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Abstract  
  
The purpose of this study is to examine how the editorial staff from the Swedish radio 

program Morgonpasset i P3 and the Norwegian radio program P3morgen uses Facebook and 

Twitter and how they can use social media as a tool in the production. The purpose is also to 

examine how active both of the editorial staff are on Facebook and Twitter and which kind of 

language they use on Facebook and Twitter. The radio programs both work under a lot of 

similar conditions and are both controlled by public service in both countries. To conduct the 

study qualitative interviews was performed with the web editor Christoffer Malm from 

Morgonpasset i P3 and the radio presenter Silje Nordnes from P3morgen in combination with 

a quantitative content analysis. The study was conducted over a limited period of the autumn 

of 2013. The essay is based on theories on strategic communications, public relations and 

language in social media.  

 

The result of this study shows that both of the editorial staff uses Facebook and Twitter to 

create a relationship with the listeners and also to create an on-going dialog. The editorial 

staff at Morgonpasset i P3 are more active on social media then the editorial staff at 

P3morgen. Both of the radio programs editorial staff is using a young, non-bureaucratically 

language on Facebook and Twitter. This study also shows that the public service organisation 

SR in Sweden have a more worked out strategy plan for how to use Facebook and Twitter 

than the public service organisation NRK in Norway have. 

 

Keywords: public service, journalists, social media, communication, communication 

strategies, Facebook, Twitter 
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1 Inledning 
 
Den traditionella enkla kommunikationsmodellen är när en avsändare sänder ett budskap till 

en mottagare, detta skapar en envägskommunikation (Gripsrud 2002:137). Ur 

envägskommunikationen har sedan tvåvägskommunikationen uppstått. När 

tvåvägskommunikation sker har mottagaren möjlighet att ge avsändaren feedback, precis som 

vid ett vanligt samtal mellan två människor. Vid tvåvägskommunikation sker en kontinuerlig 

dialog. Tekniken som finns i dagens samhälle möjliggör bredare och tätare kontakt mellan 

människor. Det är i dag möjligt för oss människor att kommunicera med varandra var vi än 

befinner oss trots att tid och plats skiljer sig mellan oss. Den snabba utvecklingen inom 

informations- och kommunikationstekniken beror på att människor har hittat ett enkelt och 

billigt sätt att kommunicera (Larsson 2008:23). Den elektroniska utvecklingen har också gjort 

att begreppen avsändare, mottagare och målgrupp ersätts av ett mer luddigt producent- och 

konsumentbegrepp där konsumenten även blir producent av sina egna medier och sin egen 

informationskonsumtion (Erikson 2008:17). 

 

Eftersom medievärlden förändas, förnyas och expanderar ständigt medför detta att fler 

valmöjligheter uppstår för konsumenten. Det blir allt viktigare för de traditionella 

mediekanalerna att försöka följa med i utvecklingen och finnas där konsumenterna finns.  

Radio har länge varit en envägskommunikationskanal men ofta räcker inte en 

envägskommunikation längre till för de traditionella medierna för att tillfredsställa publiken. I 

dagens samhälle kan publiken själva skapa medieinnehåll via webben och själva vara 

avsändare. För att de traditionella public service-kanalerna ska vara med i konkurrensen om 

publikens tid och engagemang måste de följa med i utvecklingen, speciellt när det gäller den 

nya generationen som tar möjligheten till interaktion för givet. Sociala medier gör det möjligt 

för dagens radioredaktioner att skapa en tvåvägskommunikation med sina lyssnare och få 

direkt feedback och även ge lyssnarna större möjlighet att påverka och interagera. Det är i dag 

möjligt att lyssna på radio överallt via en mobiltelefon, läsplatta eller en dator med 

internetuppkoppling. På samma sätt kan lyssnarna också kommunicera direkt med 

radioredaktionerna via sociala medier. I Sveriges Radios redovisning från året 2012 går det att 

läsa att sociala medier, framför allt Facebook och Twitter, blivit en del i programproduktionen 

och ett självklart arbetsredskap för reportrar (Sveriges radio 2013). Morgonpasset i P3 och 

P3morgen är två radioprogram som sänds varje vardagsmorgon i public service-kanalerna SR 

P3 i Sverige och NRK P3 i Norge.  Båda redaktionerna finns i dag närvarande på Facebook 
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och Twitter. De båda radioprogrammen liknar varandra mycket i upplägg och arbetar efter 

liknande förutsättningar. Radioprogrammen sänds även i respektive lands public service-

kanaler och det är därför intressant att se om redaktionerna utnyttjar och arbetar med sociala 

medier på samma sätt eller om skillnader mellan länderna går att finna. 

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att under en begränsad tidsperiod under hösten 2013 undersöka hur 

två olika public service-redaktioner, P3morgen i Norge och Morgonpasset i P3 i Sverige 

använder sig av sociala medier som kommunikations- och arbetsverktyg.  

 

1.1.1 Frågeställningar  
Denna uppsats ska försöka besvara en huvudfrågeställning samt två delfrågor. 

Huvudfrågeställningen är följande: 

• Hur använder redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgen sig av Facebook 

och Twitter?  

 

Studiens delfrågor är: 

• Hur aktiva är de respektive redaktionerna på Facebook och Twitter? 

• Vad karakteriserar språket som de två redaktionerna använder på Facebook och 

Twitter?  

 

1.2 Begreppslista 
Statusuppdatering – En publicering på Facebook kallas statusuppdatering  

Inlägg/uppdatering – I uppsatsen används orden inlägg eller uppdatering när en referens till 

någon av de olika redaktionerna uppdateringar på sin Facebook- eller Twittersida görs. 

Retweet – När någon av redaktionerna publicerar någonting som någon annan person skrivit. 

Like/likes – En användare på facebook som tycker om statusuppdateringen. 

Sida, konton/konto – En Facebooksida eller en Twittersida kan även kallas för ett 

Facebookkonto eller ett Twitterkonto.  
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2 Bakgrund 
 
På 1920-talet kom radion till både Sverige och Norge. Sveriges radio sände för första gången 

1925 (Medieutvecklingen, 2013) och NRK sände för första gången 1933 (NRK, 2013). 

Radion var det första mediet med internationell spridning och i båda länderna blev radio 

snabbt populär. Via radio uppstod en möjlighet att snabbt nå ut nationellt med information. 

Även om radio länge har varit ett massmedium som inte förändrats eller utvecklats särskilt 

mycket på många år är det fortfarande ett av de mer populära medierna. I princip hela 

befolkningen i Sverige och Norge har i dag på något sätt tillgång till radio. Radion har 

tidigare varit ett traditionellt medium för envägskommunikation, en eller flera radiopratare 

sänder radio till en mottagare, lyssnaren. I dag kan radioredaktionerna kommunicera med sina 

mottagare och få direkt feedback via sociala medier samtidigt som de sänder radio och på så 

sätt skapa tvåvägskommunikation på annat sätt än att prata i telefon med lyssnare.  

 

Journalisternas roll i samhället är både att förmedla ett budskap och ifrågasätta det på samma 

gång. De ska på läsarnas, lyssnarnas och tittarnas vägnar ställa motfrågor och visa motstridiga 

uppgifter, detta då de ses som en tredje statsmakt enligt den frihetliga mediesynen (Hadenius 

et.al, 2011:289). Den traditionella journalistiken i radio, tidningar och tv har kompletterats 

med webben, de flesta journalister arbetar i dag också med webben, oavsett vad deras 

huvudmedium är. Webben har ofta annorlunda villkor än de traditionella medierna, det ska gå 

fort, ofta vara kortfattat för att bli läst och texten ska skrivas med en mer lättsam ton och det 

är viktigt att hela tiden skapa interaktiva möjligheter (Hadenius et.al, 2011:332).  

Nätets framkomst har gjort att gränserna mellan producenter och konsumenter har suddats ut. 

I dag måste radiojournalister arbeta med en större grad interaktivitet med sina lyssnare. 

Webbpublicering ger omedelbara reaktioner och redaktionella satsningar läggs upp utifrån 

målsättningen att få med publiken i processen (Nygren, 2008:15). Journalistik blir ett 

deltagande i en debatt om olika samhällsfrågor och interaktiviteten ger möjlighet att erbjuda 

fördjupning för delar av publiken. En studie om public service-reportrars syn på sin roll 

relation till användarskapat och medborgarjournalistik visar att public service-reportrar 

efterlyser mer medverkan och en närmare kontakt med vanliga människor samtidigt som de 

vill ha kvar kontrollen över den journalistiska processen (Westberg Olsson, 2010:2).  
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2.1 Sociala medier, Facebook och Twitter 
Sociala medier är olika nätverk på digitala plattformar där användare själva skapar innehållet 

och kommunicerar med varandra.  Exempel på sociala medier är bloggar och microbloggar 

som Twitter, nätgemenskaper såsom Facebook och LinkedIn, Wikipedia, forum samt 

webbplatser där användare kan dela media som tillexempel Youtube. Instagram är också en 

form av socialt medium där användare lägger upp bilder. Webbsidor är inte sociala eftersom 

det inte är besökarna som skapar innehållet (Herbert och Englund Hjalmarsson, 2012:7). 

Denna undersökning kommer att fokusera på två av de största sociala medierna Facebook och 

Twitter vilket båda framför allt är plattformar för nätverksbyggande och forum för att skapa 

dialog.  

 

Facebook är ett socialt nätverk som i dag har över 1 miljard användare över hela världen och 

är det mest besökta sociala mediet i Sverige 2013 (Svenskarna och internet 2013). På 

Facebook har privatpersoner, organisationer och företag möjlighet att skapa en profil där 

andra medlemmar kan kontakta dem via ett privat meddelande eller genom att skriva öppet på 

profilsidan. På profilsidan finns möjlighet att publicera bilder, videos eller texter, så kallade 

statusuppdateringar. 

 Twitter är en så kallad microblogg. Medlemmar kan skriva korta uppdateringar om max 140 

tecken kallade ”Tweets” (Herbert och Englund Hjalmarsson, 2012:69). Dessa ”tweets” kan 

innehålla bilder, text eller länkar till videoklipp eller annat.  

 

2.2 Public service i Sverige och Norge  
Public service har enligt förordnandet till uppgift att bedriva programverksamhet i 

allmänhetens tjänst (Hadenius et.al, 2011). Public service bedriver radio- och tv-verksamhet 

som finansernas av en tv-avgift som enligt lag ska betalas till alla som innehar en tv-

mottagare. Public service i Sverige innefattar Sveriges Radio(SR), Sveriges Television(SVT) 

och Utbildningsradion(UR). Eftersom tv-mottagare inte längre bara finns i tv:n utan även i 

exempelvis datorer och surfplattor med internetuppkoppling har även ägare till datorer och 

surfplattor avgiftsskyldighet att betala tv-licens (Radiotjänst, 2013).  Under etermediernas 

historia har det hela tiden skett en kontinuerlig ökning av programverksamheten inom public 

service i Sverige. Det har skett genom att programföretagen valt att sända i fler kanaler och 

under fler timmar av dygnet, denna utveckling har gällt både tv och radio. I och med den 

digitala utvecklingen har utvecklingen ökat markant både vad gäller kanaler och utbud. 

Mycket material från public service-kanalerna finns tillgängligt under en lång period på nätet 
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efter att det sänds, vilket gör att utbudet också ökar rent kvantitativt (Hadenius et.al, 2011). 

Medieakademins årliga förtroendebarometer från 2013 visar att Sveriges Radio har mest 

förtroende från det svenska folket, de toppar listan framför tillexempel SVT, DN, sjukvården, 

universitet och högskolor (Holmberg & Weibull, 2013). 

Sveriges Radio har som mål att vara landets viktigaste medieföretag och ledande 

kulturskapare. För varje år fastställer Sveriges Radio ett antal prioriteringar som ska prägla 

verksamheten, prioriteringarna för 2012 var: 

• Enklare, tydligare – tydlig strategi för vad som publiceras var (inte allt på en gång 

överallt) 

• Närmare, viktigare – vara mer närvarande där människor är och bjuda in till samtal 

• Nu – sända där det händer när det händer. 

 
Norsk Rikskringkastning förkortat NRK är Norges motsvarighet till SR, SVT och UR i 

Sverige. NRK finansernas genom kringkastningsavgifter vilket är en motsvarighet till 

Sveriges tv-licensavgift (Nordicmedia, 2000). Likt SR har även NRK ett starkt förtroende från 

sina lyssnare i hemlandet, nio av tio norrmän säger att NRK lever upp till sitt public service-

uppdrag.  Från 2011 till 2012 lyssnade den genomsnittlige norrmannen mindre på radio än 

året innan. NRKs radiokanaler hade 2012 en marknadsandel på 66 % av lyssnarna i Norge 

vilket var en stigning från förgående år (NRK, årsrapport, 2012). I NRKs strategi för hur de 

ska arbeta de närmsta fem åren ligger fokus på att förbli lika viktigt för Norges befolkning i 

framtiden som i dag. NRK ska vara öppna, modiga och trovärdiga vilket också ska synas i det 

NRK kommunicerar och gör (NRK, årsrapport, 2012).   

 

2.2.1 Morgonpasset i P3 och P3morgen  
Sveriges Radios kanal P3 har fokus på musik, nyheter och samhälle (Hadenius et.al, 2011). 

Sveriges Radio P3 har en målgrupp på alla människor i Sverige i åldrarna 9-35 år och satsar 

på ett brett programutbud (Sveriges radio, 2013, 1). Under 2012 ökade P3 sin publik både 

totalt och i sin målgrupp, totalt i befolkningen 9-79 år nådde P3 11,4 %, i åldern 20-34 år 

lyssnar var femte på P3 en genomsnittlig dag (Sveriges radios årsredovisning, 2012).  

Morgonpasset i P3 är ett radioprogram med humoristiska inslag som sänds måndag till fredag 

06.30 – 10.00 samt lördagar och söndagar 08.05 – 11.00. I programmet pratar och diskuterar 

tre programledare olika ämnen och kända eller mindre kända gäster bjuds ofta in att 

medverka. Programledarna växlar mellan sex olika personer och kan bestå av olika 

konstellationer olika dagar, programledarna är Martina Thun, Kodjo Akolor, Hanna Hellquist, 
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Jörgen Lötgård, Soran Ismail och David Druid. Redaktionen består utöver programledarna 

också av två researchers, en producent och en webbredaktör (Sveriges Radio, 2013, 2). 

Redaktionen vill gärna att lyssnare är med i programmet och uppmuntrar lyssnare att höra av 

sig med åsikter och tankar via sociala medier, sms, hemsida eller att ringa in. Morgonpasset 

sänds även direkt på SVT Play vilket gör det möjligt för lyssnarna att även se programmet 

live, det finns också möjlighet att lyssna på programmet i efterhand via bland annat hemsidan 

eller ladda ned som podcast i mobilen.  

 
NRK P3 är en ungdomskanal med musik, humor och skräddarsydda nyheter som har en 

målgrupp på ungdomar i Norge mellan 15-30 år (NRK, 2013). P3morgen sänds varje vardag 

06.30 – 09.00, de sänder inte några helgdagar. Likt Morgonpasset i P3 pratar och diskuterar 

tre programledare olika ämnen och har kända eller mindre kända gäster i studion, det är dock 

alltid samma tre programledare som har programmet. Dessa är Ronny Brede Aase, Live 

Nelvik och Silje Therese Reiten Nordnes. På P3morgens hemsida finns det till skillnad från 

Morgonpasset i P3s ingen information om vilka mer som arbetar på redaktionen annat än 

programledarna men redaktören för NRK P3 heter Tone Donald (NRK, 2013, 2). Det är även 

möjligt att lyssna på P3morgen i efterhand via hemsidan eller podcast. Under 2012 stod NRK 

P3 väldigt starkt bland lyssnare i Norge under 30 år och ökade andelen lyssnare mot 

förgående år (NRK årsrapport, 2013).   

 

Båda de två radioprogrammens redaktioner finns i dag närvarande på Twitter och Facebook. 

Morgonpasset i P3 hade 2013-12-02 cirka 72 500 följare på Facebook och 18 100 följare på 

Twitter. P3morgen hade vid samma tidpunkt cirka 62 500 följare på Facebook och cirka 11 

500 följare på Twitter. NRKs olika radioprogram finns enligt dem själva på sociala medier för 

att ha en dialog med allmänheten, bedriva research och driva trafik tillbaka till nrk.no (NRK 

årsrapport, 2013). Eftersom både Morgonpasset i P3 och P3morgen är radioprogram som 

sänds i public service-kanaler får programledarna på respektive program inte nämna och 

framförallt inte gynna varumärken. Programledarna får alltså inte säga Facebook eller Twitter 

för många gånger under en sändning och heller inte uppmuntra lyssnare att följa dem på 

Facebook eller Twitter (Edlund, El Rafie, Gilinger, Kristola, Ljungström, Malmberg, Sahlén, 

Svenonius, 2013). Programledarna måste på andra sätt försöka uppmana lyssnarna till att 

interagera på dessa kanaler, de kan tillexempel be lyssnarna att höra av sig via sociala medier 

men inte specifikt Facebook eller Twitter (Bilaga 4).  
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2.2.2 Sveriges Radios handbok för sociala medier och NRKs policydokument 
för sociala medier 

Sveriges Radio tog i mars 2013 fram en handbok med instruktioner för hur journalister på 

Sveriges Radio ska använda sociala medier. Handboken är uppdelad i tre huvudsakliga delar; 

dialog, research och spridning (Edlund et.al. 2013). I boken ges råd om hur olika sociala 

medier som Facebook, Twitter, bloggar och youtube kan användas av de olika redaktionerna 

på Sveriges Radio. Ett kort utdrag ur boken beskriver vad sociala medier kan tillföra det 

redaktionella arbetet; ”Det handlar om att börja bygga upp ett nätverk som på sikt kommer 

bidra till att fler nås av ditt arbete, att du får fler infallsvinklar, större inflöde av idéer och att 

din journalistik blir mer relevant för dina lyssnare och läsare” (Edlund et.al. 2013). 

Handboken är omfattande och går bland annat in på hur redaktionerna startar ett konto på 

sociala medier, hur ofta redaktionerna bör publicera, vad innehållet bör handla om, vilken ton 

de ska använda och hur de sprider sitt budskap på bästa sätt. En sammanfattad kortare version 

av handboken går att se i bilaga 3. 

 

NRK har inte tagit fram någon handbok för sociala medier men har policydokument med 

riktlinjer och styrningsprinciper för hur de ska hantera sociala medier1. Dessa policydokument 

är i punktform och behandlar mest hur redaktionerna bör hantera det visuella med sociala 

medier och vem eller vilka som har ansvar för olika delar på sociala medier. Många principer 

handlar om att det är viktig att det alltid syns att avsändaren är en redaktion som tillhör NRK.  

NRKs policydokument är inte lika omfattande som Sveriges Radios handbok och går inte in 

specifikt på hur redaktionerna bör tänka kring uppdateringsmängd, språk och innehåll i 

sociala medier. Policydokumenten i sin helhet går att se i bilaga 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Volan, Ingeborg; Specialrådgivare sociala medier NRK Oslo. 2013. Mailkonversation 15 December  



13 
 

3 Teori och tidigare forskning 
 

”The relationship between sources and journalists resembles a dance, for sources seek access 

to journalists, and journalists seek access to sources. Although it takes two to tango, either 

sources or journalists can lead, but more often than not, sources do the leading”  

Herbert J. Gans. 

 

Det finns med dagens sociala medier möjlighet för organisationer och journalister att skapa 

djupare och personligare relationer och få direktkontakt med sin målgrupp. Det har aldrig 

tidigare funnits så goda möjligheter för organisationer att lyssna på konsumenter och omvärld 

som nu (Carlsson, 2012:37).  Sociala medier ger organisationer möjlighet att skapa en helt 

egen publiceringskanal vilket kan ge tillfälle att fokusera på frågor som organisationerna 

tycker är angelägna, skapa dialog, svara på frågor och bemöta eventuell kritik (Carlsson, 

2012:55). Sociala medier har också bidragit till större möjligheter för publiken att vara med 

och påverka samt medverka i de traditionella medierna och göra sin åsikt hörd (Hadenius 

et.al, 2011).  

 

3.1 Tidigare forskning 
Det finns en del tidigare forskning om journalister, radio och internet. D-uppsatsen 

”Journalistrollens rivaler” av Mia Westerberg Olsson (2010) visar att journalister inom public 

service i Sverige vill att publiken ska närma sig journalisten och inte tvärt om. 

Undersökningen där hon gjort kvalitativa intervjuer med journalister som arbetar på SR eller 

SVT, visar också att i grunden finns en positiv inställning från journalisterna till att ”vanligt 

folk” får möjlighet att publicera sig i alternativa kanaler. Däremot betonas vikten av att 

särskilja det från journalistik, medborgarnas egna publiceringar ses främst som något som ska 

tillfredsställa kreativitet och en lust att uttrycka sig – inte som ett kvalitetshöjande bidrag till 

journalistiken (Westerberg Olsson, 2010:2).  I uppsatsen ”Vi är inga maskiner” av Nordqvist 

och Tenrnander (2013) görs en studie över hur olika lokala P4redaktioner kommunicerar med 

sina lyssnare via Facebook. Uppsatsen visar att P4redaktionerna kommunicerar via Facebook 

för att skapa tvåvägskommunikation med sina lyssnare mycket genom att uppmuntra till 

interaktion. Studien visar också att de olika redaktionerna som undersökts inte helt arbetar 

med Facebook på samma sätt trots att alla P4-redaktioner tillhör Sveriges Radio (Nordqvist & 

Ternander, 2013).  
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En annan uppsats som undersökt hur publikmedverkan förändrats i public service-radion i och 

med digitaliseringen visar att utrymmet för publikmedverkan har ökat i och med 

digitaliseringen (Anghammar, 2010:3). Studien visar också att publikmedverkan har blivit 

mer kvalitativ och mer spridd över olika ämnen och fått hela programformer som bygger på 

publikmedverkan. Studien visar också att det förekommer användning av nya medier vilket 

visar på att public service-radion medvetet förändrar medieformerna för publikmedverkan och 

det påverkar i sin tur kommunikationen mellan radion och publiken (Anghammar, 2010:45). 

I artikeln ”Citizen participation and the uses of mobile technology in radio broadcasting” av 

Rey G. Rosales (2012) undersöks hur olika radiostationer i USA uppmuntrar lyssnare att 

interagera på sociala medier via mobiltelefonen. Rosales menar att det är viktigt för 

radiokanalerna att ha en tydlig plan för sociala medier som ger tydliga direktioner på hur de 

ska använda de olika forumen. Undersökningen visar att det var positivt att ha en öppen 

dialog och få lyssnarna att känna sig delaktiga i skapandet av innehållet på radiostationen men 

att det också kan medföra nackdelar och risker. Redaktionerna måste bland annat vara 

medvetna om att de ger en del av kontrollen över till lyssnarna när de låter dem vara med och 

skapa innehållet. Då också vara beredda på att lita på lyssnarnas omdöme och kunskap 

(Rosales, 2012). 

  

Jonas Appelberg (2012) undersöker i sin uppsats ” Participatory Culture – How social media 

active journalists make use of the medium” hur journalister som utnyttjar sociala medier 

uppfattar och använder sig av dem i sitt yrke. Undersökningen visar att hur dialogen mellan 

publiken och journalisterna fungerar beror på villigheten från både journalisterna och 

publiken att medverka i den pågående konversationen. En debatt som tidigare inte var möjlig 

för den vanliga publiken att medverka i, som bara pågick i tv, radio eller i tidningar har nu 

blivit öppen för vem som helst att i alla fall försöka vara en del av. Detta skapar en win-win 

situation för både de professionella journalisterna och publiken, om de båda är villiga att bidra 

och vara en del av konversationen. Journalisterna har via sociala medier en möjlighet att nå en 

större publik och på så sätt få tillgång till material samtidigt som publiken har en möjlighet att 

vara delaktig. Undersökningen visar också att journalister som försöker göra det bästa av 

Twitter och Facebook har varit tvungna att tänka om hur de behandlar sin publik. Det handlar 

om hur de håller en konstruktiv dialog med dem, hur de värderar de samtal som sker mellan 

medlemmar i publiken, hur de litar på att det som sägs faktiskt är sant och vilka i publiken de 

bör lyssna på lite mer noggrant. Både journalister och publiken använder sociala medier för 

att omforma och rekonstruera medieinnehållet.  
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3.2 Public service 
Richard Gatarski skriver i boken ”Varför public service?” (2008:32-33) att det inte längre är 

Sveriges Radio och Sveriges Television utan online som dominerar kulturen, speciellt de nya 

generationernas kultur. Medborgare i dagens samhälle har blivit lika mycket sändare som 

mottagare och är med och producerar eget material till webben. Gatarski anser att en 

statsmakt med ambitioner att ena nationen måste söka nya vägar. Freedman (2006) anser att 

de traditionella medierna influerar strukturen, innehållet och konsumtionsmönstret av de nya 

digitala medierna. De nya digitala medierna och de gamla traditionella påverkar varandra, och 

gör det både lättare och svårare för varandra. Freedman skriver också att effekten av internet 

på traditionella medier och medieinstitutioner inte bör ignoreras eller underskattas, han 

poängterar att redaktioner ska försöka se vilka möjligheter internet och online-kulturen kan 

bidra med till de traditionella public service-kanalerna när det exempelvis kommer till 

produktion, konsumtion och kommunikation. Detta bidrar också till en förändrad roll för 

journalisterna, det är i dag inte ovanligt att medieföretagen publicerar sig på flera olika sätt 

eftersom medieformerna smälter ihop. Nygren (2008:300) anser att det traditionella 

redaktionella journalistarbetet går över till en större heterogen grupp av ”mediearbetare”, 

redaktionerna anpassas till de olika mediernas förutsättning och det leder till en mer 

divergerande journalistisk i det moderna nätverkssamhällets alla medier.  

 
3.3 Strategisk kommunikation och social kommunikationsstrategi 
Strategisk kommunikation definieras av Falkheimer och Heide (2011) som en organisations 

medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål. Strategisk kommunikation kan 

användas för både interna och externa mål inom en organisation. Uppfattningen av en 

organisation, imagen eller anseendet, bygger till stor del på de immateriella värden som 

kommuniceras i olika situationer och genom olika medier (Falkheimer & Heide, 2007). För 

att tydliggöra kommunikationsstrategier är det enligt Peter Erikson (2008) viktigt att göra 

tydliga val inom flera områden. Det handlar om val av avsändare, val av innehåll, val av 

kanal, val av målgrupp och val av tonläge. De strategiska vägval som görs styr sedan 

innehållet i kommunikationsplanen (Erikson, 2008).  

 

Att det finns en uttalad och planerad strategi när en organisation ska kommunicera via sociala 

medier är viktigt. Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) anser att det inte är någon idé för 

organisationer att skapa ett konto, lägga upp några bilder, skriva ett inlägg och sedan tro att 



16 
 

kontot sköter sig själv. Carlsson (2009) anser att alla organisationer, oavsett storlek bör sätta 

ord på varför man gör det man gör på sociala medier. Det är viktigt att ha någon form av 

strategidokument eller en enklare plan för att ha en grund att utgå ifrån. När en organisation 

eller ett företag väljer att finnas på sociala medieplattformar släpper de också till viss del 

kontrollen över informationen. De som väljer att interagera på de sociala medierna har 

möjlighet att skriva och uttrycka de åsikter de vill. Att finnas med på de sociala medierna ger 

organisationen en möjlighet att bemöta eller mildra kritik i stället för att låta den härja fritt på 

nätet utan närvaro.  Herbert & Englund Hjalmarsson (2012) skriver också att de företag och 

myndigheter som har lyckats bäst och fått ut mest av sin närvaro på sociala medier är de som 

planerat sitt inträde och har tydliga mål för sin närvaro. När det är klart vad det är tänkt att 

organisationen ska göra på de sociala medierna är det viktigt att inte dölja det, desto tydligare 

organisationen kommunicerar syftet med närvaron desto färre missförstånd blir det och desto 

lättare blir kommunikationen för både organisationen och publiken (Herbert och Englund 

Hjalmarsson, 2013).  

 

3.3.1 Public relations 
Falkheimer och Heide (2003) beskriver public relations som ett område där forskare 

intresserar sig för organisationers strategiska relationer till olika grupper. Dessa grupper kan 

bland annat vara medborgare, medlemmar, massmedia eller opinionsrörelser. Uttrycket public 

relations eller PR får ofta negativa associationer då det ofta förknippas med övertalning via 

marknadsföring och reklam. Det traditionella massmedieperspektivet på public relations kan 

begränsa visionerna genom att enbart handla om att utforma budskap och sprida information 

för att få uppmärksamhet (Falkheimer & Heide, 2007). Ett nyare perspektiv på public 

relations förutsätter att ömsesidiga goda relationer är det som organisationer behöver för att 

kunna verka långsiktigt och framgångsrikt. Gruning och Repper (1992) anser att Public 

relations har störst möjlighet att fungera på bästa sätt och bidra till organisationens effektivitet 

om det är en integrerad del av organisationens kommunikationsstrategi. Public 

relationsforskare understryker gärna att public relations handlar mer om förtroendeskapande 

än om försäljning. Det som driver public relations är viljan att skapa starka relationer 

(Falkheimer och Heide, 2007:59). Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) poängterar att det 

är viktigt att bjuda in till dialog på Facebook och Twitter för att få ut det mesta av forumen. 
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3.3.2 Publicering på sociala medier 
Om det är flera på organisationen som publicerar och besvarar inlägg på sociala medier är det 

enligt Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) en bra idé att var och en visar sin identitet. 

Det kan på så sätt bli en bättre dialog om besökarna vet vem det är som de talar med, det 

lägger grunder för en starkare relation. Det kan även i många fall vara viktigt för 

frågeställaren att en person med rätt kompetens svarar på frågan. Alternativt kan det i 

beskrivningen av Facebook-sidan eller Twitter-sidan stå vem eller vilka som arbetar med de 

sociala medierna. Innan en organisation publicerar tillexempel bilder, videos eller annat 

material kan det vara bra att se över användarvillkoren för just den plattformen. Tillexempel 

Facebook förbehåller sig en licens till allt material som användaren publicerar på sin 

Facebooksida. Enligt Carlson (2008) kan det därför vara ett bättre alternativ att istället länka 

till externt innehåll utanför Facebook.    

 

Hur ofta man bör publicera beror på olika sociala medier. Precis som att organisationer ofta 

har en plan för hur ofta en interntidning eller ett personalbrev ska utkomma bör det finnas en 

utgivningsplan för sociala medier om organisationens närvaro är av det professionella slaget 

(Herbert & Englund Hjamlarsson 2012). Planen behöver inte vara så exakt som en 

utgivningsplan för en tidning men att tillexempel ha en plan för hur många uppdateringar som 

bör göras i veckan och hur många inlägg som är max per dag kan vara bra. Sociala medier 

kräver enligt Carlsson (2009) tid, ett kontinuerligt och engagerat arbete med ständiga 

uppdateringar krävs för att hålla de sociala mediesidorna vid liv. Herbert och Englund 

Hjalmarsson (2012) anser också att det finns en risk att läsarna ledsnar och inte orkar följa 

organisationen om de uppdaterar Facebook och Twitter för ofta och bli tjatiga (Herbert & 

Englund Hjamlarsson 2012). En risk med sociala medier är att publiken har förväntningar 

som inte uppfylls av organisationen. Det kan handla om att användare på sociala medier vill 

känna sig uppmärksammade, att de förväntar sig få svar inom en viss tidpunkt eller att sidorna 

ska uppdateras med viss kontinuitet annars kan användare få en negativ uppfattning om 

organisationens kund/publikhantering (Herbert och Englund Hjalmarsson, 2013).  

 

3.4 Språket i sociala medier 
Även om många olika typer av nätverk faller in under begreppet sociala medier kan språket 

för de olika forumen skilja sig åt. Ett språk som fungerar på Facebook behöver nödvändigtvis 

inte fungera lika bra på Twitter eller i en blogg. I alla situationer handlar språk och 



18 
 

kommunikation om att förstå signaler och att använda dem på rätt sätt själv för att bli förstådd 

av sin mottagare (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012:9). När vi för ett samtal med någon 

är det ofta lätt att återkoppla genom att mottagaren kontinuerligt kan bekräfta oss med 

tillexempel hummanden, nickningar och ansiktsgrimaser. Det blir svårare när bara det skrivna 

ordet finns och inget kroppsspråk eller tonfall går att använda för att visa vad man menar. Att 

känna till och behärska de sociala koderna som har etablerat sig i sociala medier är därför 

viktigt (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012:9). Framför allt Facebook men även Twitter är 

troligen de minst formella kanalerna i sociala medier. Tonen på dessa kanaler är ofta ledig och 

avspänd och talspråk används ofta. Författarna har fyra tips för att skapa en ledig och 

informell ton i sociala medier (Herbert och Englund Hjalmarsson, 2013); 

1. Använd en aktiv röst. Undvik passiva verb (verb som slutar med s) det gör lätt att språket 

blir akademiskt eller juridiskt.  

2. Du. Pronomenet du regerar i sociala medier, att tilltala läsaren direkt är självklart i sociala 

medier, eftersom dialog är förutsättningen för social interaktion. Att skriva du blir också mer 

ledigt och avspänt. Det är också ett sätt att skapa relation till publiken. 

3. Vi. Lika viktigt som direkt tilltal är avsändarrösten från organisationen eller företaget. För 

att det ska bli så personligt som möjligt bör organisationen eller företaget använda jag eller vi. 

Det är sällan någon som omtalar sin organisation med namnet eftersom det gör texten onödigt 

formell och dessutom längre. 

4. Inga långa abstrakta prepositioner. Tänk på att inte försöka använda långa abstrakta 

prepositioner som gällande, beträffande och angående. Ta bort helt eller använd om. Undvik 

också kring och inom och byt ut mot om respektive i, i stället. 
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4 Material 
 
Materialet till denna studie består av Morgonpasset i P3s samt P3morgens Facebook- och 

Twittersidor, inlägg på dessa sidor gjorda av redaktionen på respektive program samt kortare 

intervjuer med representanter från de två redaktionerna. Sveriges Radios handbok för hur 

journalister ska hantera sociala medier samt policydokument från NRK med riktlinjer och för 

hur journalister på NRK ska hantera sociala medier ingår också i materialet. Morgonpassets 

redaktion gjorde 192 stycken inlägg på Twitter under undersökningsperioden och P3morgens 

redaktion gjorde 14 stycken inlägg. På Facebook gjorde redaktionen på Morgonpasset i P3 27 

stycken inlägg och redaktionen på P3morgen gjorde 21 stycken inlägg vilket ligger som grund 

för den kvantitativa analysen. För att undersöka vad som karakteriserar språket som de två 

redaktionerna använder på Facebook och Twitter har några inlägg valts ut från de två 

respektive forumen. Antal inlägg som valdes ut för den språkliga analysen var 10 inlägg från 

respektive redaktions Twittersida samt 10 inlägg från respektive redaktions Facebooksida, 

vilket totalt blev 40 stycken inlägg. Några tillägg till dessa publiceringar kan även förekomma 

i analysen för att se om det går att finna mönster i språket, det är dock de totalt 40 utvalda 

inläggen som ligger som grund för analysen. Med i materialet finns också två tidigare sända 

radioprogram från Morgonpasset i P3 samt P3morgen.  

 

4.1 Avgränsning 
För den kvantitativa delen har jag valt att ta med alla inlägg som redaktionerna gjort på 

radioprogrammens Twittersidor alla vardagar under perioden 2013-10-08 till 2013-12-08. 

Eftersom Twitter är ett socialt medium där tempot är blixtsnabbt (Ström, 2010) och konstant 

och de båda radioprogrammen sänder radio alla vardagar i veckan anser jag att två månader 

en rimlig tid för att undersöka kvantiteten av inläggen. Eftersom Morgonpasset i P3 sänder 

alla dagar i veckan och P3morgen bara sänder vardagar har jag valt att inte ta med 

uppdateringar från något av programmen på lördagar eller söndagar. Totalt antal vardagar 

under perioden blev 44 stycken.  Det är endast inlägg gjorda av redaktionerna på 

Morgonpasset i P3 och P3morgen som har räknats in i undersökningen, när något av inlägg 

där något av redaktionerna svarat på en fråga eller retweetat ett inlägg har inte räknats med. I 

undersökningen valdes att inte registrera hur många retweets, kommentarer eller 

favoriseringar som varje inlägg gjorda av de olika redaktionerna på Twitter fått då det inte 

finns siffor på hur många som kommenterat. Man måste på så sätt gå in på alla kommentarer 
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specifikt och räkna antalet kommentarer vilket skulle bli mycket tidskrävande. Eftersom valet 

av att inte räkna kommentarer gjordes registrerades heller inte retweets eller favoriseringar.  

 

Avgränsningen för den kvantitativa analysen av Facebook är något annorlunda, till början var 

det tänk att ha samma undersökningsperiod för Facebook som för Twitter men eftersom det 

inte går att gå tillbaka och se alla inlägg på Facebook som det gör för Twitter valdes en 

kortare period för Facebook. Desto längre tillbaka i tiden man går tillbaka på Facebook desto 

mindre publiceringar visas, det försvinner därför inlägg som egentligen har varit publicerade. 

Perioden för Facebook blev därför 2013-11-01 till 2013-12-06. För att få en mer förståelse för 

vilken respons de olika radioprogrammen får på sina Facebooksidor gjordes en registrering av 

hur många som gillar, delar och kommenterar varje publicering inom den valda perioden.  

 

Eftersom Facebook tar bort en del inlägg som publicerats tidigare än de senaste två till tre 

veckorna har de senaste 10 publiceringarna som går att se, gjorda av båda redaktionerna på 

Facebook och Twitter från 2013-12-27 används för den språkliga analysen.  
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5 Metod  
 
I dag eftersträvas ofta en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod vid forskning 

eftersom de ger en omfattande och mångsidig syn på de forskningsfält man ämnar undersöka. 

En annan fördel med att kombinera olika metoder med varandra är att man kan utnyttja olika 

styrkor hos de olika metoderna för att försöka kunna hantera de svagheter som metoderna 

också har (Backman et.al, 2012:313). Många debatterar dock om det ens är möjligt att 

genomföra någon av metoderna utan inslag av den andra. Att genomföra en kvalitativ 

undersökning utan kvantitativa inslag är svårt eftersom man ofta nämner att något finns eller 

inte vilket i sig är ett sorts svar på hur mycket och hur många. Det är tillexempel en väsentlig 

numerisk skillnad på ett och noll (Backman et.al, 2012:299). Det är lika svårt att genomföra 

en kvantitativ undersökning utan kvalitativa inslag, eftersom det ofta sker någon typ av 

tolkning i undersökningen.   

 
5.1 Kvantitativ metod 
Kvantitativa undersökningar undersöker hur mycket eller hur många det är av någonting 

genom att dela in världen i klasser (Hartman, 2004:205).  Vid en kvantitativ undersökning 

genomgår man ofta en forskningsprocess som består av tre faser. Dessa tre faser är planering-, 

insamling- och analysfasen. I kvantitativa undersökningar kallas de som undersöks enheter 

och vad som undersöks för variabler (Johannessen och Tufte, 2003). Man kan bland annat få 

fram hur frekvent en variabel förekommer, eller hur mycket utrymme en specifik variabel får. 

Kvalitativa metoder är sådana som utmynnar i numeriska observationer eller låter sig 

transformeras i sådana (Backman 2008:33).  I denna uppsats kartläggs med hjälp av en 

kvantitativ undersökning hur ofta de respektive radioprogrammens redaktioner gör inlägg på 

Facebook och Twitter, hur mycket de uppmanar till interaktion från lyssnarna samt vad 

uppdateringarna har för innehåll.  

 

5.1.1 Kvantitativ innehållsanalys av Morgonpasset i P3 och P3morgen på 
Twitter 

För att undersöka hur ofta de två olika redaktionerna uppdaterade sin Twittersida under två 

månads tid, hur mycket de uppmanar sina lyssnare att interagera samt vilket innehåll 

uppdateringarna hade skapades ett kodschema (bilaga 1). Sedan bestämdes olika värden som 

inläggen placerades in i, se värden i bilaga 1. De valda variablerna var antal 

uppdateringar/inlägg, typ av innehåll och uppmaning till interaktion mellan användare och 
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redaktion. Antalet uppdateringar/inlägg redaktionerna gjort per dag, per vecka samt sedan 

totalt antal inlägg per månad också räknades ut.  

 

5.1.2 Kvantitativ innehållsanalys av Morgonpasset i P3 och P3morgen på 
Facebook 

För att undersöka hur ofta de två radioprogrammens redaktioner uppdaterade sin 

Facebooksida under den valda perioden räknades hur många uppdateringar de båda 

redaktionerna gjorde varje dag och vecka. Sedan räknades de olika inläggen in i olika 

variabler för att se vad uppdateringarna innehöll och om uppdateringarna uppmuntrade till 

interaktion från lyssnarna eller inte. Hur många likes, delningar och kommentarer varje 

uppdatering på sidorna fick registrerades också för att se hur aktiva de två programmens 

publik var.  

 

5.1.2.1 Problem med kvantitativ innehållsanalys av Facebook 
I den kvantitativa undersökningen av Facebook uppstod tidigt problem eftersom Facebook i 

efterhand inte publicerar alla uppdateringar. Det betyder att när man går tillbaka i tiden på de 

olika radioprogrammens Facebooksidor går det inte att se alla de tidigare uppdateringar 

redaktionerna gjort då facebook gör ett urval av vad som tidigare publicerats. Detta medför att 

undersökningen inte blir helt tillförlitlig eftersom det inte går att mäta exakt det korrekta 

antalet uppdateringar redaktionerna gjort under den valda tiden. Facebook gör ett urval från 

båda de två radioprogrammens respektive sidor vilka publiceringar som visas, det går dock 

inte att veta om Facebook gör ett lika stort bortfall av uppdateringar på både de respektive 

programmens sidor. Detta var någonting som jag inte visste om innan undersökningen 

påbörjades. I undersökningen av Facebook valdes därför också att titta på hur många 

Facebookanvändare som tryckt ”like”, hur många som kommenterat samt hur många 

användare som delat med sig av uppdateringen av de inlägg som redaktionerna gjort. På så 

sätt går det att få en idé om hur aktiva respektive redaktions följare är.  

 

5.2 Kvalitativ metod 
För att komplettera den kvantitativa undersökningen genomfördes även mindre kvalitativ 

undersökning. Kvalitativa undersökningar brukar karakteriseras som att man är intresserad av 

hur någonting är, det vill säga vilken natur eller vilka egenskaper någonting har. Kvalitativ 

forskning går ut på att söka förståelse och inte primärt på att förklara eller förutsäga 
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(Backman, Gardelli T, Gardelli V, Persson, 2012:298). Kvalitativa undersökningar görs ofta 

då det rör sig om ”hur”- och ”varför”- frågor (Backman, 2008:57). Att använda intervjuer för 

datainsamling är mycket vanligt inom kvalitativ forskning, vid intervjuer behöver inte samma 

frågor ställas till alla respondenter om det finns fler än en (Backman et.al 2012). Ett skäl till 

att använda intervju som teknik är att det är möjligt att gå djupare än vad som är möjligt vid 

exempelvis enkätstudier. Intervjuer skapar möjlighet för de svarande att ge mer djupgående 

svar på frågeställningarna. I den kvalitativa undersökningen analyserades även några inlägg 

på programmens Facebooksidor samt Twittersidor för att få en uppfattning om vilket språk de 

respektive redaktionerna använder på sociala medier.  Den kvalitativa språkanalysen utgår 

från Herbert och Englund Hjalmarsson (2013) fyra punkter om språket i sociala medier. Det 

var den skrivna texten som analyserades på de båda respektive redaktionernas sociala medier 

för att undersöka vilket språk de båda redaktionerna använder sig av. Inga bilder, videor eller 

länkar som möjligtvis fanns i inläggen analyserades.   

 

5.2.1 Intervju med representanter från redaktionerna på Morgonpasset i P3 
och P3morgen 

För den kvalitativa undersökningen gjordes en intervju via mail med representanter från de 

båda redaktionerna angående hur de respektive redaktionerna tänker kring sociala medier och 

vilka strategier de har. Att fråga frågorna via mail gjordes eftersom jag inte är så bra på det 

norska språket, detta medför att vid en telefonintervju skulle det vara svårare för mig att 

registrera och anteckna svaren, det skulle även vara svårt för mig att få fram precis vad jag 

menade med frågorna. För att det skulle bli så jämlikt mellan de olika redaktionerna som 

möjligt gjordes därför en mailintervju med båda redaktionerna. På frågorna till P3morgens 

redaktion svarade Silje Nordnes, hon arbetar som programledare på P3morgen. Christoffer 

Malm arbetar som webb- och sociala medieredaktör på Morgonpasset i P3 och var den som 

svarade på frågorna som skickades till Morgonpasset i P3s redaktion. Frågorna som ställdes 

till redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgen går att se i bilaga 2.  

 

5.3 Metoddiskussion  
Resultaten av den kvalitativa analysen i denna studie kan inte generaliseras eller garanteras 

eftersom resultaten delvis utgår ifrån egen tolkning där tidigare sociala och kulturella 

erfarenheter inte går att frånses. Urvalet av kommentarer på Facebook och Twitter kan anses 

vara av för liten omfattning för att några slutsatser om vad som karakteriserar språket på dem 

ska kunna fastställas. Uppsatsen ämnar dock bara åt att undersöka några få uppdateringar för 
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att ge exempel på vilket språk som används. Om en större mer omfattande undersökning av 

vilket språk de båda redaktionerna använder sig av på Facebook och Twitter skulle utföras 

skulle mycket mer material behöva samlas in och bearbetas vilket skulle vara för tidskrävande 

för denna undersökning. Det skulle också uppstå svårigheter att samla in material från 

Facebook eftersom det sociala mediet tar bort uppdateringar från sidorna som sedan inte går 

att finna igen trots att de varit publicerade och inte tagits bort av redaktionerna själva.  

 

Eftersom intervjuerna i denna studie utfördes via mail kunde inte direkta följdfrågor ställas 

vilket en semistrukturerad intervjumetod uppmuntrar till. Med mailintervjuer uppstår också en 

risk att eventuella missuppfattningar uppkommer vilket inte kan redas ut direkt utan måste 

besvaras via en vidare mailkonversation. Fördelen med en mailintervju är att de svarande har 

längre tid på sig att tänka ut svar till frågorna och formulera dem precis som de vill. Det är 

också lättsammare att referera till en tryckt intervju. 
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6 Analys och resultat 
 
Här presenteras resultat och analys från den kvantitativa och kvalitativa analysen. 

 

6.1 Redaktionernas användning av Facebook och Twitter 
 
”Via sociala medier får lyssnarna en chans att lära känna oss, och vi uppnår en dialog med 

våra lyssnare som är mycket värdefull för oss.” 

               Nordnes, P3morgen 
 
NRKs övergripande mål med sociala medier är att finnas där publiken kan vara aktiv, nå en 

yngre målgrupp, ge NRK ett bredare innehåll och humanisera det stora mediehuset NRK (se 

bilaga 4). Sveriges Radio ser sociala medier som framför allt Facebook och Twitter som en 

del i programproduktionen och ett självklart arbetsredskap för reportrar (Edlund et.al. 2013). 

Både webbredaktör Christoffer Malm på Morgonpasset i P3 och programledare Silje Nordnes 

på P3morgen menar att sociala medier framför allt skapar möjlighet och förutsättning för 

redaktionerna att ha direktkommunikation med lyssnarna precis när de vill. Någonting som 

båda redaktionerna ser som positivt. Båda redaktionerna finns enligt Malm och Nordnes 

närvarande på Facebook och Twitter för att skapa en relation till sina lyssnare, en relation som 

förhoppningsvis också blir långvarig.  

 

Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) anser att det är viktigt för organisationer att ha en 

strategi med mål för hur kommunikationen i organisationen ska ske, detta är lika viktigt när 

det kommer till hur organisationer ska kommunicera via sociala medier. Herbert & Englund 

Hjalmarsson anser också att de företag och myndigheter som har lyckats bäst och fått ut mest 

av sin närvaro på sociala medier är de som planerat sitt inträde och som har tydliga mål för sin 

närvaro. Även Carlsson (2009) anser att det är viktigt att det finns nedskrivet varför en 

organisation gör de den gör på social medier Nordnes på P3morgen berättar att redaktionen 

pratat mycket om en strategi för Facebook men att de inte pratat så mycket om någon strategi 

för Twitter. Den strategi de har för Facebook är att profilen ska uppdateras dagligen med nya 

bilder och statusuppdateringar. Det är programledarna och producenten som har ansvar för att 

sidan uppdateras. Hon säger även att redaktionen har som avsikt att alla som tar kontakt med 

dem via meddelande på Facebook eller kommenterar på sidan ska få svar. Detta är dock 

ingenting som finns som information att läsa på P3morgens Facebooksida. Efter att ha 

undersökt P3morgens Facebooksida går det att konstatera att redaktionens avsikt om att svara 
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alla som tar kontakt med dem på sidan ska få svar inte uppnås. Många Facebookanvändare 

som kommenterar på sidan får svar eller respons via en ”like” av redaktionen men långt ifrån 

alla får någon feedback. Redaktionen använder Facebook för att lägga ut bilder, berätta vad 

som ska ske och vad som har skett i programmet. Varje dag lägger de ut bilder av gäster som 

har varit på besök och ibland även bilder på programledarna, de delar även med sig av länkar 

på nätet. När det gäller Twitter finns det inte någon uttalad strategi för redaktionen på 

P3morgen och användandet av Twitter är mer oregelbundet. Twitter ska enligt Nordnes 

användas på samma sätt som Facebook men används i dagsläget mer sporadisk än Facebook 

P3morgen har inga tydliga uppmaningar från NRK på att sätta upp mål för programmets 

Facebook- och Twitterkonton. Nordnes berättar att redaktionens enda konkreta mål är att 

uppdatera Facebook dagligen, vilket också uppföljs av producenten. 

 

Malm på Morgonpasset i P3 säger att de inte har någon nedskriven strategi för Facebook och 

Twitter men att han i stort sett är den enda som arbetar med det på redaktionen så han själv 

har en relativt tydlig strategi för hur, när, varför, vad och var han ska publicera det han gör. 

Redaktionen har tätast kontakt med lyssnarna via Facebook och har även där den största 

publiken. Malm försöker där publicera minst en uppdatering varje dag som gärna får variera 

mellan länkar, bilder, textuppdateringar och videos. I första hand handlar Facebook om att 

föra ut programmets innehåll och skapa interaktion.	  På Twitter anser Malm att interaktionen 

med lyssnarna är mindre än på Facebook. Syftet med Twitter är samma som för Facebook, att 

sprida bilder, video, länkar och text etc. I Sveriges Radios handbok för journalister uppmanas 

redaktionerna som skapar konton på sociala medier att ha uppsatta mål, som tillexempel att 

vilja öka följare på Facebook och Twitter eller öka antalet kommentarer på sidorna (Edlund 

et.al. 2013). Malm säger att han inte har några konkreta mätbara mål för Morgonpasset i P3s 

Facebook- och Twitterkonton mer än att de ska växa, att räckvidden ska kännas tillräckligt 

stor och att interaktiviteten ska kännas bra. Han anser att det känns svårt att sätta konkreta 

kvantitativa mål och föra uppföljningar för ett långsiktigt program som Morgonpasset, han 

kollar kontinuerligt hur det går på sociala medier och anpassar sitt arbete efter det.  

 

Den kvantitativa analysen visar att redaktionen på Morgonpasset i P3 har ett varierat 

innehållet på Facebook där enbart text varieras med text och bild samt text och video, 

P3morgen har ett mindre varierat innehåll där majoriteten av inläggen innehåller text och bild.  
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Tabell 1. Antal inlägg på Facebook samt innehåll publicerade av redaktionerna på Morgonpasset i P3 och 
P3morgen mellan 2013-11-01 och 2013-12-06. 
 

Redaktionen på Morgonpasset i P3 uppdaterar sin Twittersida med mindre varierat innehåll än 

Facebook där majoriteten av inläggen enbart består av text eller text i kombination med länk 

till programmets Instagramsida. Redaktionen på P3morgen har gjort så få Twitterinlägg under 

undersökningsperioden att något mönster är svårt att hitta. Det är inte så stor variation i 

inläggen eftersom det inte finns så många inlägg men de flesta består av text och en länk, ofta 

till nrk.no eller p3morgen.no.  

	  
Tabell 2. Innehåll i uppdateringar på Twitter mellan perioden 2013-10-08 till 2013-12-08 från redaktionerna 
på Morgonpasset i P3 och P3morgen i antal. 
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Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) anser att det är viktigt att visa och kommunicera 

syftet med närvaron på sociala medier för att på så sätt minska risken för missförstånd och 

underlätta kommunikationen för både organisationen och publiken. Ingen av de två 

redaktionerna på P3morgen eller Morgonpasset i P3 förklarar sitt syfte med sin närvaro på 

Facebook, de förklarar endast vad radioprogrammen handlar om och vilka sändningstider de 

har (Facebook, 2013). Inte heller på programmens Twittersidor finns det något förklarat syfte 

med redaktionernas närvaro på Twitter eller vad användarna kan förvänta sig (Twitter, 2013). 

Detta kan medföra en risk att lyssnarna inte förstår syftet med redaktionens närvaro eller 

missförstår det.  

 
I Sveriges Radios handbok för sociala medier understryker författarna vikten av dialog och 

inte monolog, det är via dialog som lyssnarna och besökarna har möjlighet att lära känna 

redaktionen (Edlund et.al. 2013). Malm menar att det är positivt om det som publiceras på 

Facebook uppmanar till interaktion samt spridning av materialet. Han berättar också att även 

om Morgonpasset i P3 har många följare på Twitter så pågår mindre interaktionen med 

lyssnarna där än på Facebook. Redaktionen på Morgonpasset i P3 försöker jobba med 

kommunikation åt båda hållen, precis som att det som sker i radioprogrammet syns i sociala 

medier så ska det som händer i sociala medier synas i programmet. Han anser också att det 

sker en växelverkan mellan de två arenorna som de antagligen kan bli bättre på. Detta går 

också att se i Anghammars studie från 2010 som visar att publikmedverkan i public service-

radion blivit mer kvalitativ och fått hela programformer som bygger på publikmedverkan. 

Detta förändrar precis som Gatski skriver förhållandet mellan sändare och mottagare, 

medborgare är i dag lika mycket sändare som mottagare och är med och påverkar innehållet. 

Även Nygren skriver i boken ”Nyhetsfabriken” (2008) att det redaktionella arbetet har 

förändrats i och med de nya mediernas framkomst, framför allt via internet. Medieformerna 

har smällt ihop och journalister och redaktörer på public service radio måste idag arbeta 

parallellt på flera olika kanaler. Detta blir tydligt i Nordnes fall då programledarna på 

P3morgen är journalister och webbredaktörer på samma gång och själva har ansvar för att de 

sociala medierna uppdateras.  

  

Ett tydligt exempel på när lyssnarna är med och skapar programinnehållet är Morgonpasset i 

P3s program från 18 oktober 2013 då programledarna uppmanade lyssnarna att hitta en man 

till programledaren Hanna Hellqvist. I radion uppmanades lyssnare att hashtagga 

#hannasbröllop på Twitter och nominera sig själva eller människor de kände till att gå på dejt 
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med Hanna. Programledarna pratade sedan om kandidater och inlägg som gjorts på Twitter i 

direktsändning (Sveriges Radio 2013, 3). Ett liknande exempel från P3morgen går att höra i 

programmet från 2013-09-11 som går att hämta på Itunes där programledarna pratar om en ny 

typ av parasit som hittats. Redaktionen la upp en bild på insekten på Facebook som 

resulterade i 79 kommentarer från lyssnare var av några som sedan togs upp i programmet. 

Detta bekräftar Appelbergs studie (2012) som visar att journalister via sociala medier har en 

möjlighet att nå en större publik och på så sätt få tillgång till material samtidigt som publiken 

får möjligheten att vara delaktig i programinnehållet. Appelbergs studie visar också att 

journalister som försöker göra det bästa av Twitter och Facebook har varit tvungna att tänka 

om hur de behandlar sin publik. Det handlar om hur de håller en konstruktiv dialog med dem, 

hur de värderar de samtal som sker mellan medlemmar i publiken, hur de ska lita på att det 

som sägs faktiskt är sant och vilka i publiken de bör lyssna på lite mer noggrant. Både 

redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgen verkar ha förstått möjligheterna med 

sociala medier och vikten av att värdera samtalet med lyssnarna även om de båda 

redaktionerna inte kommit lika långt i arbetet. Falkheimer och Heide (2007) anser att 

uppfattningen om en organisation, imagen eller anseendet till stor del bygger på de 

immateriella värden som kommuniceras i olika situationer och genom olika medier. 

  

”Det optimala förhållandet kan beskrivas genom 360-gradersprincipen. En händelse i 

radioprogrammet ger upphov till reaktioner på sociala medier som i sin tur skapar 

programinnehåll. Då har det hela gått 360 grader, och där ligger ofta min målsättning”. 

- Malm, Morgonpasset I P3 

 
 
6.2 Redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgens aktivitet på 

Twitter och Facebook 
Hur ofta man bör publicera beror enligt Herbert och Englund Hjalmarsson (2013) på vilket 

socialt media det handlar om, men det bör finnas en plan för hur ofta organisationen ska 

publicera. Lika viktigt som det är att bestämma hur många inlägg som bör göras är det också 

att se till att det inte publiceras för många eller för få inlägg. Det finns annars en risk att 

läsarna ledsnar och inte orkar fortsätta följa organisationerna på Twitter eller Facebook. 

Redaktionen på Morgonpasset i P3 uppdaterar i snitt sin Twittersida 21 gånger i veckan vilket 

är betydligt mer än redaktionen på P3morgen som i snitt uppdaterar sin 1,5 gånger i veckan. 
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Tabell 3. Antal uppdateringar gjorda av redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgon på Twitter 

mellan perioden 2013-10-08 och 2013-12-08. 

 

Herbert och Englund Hjalmarsson (2013) poängterar att det inte är någon idé för 

organisationer att skapa ett konto och sedan inte uppdatera det och tro att kontot sköter sig 

själv, det kan vara sämre än att inte ha något konto alls. Det syns tydligt att Malm och 

redaktionen på Morgonpasset i P3 uppdaterar och har klarare syfte med Twitter än vad 

redaktionen på P3morgen har. Ett forum som Twitter där det konstant händer nya saker och 

uppdateringar sker i snabb fart kan det utåt sätt se dåligt ut för en organisation att ha ett konto 

som inte uppdateras. Det kan i värsta fall uppfattas som att redaktionen är lat eller inte har 

kunskap om av hur Twitter fungerar.   

 

Antalet uppdateringar på Facebook är svårare att se eftersom Facebook tar bort många av de 

äldre uppdateringarna på sidan. Det som går att se är att Morgonpasset i P3 uppdaterar sin 

sida något mer än vad P3morgen gör, redaktionerna gjorde under perioden enligt 

Facebooksidorna, 27 respektive 21 inlägg. Det finns en möjlighet att detta resultat inte är helt 

korrekt i fall att Facebook tagit bort fler inlägg från P3morgens Facebooksida än 

Morgonpasset i P3s. Både Malm och Nordes berättar att de försöker uppdatera Facebook 

minst en gång varje dag. För Twitter finns det inte från någon av redaktionerna någon specifik 

strategi för hur ofta sidan ska uppdateras.  Eftersom Malm på Morgonpasset i P3 i första hand 

arbetar med bara webb och sociala medier, med hjälp av övrig redaktion behöver inte 

programledarna göra uppdateringar på Facebook och Twitter samtidigt som de sänder radio. 
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De behöver endast följa med på vad som sker på sidorna för att kunna prata om det live. 

Eftersom redaktionen på P3morgen själva är med och uppdaterar Facebook och Twitter kan 

detta medföra att de blir färre inlägg eftersom de också samtidigt sänder radio. Herbert och 

Englund Hjalmarsson (2013) anser att en risk med sociala medier är att publiken har 

förväntningar som inte uppfylls av organisationen. Det kan enligt dem handla om att 

användare på sociala medier vill känna sig uppmärksammade, att de förväntar sig svar inom 

en viss tidpunkt eller att sidorna ska uppdateras med viss kontinuitet annars kan användare få 

en negativ uppfattning om organisationens kund/publikhantering. Malm anser precis som 

Herbert och Englund Hjalmarsson att det finns en risk att redaktionen inte lever upp till den 

kommunikativa aura som en närvaro i sociala medier innebär vilket innebär en risk för 

redaktionen. Han säger att om den diskussionslystna lyssnaren möts av tystnad ser det illa ut, 

det gäller därför att hitta den nivå av närvaro som passar bäst för redaktionen. Detta är 

ingenting som Nordes själv tar upp och reflekterar över som en risk och inte heller någonting 

som NRK tar upp i sin policy för sociala medier. Att uppdatera sitt Twitterkonto så sällan som 

redaktionen på P3morgen gör kan mycket väl skapa irritation hos följare eftersom Twitter är 

en plattform där det går fort, händer mycket och uppdateringar sker kontinuerligt.  

 
Om det är flera olika personer på en organisation som besvarar inlägg på sociala medier anser 

Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) att det är en bra idé att var och en visar sin identitet. 

Det kan på så sätt enligt dem bli en bättre dialog eftersom besökarna vet vem det är de talar 

med, det lägger även grunder för en starkare relation. Alternativt kan det i beskrivningen av 

Facebook-sidan eller Twitter-sidan stå vem eller vilka som arbetar med de sociala medierna.  

Malm som är den person på Morgonpasset i P3s redaktion som nästan bara uppdaterar både 

Twitter och Facebook säger att det är en medveten strategi från honom att inte signera 

inläggen med sitt namn. Han menar att det inte är relevant att han har skrivit inläggen och att 

det ska framgå som att det är ”programmet” som är avsändaren i någon mening. 

Målsättningen för honom är att få programledarnas röster vidare ut i sociala medier och på 

webben och han menar att en signatur från honom inte hade medfört någonting positivt. Han 

säger också att en del av lyssnarna vet om att det finns en kille som heter Christoffer som 

sköter webb och sociala medier och att han tycker att det räcker så, det skulle också bli väldigt 

upprepande om han skulle skriva sin signatur hela tiden då det i princip bara är han som 

publicerar saker på Morgonpasset i P3s Facebook- och Twitter konton. Nordes berättar att 

redaktionen på P3morgen inte har någon upplagt strategi för vem de ska ange som avsändare 

på Facebook och Twitter. Om det är någon speciellt inlägg där avsändare spelar roll skriver de 
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ut de annars är det P3morgen eller oss/vi de använder som avsändare eftersom det är hon, de 

andra programledarna eller producenten som uppdaterar sociala medier. Hon berättar också 

att riktigt uppmärksammade följare märker när det är programledare Ronny som skrivit inlägg 

eftersom han skriver på nynorsk, vilket de andra på redaktionen inte gör. 

 
Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) menar att det är viktigt att bjuda in till dialog på 

Twitter och framför allt Facebook för att få ut de mesta av forumen. Även om redaktionen på 

Morgonpasset i P3 är flitig på att uppdatera sin Twittersida uppmanar majoriteten av inläggen 

inte till interaktion. Av de totalt 219 stycken tweets som gjordes under undersökningsperioden 

uppmanade 79 till interaktion. De flesta tweets som uppmanade till interaktion uppmanade 

genom en fråga. Av redaktionen på P3morgens totalt 14 inlägg under perioden uppmanade 3 

stycken till interaktion via frågor.  

 

 
Tabell 4. Uppmuntran till interaktion från redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgen på Twitter 

under perioden 2013-10-08 och 2013-12-08 i antal inlägg. 

 

Av Morgonpasset i P3s redaktions totalt 21 uppdateringar på Facebook uppmanade 11 till 

interaktion, framför allt via frågor. Redaktionen på P3morgen uppmanade till interaktion i 3 

av de totalt 21 uppdateringar under perioden. Morgonpasset i P3s redaktion uppmanar till 

interaktion mer än vad redaktionen på P3morgen gör även om majoriteten av inläggen från 

båda redaktionerna inte uppmanar till interaktion.  
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Tabell 5. Uppmaning till interaktion på Facebook mellan perioden 2013-11-01 och 2013-12-06 från 

redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgen i antal. 

 

Många inlägg gjorda av P3morgens redaktion på Twitter och Facebook förmedlar vad som 

händer i programmet men uppmanar inte lyssnarna att interagera. Redaktionen på 

Morgonpasset i P3 ställer över lag mer frågor än vad P3morgens redaktion gör både på 

Twitter och Facebook. Redaktionen på Morgonpasset i P3 fick på sina 27 inlägg på Facebook 

under undersökningsperioden totalt 11 632 stycken likes och 1114 kommentarer. P3morgens 

redaktion fick på sina 21 inlägg på Facebook 13 468 likes och 904 kommentarer. Detta visar 

att även om P3morgens redaktion uppdaterar Facebook något mindre får de mer respons från 

lyssnarna via likes. Redaktionen på Morgonpasset i P3 får dock mer kommentarer vilket kan 

vara ett resultat av att de inbjuder till mer interaktion än vad P3morgens redaktion gör.  

 
6.3 Vad karakteriserar språket som redaktionerna använder 
I Sveriges Radios handbok uppmanas journalisterna att vara personliga men inte privata och 

heller inte partiska på sociala medier. Tilltalet kan skilja sig åt beroende på vilken redaktion 

som är avsändaren, handboken uppmanar varje redaktion att hitta sin egen ton. De uppmanas 

även att föra dialog och inte monolog (Edlund et.al. 2013). NRK har inga uppmaningar på hur 

språket bör vara i sina policydokument. Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) menar att 

språk och kommunikation handlar om att förstå signaler och att själv använda dem på rätt sätt 

för att bli förstådd av sina mottagare. De menar att det är viktigt att känna till och behärska de 

sociala koder som etablerat sig i sociala medier. Framför allt Facebook men även Twitter är 

troligen de minst formella kanalerna i sociala medier. Tonen på dessa kanaler är ofta ledig och 
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avspänd och talspråk används ofta. Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) har fyra råd för 

att skapa en ledig och informell ton i sociala medier. För det första anser de att redaktionerna 

bör ha en aktiv röst och undvika passiva verb, det andra rådet är att redaktionerna bör använda 

pronomen du, det tredje rådet är att använda vi som avsändare och det sista rådet är att 

försöka att inte använda långa abstrakta prepositioner. Nedan finns en analys av redaktionerna 

på Morgonpasset i P3 och P3morgens språkbruk på Twitter och Facebook baserat på Herbert 

och Englund Hjalmarssons teorier.  

  
6.3.1 Redaktionen på Morgonpasset i P3 på Twitter och Facebook 
1. En aktiv röst. Redaktionerna bör undvika passiva verb, eftersom det lätt gör att språket blir 

akademiskt eller juridiskt, det är bättre att försöka ha en aktiv röst. Redaktionen på 

Morgonpasset i P3 använder i de inlägg som analyserats från Twitter inte passiva verb utan 

har ett aktivt språk. Nedan syns ett exempel där formuleringen lyder ”Idag får Jonatan Unge 

bära försovningsringen efter sin sena ankomst. Så här ser en skyldig ut” i stället för en 

formulering som skulle kunna varit passiv och istället formuleras ”Försovningsringen bärs 

idag av Jonatan Unge efter sin sena ankomst”.   

 
Språket blir på så sätt inte lika tråkigt och akademiskt utan personligare, yngre och mer 

levande vilket också passar bättre in med Morgonpasset i P3s målgrupp. 

 
2. Du. Att använda pronomenet du i sociala medier gör att redaktionerna tilltalar 

lyssnarna/publiken direkt och är enligt författarna Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) 

självklart eftersom dialog är förutsättning för social interaktion. Det är också ett sätt att skapa 

en relation till publiken och ett mer avslappnat och ledigt sätt att skriva.  

Malm och redaktionen på Morgonpasset i P3 är flitiga användare av du både på Facebook och 

Twitter, men använder också stundtals ni/er. Att använda pronomenet ni/er kan göra att 

lyssnarna uppfattas som en grupp och inte individer som har olika åsikter eller erfarenheter. 

Många gånger kan det uppfattas lika personligt att använda ni och er som du och dig men vid 

tillexempel frågeställningar uppfattas ofta du och dig mer personligt, speciellt om frågan är 

individuellt ställd. 
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3.Vi. Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) anser att det är lika viktigt med 

avsändarrösten från organisationen som det är med direkt tilltal. De menar därför att 

redaktionerna bör använda jag eller vi och inte med organisationens namn eftersom det gör 

texten onödigt formell och på Twitter ibland onödigt lång.  

 
Redaktionen på Morgonpasset i P3 använder inte programmets namn så ofta som avsändare. 

Det är ofta svårt att tyda avsändare på Morgonpasset I P3s Twittersida över lag men 

programledarnas namn eller något form av smeknamn som ”klämdagsgänget” används ibland. 

Det går att tyda av Twitterinläggen att det ofta är någon annan än programledarna själva som 

skriver Tweetsen. När redaktionen på Morgonpasset i P3 eller i det här fallet ofta Malm 

skriver Tweetsen nämns som sagt frekevent programledarna vid namn vilket gör att man 

förstår att de inte är dem själva som skriver. Detta bidrar dock inte till att redaktionen på 

Morgonpasset i P3s Tweets blir mer formella i sitt språk. På Morgonpasset i P3s 

Facebooksida ser det lite annorlunda ut. Där används pronomenet vi mycket mer frekvent än 
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på Twitter, på Facebook upplevs det ofta som att programledarna själva kan vara de som 

skrivit inlägget. 

 
 
4. Inga långa abstrakta prepositioner. Herbert och Englund Hjalmarsson anser att 

redaktionerna inte ska försöka använda långa abstrakta prepositioner som gällande, 

beträffande och angående. De menar att redaktionerna i stället ska använda om eller ta bort 

orden helt, inte heller ord som kring och inom bör användas. Redaktionen på Morgonpasset i 

P3 använder inte långa abstrakta prepositioner i någon större mening att det uppmärksammas 

av läsaren på Facebook eller Twitter. Om redaktionen använde ord som gällande, beträffande 

eller angående skulle det inte passa in i resten av språket som används på Facebook och 

Twitter. 

 

6.3.2 Redaktionen på P3morgen på Twitter och Facebook 
1. En aktiv röst. Redaktionen på P3morgen använder likt redaktionen på Morgonpasset i P3 

inte heller passiva verb i sina uppdateringar på Twitter eller Facebook under 

undersökningsperioden. Ett exempel som går att se är följande inlägg:  

 
En formulering där ett passivt verb i stället används skulle kunna lyda ”All i want for 

christmas is you fremfØrs straks av Live på piano”. En sådan formulering skulle av läsaren 

upplevas mer formell och inte särskilt personlig. 
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2. Du. Redaktionen på P3morgen använder några tillfällen pronomenet du på både Twitter 

och Facebook och har en personlig ton i sitt språk även om de ibland även nämner lyssnarna 

som plural (ni/er). Ett exempel där pronomenet er uppfattas personligt och inte nödvändigtvis 

måste bytas ut till dig är när redaktionen på P3morgen skriver ”Fra oss till dere på 

morgonkvisten”. Även om de använder er och inte du blir fortfarande texten personlig 

eftersom det i detta fall inte blir negativt för lyssnarna att grupperas in i en och samma grupp.  

 

 

 
 
3.Vi. Redaktionen på P3morgen använder både vi och p3morgen som avsändare. Detta skapar 

dock inte några större problem på Twitter då de ofta inte skriver särskilt långa tweets. 

Eftersom språket redaktionen använder i övrigt inte är så formellt så blir det inte heller 

formellt för dem att använda P3morgen som avsändare. På Facebook använder redaktionen på 

P3morgen vi eller oss mer flitigt än på Twitter. 
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Det är mer tydligt på P3morgens Twitter- och Facebooksida än Morgonpasset i P3s att det är 

programledarna på P3morgen som skriver uppdateringarna och inte någon annan eftersom de 

ofta har vi eller oss som avsändare. 

 
 
4. Inga långa abstrakta prepositioner. Redaktionen på P3morgen använder inte långa 

abstrakta prepositioner på Facebook eller Twitter i någon större bemärkelse att texten 

uppfattas som formell.  

 

Båda redaktionerna använder sig stundtals av talspråk som ”hörni” och ”LOL-alert” på de två 

sociala medierna vilket får språket att upplevas mer ungt, avslappnat och personligt. Talspråk 

är relativt vanligt på sociala medier.   

 

 
 

En del smileys förekommer också i språket för båda redaktionerna, dock mest på Facebook 

och mindre på Twitter vilket också bidrar till ett mer informellt och avslappnat ungdomligt 

språk.  
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Analysen av redaktionernas språk på sociala medier visar att båda redaktionerna behärskar 

och känner till de sociala koderna som etablerat sig i sociala medier. Eftersom båda 

redaktionerna har en ung målgrupp är det viktigt att de använder ett språk som målgruppen 

förstår och som tilltalar dem. Att använda rätt språk är en nyckel för att kommunikationen 

mellan redaktionerna och lyssnarna ska fungera. På grund av språket de båda redaktionerna 

använder på Facebook och Twitter uppfattas de som en kompis mer än som en organisation.  
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7 Slutdiskussion  
 
P3morgen och Morgonpasset i P3 är två radioprogram som liknar varandra på många olika 

sätt även om Morgonpasset i P3 har betydligt mer sändningstid och hörs mer i radion än vad 

P3morgen gör. Båda redaktionerna utgår från mycket liknande förutsättningar, de är båda 

radioprogram som styrs av public service, de har liknande programupplägg och de sänds i två 

länder som också liknar varandra mycket i många anseenden, inte minst kulturellt. Denna 

undersökning visar att även om de båda redaktionerna utgår från likande förutsättningar har 

de kommit olika långt i att använda sociala medier som arbetsverktyg. Sverige var före Norge 

med att börja sända radio och är i dag även före i sitt arbete med sociala medier. För att få 

lyssnarna att interagera och vara med och skapa innehåll krävs ofta att redaktionerna bjuder in 

till interaktion, framför allt via frågor. På så sätt kan lyssnarna svara och sedan kan 

redaktionerna använda svarsmaterialet i programmen. Redaktionen på P3morgen bjuder in 

betydligt mindre till interaktion på Facebook även om de är nästan lika aktiva som 

redaktionen på Morgonpasset i P3. Detta bidrar till att de också får mindre kommentarer på 

Facebook även om de får fler likes, dock är likes ingenting som går att använda som material 

till programmen utan endast en induktion på att lyssnarna är aktiva på Facebook. P3morgens 

lyssnare är enligt denna undersökning aktiva eftersom P3morgens redaktion fått fler likes än 

vad Morgonpasset i P3s redaktion fått på sin Facebooksida och båda redaktionerna har många 

följare på både Twitter och Facebook. Eftersom redaktionen på P3morgen inte utnyttjar 

Facebook och framför allt inte Twitter till sin fulla potential bidrar heller inte lyssnarna med 

så mycket material till programmet. I dag uppdaterar P3morgen nästan aldrig Twitter och 

uppdateringarna på Facebook registrerar mest vad som händer i studion. Det är sällan 

redaktion på P3morgen frågar lyssnarna frågor och inbjuder till dialog. En bidragande faktor 

till detta kan mycket väl vara att NRK inte har någon välarbetad hand- eller instruktionsbok 

till hur NRKs redaktioner kan använda sociala medier. En sådan handbok kan bidra till att 

redaktioner arbetar mer strukturerat och genomtänkt med sociala medier vilket Sveriges 

Radios handbok och redaktionen på Morgonpasset i P3 är ett bevis på.  

 

Denna studie visar att redaktionerna inte bara närvarar på sociala medier för att sprida 

information och budskap utan framför allt för att skapa en relation till sina lyssnare. Båda 

redaktionerna har applicerat det nya perspektivet på public relations och förstått vikten av att 

skapa en god och ömsesidig relation med publiken, en relation som i slutet kan gynna 

redaktionen lika mycket som lyssnaren.  
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7.1 Förslag till framtida forskning 
För vidare framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om sociala medier har 

bidragit till att nya tjänstegrupper av webbredaktörer växer fram inom de traditionella 

radioredaktionerna. Morgonpasset i P3 har en webbredaktör som specifikt arbetar med webb 

och sociala medier, en tjänst som ännu inte finns på P3morgens redaktion. Eftersom många 

radiostationer i dag använder sociala medier i allt större omfattning skulle det vara intressant 

att göra någon form av undersökning av hur många redaktioner som i dag har en anställd 

webbredaktör. Det skulle även vara intressant att göra en jämförelsestudie hur publik service-

redaktioner arbetar med sociala medier kontra hur kommersiella radioredaktioner arbetar med 

sociala medier.  
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Bilaga 1. Kodschema för Twitter och Facebook.  
 
Kodschema för Twitter: 
 
Uppdateringar: 

Antal uppdateringar per dag 

Antal uppdateringar per vecka 

Antal uppdateringar för hela perioden 

 
Innehåll: 

Enbart text 

Enbart bild 

Enbart video  

Enbart länk  

Text och bild  

Text och länkt till instagram,  

Text och video 

Text och länk till sr.se svtplay eller morgonpassets facebooksida eller nrk.no eller p3morgens 

facebooksida. 

Text och länk till annan sida 

Övrigt. 

 

Uppmaning till interaktion mellan användare och redaktion gjordes följande värden: 

Uppmaning genom fråga 

Uppmaning genom att favorisera, retweeta eller hastagga 

Uppmaning på annat sätt 

Uppmaning till interaktion på facebook eller sr.se 

Ingen uppmaning 
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Kodschema för Facebook: 

 
Uppdateringar: 

Antal uppdateringar per dag 

Antal uppdateringar per vecka 

Antal uppdateringar för hela perioden 

 

Innehåll: 

Enbart text 

Enbart bild 

Enbart video  

Enbart länk  

Text och bild  

Text och länkt till instagram,  

Text och video 

Text och länk till sr.se svtplay eller morgonpassets facebooksida eller nrk.no eller p3morgens 

facebooksida. 

Text och länk till annan sida 

Övrigt. 

 

Uppmaning till interaktion mellan användare och redaktion gjordes följande värden: 

Uppmaning genom fråga 

Uppmaning genom att kommentera, gilla eller dela 

Uppmaning på annat sätt 

Uppmaning till interaktion på Twitter eller sr.se 

Ingen uppmaning 
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Bilaga 2. Frågor till redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgen  

 

- Vem är du och vad gör du på din redaktion? 

 

- Beskriv hur er redaktion jobbar med Facebook och Twitter? 

 

- Har ni någon strategi för hur ni ska kommunicera med era lyssnare via sociala medier som 

Twitter och Facebook? 

 

- Sätter ni upp några mål för er närvaro på sociala medier och gör ni några uppföljningar av 

dessa? 

 

- Hur arbetar ni mot Sveriges Radios handbok för sociala medier? (denna fråga ställdes inte 

till P3morgen).  

 

- Vad tillför arbetet med sociala medier till ert radioprogram? 

 

- Vad medför användningen av sociala medier för möjligheter och risker för er redaktion? 

 

-Hur skulle ni/du beskriva att eran kommunikation med era lyssnare förändrats efter att ni 

började använda Facebook och Twitter? 

 

- Är det en medveten strategi att ni inte skriver specifik avsändare på de flesta av era 

Facebook och Twitterinlägg?  
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Bilaga 3. En kortare version av Sveriges radios handbok för sociala medier 
 

FÖRBEREDELSER 

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

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

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

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

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

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

Forum: Crowdsourcing, ämnesstyrt och nischat. 

Youtube: Bra vid viral spridning i och med inbäddningsmöjlig- heter och egen sökfunktion. 
Del av ett ekosystem, med eget kommentarsfält och rekommendationssystem. Tänk dock på 
att SR inte kan lägga ut musik på Youtube.    

3. BESTÄM NÄR NI SKA VARA AKTIVA ��� 
Kolla när era besökare och lyssnare är aktiva och planera era aktiviteter uti- från det. Här kan 
man ta hjälp av verktyg för att schemalägga publiceringar och postningar. 

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

5. BYGG NÄTVERKET MEDVETET ��� 
Börja till exempel på Twitter med att följa personer, organisationer som är relevanta för just 
er programverksamhet. Leta efter relevanta hashtaggar på Twitter, använd programmet 
Tweetdeck för att göra det lättare att få över- blick. 
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6. UTSE EN ANSVARIG REDAKTÖR 
���Den ansvariga redaktören ska vara den som har huvudansvaret för sociala medier, som driver 
utvecklingen framåt. Den ansvariga ska inte vara den enda som arbetar med sociala medier. 

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

1. Öka antalet vänner och följare med 25 %  

2. Öka antalet besökare på programsidan med 25 %  

3. Öka hänvisningstrafiken med 25 % (hänvisningstrafik är när ���besökarna hittar en länk på till 
exempel Facebook och klickar sig till oss)  

• Minst tre inslagsidéer i FM varje vecka ska komma från nätkontakter  

• Minst tre artiklar på hemsidan per vecka ska avslutas med en ���direkt fråga och ha 
kommentering ���Använd de olika tjänsternas möjligheter till statistik, men mycket av 
arbetet kommer att vara manuellt. Räkna retweets, räkna kommentarer, räkna följare. 
Skriv upp och gör ett enkelt diagram. Sätt upp på en redaktionstavla så att hela 
redaktionen på ett enkelt sätt kan ta del av resultaten. ��� 

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

DIALOG  

���Dialog är grunden för allt arbete i sociala medier. Det räcker inte med att prata, man måste 
lyssna också  
 
���1. FORMULERA KONTRAKTET MED PUBLIKEN  
Kontraktet är allt det som i vanliga fall är underförstått och oskrivet: Vad får man säga? Hur 
ofta pratar vi med besökarna? Vilken typ av innehåll kan de förvänta sig? Skriv ner hur ni vill 
att kontraktet ska se ut. ���Några punkter kan vara: ���• Så ofta lägger vi ut innehåll���• Så ofta pratar 
vi med besökarna • Vad handlar våra inlägg om?���• Vilken ton har vi?���• Så fungerar vår 
kommentering  

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

För att lyckas med kommentarsfälten krävs: 

1. En journalistisk idé���  
2. En tydlig vinkel på kommenteringen  
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3. Redaktionell närvaro 

Den journalistiska idén handlar om vad ni vill uppnå med kommenteringen. Debatt, feedback 
eller tips att följa upp? Vinkeln kan göras tydlig för besökarna genom att man ställer en 
relevant fråga i publiceringen. En tydlig vinkel gör det lättare att moderera bort kommentarer 
som inte håller sig till ämnet, som är offtopic, OT. 

Redaktionell närvaro visar att man följer diskussionen. Ställ följdfrågor, styr diskussionen och 
ta bort inlägg som bryter mot reglerna. Våra kommentarer genomgår en första moderering hos 
Interaktiv Säkerhet, men de ansvarar bara för att ta bort inlägg som innehåller förtal eller som 
riskerar att bryta mot lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den journalistiska 
modereringen måste redaktionen själv stå för. Ta aldrig bort inlägg utan stöd för det i 
kommenteringsreglerna. 

Svara på frågor och kritik. Att bara lämna frågor obesvarade ser illa ut och riskerar att skapa 
ilska och frustration hos besökarna. Försök att vara ärlig och ödmjuk när du svarar. 

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

4. CREDDA OCH TACKA ��� 
På internet finns en utpräglad kultur av att hänvisa tillbaka till källan och berätta varifrån 
fakta och åsikter kommer. Bra kommentarer och annan input förtjänar att visas upp. 

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

RESEARCH 

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

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

3. ANVÄND BESÖKARNA ��� 
Uppföljningar och nyhetstips kan finnas i kommentarsfälten. Var inte rädd för att använda 



51 
 

kommentarsfältet aktivt. Ofta är det en bra idé att ställa frågor direkt i artikeltexten. 
Crowdsourcing är ett sätt att systematiskt ta hjälp av besökarna i ett arbete. Det kan handla 
om ett realtidsgräv, där journalisterna redovisar hela processen på till exempel en blogg. Tips 
och förslag tas emot direkt på sidan under hela arbetets gång och bestämmer hur grävet ska gå 
vidare. Crowd-sourcing kan också vara att låta besökarna delta direkt. Exempelvis som när 
Svenska Dagbladet bad folk att skriva in sin bolåneränta på en interaktiv karta. 

Några faktorer som styr om ett ämne lämpar sig för crowdsourcing: 

• Stort allmänintresse för ämnet. Det gäller ju all journalistik, men det är extra viktigt när 
målet inte bara är att få folk att läsa och lyssna, utan också aktivt bidra.  

• Stort engagemang hos publiken för frågan. Är ämnet redan något som debatteras och 
diskuteras? Är publiken redan aktiv, eller är vinkeln så ny att det kommer krävas att 
engagemanget väcks av dig?  

• En tanke om vad publiken kan få ut av grävet.  

• Enkelt att delta – tröskeln ska vara så låg att även nätovana ���vågar.  

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

   

SPRIDNING 

1. FÖRPACKA GRUNDMATERIALET RÄTT ��� 
En bra förpackning av det som ska spridas är viktigt. Bilder, filmer och ljud- klipp ger mer än 
bara text. Se till få med bra metadata, alltså en rubrik och beskrivning av materialet, eftersom 
till exempel ljudklipp ofta sprids för sig, utan eventuell artikel med. Om det då saknas bra 
metadata så blir klippet obegripligt. Innehåll som väcker starka reaktioner har lättare att få 
spridning än till exempel en text om programinnehåll – våga vara personlig. 

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

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

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

5. BLI AGENDASÄTTARE 
Om dina följare lär sig att du ofta kommer med bra material kommer de åter- vända oftare och 
sprida material vidare. Jobba medvetet med att sprida inte bara ditt eget material utan också 
sådant fördjupningsmaterial som du stöter på under ditt arbete. 

6. ANVÄND MÅNGA KANALER 
���Olika sociala medier-tjänster har olika styrkor. Använd dem i kombination för att maximera 
genomslaget. Hänvisa mellan FM, Facebook och Twitter till exempel och se till att informera 
dina besökare om var du befinner dig. 

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

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

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

REGLER SOM STYR ARBETET 

1. ENSAMANSVARET GÄLLER PÅ SVERIGESRADIO.SE 
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, gäller sverigesradio.se, m.sverigesradio.se och så vidare, 
alltså sajter som Sveriges Radio tillhandahåller och där bara vi själva kan ändra innehållet. 
Utgivaren för respektive sida är ansvarig för innehållet. YGL gäller också material som vi 
publicerar i vår delbara spelare, även när den är utdelad på till exempel Facebook, eller 
artiklar som vi eller andra delar från sverigesradio.se.     

2. PÅ ANDRA WEBBPLATSER KAN MAN VARA PERSONLIGEN 
ANSVARIG ��� 
YGL gäller inte sådant vi publicerar på annat sätt än genom spelaren eller genom inbäddning 
av våra artiklar i sociala medier. YGL gäller alltså inte Youtube-klipp, programsidor på 
Facebook, rena Facebook-poster eller tweets. Där är det istället den enskilda medarbetaren 
och i vissa fall de som medver- kar i klippet/artikeln som är personligen ansvariga. 
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3. INGET EFTERFORSKNINGSFÖRBUD ��� 
Tänk på att det inte heller finns något efterforskningsförbud vid publicering i sociala medier. 
Det betyder till exempel att en myndighet kan försöka ta reda på vem som ligger bakom en 
uppgift som lämnats för publicering på till exempel Facebook. Efterforskningsförbudet gäller 
dock material som publicerats på sverigesradio.se och sedan bäddats in på andra plattformar, 
till exempel ljud i vår inbäddade spelare. 

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

Ansvaret för kommentarer 

Ett öppet kommentarsfält där kommentarer modereras i efterhand lyder inte under YGL, det 
vill säga det finns ingen ansvarig utgivare. Varje skribent är själv ansvarig för det den skriver. 
Den som tillhandahåller ett kommentarsfält måste hålla uppsikt över tjänsten, det enligt lagen 
om elektroniska anslags- tavlor. Sveriges Radio kan alltså som tillhandahållare ställas till 
ansvar om vi inte ”skyndsamt” tagit bort inlägg som uppenbart innehåller vissa brott, till 
exempel hets mot folkgrupp, uppvigling och upphovsrättsintrång. Våra riktlin- jer anger att vi 
ska moderera alla inlägg inom tolv timmar (för nyhetsverksam- het) eller 24 timmar (för övrig 
verksamhet). 

Ett stängt kommentarsfält är samma sak som en publicerad artikel. Eftersom bara vi på SR 
kan ändra i kommentarerna lyder de under YGL och ansvarig utgivare har ensamansvaret. Det 
betyder att beslut om stängande av kommentarsfält ytterst måste fattas av ansvarig utgivare. 

5. ANVÄNDA MATERIAL SKYDDAT AV UPPHOVSRÄTT  
För att få använda upphovsrättsskyddat material måste man ha rättighetsinnehavarens 
tillstånd. Det mesta av det material som publicerats på sverigesradio.se kan delas till andra 
sajter och sociala medier genom den inbäddningsbara spelaren och dela-knapparna. 
När du publicerar en artikel med bilder på sverigesradio.se ska du själv ställa in i Isidor om 
bilderna får följa med ut i de sociala medierna, till exempel om de delas på Facebook. Var 
noga med att inte sprida bilder tagna av andra än Sveriges Radios egna medarbetare, om ni 
inte har tillstånd till det. 

För bilder gäller att upphovsmän ska namnges vid publiceringen, om det inte är tekniskt 
omöjligt. Även upphovsmän har dock rätt att vara anonyma. 

Ibland laddar besökare upp bilder på våra Facebook-sidor. När vi ber dem göra det bör vi 
upplysa dem om att de måste ha upphovsrätten till bilderna och att Sveriges Radio får rätt att 
använda dem också i andra delar av verksamheten. Följande text kan läggas in i ”Om”-rutan 
på Facebook: ”Genom att ladda upp bilden intygar du att du har upphovsrätten till bilden och 
att Sveriges Radio får använda den i sin verksamhet.” Då kan man ta bilden från Facebook 
och publicera den på sverigesradio.se. Du kan självklart också ställa frågan direkt till 
besökaren. 

Det går bra att bädda in till exempel Youtube-klipp om vi är säkra på att klippet publicerats 
där med rättighetsinnehavarnas tillstånd. Om vi inte är säkra får vi bara bädda in klippet om 
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det finns mycket starka journalistiska skäl, det vill säga att yttrandefriheten är viktigare än det 
upphovsrättsliga skyddet i en viss situation. Det beslutet måste tas av ansvarig chef. Vi ska 
också vara restriktiva med att länka till material publicerat utan upphovs- mannens tillstånd. 

SR har rätt att lägga material skapat av och med SR-anställda på Youtube. Klipp från 
programverksamheten med musik, även i bakgrunden, ska inte läggas på Youtube. Samma 
sak gäller på andra videotjänster, till exempel Vimeo. 

6. TILLÄMPA PROGRAMREGLERNA I SOCIALA MEDIER Sveriges Radio 
ska tillämpa de grundläggande principerna om reklamfrihet, opartiskhet, saklighet och 
demokratiska värden liksom programreglerna i övrigt på sin verksamhet på webben och i 
sociala medier. Tänk till exempel på att vi inte får uppmana någon i radio att gå med i 
enskilda sociala medier-tjänster eftersom vi riskerar att gynna de kommersiella intressen som 
står bakom. Det är okej att säga ”Eva sa till oss på Facebook...”, men inte ”Gå med i 
Facebook och följ oss!”. Vi får heller inte nämna Facebook/Twitter alltför många gånger i 
samma sändning. 

ANSVARIG CHEF I SOCIALA MEDIER 

1. ANSVARIG CHEF SKA SE TILL ATT MEDARBETARNA ÄR 
INFORMERADE ��� 
Ansvarig chef ska informera medarbetare om att de själva ansvarar för det innehåll de 
publicerar på andra platser än sverigesradio.se. Detsamma gäller för dem som medverkar i 
material som publiceras av oss i sociala medier, till exempel i ett Youtube-klipp. Om den 
inbäddade spelaren används gäller dock YGL, samma sak om text sprids genom dela-
funktionen. Även i våra kommentarsfält är alla ansvariga för sina egna inlägg. 
2. ANSVARIG UTGIVARE STÄNGER KOMMENTARSFÄLT ��� 
Ett stängt kommentarsfält betraktas juridiskt som en ”vanlig” publicering och omfattas därför 
av YGL. Beslut om att stänga kommentarsfält fattas ytterst av ansvarig utgivare. 

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

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

 

5. KONTOTECKNARE ��� 
Ansvarig chef ska stå som kontotecknare, utom i de fall då det är tekniskt omöjligt. 
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6. KONTAKTUPPGIFTER ��� 
I de fall det är möjligt ska det alltid finnas en uppdaterad kontaktuppgift som gör att man kan 
kontakta kontoinnehavaren på annat sätt än genom den aktuella sociala medier-tjänsten. Det 
kan handla om en e-postadress eller telefonnummer till ansvarig chef. 
7. FALSK IDENTITET ��� 
Ibland finns det tillfällen när vi använder falska identiteter, i samband med till exempel 
undersökande uppdrag. Användandet av falsk identitet i sociala medier jämställs här med 
användandet av dold mikrofon (se PS-handboken,���s. 94). Beslut om att använda falsk identitet 
tas alltid i samråd med ansvarig chef. 

PRIVAT ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER 

1. SVERIGES RADIOS INSTÄLLNING ��� 
Att medarbetare använder sociala medier privat är positivt för företaget, det ger oss 
omvärldskunskap och medarbetarna ökar sin kompetens inom ett viktigt område. Det bidrar 
till vår verksamhet. 
2. REGELVERK 
För privatanställda, det vill säga för medarbetare på Sveriges Radio, begrän- sas 
yttrandefriheten i och med anställningsavtalet samt genom arbetsrätts- liga regler och 
principer, kollektivavtal och företagets policy vad gäller till exempel sociala medier. 
3. DET DU GÖR PRIVAT KAN PÅVERKA DIN ROLL PÅ SVERIGES 
RADIO 
Det kan påverka dina arbetsuppgifter om du uttalat dig eller bloggat på ett sätt som gör att 
företagets eller din opartiskhet kan ifrågasättas. Då kanske du till exempel måste avstå från att 
bevaka vissa ämnen journalistiskt. Är du det minsta osäker om din blogg eller har tankar i 
övrigt om något du vill uttala dig om, prata med din chef i god tid. Oftast går det att hitta 
lösningar. 

4. ANVÄND INTE SR-MATERIAL PRIVAT 
När du använder ett privat konto får du inte använda Sveriges Radio-bilder eller annat 
material som tillhör Sveriges Radio utan att fråga först. Däremot är det givetvis bara bra om 
du länkar och delar, tipsar om program och så vidare. 
5. DINA JOBBKONTON ÄR ALDRIG PRIVATA ��� 
De konton du använder i jobbet, när du representerar Sveriges Radio, är aldrig privata. Inte 
ens om du skriver efter arbetstid. Du måste också förutom gällande lagstiftning och 
kollektivavtal följa Sveriges Radios programregler när du hanterar konton i tjänsten. 
6. UNDVIK ATT ANVÄNDA PRIVATA FACEBOOKSIDOR I TJÄNSTEN 
Undvik att använda din privata Facebook-profil i tjänsten, till exempel i kommunikation med 
lyssnare och besökare på webben. Då är det bättre att skapa en Facebook-sida, på samma sätt 
som andra offentliga personer gör. 

7. TÄNK PÅ ATT DU REPRESENTERAR SR NÄR DU ARBETAR 
FRÅN SR:S NÄTVERK 
Tänk på att du uppträder som företaget Sveriges Radio när du surfar från våra företagsdatorer. 
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Alla våra datorer får en IP-adress som tillhör Sveriges Radio. Det betyder att det syns att det 
är en person från en Sveriges Radio- dator som besökt en sajt, skickat e-post eller lämnat en 
kommentar. Iaktta därför försiktighet med hur du använder din arbetsdator. 
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Bilaga 4. Riktlinjer och styrprinciper för sociala medier från NRK  
 

Dessa riktlinjer och styrprinciper kommer från dokument som mottogs via en 

mailkonversation som skedde 15 december 2013 med Ingeborg Volan, specialrådgivare för 

sociala medier på NRK.  

 

Retningslinjer	  for	  NRK	  i	  sosiale	  medier 

NRK er til stede i sosiale medier for publikum og for NRK. Målet er 
aktivitet der publikum er aktive, å nå en yngre målgruppe, gi NRK et 
bredere innholdstilfang og menneskeliggjøre det store mediehuset 
NRK. 

4. NRK har redaktøransvaret på NRKs sider og konti. Dette 
ivaretas av redaksjonssjefene.  

5. NRK har én overordnet NRK-side: ”NRK” som betjenes av 
Publikumsservice. I tillegg finnes en rekke programsider, 
eventsider og utvalgte merkevaresider som skal settes opp etter 
en bestemt mal:  

a. Utvalgte merkevarer har NRK først i tittelen: NRK Sport, NRK 
Nyheter, NRK P3, etc.  

b. Sider/konti som representerer programmer og redaksjoner skal ha 
NRK til slutt i navnet,  eventuelt med følge av kanal: Nitimen 
NRK, Debatten NRK 1  

c. I ”om”-teksten skal det komme tydelig frem at det er offisielle 
NRK-sider, og det skal  henvises til den overordnede NRK-
siden (www.facebook.com/NRK) der publikum kan få  svar på 
spørsmål og henvende seg til ”det store NRK”.  

d. Profilbildene skal tydelig kommunisere det aktuelle 
programmet/NRK – gjerne med  grafiske elementer som skiller 
seg fra privatpersoners profilbilde.  

6. NRK skal fra sentralt hold ha tilgang til alle NRKs redaksjonelle 
Facebook-sider og Twitter-konti.  
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a. Legg til sosialemedier@nrk.no som med-administrator på 
Facebook  

b. Send Twitter-brukernavn og passord til sosialemedier@nrk.no  

7. Henvisninger fra sendinger og NRK.no  

a.   -  Fra radio, TV og nrk.no skal det kun henvises til 
sosiale medier sammen med andre måter  å kontakte oss på, 
som telefon, e-post, MMS, osv. Unntaket er opplysning om 
hashtags under sending. Disse skal alltid følge malen 
nrk+programtittel; #nrkpuls #nrkbokprogrammet #nrksport når 
de supres eller sies.  

b.   -  Det skal ikke fra noen plattform oppfordres til å "like" 
eller "følge" eller ”besøke siden” i spesifikke sosiale medier  

c.   -  Aktiviteter, konkurranser og annen engasjering av 
publikum i sosiale medier kan gjøres dersom redaksjonen 
prioriterer det. Men disse aktivitetene skal det ikke henvises til 
fra sendinger eller nettsider.  

8. NRK skal opptre ryddig også på sosiale medier. NRK-sider på 
Facebook kan bare «like» og poste innlegg på andre NRK-sider.  

9. Vurder alltid om innholdet som skal publiseres på Facebook har 
så stor nyhetsverdi at det bør tilbys NRK.no. Hvis du er i tvil, 
spør nærmeste nettredaksjon eller Sjangerdesken.  !	   

10. Privatpersoner på Twitter som inkluderer NRK i Twitter-navnet 
sitt, må utvise betydelig aktsomhet i sine uttalelser. Opphører 
tilknytningen til NRK, skal NRK ut av Twitter- navnet. Alle 
redaksjonelle ansatte henvises for øvrig til Redaksjonell 
etikkhåndbok som tar for seg alle redaksjonelle medarbeideres 
uttalelser i sosiale medier.  
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Sosiale	  medier,	  plakaten	  I	  NRK	  

Disse	  styringsprinsippene	  gjelder	  for	  all	  bruk	  av	  sosiale	  medier	  i	  
NRK.	  Dette	  er	  et	  	  supplement	  til	  vedtatte	  retningslinjer	  for	  sosiale	  
medier.	  

1.	  Sosiale	  medier	  er	  en	  del	  av	  NRKs	  virksomhet	  og	  skal	  integreres	  
i	  planer	  på	  alle	  virksomhetsområder	  der	  det	  er	  relevant.	  	  

2.	  Vi	  ser	  på	  sosiale	  medier	  som	  en	  mulighet	  til	  bedre	  dialog	  med	  
det	  norske	  folk,	  NRKs	  	  eiere,	  og	  bruker	  dem	  til	  
toveiskommunikasjon.	  	  

3.	  Sosiale	  medier	  brukes	  til	  fire	  formål:	  

• Dialog	  med	  publikum	  • Ivareta	  NRKs	  omdømme	  	  • Styrke	  
journalistikken	  	  • Distribuere	  vårt	  innhold. 

Sosiale	  medier	  er	  relevante	  dersom	  de	  kan	  brukes	  til	  å	  oppfylle	  	  
allmennkringkasteroppdraget.	  	  

4.	  Vi	  bruker	  sosiale	  medier	  på	  publikums	  premisser	  og	  i	  tråd	  med	  
det	  enkelte	  mediets	  egenart. 

5.	  Kvaliteten	  på	  NRKs	  arbeid	  i	  sosiale	  medier	  skal	  være	  like	  høy	  
som	  i	  NRKs	  øvrige	  	  arbeid.	  Vi	  skal	  måle	  og	  evaluere	  effekten	  av	  
arbeid	  i	  sosiale	  medier	  på	  linje	  med	  annen	  virksomhet.	  	  	  

6.	  NRKs	  uavhengighet	  og	  etikk	  er	  uavhengig	  av	  plattform	  eller	  
kanal.	  De	  samme	  kravene	  til	  etikk	  og	  journalistisk	  grundighet	  
gjelder	  i	  sosiale	  medier	  som	  ellers	  i	  NRKs	  arbeid.	  Etikkhåndboka	  
og	  kommunikasjons,	  politikken	  gjelder	  også	  i	  sosiale	  medier.	  

7.	  Sosiale	  medier	  er	  lederansvar.	  Alle	  avdelinger/redaksjoner	  i	  
NRK	  skal	  vurdere	  om	  	  sosiale	  medier	  kan	  hjelpe	  dem	  til	  å	  oppfylle	  
oppdraget.	  Behandlet	  i	  redaktørmøtet	  26.11.2013.	  

 


