hitta det essentiella 
i sändningen, att vinkla ett ämne för publicering på digitala och sociala 

Bilden är tagen i Norge i december 2010 
av Marit Solveig Nedrebø Bjørvik. Enligt 
henne ville brodern Jørn Nedrebø göra 
ett experiment för att se om han kunde få 
viral spridning på en bild på internet, så 
han arrangerade bilden på sig själv och 
snöplogen, och lät sin syster fotografera. 
Foto: Marit Solveig Nedrebø Bjørvik
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plattformar, och, framför allt, att hitta något som berör din publik. Och så 
länge du har bra grundmaterial är det inte komplicerat att forma delbara 
sociala objekt. 

Spridning handlar också om att ha en roll i medieflödet. Den som inte 
syns digitalt finns inte för en viss målgrupp, och den som inte har ett nätverk 
att arbeta med får sämre förutsättningar att skapa bra journalistik. Med ett 
stort nätverk får du fler lyssnare och läsare, fler källor och större genomslag. 
Material som sprids i sociala medier har även 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 att optimera uppdate-
ringar för sociala medier kan du nå nya lyssnare.

SKAPA SOCIALA OBJEKT
Spridning handlar framför allt om att skapa sociala objekt. Ett socialt objekt 
är helt enkelt något som är paketerat så att det går att dela och kommentera 
på olika sociala medier-tjänster; något som personer kan samlas och inter- 
agera kring. Det handlar både om enskilda inlägg och uppdateringar på  
sociala plattformar, och om hur publiceringar är paketerade på sverigesradio.
se. Det finns också ett värde för publiken att kunna se och höra saker där 
de är utan att behöva klicka sig vidare. Hittar man exempelvis en Sveriges 
Radio-ljudlänk direkt på Facebook (med hjälp av vår inbäddade spelare) 
och kan starta ljudet där, ökar chansen att man också delar länken till sina 
vänner. Om ljudet inte är utklippt – länka till tidpunkten i sändningen. 
Utnyttja också möjligheten att länka till våra livesändningar!
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Att skapa innehåll som delas i sociala medier handlar mer än kanske något 
annat om att beröra. Publiceringar som får publiken att bli arg eller glad, att 
gråta eller skratta högt, sprids i större utsträckning än material som vi inte 
reagerar lika starkt på. Publiken delar dessutom gärna något som speglar 
deras värderingar på ett eller annat sätt. Antingen i positiv bemärkelse 
(”Kolla, den här nya reformen är underbar!”) eller i negativ (”Kolla, den här 
nya reformen är ju HELT SJUK”). Uppmärksammat på senare tid är även att 
publiken många gånger delar publiceringar de inte ens själva har läst. Nu är 
ett urskiljningslöst delande kanske inget att sträva efter, men det säger en 
hel del om delningsbeteendet på sociala medier.

Fundera också på om ditt material rör en viss grupp/intresseområde. Om 
det dessutom är underbevakat kan det komma att få spridning om du pakete-
rar det som en subjektiv berättelse. ”Titta här, just såhär är det att leva med 
ADHD”. Detta är något som oerhört mångfaldsmedvetna Buzzfeed ofta tänker 
på i nyhetsvärderingen – att mångfald ger klick. (Se avsnitten ”Att göra 
research i grupper” och ”Crowdsourcingens ABC”.)

Här är ett tydligt exempel på något som berör, ett avsnitt av Verkligheten i 
P3, som blev flitigt delat och kommenterat i sociala medier.
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Bra material är grunden
För att något ska få bra spridning måste det vara attraktivt, lättillgängligt och 
enkelt att dela. I dagsläget är det fler besökare som kommer in till Sveriges 
Radios sajt via en enskild artikel de hittat med sökmotor eller klickat på i  
sociala medier, än som kommer in från förstasidan eller kanalförstasidorna, 
eller via något av våra programs förstasidor. Fundera därför på hur din  
enskilda artikel ser ut – är den en bra ”förstasida” att komma till? 

Här är en checklista att kontrollera före publicering:

1.  Vad är grejen? Vilken vinkel har min artikel?
2.  Se objektivt på din uppdatering – förstår publiken den på tio  

sekunder?
3.  Skriv rubriken som en tweet!
4.  Anpassa uppdatering efter plattform – använder du alla bestånds-

delar rätt, och samspelar de?
 

Rubriken i sig 
spelar på känslor 
hos publiken. Ne-
kad av socialen? 
Främlingar ger 
bort matkassar? 
Varför då? Ett 
exempel på en 
välvinklad publi-
cering som leder 
till ökad spridning 
för bra journalis-
tik. Foto: Magnus 
Arvidsson / Filt
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Börja med frågan: ”Vad är grejen?”. Vad har du skapat för journalistik? Vad 
är själva kärnan i uppdateringen? Hur ska du vinkla ditt material så att det 
omgående fångar publikens intresse? Publiken ägnar en artikel ett fåtal sek-
under innan de väljer att läsa den eller att strunta i den och gå vidare. 

Testa att skriva artikelns rubrik som en tweet. Du tvingas hålla dig till 
140 tecken (ännu färre om du också ska få plats med en länk), och du måste 
optimera den för att skapa intresse. Hur ska en rubrik i en tweet se ut för 
att du ska klicka på den? De riktigt virala artiklarna är inte beroende av att 
programmets eller kanalens egna sociala kanaler sprider dem, utan är sådant 
som publiken vill sprida nästan instinktivt. Med bra grundmaterial som berör 
kommer också högre delningssiffror. 

Robert Jacobsson på Ligga med P3 har gjort en tydlig publicering som 
fick stor delning.

Här finns mycket som är viktigt. Dels att Ligga med P3, och Robert själv, är 
en trovärdig avsändare för själva ämnet, dels är det direkta visuella tilltalet 
med Roberts blick något som fångar publiken. Det här är en rakt och enkelt 

Foto: Stéphanie Londéz 
/ Sveriges Radio
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vinklad artikel, med en solklar rubrik och en kort och koncis ingress. Ingen 
behöver fråga sig vad den handlar om, det förklarar sig själv på några korta 
sekunder. 

I det dagliga inslags- och nyhetsarbetet går det förstås också att göra tyd-
ligt vinklat material, som är enkelt att förstå. Som det här från P4 Halland:

Skapa ett socialt objekt
När du vässat din publicering med en rubrik formulerad som en tweet kan 
du förstås ta rubriken rakt av och publicera den ihop med en länk på Twitter. 
Men du bör fundera på hur din uppdatering ska optimeras för respektive 
plattform. De olika sociala plattformarnas respektive för- och nackdelar är 
mycket viktiga att förhålla sig till vid varje uppdatering. Det snabba flödet 
på exempelvis Twitter är tillåtande och gör det möjligt att posta snabbt och 
impulsivt. En bild i tweeten gör den också mer attraktiv. Men tänk på att 

Här finns ett 
tydligt samspel 
mellan en rak 
rubrik, en infor-
mativ ingress och 
en sändning som 
inte upprepar vad 
som redan står 
på andra ställen 
i artikeln. En 
sådan här artikel 
är också enkel 
för redaktionen 
att sprida i sina 
sociala medier-
kanaler tillsam-
mans med frågan 
”Läser du för dina 
barn?”, och på 
så vis få igång en 
dialog eller för att 
få in synpunkter 
för en uppföljning 
i sändning. Foto: 
Per Qvarnström 
 / Sveriges Radio
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din uppdatering ska kunna stå för sig själv, och ibland leva över tid. Framför 
allt gäller detta Facebook, vars sätt att styra användarnas flöden gör att en 
uppdatering som är flera timmar eller till och med dagar gammal kan framstå 
som ny. Då fungerar det inte att skriva till exempel ”Just nu” (som hade 
fungerat på Twitter), eftersom den uppdateringen blir både förvirrande och 
oanvändbar när den är en dag gammal. Då är ”just nu” redan igår.

Ett vanligt fel är att 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 publiken som opersonlig reklam. Särskilt om det 
kombineras med en redaktion som är osynlig och som inte svarar i kommen-
tarerna. Posta istället uppdateringar när du har något att länka till, det vill 
säga när det finns en publicering att vinkla på, eller en fråga som du vill att 
publiken ska diskutera.

Vilken plattform är du på? Vilka förutsättningar finns? Det här kommer 
till slut att sitta i ryggmärgen på dig som jobbar som sociala medier-redaktör, 
men det krävs tid och tankearbete för att skapa ett smart och delbart 
socialt objekt.

Grundläggande för uppdateringar på sociala plattformar är att alltid 
tagga personer eller organisationer som nämns, om de har egna, öppna 
konton på plattformen, eller att använda hashtag där det känns relevant 
för ämnet. På så sätt möjliggör du för dem att själva sprida uppdateringen 
vidare i sina nätverk.

Tänk också generellt på att vara noga med att varje del av publiceringen 
innehåller den information (metadata) man behöver för att förstå 
sammanhanget. Ibland sprids till exempel ett ljudklipp som inte har en bra 
rubrik och som saknar beskrivning, vilket blir obegripligt och ointressant för 
publiken.
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Hur kan en uppdatering då anpassas till olika plattformar. Här är tre bra 
exempel, av olika karaktär:

Hos P3 Nyheter hittar vi ett exempel på hur text i en bild kan ge en helt 
annan dimension till en nyhet. Citatet är mycket personligt, och står ut i 
flödet av andra bilder på Instagram – det väcker nyfikenhet. Det går inte att 
publicera länkar i en Instagram-uppdatering, men uppdateringar av det här 
slaget skapar intresse i sig, och publiken som redan följer P3 Nyheter vet att 
de kan hitta redaktionens reportage på sverigesradio.se.

Foto: Cassandra 
Alm / Sveriges 
Radio
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Den här bilden på P4 Gotlands Facebooksida väckte stort intresse och fick 
många delningar. En oväntad bild, en kort förklaring till varför bilden är 
oväntad, och en fråga som startade en diskussion, där redaktionen också tog 
föredömlig plats i kommentarerna, förklarar varför. Den här typen av uppda-
teringar som kort, koncist och tydligt står ut i ett flöde fungerar ofta bra på 
Facebook.

Foto: Hilda 
Ärlemyr / Sveriges 
Radio
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Under Musikhjälpen 2014 tog nyhetsgrafiker Liv Widell fram både rörlig och 
ickerörlig grafik som fungerade både på Instagram och Facebook och kunde 
publiceras samtidigt. All information finns för läsaren utan att man behöver 
klicka sig vidare, och spridningen bevisar hur publiken även kan engageras i 
att sprida folkbildning.
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Vad är bra bilder i sociala medier?

Våga regissera 
dina fotoobjekt! 
Bandet The Fooo 
under Musikhjäl-
pen 2013. Foto: 
Ronnie Ritterland 
/ Sveriges Radio
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En bra bild kan göra underverk för dina sociala medier-uppdateringar. Den 
här bilden berättar betydligt mer än vad en text eller ett inslag kan göra:

Bilder ska användas när det är relevant för uppdateringen, och som i exem-
plet med korren Katja Magnusson bör bilder prioriteras när de berättar och 
visar något som är svårt att få fram lika bra utan bild. På samma sätt kan du 
givetvis välja bort bilder som inte ger mervärde.

Kom ihåg att bilder i sociala medier ofta blir små i flödet. Undvik därför 
att ta för utzoomade bilder, utgå istället hela tiden från tanken att publiken 
möter bilden i mobiltelefonen. Gå nära personen eller objektet du ska foto-
grafera. Vad är viktigt? Sätt det i fokus.

Foto: Ammar 
Akkash / Sveriges 
Radio
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Fundera även på hur dina bilder ser ut över tid. Kanske är alla bilder tagna 
inne i studion? Det ger ett repetitivt och tråkigt intryck, och i sämsta fall kan 
likartade bilder minska möjligheterna att fånga publikens intresse. Leta runt 
på arbetsplatsen. Var finns platser att ta bilder på? Vilka vinklar passar bäst? 
Lägg tid på att hitta bra ställen att fotografera gäster på så har du igen det 
när besöket väl är på plats. Låt gärna fotograferingen ta tid, och gå genom 
bilderna noggrant när du är klar.

Foto: Gustav 
Friberg
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Här är några konkreta tips när du fotograferar själv, eller letar upp bilder till 
sociala medier:

• Välj inte bilden som sista grej, välj bilder med omsorg – de är viktiga
• Hur ser bilden ut på respektive plattform? Kommer den att synas i 

mobilen?
• Speglar bilden innehållet i din uppdatering? Stärker den uppdate-

ringen?
• Har du ett bildspel? Hänger i sådant fall bilderna ihop? Berättar de 

en historia?
• Låt bilden visa en känsla: ett leende, ett ledset ansikte. Rörelse i 

bilden ger liv och närvaro
• Fotograferar du en människa – få personen att titta in i kameran, och 

därmed se publiken i ögonen
• Var lekfull! Ha kul! Om användandet av bilder är stimulerande, krea-

tivt och roligt för dig, kommer det också att vara det för publiken.
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Här är fler exempel på kreativt användande av bilder från våra redaktioner:
 

Osynliga instru-
ment? Eller en 
vanlig dag för 
Berwaldhallens 
musiker, när 
de är på kurs i 
ergonomiskt sit-
tande. Se bilden! 
Foto: Jonna Spiik 
/ Sveriges Radio

Gränslöst-
redaktionen är 
mycket duktiga 
på att hitta nya 
bildlösningar. Har 
du massor med 
bilder inifrån ditt 
radiohus? Gå ut! 
Foto: Sveriges 
Radio
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En av flera bilder som Jonna Spiik 
delade i sociala medier för att fånga 
repetitionerna inför Carola Häggkvists 
konsert på Berwaldhallen. 
Foto: Jonna Spiik / Sveriges Radio
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P4 Sommar i Öst på nudistcamping 2013. 
Ett mycket populärt bildspel, naturligtvis. 
Foto: Sveriges Radio.

En duktig fotograf är alltid på jakt efter foto-
tillfällen. Foto: Olle Wiberg / Sveriges Radio
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Till och med den 
uttjatade stu-
diobilden går att 
förnya med det 
avvikande. Gör 
som P1 Morgons 
programledare 
Katherine Zim-
merman. Foto: 
Sveriges Radio

… eller P4 
Kalmars nyhets-
sändare Marcus 
Leonarde, Foto: 
P4 Kalmar / 
Sveriges Radio
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Lundströms Bokradios programledare 
Marie Lundström vågar bjuda på sig själv. 
Foto: Jon Jordås / Sveriges Radio. 
Foto i fotot: Mattias Ahlm / Sveriges Radio

Som sagt – ut-
nyttja program-
ledarna och 
kombinera det 
med kreativitet 
och humor. Foton 
och montage: 
Ronnie Ritterland 
/ Sveriges Radio
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En selfie hinns 
alltid med. Foto: 
Peter Bressler  
/ Sveriges Radio

Ute på jobb? Fota 
för sociala me-
dier! Foto: Lena 
Nordlund  
/ Sveriges Radio



111

Gör som Radio-
sporten – foto-
grafera från det 
perspektiv som 
publiken skulle 
vilja se. Foto: 
Emma Lukins

Våga vara kreativ 
med marsipan  
och annan  
rekvisita, som 
P4 Västerbotten! 
Marsipanverk:  
Johanna Viberg 
Foto: Helena  
Andersson  
/ Sveriges Radio
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Låt publiken 
gissa vad bilden 
föreställer. 
Foto: Jonna Spiik / 
Sveriges Radio
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Tänk på att undvika bilder med loggor som kan uppfattas som ett otillbörligt 
gynnande av varumärken och att det måste finnas ett motiverat informations- 
eller underhållningsintresse.

Använda TT-bilder
Vi får använda vissa TT-bilder om de vattenmärks på rätt sätt. Det finns mer 
information om hur man gör på intranätet.

Lyssna på dina lyssnare, som Institutet i P3:s 
Karin och Jesper. Fotografera en bildserie vid 
ett tillfälle men pytsa sedan ut den över tid. 
Foto: Lena Resborn / Munck
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Använd Creative Commons
I brist på egna bilder kan man använda sig av Creative Commons, som är 
ett internationellt licenssystem, där upphovsmän ger andra möjlighet att 
använda deras material utan kostnad, under enkla och tydliga villkor.  
I princip vilket material som helst kan CC-licensieras, men vanligast är bilder 
och musik. Här hittar du all information du behöver: http://www.creativecom-
mons.se/.

En CC-licensierad bild har en tillhörande kod som anger hur du får 
använda bilden och vad du får göra med den, till exempel redigera bilden på 
olika sätt, så att bilderna sprids på ett sätt som upphovsrättsinnehavaren har 
gått med på. Kodens mall består av ett antal förkortningar: CC-BY (by, erkän-
nande av upphovsrättsinnehavaren) ND/NC/SA och så vidare. Längre fram i 
texten kan du läsa om hur du creddar rätt. 

Här följer en kortfattad beskrivning av licenserna, och deras särskilda 
villkor. 

CC BY-ND: Creative Commons Erkännande Inga bearbetningar (ND, no derivatives). 
Bilder med den här licensen är svåra för oss att använda, eftersom du inte 
får anpassa/förändra bilden på något sätt, alltså inte ens beskära bilden.

CC BY: Creative Commons Erkännande. Du får använda, sprida, göra om, 
modifiera och bygga vidare på materialet (till exempel lägga in text i bild), även 
för kommersiella sammanhang, så länge du anger upphovsrättsinnehavaren.
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CC BY-NC: Creative Commons Erkännande Icke kommerisiell. Du får använda, 
sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på materialet, men inte i 
kommersiella sammanhang (NC, non commercial), så länge du anger 
upphovsrättsinnehavaren.

CC BY-SA: Creative Commons Erkännande Dela lika. Du får använda, sprida, 
göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på det aktuella verket, 
så länge du anger upphovsrättsinnehavaren. Om det sedan skapas nya verk 
utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens 
(CC BY-SA). Nya verk ska spridas under samma villkor, vilket innebär att 
andra kan bygga vidare på ditt verk och sprida dem som Dela lika (SA, share 
alike). Om man bearbetar bilden, och lägger till något (till exempel text-i-bild 
eller ytterligare bilder) eller anpassar den på något sätt (till exempel ändrar 
storlek, beskär bilden) så skapas enligt CC-villkoren ett bearbetat verk. 
Bearbetade verk licensieras i sin helhet enligt SA-villkoren. En SA-licensierad 
bild som används i anslutning till en text (till exempel en webbpublicering) 
räknas däremot som ett samlingsverk, och då omfattas bara bilden, inte 
texten, av licensvillkoren för Dela lika. 

Notera: Om vi använder en bild licensierad CC BY-SA, och lägger till 
en Sveriges Radio-bild (exempelvis i ett collage) kommer även SR-bilden 
att licensieras som CC BY-SA, vilket innebär att vi upplåter rätten för 
andra att använda både den ursprungliga CC-bilden och vår SR-bild enligt 
licensvillkoren. Så, om du använder upphovsrättskyddat SR-material enligt 
Dela lika, SA-licensen, kolla med din närmaste chef för godkännande. 
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CC BY-NC-SA: Creative Commons Erkännande Icke-kommersiell Dela lika. Du får 
använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på det 
aktuella verket, men inte i kommersiella sammanhang, så länge du anger 
upphovsrättsinnehavaren. I övrigt gäller samma villkor och omständigheter 
som för CC BY-SA (se ovan).

Var noggrann med att ange bildens namn, upphovsrättsinnehavaren, 
källan till bilden och licensvillkoren när du använder CC-material. Här hittar 
du instruktionen: http://bit.ly/safunkarCC (http://www.creativecommons.se/
hur-funkar-det/for-att-anvanda-cc-material/) och grundregeln är att, om det är 
praktiskt möjligt, länka till bilden, fotografen och licensvillkoren. På sveri-
gesradio.se kan vi inte länka i bildtext, och får därför välja en annan lösning 
(mer om det strax). 

Spara ner och ladda upp bilden i Isidor precis som vanligt eller på någon 
av våra sociala plattformar. Skriv en bildtext i bildtextfältet precis som vanligt 
men istället för det vanliga formatet..

Fjälltoppsutsikt. Foto: Anna Annasson / Scanpix

… ska du skriva ut hela attributet för CC-licensen. Om du till exempel har 
tagit en bild med licens CC BY-NC ska din bildtext i den bästa av världar se 
ut såhär (de gröna orden är länkar till bilden, fotografen och licensvillkoren, 
exemplet hämtat från creativecommons.se):
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Bilden bör alltså länkas tillbaka till ursprungskällan, alltså där du hittade 
bilden. I exemplet ovan finns en länk till bilden (The Four Courts), en till 
fotografens sida på bildforumet Flickr (Darragh Sherwin) och en länk till 
informationssidan med licensvillkoren (BY NC-SA) för den aktuella licensen 
som bilden går under (senaste versionerna av CC-licenserna, 4.0, hittar du 
här: http://creativecommons.org/Version4). 

I bildtexter på sverigesradio.se kan vi inte använda klickbara länkar, till 
skillnad mot när vi publicerar bilder i sociala medier. Nedan ser du ett exem-
pel på hur du kan göra istället, med fotografen (Marco Fieber), hans blogg 
(Ostblog.org), källan till bilden (Flickr) och licensen (BY-NC-ND, 2.0 marke-
rar version av licensen).

Du kan också välja att förkorta länken och publicera den som text (här via 
länkförkortaren bitly.com). Den är enkel att kopiera och klistra in i adress-
fönstret i webbläsaren, för den som vill följa länken.
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Var kreativ
När du vet vad du vill sprida och hittat en vinkel som fungerar, fundera då på 
hur du kan få din uppdatering att sticka ut i olika flöden. 

Den här uppdate-
ringen för Språket 
i P1 är kombi-
nationen av flera 
framgångsfakto-
rer. Emmy Rasper 
var i det här fallet 
ny – och jämfört 
med tidigare, en 
yngre – program-
ledare, vilket 
manifesterades 
genom att hon 
höll upp ett block 
med internetslang 
(”ROFLMAO” är 
förkortning för 
”Rolling on the 
floor laughing 
my ass off”) i 
ena handen, och 
en etymologisk 
ordbok i den 
andra. Språket 
i P1 har pålästa 
lyssnare och den 
här uppdatering-
en är ett kreativt 
sätt att på en 
subtil nivå mar-
kera en nystart 
för programmet, 
där lyssnarna kan 
förvänta sig ett 
annorlunda tonfall 
än tidigare. Foto: 
Nicklas Malmberg 
/ Sveriges Radio
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Var snabb

Jobbar du med publikdialog kopplat till ditt program finns det givetvis ett 
stort värde i att snabbt vinkla, paketera och skicka ut saker i sociala medier 
i anslutning till att de tas upp i programmet. Söker programledaren efter 
publikens bilder på en lokal nyhetshändelse, eller reaktioner på något som 
tas upp i programmet är det smart att omgående ställa samma fråga i sociala 
kanaler.

Men att vara snabb handlar även om att ha en plan för digitala och so-
ciala publiceringar kopplade till nyhetsarbetet (eller inslag) i olika program. 
Samtidigt som en stor nyhet går ut i sändning bör det även finnas en publice-
ring redo på sverigesradio.se och i sociala medier. På så sätt blir det dina 
egna publiceringar av nyheter som sprids.

Om du är snabb 
med nyheten, får 
spridningen ett 
försprång. Foto: 
Linn Fogelberg  
/ Sveriges Radio
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Det är viktigt att komma ihåg att originalpubliceringen kan bli ett socialt 
objekt i flera timmar, kanske till och med dagar. Du kan inte själv styra när 
publiken ser din nyhet eller uppfattar den som just en nyhet, du kan däremot 
alltid optimera din publicering så att den ger läsaren all tänkbar nytillkom-
men information. Om du uppdaterar nyheten, eller ger den en ny vinkel, se 
då till att antingen använda originalpubliceringen, eller att länka in artikeln 
med den nya vinkeln även i originalpubliceringen. Annars kommer publiken 
med största sannolikhet inte att ta del av nyhetsuppföljningen, eller ens veta 
om att det finns en uppföljning. 

Det här rör inte bara våra egenproducerade nyheter, granskningar eller 
gräv. Även breda nyheter som andra redaktioner med största sannolikhet 
kommer att ta upp ger spridning om du har en vass publicering att erbjuda 
publiken. Ju snabbare vi är på att förstå, vinkla och publicera egna sociala 

Den här nyheten 
från Ekot var en 
publicering som 
fylldes på med 
länkar till nya 
vinklar under 
dagen, vilket 
gjorde att själva 
publiceringen 
kunde fungera 
som ett socialt 
objekt under 
mycket lång tid. 
Foto: Bo Göran 
Bodin. Grafik: Liv 
Widell / Sveriges 
Radio
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objekt kring aktuella och breda ämnen som berör, desto större möjlighet har 
vi att bli agendasättande i digitala flöden. Det här exemplet från Sveriges 
Radios Facebook-konto är talande:

Exemplet med hen-debatten är viktigt även av ett annat skäl: Diskussionen 
i kommentarsfältet bidrar till spridning på Facebook, eftersom Facebook 
värderar sociala objekt som publiken interagerar med högre än statusuppda-
teringar som få eller ingen kommenterar, gillar eller delar. Ställer du en fråga 

Sveriges Radio var bland de första att berätta 
att ordet hen kommit med i nya upplagan av 
SAOL, och på den ställda frågan (”Använde 
ni ordet hen?”) följde också en mycket livlig 
diskussion. Foto: Christina Jardim Ribiero / 
Sveriges Radio
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och får igång en diskussion, och själv är närvarande och svarar i kommen-
tarstråden som uppstår, kommer din uppdatering att få en större spridning. 

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.

Det går också att manuellt be Facebook uppdatera en post där du har 
länkat material som blivit fel. Klicka på datumangivelsen i posten:

och sedan på pilen i högra hörnet. Välj ”Refresh share 
attachment”/”Uppdatera delning av bilaga”. Nu uppdateras innehållet och 
posten uppdateras.

Var personlig
För att sprida ditt material måste du kunna motivera varför det är intressant. 
Om du bara klistrar in en länk på Facebook utan att skriva någon egen kom-
mentar, minskar chansen att besökarna sprider den vidare, klickar på gilla, 
lämnar en kommentar, eller ens klickar på den. Däremot visar statistiken att 
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rent länk- och rubrikpublicerande delvis fungerar på Twitter, men där är både 
publikens beteende och flödet annorlunda jämfört med Facebook (vars algo-
ritm premierar aktiva konton och nedvärderar sådant som framstår som spam).

Att vara personlig innebär inte att vara partisk. Sveriges Radios medarbe-
tare ska till exempel inte ta ställning i kontroversiella frågor. Här handlar det 
istället om att visa att det finns en människa bakom en publicering. Männ-
iskor litar mer på andra personer än på stora företag och otydliga avsändare. 
Genom att våga visa dig skapar du incitament för dina följare att bry sig 
om dig och det du har att säga. Genom att bygga förtroende och nätverk får 
du också naturligt en publik som litar på dig som avsändare, vilket givetvis 
påverkar chanserna till spridning positivt.

Det skapar en 
större trovärdighet 
om man själv 
också är beredd 
att agera i 
lyssnarnas tjänst. 
Foto: Helena 
Andersson / 
Sveriges Radio
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UTMANINGAR

Bli en agendasättare
Ju större vana du får att arbeta med sociala medier, desto större blir chansen 
att du agerar snabbt när något blir en snackis och – som vi skrev under rubri-
ken ”Var snabb” – kan göra journalistik av det som tar plats, berör och delas. 
Om följarna vet att du är den som snabbast får tag på politikern som ljugit 
eller konstnären som ställt till rabalder sprider de också snabbt din intervju 
om du gjort den lättillgänglig. Du blir en trovärdig redaktör och en leverantör 
av intressant material. 

Arbeta medvetet och var generös med att sprida relevanta länkar. Det 
behöver inte alltid vara ditt eget arbete, det kan också handla om fördjup-
ningsmaterial du stött på under ett researcharbete. Besökare, fans och följare 
kommer att uppmärksamma detta och hålla extra koll på dig och chansen 
ökar att de vill sprida ditt material. Genom att kontinuerligt vara en aktör i 
flödet även när du inte arbetar med din egen journalistik, bygger du också ett 
förtroende hos publiken.

På nätet råder en utpräglad rekommendationskultur. Det innebär att man 
litar mer på sina vänner än på främlingar och att man hellre sprider material 
vidare från folk som man känner. Besökaren kommer att bli mer intresserad 
av dig när den är van att se dig i de sociala medierna och har större kän-
nedom 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. Sveriges Radio har i sig högt förtroende, det 
förtroendet har du med dig ut i sociala kanaler, att både nyttja och vårda.

Använd flera olika kanaler
De sociala medierna, webben och FM är alla unika kanaler som har sina egna 
förutsättningar för kommunikation. Se dem som olika delar av en helhet. 
Ibland är det bäst med en text på sverigesradio.se, ibland bättre med en 
post på Facebook, ibland en kombination. Kom ihåg kärnan: att du vill att så 
många som möjligt ska få ta del av din relevanta journalistik som du arbetat 
hårt med. I grunden ligger Sveriges Radios digitala strategi att optimera och 
samverka arbetet i alla tillgängliga kanaler.
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Etablera och äg din hashtag
Din redaktion kan försöka etablera en egen hashtag i sociala medier, om 
det finns ett tydligt syfte. Måste du ha en hashtag eller räcker det med att 
du kommunicerar från dina konton? Finns din hashtag för att publiken ska 
kunna kommunicera med dig via den? Använder du den kanske övergri-
pande eftersom du jobbar med flera olika konton, och en hashtag är bästa 
sätt att samla allt innehåll i ett och samma flöde? Ring P1, och dess publik, 
använder exempelvis sedan länge #ringp1, för att enkelt hitta reaktioner på 
programmet. Tänk också på att en hashtag bör vara tämligen kort, och så 
självförklarande som möjligt. Den ska skapa klarhet och struktur, inte förvir-
ring och merarbete.

Fördelarna med en konsekvent och uppmärksammad hashtag är att den 
blir ett spridningsverktyg, och något att 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 frilan-
sare som gjort inslag, eller medverkande i programmen diskutera vidare. 

Några övergripande hashtags som Sveriges Radio jobbat med under 2014 
är exempelvis #srval (där vi taggade all valbevakning som Sveriges Radio 
gjorde), #SRAlmedalen (som samlade vår bevakning från Almedalen i ett 
flöde) eller #mh14 (som var hashtag för Musikhjälpen 2014). Helst bör du 
dock undvika att ha med årtal i din hashtag, och istället jobba med samma 
från år till år, som vi exempelvis gör med #p3guld. Och kom ihåg att alltid 
nämna din hashtag även i sändning – då får fler möjlighet att hitta till den, 
och även möjlighet att kommentera ditt program i sociala medier med din 
hashtag i sina uppdateringar. Även det är en form av spridning.
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Engagera ambassadörer
Har programmet några extra hängivna fans i de sociala nätverken? Ta hand 
om dem, prata med dem 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 ofta, vilka som delar ofta på Facebook och så vidare. På Facebook 
finns det till exempel 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 exempelvis Tweetdeck (se kapitlet Förberedelser).

Medverkande i programmet är också ofta utmärkta ambassadörer. Ta 
därför för vana att alltid kolla om de har Facebook-, Instagram- eller Twitter- 
konton. Medverkande kan och vill ofta sprida klipp och inslag de själva 
medverkar i, och om du anger deras medverkan med deras kontonamn i en 

Musikhjälpen 
2013 uppmärk-
sammade rätten 
att överleva sin 
graviditet. Du kan 
läsa mer om att 
använda hashtags 
för spridning 
och crowdsour-
cing i avsnittet 
”Crowdsourcing” i 
kapitlet Research. 
Foto: Per Palm-
qvist / Sveriges 
Radio
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tweet så blir det lätt för dem att retweeta. Detta gäller så klart även enskilda 
intervjupersoner. Då kommer en länk till ditt program in i den personens 
flöde, inför den personens publik, en publik som kanske inte ens visste att 
intervjun gjorts. Skicka gärna med länk till sverigesradio.se, till Facebook-
sida och hashtag om programmet använder en sådan. 

Om du arbetar inom ett avgränsat fält med aktiva kluster, tydligt de-
finierade grupper med ett intresseområde, är det värt att identifiera vilka 
som är ”noder”, det vill säga tongivande, i de forum där grupperna finns på 
sociala medier. Du kan exempelvis kolla upp vem som modererar relevanta 
Facebook-grupper eller vem som ofta skriver om ett ämne och får mycket 
engagemang kring sina inlägg. Läs mer om ambassadörers roll som noder un-
der punkt fem i avsnittet ”Crowdsourcingens ABC” och om kluster i avsnittet 
”Crowdsourcing”, båda i kapitlet Research.

Och det kan vara på sin plats att återigen understryka att du når fram-
gång i dina kontakter på sociala medier 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 
hamnade journalister som yrkeskår långt ner på MedieAkademins Förtroende-
barometer 2014. Däremot litar folk på sina vänner när de är avsändare i 
sociala medier. Och genom att själv vara synlig, och svara på frågor och 
interagera med dina lyssnare/följare, blir du eller ditt program en vän till din 
publik. Med ökat förtroende kommer ökad chans till spridning och dialog.

Twibbons
Ett annat sätt att nyttja ambassadörer för spridning är att, vid särskilda 
tillfällen kopplat till större satsningar, skapa en ”twibbon”. På Sveriges Radio 
har vi gjort det i samband med exempelvis Musikhjälpen, Sisuradios #våga-
finska-satsning (läs mer i kapitlet Research) och valbevakningen 2014. 

En twibbon är en liten banner som lägger sig över profilbilden på ditt 
sociala medier-konto, vilket gör att din satsning uppmärksammas varje gång 
en person med din twibbon gör en uppdatering i sociala medier.
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Ha i åtanke att twibbons, av oss och av andra, framför allt används för 
kampanjer som handlar om att uppmärksamma samhällsfrågor, kriser eller 
sjukdomar, som Musikhjälpen, Rosa Bandet, #fuckcancer eller #jesuischarlie. 
Om en twibbon uteslutande används i syfte att marknadsföra ett event eller 
en sändning kan den i vissa fall få motsatt effekt.

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 kon-
ton, särskilt om ni valt att posta olika typer av inlägg på olika tjänster. Skriv 
ut redaktionens Twitter-namn på Facebook-sidan och tvärtom.

Tre exempel på 
Twibbons. Foto: 
Yasmine El Rafie, 
Anders Foghagen 
och Noora Holm  
/ Sveriges Radio
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JURIDISKA FRÅGOR

Upphovsrätt
För att få använda upphovsrättsskyddat material måste man ha rättighets-
innehavarens 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.

För att få använda en bild behöver du alltså tillstånd från fotografen och 
eventuellt rättighetshavare till andra verk som syns i bilden. Bearbetning, 
till exempel i form av collage eller skärmdumpar, kräver också tillstånd, 
precis som publicering av skiv- och bokomslag eller illustrationer. Om man 
vill använda en pressbild måste man först kolla vilka villkor som gäller för 
respektive bild, till exempel på den hemsida där man hämtat bilden. Om 
villkoren inte framgår där kan man ringa och fråga.

Även när bilden i sig är nyheten krävs tillstånd från rättighetshavaren 
för att Sveriges Radio ska kunna publicera den. Att använda en bild utan 
tillstånd innebär risk för ersättnings- och skadeståndskrav för upphovsrätts-
intrång från rättighetshavaren. Om vi inte har fått tillstånd ska bilden använ-
das endast om det finns mycket starka journalistiska skäl, det vill säga om 
yttrandefriheten är viktigare än det upphovsrättsliga skyddet i den specifika 
situationen. Det avgörs av ansvarig chef.

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. TT-bilder får delas i sociala medier så länge man följer de 
regler som avtalet kräver. För mer information, kontakta din superanvändare.

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 rättighetshavarens tillstånd. Om upphovsmannen 
inte gett tillstånd kan vi begå upphovsrättsintrång. Vi ska också vara restriktiva 
med att länka till material publicerat utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
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Sveriges Radio har i dagsläget inte några rättigheter till upphovsrättsligt 
skyddad musik, litteratur eller annan utomstående medverkan i rörlig bild 
(förutom CC-licensierat innehåll). Det gäller oavsett om vi publicerar via vårt 
eget filmverktyg eller på till exempel Youtube. Även upphovsrättsligt skyddat 
innehåll (till exempel musik, en tavla eller ett bokomslag) som bara finns i 
bakgrunden kräver för det mesta tillstånd.

När gäller YGL?
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, gäller sverigesradio.se, Sveriges Radio play 
och andra tjänster som Sverige Radio tillhandahåller. Det vill säga sajter där 
bara Sveriges Radio kan ändra innehållet. YGL gäller också material som vi 
publicerar i vår inbäddningsbara spelare, även när den är utdelad via exem-
pelvis Facebook, eller artiklar som vi delar från sverigesradio.se. 

Däremot gäller inte utgivarens ansvar och YGL när vi publicerar på annat 
sätt än genom spelaren eller genom inbäddning av våra artiklar i sociala 
medier. Tänk därför efter innan du publicerar ett känsligt material var och 
hur det bäst publiceras. Ett otydligt avskiljande av en inbäddning kan skada 
YGL-skyddet för webbsidan.

YGL gäller alltså inte Youtube-klipp, programsidor på Facebook, rena 
Facebook-poster eller tweets. Där är det istället den enskilda medarbetaren 
och/eller de som medverkar i klippet/artikeln som är personligen ansvariga. 
Att den enskilda medarbetaren kan bli ansvarig för eventuella brottsliga  
uttalanden ska varje chef informera medarbetare som jobbar med sociala 
medier om.  

Uppmana inte publiken att lämna anonyma tips via meddelandefunk-
tioner på sociala medier. Det finns risk att de företag som tillhandahåller 
plattformarna måste lämna ut materialet till exempelvis polisen vid en 
brottsutredning.

 
Programregler på sociala medier
Våra digitala publiceringar ska följa samma regelverk som gäller för FM.  
Vi ska alltså tillämpa kraven på opartiskhet, saklighet och så vidare på  
alla våra plattformar. Det digitala innehållet kan dock inte prövas av  
Granskningsnämnden. 
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Av PS-handboken (sidan 60) framgår till exempel hur vi gör rättelser på 
webben och FM. Samma tillvägagångssätt för rättelser kan tillämpas i sociala 
medier. 

Vi ska ge en allsidig belysning av de ämnen som vi ger spridning, det vill 
säga ta med relevanta fakta och åsikter från båda sidor i möjligaste mån. Om 
en part kritiseras ska den få bemöta, se därför till att förmedla både kritiken 
och svaret på den.

Nu när Sveriges Radio också är ett bildmedium måste vi tänka på att 
inte kränka människors privatliv genom bildpubliceringar. Om vi har gjort en 
publicistisk bedömning att inte namnge en medverkande i programmet eller 
på sverigesradio.se måste vi vara noga med att inte heller identifiera denna 
vid en bildpublicering. En bildpublicering kan också innebära förtal.

Sveriges Radio är reklamfritt och får inte på ett otillbörligt sätt gynna 
kommersiella intressen. Precis som i FM måste det därför finnas ett 
informationsintresse om man vill publicera en bild på en kommersiell 
produkt eller ett varumärke, eftersom det annars kan uppfattas som ett 
otillbörligt gynnande. Loggor, varumärken och så vidare ska inte förekomma 
på kläder någon har på sig eller föremål vi visar upp om det inte finns ett 
journalistiskt motiverat syfte. En del innehåll som vi bäddar in inleds med 
reklam, till exempel filmer från Youtube eller kvällstidningarna. Fundera 
därför över om dessa ska bäddas in. 

Rättelse från Ekot 
på Facebook.
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Bestämmelsen om mediets genomslagskraft innebär att vi ska vara 
varsamma vid utformningen av publiceringen när vi tar upp vissa ämnen. Vi 
ska vara försiktiga med att sprida sådant som kan vara uppenbart kränkande 
för en grupp av människor. Om vi vill belysa något som är kränkande bör 
vi inte göra det kränkande innehållet delbart separat, utan sätta det i ett 
sammanhang och dela hela klippet.

 
Att nämna någon i sociala medier
Att tagga medverkande, personer eller organisationer som vi rapporterar om 
är ett bra sätt att möjliggöra för dem att sprida våra uppdateringar vidare 
i sina egna nätverk. Men tänk på att det inte är samma sak som att ha 
”sökt” någon för en kommentar, till exempel när en organisation eller person 
kritiserats. Man måste alltid göra rimliga ansträngningar för att söka personen 
innan kritiken framförs. Läs mer om detta i PS-handboken på sidan 33.

LÄS MER

Generellt
Delad glädje är dubbel glädje? En studie om hur den svenska publiken delar 
nyhetsmaterial i sociala medier: Sara Ödmark och Ingela Wadbring, Mitt-
universitetet, 2014, http://bit.ly/deladgladje.

Vad som händer när man råkar bli en maktspelare på Twitter: Krönika ini-
från av Anil Dash, The Message, 2015-04-24, http://bit.ly/thenobodyfamous.

”How one stupid tweet blew up Justine Sacco’s life”. Långläsning om det 
ansvar spridning medför. Författaren spårar upp personer som fått utstå  
Twittermobbens offentliga skampåle: http://bit.ly/twitterdrev.

Paketering
Fem argument till varför listor har en självklar plats i journalistiken: Rachel 
Edidin, Wired 2014-01-08, http://bit.ly/listicleftw.

Fler argument för listan som journalistiskt grepp: David Leonhardt, New 
York Times 2015-04-24, http://bit.ly/defenselisticle.

Fem tips från Buzzfeed om hur du skapar spridningsvänliga sociala object: 
Abigail Edge, Journalism.co.uk 2014-02-21, http://bit.ly/tipsfrombuzzfeed.



133

Bilder/visual storytelling
Några tips om hur du gör ditt innehåll attraktivt med bilder: Sara Lawrence, 
Curve, http://bit.ly/thepowerofvisual.

Fem tips om vilka känslor som fungerar bäst när du väljer dina bilder: 
Ritika Puri, ImageBrief blog, http://bit.ly/Bildpsykologi.

Fler tankar kring hur man tänker med grafik och bild för större genom-
slag: Journalism.co.uk, 2015-02-04, http://bit.ly/tomphilips, http://bit.ly/
tomphilipsslideshare.

Viralitet
Uppsats där fokusgrupper kvalitativt diskuterar virala reklamfilmer: Niklas 
Söderbäck/Niklas Tedebo, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014, http://bit.ly/
viralmarknadsforing.

Uppsats där personer intervjuas efter att ha jobbat med PR-kampanjer 
med dold avsändare: Rebecka Gustafson, Umeå universitet, 2014, http://bit.
ly/doldviralpr.

Text som försöker förklara varför material med barn ofta ger viralitet: Ada 
Fredelius, Internetword, 2013-06-07, http://bit.ly/videoviralspridning.
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RESEARCH

Sociala medier är en självklar del i journalistisk research, i allt från dagligt 
arbete vid en nyhetsdesk till personkartläggning och sökning efter ”case” 
i känsliga och svårbevakade ämnen. De lämpar sig väl för att följa snabba 
händelseförlopp, lära sig mer om ett ämne, få nya idéer, ringa in vad en viss 
personkrets pratar om eller snabbt 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. De är dessutom en resurssnål väg till att 
bevaka en vidare krets med andra erfarenheter och åsikter än din egen, och 
därmed skapa en större mångfald i din rapportering.

Christoffer 
Malm, Charlotte 
Lindqvist och 
Caroline Pouron 
på Morgonpas-
set i P3. Foto: 
Mattias Ahlm  
/ Sveriges Radio
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Nyhetsresearch och rutinbevakning

En nyhetsredaktion kan ha stor nytta av en egen ”diarierunda” i sociala me-
dier, där man dagligen kollar konton på olika plattformar som är av intresse 
för redaktionen. Det är viktigt att detta görs kontinuerligt och efter rutiner, 
och blir ett lika självklart inslag i arbetet som att kolla kommunposten eller 
att ringa polisens inre befäl några gånger om dagen. Det är viktigt att invol-
vera hela redaktionen, och att medarbetare uppmuntras att själva söka efter 
uppslag i sina sociala nätverk som ett komplement till deskrutinerna. 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. 

Ett verktyg är Tweetdeck, där man enkelt kan dela upp sina Twittersök-
ningar i kolumner. För en lokal nyhetsredaktion kan man till exempel skapa 
listor över politiker i en kommun i bevakningsområdet och lägga den listan i 
en egen kolumn, eller en sökning på ett eller flera ortsnamn i en annan. Alla 
på redaktionen kan sedan logga in på kanalens Tweetdeck-konto där kolum-
nerna finns färdiga.

Foto: Cajsa 
Vingros Carlsson 
/ Sveriges Radio
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Facebook, Instagram, Youtube och Google Plus har egna verktyg för att skapa 
listor över öppna konton som är av intresse för redaktionen. Se kapitlet  
Förberedelser. 

Det mesta i den rutinmässiga bevakningen leder, precis som när man 
gör poliskollar och går igenom kommunpost, inte nödvändigtvis till jour-
nalistik. Det viktiga är att missa så lite som möjligt, göra nätet finmaskigt, 
för att snabbt kunna snappa upp sådant som går att använda, och inte bli 
omsprungen av en konkurrent. Ibland handlar rutinbevakningen om att lägga 
pussel, till exempel kartläggning av en intressant politiker: Vilka person-
kretsar är hen närvarande i? Vilka pratar hen med? Hur uttrycker hen sig, och 
skiljer sig den mer dolda kommunikationen från den publika? Andra gånger 
kan en tweet eller en Facebook-uppdatering vara utgångspunkten för ett 
större journalistiskt jobb, eller en debatt, som kompletteras med intervjuer 
och statistik. Många politiker har också egna bloggar, som man kan följa 
genom att sätta upp RSS-flöden i verktyg såsom Google Alerts, Feedly och 
superstart.se. Då får man automatiskt ett meddelande om nya bloggposter 
eller när en sökning ger träff. 

Tänk på att inte lägga ribban för högt när du letar information och använ-
der sociala medier som arbetsverktyg. Material som räcker till ett telegram, 
eller utgör en del av en nyhet, är gott nog i början. Det viktiga är att lära sig 
hur plattformarna fungerar, och hur du söker och bevakar effektivt. Dessutom 
bygger du upp en fingertoppskänsla för ett ämne om du bevakar det kontinuerligt.

Sveriges Radios 
valkonto på 
Twitter har 
samlat 225 
riksdagsleda-
möter i en lista, 
som är offentlig. 
Var noga med 
att kontrollera 
att kontona du 
ansluter till din 
lista är äkta 
vara. Inte minst 
eftersom andra 
kan luta sig mot 
din bedömning.
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Det är också bra att inkludera lokalkändisars Facebook-inlägg i sin dagliga 
runda. Komikern Karin Adelskölds inlägg om hur hon kontaktats för ett upp-
trädande av en person som mobbade henne i ungdomen fick stor spridning 
och blev en snackis. Regionaltidningen Corren såg till att även läsa kommen-
tarsfältet, och snappade där upp en spontan återförening mellan komikern 
och den skolbibliotekarie som skyddat henne under skoltiden.

När någon 
startade ett 
Twitterkonto i 
Kalmar länstra-
fiks namn blev 
det en nyhet 
i P4 Kalmar, 
som pratade 
med både en 
representant för 
KLT och den 
som låg bakom 
det falska Twit-
terkontot.
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Corren kunde sedan göra ytterligare en vinkel på historien:

I samband med skogsbranden i Västmanland gick många hemsidor ner och 
Facebook-grupper blev snabbt centrala för informationsspridning. Sisuradio 
har sedan länge sverigefinska Facebook-grupper i sin digitala diarierunda. 
Det gjorde att redaktionen snabbt kunde få tag på finskspråkiga som var berörda.

Faksimil  
corren.se
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Lär dig tjänsterna
Sociala medier-tjänster kommer och går. Därför är kunskapen kring vilka 
tjänster som fungerar bäst en färskvara. En genomgång av populära tjänster 
när den här boken gick till tryck finns i kapitlet Plattformar. Sociala medier-
gruppen på Digitala medier skriver också ett återkommande nyhetsbrev för 
Sveriges Radio-anställda om aktuella förändringar och inspirerande exempel. 
För att prenumerera, anmäl ditt intresse för SSRM (”Sociala Sveriges Radio 
möts”) till socialamedier@sverigesradio.se.

Sisuradio 
följer löpande 
diskussionerna i 
Facebook-grup-
per för sverige-
finnar, där flera 
berättade om 
anhöriga som 
påverkades av 
skogsbranden 
i Västmanland. 
Via ett kom-
mentarsfält till 
ett Facebook-
inlägg hittade 
redaktionen 
Pia Lahti, som 
skulle förbereda 
sin mamma 
för evaku-
ering. Sisuradio 
skickade ut en 
reporter som 
kunde intervjua 
henne på plats. 
Foto: Anna 
Tainio  
/ Sveriges Radio
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Olika sociala medier-tjänster har olika styrkor när det gäller research. 
Därför gäller det att använda rätt tjänst till rätt sak. Linkedin kanske är 
perfekt för en ekonomireporter som vill följa näringslivets toppar, på Google 
Plus hittar du i skrivande stund många av Piratpartiets aktiva politiker och 
medlemmar, medan ett forum för hemmafixare är bättre för den reporter som 
vill göra något om svart arbetskraft i byggbranschen. Ta tjänsternas egna 
sökfunktioner till hjälp!

Sök på Twitter
Twitter är ofta blixtsnabbt när det gäller händelsenyheter. Twitter search 
(http://Twitter.com/search-advanced) gör att du kan leta specifikt bland 
tweets. 

Under avancerad sökning kan du söka på tweets från en viss plats, tweets 
riktade till en viss person, tweets på olika språk och så vidare. Vid större 
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Genom att 
jämföra med den 
(senare) bekräf-
tade tidpunkten 
för när dödandet 
av bin Laden ska 
ha skett kunde 
journalister slå 
fast att twittraren 
troligen var ett 
ögonvittne.

nyhetshändelser uppstår ofta parallella hashtags, där en av dem efter ett 
tag blir den dominerande. Under den stora skogsbranden i Västmanland i 
augusti 2014 användes till exempel hashtagen #salabranden av ett stort 
antal twittrare för att skriva om branden och lägga upp bilder från området. 
Twitter search söker i realtid, och fungerar därför utmärkt för bevakning av en 
pågående händelse.

Tänk på att de tidigaste tweetsen om och inför en händelse inte 
nödvändigtvis innehåller hashtagen, eftersom personerna som twittrade då 
kanske inte visste att det skulle bli en ”grej”. Då kan det vara mer relevant 
att söka på nyckelord som ortsnamn eller ord som beskriver händelsen.

Den som var först med att rapportera om att amerikansk militär närmade sig 
Usama bin Ladins gömställe i Abbottabad, Pakistan, var troligtvis en granne:
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Facebook är ett effektivt verktyg för att långsiktigt bygga upp en relation till 
människor med kunskap som är relevant för ditt journalistiska arbete. Det 
svenska språkområdet är inte heller större än att det förvånansvärt ofta är 
någon av dem som sett ett inlägg som i sin tur känner någon som kan vara 
relevant för din rapportering. Din relation till dina ”gillare” kan sedan vara 
till snabb hjälp, som i det här exemplet från P4 Extra. Redaktionen sökte på 
sin Facebook-sida efter en svensk som räddade irländaren Dermot Scanlon 
(bilden) från att drunkna på semestern:

Foto: Diarmuid 
Scanlon
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I kommentarsfältet på P4 Extras Facebook-sida får redaktionen inom loppet 
av 40 minuter sedan två tips, som leder till räddaren Simon Kottorp:
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Sök på Facebook 
Facebooks sökfunktion kan vara knepig att få grepp om. Dels har Facebook 
genomgått stora förändringar den senaste tiden, dels kan det se helt olika ut 
beroende på vilka språkinställningar man har.

En sökning på ”Sveriges Radio” och ”Syrien” ger olika resultat beroende 
på vilket språk man har inställt. Har man Facebook med svenska som språk 
fungerar inte fritextsök och man får färre och mindre precisa resultat.

Effektivast är söket för närvarande när man har språkinställningen satt till 
”English (US)”. Då kan man förutom att söka på sidors och personers namn, 
alltså även söka i poster.

Har man inställt på ”English (US)” kan man också söka på både person 
och plats direkt i sökfältet. Med svenska inställt som språk hade man varit 
tvungen att dela upp en sådan sökning i två steg. Förutom att söka generellt 
på Facebook, är sökfunktionen i grupper också förhållandevis effektiv. Du 
hittar den till höger under profilbilden i varje grupp.

Läs mer om hur du väljer språk i Facebook i kapitlet Plattformar.
 

Några exempel på vad du kan göra med Facebook Graph search
Facebook Graph search är sökfönstret längst upp på Facebook. Det fungerar 
för närvarande endast för dem med språkinställningen ”English (US)”. 
Facebook har den senaste tiden gjort det krångligare att använda Graph 
search, men om du vet vad du ska fråga efter kan du fortfarande hitta mycket 
information här. Tänk dock på att all information måste vara inställd som 
offentlig för att du ska kunna se den.

Hitta berörda med Facebook Graph search
Om du är kreativ och kombinerar olika sökord kan du använda Graph search 
för att hitta många case till dina inslag, nyhetsuppslag eller till exempel 
svensktalande som är på plats när någonting har hänt i världen. 

Du kan exempelvis kombinera saker som kön, utbildning, födelseort, 
arbetsplats, tidigare arbetsgivare, nuvarande bostadsort och öppna (public) 
samt slutna (closed) men inte hemliga (secret) Facebook-grupper för att 
försöka få fram den information du behöver. Det är dock viktigt att du 
formulerar dig rätt när du söker.
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Här är några exempel på söksträngar som fungerar. Våga testa dig fram!
 
•  Women from Stockholm who like Mix Megapol and Sveriges Radio
•  People who work at Sveriges Radio and visited Brooklyn, New York
•  People who like Islamic state and live in Sweden
•  People who like Nato and Folkpartiet
•  Recent photos taken in Sälen
•  Hotels in Saudi Arabia visited by people who work at BAE Systems
•  People who like Svenskarnas Parti and work at Migrationsverket
•  Closed groups joined by people who work at Sveriges Radio

Researcha en specific person med Facebook Graph search
Om du har hittat personens Facebook-sida kan det se ut som att den är helt 
låst för dig. Men det stämmer inte alltid, personen kan ha lämnat information 
hos vänner/närstående som inte har lika strikta sekretessinställningar.

 

För att hitta information om en specifik person kan du återigen använda dig 
av olika söksträngar, till exempel ”photos commented on by Kalle Karlsson” 
eller ”photos tagged with Kalle Karlsson”. Men ibland kan det vara svårt att 
veta att du har hittat rätt person. För att hålla isär alla Kalle Karlsson har 
Facebook gett dem alla varsitt ID-nummer. Det finns flera olika sätt att se 
det numret, men det enklaste är att använda använda sökmotorn graph.tips 
som den holländske journalisten Hank van Ess har skapat för att hjälpa till 
med några standardsökningar på Facebook. Om du klickar ”go” tas du till 
Facebook-miljön och kan där sedan själv byta ut ”bookstores visited by” mot 
”hotels visited by” eller andra kategorier du kan komma på.

Det går att se 
vilka sekretess-
inställningar en 
Facebookuppda-
tering har. Jord-
globen innebär 
att informationen 
är publik. Om 
någon har kom-
menterat en bild 
som kan ses av 
alla så kan även 
hens kommentar 
ses av alla. Det 
här gör att det 
ibland går att se 
viss information 
kopplad till kon-
ton som annars 
är svåra att få 
åtkomst till.
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Hitta specifika personer på Facebook
Om du redan har en del information om personen du letar efter kan du 
ofta få hjälp av Graph search för att hitta hen på Facebook. Du kan till 
exempel söka på ”People named Kalle Karlsson who live in Orsa and who 
like Madonna” om du har den informationen. Tänk på att skriva namnet 
på det som personen gillar på samma sätt som namnet på Facebook-sidan, 
exempelvis ”Österreichisches Außenministerium” (https://www.Facebook.
com/Aussenministerium) och inte ”Austrian State Department”. Detta 

Journalisten Hank van Ess 
hemsida graph.tips. Här 
kan du snabbt hitta offent-
lig information om personer 
och platser.
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eftersom Facebook grundar sig på information användare frivilligt delgett och 
sidor de gillat.

Om du har en mejladress till personen kan du använda den för att hitta 
personens Facebook-konto. Eftersom alla Facebook-konton kräver en mejl-
adress kan en mejladress också vara ett sätt att försöka slå fast vem som 
ligger bakom ett anonymt konto genom att exempelvis söka på bilder som 
kontoägaren är taggad i. Tänk dock på att det bara är ledtrådar. Tänk också 
på att om du flera gånger testar någons mailadress i Facebook så skickas ett 
mail till kontoinnehavaren med ditt IP-nummer.

Läs mer om källkritik i avsnittet om verifiering i slutet av det här kapitlet.

Sök med Google
När du söker efter material på Facebook kan det löna sig att komplettera 
med Google eftersom sökningen blir lite annorlunda. Skriv sökningen som 
vanligt i Google, men avsluta med ”site:Facebook.com”. Då söker Google 
bara på Facebook. 

Tänk återigen på att du bara ser resultat från material på Facebook som 
är offentligt. Den här metoden går såklart att använda för flera sociala 
medier-tjänster. Samma sökning på Twitter går att göra genom att skriva 
”site:Twitter.com” istället.

Såhär kan du 
använda Google 
för att söka på 
Facebook.
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Sök på Instagram
Instagram är ofta en minst lika bra källa som Twitter när det handlar om 
ögonvittnesbilder. Instagrams sökfunktioner är dock mer begränsade än Twit-
ters, varför man ofta måste identifiera vilken hashtag som används av flest 
användare. Det kan man exempelvis göra med hjälpa av webbplatsen websta.me. 
På worldc.am kan man söka efter Instagrambilder utifrån ort.

Om du letar efter en viss persons Instagramkonto, eller visst textinnehåll, 
kan du söka efter det på Google och precis som med Facebook och Twitter, 
bara lägga till ”site:instagram.com”.

Glöm inte kommentarsfälten
Glöm heller inte de egna kommentarsfälten! Uppföljningar och nyhetstips 
kan finnas där. Var inte rädd för att använda kommentarsfältet aktivt, genom 
att ställa frågor direkt i artikeltexten.

Den som sedan läser sina kommentarer aktivt och svarar på frågor, och på 
så sätt odlar relationen med publiken, kan få en hel del hjälp med uppfölj-
ningar, 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.
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Institutet med 
Karin och 
Jesper har en 
mycket nära och 
personlig relation 
med sin publik. 
Bygger man upp 
ett förtroende 
kan man också 
göra journalistik 
tillsammans.

Var social

Andra användare kommer inte att börja hjälpa dig med researchen 
omedelbart när du dyker upp på sociala plattformar och börjar be om 
information – för att få något måste man ge något tillbaka. Det kan handla 
om något så enkelt som att tacka för hjälpen (se kapitlet Dialog) och att 
dela med dig av intressant information som kan hjälpa andra, till exempel 
tips på intressanta artiklar du läst. 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 
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är intresserad av, lär känna plattformen/forumet och dess samtalston och 
jargong. När du känner dig mer hemma kan du bli mer aktiv.

Den här bilden som gjorde succé 
hos P4 Västerbotten är tagen av 
lyssnaren Christina Degerström 
på Storgatan Öst i Umeå. Foto: 
Christina Degerström

Busskuren ledde till flera inslag. Foton: Chris-
tina Degerström, Helena Andersson / Sveriges 
Radio
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Det är också lättare att källkritiskt bedöma personer man följt under en 
längre tid. Research i sociala medier måste därför ske långsiktigt, att komma 
in i ett nytt sammanhang och kräva information av folk faller inte alltid så 
väl ut. 

Ett exempel på det inträffade under den första kvällen vid oroligheterna 
i Husby i Stockholm 2013. Flera journalister försökte kontakta en 16-åring 
som twittrade och fotograferade samtidigt som hon letade efter sin bror. 
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Det är viktigt att tänka på att bara för att någon finns på Twitter så betyder 
det inte att de vill svara på frågor från vem som helst. Det blir betydligt 
lättare när du redan har en etablerad närvaro och folk har förtroende för dig. 
Sådant tar tid och när något händer är det oftast för sent att börja.

Användargenererat material och granskande journalistik

Crowdsourcing
Traditionellt har många redaktioner tagit in publikens respons först efter att 
de publicerat resultatet av det journalistiska arbetet, exempelvis genom att 
ha ett kommentarsfält. Men istället för att få publiken att ögna en artikel 
som dyker upp i sociala medier-flödet med ett halvt öga och ett trött ”gilla”, 

Ekot fick tag i en 
lokal källa trots 
att även de fick 
nej från personen 
ovan.
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finns det stora chanser att få en engagerad publik och samtidigt göra bättre 
och mer relevant journalistik tillsammans med publiken. 

Crowdsourcing kan bedrivas på många sätt, till exempel under ett pågående 
gräv där journalisterna ber publiken att komma med tips, synpunkter och 
fakta. Det kan också handla om att publiken får möjlighet att bidra med eget 
användargenererat innehåll (till exempel räntan på bolånet, storleken på 
barngrupperna på förskolan eller olika vårtecken) som sedan kan omvandlas 
till journalistik.

Crowdsourcing passar inte vid alla tillfällen eftersom det kräver förhål-
landevis mycket av deltagarna. Men det finns några faktorer som kan indikera 
att metoden är lämplig.

• 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 själva kan få ut av samarbetet.
• Ämnet är underbevakat ur ett inifrånperspektiv. Det handlar om ett 

ämne som berör en avgränsad grupp, eller där rapporteringen tidigare 
handlat om gruppen istället för att utgå från gruppens perspektiv.  

Inför Ekots 
granskning 
#modersmål 
togs det fram 
olika varianter på 
illustrationer. Det 
gjorde att de olika 
nyheterna kunde 
bildsättas med 
snabbt igenkänn-
bara men ändå 
varierande och 
spridningsvänliga 
bilder, och att 
hashtag och länk 
till gruppflödet 
följde med varje 
gång. Språk-
redaktionerna 
kunde också 
ändra texten 
på tavlan till sitt 
språk. Illustration: 
Liv Widell  
/ Sveriges Radio
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Det kan till exempel gälla utsattheten i att leva utanför heteronormen  
eller om kostnaden för modersmålsundervisningen jämfört med hur 
det är att behöva rättfärdiga att man vill prata sitt modersmål med 
sina barn.

Crowdsourcingens ABC
Här följer en checklista för den redaktion som planerar att dra igång ett 
mer omfattande crowdsourcing-projekt. Tänk på att det är bättre att göra 
få, genomarbetade, satsningar än att försöka dra igång exempelvis tema-
veckor utan resurser eller förarbete. Och tänk på att vara ute i god tid: att be 
publiken om hjälp är som att göra ett uttag från kontot på förtroendebanken 
– man måste ha gjort ett antal insättningar först! 

Checklistan finns även i en längre version på sverigesradio.se/medie-
ormen, där man också kan ta del av den som podd eller Youtube-föreläsning.

Fråga dig först vad som är din målsättning. En redaktion med stora musk-
ler kan åstadkomma en tillfällig trendning på Twitter om nästan vad som 
helst, en sorts snabba kolhydrater som fungerar i Twitterlogiken, men som 
kan ha svårt att bli annat än just en tillfällig uppmärksamhetstopp, för att 
därefter lika snabbt försvinna när publiken tröttnar.

Det som förenar många av Sveriges Radios mest framgångsrika satsningar 
är att de lyft situationen för minoriteter. På ett sätt är det ganska symptoma-
tiskt – den som upplever sig vara i medieskugga och plötsligt får möjligheten 
att på enkelt sätt göra sig hörd, har ett driv att delta.
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Checklista
 

• Ha ett nätverk du jobbat upp, med insättningar bakom dig som  
gör att du nu kan ta ut från förtroendebanken

• Känn din målgrupp – var finns de, vad engagerar dem, vad är  
underbevakat?

• Egenintresset – vad folk vill berätta, inte vad du som journalist  
vill höra

• Gör det lätt att delta 
• Knyt upp ambassadörer
• Avsätt resurser och kompetens, förankra, prioritera
• Förbered en webbsida att länka till med kortlänk
• Ha en publiceringsplan för dag ett och sparka igång med en nyhet
• Avgränsa i tid
• Välj en hashtag som är tydlig och inte för lång. Gör detta sist, när du 

uppfyllt allt det andra
• Fundera över om du i samband med känsliga ämnen bör uppmana 

publiken att lämna sin egen berättelse utan att hänga ut andra
• Samarbeta med språkredaktionerna
• Marknadsför och återkoppla journalistiken löpande på ett transparent 

sätt från första dagen i alla kanaler, inte minst FM – ha ett 360-tänk!
• Tacka!
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Minoritetskanalen Sisuradios satsning #vågafinska uppfyller i princip 
ovanstående lista som ett skolexempel (i exemplen som följer görs också 
några utvikningar till andra lyckade satsningar på Sveriges Radio):

Trots att sverigefinnar utgör Sveriges absolut största minoritet, är det förhål-
landevis sällan som medieljuset riktas mot deras erfarenheter av stigmatise-
ring och utanförskap som kopplats till finska språket. Sisuradio bestämde sig 
för att försöka ändra på detta genom temaveckan #vågafinska, där publiken 
fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter på olika plattformar.

#vågafinska 
samlade sina 
berättelser i
en bok.
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Ha ett nätverk du jobbat upp, med insättningar bakom dig som gör att du nu kan 
ta ut från förtroendebanken

Ska du crowdsourca behöver du ett nätverk att crowdsourca med. För ett 
antal år sedan beslutade sig minoritetskanalen Sisuradio att målmedvetet 
satsa på sociala medier-journalistik bortom den slentrianmässigt skötta 
Facebook-sida som kännetecknade såväl kanalens egen som många andra 
Sveriges  
Radio-redaktioners sociala medier-arbete. Man omfördelade resurser, skicka-
de metodutvecklare på superanvändarkurs och utbildade redaktionen.

När det väl var dags för satsningen #vågafinska några år senare fanns 
redan en etablerad närvaro på flera plattformar. Redaktionen hade stort 
förtroende hos publiken.

Metropol bidrog 
aktivt till att 
sprida ordet om 
#minflykt-sats-
ningen i FM och 
sociala medier.
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Har man inte ett välutvecklat nätverk hos den aktuella målgruppen kan man 
samarbeta med andras. Det var P1 Dokumentärs tema #minflykt ett tydligt 
exempel på. P1 Dokumentär är ett varumärke som fylls med olika typer 
av innehåll, med ett Twitter-konto som är förhållandevis nystartat och en 
Facebook-sida som kretsar kring alla möjliga teman. Satsningen #minflykt 
hade som mål att få folk att berätta om sin personliga flykt och tog sitt 
avstamp i Sîlan Diljens dokumentär Min flykt. Att då använda hennes nätverk 
från arbetet på kurdiska redaktionen blev en tillgång – läs mer om det under 
punkt fem nedan.

Saknar du relevant närvaro i sociala medier kan du därför fundera på om 
den närvaron kanske finns på någon annan redaktion. Samarbeta!

Känn din målgrupp – var finns de, vilka ämnen engagerar dem, vad är underbevakat?
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Bevakar man en målgrupp över tid lär man sig vad som engagerar och 
bekymrar personer som ingår i den. Efter många inslag om Sveriges försök till 
assimilation av sina språkliga minoriteter visste Sisuradio att de satte fingret 
på en öm punkt när de efterlyste berättelser om rätten att prata finska utan 
att skämmas. Samma sak gällde Ligga med P3:s sexolog Robert Jakobsson, 
som drog igång #homoriot, en diskussion kring hur det är att leva utanför  
heteronormen. Genom att hela tiden arbeta nära publiken vet man vilka 
frågor som just nu är mest relevanta för den. Befinner man sig långt från sin 
publik, inte har investerat tid i relationer och kanske ofta bedrivit envägs-
kommunikation, blir det svårare att veta vad som engagerar.
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Karlavagnen träffade rätt med sitt val av ämne, en diagnos många berörs av, i 
en målgrupp som inte alltid får berätta om sina erfarenheter ur ett inifrån 
perspektiv. Då hjälpte publiken till att sprida information om programmet.

Många ville prata 
ADHD med Elin 
Ek. Foto: Erik 
Laquis / Sveriges 
Radio

Inslaget om 
ADHD spreds 
både via Karla-
vagnens egen 
Facebook-sida 
och exempelvis 
via sidan ”Under-
bara ADHD”, som 
gillas av ännu fler 
på Facebook.
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Egenintresset – vad folk vill berätta, inte vad du som journalist vill höra
Sisuradio är en liten aktör – men med stor förankring. Redaktionen var också 
bra på att ta till vara på tipsen som kom in. När Pentti Lehtonen twittrade 
om att skammen över det finska fick hans mamma att kalla honom Bengt 
som liten, ringde redaktionen upp honom för en intervju (Pentti hade hört om 
satsningen från sin fru som hört om den i radio, varpå han lärde sig använda  
Twitter bara för att kunna delta).

Föräldrar delade med sig av berättelser om ovetenskapliga språkråd de fått 
på BB och BVC, vilket fick Sisuradio att ringa upp Socialstyrelsen för att 
kontrollera vad de hade för riktlinjer. Det ledde till nyheten om att det fram 
till för cirka tio år sedan var fritt fram att rekommendera nyblivna föräldrar 
nästan vad som helst.

Redaktionens sätt att göra journalistik av det folk vill berätta gjorde att 
fler kände att det lönade sig att delta. 

Caset som kom in 
under #vågafinska 
blev sedan även 
en P4 dokumentär. 
Foto: Virpi Inkeri  
/ Sveriges Radio
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Gör det lätt att delta

Sisuradio fångade upp historier och förde en dialog på sin Facebook-sida, i 
Facebook-grupper, på andras Facebook-sidor, på Twitter, Google Plus, blog-
gar, Youtube, Instagram, i kommentarsfält och via telefonsvarare och mail. 
Mycket hördes sedan i FM och återkopplades på plattformarna. Unga kunde 
dela med sig av bilder på Instagram, äldre utan dator kunde ringa in. Det 
är viktigt att göra det enkelt för publiken, att den kan kommentera där den 
befinner sig, att den kan vara anonym om det gäller något känsligt. Att få 
någon att fylla i ett långt formulär som bara journalisten som skapade det 
som förstår nyttan av blir sällan lyckat, men även ”osexiga” ämnen kan väcka 
engagemang om man presenterar dem på ett attraktivt sätt.

Det fanns många vägar 
för att delta i #vågafinska. 
Foto: Irma-Liisa 
Pyökkimies / Sveriges 
Radio



164

Crowdsourca 
sopsortering? 
Ekot höjde sin 
svarsfrekvens för 
enkäter från 10 
procent till 30 
procent genom 
att låta frågorna 
om sopor föregås 
av ett engage-
rande quiz. Foto: 
Marcus Eriksson. 
Quiz: Sascha 
Granberg
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Knyt upp ambassadörer
Opinionsjournalisten Sakine Madon är en av flera opinionsbildare som delade 
med sig av sina erfarenheter under hashtagen #minflykt”.

P1 Dokumentärs #minflykt fick stor spridning tack vare twittrare som Özz  
Nûjen och Soran Ismail. Läs mer om ambassadörer i kapitlet Spridning.
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Avsätt resurser och kompetens, förankra, prioritera
Sisuradio planerade arbetet med #vågafinska i flera veckor – lade om 
scheman, avsatte arbetstid, satte en stor grupp medarbetare på att jobba 
med olika delar av internet. Och när inflödet blev stort kämpade cheferna för 
att få in mer personal. Bra användargenererat material kommer inte gratis. 

Att redaktionen satsat på sociala medier-kompetens gjorde den också 
mindre sårbar. Det fanns flera personer som kunde hoppa in och sköta 
verksamheten om någon blev sjuk.
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Förbered en webbsida att länka till med bra kortlänk

Sociala medier kan inte leva utan ett ankare att länka till på webben. 
Att det finns en sida som #vågafinska eller #minflykt räcker långt. 
Besökare måste kunna hitta grundläggande information på hemsidan om de 
hör om satsningen i radio. Ha gärna en enkel adress som du kan säga i 
radio – använd till exempel bitly.com för att göra kortlänkar. Se mer under 
kapitlet Plattformar.

Gruppflödet sr.se/modersmål, där 
olika redaktioner kunde ”kryssa in” 
sina inslag.
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Ha en publiceringsplan för dag ett och sparka igång med en nyhet

Få sätt är bättre för att väcka uppmärksamhet och förklara vad du är ute 
efter än en tydligt vinklad nyhet. Inför #vågafinska hade Sisuradio förberett 
nyheter för hela veckan. Under P4 Göteborgs grävprojekt #bostadsfronten 
släpptes ett avslöjande första dagen för att illustrera vilken typ av tips 
de hoppades få in. När Metropol inledde satsningen #hurkännsdet, om 
vardagsrasism, släppte man sin starkaste Youtube-video först, vilket skapade 
ett sug efter de kommande.

Malcolm B 
berättar under 
Metropols #hur-
kännsdet om hur 
han blev bränd 
med cigaretter 
av nazister som 
11-åring. Foto: 
Haris Mlivic  
/ Omanovic 
Production
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Avgränsa i tid

#vågafinska avgränsade sin crowdsourcing till en vecka. Mot slutet av veckan 
kom ett av de mer uppmärksammade inslagen, från artisten Markoolio. Att 
vara tydlig med avgränsning i tid är viktigt för det kan ge den som tänkt delta 
och inte fått tummen ur en extra push.

Programmet 
Boulevard i P4 
Örebro hade en 
crowdsourcing 
varje fredag. Det 
framgick tydligt 
hur lång tid man 
hade på sig.
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Välj en hashtag som är tydlig och inte för lång. Och gör detta sist, när du uppfyllt 
allt det andra

Bara en hashtag är ingen crowdsourcing. Skilj på att ha en hashtag löpande 
för ett samtal om ditt program, exempelvis #sommariP1, och ett där du 
under en begränsad tid efterfrågar material och lovar att förvalta det som 
kommer in från publiken. #vågafinska, #homoriot, #minflykt  är lätta att 
komma ihåg och att söka på. 

Läs mer om hashtags i avsnittet ”Etablera och äg din hashtag” i kapitlet 
om Spridning.

Fundera över om du i samband med känsliga ämnen bör uppmana publiken att 
lämna sin egen berättelse utan att hänga ut andra.
Ibland uppmanar vi vår publik att berätta personliga och utlämnande saker 
(till exempel kampanjen #enavalla). Publikens berättelser kan involvera 
andra som då blir utpekade. Formulera därför gärna en text där ni uppmanar 
publiken att enbart hålla sig till sin egen upplevelse och inte hänga ut någon 
annan. Det är ofta själva historien som är viktig och inte vem den handlar om.

Bara de berörda 
vet vad #mh14 
står för. Men det 
räcker.



171

Samarbeta med språkredaktionerna

På Sveriges Radio har vi den unika fördelen av att ha ett tiotal redaktioner 
med journalister som arbetar med och på Sveriges stora minoritetsspråk. 
Flera av redaktionerna har dessutom välskötta sociala medier-konton med 
många följare, stor räckvidd och engagerade nätverk. Genom att samarbeta 
med Sisuradio, Sameradion och Radio Sweden P6 blir det lättare att få in 
berättelser även från dem som inte behärskar svenska så bra. Ett exempel är 
Ekots satsning #modersmål.

I samband med 
temaveckan 
#100röster gjorde 
Ekots publikre-
porter Marcus 
Eriksson en film 
som sedan lästes 
in och spreds av 
kollegor på Radio 
Sweden P6:s 
arabiska, persiska 
och somaliska 
redaktioner.
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#modersmål 
var Ekots 
granskning av 
modersmåls-
undervisningen 
inför valet 
2014. De fick 
in många berät-
telser på många 
olika språk 
från föräldrar, 
framför allt i en-
kätformen, som 
tillåter större 
anonymitet.
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Marknadsför och återkoppla journalistiken löpande på ett transparent sätt från 
första dagen i alla kanaler, inte minst FM – ha ett 360-tänk!

Sisuradio sänder oftast i DAB, där räckvidden är låg, men en producent 
på P1 Morgon förstod vikten av #vågafinska och upplät etertid i FM åt 
programmet. Många P4-stationer insåg också att satsningen handlade 
om deras publik. I fallet #minflykt var många P1-redaktioner och SVT:s 
Gomorron Sverige lyhörda. Uppmärksamhet genererar mer uppmärksamhet. 
Men det är lättare att få andra mediehus att förstå vidden av ett ämne som 
de redan känner till, det är därför du vinner på att ta andra redaktioner till 
hjälp. Du måste också visa för publiken att du bryr dig om deras tips och 
erfarenheter, att de värdesätts och faktiskt leder till inslag så att de förstår 
konceptet. Då kommer fler tips.

Musikguiden i P3 
återkopplar till sin 
publik på Insta-
gram. Grafik: Billy 
Rimgard / Sveriges 
Radio
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Tacka!

Att tacka publiken glöms ofta bort. Gör inte det.

Användarinitierat gräv
Crowdsourcing och grävande sker även på andra håll än i traditionella medi-
er, det är därför ofta en god idé att hålla ett öga på nätforum och bloggar där 
nyheter och kartläggningar kan dyka upp. Hundra grävare hinner med mer 
än två, och det finns alltid någon på nätet som kan mer än du! Ett exempel 
är grävarna på nätforumet Flashback, som fick ett hedersomnämnande från 
Guldspadejuryn.

Genom att ett antal forumbesökare sökte igenom och jämförde otaliga 
originalfoton kunde de visa hur flera av naturfotografen Terje Hellesøs prisade 

Sisuradio tackar 
publiken för 
hjälpen på Twit-
ter. Foto: Yasmine 
El Rafie / Sveriges 
Radio
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bilder på lodjur manipulerats med hjälp av andra fotografers bilder. Grävet 
fick namnet ”Terjade foton”.

Om du och din redaktion bestämmer er för att följa upp ett 
användardrivet gräv liknande Terjade foton, 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.

”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

Användrardrivna granskningar uppkommer på flera plattformar, bland annat 
på Reddit och i intressegrupper, Facebook-grupper och forum. Ofta uppstår 
de spontant.

Att göra research i grupper
Kärt barn har många namn: Community, kluster, vertikal, forum, tribe, 
bubbla, ekokammare är alla namn på snarlika företeelser. Ett community är 
helt enkelt en grupp människor som samlats någonstans på nätet kring ett 
gemensamt ämne. Ibland sker det på forum som Flashback eller Familjeliv, 
ibland i grupper på Facebook. Ibland uppstår en grupp spontant, till exempel 
när folk följer varandra på Twitter och då kallas de ofta ”kluster”. Journalister 
till exempel har en förmåga att följa andra journalister och då uppstår ett 
journalistkluster. Det kan också handla om folk som kommer från samma 
plats eller delar ett intresse, eller människor som tillhör samma etniska/
språkliga/sexuella minoritet.
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Intellecta gör var-
je år en kartlägg-
ning av svenska 
Twitteranvändare, 
Twittercensus, 
och delar upp 
dem i kluster, där 
olika intresse-
områden är de 
gemensamma 
nämnarna för att 
användarna följer 
varandra i högre 
utsträckning. 
Här finns allt från 
politik och skola 
till innebandy och 
människor som 
bor på samma 
ort. 
Illustration: 
Hampus Brynolf / 
Intellecta

Ofta är gränserna mellan vad som kan kallas ett community, ett kluster, en 
bubbla eller ett forum suddiga. Gemensamt är att de utgör grupper med 
specialistkunskap som kan vara intressant för en journalist att ta del av.

Framgångsrika mediehus som Buzzfeed har också förstått värdet av 
kluster och kan skräddarsy spridningsvänligt material med inifrånperspektiv 
för exempelvis personer som talar ett visst språk eller som är uppvuxna på en 
viss ort eller tillhör en viss minoritet.

En halv miljard Facebook-användare deltar i grupper varje månad enligt 
grundaren Mark Zuckerberg (http://bit.ly/ZuckerbergOmGrupper). Det gör  
Facebook till en svårslagen plattform för att fånga in smal kunskap från 
intressegrupper som annars kan vara svåra att hitta. Det finns vissa 
gemensamma nämnare för grupper på nätet, oavsett om de är på ett forum 
som Flashback, i Facebook-grupper eller på sajter som Reddit.com:

• Ofta kretsar diskussionen kring någon typ av gemensam nämnare
• Någon eller några modererar gruppen
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• Ju större gruppen blir, desto hårdare blir ofta modereringen, antingen 
mot påhopp, eller bara mot sådana som inte delar gruppens huvudåsikt

• Stora grupper drar ofta till sig meningsmotståndare eller sådana man 
upplever vill förstöra

• Personer som deltar i en grupp kan uppleva en känsla av förtroende 
och dela med sig av oerhört privat information och bilder både om sig 
själva och anhöriga. På Facebook ofta under eget namn

• När en grupp blivit stor kan det hända att den begränsar möjligheten 
att delta. På Facebook ställs den in som ”sluten”, vilket gör att fler 
inte kan hitta till den på  annat sätt än genom redan invigda. På ett 
forum kan registreringen av nya användare stängas av

• Stora grupper utvecklas i allt större utsträckning till maktfaktorer – 
driver trafik till omröstningar på webben, sprider skärmdumpar av 
Facebook-statusar, sammanför människor som vill protestera mot 
vissa tv-program, samordnar anmälningar mot reklam, trakasserier 
eller meningsmotståndare

• Grupper kan bildas och växa otroligt snabbt. Det har blivit allt 
viktigare att hålla koll på grupper vid krishantering – inte sällan 
samlas kritiker i just grupper

Låt oss säga att du vill ta en snabb koll på vad som är de hetaste och mest 
aktuella diskussionerna i sociala medier just nu. Kanske surfar du in på 
socialanyheter.se, för att se vilka artiklar som fått höga reaktionssiffror i 
sociala medier sedan igår. Kanske kollar du vad som trendar på Twitter. 
Det kan vara lätt att förledas att tro att de här nyheterna bäst representerar 
den journalistik svenska folket just nu vill ta del av, och att i den hårda 
mediekonkurrensen börja dra nyhetsvärderingen i den riktning dit klicken 
pekar.

Men en hög reaktionssiffra kan lika gärna bero på att nyheten tagit fart i 
ett specifikt kluster och diskuteras och delas där, utan att vara representativ 
för något alls i övrigt. Det kan handla om ett rasistiskt forum som hittat 
en nyhet som man tycker bekräftar den gruppens samhällsanalys, eller en 
liten klick politiknördar som är extremt aktiva på Twitter och plötsligt börjar 
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använda en hashtag vilket gör att den trendar. Eller en efterlängtad nyhet 
om foderimport som förändrar situationen för hästintresserade på Sveriges 
största hästforum.

Det betyder förstås inte att du ska kasta ut barnet med badvattnet, men 
vara noggrann när du värderar och analyserar information om det som sprids 
och diskuteras i sociala medier.

Sveriges Radio ska arbeta med mångfald inom programutbudet. Genom 
att vara metodisk i din research i sociala medier kan du istället söka kontakt 
med människor som speglar vårt mångfacetterade samhälle, och skapa en 
journalistik med många åsikter, erfarenheter och perspektiv, snarare än små, 
röststarka och priviligierade grupper.

Genom att kunna identifiera kluster kan du skilja ämnen som får brett 
genomslag från ämnen som får genomslag i nischade kanaler; genom att 
göra research i communities fångar du upp en grupps språk och koder och 
får nya infallsvinklar ur ett inifrånperspektiv. Som journalist är ditt uppdrag 
att befinna dig där dina lyssnare är – och de finns till stor del på nätet. 
Dina grannar, middagsgäster och kollegor utgör en mycket liten del av 
befolkningen.

Att göra research på sociala medier handlar därför om att som journalist 
sätta sig in i andras verklighet, att ta reda på information, erfarenheter och 
åsikter som folk har – som du (eller någon annan inom medier) ännu inte 
har. Vi kan kalla den här gruppen ”människor utan en röst i medierna”.

Ditt uppdrag är också att kunna värdera vad som är ett spontant folkligt 
engagemang kontra en organiserad opinionsbildning. För att kunna göra det 
krävs att du har erfarenhet av hur grupper arbetar på internet.

Tänk dock på trovärdigheten! Många grupper och communities kan 
uppfattas som kontroversiella. Här råder samma problematik för oss som 
journalister som att Facebook använder ordet ”gilla” istället för ”följa” om 
sidor. Genom att gå med i en grupp som till exempel tydligt tar ställning i 
kontroversiella frågor så kan din och Sveriges Radios trovärdighet komma att 
ifrågasättas. Därför ska yrkesmässigt deltagande i grupper som kan uppfattas 
som kontroversiella alltid godkännas av närmaste chef. Vi måste alltid i 
efterhand kunna tydligt motivera ett sådant deltagande. 



179

Så här kan du gå till väga 
Ett första steg är att hitta communities inom ditt potentiella bevaknings-
område. Det kan du göra på olika sätt, till exempel söka på nyckelord 
på Facebook för att hitta grupper och sidor. Ett annat är att söka upp 
nyckelpersoner och se vilka grupper de är med i. Ett tredje att leta upp 
twittrare med många följare i ett kluster på twittercensus.se och systematiskt 
börja följa deras följare. Gå hellre med i flera grupper än färre – innan 
du varit med ett tag i en grupp vet du inte vilken som kommer vara mest 
gynnsam.

Innan du börjar bli en del av ett community är det viktigt att börja 
undersöka kutymen på communityt. Hur brukar människor göra inlägg? 
Vilken ton använder de? Vilka är reglerna?

• Börja med att nätverka tidigt – att bygga förtroende tar tid
• Hitta nyckelpersoner/nyckelgrupper
• Gå med i flera grupper som du ser som potentiella bevaknings- 

områden
• Undersök gruppens regler och kutym för att kunna delta
• Visa intresse och ställ frågor
• Att ställa frågor, diskutera moderering, tipsa om nyheter som kan 

beröra gruppen är ett sätt att bidra utan att som public service-
anställd ta ställning. SVT Debatts dialogredaktör Malin Dahlberg har 
exempelvis med framgång lyft in kommentarer från andra forum om 
en diskussion bara lyft fram en sidas argument, för att höra hur folk 
resonerar

• 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

Research i communities kräver tid och ansträngning, men kan ge dig unik 
hjälp om du investerar rätt. 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.
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En jämförelse är om du skulle gå på en mingelfest. Första personen du 
möter kanske är artig och trevlig, men ger dig inte så mycket. Genom att 
systematiskt prata med flera personer ökar chansen att du hittar någon som 
känns intressant.

Den etiska researchern
När du gör research i communities är det viktigt att du är tydlig och 
transparent, att du låter saker och ting ta tid, att du gör dig förtjänt av ett 
förtroende, att du är öppen med vem du är och att du ger något tillbaka 
redan i de första kontakterna. Du kan inte bara klampa in på en fest och 
ställa en högljudd fråga: ”Hallå! Är det någon som har erfarenhet av att vara 
utsatt för våldtäkt här? Jag vill göra en intervju.”

Bra tydliga etiska riktlinjer för dig som researchar i ett community kan 
alltså vara:

• Var diskret. Respektera det förtroende som gruppen gett dig 
genom att låta dig bli medlem. Kontakta hellre personer via privata 
meddelanden än direkt i flödet. Kom ihåg att det kan göras en 
skärmdump av allt du skriver, så skriv inget du inte kan stå för

• Bygg relationer. Förtroende är något du gör dig förtjänt av. Interagera 
med personer och visa att du är intresserad av vad de har att säga 
och respekterar deras åsikter även om du som journalist inte kan ta 
ställning för eller mot dem

• Tydlighet. Var öppen med att du är journalist och var du jobbar när 
någon frågar, och att du vill vara med i gruppen för att lära dig mer. 
Vill du inte vara med under eget namn, se kapitlet om ”Att gå under 
cover” nedan. Tänk på att allt uppträdande under falsk identitet ska 
godkännas av ansvarig chef

• Låt saker ta sin tid. Förtroende kommer med tiden
• Ge tillbaka/återkoppla. Bidra med dina specialkunskaper och 

information du kan om området som diskuteras. Ingen tycker om en 
person som de uppfattar bara vill suga åt sig av deras arbete
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Att gå ”under cover”
Precis som vid arbete med dold mikrofon så kan en falsk identitet i sociala 
medier under researcharbetet skada Sveriges Radios trovärdighet och 
anseende (mer om detta i PS-handboken, sidan 94). Det kan finnas många 
anledningar att vara ”under cover”, bland annat kan det handla om reportrar 
som inte vill blanda ihop privat- och yrkesliv eller som har en potentiell 
hotbild mot sig.

Tänk igenom vilka konsekvenser en avslöjad falsk identitet får för 
förtroendet för både dig, journalister i allmänhet och Sveriges Radio, till 
exempel avslutar Facebook inte bara profiler som visar sig vara falska, utan 
också alla konton som kan knytas till den falska profilen. 

Tänk också på att många nättjänster förbjuder användande av falsk 
identitet. Det måste därför finnas starka journalistiska skäl till detta. Sådana 
skäl kan vara att man bedömt att journalisten annars skulle utsättas för en 
personlig risk, eller att informationen har ett tungt vägande allmänintresse 
men inte går att få fram på annat sätt. Att uppträda med falsk identitet i 
sociala medier kräver godkännande från ansvarig chef. 
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En efterlysning 
i egna gruppen 
blir en…

Skapa ditt eget community
Som journalist kan du också själv ägna dig åt ”community building”, det vill 
säga skapa ett kluster av personer som förenas av något. Ett exempel på det 
är lokaltidningsförlaget Direktpress som startat en cyklistgrupp på Facebook, 
där de för en dialog och har skapat ett community för nyhetstips:

Ett annat exempel är programmet Elektroniskt i P2, som länge investerat i 
att bygga ett nätverk/community kring sitt program. När de bad lyssnarna om 
”nyskriven svensk elektronisk musik, gärna av kvinnor” kom det in hundratals 
tips av hög kvalitet.

… helsida i 
tidningen. 
Faksimil: 
StockholmDirekt/
Direktpress
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Ett tredje exempel är Radio Sweden P6:s persiska redaktion som löpande har 
en dialog med lyssnarna. Även något så enkelt som en bild från en städkampanj 
efter fotbollslandskampen Sverige-Iran väcker diskussion och uppskattning.

Foto: Kavoos 
Akhtari / Sveriges 
Radio
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UTMANINGAR
En av de svåraste utmaningarna med att bedriva research i sociala medier 
är källkritiken. Hur verifierar 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
Det är enkelt 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 vanligt, särskilt i kontroversiella skeenden. Under till 
exempel den arabiska våren 2011 uppgavs vissa regimer anlita PR-byråer för 
att medvetet fylla Twitter-flöden med falsk information, så kallad astroturfing.

Det finns åtskilliga fall där någon registrerat ett Twitter-konto under 
en känd persons namn och sedan twittrar inlägg som ibland hamnar i 
nyhetsrapporteringen då journalisterna slarvat med källkritiken. 

Twitter har gjort ett försök att stävja detta genom införandet av 
”verifierade konton”. De märks ut av en blå bock bredvid användarnamnet. 
Men länge gick det förhållandevis enkelt att fuska: Twitter tillät nämligen 
användarna att själva ladda upp bakgrundsbilder. Sveriges Radios Christian 
Gillinger använde då ett bildbehandlingsprogram för att manuellt lägga till 
den blå bocken – så att det såg exakt ut som ett verifierat konto: 

Man skulle lätt 
kunna tro att 
Christian Gillinger 
fått en blå veri-
fierings-symbol 
från Twitter – men 
den har lagts in i 
bakgrundsbilden 
med hjälp av ett 
bildbehandlings-
program. Foto: 
Christian Gillinger
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För att vara säker på att ett konto verkligen är verifierat behövde man lägga 
muspekaren över den blå bocken. På en äkta verifierad sida dök en liten 
informationsruta upp, och man visste att kontot verkligen var verifierat av 
Twitter. Men det var lätt att missa.

Men även Twitter gör misstag. Under våren 2014 avslöjade Aftonbladet 
ett falskt konto i artisten Sanna Nielsens namn, ett konto som var verifierat 
av Twitter. Många av tweetsen hade då gjort andra användare misstänksamma. 

Utrikesminister Carl Bildt är ett exempel på en twittrare som ofta drabbas av 
fejkkonton, @bildt och @carbildt är två exempel på numera raderade falska 
konton i hans namn. Han har sedan flera år tillbaka ett officiellt, bockmärkt 
konto, @carlbildt, men startade i februari 2013 ett parallellt konto, @CBildt.

Falsk Sanna 
Nielsen.

@CBildt-kontots 
första tweet.
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När han svarade på en tweet från Ring P1 trodde många fortfarande inte 
att kontot var äkta, trots att Bildt medverkat i programmet. Redaktionen 
hade dock ringt och kontrollerat via Utrikesdepartementets växel.

Bland andra jour-
nalisten Emanuel 
Karlsten trodde 
till en början att 
@CBildt var ett 
fejkkonto, men 
fick snabbt se sig 
överbevisad av 
andra twittrare 
som kontrollerat 
kontots äkthet.
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Flera stora sociala medier-tjänster har numera system med verifierade 
konton, men de är alltså inte felfria.
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Det förekommer också att redan etablerade konton kapas. Detta hände 
riksdagsledamoten 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 
partikamrater” innan det stod klart att kontot var hackat.

Information från sociala medier måste alltså hanteras varsamt. Dubbelkolla, 
ring upp via växelnummer för att se att personen arbetar där du tror, försök 
alltid få tag i en person direkt. Om du använder e-post för att få tag i en 
person, tänk på att det är förhållandevis enkelt att spoofa (förfalska) 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. Det är också enklare att ljuga i ett mejl än på telefon, och i telefon 
kan du också  ställa följd- och motfrågor till en källa.

Men att ringa upp personerna bakom alla möjliga källor för att hitta en 
trovärdig kan dock bli ett omfattande arbetsmoment. Därför kan det vara bra 
att först göra en sållning:

Expressens första, 
felaktiga version 
av nyheten om 
William Petzälls 
kapade Twitter-
konto. Rubriken 
ändrades kort 
efter publicering 
till ”SD-ledamöter 
pekas ut på 
Petzälls Twitter-
konto”. 
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• En bra början är att se om ett sociala medier-konto har en länk till en 
officiell sida. Stora nyhetsorganisationer länkar till exempel 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 källkritiskt vill 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. Du kan också söka efter personen på andra 
plattformar. Uppträder hen ungefär likadant överallt?

• Hur många följare har kontot och hur många följer kontot i sin tur, 
vilka är det vän med? 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 – som alltså förmodligen var fejkföljare

• Kolla kontots betyg på webbplatsen www.klout.com, se hur andra 
etablerade namn förhåller sig till kontot och interagerar med det. 

 Sök på www.topsy.com efter vilka andra konton som influerar kontot 
du granskar

• 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 förmodligen inte bry sig om att lägga upp en 
massa personligt material i sitt flöde



190

Gå in på Facebook-grupper där personen är med och sök i historiken för att 
se om personen även tidigare skrivit inlägg i frågan du bevakar. Ju längre 
historik, desto större trovärdighet – men inte ens där finns garantier, som i 
fallet med bloggaren Gay Girl in Damascus.

Den syriska lesbiska bloggaren Amina Arraf hade flickvän, hon hade 
gjort flera intervjuer med stora mediehus, hon hade Facebook-konto och en 
blogg. Bloggen startades innan den arabiska våren nått Syrien, och där fanns 
en historik av aktivism. Allt visade sig dock vara fejk, vilket avslöjades av 
bloggen Electronic Intifada.

Checklista för verifiering och källkritik 
Grundläggande för all journalistik är att hantera information källkritiskt. När 
det gäller sociala medier handlar det ofta om att snabbt kunna verifiera san-
ningshalten i bilder, filmer, text och ”bevis”. Grundfrågan i all verifiering, för 
att citera instruktionsboken The Verification Handbook är: ”hur vet du det?”.  
(http://verificationhandbook.com, sidan 16).

Det mesta på internet kan manipuleras, men om man tittar på flera 
olika parametrar samtidigt är det lättare att komma åt förfalskningar. Flera 
olika mediehus har skapat officiella checklistor och visar att det går att göra 
verifieringen av användargenererat innehåll systematisk, exempelvis Metros 
Viralgranskaren, nyhetsbyrån AP och sociala medier-nyhetsbyrån Storyful. 

Jack Werner, tidigare på Metros Viralgranskarredaktion, har föreslagit två 
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kontrollfrågor att inleda med vid en bedömning av innehåll på sociala medier:

• Finns det konkreta fakta i storyn?
• Verkar det för bra för att vara sant?

Har du tillräckligt på fötterna för att vilja gå vidare, och det handlar om 
bilder eller filmer, så är nästa kontrollpunkter:

• Manipulation
• Avsändare
• Tidpunkt
• Plats
• Fristående källor som bekräftar ovanstående

Finns det konkreta fakta i storyn?
Ett kännetecken för andrahandsuppgifter eller vandringssägner är att de 
handlar om ”en småstad” eller ”en tjej” eller ”nåt som hände en kompis 
häromdagen”. Saknas det några som helst exakta uppgifter är det dags att bli 
extra vaksam.

Verkar det för bra för att vara sant?
Spridningslogiken, den som säger att personer sprider vidare sådant som träf-
far i magen eller bekräftar deras världsbild, blir allt mer känd och utnyttjad. 
Visst kan verkligheten överträffa dikten men det finns ett skäl till sarkasmen i 
det klassiska journalistordspråket ”kolla aldrig en bra story”.

Manipulation
Är det du har på din dator/telefon/ipad-skärm originalet eller har någon mani-
pulerat eller kopierat det. Gör skärmdumpar och spara saker du hittat om de 
skulle raderas. Bra saker att tänka på:

•  Är det här det äldsta exemplaret av den bild eller film du har på din 
datorskärm? Om du bildgooglar – dyker då äldre varianter upp? Om 
du bildgooglar startbilden i Youtube-klippet, dyker då äldre kopior av 
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samma klipp upp? Försök att leta upp originalet eller åtminstone den 
äldsta versionen.

•  Är materialet obehandlat eller finns det klipp från olika sekvenser, 
är detaljer suddiga, finns det snarlika bilder om du bildgooglar 
och saknas metadata? Ett bra verktyg för att ”morfa” tillbaka en 
manipulerad bild till originalläget är att köra den på exempelvis 
tineye.com. 

• Vem skapade word-dokumentet eller tog bilden? Var och när? Ett 
verktyg för att kolla metadata finns här: http://regex.info/exif.cgi

• Bara för att det ser ut som en retweet måste den inte vara äkta. 
Sådant kan konstrueras på exempelvis lemmetweetthatforyou.com. 
En skärmdump av en sms-konversation kan fejkas exempelvis på 
www.fakeiphonetext.com. En skärmdump av en hemsida går att 
förfalska på exempelvis www.webpagescreenshot.info.

Avsändare
Ta reda på vem som är källan till bilden/texten/informationen. Helst av allt 
genom direktkontakt med källan så att du kan ställa konkreta frågor till hen. 
De allra flesta människor lämnar spår efter sig i den digitala världen. För att 
bedöma en källas trovärdighet kan du göra lite olika kollar:

• Ställ frågor till källan – var tog du bilden, var stod du, vad hände, 
varför var du där – i den mån situationen tillåter, och du inte riskerar 
källans säkerhet

• Har du ett namn på källan? Dubbelkolla om personen finns på sajter 
som Whois, Ratsit, Birthday, eniro.se, hitta.se, allabolag.se eller ring 
folkbokföringen/arbetsplatsens växel eller liknande

• Googla personens namn! Har du en mailadress – testa att googla den
• Youtube är ett outforskat källspårningsverktyg. Du kan dels försöka 

spåra en Youtube-användare med användarnamn, mailadresser och 
tidigare kommentarer och om hen ”gillat” klipp. Men du kan även 
söka personers namn på Youtube för att hitta inspelningar som kan 
ge fler ledtrådar att nysta i. Folk kan också berätta saker i Youtube-
filmer, som ger nya ledtrådar
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• Gå bakåt i personens historik och se vad personen tidigare har lagt ut 
för bilder, texter och videofilmer, för att få en snabb överblick 

• På de flesta sociala medier-plattformar finns information om 
personers nätverk, vänner, vad hen har gillat för grupper

• Är det ett verifierat konto (med en blå bock) som nätverket går i  
god för? 

•  Om du söker på personens mejladress i Facebook – vilket Facebook-
konto hittar du då? Och vilka vänner har det kontot? Läs mer i avsnit-
tet om ”Graph search” tidigare i det här kapitlet

• Vad får du fram när du använder ett internetalias från en plattform 
även på andra nätverk? Sök på Twitter-namnet på Skype exempelvis 

Tidpunkt
Om du har en video eller ett foto som du vill avgöra äktheten på kan du ex-
empelvis jämföra med annan samtida dokumentation och se om det överens-
stämmer (så kallad ”triangulering”). Är vädret liknande? Wolphram Alpha är 
ett verktyg som går att använda för att få en bild av vädret vid en viss plats 
och tidpunkt, andra sekundärkällor är vädertweets och nyhetsinslag du vet är 
korrekta. Detta är bra att ha i bakhuvudet när du efterfrågar lyssnarbilder av 
stormar exempelvis.

• Kolla metadatan i ditt material – ofta anges en tidpunkt (se punkt 3, 
om äkthet). Tidningen Vice skröt om att de befann sig tillsammans 
med antivirusprogrammet McAfees grundare som då var på flykt 
undan rättvisan – kort därefter greps denne, med hjälp av metadata 
från bilden i artikeln. (http://gawker.com/5965341/did-vice-
magazine-accidentally-reveal-the-location-of-fugitive-anti-virus-
pioneer-john-mcafee)

• Tänk på att tiderna på Youtube följer amerikansk västkusttid
• En del aktivister runtom i världen vet hur svårt det kan vara för 

journalister att avgöra tidpunkt. Därför finns utvecklade rutiner som 
att hålla upp dagens tidning i början av en film för att synligt visa för 
journalister och andra när något har skett
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• Vill du följa en utveckling, gör en sökning på hashtagen för att spåra 
den bakåt i ett händelseförlopp. När något startade var hashtagen 
antagligen inte uppfunnen

Plats
Bilder och videofilmer från krigs- och katastrofdrabbade områden är 
typexempel på när du behöver säkerställa att platsen är vad den sägs vara. 
Leta efter:

• Landmärken som berg eller byggnader
• Använd dig av Wikimapia eller Google maps Streetview. Jämför 

bilden/filmen/beskrivningen med hur det ser ut där
• Geolocation anges inte av så många men kan vara en ledtråd
• Lyssna på vad folk säger, om det är en film. Har någon av Sveriges 

Radios språkredaktioner/korrespondenter/specialreportrar möjlighet 
att samarbeta med dig för att bedöma landskapet/dialekten/språket/
arkitekturen/det som påstås? På exempelvis AP är detta standard, 
och går snabbare än nätsök

• I skrivande stund har Sveriges Radio redaktioner som rapporterar 
på följande språk: arabiska, engelska, finska, kurdiska, meänkieli, 
persiska, romani chib, ryska, samiska, somaliska, tyska. 
Korrespondenter finns i ett 15-tal länder, en aktuell lista finns här: 
http://bit.ly/SRkorrar

• Om något har skett på en specifik plats eller stad, så finns oftast 
bilder/filmer på Instagram på vanliga taggar som #malmö #malmo 
– eller inga hashtagar alls. Sök på sådana ord som du tror att du 
själv/din systerson/mormor skulle använda om du fotograferade en 
demonstration innan den spårar ur och får en egen hashtag. Om 
du själv skulle skriva nåt är det ju inte sannolikt att du skulle göra 
det under hashtagen #Sweden – samma gäller såklart för lokalbor i 
utlandet
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Fristående källor som bekräftar ovanstående
Har du bekräftat äkta bilder tagna på samma plats men från en annan 
vinkel? Finns det faktauppgifter från nyhetsbyråer som bekräftar uppgiften 
du har? Finns det bevisat pålitliga personer som känner din källa? Då ökar 
trovärdigheten – förutsatt att de verkligen är oberoende och inte citerar 
samma källa som du.

Värdera sociala medier-”stormar”
Svenska medier rapporterar ibland om så kallade ”Twitter-stormar”. Det 
finns dock flera goda skäl att undersöka sådant som väcker uppmärksamhet i 
sociala medier och göra en noggrann nyhetsvärdering. Inte sällan visar sig en 
”Twitter-storm” vara ett mindre antal twittrare i media- eller PR-klustren som 
reagerat på något. I de fallen bör man ställa sig frågan om det är adekvat att 
tala om en ”Twitter-storm”. Man kan jämföra med hashtagen #homoriot, som 
fick hundratals människor att vittna om diskrimininering av HBTQ-personer, 
eller #bästabeatrice, som uppstod efter att författaren Jonas Hassen Khemiri 
skrivit ett öppet brev till justitieminister Beatrice Ask i Dagens Nyheter. Re-
sultatet blev tusentals tweets, inte bara från medie-, PR- och kulturklustren 
på Twitter, som berättade om rasism och diskriminering. 

Inte sällan skapas det dessutom falska konton när det handlar om 
frågor som det finns stort engagemang kring – för att ge intryck av en större 
storm. Det förekommer även att företag planterar kampanjer med syfte att 
väcka uppmärksamhet i sociala medier. Då bör man också vara försiktig 
med att rapportera om det som en nyhet, och istället fråga sig vem som är 
avsändaren.

Ett uppmärksammat exempel var artisten Tommy Nilsson, som tillkänna-
gav på sitt Twitter-konto att han skulle ta artistnamnet Black. Efter att flera 
medier rapporterat om den efterföljande diskussionen i vissa Twitter-kluster 
visade det sig att Tommy Nilsson anlitats av godistillverkaren Marabou, 
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som ett led i deras marknadsföring av en ny chokladkaka med lakritssmak. 
Gick man in på Tommy Nilssons sida på Facebook kunde man dessutom 
se att fansen inte var upprörda utan glada över att deras idol skulle sjunga 
hårdrock, och därefter besvikna över att ha blivit förda bakom ljuset av 
honom. 

Mediastrategen Brit Stakston kommenterade saken i ett kritiskt inlägg på 
sin blogg:

Nästa gång, kan inte media bara göra sitt jobb, se till att analysera och i 
detalj kolla de där taggarna, bloggarna och Instagramkontona där det sägs 
hända så mycket INNAN ni beskriver det som sociala mediestormar. Och 
kalla det för vad det är. Reklam. Fejk-reklam.

Artisten Tommy 
Nilssons namn-
byte visade sig 
vara en kupp. 
Faksimil från 
Dagens Media.
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Exemplen på sociala medier-”snackisar” som borde ha utsatts för en 
noggrann nyhetsvärdering är många. Här kommer två till.

Många tidningar gjorde en nyhet av att nätforumet 4 chan skulle ha hotat 
att sprida nakenbilder av skådespelerskan Emma Watson efter att hon hållit 
ett tal med feministiskt budskap i FN. Nätets detektiver avslöjade snart att 
det inte stämde. 

Det andra exemplet är när Marabou julen 2014 meddelade att trillingnöten 
slopas i Aladdinasken. Många medier rapporterade om ”folkstorm” och tvärt-
emot vad många väntat sig kom nöten inte tillbaka lagom till jul. Marabou 
stod på sig om att den var för dyr att tillverka. Massor med gratis publicitet 
för chokladaskens 75-årsjubileum blev det i vilket fall som helst. 

Om du vill få en bild av bredden i en ”Twitterstorm”, gör en mätning 
av hur mycket det twittras på topsy.com i jämförelse med andra ämnen/
hashtags, och kolla upp i vilka Twitterkluster de tongivande twittrarna på 
hash-tagen befinner sig, på twittercensus.com. 

På sharedcount.com kan du klistra in länken till en artikel och se exakt 
hur många reaktioner den väckt på flera olika sociala medier-plattformar, för 
att få en känsla om detta verkligen är något som berör ett flertal, eller om det 
kommer att vara din publicering som skapar snackisen istället för att bevaka 
den. I Isidor kan du jämföra reaktionssiffrorna för de 100 senaste artiklarna 
på ditt program.

Oops. Bara hittepå. 
Faksimil från http://bit.ly/
IndependentOmWatson
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En hög reaktionssiffra behöver dock inte betyda att din publicering 
fått ett folkligt genomslag, bara att ett visst kluster upptäckt den och 
kommenterar den i sin ekokammare.

För att se hur det sprids i andra sociala medier, använd söktipsen från 
avsnittet ”Lär dig tjänsterna”.

Källskydd
Du har en skyldighet att skydda dina källor, det gäller självklart också dem 
du tar kontakt med via sociala medier. Fundera därför på om du ska vara 
Facebook-vän med en person som kan komma att ge dig ett tips – det är inte 
svårt att knyta din gamla klasskompis som jobbar på Migrationsverket till det 
där avslöjandet om utvisningar som du gör en nyhet på! Om du kan bedöma 
andra kritiskt genom att granska deras nätverk i sociala medier, så kan andra 
naturligtvis göra samma sak mot dig. 

En bra vana är att regelbundet se över dina sociala medier-nätverk 
”utifrån”. Du kan till exempel besöka din egen Facebook-profil som någon 
annan. Klicka på den lilla punktlinjen under din profilbild:
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Välj därefter hur du vill visa din profil:

Tänk också på att appar kan få tillgång till ditt Facebookkonto och sedan 
komma åt det utan att behöva ditt lösenord. Till exempel används inte sällan 
roliga quiz-appar, till exempel ”Vilken känd person liknar du?”, för att få 
tillgång till folks Facebook-profiler – vänlistor, telefonnummer, möjlighet att 
posta i deras namn, och så vidare.

Apparna frågar 
alltid. Men vet 
du vad du säger 
ok till?
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Var därför som journalist oerhört försiktig med vilka appar du ger tillgång 
till ditt Facebook-konto. Ha för vana att titta igenom listan över appar 
regelbundet. Ta bort alla du inte känner igen.

Tänk också på att det är svårt att sopa igen dina digitala spår när du 
kontaktat källor. E-post går att läsa om du inte använder krypteringsprogram 
som till exempel PGP – Pretty Good Privacy. PGP är i praktiken en 
webbstandard för kryptering av text på nätet. Facebook-konton går att hacka 
och efterforskningsförbudet gäller inte för sociala medier – läs mer om det 
under avsnittet ”Juridiska frågor” i detta kapitel.

Källskydd i mobilen
Appar i mobilen, som är ett av journalistens vanligaste arbetsverktyg, är 
naturligtvis användbara för att effektivt kunna vara närvarande i sociala 
medier. Men effektiviteten har ett pris. Ett exempel är Facebook Messenger 
– alltså Facebooks chatt-app. För att vara effektiv ber den om tillstånd 
att komma åt din telefons kontaktlista, något som kan vara vanskligt för 
journalister som har källor inlagda där.

Några generella regler:

• Använd bara appar från företag du litar på 
• Fundera på rimlighet: Det är till exempel rimligt att en fotoapp har 

tillgång till kameran, eller en kartapp har tillgång till din plats – men 
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kanske inte att andra appar har det
• Gå regelbundet igenom vilka rättigheter dina installerade appar har – 

under ”Inställningar/Integritetsskydd” på iPhone
• Titta kanske särskilt igenom tillgång till kontaktlistan, tillgång till 

platstjänster, mikrofon och kamera
• När du ser över rättigheter till ”Platstjänster”, missa inte 

”Systemtjänster”, längst ner under ”Platstjänster” i iPhone

För dig som arbetar med känsligt material:

• Om du har innehåll som ska källskyddas, till exempel källors 
telefonnummer, fundera på om du verkligen ska ha dem i en telefon 
där du installerar appar

• Jobbar du med känsligt material, ha en annan telefon för det. Se till 
att den inte är kopplad till dig som person. Använd den inte på din 
arbetsplats eller i hemmet (det finns en teoretisk risk att någon får 
tag i platsinformationen, förstår att telefonen tillhör SR-medarbetare, 
därefter avslöjar hempositionen och förstår vilken SR-medarbetare 
det handlar om). Har du en gammal ”dum” telefon, spara och 
använd den med ett kontantkort

 
Tänk också på risken om du tappar bort din mobiltelefon. Se alltid till att ha 
telefonen låst med kod. Läs mer om att använda mobiltelefoner säkert i Läs 
mer-avsnittet sist i det här kapitlet.

JURIDISKA FRÅGOR

Att använda upphovsrättsskyddat material
Om du i din research får tillgång till bilder, skärmdumpar, 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 upphovsrättsinne-
havarens tillstånd att återpublicera materialet. För bilder och skärmdumpar 
gäller det även om de i sig är själva nyheten.

Det går bra att bädda in till exempel ett Youtube-klipp om vi är säkra på 
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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, om yttrandefriheten 
är viktigare än det upphovsrättsliga skyddet i en viss situation. Ett sådant 
beslut fattas av ansvarig chef eftersom publiceringen kan innebära krav på 
ersättning från rättighetshavaren i efterhand. 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.

Ibland laddar våra följare upp bilder på våra Facebook-sidor. När vi ber 
dem göra det ska vi upplysa dem om att de måste inneha upphovsrätten 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 upp-
hovsrätten till bilden och att Sveriges Radio får använda den i sinverksam-
het.” Den här texten kan också med fördel läggas in i ”Om”-rutan på Face-
book. Då är det till exempel okej att ta bilden från Facebook och publicera 
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 tystnadsplikt enligt 
YGL som innebär en skyldighet att hålla källans identitet hemlig. Läs mer om 
källskydd på sidan 106 i PS-handboken.

Uppmana inte publiken att lämna anonyma tips via meddelandefunk-
tioner på sociala medier. Det finns risk att de företag som tillhandahåller 
plattformarna måste lämna ut materialet till exempel till polisen vid en 
brottsutredning. 

För ytterligare frågor kontakta juristerna på Programsekretariatet.
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LÄS MER

Generellt:
Sajten Journalism.co.uk har ett artikelarkiv med nyttiga tips och 
föreläsningar. Sök exempelvis på ”verification”, ”tip of the day” eller 
”community building”.

Boken Källkritik av Torsten Thurén går igenom grunderna i källkritiskt 
tänkande oavsett plattform. Och om du hade den som kurslitteratur när du 
pluggade så skadar det inte att läsa om den.

Läs om att använda mobiltelefonen säkert i Anders Thoressons ”Säkrare 
mobiltelefon”: https://www.iis.se/docs/sakrare-mobiltelefon.pdf

Kluster/communities:
Hampus Brynolf, som skapat analysverktyget Twittercensus, har gjort en 
del analyser kring kluster på Twitter. Han konstaterar att svenska Twitter 
egentligen är flera små Twitter, där nästan bara kändisarna har följare från 
flera olika kluster, som annars i huvudsak följer varandra. Mer om det på 
Hampus Brynolfs blogg: http://www.hampusbrynolf.se/vem-foljs-du-av-
egentligen.

Robert Jakobsson har under flera år på Sveriges Radio researchat i slutna 
grupper med öppna kort. Våren 2014 höll han i en lunchföreläsning om hur 
man bygger upp ett förtroende för att folk ska våga dela med sig av känsliga 
erfarenheter i radio. Du kan se hans föreläsning på t.sr.se/robertomresearch.

Källskydd:
Journalistförbundet och stiftelsen .se har gett ut en handbok i digitalt 
källskydd för den som vill läsa mer. https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/
digitalt-kallskydd-en-introduktion/

Verifikation:
Snopes.com är egentligen mer ett verktyg än fördjupningsläsning (men även 
underhållande dito). Sajten samlar ett otal vandringssägner på nätet, spårar 
ursprunget och traderingen av dem, och slår fast huruvida de har förankring 
i verkligheten eller inte. En sökning här kan ge mycket om ”det är för bra för 
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att vara sant”-känslan finns i magen. 
Svenska Viralgranskaren utsågs 2014 till bland annat Årets Folkbildare, 

och har på kort tid fått ett stort genomslag i både medie-Sverige och i sociala 
medier. Viralgranskaren ger ett verktyg i händerna på de personer som vill 
kunna posta något mer än bara ”vad är din källa” i kommentarsfältet till ett 
falsarium på Facebook. Blogginlägg om metod och verktyg finns bland annat 
här: http://bit.ly/ValåretSocmed, här: http://bit.ly/ViralgranskaBättre och här: 
http://bit.ly/GlobalaFejkdjungeln.

Även om den i första hand är framtagen för dem som i snabba lägen 
behöver bedöma användargenererat material från konfliktområden, så 
finns det få lika ambitiösa grepp på källkritik på nätet som Verification 
Handbook – A Definitive Way of Verifying Digital Content for Emergency 
Coverage. Boken innehåller verktyg, metoder och etiska resonemang och är 
framtagen av ett antal profilerade journalister på området. Finns gratis på 
engelska här: http://bit.ly/verificationhandbookEN och på arabiska här: http://
verificationhandbook.com/book_ar/.

Uppföljaren till boken, Verification Handbook for Investigative Reporting, 
är lika läsvärd. Den finns här: http://bit.ly/VerificationHandbook2. 

Det finns många sätt att lägga upp en checklista för verifiering på  
redaktionen. Här hittar du nyhetsbyrån AP:s: https://twitter.com/abigailedge/
status/439099807295344640. Material granskas utifrån två parallella spår 
och används först om de klarar hela processen.

Personkartläggning  
Det finns flera sätt att hitta en persons mejladress, som senare till exempel 
kan användas för att hitta någons hemliga Facebook-konto. Här är 11 tips för 
att lista ut en persons mejladress: http://bit.ly/HittaMailadressen.   

Den holländske journalisten Henk van Ess håller många föreläsningar 
om att söka på nätet. Här är en bra översikt med länkar till verktyg som 
han sammanställde 2013 och som i stora delar håller än: http://bit.ly/
HenkVerktyg (presentation med två sidor).

Det lönar sig ofta att korsköra information från flera källor, digitala 
som analoga. Här finns Föreningen Grävande Journalisters guide till 
personresearch: http://bit.ly/FGJguiden. 



”Kom ihåg att bilder i sociala medier ofta blir små 
i flödet. Undvik därför att ta för utzoomade bilder, 
utgå istället hela tiden från tanken att publiken 
möter bilden i mobiltelefonen. Gå nära personen 
eller objektet du ska fotografera. Vad är viktigt? 
Sätt det i fokus.”

- Ur kapitlet VAD ÄR BRA BILDER I 
SOCIALA MEDIER? (sid 102)
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PRIVAT  
ANVÄNDANDE 
AV SOCIALA 
MEDIER
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.

För privatanställda, det vill säga för medarbetare på Sveriges Radio, 
begränsas yttrandefriheten i och med anställningsavtalet samt genom 
arbetsrättsliga 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 få konsekvenser 
för din trovärdighet inom ett visst ämne som journalist på Sveriges Radio. 
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 journalistiskt. Är du det minsta 
osäker kring något du vill uttala dig om, prata med din chef i god tid. Oftast 
går det att hitta lösningar. Även om du på en offentlig plattform poängterar 
att du är en privatperson och att det är dina privata åsikter som framförs kan 
din trovärdighet, beroende på vad du har skrivit, komma att skadas. 

Var särskilt försiktig om du arbetar med frågorna du uttalar dig om 
eller kommer att behandla eller hantera vissa frågeställningar i program 
framöver. Om du gör ett aktivt val att använda ditt privata konto som ett led i 
Sveriges Radio-arbetet så bör du alltid följa de regler och riktlinjer vi har för 
publicering på webb och sociala medier. 
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Tänk även på att arbete med att skriva på en blogg eller göra en podd kan 
anta en sådan omfattning att det innebär att du sysslar med konkurrerande 
verksamhet i kollektivavtalets mening. I sådana lägen är det 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 tänka på att respektera dina medarbetares person-
liga 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, 
förutom gällande lagstiftning och kollektivavtal, följa Sveriges Radios 
programregler när du hanterar konton i tjänsten. 

När det gäller bolag/firmor som har uppdrag vid SR regleras deras 
anställdas privata användande och förhållningssätt på sociala medier i 
avtalen med respektive bolag.
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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. 
Efter-som 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 är 
det nödvändigt att föra en levande diskussion med din närmaste chef om vad 
som är okej och inte.

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 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 situationer då Sveriges Radios 
trovärdighet ifrågasätts.
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PLATTFORMAR
Här hittar du beskrivningar av de viktigaste sociala plattformarna 
vid tidpunkten när den här handboken gick i tryck hösten 2015. Var 
uppmärksam på att gränssnitt och funktioner förändras snabbt, liksom 
plattformarnas inbördes storleksordning och relevans.
 
Facebook

Facebook är ett utmärkt verktyg för att släppa in publiken på redaktionen, 
visa vilka ansiktena bakom rösterna är, och bygga förtroende och samarbete. 
Facebook är tack vare sin storlek svårslaget när besökarna vill hjälpa till att 
sprida en publicering och genomslaget kan bli explosivt. Bra bilder, ofta med 
en humoristisk touch, och vardagsfrågor fungerar bra på Facebook:

Till skillnad från andra sociala medier-plattformar styr en algoritm vad som 
visas i användarnas nyhetsflöde på Facebook (algoritmen kallades tidigare 
edgerank). Det innebär att Facebook rankar varje publicering enligt ett 

Foto: Sveriges Radio
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antal faktorer, bland annat hur många som agerar på uppdateringen, med 
likes, kommentarer och delningar. Många reaktioner gör att publiceringen/
uppdateringen visas för fler användare. Facebooks algoritm förändras också 
över tid, i perioder belönas/rankas ren text högst, andra perioder bilder. 
Det bästa sättet att lära sig hur algoritmen fungerar är att själva testa och 
utvärdera regelbundet. 

Detta innebär att Facebook inte lämpar sig för realtidsrapportering, 
eftersom du inte kan veta när ett inlägg visas i din publiks flöden. Ett inlägg 
skrivet i realtid kan lätt bli inaktuellt, och gamla uppdateringar kan samtidigt 
plötsligt dyka upp igen. 

Numera finns möjligheten att fylla i ett ”slutdatum för inlägg” innan 
du publicerar, vilket innebär att du kan bestämma när ditt inlägg ska sluta 
visas i dina följares flöden. Men grundförutsättningen är att dina inlägg på 
Facebook måste vara mer tidlösa än inlägg på andra plattformar.

Facebook är folkligt, och fungerar i korthet för:
 
• Sprida innehåll
• Indragare till etern
• Lyssning via Sveriges Radio-spelaren
• Möjlighet att dela många olika medietyper: bilder, filmer, ljud
• ”Långsam” crowdsourcing, input från besökarna
• Relationer, känslor och åsikter, ”surr”/diskussioner om känslomässigt 

engagerande ämnen med hög identifikation
• Bygga relationer, följa andras ”liv”
• Dialog och feedback under programmets gång
• Personkartläggning 
• Hitta case (läs mer i kapitlet Research)

Statistik
Facebook har en statistiksida, som kallas Statistik/Insights. Tänk på att du 
måste vara administratör eller ”analytiker” för sidan för att kunna se statistiken.

Här kan du ställa in tidsperioder (en vecka, en månad eller ett kvartal). 
Facebook har bra hjälpfunktioner för alla statistikdelar. Vid många uppgif-
ter finns ett ”i” (som i Information). För du muspekaren över det så får du 
förklaringar till vad uppgiften innebär.
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För den som är extra intresserad av Facebook-statistik finns också 
möjligheten att exportera data till ett Excel-ark (som innehåller mer än 
det som visas i statistiken på Facebook, till exempel antal postvisningar 
per dag/vecka, med mera). Klicka på ”Export” i övre högra hörnet på din 
statistiksida:

Här ser du en översikt över de 
senaste inläggen på din sida. 
Klicka på rubriken och du får 
detaljerad information om ett 
enskilt inlägg.
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Därefter väljer du vilken del av statistiken du vill exportera, och klickar på 
Export Data.

Några enkla värden att börja mäta:
• Antalet gilla-markeringar för din sida. Tänk på att detta inte 

nödvändigtvis är ett effektivt mått på framgång. En sida med 500 
gilla-markeringar och en aktiv och trogen publik når fler än en sida 
med 12 000 passiva gillare.

• Antalet interaktioner. Det vill säga visningar, klick, gilla-markeringar, 
kommentarer och delningar på dina inlägg. Satsa hellre på inlägg 
som uppmanar till dialog än syftar till att få många gilla-markeringar 
(som söta djur, småbarn och kändisar som gör lättgillade saker). 

• Sidräckvidd eller totalräckvidd/vecka. Avser i hur många personers 
egna flöden era inlägg visats. Här är det kanske mest ökningen/
minskningen som är intressant – siffran ska alltid tas med en nypa 
salt för det är inte alls säkert att en användare sett en uppdatering 
utan exempelvis ”din kompis följer sidan xxx”.

• Impressions. Avser hur många gånger material från din sida visats. 
Du kan jämföra det med web-begreppet ”sidvisningar”.
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• Inläggets räckvidd (post reach) definieras av Facebook som 
antalet unika användare som fått upp dina inlägg, det vill säga 
din journalistik, i sina nyhetsflöden. Veckoräckvidden för poster är 
generellt sett mer intressant än räckvidden på ett enskilt inlägg, 
eftersom den visar om redaktionen lyckas jobba konsekvent, och om 
det lönar sig.

Posternas andel av den totala 
räckvidden på Musikhjälpens 
Facebooksida under 
Musikhjälpen-veckan, skapad 
med ”exportera”-verktyget. 
Databearbetning: Tobias 
Löfgren
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Räckvidden på ett inlägg som fått viral spridning kan vara intressant att 
analysera, för att försöka ta reda på hur spridningen uppstod. Du kan söka 
via Google, genom att kombinera sökord med tillägget ”site:Facebook.com” i 
sökrutan.

För att komma åt Facebooks eget sökverktyg måste du välja amerikansk engel-
ska (English, US) under inställningar. Det gör du under Settings/Inställningar:
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Du klickar Edit under Language/Språk:

Och glöm inte spara ändringen:
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Twitter

Snapshot på 
centralstationen 
i Göteborg. 
Publicerad på 
@P4Goteborg:s 
Twitterkonto. 
Foto: Erica 
Hedin / Sveriges 
Radio
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Twitter har länge varit populärt bland makthavare och journalister, vilket gjort 
det till ett strategiskt val för att få spridning på egenproducerat material. 
Twitter är också ett bra val för att hitta och kontakta till exempel politiker, 
debattörer och forskare. Vissa redaktioner väljer idag Twitter framför e-post 
och telefon, eftersom kontaktvägarna är snabbare.

Men de senaste åren har antalet twittrare ökat även bland andra grupper. 
Enligt Twittercensus 2014, en kartläggning som utförs av Hampus Brynolf 
på Intellecta Corporate, fanns drygt 240 000 aktiva svenska konton, det 
vill säga de som skrivit två eller fler tweets under den månad då mätningen 
gjordes. 

Med hjälp av Twitter kan du nå ut snabbt och till rätt personer (särskilt 
intresserade, berörda av ämnet). Särskilt om du knyter kontakt med nyckel-
personer/ambassadörer (läs mer om crowdsourcing/realtidsgräv i kapitlet 
Research och om ambassadörer i kapitlet Spridning) med många följare som 
hjälper till att sprida ditt material till sina egna nätverk. 

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.

Twitter når agendasättare och fungerar i korthet för: 

• Snabb kontakt med politiker, forskare, debattörer, kändisar och  
auktoriteter

• Sprida innehåll
• Snabb nyhetsuppdatering vid exempelvis dramatiska händelser
• Snabb crowdsourcing
• Realtidsrapportering, till exempel från en presskonferens eller  

en rättegång
• Nischade/initierade diskussioner
• Geografiska grupper, till exempel personer i Gävle
• Sökningar: Hur/vad/var snackas det om …
• Dialog under programmets gång, feedback
• Snabb temperaturmätning kring snackisar (var uppmärksam på att 
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Twittersnackisar inte nödvändigtvis behöver vara snackisar utanför 
plattformen)

• Lokalisering av människor som befinner sig på plats vid snabba  
nyhetshändelser

• Viral spridning

På Twitter finns, liksom på Facebook, också möjligheten att tidsinställa 
inlägg och statusuppdateringar. I Twitterverktyget Tweetdeck gör man det 
genom att klicka på en liten klocksymbol under statusrutan. 
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På Facebook finns ingen klocksymbol. Du klickar istället på pilen bredvid 
Skicka-knappen och väljer Schemalägg inlägg.

Statistik
Även Twitter har numera ett eget statistikverktyg, som du hittar under  
analytics.twitter.com när du är inloggad på ditt konto. Här kan du till 
exempel se en kurva över hur ditt antal följare utvecklas över tid. 
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I översiktsvyn ser du ett stapeldiagram över ditt twittrande, med uppgifter 
om hur många som sett din tweet (impressions) och retweets, svar (replies), 
favoritmarkeringar och nya följare (engagements). Här kan du ställa in 
tidsintervallet, om du till exempel vill se den senaste veckans eller månadens 
tweets.

I stapeldiagrammet ser du hur många som sett dina tweets, räknat per dag 
under tidsintervallet du valt.

Genom att klicka på en enskild tweet i listan under diagrammet kan 
du få detaljerad information om just den tweeten. Engagemangsfrekvens 
(engagement rate) anger hur många som agerat på en tweet (retweets/
favoritmarkeringar/klick på bilder och länkar, delat med antalet intryck) och 
ju högre siffra, desto bättre. Notera att tweets med bilder generellt ger bättre 
resultat, inlägget når fler och engagemangsfrekvensen stiger, vilket betyder 
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att fler klickar på bilder och länkar i tweeten.

Eftersom Twitter är en utpräglad realtidsplattform kan det vara intressant att 
se hur länge tweeten lever. De flesta tweets dyker upp och försvinner i flödet, 
men då och då blir en uppdatering viral och fortsätter att spridas, till och 
med under flera dygn. Med det inbyggda statistikverktyget blir det lättare att 
följa den utvecklingen.

Här kan du se 
detaljer om din 
tweet: Hur många 
som sett den under 
ett dygn, och hur 
många som klickat, 
retweetat, svarat 
och favoritmarkerat 
den. Foto: Per 
Palmqvist / Sveriges 
Radio
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Instagram

Instagram är i skrivande stund det snabbast växande sociala mediet i 
Sverige, och har sedan lanseringen 2010 kommit ikapp Twitter i fråga 
om antalet svenska konton. Instagram är ett bildbaserat nätverk, där man 
laddar upp bilder och korta filmer (maximalt 15 sekunder) med tillhörande 
kommentarsfält. Bilder och film kan man manipulera med ett antal 
förinställda filter. Om man söker en yngre målgrupp är Instagram en mycket 
bra plattform, och här är användningen av hashtags enligt samma modell 
som på Twitter utbredd. 

Möjligheterna att sprida andras material inom Instagram är begränsade, 
eftersom motsvarigheten till Twitters retweetknapp saknas (man kan istället 
reposta/reinsta andras bilder, antingen med hjälp av repost-appar, eller 
genom att ta en skärmdump och tagga upphovspersonen. Detta kräver 
dock att man ber om tillstånd). Instagram är byggt för smarta telefoner, 
och fungerar allra bäst i appformat. I webbläsare begränsas funktionerna 
betydligt. Det finns webbaserade sidoverktyg som fungerar bättre än 
Instagrams egen sajt, till exempel web.stagram.com.

Din gata i 
Malmö gör ett 
Instagram-
meme av Farah 
Erichsén. Foto: 
Stéphanie 
Londéz
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Instagram har en yngre målgrupp och fungerar i korthet för:
 
• Crowdsourcing av bild och film
• Personligt perspektiv, imagebyggande
• Spridning av infografik
• ”Bakom kulisserna-delningar”
• Kom ihåg: Instagram är kommunikation (kommentarsfälten!), inte ett 

fotoalbum

Statistik
När detta skrivs har vi precis börjat använda statistiksidan Ink361 (ink361.
com) för att få statistik till våra konton. Det är fortfarande lite oklart hur bra 
sidan är, men under Statistics-fliken i sidhuvudet finns en del information 
att hämta. Bilden nedan visar till exempel en kurva över hur många 
kommentarer ditt konto har fått, både totalt och i genomsnitt per bild 
eller film. 
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Även websta.me och socialrank.com har statistik-delar, men de är i skrivande 
stund i ett utvecklingsstadium. För att komma åt dem måste du anmäla din 
mejladress. Du får då till exempel tillgång till den här grafen från Websta 
som visar när på dygnet det är mest effektivt för dig att posta:

Youtube
Vi har två huvudsakliga möjligheter att publicera film från Sveriges Radio. 
Screen9 kan användas för att publicera videoklipp 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 är det en god idé 
att lägga upp det på Youtube. Youtube är fortfarande ledande när det gäller 
inbäddning på bloggar och är en mycket stor plattform för spridning. Genom 
att publicera sig på Youtube så blir man också sökbar där. När det finns stor 
spridningspotential är det bra att lägga in Sveriges Radio-loggan i videon 
– så att avsändaren blir tydlig även där klippet inte visas i anslutning till 
Youtubekontot. För hjälp, kontakta Kommunikationsavdelningen.
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Youtube ger i korthet:

• Möjlighet att skapa sociala objekt; plattform för att sprida snackisar
• Bakom kulisserna-känsla
• Tillgång till ett socialt nätverk; eget kommentars- och rekommenda-

tionssystem. Glöm inte bort att moderera kommentarsfälten!

Statistik
Youtubes statistik ger dig uppgifter om:

 
• Visningar av dina filmklipp, och ungefärlig tid som användarna har 

tittat
• Prenumeranter/Subscribers
• Engagemang: Likes/dislikes, kommentarer och delningar

Klicka på ett diagram för att få fler detaljer.

Översikt över Musikhjälpens 
Youtubekanal i statistik-
verktyget, under #mh14 i 
Uppsala.
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Du kan även få detaljer om vart och ett av dina Youtube-klipp. Linnea 
Henrikssons hyllade tal om feminism under Musikhjälpen 2014 var 
veckans mest engagerande. Även här är varje diagram klickbart, för att 
visa fler detaljer.

Youtubes statistikverktyg ger dig också uppgifter om besökarna på din kanal, 
till exempel fördelningen mellan män och kvinnor, och hur publiken hittat 
dina klipp.
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Storify
Storify är en plattform där man kan samla objekt från många olika 
plattformar, till exempel Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Dessa 
presenteras sedan i ett flöde, med inbyggda kommentarsfält, som enkelt kan 
bäddas in på webben. Storify fungerar utmärkt som verktyg för att berätta en 
historia, då man kan lägga textbryggor mellan olika statusuppdateringar och 
bilder/filmklipp.

Storify fungerar i korthet för:
 
• Insamling av crowdsourcade bilder/filmklipp
• Presentation/visualisering av crowdsourcing
• Publikens egna bilder
• Historieberättande

Reddit
Reddit är en av världens största sociala nyhetssidor, som påminner en del 
om svenska Flashback. Den är användardriven, där användarna (som kallas 
redditors) också kan skapa egna undersektioner som kallas subreddits. Ett 
exempel på en sådan är den svenska /r/sweden, där det går att göra egna 
inlägg eller kommentera andras samt gilla eller ogilla enskilda poster och 
kommentarer. Man kan också rösta både på enskilda poster och kommentarer 
om gillar innehållet eller inte. Precis som på andra användardrivna forum 
finns en misstänksamhet mot representanter från stora medieföretag som 
använder Reddit för att sprida eget material (jämför med Flashback), varför 
du bör skaffa dig kunskap om interna regler och jargong om du vill arbeta 
journalistiskt i nätverket. Här finns Reddits egna rekommendationer till 
journalister: http://www.reddit.com/wiki/pressiquette.

Vid stora (framför allt amerikanska) nyhetshändelser kan du, om du 
hanterar informationen källkritiskt och med försiktighet, hitta nya uppgifter, 
vittnesmål och bilder tidigt på Reddit. 

Reddit fungerar i korthet för:
 
• Mycket snabb crowdsourcing och nyhetsuppdatering
• Spridning av eget material (se ovan!)
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Pinterest

Pinterest är en social nätverkstjänst där användarna samlar och delar 
med sig av bilder på digitala anslagstavlor, ”pinboards” (man nålar upp 
bilderna). Bilderna kallas för ”pins”, och om bilden är hämtad från en 
extern webbplats skapas automatiskt en länk till källsidan under bilden. 
Man kan också manuellt lägga till en webbadress under bilderna. Populära 
teman på Pinterest är matbilder (som ofta ordnas i receptsamlingar, 
med länk till receptet), odling, kläder/mode och heminredning. Ur ett 
internationellt perspektiv har företag vars målgrupp är kvinnor hittills varit 
mest framgångsrika på att marknadsföra sig själva på Pinterest. I Sverige är 
Pinterest fortfarande en relativt liten social plattform.

Sveriges Radios 
officiella Pinterest-
konto. Här finns 
bland annat bilder 
och recept från 
Meny i P1. Foto: 
Tomas Tengby
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Statistik
Även Pinterest har idag ett eget statistikverktyg som påminner om det som 
finns i Twitter och Facebook. Här kan du till exempel se antalet visningar, 
pins och gilla-markeringar på ditt konto. I högerspalten ser du också aktivitet 
från din sajt, i det här fallet sverigesradio.se, där Pinterestanvändare pinnat 
material från sajten. 

Du kan också välja att titta på hur många som besökt din pin, hur många 
som ”repinnat” den (motsvarigheten till retweet) och hur många som klickat 
på innehållet.
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Du kan också se kontots utveckling över tid, hur många visningar dina pins 
haft under en vecka eller en månad.

LinkedIn
LinkedIn är en social plattform med ungefär en miljon användare i Sverige. 
LinkedIn används framför allt som ett yrkesnätverk, där användarna skapar 
egna profiler för att knyta kontakter med till exempel branschkollegor och för 
att via nätverket hitta nya arbets- och affärsmöjligheter. Tänk på att du kan 
se vem som besökt din LinkedIn-profil, något som kan vara riskabelt om du 
till exempel jobbar med personkartläggning i ett känsligt ärende.

LinkedIn fungerar i korthet för:
 
• Personresearch
• Att hitta experter, branschpersoner, chefer

Tumblr
Tumblr är ett bloggformat, där man kan publicera text, bild, ljud och film. 
Tumblr-bloggar är företrädesvis på engelska, ofta nischade, kring ett tema, 
med ordlekar och gif:ar, det vill säga korta, ljudlösa filmsnuttar eller rörliga 
bilder, ofta med text-i-bild enligt mememodell. Tumblr används i hög grad 
som en utpräglad humorplattform, men även stora medieföretag, som 
Buzzfeed och New York Times, och Vita huset har Tumblr-konton.

Tumblr kvalade in på femte plats vad gäller populära sociala medier 
bland svenska ungdomar 17–18 år i Unga och Medier 2014. Den som är 
intresserad av att följa alternativa subkulturer tidigt finns gärna på Tumblr.
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Ask.fm
Ask.fm är en slags social frågelåda. Man kan skapa ett konto där man svarar 
på anonyma frågor från andra användare. Att snabbt och enkelt kunna ställa 
en fråga anonymt ger en personlig relation. Ligga med P3:s reporter och 
sexolog Robert Jakobsson har framgångsrikt svarat på sex- och relationsfrågor 
under rubriken ”Fråga Robert”. 

Ask.fm fungerar i korthet för:
 
• Community-building i känsliga frågor
• Att nå en yngre målgrupp

Spotify

Spotify är en musiktjänst för strömmad musik, där man kan skapa ett eget 
konto, följa andras spellistor och göra egna. Spotify erbjuder idag också 
sociala funktioner, som att dela listor på andra plattformar, som Twitter 
och Facebook. Många av Sveriges Radios redaktioner bygger idag egna 
spellistor, ofta kopplade till teman i radioprogram och crowdsourcing av 
musik (till exempel Musikhjälpens listor över samtliga låtar spelade under 
Musikhjälpen-veckan, och Elektroniskt i P2).

Tankesmedjan 
i P3:s Spotify-
konto.
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Sveriges Radio samarbetar med flera online-musiktjänster för strömmad 
musik. Svenska Spotify är den som vi har mest utvecklat samarbete med, 
men vi finns även på Tidal (tidigare WiMP) och snabbt växande franska 
Deezer.

Det bästa sättet att nå många följare är 360-modellen (läs mer i kapitlet 
Dialog). Den innebär att du upplyser att det finns en lista. Du har samtidigt 
en tydlig länk på din egen sajt och sprider listor i sociala medier. Listorna 
kan vara nischade på teman, som förfest, middagsmusik och jogging, och 
stor spridningspotential finns i kända programledarprofiler som skapar en 
lista i eget namn.

Spotify fungerar i korthet för:
 
• Insamling av musik med publikens hjälp
• Presentation av resultat från crowdsourcing
• Sociala objekt kring musikaliska teman
 

Forum
På en ämnesredaktion kan det vara läge att se över vilka stora forum som ditt 
ämne diskuteras i. Forumanvändare är väldigt känsliga för personer som bara 
deltar för att sälja in sig. Här är det extra viktigt att faktiskt vilja bidra om du 
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.

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).
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Några av de största svenska forumen:

• Familjeliv (relationer, föräldraskap, barn)
• Flashback (allmänt diskussionsforum)
• Sweclockers (datorer och teknik)
• Allt om TV (allmänt tv-forum)
• Passagen Debatt (allmänt diskussionsforum)
• Sporthoj (racing och motorcyklar)
• Bukefalos (hästar)
• Kolozzeum (träning och kost)
• Zatzy (racing och motorsport)
• Min Hembio (hembio, hifi och övrig hemunderhållning)
• Ungdomar.se (ungdomsfrågor)

LÄS MER: 
De flesta sociala medier-plattformar har egna sajter för nyheter, support och 
utveckling.
 
Facebook: 
https://developers.Facebook.com/ Här hittar du till exempel en utvecklings- 
och supportblogg med aktuell information om buggar. 

Twitter: 
En samlingssida för företagsnyheter, utveckling och support finns på https://
blog.twitter.com/ Här hittar du även information om Tweetdeck och Vine, som 
ägs av Twitter.
 
Instagram: 
http://blog.instagram.com/ 

Youtube: 
http://youtube-global.blogspot.se/ Här hittar du till exempel ett sökbart 
hjälpcenter, och nyheter från företaget. 
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Det finns inget facit till den perfekta uppdateringen på olika plattformar, men 
handfasta tips på hur man kommer en bra bit på vägen. 

Fredrik Wass beskriver till exempel på sin Resumé-blogg ”den perfekta 
tweeten”: http://bit.ly/perfekttweet. 

På Sveriges Radios intranät hittar du en föreläsning med Christoffer 
Malm, som arbetade mycket framgångsrikt med Morgonpassets 
Instagramkonto: http://t.sr.se/christofferominstagram.

Två bra plattformar för att mäta klick respektive ”buzz” i sociala medier 
är http://www.sharedcount.com och http://bit.ly.com.

Pinterest-tips ur ett marknadsföringsperspektiv: ”The 10 Most-asked 
Pinterest Questions, Answered”: http://bit.ly/10PinterestTips.

Content integration och don efter person – en 19-årings resonemang 
kring val av plattformar: http://bit.ly/TonåringPåSocmed.

En analys från Buzzfeed om vad som egentligen är skälet till Snapchats 
framgång – det användarvänliga bildverktyget som gör det enkelt att följa 
nätkulturens bildspråk med text i bild: http://bit.ly/snapchattjusningen.



”Om det stormar, se till att ha bemanning på alla 
sociala plattformar, även där er redaktion vanligtvis 
inte är aktiv. Inventera vilka som jobbar var och
upprätta en lista på vilka som behöver ta del av 
information om hur stormen utvecklar sig. Det är 
viktigt att vi visar redaktionell närvaro så fort som
möjligt, om inte annat för att förklara att vi 
återkommer med mer information inom kort.”

- Ur kapitlet  NÄR DET STORMAR (sid 66)
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ORDLISTA
Abuseadress En adress som alla internetleverantörer har dit man 

kan anmäla missbruk av nätet i någon form. 

Algoritm En algoritm är inom matematiken och 
datavetenskapen en begränsad uppsättning 
väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift. 
På internet används algoritmer till exempel till att 
styra vad som visas i ditt Facebookflöde – genom att 
matematiskt väga samman flera faktorer.

Backtracka Att söka sig bakåt i någons flöde på en social platt-
form, till exempel för att ta reda på vad hen twittrat 
om tidigare, för att skapa sig en bild av om ett konto 
är fejk eller äkta. 

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

BBS-lagen Egentligen ”lagen om ansvar för elektroniska anslags-
tavlor”. Den lagstiftning som bland annat reglerar 
Sveriges Radios uppsiktsskyldighet över kommentars-
fälten.

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

Community En plats på nätet med stark vi-känsla och/eller ett 
gemensamt särintresse. Exempelvis ett forum eller 
Facebook-grupp.

Content integration En diskussion/journalistik som böljar över flera 
kanaler och nätverk.
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Content marketing Att med en genomarbetad strategi och redaktionell 
ton anpassa sitt innehåll till målgrupp och plattform. 
Används av PR-branschen för att bygga en relation till 
en kunds målgrupp. 

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

Crowdsourcing  Att låta besökarna/lyssnarna delta i arbetet.

Debugger Ett program som rättar buggar, felaktigheter, till 
exempel på en sajt, när objekten inte beter sig som 
man tänkt. Facebook har en användbar debugger 
(https://developers.Facebook.com/tools/debug/ ) där 
man kan mata in en URL, exempelvis om rätt bild 
inte följer med en publicerad länk. 

Facebook-profil/sida Facebook-profil är din privata profil. Facebook-sida 
är den 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  Frequently Asked Question. En lista med vanliga 
frågor och svar.

Forum En webbtjänst där deltagarna loggar in och deltar i 
diskussioner. På forum kan deltagarna 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, bädda in  Innebär att man visar innehåll från en plats på nätet 
på en annan webbsida. En Youtube-video kan till 
exempel bäddas in på en blogg. Videon ligger då 
fortfarande kvar på Youtube.
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IP-nummer, IP-adress Ett nummer, eller ”adress”, varje internetansluten 
dator har. 

Klout Klout, eller kloutscore, är en ranking som mäter en 
användares sociala genomslagskraft på nätet. Om du 
ansluter dina sociala medier-konton till klout.com 
räknar sajten ut en poäng mellan 1 och 100 (där 100 
är bäst poäng), baserat på bland annat antalet följare 
och räckvidd/aktivitet på kontots inlägg. Klout hämtar 
information från till exempel Twitter, Facebook,  
LinkedIn, Youtube och Word press-bloggar. Klout 
har både ivriga tillskyndare och de som anser att 
rankingen är meningslös. ”Klout” används också som 
synonym till ”inflytande” i vissa kretsar. 

Kluster, klustrad Se Community

Mention  Omnämnande. Att skriva om eller hänvisa till ett 
annat konto på till exempel Twitter eller Facebook på 
ett sätt så att den som omnämns får ett meddelande 
om att hen förekommer i ett inlägg. Se också Tagga 
och Pinga.

Meme, mem På internet: En kulturell symbol, bild eller idé som 
sprids viralt. Ofta humorbaserat. 

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

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

Moderator, moderera  En person som är satt att sköta en webbplats 
där besökarna själva kan bidra med innehåll. En 
moderator modererar till exempel ett kommentarsfält, 
eller ett forum. 

Native content Bland annat att anpassa innehåll till plattformens 
förutsättningar. 
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Off topic (OT)  Utanför ämnet. Om man är tydlig med ämnet/
frågeställningen i en diskussion är det lättare både för 
moderatorer och diskussionsdeltagare att avgöra vad 
som är OT.  

Organisk räckvidd Används på Facebook som motsats till betald 
räckvidd. Det vill säga så stor räckvidd ett inlägg får 
uteslutande med hjälp av Facebooks egen spridning. 

Pinga, pingad Att nämna en person, eller annat sociala medier-
konto, på ett sådant sätt att personen/kontot 
uppmärksammas på det. Se också Mention och Tagga.

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 medarbetarhandbok.

Readme En text som man ska läsa först. I sociala medier-
sammanhang finns de ofta på forum för att vägleda 
nya besökare i 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/lyssnarna/publiken i 
arbetet.

Retweeta (RT) Att skicka vidare ett meddelande på Twitter i syfte 
att låta fler se det. Motsvarigheten i Instagram kallas 
reinsta, eller reposta.

RSS  Ett format som gör det möjligt att prenumerera på 
innehållet på en webbsida så att man får veta när 
sidan uppdaterats med ny information. 
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Skärmdump  En funktion i din dator eller mobiltelefon som gör det 
möjligt att spara en bild av det du ser på din skärm. 

Sociala medier- Redaktionens medarbetare med ansvar för praktiskt
korrespondent  arbete i sociala medier, till exempel publikdialog och 

research, men också återkoppling i FM.

Sociala medier- Redaktionens medarbetare med ansvar för praktiskt
redaktör arbete i sociala medier, till exempel publikdialog och 

spridning.

Socialt objekt Något som är delbart på nätet. En artikel med bild, 
ljud och text till exempel.

Spam  I det här sammanhanget: Irrelevant information, 
information som kommer i orimliga mängder eller 
information som helt enkelt är oönskad och störande 
kan upplevas som spam av användaren. 

SSRM Sociala Sveriges Radio Möts, Sveriges Radios 
nätverk för anställda som arbetar med sociala 
medier-journalistik. Används i olika former för 
omvärldsbevakning, kunskapsutbyte och journalistisk 
utveckling.

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

Tagga, taggad Att nämna ett sociala medier-konto så att det blir 
uppmärksammat på att det är nämnt, till exempel 
i ett inlägg, eller på en bild. Se också Mention och 
Ping.

Troll/trolla Besökare som ger sig in i diskussioner i syfte att 
förstöra för övriga deltagare och/eller provocera fram 
reaktioner.

Tweetdeck  Ett program för att läsa, skriva och sätta upp egna 
bevakningar på Twitter. Finns på www.tweetdeck.com. 
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Utvecklings- Sveriges Radios avdelning Digitala medier har ett
redaktör  antal utvecklingsredaktörer med olika 

ansvarsområden, vars uppgift är att bistå företagets 
redaktioner med kunskapsinhämtning och 
metodutveckling inom digital- och sociala medier-
journalistik.

Viral spridning Viral spridning eller viral marknadsföring handlar om 
när publiken eller kunderna sprider ett budskap (ofta 
ett videoklipp) utan uppmaning från företaget bakom 
budskapet, 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  Yttrandefrihetsgrundlagen. Den reglerar bland annat 
innehåll som publiceras på sverigesradio.se.





”Att arbeta med sociala medier är att investera i relationer. 
Rätt hanterat leder det till publikens förtroende. 
Och vad kan vara viktigare att satsa på än det?”

- Ur Förord (sid 9)
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