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Sammanfattning 

 

Denna fallstudie syftar till att undersöka hur Sveriges Radio i egenskap av public 

serviceföretag kommunicerar externt. Vi finner det intressant att undersöka hur en offentlig 

medieorganisation, utanför den kommersiella marknaden, arbetar med sin externa 

kommunikation. Genom en kombination av kvalitativa metoder och teori rörande strategisk 

kommunikation, varumärke, publika relationer samt sociala medier, berörs studiens fyra 

frågeställningar: Vad har Sveriges Radio för kommunikationsmål? Vilka strategier går att 

urskilja i Sveriges Radios kommunikativa arbete? Hur använder Sveriges Radio sociala 

medier i sin kommunikation? På vilket sätt påverkar public service-ideologin Sveriges Radios 

externa kommunikation? Mer specifikt undersöks hur Sveriges Radio bygger och 

upprätthåller relationer till publiken samt kommunicerar sitt varumärke, bland annat genom 

sociala medier.  

 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med representanter från Sveriges Radio, samt en 

retorisk analys av material från SR:s officiella sociala medier. Resultatet visar att Sveriges 

Radio har implicita kommunikationsmål som är en del av verksamhetsmålen. Varumärket är 

något som företaget arbetar mycket med, även om det inte finns någon explicit 

varumärkesstrategi. Sveriges Radio har inte heller någon offentlig kommunikationsstrategi, 

utgångspunkten i den externa kommunikationen är företagets public service-uppdrag och 

kärnvärden: oberoende, öppna, trovärdiga och nyskapande. Dessa genomsyrar hela den 

kommunikativa verksamheten, såväl kommunikationsmål och strategier som 

varumärkesarbete och publika relationer. Vidare visar studien att Sveriges Radios heterogena 

utbud i sociala medier ämnar nå en mångfaldig publik och föra en symmetrisk dialog med 

denna.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sveriges Radio, public service, kommunikation, strategisk kommunikation, 

sociala medier 
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1. Inledning  

Sveriges Radio är ett svenskt public serviceföretag som har i uppdrag att sända reklamfri 

radio i allmänhetens tjänst. Programverksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till 

staten och politiska samt ekonomiska intressen och maktsfärer. Sveriges Radio styrs av ett 

sändningstillstånd utfärdat av regeringen och sänder radio under Radio- och TV-lagen 

(Sveriges Radio, Uppdrag). Med visionen att vara landets viktigaste medieföretag och ledande 

kulturskapare har Sveriges Radio cirka 4,6 miljoner lyssnare varje dag, vilket utgör nästan 60 

procent av den svenska befolkningen (Sveriges Radio, Publik). Verksamheten bygger på fyra 

kärnvärden: oberoende, trovärdiga, öppna och nyskapande. Dessa utgör Sveriges Radios 

värdegrund (Benkö, 2014a).  

 

I egenskap av public serviceföretag ska Sveriges Radio vara oberoende av ekonomiska 

intressen och kommersiella syften. Verksamheten ser därmed annorlunda ut från många andra 

medieföretag. På en marknad där företag vanligtvis gör reklam i kommersiell mening, 

kommunicerar Sveriges Radio med sin publik på andra villkor. Som ett företag i allmänhetens 

tjänst ska Sveriges Radio rikta sig till hela befolkningen och dess publik består därmed inte 

enbart av de faktiska radiolyssnarna. Alltsedan radiomonopolet bröts i början av 1990-talet 

har Sveriges Radio trots sitt statliga uppdrag behövt anpassa sig till den kommersiella 

konkurrensen, bland annat genom ett ökat varumärkestänk. Så sent som den 11e december i år 

konstaterade forskare att företag i den offentliga sektorn tenderar att bli allt mer 

varumärkesorienterade (Pallas & Fredriksson 2014). Vi finner de ovannämnda 

särställningarna intressanta och har i denna studie valt att undersöka hur Sveriges Radio 

kommunicerar externt. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka Sveriges Radios externa kommunikation i egenskap 

av public serviceföretag. Vi finner det intressant att undersöka hur en offentlig 

medieorganisation utanför den kommersiella marknaden kommunicerar externt.  
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1.2 Frågeställningar 

1. Vad har Sveriges Radio för kommunikationsmål 

       - Är kommunikationsmålen explicita eller implicita?  

2. Vilka strategier går att urskilja i Sveriges Radios kommunikativa arbete? 

       - Hur arbetar Sveriges Radio varumärkesbyggande? 

       - Hur arbetar Sveriges Radio för att upprätthålla och bygga relationer med publiken? 

3. Hur använder Sveriges Radio sociala medier i sin externa kommunikation?  

       - Vad har Sveriges Radio för retorik i sociala medier? 

4. På vilket sätt påverkar public service-ideologin Sveriges Radios externa kommunikation? 

 

1.3 Material och avgränsning 

För att få en inblick i hur Sveriges Radio ser på sin kommunikation utfördes två kvalitativa 

intervjuer. Den första intervjun gjordes med Sveriges Radios kommunikationsdirektör Helen 

Hellströmer då vi förutsatte att hon skulle vara mest insatt i SR:s kommunikativa arbete. Den 

andra intervjun utfördes med en av Sveriges Radios sociala medier-ansvariga, Per Palmqvist, 

som bland annat ansvarar för att bedriva SR:s officiella Facebook och Instagram.  

 

För att följaktligen undersöka hur Sveriges Radio kommunicerar externt utfördes en kvalitativ 

innehållsanalys på material från Sveriges Radios officiella Facebook, Twitter och Instagram. 

En begränsning gjordes till SR:s officiella konton på dessa tre medium, istället för företagets 

hemsida och andra officiella sociala medier såsom Pinterest och Google+. Anledningen till 

denna avgränsning grundade sig i uppfattningen om Facebook, Twitter och Instagram som 

SR:s främsta sociala medier och plattformar vad gäller kommunikation och interaktion med 

publiken.  

 

Vidare gjordes en kartläggning av SRs sociala medier (Bilaga 1) som fungerar som ett 

underlag till den kvalitativa innehållsanalysen. För en djupare insyn i Sverige Radios 

verksamhet skrevs även en kortare sammanfattning av dokument från SR som funnits 

relevanta för studien.  
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1.4 Begreppsförklaring  

Mats Heide menar att begreppen målgrupp och publik är desamma och åsyftar ett företags 

intressenter. Begreppet publik är det modernare av de två, enligt Heide (2011:119), och är 

därmed det begrepp som används i studien. Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst 

och ska därmed rikta sig till hela befolkningen. I denna studie används följaktligen begreppet 

publik vid åsyftande av allmänheten, som är hela SR:s tänkta publik, och inte enbart publiken 

i radion. Vid tal om enbart publiken i radion används begreppet lyssnare.  

 

I studien berörs ett antal begrepp såsom extern kommunikation, strategisk kommunikation, 

PR och publika relationer. Denna variation av begrepp är bland annat ett resultat av vår valda 

teori samt de begrepp som intervjuobjekten använde när de diskuterade företagets 

kommunikation. I denna studie används samtliga begrepp inom ramen för planerad 

kommunikation.  

 

2. Bakgrund 

Den inledande kontakten med Sveriges Radio bestod av mejlkontakt med 

kommunikationsdirektör Helen Hellströmer. Genom denna kontakt fick vi reda på att 

kommunikationsavdelningen leds av Hellströmer och att denna är en del i Analys- och 

kommunikationsenheten (Hellströmer 2014).  

 

Vidare informerades vi om att SR i dagsläget inte har någon nedskriven 

kommunikationsstrategi. Hellströmer menar att Sveriges Radios externa kommunikation 

bygger på sändningstillståndet som företaget tilldelats i egenskap av public service. 

Kommunikationsavdelningens uppgift är att uppehålla en aktiv dialog med publiken samt se 

till att publiken alltid ska veta vad som erbjuds i SRs tablåer och publikevenemang. 

Hellströmer påpekar även att organisationen arbetar väldigt lite med reklam och 

marknadsföring, istället prioriterar SR att komma nära Sveriges medborgare genom aktiviteter 

på lokal och nationell nivå. Hellströmer informerar även om en stor organisationsförändring 

som pågått i ett år som bland annat innefattar skapandet av en officiell 

kommunikationsstrategi (Hellströmer 2014). 
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2.1 Public Service 

Sveriges Radio har ett demokratiskt uppdrag och ansvar när det gäller publicistisk kvalité och 

integritet. På en mediemarknad där konkurrensen om lyssnarna ökar alltmer riskerar de 

medieetiska gränserna att förskjutas. Eftersom Sveriges Radio arbetar utanför den 

kommersiella marknaden är kvalitet, eftertanke och trovärdighet av största vikt. ”Sveriges 

Radio uppfattas av medborgarna som det mest trovärdiga medieföretaget i landet. 

Trovärdigheten är vår största tillgång och förutsättningen för vår överlevnad.” (Henriksson 

2012:2) 

 

I de anslagsvillkor som Regeringen utfärdat för SR:s verksamhet under 2014 beskrivs att 

företaget inte enbart ska delta i den tekniska utvecklingen för produktion och distribution av 

radio, utan även tillgängliggöra kärnverksamheten på olika plattformar. “Utbudet ska 

utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan tillgodogöra sig tjänsterna och 

programmen” (Regeringen 131219). 

 

Public serviceföretagen står inför nya utmaningar i och med den digitala utvecklingen. Som 

public serviceföretag är det en självklarhet att finnas där publiken finns, oavsett var den finns. 

Sveriges Radios VD Cilla Benkö betonar att företaget ska styras av samma principer på 

webben som i radio: 

 

“Public Service står för oberoende, granskande, analyserande och skapande 

journalistik inom en mängd viktiga och tunga områden. Och att vara arenan för det 

demokratiska samtalet och det måste man även vara på nätet. Annars har inte public 

service någon legitimitet. Då blir vi ju en aktör bland många andra” (Nord & Grusell 

2012:83-84).  

 

Möjligheten att finnas på allt fler plattformar innebär en stor utmaning för redaktionernas 

arbete då det gäller att hitta nya effektiva vägar för att få innehållet på de olika plattformarna 

att stödja varandra. Det är viktigt att utveckla strategier för att möta den splittrade publiken på 

allt fler platser med ett innehåll som uppfyller uppdraget, men som samtidigt gestaltas på 

olika sätt för olika publikgrupper (Nord & Grusell 2012:84).  
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3. Tidigare forskning 

Det finns en stor mängd tidigare forskning rörande Sveriges Radio och public service. De 

texter som presenteras nedan berör relevanta begrepp från studiens frågeställningar, däribland 

varumärke och sociala medier.  

 

3.1 Michael Forsman “Lokalradio och kommersiell radio 1975-2010” 

I Michael Forsmans doktorsavhandling “Lokalradio och kommersiell radio 1975-2010”- en 

mediehistorisk studie av produktion och konkurrens, ges ett mediehistoriskt perspektiv på 

konkurrens och förändringar inom svensk radio. Forsman beskriver exempelvis hur Sveriges 

Radios varumärkesarbete utvecklats i och med den ökade konkurrensen på marknaden. Då vi 

ämnar titta på hur Sveriges Radio arbetar med sitt varumärke ser vi denna historiska kontext 

som relevant för vår studie.  

 

Mellan åren 1993 och 2002 baserades Sveriges Radios organisation, produktion och utbud på 

kanalprofilering. Det användes som ett konkurrenskoncept och särartsideologin fortsatte att 

vara aktuell samtidigt som det gällde att skapa uppslutning och identifikation med Sveriges 

Radios helhetliga varumärke snarare än med den egna kanalen eller redaktionen. De lokala 

kanalerna liknades enligt Ove Joanson, ordförande i Förvaltningsstiftelsen för public 

serviceföretagen, vid “egna företag inom Sveriges Radio” (Forsman 2011:94-95).  

 

För SR innebar varumärkesarbetet i den externa kommunikationen att ge en tydlig helhetsbild 

av företaget genom profilering och förnyelse, samt upprätthållande av kontinuitet och 

igenkännande. Frågan var “hur låter public service?” och man arbetade med att skapa ett 

varumärke för kanalernas och företagets identitet. SRs ledning samordnade all 

marknadsföring och information och de anställda skulle tänka i termer av “hela SR” (Forsman 

2011:205-206). 

 

I och med den ökade konkurrensen på marknaden och nya samordningsstrukturer växte 

medvetenheten om betydelsen av SRs varumärken. En delundersökning i SR 2010 var 

Marknadsföringsutredningen (2005). Siktet här var inställt på att Sveriges Radio skulle bli ett 

av Sveriges mest kända varumärken. Utredarna kom fram till att varumärket bör ses som en 

del som inte går att skilja från information om verksamheten samt att varumärkesdimensionen 
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ska vara integrerad i all programverksamhet och prägla planeringen av nya produktioner. 

(Forsman 2011: 241) 

 

I projektet Ett tydligare Sveriges Radio (2007-2009) lyftes vikten och betydelsen av Sveriges 

Radios varumärke. Viktigt var att få information, kommunikation och publikarbete i symbios. 

Utredningen visade att eftersom Sveriges Radios verksamhet är bestående av över 600 

begrepp och inregistrerade varumärken på program- och kanalnivå, är det av stor vikt att man 

skapar något enhetligt. En av åtgärderna blev att företaget 2010 ändrade webbadressen från 

SR.se till sverigesradio.se (Forsman 2011:241-242).  

 

3.2 Linda Florin Brorsson & Stellan Karlsson “Att vara eller inte vara...En 

undersökning om hur Sveriges statliga förvaltningsmyndigheter förhåller sig till 

begreppet varumärke” 

Linda Florin Brorsson och Stellan Karlsson har på kandidatnivå undersökt hur Sveriges 

statliga förvaltningsmyndigheter förhåller sig till begreppet varumärke. Då vår studie berör en 

offentlig organisations varumärkesarbete har det varit relevant att få en inblick i vad 

organisationer i statens tjänst har för relation till varumärkesbegreppet.  

 

Genom en kvantitativ innehållsanalys av kommunikationsdokument från 248 svenska, statliga 

förvaltningsmyndigheter har man urskilt huruvida myndigheten i fråga har ett komplett 

varumärke (Florin Brorsson & Karlsson 2011:iii). Som en bakgrund till undersökningen 

diskuteras att organisationer inom den offentliga sektorn står på en annan grund än 

organisationer inom den privata sektorn vad gäller till exempel organisationens intressenter. 

Den offentliga organisationen har ett ansvar och uppdrag gentemot landets medborgare och 

figurerar inom en annan samhällelig kontext än organisationer inom den privata sektorn. Det 

innebär att förhålla sig till uppdraget från regeringen samt ansvaret inför intressenterna (Florin 

Brorsson & Karlsson 2011:3). 

 

Resultatet i undersökningen visar att enbart en tredjedel av de statliga 

förvaltningsmyndigheterna har ett komplett varumärke (Florin Brorsson & Karlsson 

2011:iiii).Varumärkesarbetet är inte en lika självklar del i en organisations arbete inom den 

offentliga sektorn, jämfört med ett företag inom den privata sektorn. Det diskuteras dock att 

ett komplett varumärke i framtiden kommer att vara en självklar del i myndigheters arbete, då 
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pressen att sticka ut och behovet att synas har blivit större (Florin Brorsson & Karlsson 

2011:31). 

 

3.3 Emmy Nordqvist & Johanna Ternander “Vi är inga maskiner” En studie om 

P4-redaktionernas kommunikation via Facebook.  

Emmy Nordqvist och Johanna Ternander undersöker på kandidatnivå kommunikationen 

mellan fem av Sveriges Radios P4-kanaler och dess lyssnare via Facebook. Studien visar att 

P4-kanalerna kommunicerar via Facebook för att skapa en tvåvägskommunikation och dialog 

med lyssnarna samt för att nå nya målgrupper och förstärka relationen med de befintliga 

lyssnarna. Då vi i vår studie undersöker hur Sveriges Radio använder sig av sociala medier 

kan det vara av relevans att se hur P4-kanalerna arbetar med detta (Nordqvist & Ternander 

2013:2).  

 

Studien visar att P4-redaktionens Facebook är en plats där symmetrisk kommunikation 

eftersträvas för att bygga en relation till publiken. Uppdateringarna består främst av text, men 

även bilder, länkar och videos och dialogen upprätthålls genom uppmaningar till interaktion 

via frågor. Författarna anser att redaktionernas strategier i stort stämmer överens med de 

riktlinjer som Sveriges Radios handbok presenterar (Nordqvist & Ternander 2013:50).  

 

 

4. Teoretisk ram 

Då studien ämnar urskilja Sveriges Radios kommunikativa strategier inleds detta kapitel med 

en beskrivning av strategisk kommunikation. För att få en förståelse för hur Sveriges Radio 

arbetar med sitt varumärke och sin relation till publiken i den externa kommunikationen 

presenteras därefter teori kring varumärke och publika relationer. Slutligen följer en 

redogörelse för teori om sociala medier.  

 

4.1 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation kan definieras som ett företags medvetna kommunikativa åtgärder 

för att nå sina utsatta verksamhetsmål. Detta innebär bland annat planering, ledning och 

genomförande av kommunikativa aktiviteter i relation till företagets publik (Falkheimer & 
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Heide, 2011:13). Även Peter Erikson menar att kommunikation kan ses som ett ledinstrument 

för företag att uppnå sina tänkta mål. Viktigt för det kommunikativa arbetet och dess 

framgång är att kommunikationen ej ses som en separat del inom organisationen, utan istället 

genomsyrar hela företaget och åsyftar alla inom den tänkta publiken (Erikson 2011:48). 

Heide, professor i strategisk kommunikation, menar att James E. Grunigs teori om 

symmetrisk kommunikation bör ses som en ledstjärna inom dagens kommunikativa arbete då 

denna modell betonar vikten av att relationen mellan ett företag och dess publik bör vara 

jämlik (2011:140–141). Grunigs teori består av fyra modeller som definierar fyra olika synsätt 

på kommunikation inom PR. Publicitets-modellen är den första av de fyra modellerna i teorin 

och syftar till kommunikation via publicistiska meddelanden i medier, genom vilka man vill 

övertyga publiken (Grunig & Grunig 1992:305). Den andra modellen är publik-

informationsmodellen syftar på att få journalister att publicera objektiv, men fördelaktig, 

information om företaget (Grunig & White 1992:39). De två första modellerna i Grunigs teori 

innefattar således enbart envägskommunikation, spridning av information från företag till 

publiken (Grunig & Grunig 1992:288). 

 

Grunig menar att den dominerande synen på kommunikation inom PR och kommunikations-

branschen är asymmetrisk, att syftet med arbetet är att få igenom företagets önskningar utan 

att behöva ändra något beteende hos företagen. Detta är gemensamt för de tre första 

modellerna i teorin. Den tredje modellen, tvåvägs-asymmetriska modellen, innefattar mer 

informationssökning och forskning om publiken då man vill skapa meddelanden som med 

största möjlighet påverkar publiken att bete sig i linje med företagens önskan. Inom denna 

modell börjar kommunikationen alltså ses som en tvåvägs-relation (Grunig & White 

1992:39). Den fjärde modellen kallas den tvåvägs-symmetriska modellen och innefattar inte 

enbart informationsinsamling från och om publiker, utan fokuserar även på dialog med 

publiken. Dialogen är menad till att skapa relationer och för att på så sätt kunna hantera 

konflikter. Kommunikationen är här också tvåväg men dessutom mer symmetrisk, där 

övertygande och beteendeförändring kan ske hos både publiken och företaget (Grunig & 

White 1992:39). En tydlig skillnad mellan denna modell och de tre tidigare är att fokus här 

ligger på förståelse snarare än övertalning (Grunig & Grunig 1992:289). Grunig anser att 

asymmetrisk kommunikation leder företag i ineffektiva riktningar och inte är det mest 

fördelaktiga alternativet på lång sikt. Företag får mer av vad de vill genom att också låta 

publiken dra fördel. Därmed är symmetrisk kommunikation att föredra (Grunig & White 

1992:39). Under en föreläsning år 2010 påstod Grunig att företag idag inte har något större 
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val än att vara symmetriska i sin kommunikation och ta in publikens intressen i sina 

överväganden (2010). 

 

För att företag ska kunna förverkliga sina mål krävs en tydlig plan för hur detta ska gå till. 

Erikson gör en åtskillnad mellan begreppen kommunikationspolicy, kommunikationsstrategi 

och kommunikationsplan. En kommunikationspolicy åsyftar riktlinjer för hur det 

kommunikativa arbetet ska utövas inom företaget, hur detta arbete ska fördelas och vilka 

ledord som ska gälla (2011:171). En kommunikationsstrategi ska innehålla ett långsiktigt 

tillvägagångssätt för hur kommunikationen ska användas för att förverkliga företagets 

övergripande mål. Denna ska vara framtidsinriktad och en del av den övergripande 

företagsstrategin, och bidra till att skapa konkurrensfördelar. Kommunikationsplanen avser 

konkreta åtgärder och mål som berör särskilda målgrupper under en begränsad tidsram, och 

kan med fördel skapas årligen för att kunna revideras och utvecklas utifrån företagets behov 

(Erikson 2011:180–186). Huruvida Sveriges Radio, enligt Eriksons definition, har en policy, 

strategi och en plan för kommunikationen berörs i studien.    

 

4.2 Varumärke 

Varumärken kan betraktas som ett företags mest dyrbara tillgång. Det svenska ordet 

varumärke motsvarar en blandning av engelskans begrepp ”trademark” och ”brand”. 

Trademark syftar till en registrering av ett kännetecken för varumärket, som exempelvis en 

vara eller logotyp. Begreppet brand syftar å andra sidan åt de associationer som förknippas 

med varumärket. Ulf Dahlqvist och Frans Melin menar att; ”det är den mentala bild av vad ett 

kännetecken representerar som de facto är varumärket” (2010:81).   

 

Kommunikationen mellan företag och omvärlden har fått en allt viktigare strategisk betydelse 

i och med att informations- och budskapsmängden konstant ökar. Varumärkets roll i 

organisationer blir därmed alltmer central (Bruce Litton 2001:11). Dahlqvist och Melin, som 

förespråkar ökad varumärkesorientering inom den offentliga sektorn, menar att 

varumärkesorientering är viktigt för en effektiv verksamhetsstyrning. Varumärkesorientering 

för ett företag inom den offentliga sektorn innefattar dock en del skilda förutsättningar jämfört 

med ett företag inom privat näringsliv. Ett politiskt styrt företag utgår ifrån en annan 

verksamhetslogik än ett företag med vinstdrivande intressen. För företag inom den offentliga 

sektorn är begrepp som förankring, öppenhet, transparens och tillgänglighet, viktiga och dessa 
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aspekter bör därmed påverka den strategiska utvecklingen och utformandet av 

handlingsplaner (Dahlqvist & Melin 2010:13–14). Det finns vissa risker med att förankra och 

lägga stor vikt på varumärke menar Erikson: “Om ett företag råkar ut för en kris som får 

effekt på varumärket kan det leda till allvarliga konsekvenser”. Välkända varumärken bör 

därför vara lyhörda för kritik (2011:99). Även om intresset för varumärke ökat inom både den 

privata och offentliga sektorn har många företag svårigheter med att i specifika termer 

redogöra för vad det egna varumärket står för och vad som gör det unikt (Melin 1999:19).  

 

Dahlqvist och Melin identifierar fyra olika grupper av organisationer, med olika nivåer av 

varumärkesorientering; Ledarna, Informatörerna, Försäljarna, samt Skeptikerna. Ledarna 

innefattar företag som lägger stark fokus på varumärkesfrågor. Denna grupp ser varumärke 

som det redskap som väver samman en organisation, dess strategier och 

verksamhetsutvecklingen. Synsättet inom denna grupp är att verksamhetsutvecklingen och 

varumärkesutvecklingen i princip bör ses som densamma, samt att man bör arbeta med att 

implementera organisationens kärnvärden i hela verksamheten (Dahlqvist & Melin 2010:28–

29). Informatörerna utgår från att varumärke är en viktig utgångspunkt inom det interna 

arbetet. Inom denna grupp ligger fokus på att sprida varumärket och varumärkesstrategin 

internt inom företaget och en framgångsrik organisationskultur ses som essentiell. Den 

avgörande skillnaden mellan Ledarna och Informatörerna är att man inom företag av den 

senare gruppen har gett varumärket en lägre status och arbetar inte med det lika frekvent 

högre upp inom ledningen (Dahlqvist & Melin 2010:29). Försäljarna ser varumärkesarbetet 

som externt fokuserat och som ett verktyg för att sälja budskap till företagets avsedda 

målgrupp. I denna typ av företag genomsyrar varumärket oftast inte hela organisationen, utan 

fokuserar främst på att skapa varumärken för specifika projekt och events. Skeptikerna är, 

som möjligen avslöjas genom namnet, de organisationer som håller en skeptisk, avvaktande 

ton till varumärkesbegreppet. Inom dessa företag är man ofta inte helt överens om 

verksamhetens kärnvärden och image (Dahlqvist & Melin 2010:29–30).  

 

När det kommer till varumärken är kärnvärden essentiella. De kärnvärden som ett företag 

håller ska fungera som ledstjärnor i varumärkesarbetet, och är det som skiljer ut 

organisationen gentemot såväl kunder som samarbetspartners, massmedia och medarbetare 

(Erikson 2011:101). Kärnvärdena bör vara djupt förankrade internt inom företaget och ska 

fungera som en grund för det strategiska varumärkesarbetet (Dahlqvist & Melin 2010:101). 
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För att kunna kommunicera sitt varumärke till omgivningen krävs en effektiv 

kommunikationsstrategi. Viktigt för ett företag som vill erhålla ett starkt varumärke är att 

försöka, så långt som det går, att samordna och integrera kommunikation, oavsett kanal, för 

att försöka förmedla ett uniformt budskap (Dahlqvist & Melin 2010:151-152).   

 

4.3 Publika relationer 

Mats Heide framhåller att det finns ett stort värde i att företag bygger och upprätthåller starka 

relationer med olika grupper och intressenter. Dessa grupper eller intressenter åsyftar ofta till 

det som kallas för en organisations publik eller målgrupp. Publik ses som det mer moderna av 

de två begreppen. Heide citerar kommunikationsforskarna Ledingham och Bruning som 

påstår att en relation är ”the state which exists between an organization and its key publics in 

which the actions of either can impact the economic, social, cultural or political well-being of 

the other” (Heide 2011:119-120). 

 

Karaktäristiskt för relationer är att de ständigt förändras. Alla relationer bygger på implicita 

kontrakt som styr och kännetecknar hur relationen ser ut. Dessa kontrakt är ständigt under 

förändring och grundas i den senaste interaktionen mellan de berörda. För att en organisation 

ska kunna bygga relationer med en publik krävs en ömsesidig fördel, där inte enbart 

organisationen gynnas. För en organisation som vill upprätthålla en god relation till sin publik 

krävs ett engagemang från båda parter, där organisationen tydligt visar att man är intresserad 

av såväl en kort- som långsiktig relation (Heide 2011:120–121). Hedman menar att relationen 

mellan företag och dess publik kan stärkas genom att företaget samordnar olika typer av 

medier genom flerkanalspublicering. Genom att närvara på flera plattformar kan företaget 

stärka relationen till den befintliga publiken då möjligheterna att nå publiken blir fler. Att 

närvara på flera kanaler ökar även möjligheten att nå flera publikgrupper (Hedman 2008:191-

192 ) 

 

4.4 Sociala medier  

Peter Erikson beskriver sociala medier som “ett samlingsbegrepp för användarstyrt innehåll 

på internet” (2011:107). Begreppet innefattar många olika typer av plattformar, såsom 

bloggar, onlinespel, videoplattformar och sociala nätverkssidor som exempelvis Facebook. I 

denna studie ligger fokus på de tre sociala nätverkssidorna Facebook, Twitter och Instagram. 

Många företag använder i dag sociala medier för att marknadsföra sina varumärken och som 
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en kanal för att få spridning på sitt material. Kaplan menar att sociala medier gör det möjligt 

för företag att direktkommunicera med sina konsumenter på ett effektivare och mindre 

kostsamt sätt än genom mer traditionella kommunikationsverktyg (2010:63–67). 

 

Cooke & Buckley klassar sociala medier som en medierevolution och påstår att aktiviteten i 

dessa medium är mer demokratisk och öppen, eftersom konsumenterna själva kan välja vilket 

material de tar del av. Falkheimer & Heide instämmer och anser att sociala medier har skapat 

ett nytt sätt att kommunicera och interagera, och menar att människor i stor utsträckning 

använder dessa medium för att ställa frågor och få svar från andra människor. Sociala medier 

är unika på sättet att företag har tillgång till ett så stort antal människor, från olika publiker, 

vilket gör det lättare att kommunicera och upprätthålla en dialog(Falkheimer & Heide 

2011:32–33). 

 

Enligt Wilcox & Cameron är sociala medier bra verktyg för företag att nå stora och 

mångfaldiga publiker (2012:272). Sociala medier kan, om de används på ett effektivt sätt, 

fungera som goda plattformar för företag att skapa och upprätthålla starka och långsiktiga 

relationer med sina publiker. Forskare inom marknadskommunikation pekar dock på en viss 

fara med sociala medier. Vare sig ett företag är kommersiellt eller offentligt är det viktigt 

tillsätta ordentliga resurser för att kommunicera med olika publiker via sociala medie-

plattformar, då negativa budskap från konsumenter kan få stor spridning väldigt snabbt 

(Falkheimer & Heide 2011:38). 

 

Solis & Breakenridge, forskare inom marknadsföring, antyder att sociala medier har förändrat 

föreställningarna om strategisk kommunikation och PR. Där företag tidigare har haft 

möjlighet att kontrollera vad för information som finns tillgänglig för publiken genom 

strategiska pressmeddelanden, kan nu privatpersoner skapa strategiska meddelanden och göra 

dessa synliga för stora mängder människor (Falkheimer & Heide 2011: 34-37). Även Grunig 

påstår att sociala medier har påverkat PR och strategisk kommunikation väsentligt. Statistik 

har visat att nära hälften av alla PR-avdelningar i USA år 2010 ansvarade för sociala medier 

och nätverkande på internet. Sociala medier har blivit väldigt viktiga för den strategiska 

kommunikationen enligt Grunig (2010:9). 

 

Den ökade interaktionen som möjliggörs genom sociala medier har gjort det lättare för företag 

att kommunicera symmetriskt, menar Falkheimer & Heide (2011:32). Även Wilcox & 
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Cameron anser att sociala medier är goda exempel på Grunigs koncept om två-

vägssymmetrisk kommunikation, där fokus ligger på dialog och engagemang mellan företag 

och privatpersoner. Dock pekar forskning på att företag ofta har dubbla motiv när de utför 

två-vägskommunikation på sociala medier med sin publik. Även om företag använder dialog 

med publiken på sociala medier, så har många av dessa i grunden asymmetriska motiv 

(Wilcox & Cameron 2012:168). 

 

Kaplan har skapat ett flertal rekommendationer för företag som använder sociala medier. 

Företag bör vara selektiva och noga välja ut de plattformar de vill vara en del av. Detta val bör 

styras utifrån företagets tänka målgrupp. Sociala medier-plattformar lockar ofta olika grupper 

av människor och därmed bör företag vara medvetna om var deras målgrupp är aktiv. För att 

få största möjliga räckvidd kan det emellertid vara lönsamt för företag att vara aktiva på flera 

sociala medier. Det är dock av stor vikt att dessa företag presenterar ett enhetligt budskap 

genom alla sina kanaler (Kaplan 2010:65). 

 

Om man vill utveckla en relation genom sociala medier är det essentiellt att vara aktiv, då 

sociala medier bygger på spridning av material och interaktion. Företagens aktivitet och 

deltagande bör gå längre än att enbart besvara kritiska kommentarer och försvara den egna 

produkten (Kaplan 2010:66). Det är avgörande för företags framgång på sociala medier att 

man skapar en miljö där publiken kan engagera sig i en aktiv dialog. För att få publiken att 

intresseras av företagets sociala medier-kanaler är det viktigt att ta reda på vad publiken gillar 

att ta del av och föredrar att tala om, och sedan anpassa materialet man publicerar utifrån detta 

(Kaplan 2010:66).   

 

4.4.1 Sociala medier och offentliga verksamheter  

Ines Mergel skriver om offentliga verksamheters användning av sociala medier, utifrån ett 

amerikanskt exempel. Sociala mediers främsta användningsområde hos offentliga 

verksamheter är spridning av material som redan publicerats på webben, på exempelvis 

verksamhetens hemsida. Sociala medier används även för att samla in behövd information 

från allmänheten, vilket kan göras genom att exempelvis ställa frågor till publiken. En 

utmaning för verksamheter gällande sociala medier är den ständiga förändringen och 

uppkomsten av nya sociala medier-plattformar. Företag måste därmed konstant vara medvetna 

om vilka sociala medier publiken är aktiv på. Ytterligare en utmaning ligger i att de som äger 



18 
 

och tillhandahåller sociala medier-plattformar har full kontroll över de teknologiska 

möjligheter som erbjuds, och på så sätt kan ändra ett företags möjligheter att kommunicera 

utan förvarning (Mergel 2012:282-283). 

 

Att närvara på digitala plattformar kan skapa nya möjligheter för public service-medierna då 

de kan rikta sig till specifika publikgrupper med ett visst innehåll. Detta innebär att public 

service-medierna kan få närmare kontakt med medborgarna, vilket kan stärka demokratiska 

processer och till exempel leda till ökad mångfald. Nord & Grusell menar dock att sociala 

medier kan leda till problem för public service. Det kan vara dyrt att erhålla en effektiv 

närvaro på nya plattformar och aktiviteterna på sociala medier kan uppfattas som för avskilda 

från den traditionella verksamheten (2012:26). I och med att allmänheten blir alltmer splittrad 

i sin medieanvändning menar Nord & Grusell att public serviceföretag i allmänhetens tjänst 

bör verka på de plattformar där publiken finns. I samband med detta är det viktigt att 

företagen bestämmer hur uppdraget ska uppnås även på sociala medier (2012:50-51).  

 

 

5. Metod 

Denna kvalitativa undersökning är ett typiskt exempel på en fallstudie då studien undersöker 

en enskild organisation utifrån ett flertal olika källor och aspekter (Ekström, Larsson 

2010:19). För att få en djupare förståelse för hur Sveriges Radio kommunicerar externt och 

varför kommunikationen ser ut som den gör valdes kvalitativa intervjuer som den primära 

metoden. Intervjuerna kan ge djupgående information om hur Sveriges Radio kommunicerar 

med sin publik, hur public service-uppdraget påverkar kommunikationen, hur sociala medier 

används samt hur arbetet med varumärket ser ut. För att undersöka hur Sveriges Radio 

faktiskt kommunicerar via sociala medier utfördes en kvalitativ, retorisk analys av material 

från SR:s officiella konton på Facebook, Twitter och Instagram. Som ett komplement till den 

retoriska analysen utfördes även en kartläggning av SR:s sociala medier (se Bilaga 1). Denna 

ska enbart ses som en bakgrund och ej som en huvudsaklig metod, och kommer därmed inte 

att beröras i detta kapitel.  
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5.1 Kvalitativa intervjuer   

Det finns flera former av kvalitativa intervjuer. I denna studie utfördes kvalitativa, semi-

strukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer är varken fullständigt öppna eller helt slutna 

som frågeformulär. Man skapar en intervjuguide som är uppbyggd av vissa teman och som 

presenterar möjliga förslag på frågor till intervjun (Kvale & Brinkmann 2014:45). Detta ger 

därmed möjligheten att ställa relevanta följdfrågor, vilket innebär att på ett flexibelt sätt följa 

upp med frågor till intervjupersonens svar, som är relevanta för studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann 2014:182). Personliga intervjuer som metod har en lång tradition inom 

samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner, och däribland även medie- och 

kommunikationsvetenskap (Larsson 2010:54–56). 

 

Kvale & Brinkmann menar att forskningsprocessen vid kvalitativa, personliga intervjuer kan 

delas in i ett antal steg. Dessa steg är; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering. Det första steget, tematisering, handlar om att formulera syfte 

och urskilja teman som berör de problem man vill belysa (Kvale & Brinkmann 2014:144). 

Syftet med studiens två intervjuer är att få en personlig inblick i Sveriges Radios externa 

kommunikationsarbete. Urvalet av intervjupersoner baseras på deras position, som högst 

ansvariga inom sina respektive områden, på Sveriges Radio. De två intervjuerna har varsitt 

syfte, intervjun med kommunikationsdirektör Helen Hellströmer avser ge en helhetlig men 

djupgående bild av SRs externa kommunikation utifrån teman och begrepp som 

kommunikationskanaler, varumärke och relationsbyggande. Intervjun med sociala medier-

ansvarig Per Palmqvist avser ge en specifik inblick i SRs användning av sociala medier i 

deras externa kommunikation. Initialt planerades även en intervju med Sveriges Radios VD 

Cilla Benkö. Kort innan den planerade intervjun valde dock Benkö att ställa in. Under 

mejlkontakt med Hellströmer informerades vi om att SR inte har någon nedskriven 

kommunikationsstrategi utan att man istället utgår från VD:s strategier som presenteras i den 

årliga verksamhetsplanen. Syftet med intervjun med Benkö var därmed att få en inblick i hur 

kommunikation värderas i relation till hela verksamheten och hur riktlinjerna för 

kommunikationsarbetet utformas. Ett gemensamt syfte för intervjuerna var att se hur Sveriges 

Radios externa kommunikation på de olika nivåerna; kanal, kommunikationsavdelning och 

VD, präglas av public service-uppdraget. 

 

Inom nästa steg planerades arbetet och intervjuguiderna. Efter att intervjuerna bokats 

påbörjades utformningen av intervjuguiderna (se bilaga 2 & 3). Larsson menar att de teman 
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man urskiljer utgör varsitt eget frågeområde i intervjuguiden och man bör inom varje område 

gå från breda, övergripande frågor till mer specifika. Rekommendationen är att man börjar 

med enklare inledande frågor och väntar med mer känsliga frågor till ett senare skede i 

intervjun. Språkligt menar Larsson att frågorna ska vara så enkla och tydliga som möjligt och 

att man bör vara noga med att enbart fråga om en sak i varje fråga (Larsson 2010:65). Till de 

båda intervjuerna utformades intervjuguider med många detaljerade frågor. Samtidigt fanns 

en medvetenhet om att eventuellt behöva utelämna vissa frågor samt konstruera följdfrågor 

baserade på intervjupersonens svar och intervjutid.  

 

Efter att intervjuerna utfördes gjordes en något tvättad transkription, det vill säga en 

ordagrann transkription utan hänsyn till ton eller kroppsspråk. I samband med 

sammanställningen av intervjusvaren fanns ett behov av att ställa ytterligare frågor till både 

Palmqvist och Hellströmer för att få mer kompletta svar i relation till frågeställningarna. 

Dessa frågor besvarades via mejl och har inkluderats i slutet av transkriptionerna (se bilaga 4 

& 5). Därefter kategoriserades intervjudatan utifrån studiens fyra frågeställningar. 

Intervjuresultaten delades alltså in efter kategorierna kommunikationsmål, 

kommunikationsstrategier (uppdelad i varumärke och publika relationer), sociala medier och 

public service. Resultaten från de två intervjuerna presenteras i en gemensam text, för att få en 

helhetlig bild av Sveriges Radios kommunikation, samt med orsak av att vissa av frågorna 

ställdes till båda respondenterna.  

 

5.2 Retorisk analys 

Materialet till den retoriska analysen består av inlägg från Sveriges Radios officiella 

Facebook-, Twitter-, och Instagram-sidor. Vid kartläggningen av SRs sociala medier bestod 

urvalet av material från den senast avslutade månaden vid tidpunkten av utförandet, vilket var 

oktober 2014. Följaktligen gjordes urvalet till den retoriska analysen från samma månad. 

Urvalet bestod av de första inläggen från oktober månad på de tre plattformarna. Utifrån 

studiens tidsram analyserades 5 inlägg vardera på Instagram och Twitter. På Facebook 

analyserades 8 inlägg. Genom kartläggningen upptäckte vi nämligen att Facebook är den 

plattform som uppdateras mest och är störst. Därmed lades störst vikt på Facebook-inläggen i 

den retoriska analysen.    
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Analysen utfördes med Orla Vigsøs modell “den retoriska situationen” som bas. Modellen 

bygger på tanken att retorik alltid är grundad i en situation där “någon försöker övertyga 

någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en bestämd plats” (Vigsø 

2010:217).  Modellen består av fem frågor: vem är det som försöker övertyga? vem är det 

som man försöker övertyga? vad är det man vill övertyga om? vilken kontext sker det i, dvs. 

tid & plats? hur försöker man övertyga? Samtliga frågor innehåller vissa underfrågor som kan 

ställas till texten (Vigsø 2010:218). Trots att Vigsøs modell utgjort basen till den retoriska 

analysen, har flera modifieringar varit nödvändiga för att modellen ska anpassas till studiens 

syfte. Frågan om medium valdes bort då vi själva gjort urvalet av medium. Frågan gällande 

målgrupp och mottagare valdes bort helt, då varken målgrupp eller mottagare går att urskilja 

enbart genom inläggen. Till frågan om hur man försöker övertyga har ytterligare en 

underfråga adderats, rörande vilken ton avsändaren har. Detta på grund av att Sveriges Radio i 

handboken för sociala medier betonar vikten av att finna sin egen tonalitet på de sociala 

medierna, och då vi även ställt en fråga rörande detta i intervjun med Per Palmqvist. Ett av 

våra mål med den retoriska analysen var även att undersöka interaktionen på sociala medier, 

och därmed var inläggens kommentarer relevanta att analysera. För att inkorporera analysen 

av kommentarsfälten lades ytterligare en fråga till i modellen, rörande hur avsändaren 

interagerar med kommentatorerna.  

 

Då vissa delar av materialet inte enbart innehåller språklig text utan även bilder eller 

videoklipp, fick vi anpassa modellen efter detta. Det här gäller i synnerhet Instagram som är 

ett socialt medium med fokus på bilder. Den retoriska analysen gjordes multimodal genom att 

inkorporera semiotiska element för att på så sätt kunna utvinna betydelse även från de bilder 

och videoklipp som SR publicerar i sina sociala mediekanaler. Genom att göra den retoriska 

analysen med inslag av semiotik såg vi en möjlighet att undersöka hur de språkliga delarna av 

materialet samverkar med de icke-språkliga. Den semiotiska bildanalysen utfördes som en del 

av den andra frågan i modellen som berör vad man vill övertyga om. Bilden känns här som ett 

viktigt medel genom vilket man vill övertyga. 

 

Inom semiotiken ligger fokus på kommunikation som betydelseskapande och inom 

traditionen benämns alla meningsbärande teckensystem som ”text”. Skriftlig text, filmer och 

bilder kan därmed alla ses som text (Bergström & Boréus 2012:21). I semiotiken ligger 

betoningen på texten och dess relation till den kultur som texten produceras och mottages i. I 

de semiotiska delarna av analysen lånades Roland Barthes begrepp denotation och 
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konnotation vilka kan ses som två olika nivåer, eller ordningar av beteckning (Fiske 

1990:250). 

 

Denotation kan ses som en texts självklara betydelse, dess kärnbetydelse. Det denotativa är 

det som går att objektifiera och på den denotativa nivån vill man i en bildanalys försöka 

urskilja bildens grundelement, del- och helhetsbetydelser. Även externa element av bilden, 

såsom bildtexter, rubriker och ljud är relevanta att bemöta på den denotativa nivån då dessa 

kan påverka del- eller helhetsbetydelsen (Cornell 1988:91). 

 

På den konnotativa nivån ska man analysera textens bi- eller medbetydelser. Man bör titta på 

kulturella associationer, det vill säga associationer som delas inom en särskild grupp eller en 

viss kultur eller subkultur (Cornell 1988:91). Här undersöks det samspel som äger rum när 

tecknet möter mottagarens känslor, uppfattningar och värderingar (Fiske 1990:118-120). 

 

I den fjärde frågan berörs appellformerna logos, ethos och pathos. Karaktäristiskt för logos är 

att hålla sig till ämnet, att utifrån fakta beskriva fenomen på ett sakligt sätt. Det är viktigt att 

sträva efter objektivitet och appellera till mottagarens rationella sida. Ethos fokuserar på 

appell genom mottagarens förtroende för avsändaren och bygger på aspekter som karaktär, 

personlighet och kompetens hos avsändaren. Ethos är inte strikt situationsbundet, känslorna 

som mottagaren håller för avsändaren kan uppkomma före, under eller efter meddelandet. 

Karaktäristisk för pathos är appell till mottagarens känslor, positiva som negativa. Pathos är 

situationsbundet och sinnestillståndet i en situation är viktigt. Här kan man titta på 

värdeladdade ordval (Vigsø 2010:221). 

 

Nedan beskrivs den modell studien utgått ifrån; 

1.Vem är det som försöker övertyga? 

       - Vem är textens avsändare? 

       - Är avsändaren explicit eller implicit? 

       - Presenteras avsändaren som en enskild person, en grupp eller en organisation? Eller är 

det en kombination där en enskild person representerar en grupp eller en organisation? 

       - Påverkar avsändarens karaktäristik mottagandet av budskapet? 

       - Presenteras någon information om avsändarens karaktär eller kompetens? Kan detta 

vara implicit? 
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2. Vad är det man vill övertyga om? 

       - Vad är textens syfte? 

       - Är syftet explicit eller implicit? eller en kombination? 

       - Har texten ett dubbelt syfte, där den vill övertyga om något samtidigt som den visar på   

avsändarens goda image? 

       Bild eller video: 

       -Beskriv på denotativ nivå. 

       -Beskriv på konnotativ nivå. 

 

3. Vilken kontext sker det i, dvs. tid & plats? 

       -Är texten bunden/beroende av någon tidskontext? 

       -Är texten bunden/beroende av någon kulturell kontext? 

       -Finns det något i texten som pekar på en sådan tid eller plats? 

 

4. Hur försöker man övertyga? 

       -Är den språkliga texten eller bilden den bärande komponenten i texten? 

       -Vilken ton använder avsändaren? 

       -Försöker texten övertyga genom appell till logos, ethos eller pathos eller flera? 

       -Är texten en del av en större kampanj eller är det tal om en självständig text? 

 

5. Hur interagerar avsändaren med kommentatorerna? 

       -Vilka kommentarer svaras på? Vilka kommentarer svaras inte på? 

       -Vilken ton använder avsändaren?  

 

Den retoriska analysen av de enskilda inläggen finns att läsa i Bilaga 6. Efter att analysen 

färdigställts kvantifierades den kvalitativa datan utifrån kategorier som urskilts under arbetets 

gång. Resultatet presenteras primärt utifrån respektive medium baserat på dessa kategorier. 

Följaktligen presenteras en sammanfattning av datan. Att kvantifiera data innebär att urskilja 

ett antal kategorier för att sedan räkna antalet instanser av dessa (Silverman 2011:64). Ett 

exempel på kategorier som urskilts rör tonen i inläggen, vilka är objektiv, subjektiv, 

humoristisk och personlig.   
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5.3 Metodkombination 

För att få en så fullständig redogörelse som möjligt av våra frågeställningar användes olika 

typer av data samt metoder. Alan Bryman, professor i organisations- och 

samhällsvetenskaplig forskning, menar att en metod möjligtvis inte ger tillräckligt med bredd 

och djup i en undersökning och Webb m.fl. menar att forskare kan få större tilltro till sina 

resultat och slutsatser om dessa kommer från fler än en metod (Bryman 1997:166). Vid sidan 

av vår primära metod i form av kvalitativa intervjuer har vi därmed även utfört en retorisk 

analys för att undersöka huruvida det intervjuobjekten säger stämmer överens med 

organisationens praktiska arbete. För att stärka resultatet i vår studie har vi utfört en 

datatriangulering genom att komplettera metoderna med ytterligare data i form av dokument 

utfärdade av Sveriges Radio, samt en kartläggning. Triangulering innebär användandet av mer 

än ett forskningsinstrument för att undersöka de viktigaste variablerna, och få mer än en typ 

av data. En annan forskare som betonat vikten av triangulering är Denzin, som ser det som ett 

sätt att kombinera observatörer, teoretiska perspektiv, informationskällor och metodologier 

(Bryman 1997:157).   

 

5.4 Metodkritik  

Något som skiljer kvalitativ metod från kvantitativ är att den kvalitativa utgår från forskarens 

perspektiv. Denzin och Lincoln betonar vikten av forskarens närvaro och tolkningsarbete i 

kvalitativ metod (Alvesson & Sköldberg 2008:17). Forskare tolkar ständigt världen utifrån en 

förförståelse vilket kan ifrågasätta det vetenskapliga värdet i tolkande, kvalitativa metoder. 

Samtidigt är det inte den enskilda forskarens tolkning som är det intressanta och vetenskapen 

är inte subjektiv i den betydelsen. Enskilda upplevelser, erfarenheter och uppfattningar ska 

inte styra forskningen (Ekström & Larsson 2010:16). 

 

Vad gäller de både kvalitativa metoderna i denna studie har valet och bearbetningen av teori 

utförts innan de kvalitativa undersökningarna. Detta kan utgöra ett hinder för forskaren att se 

världen genom aktörernas ögon och ovanliga aspekter av den sociala verkligheten (Bryman 

1997:105).  

 

5.4.1 Etik  

Det finns ett flertal etiska frågor som rör intervjuforskningen. Dessa behandlar faktorer som 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll i intervjun (Kvale & Brinkman 
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2014:105). I och med att intervjupersonerna är intervjuade i egenskap av deras tjänst på 

Sveriges Radio och inte som privatpersoner undkommer vi många av dessa problem. Detta 

gäller exempelvis anonymitet. Rörande samtycke informerades båda intervjupersonerna om 

syftet med intervjuerna samt studiens helhetliga syfte.  

 

5.4.2 Validitet och reliabilitet  

En studies vetenskapliga kvalitet är beroende av validiteten och reliabiliteten i utförandet. 

Validitet avser en studies giltighet och syftar till att man undersöker det man avsett och 

angivit att undersöka (Larsson 2010:76). Denna studie avser att undersöka Sveriges Radios 

externa kommunikation i egenskap av public serviceföretag. Genom att utföra intervjuer med 

kommunikationsansvariga på SR har vi fått svar på hur organisationen ser på och arbetar med 

den externa kommunikationen. Den retoriska analysen har gett en närmare inblick i hur SR 

kommunicerar genom en av sina främsta externa kanaler. Vad gäller den kvalitativa 

intervjumetoden är validiteten bland annat beroende av intervjuguidens utformning och 

relevans för studiens syfte. Ett antal frågor och svar visade sig svåra att kategorisera utifrån 

våra frågeställningar och var därmed inte relevanta för syftet. I och med att dessa exkluderats 

från resultatet ser vi inte att de påverkar studiens validitet i den bemärkelsen. För att stärka 

validiteten i den retoriska analysen utfördes en testanalys av Vigsøs modell på ett inlägg per 

plattform, varpå modellen modifierades för att öka dess relevans för syftet. Som tidigare 

nämnt kritiseras kvalitativ forskning för att baseras för mycket på forskarens tolkningar. Vi är 

medvetna om att detta är en svaghet i studien. Genom att konsekvent följa en modell i den 

retoriska analysen har materialet tolkats på ett systematiskt sätt, vilket möjligen kan stärka 

validiteten i resultatet. I och med trianguleringen har studien undersökt olika typer av 

empiriskt material, som alla säger något om Sveriges Radios kommunikation. Genom att 

ställa intervjuresultaten samt dokumenten mot resultatet av den retoriska analysen ges en bild 

av hur Sveriges Radio själva presenterar sitt arbete samt huruvida detta stämmer. Detta kan 

möjligen öka validiteten genom att ge ett mer giltigt resultat där olika källor vägs mot 

varandra.  

 

Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet och innebär bearbetning av datan på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt, för att resultaten ska kunna replikeras eller generaliseras 

(Larsson 2010:76). Bryman menar att fallstudier skapar svårigheter att generalisera resultaten 

då man utgår från ett specifikt fall och dess förutsättningar (Bryman 1997:106). Då denna 



26 
 

studie är en fallstudie av Sveriges Radio blir reliabiliteten mer en fråga om replikering och tid. 

Den data som intervjuerna och analysen presenterat skulle möjligen sett annorlunda ut om 

insamlingen skett vid ett annat tillfälle, då SR och sociala medier förändras snabbt. Båda 

dessa är i ständig utveckling och reliabiliteten kan därmed ses som låg. Studien syftar å andra 

sidan till att undersöka frågeställningarna utifrån hur det ser ut just nu och kan därmed ses 

som relevant i sin tidskontext.  

 

Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att få en representativ bild av Sveriges Radios 

kommunikativa arbete. Huruvida två intervjuer kan ge en representativ bild av ett företag kan 

ifrågasättas, och ses som en svaghet med studien. I statistisk mening kan enbart två intervjuer 

ej ses som representativa. Vi anser dock att det kan ses som en styrka att vi intervjuat de högst 

ansvariga personerna inom kommunikation respektive sociala medier, då deras kompetens 

kan förväntas vara hög och därmed i substantiell mening vara representativt för företaget. För 

att ytterligare stärka tillförlitligheten i resultaten har ett visst antal likadana frågor ställts till 

båda intervjupersonerna. Om intervjun med Benkö i egenskap av VD utförts hade 

tillförlitligheten möjligen varit större.  

 

En återkommande invändning rörande reliabilitet i en kvalitativ intervjumetod är problemet i 

att olika intervjuare kan få olika svar på samma frågor. Om intervjupersonerna ger olika svar 

till olika forskare, eller möjligen ändrar uppfattning om något mellan utförda intervjuer blir 

intervjuresultatet inte fullständigt tillförlitligt (Kvale & Brinkman 2014:274). För att öka 

tillförlitligheten i intervjudatan lät vi Per Palmqvist, efter eget bevåg, läsa transkriptionen av 

sin intervju för att se om svaren representerade det han ville säga, samt om han ville tillägga 

något. Vi förstår att det kan ses som en svaghet att vi inte bad Hellströmer göra densamma.  

 

Vi är medvetna om att antalet inlägg som analyserats i den retoriska analysen ej kan ses som 

representativt för hela SRs användning av dessa medium. Därmed kan det vara problematiskt 

att dra generella slutsatser, vilket påverkar studiens reliabilitet. Studien ämnar dock inget 

generaliseringsanspråk. Den retoriska analysen ska ge ett exempel på hur Sveriges Radio 

använder sociala medier, då fallstudien syftar till att urskilja de generella och grundläggande 

förhållanden som kommer till uttryck i de specifika fallen (Ekström, Larsson 2010:19) vilket 

här kan likställas med inläggen.  
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6. Dokument   

6.1 Tillståndsperioden 2010-2013 

I dokumentet Sveriges Radio i förändring 2010-2013 beskrivs de förändringar och strategier 

SR arbetat utifrån under den förra tillståndsperioden. Under varumärkesstrategi förklaras att 

SR i början av förra tillståndsperioden satte igång ett “genomgripande varumärkesarbete”. 

Tanken bakom arbetet var att göra Sveriges Radio och andra relaterade varumärken klarare 

för lyssnarna (Rosén 2014:48). Undersökningar hade visat att majoriteten av lyssnarna ej 

orienterade sig efter program utan att man baserade sitt lyssnade på de olika radiokanalerna, 

som visade sig vara SR:s starkaste varumärken. Det påpekas även att företagets förra grafiska 

profil arbetades fram under en period när konkurrensen såg väldigt annorlunda ut jämfört med 

idag, och man behöver nu skapa en varumärkesstrategi som är relevant för dagens digitala 

värld och mediemarknad. SR definierar varumärke som en blandning av engelskans 

“trademark” och “brand”. I dokumentet framför man att en stor utmaning ligger i att slå fast 

“hur Sveriges Radios varumärken påverkas och uppfattas när de i en digital värld i hög 

utsträckning verkar på de sociala plattformarna” (Rosén 2014:49-50).  

 

6.2 Tillståndsperioden 2014- 

I Sveriges Radios direktiv för den pågående tillståndsperioden har VD Cilla Benkö fastställt 

ett antal ambitioner, idéer och direktiv med syftet att utveckla Sveriges Radio med start 2014. 

När det gäller SRs externa kommunikation urskiljer vi bland annat en vilja hos Sveriges 

Radio att varje dag bevisa sin trovärdighet och sitt oberoende, att utveckla den aktiva dialogen 

med publiken, tillgodose publikens föränderliga medievanor och hjälpa lyssnarna att hitta 

vidare i det omfattande medieinnehållet. Mer specifikt vill man bland annat vidareutveckla 

sociala medier, nå minoritetspubliken bättre, samt nå en större tonårspublik (Benkö, 2014b). 

6.3 Sociala medier: en handbok för journalister 

År 2013 gav Sveriges Radio ut boken ”Sociala medier: en handbok för journalister”. 

Handboken innehåller en stor mängd kunskap och tips rörande sociala medier-användning i 

egenskap av företagskommunikation och journalistik. I den här delen berörs enbart 

övergripande information från handboken som funnits relevanta för studiens syfte.  

 

SR uppmärksammar sociala medier som ett naturligt element i människors vardag, inte enbart 

i Sverige utan även globalt. Sociala medier ses som perfekta kanaler för kommunikation med 
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publiken, genom att man kan utveckla sitt nätverk, sprida material och erhålla nya kunskaper 

som kan vara till hjälp i det journalistiska arbetet. I boken skriver man: 

 

”Genom att finnas där vår publik är och visa att vår kommunikation är allvarligt 

menad kan vi bli trovärdiga och relevanta också för dem som inte har en tidigare relation till 

Sveriges Radio”(Gillinger 2013:9). 

 

SR påpekar att det är viktigt att inte glömma att sociala medier kallas ”sociala” av en 

anledning. När man börjar arbeta med sociala medier öppnar man upp för dialog och det är 

därmed särskilt viktigt att vara social. Man påpekar att dialog kräver både svar och ett 

bidragande till det pågående samtalet (Gillinger 2013:11). I boken diskuteras även val av 

medium. Enligt författarna bör valet av medium styras av den form av relation man vill 

bygga, och antyder att Twitter är rätt medium för den som behöver vara snabb i sin 

kommunikation, medan Facebook är mer fördjupande. Twitter framställs här som ett medium 

där man lätt kan sprida egenproducerat material, och som därmed är ett populärt verktyg för 

journalister och makthavare. Facebook ses som ett viktigt verktyg för ett företag som vill 

släppa in allmänheten och presentera de ”ansikten” som representerar företaget. Facebook är 

även ett bra medium om man vill arbeta för ökat förtroende och samarbete med sin publik. SR 

antyder även i boken att aspekten ”när” man publicerar något är mer avgörande på Twitter än 

på Facebook då ett inlägg på Twitter enkelt försvinner i det snabba flödet. På grund av detta 

kan det vara gynnsamt att publicera likartat material vid flera tillfällen på Twitter (Gillinger 

2013:12–13). 

 

Sveriges Radio menar att människor hellre har kontakt med specifika personer än med 

företag. I egenskap av detta kan det därför vara fördelaktigt att signera företags officiella 

konton med namn på personen som sköter kontot. På Twitter kan det även vara nyttigt att 

retweeta inlägg från enskilda medarbetare för att utöka företagets nätverk och framstå som 

mer personliga (Gillinger 2013:17–18). 

 

För att kunna se om det sociala medier-arbetet är framgångsrikt är det viktigt att mäta sin 

framgång. Man bör som företag ha tydliga mål med sin kommunikation via sociala medier. 

Dessa kan exempelvis vara kvantitativa mål som att öka sitt följar- eller besöksantal (Gillinger 

2013:23). SR presenterar i handboken ett antal tips för att öka antalet följare. Man bör som 

företag exempelvis vara personlig utan att vara för privat eller partisk, ge tack till personer 
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som hjälpt företaget via sociala medier, samt föra en dialog med sina följare, inte en monolog. 

Det är även viktigt att vara tydlig på sin hemsida och sina sociala medier vilka olika tjänster 

som man är aktiv på (Gillinger 2013:31). 

 

SR skriver att företaget har en slags överenskommelse, eller ett kontrakt, med sina besökare 

på sociala medier. Besökarna har vissa förväntningar på hur Sveriges Radios program, 

redaktioner och medarbetare bör handla i sociala medier. Dessa förväntningar är skapade 

utifrån SRs agerande i radiokanalerna och på webben. SR menar alltså att företaget genom allt 

sitt agerande skapar en överenskommelse med besökarna om vad de kan förvänta sig i 

Sveriges Radios kommunikationskanaler. Denna överenskommelse innefattar exempelvis hur 

ofta man ska publicera inlägg, hur ofta man ska föra dialog med sina besökare, vad inläggen 

ska innehålla för typ av information och vilken ton man ska använda. Det är viktigt att finna 

sin egen ton i sociala medier och sedan hålla sig till den (Gillinger 2013:36-39).  

 

Handboken för sociala medier betonar att dialog är grunden i allt sociala medier-arbete och 

den som gör att publiken lär känna SR. Genom diskussioner, småprat, närvaro i 

kommentarsfält och annan kommunikation tillåts lyssnarna att delta (Gillinger 2013:35), 

”Som public service-bolag vill vi att så många röster som möjligt ska få höras, det gäller även 

i kommentarsfälten.” (Gillinger 2013:53). Vidare ska Sveriges Radio självklart svara på 

kommentarer. Enligt boken är det viktigt för redaktionen att ansvara för ett bra 

diskussionsklimat i kommentarfältet genom att lägga ned tid och ansträngning på att skapa bra 

förutsättningar för deltagandet. I kommentarsvaren ska man gärna ha en personlig ton genom 

att inleda inlägget med att benämna personen man tilltalar (Gillinger 2013:39-44). Negativa 

kommentarer i form av kritik och ifrågasättanden är viktiga att besvara, detta med en ödmjuk 

och ärlig ton för att inte öka missnöjet. Sveriges Radio menar även att det är viktigt att vara 

personlig i sin dialog. Detta innebär att följarna ska se att det finns en människa bakom 

inläggen, någon att relatera till mer än ett medieföretag. Människor litar mer på personer än på 

stora företag. När besökarnas kännedom om avsändaren ökar och dessa litar på att man menar 

allvar med frågor och interaktion i kommentarfältet kommer besökarnas benägenhet att hjälpa 

till med spridning och tips att öka (Gillinger 2013:95).  

 

Eftersom sociala medier till stor del handlar om att framföra sina åsikter kan det bli 

problematiskt att verka i sociala medier när man är beroende av public service. I handboken 

för public service står det att medarbetare inte ska yttra egna åsikter i kontroversiella frågor. 
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Det är dock fortfarande möjligt att ingå i diskussioner, så länge man inte tar ställning. 

Handboken betonar dock att det är svårt att dra en skarp gräns mellan vad man får och inte får 

göra i sociala medier (Gillinger 2013:55-56).  

 

För att få spridning på materialet i sociala medier är det viktigt att bygga upp ett starkt nätverk 

och publicera värdefulla inlägg. Bilder, filmer och ljudklipp är viktiga ingredienser för detta. 

Materialet ska vara attraktivt, lättillgängligt och enkelt att dela, har man en bild, tydlig rubrik 

och säljande ingress ökar chanserna för detta (Gillinger 2013:91). Man måste kunna motivera 

varför något är intressant, att enbart publicera en länk utan någon beskrivning minskar 

chansen för att besökarna ska sprida den (Gillinger 2013:95).  

 

Olika sociala medier erbjuder alla olika möjligheter att kommunicera på och sprida 

information genom, och SR menar att man därför bör se de olika sociala medierna som delar 

av en helhet. Viss information kan vara relevant att sprida via Facebook och annan via 

Twitter. Viss information kan vara viktig att sprida på flera sociala medier (Gillinger 

2013:96). Det är viktigt att koppla ihop de olika kontona, särskilt om man valt att posta olika 

inlägg på olika tjänster (Gillinger 2013:101)  

 

 

7. Resultatredovisning 

7.1 Kvalitativa intervjuer 

Nedan följer resultatet av de kvalitativa intervjuerna. Intervjuerna kan läsas i sin helhet i 

Bilaga 4 och 5. 

7.1.1 Kommunikationsmål 

Som nämnt i inledningen är Sveriges Radios vision för den pågående tillståndsperioden att 

vara Sveriges viktigaste medieföretag och drivande kulturskapare. I enlighet med Falkheimer 

och Heides syn på kommunikation bör Sveriges Radio därmed ha tydliga kommunikativa 

åtgärder för att nå dessa mål (2011:13). Helen Hellströmer menar att Sveriges Radios 

kommunikationsmål är detsamma som deras uppdrag, det vill säga att nå alla lyssnargrupper 
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och spegla hur Sverige ser ut. Vidare har varje program sina programmål, men dessa är olika 

för olika program. Vilka frågor som prioriteras skiljer sig från år till år, men har alltid en 

koppling till uppdraget under tillståndsperioden. Under 2015 kommer Sveriges Radio arbeta 

med följande områden; samhällsnytta, mobilen som radio, SR:s varumärke internt och externt, 

mångfald, och “avgörande ögonblick” från Sveriges Radios 90 år i etern.  

 

Per Palmqvist betonar att målet för sociala medier är att få folk att lyssna på materialet samt få 

spridning på det. Men även här har de olika programmen ansvar att sätta upp egna mål, till 

exempel när det kommer till att öka följarantalet. Detta är förenligt med det som beskrivs i 

handboken för social medier där SR betonar vikten av att ha tydliga mål med sin 

kommunikation via sociala medier, för att kunna mäta sin framgång (Gillinger 2013:23). 

 

7.1.2 Strategier 

Helen Hellströmer betonar att allt som Sveriges Radio gör ska vara offentligt och finnas på 

webben. Det som är upplagt är VDs riktlinjer, sändningstillståndet och public service-

uppdraget, berättar hon. Vad gäller kommunikationsstrategier menar Hellströmer att en 

sådana är under utveckling, men att dessa antagligen inte kommer bli offentliga. Inte för att de 

behöver vara hemliga, utan då dessa ses som arbetsdokument som ständigt förändras.  

 

Varumärke 

I dokumentet Sveriges Radio i förändring 2010-2013 definierar Sveriges Radio sitt varumärke 

som en blandning av de engelska begreppen trademark och brand, vilket även stämmer 

överens med Dahlqvist och Melins definition av varumärkesbegreppet (2010:81). Helen 

Hellströmer betonar att varumärke är ett centralt begrepp i den externa kommunikationen. 

Dels på grund av att Sveriges Radio är ett välkänt namn. Hon nämner 80 % av Sveriges 

befolkning tycker att SR är trovärdiga, att de uppfyller uppdraget.  

 

Vidare anser Hellströmer att varumärket också handlar om känslan, vilken känsla man får av 

Sveriges Radio. “Det vi sänder och hur vi är måste utstråla det vi säger och det vi gör […]”. 

Detta går i linje med Dahlqvist och Melins tanke om att det är den mentala bilden av företaget 

som blir det faktiska varumärket (2010:81).   
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Trots att Sveriges Radio tillsammans med SVT och Utbildningsradion är en del av ett större 

public service-konglomerat, ser de sitt varumärke som eget och arbetar enbart med det. “Vi 

gör ju jättemycket ihop, det gör vi, men när vi pratar om oss själva så pratar vi bara om 

Sveriges Radio som ett varumärke och som ett modervarumärke som har undervarumärken 

[…]”(Hellströmer). 

 

Hellströmer menar att varumärket är något SR börjat arbeta med relativt nyligen. Hon påstår 

att de kärnvärden som Sveriges Radio vill att företaget ska förknippas med är i enlighet med 

public service-uppdraget, trovärdighet, pålitlighet, nytänkande och opartiskhet. I dokumentet 

Vision och Mål 2014-2019  skriven av VD Cilla Benkö benämns dock kärnvärdena som 

oberoende, trovärdiga, öppna och nyskapande (Benkö: 2014a). Dessa kärnvärden bör fungera 

som ledstjärnor i varumärkesarbetet enligt Dahlqvist & Melin (2010:101). Tidigare studier 

tyder på att organisationer inom den offentliga sektorn inte arbetar med varumärkesbegreppet 

i samma utsträckning som privata företag (Florin Brorsson & Karlsson 2011:31). Någon 

specifik strategi för varumärkesarbetet har Sveriges Radio inte, menar Hellströmer. Det är 

värdegrunden som ska kännas igen i allt varumärkesarbete. Man ska känna att det som SR 

förmedlar är oberoende och går att lita på. 

 

En utmaning som Hellströmer pekar på när det gäller varumärkesarbetet är att få unga att 

förstå att Sveriges Radios olika undervarumärken, såsom Musikhjälpen och P3Star, inte 

enbart är egna varumärken utan att dessa ingår i public service. Denna utmaning stod Sveriges 

Radio inför redan under 90-talet då den ökade kanalprofileringen skapade svårigheter för 

bilden av det helhetliga varumärket. På den tiden var man dock inte lika medveten kring 

skapandet av varumärket, enligt Forsman (2011:205). Ett företag som vill erhålla ett starkt 

varumärke ska enligt Dahlqvist & Melin försöka samordna kommunikationen från hela 

verksamheten för att förmedla ett uniformt eller helhetligt budskap (2010:151-152). Detta kan 

ses som en problematik för Sveriges Radio vars undervarumärken sköts av programmens och 

kanalernas olika redaktioner, vilka i sin tur har frihet att styra sociala medier-arbetet utifrån 

egna bevåg. 

 

“Om redaktionerna hade fått mindre frihet och vi istället hade skött allt sociala medier-

arbete centralt hade det antagligen varit enklare att få till en mer enhetlig 

varumärkesstrategi. Men då hade vår sociala medier-närvaro sett helt annorlunda ut. 

Mycket tråkigare och med en större distans till våra följare.” (Palmqvist) 
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Sociala medier-gruppen förhåller sig till den strategi som kommunikationsavdelningen tagit 

fram, vad gäller till exempel vilka bilder som ska användas och hur filmer från youtube ska 

avslutas. Trots detta händer det att redaktioner omedvetet frångår strategin och till exempel 

skapar egna profilbilder. Eftersom sociala medier-arbetet fortfarande är i starten testar man sig 

fram för att se vad som fungerar bäst och hur man bäst får fram att det är Sveriges Radio som 

är avsändaren, menar Palmqvist: 

 

“Det är jätteviktigt, inte minst ur ett långsiktigt perspektiv. Men det är 

framförallt Kommunikation[avdelningen] som är ansvariga för den biten och vi 

anpassar oss efter de riktlinjer de tar fram. Vi som arbetar med sociala medier på SR är 

journalister – inte varumärkesstrateger.” 

 

Sveriges Radio har många välkända radioprofiler som kan ses som ansikten utåt för SR, vilket 

kan ses som en del i varumärkesarbetet. Helen Hellströmer betonar dock att Sveriges Radio 

inte använder sig av dessa radioprofiler för att stärka och upprätthålla SRs varumärke, utan att 

radioprofilerna har sina egna personliga varumärken som i olika grad kan ses som förenliga 

med Sveriges Radio. Hon berättar att en del vill förknippas med Sveriges Radio, medan andra 

ser det som en plattform att själva bygga sitt eget varumärke på. Vidare berättar hon att det 

kan bli problematiskt när till exempel personer som är inhyrda från externa produktionsbolag, 

och därmed inte anställda av Sveriges Radio, jobbar med sina egna varumärken. Trots att de 

följer Sveriges Radios värdegrund kan de ha starka åsikter som de formulerar i andra kanaler, 

något som kan påverka Sveriges Radios trovärdighet. 

 

Relationer 

I och med att Sveriges Radio ska nå hela befolkningen, kan detta försvåra kommunikationen 

med publiken. Hellströmer menar att man inte kan skapa en kampanj för alla i publiken, utan 

att man får jobba med evenemang och liknande som är riktade till specifika grupper inom 

publiken. Alla lokala kanaler har exempelvis en lyssnarklubb som jobbar med att träffas och 

ha en lina in till radion om det är något de vill säga. Under branden i Västmanland fanns till 

exempel en lyssnargrupp på plats som direktrapporterade, något som berikade sändningarna, 

menar Hellströmer. 
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Att anordna lokala events är en viktig men outtalad strategi för att upprätthålla relationen med 

publiken. För att kunna bygga starka relationer krävs det enligt Heide en relation med 

publiken där inte enbart organisationen gynnas (2011:120-121). I linje med detta säger 

Hellströmer att det är mycket lättare att få en relation till publiken om man får höra vad de vill 

ha och vad de tycker om: “Annars blir man ju bara en sådan här som sitter i ett radiohus i 

Stockholm så för att man ska komma ut och möta publik så är eventen jätteviktiga.” 

 

Vad gäller att nå den yngre publiken har en av SR:s åtgärder varit att anställa människor som 

är en del av den målgruppen, då de på ett bättre sätt vet vad unga vill ha, berättar Hellströmer. 

Ett annat sätt har varit att faktiskt träffa publiken. För att få ungdomarnas bild av Sveriges 

Radio bjöd man vid en planeringskonferens in ett antal sjuttonåringar och vidare har 

kanalerna åkt runt och haft samtal med unga. Detta kan ses som implicita strategier vad gäller 

att bygga en relation till publiken för att kunna anpassa innehållet efter allmänhetens behov.  

 

Per Palmqvist betonar vikten av sociala medier för relationen med publiken. Sociala medier 

kan vara bra verktyg för företag att nå en mångfaldig publik (Wilcox & Cameron 2012:272), 

vilket kan ses som relevant för ett företag som Sveriges Radio, som har hela befolkningen 

som publik. Palmqvist menar att det är viktigt att förhålla sig till resurserna, att till exempel 

inte göra en uppdatering på Facebook om man inte har resurserna att hålla koll på 

kommentarsfältet, då publiken förväntar sig att SR svarar. Detta påvisar att Sveriges Radio 

lägger fokus på dialog i sina publikrelationer, vilket enligt Grunig är en av förutsättningarna 

för symmetrisk kommunikation (Grunig & White 1992:39). Att publiken förväntar sig att SR 

ska svara tyder på det kontrakt som handboken beskriver, som handlar om publikens 

förväntningar kring SR:s agerande som även gäller på sociala medier (Gillinger 2013:36). 

Heide menar att det är denna typ av implicita kontrakt som styr och kännetecknar hur 

relationen ser ut. Kontraktet förändras ständigt och grundas i den senaste interaktionen med 

de berörda (2011:120). 

 

7.1.3 Sociala medier 

På Sveriges Radio arbetar varje redaktion med sina egna sociala medier och Palmqvist 

uppskattar därmed att det är 150-200 personer som arbetar med detta. Det officiella 

Facebook- kontot och Instagram-kontot ansvarar sociala medier-gruppen för. Det officiella 

Twitter-kontot sköts däremot av kommunikationsavdelningen. 
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Sociala medier är en av SR:s viktigaste kommunikationskanaler. Helen Hellströmer berättar 

att Facebook och Twitter är de främsta kanalerna. Utöver dessa används även Instagram, 

Snapchat, Pinterst,Vine, Google+,Youtube, LinkedIn och Spotify. Alla arbetas det dock inte 

aktivt med. Huruvida det är positivt att ha konton på så många olika plattformar kan 

diskuteras. Mergel menar att den ständiga förändringen och uppkomsten av nya 

medieplattformar kan skapa svårigheter för företag att hänga med (Mergel 2012:283). Kaplan 

betonar att företag bör vara selektiva och noga välja vilka plattformar man vill vara aktiv på, 

samt att detta bör styras utifrån företagets tänkta målgrupp (2010:65). Eftersom Sveriges 

Radio verkar i allmänhetens tjänst och har befolkningen som publik, är det viktigt att företaget 

närvarar på nya plattformar, då en del av public service-uppdraget handlar om att nå alla 

publikgrupper (Nord & Grusell 2012:26). Palmqvist påpekar att man bör anpassa 

uppdateringarna på sociala medier efter de resurser som finns för att hålla kommentarsfältet 

aktivt. Å andra sidan nämner han att alla konton, däribland Instagram, inte drivs så bra som 

önskas. Varje redaktion arbetar med sina program i sociala medier och ansvarar för följarantal 

och kommentarer. Hellströmer berättar att sociala medier-arbetet är ett uppdrag från 

programverksamheten och av yttersta vikt; “Det är jätteviktigt att vi finns och att alla jobbar 

med det därför att det är såhär man pratar med sin publik.” Nord & Grusell poängterar att det 

är viktigt för public serviceföretag att bestämma hur man ska hantera företagets uppdrag, även 

på sociala medier (2012:50-51). 

 

Palmqvist berättar att Sveriges Radio vilar på tre ben; FM, radiosändningarna och webben. 

Även om radion är huvudinnehållet ses alla tre ben som lika viktiga: 

 

  “[...] Det spelar ingen roll om folk lyssnar på våra sändningar via en radioapparat 

eller via sin app i telefonen, eller om de lyssnar på den inbäddade spelaren på 

Facebook.”(Palmqvist) 

 

I och med att arbetet på sociala medier inte enbart bedrivs av sociala medier-gruppen, utan av 

varje redaktion, blir det svårt för sociala medier-gruppen att sätta för snäva riktlinjer för hela 

verksamheten. Det är exempelvis stor skillnad på hur Ekot och Morgonpasset arbetar med 

sina konton och vad de har för tonalitet ihop med radioprogrammet, menar Palmqvist. Han 

berättar att SR försöker ha som riktlinje att alla program ska skriva en handlingsplan för 

sociala medier där man bland annat går igenom; vad som ska göras, vilka konton man ska 
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finnas på, hur ofta man ska uppdatera, hur lång tid det får dröja innan man svara på 

kommentarer, vilka på redaktionen som är ansvariga, hur man ska utvärdera, vad målen är och 

hur de ska utvärderas i efterhand. Vidare finns det riktlinjer som rör alla, till exempel 

källskydd och opartiskhet. I handboken finns generella riktlinjer som sociala medier-

redaktörer på de olika redaktionerna arbetar mycket med. Palmqvist påstår att handboken kom 

till i samband med att cheferna ansåg att man behövde formulera riktlinjer och beskriva det 

sociala medier-arbete man gjort. Palmqvist menar vidare att den hjälper till att skapa större 

trovärdighet i och med att den är officiell. ”Sociala medier bygger väldigt mycket på 

transparens, i alla fall från vårt sätt att se det.” berättar han. 

 

På Sveriges Radios officiella Facebook-sida publiceras inlägg från de olika redaktionernas 

egna Facebook-konton.  Palmqvist beskriver att han tittar på vilka inlägg det går bra för och 

därefter paketerar om de för att publicera de på ett nytt sätt. Urvalet baseras ofta på vilka 

inlägg som fått bra räckvidd och vilka sidor som fått mycket trafik på sverigesradio.se. Detta 

går i linje med Mergels tanke om att offentliga verksamheter främst lägger upp innehåll i 

sociala medier som redan publicerats på webben (2012:283). Det blir mycket länkpostning 

och reklam för att få folk att lyssna på grejer i efterhand, berättar Palmqvist. Att den officiella 

Facebook-sidan ständigt hänvisar till företagets andra kanaler stämmer överens med de 

riktlinjer som presenteras i handboken, där man betonar vikten av att koppla ihop de olika 

kanalerna om de innehåller olika information (Gillinger 2013:96). 

 

Sociala medier har skapat nya möjligheter för företag att kommunicera symmetriskt med sin 

publik, vilket innebär ett fokus på dialog och engagemang (Falkheimer & Heide 2011:32). 

Sveriges Radio ämnar en dialog med lyssnarna genom sociala medier och anser att det är 

viktigare att satsa på dialog snarare än att enbart få ut ett budskap. Detta indikerar att Sveriges 

Radio har en vilja att kommunicera symmetriskt. Ett sätt som SR skapar dialog på är genom 

att signera inläggen med en person som avsändare, menar Palmqvist: 

 

    “[...]om vi skriver en uppdatering som vi inte skriver under så är det liksom 

Sveriges Radio, den stora medieorganisationen som har postat. Men om jag skriver 

”hälsningar Per” då är det en person som de pratar med, och dels blir de mycket 

trevligare, det blir inte lika hård stämning.” 
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En svårighet med SR:s officiella konton är vilken ton som ska hållas. Palmqvist berättar att 

han måste anpassa tonen efter program. Postar man ett inlägg om Ligga med P3 kanske man 

ska ha en ungdomligare ton jämfört med om man postar från Ekot. Samtidigt är det samma 

personer som ser alla uppdateringarna, konstaterar han. 

 

    “Alltså vad har Sveriges Radio för ton? Vi har ju hur många toner som helst. Men 

då försöker vi vara alltid korrekta, raka […] ändå familjär och inbjudande, och ostyltig 

liksom, okomplicerad och enkel. Men korrekt och trevlig.” 

 

Eftersom Facebook är det största sociala mediet är det därmed viktigast för det 

kommunikativa arbetet. Samtidigt beror det på vilken målgrupp man tittar på. Hur urvalet av 

innehåll görs för respektive medium går mycket på magkänsla, berättar Palmqvist. Twitter 

sköts av kommunikationsavdelningen och används mycket för officiella händelser, till 

exempel nya program, men också för dialog med publiken. Instagram kan ses som mer 

personligt och har en annan tonalitet än Facebook och Twitter. Palmqvist menar att folk 

fortfarande är ganska kärleksfulla på Instagram, att det blir en annan känsla på den 

plattformen eftersom den är bildbaserad. 

 

När det gäller interaktionen med publiken är rekommendationen att man ska svara på alla 

kommentarer, något som enligt Palmqvist är svårt att hinna med. Fokus läggs därmed främst 

på att besvara kritik och direkta frågor. 

 

Målgruppen för innehållet på sociala medier är hela befolkningen men de SR främst når är 

folk i 30-årsåldern. De som är svårast att nå är ungdomar i åldern 15-25. Palmqvist ser sociala 

medier som en jättebra marknadsföringskanal. Samtidigt menar han att radion är större än 

sociala medier och därmed den bästa reklamkanalen då man når ett antal miljoner fler den 

vägen: 

 

“[...] och även märker vi ju väldigt tydligt så fort vi nämner sociala medier i radion så 

ökar våra följare. Men de som lyssnar på radion [...] de lyssnar ju redan och har hittat 

dit. Så jag tror att det är en kombination, att man kan nå nya och vi försöker verkligen 

nå. Det är en av de viktigaste uppgifterna för social medier är att nå nya lyssnare, men 

det bästa vi kan göra är att göra bättre radioprogram så når vi fler lyssnare [...] och det 

är ju det som är grundverksamheten.”(Palmqvist) 
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Hellströmer och Palmqvist är överens om att den största utmaningen för framtiden är att nå 

ungdomar och nya lyssnare. För detta ser Palmqvist sociala medier som ett bra medel. Han ser 

dock en problematik i företagets beroende av Facebook. Ju mer beroende Sveriges Radio blir 

av Facebook desto mer beroende blir företaget av deras algoritmer, vilket i praktiken innebär 

att Facebook skulle kunna bestämma att man till exempel inte får ha radio i inläggen. Denna 

problematik pekar även Mergel på, och menar att ägarna av sociala medier-plattformar har 

makten att förändra villkoren och möjligheten för företag att kommunicera (2012:283). Det är 

en balansgång när det kommer till hur mycket man ska lägga sig i deras händer respektive 

sköta själv, konstaterar Palmqvist. 

 

På Sveriges Radio är sociala medier-gruppen fortfarande väldigt nystartad och man letar 

fortfarande efter sin plats i SR:s stora ekosystem. Samarbetet med 

kommunikationsavdelningen har ökat och Palmqvist är övertygad om att de kommer bli 

nyckelspelare i SR:s sociala medier-arbete vad gäller exempelvis krishantering och olika 

sorters kampanjer. Idag ligger gruppen under Digitala Medier då man starkt ser sociala 

medier-arbetet som en del av Sveriges Radios journalistiska arbete. 

 

“Vi använder ju inte sociala medier som en megafon för att få ut vårt budskap utan 

som plattformar för dialog och interaktion” (Per Palmqvist) 

 

Inom organisationen ser Palmqvist en utmaning i att få upp medvetenheten och kunskapen om 

sociala medier, hur det fungerar och vad man ska ha det till. Målet är att lyfta kompetensen 

kring sociala medier över hela företaget. Att som organisation bli bättre på sociala medier är 

något man ständigt arbetar med, menar Palmqvist.  

 

7.1.4 Public service 

Public service-ideologin påverkar hela Sveriges Radios verksamhet, enligt Hellströmer. I 

arbetet med den externa kommunikationen måste man ständigt tänka på företagets kärnvärden 

och hur man ska nå alla människor som man vill ska ta del av materialet. Mantrat är att det 

ska finnas en mening för lyssnarna med allt som görs, berättar hon. Det stora uppdraget är få 

lyssnarna att hitta till Sveriges Radio och få folk att förstå att verksamheten är obunden, 

oberoende, opolitisk och opåverkad. Sveriges Radio ska visa allas bild utan att ta ställning. 
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Trots att verksamheten präglas av public service finns det en problematik när det gäller att 

synliggöra detta för allmänheten i den externa kommunikationen, menar Hellströmer. Detta 

kan ha att göra med att Sveriges radio inte ska göra reklam och marknadsföra; 

   

“[...] Vi har varit så självklara, vi har inte behövt göra det för alla har liksom vetat vad 

public service är. SVT och Sveriges Radio har ju funnits som sagt i 90 år. Vi har varit 

lite bortskämda med det och helt plötsligt så inser man att det är jättemycket annat 

som händer och som tar fokus från alla människor och då förstår man att man inte 

riktigt vet vad public service är, det är det som gör att man måste börja tänka mer 

strategiskt, hur gör vi för att jobba med målgrupper som inte vet vilka vi är.” 

 

Hellströmer berättar att Public Service varit en självklarhet för den äldre målgruppen som 

vuxit upp med en radio i köket, medan den yngre generationen har svårare att förstå begreppet 

samt se sammankopplingen till Sveriges Radios olika program och kanaler. Hon anser att SR 

måste bli bättre på att tala om vad den kvartalsbaserade licensen går till. 

 

Vidare ser hon en utmaning i att förmedla public service-uppdraget till människor från andra 

länder. Många kommer från länder där de är vana vid att public service är politikens röst ut 

och därmed inte en oberoende kanal. Det är viktigt att få människor att lita på public service, 

menar hon. Hon berättar att ett av de stora uppdragen för 2015 är att spegla Sveriges mångfald 

och att låta som Sverige ser ut.  

 

Följaktligen ingår det i public service-uppdraget att finnas där publiken är och försöka nå nya 

målgrupper, samt låta andra röster komma till tals. Palmqvist betonar att sociala medier är ett 

väldigt bra sätt att göra detta på och menar att det absolut ligger en public service-tanke 

bakom Sveriges Radios arbete med sociala medier. Det är till exempel tydligt att publiken är 

mycket på Facebook och därmed gäller det att ha en stor närvaro där. Vad man sedan vill 

uppnå med närvaron är dels spridning av materialet men också möjligheten att lyfta in fler 

röster i programmen och använda sociala medier som ett journalistiskt verktyg, menar 

Palmqvist. 

 

Som licensfinansierat public service-bolag har Sveriges Radio dessutom en fördel gentemot 

sina privatägda konkurrenter när det gäller sociala medier – man behöver inte fästa lika stor 

vikt vid mängden sidvisningar eftersom man inte säljer annonser. Det gör att Sveriges Radio 
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inte alltid behöver sträva efter att öka trafiken till hemsidan, utan kan lägga resurser på att till 

exempel bygga en relation till sina följare. 

 

“[...] i det långa loppet så måste vi nå ut med vårt budskap, nå ut med vårt material och 

innehåll, annars är vi ju inte relevanta och då finns det ingen anledning att ha public 

service över huvud taget.”(Palmqvist) 

 

 

 

7.2 Retorisk analys  

 

Nedan följer resultatet av den retoriska analysen. Den fullständiga analysen av de enskilda 

inläggen återfinns i Bilaga 6.  

 

7.2.1 Facebook 

På Facebook har Sveriges Radio valt att ha ett personligt tilltal i sina meddelanden. Varje 

inlägg har en tydlig avsändare som skriver under med sitt förnamn. Majoriteten av inläggen 

undertecknas Per, en person i SRs sociala medier-grupp. Ett av inläggen undertecknas av 

Yasmine, som även hon arbetar med sociala medier. Per Palmqvist berättar i intervjun att 

inläggen skrivs under med namn för att det blir trevligare och mindre hård stämning då 

mottagarna känner att de pratar med en person. Det framkommer dock ingen större 

beskrivning av vem Per eller Yasmine är på Facebook-sidan. Vi får intrycket av att Sveriges 

Radio använder en specifik avsändare för att framstå som personliga, samtidigt som dennes 

karaktär inte ska stå i fokus eller vara en central del i kommunikationen.   

 

Samtliga av Sveriges Radios Facebook-inlägg innehåller antingen en länk till inslag på 

Sveriges Radios hemsida eller en inbäddad radiospelare. Analysen visar att ett vanligt syfte 

med inläggen är att få spridning på SRs material och tipsa om olika radioinslag. Detta är 

förenligt med den information som funnits i kartläggningen, nämligen att Sveriges Radio 

publicerar de populäraste uppdateringarna från SRs 200 andra Facebook-sidor. Många av 

inläggen innehåller även frågor ställda till mottagarna rörande ämnet som berörs. Då Sveriges 
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Radios Facebook-sida ämnar skapa dialog med publiken enligt Palmqvist tolkar vi frågorna 

som en implicit strategi för att upprätthålla relationen med publiken. 

 

Majoriteten av inläggen innehåller bilder tillhörande länkarna och radioinslagen. Bilderna 

fungerar som ett komplement till texterna men ger ingen ytterligare information än det som 

förmedlas i den språkliga texten. I och med att bilderna hänger ihop med inslagen är det inte 

sociala medier-gruppen som aktivt valt dessa bilder, däremot är det ett aktivt val att ha dessa 

närvarande i inläggen. 

 

I det undersökta materialet förekommer det både inlägg som är beroende av en tidskontext för 

att vara relevanta, samt inlägg som vi uppfattar som tidlösa. Detta påvisar att Sveriges Radio 

både publicerar nyheter samt inlägg med syfte att underhålla, oberoende av tid. Vi uppfattar 

att majoriteten av inläggen kan kräva en viss förkunskap för att förstås och är därmed bundna 

till den kulturella kontext de är skapade i. I och med detta gör vi antagandet att avsändaren 

förutsätter något om mottagaren och dess kunskaper. Vilka typer av inlägg som publiceras 

styrs indirekt av SRs publik i och med att man på de officiella kontot paketerar om inlägg som 

har fått stor räckvidd och reaktioner från publiken. 

 

Då SRs officiella Facebook-konto ska spegla hela Sveriges Radios sociala medier-arbete är 

tonen varierande. Detta påvisas av analysen där fyra olika toner urskiljs: objektiv, subjektiv, 

humoristisk och personlig. Tre av inläggen har en objektiv ton då avsändaren ställer sig 

opartisk till informationen som berörs. De resterande fem inläggen är subjektiva, men 

innefattar ofta ytterligare en ton. Två av dessa har en personlig ton där avsändaren inflikar 

åsikter genom ord som “jag” och “vi”. Enligt Palmqvist styrs tonen ofta av vilket program 

eller kanal som är den huvudsakliga avsändaren; “Postar man ett inlägg om Ligga med P3 

kanske man ska ha en ungdomligare ton jämfört med om man postar från Ekot.” I två inlägg 

urskiljer vi en humoristisk ton. Dessa två inlägg kommer ursprungligen från P4 Väst och P3 

Nyheter, en kanal och ett program som både syftar till att förmedla nyheter. Utifrån 

Palmqvists uttalande är den humoristiska tonen i inläggen därmed förvånande. 

 

Den retoriska analysen påvisar att Sveriges Radios officiella Facebook-konto vädjar till 

publiken genom olika känslouttryck. Samtliga åtta inlägg bygger på minst två av 

appelformerna logos, ethos och pathos. Den genomgående appellformen i inläggen är ethos i 

egenskap av att avsändaren är en person som publiken kan bygga förtroende för. I vissa inlägg 
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är ethos även tydligt då inläggen består av tips. Oavsett om publiken uppfattar Sveriges Radio 

eller den personliga representanten som avsändaren krävs möjligen ett förtroende för att 

budskapet ska vara relevant. Sju av inläggen vädjar till pathos bland annat genom att 

avsändaren antingen vädjar till publiken genom att ställa personliga frågor eller väcka känslor 

genom SRs egna åsikter och värdeladdade ordval. Logos är synligt i tre av inläggen där 

informationen beskrivs på ett sakligt sätt. 

 

Interaktionen mellan Sveriges Radio och kommentatorerna varierar från inlägg till inlägg. 

Sammanlagt har de åtta inläggen 66 kommentarer, varav 58 är från publiken och åtta är svar 

från Sveriges Radio. De 58 kommentarerna från kommentatorerna har vi kategoriserat efter 

fem teman: åsikter, hypotetiska frågor, informationsfrågor, personliga berättelser och taggar. 

37 av kommentarerna består av åsikter där kommentatorerna delar sina tankar kring ämnet i 

inlägget eller allmänt om SR. Sex av kommentarerna består av vad vi benämner som 

hypotetiska frågor, frågor som kan tolkas som påståenden snarare än direkta frågor som 

kräver svar. Lika många frågor benämner vi som informationsfrågor, där kommentatorn 

frågar efter specifik information. Fem kommentarer består av personliga berättelser från 

kommentatorerna om ämnet i inlägget. Slutligen innehåller fyra kommentarer taggar, där en 

kommentator hänvisat inlägget till en annan användare genom att länka dess namn i 

kommentaren. De kommentarer som SR främst besvarar är informationsfrågor, där tre av sex 

har besvarats. Därefter svarar SR även på vissa åsikter, fyra av 37, varav två kommentarer 

består av kritik mot Sveriges Radio. SR ger även svar på en personlig berättelse. 

Övergripande urskiljs en formell ton i SRs svar. I ett svar är SR dock mer personliga och 

ställer en direkt följdfråga till kommentatorn och tilltalar denna med namn. Kritiska 

kommentarer besvaras med en saklig ton där avsändaren tar åt sig av kritiken och tackar för 

synpunkten. I två av kommentarerna urskiljs en skämtsam ton i Sveriges Radios svar. För en 

god interaktion med publiken menar Palmqvist att man bör besvara samtliga kommentarer, 

men att detta är svårt att hinna med. Palmqvist menar att man främst besvarar kritik och 

direkta frågor. Detta styrks av resultatet från den retoriska analysen.  

 

7.2.2 Twitter 

Analysmaterialet visar att Sveriges Radio som företag står som huvudsaklig avsändare till 

Twitter-inläggen. Till skillnad från Facebook har ingen av inläggen en person som avsändare. 

Genom kartläggningen har vi däremot kunnat urskilja att detta förekommer även på Twitter, 
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när man besvarar direkta frågor från publiken. I och med möjligheten att retweeta inlägg på 

Twitter, har vissa av inläggen en annan avsändare än det officiella Sveriges Radio-kontot. 

Sveriges Radios Pressgrupp är ett konto som retweetas två gånger i syfte att få spridning på 

verksamhetens egna material. Kontot Svensk Historia retweetas även en gång, även detta i 

syfte att sprida material som rör Sveriges Radio. 

 

Samtliga Twitter-inlägg består av en kort språklig text och majoriteten av dessa innehåller en 

länk till SRs hemsida. Två av inläggen, vilka båda är retweets, innehåller även bilder. 

Övergripande uppfattar vi den språkliga texten som den bärande komponenten i alla inlägg. 

Flertalet av inläggen har ett explicit syfte att informera. I två av inläggen urskiljer vi dubbla 

syften där det implicita syftet kan tolkas som att SR framhäver sin goda image. 

 

Vi ser en tydlig trend i materialet där informationen som publiceras på Twitter till stor del är 

tidsbunden då den rör nyheter eller specifika händelser inom verksamheten. Vi uppfattar även 

att majoriteten av inläggen förutsätter ett intresse för Sveriges Radio då informationen rör den 

egna verksamheten. 

 

Analysen visar att den genomgående tonen i Twitter-inläggen är objektiv, då informationen 

presenteras sakligt och formellt utan avsändarens åsikter och värderingar. Ett av inläggen har 

dock en mer personlig ton där man tilltalar en särskild målgrupp och tackar dessa för deras 

engagemang. I enlighet med den objektiva tonen och det informativa innehållet vädjar SR till 

publiken främst genom logos, i samtliga inlägg. Tre av inläggen visar på ethos genom att man 

vädjar till publikens förtroende för Sveriges Radio eller kända personligheter. Inlägget som 

har en personlig ton bygger, utöver logos, på pathos som en appell till mottagarens känslor. 

 

Två av inläggen på Twitter har blivit kommenterade. Till det ena inlägget har det ställts en 

fråga och till det andra har två kommentatorer delat sina åsikter kring inläggets ämne. Ingen 

av kommentarerna har besvarats av SR. 

 

7.2.3 Instagram 

Likt Facebook har Sveriges Radio valt att ha ett personligt tilltal på sitt officiella instagram-

konto då samtliga inlägg undertecknas Per. Även här använder SR alltså en person som får 

representera företaget, vilket enligt Per själv skapar en mer personlig atmosfär. 
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Eftersom Instagram är ett bildmedium innehåller samtliga inlägg en bild eller en video, men 

även en tillhörande språklig text. Trots att bilden/videon är huvudfokuset i varje inlägg har 

den språkliga texten en kompletterande funktion gällande inläggens budskap. Analysen visar 

att inläggen på Instagram har varierande syften. I det första inlägget ges en bild av Sveriges 

Radio bakom kulisserna, här urskiljer vi ett implicit syfte att vara personliga. Där två inlägg 

ämnar underhålla tolkar vi även här ett implicit syfte att framstå som personliga. Huvudsyftet 

som vi urskilt i ett inlägg är att informera och i ett annat att tipsa publiken. Båda dessa inlägg 

innehåller en fråga ställd till publiken, något vi tolkar som en strategi för att skapa dialog. På 

Instagram publicerar SR inlägg som är tidsbundna och mer tidlösa i sitt budskap. Där vissa 

inlägg består av information som enbart är relevant under en kort tid har andra inlägg ett mer 

underhållande och mindre tidsbestämt innehåll. Enligt analysmaterialet använder Sveriges 

Radio Instagram för att sprida information om olika delar av verksamheten med fokus på 

specifika program. I och med detta krävs det viss kunskap om programmen för att förstå det 

fulla budskapet i vissa inlägg. 

 

Som tidigare nämnt är både bilden/videon och den språkliga texten av stor vikt för inläggens 

budskap. På Instagram är tonen i stor grad varierande och i vissa fall har vi urskilt olika toner 

i det språkliga och det visuella. Tre av inläggen är objektiva i sin ton, en av dessa är dock 

objektiv i den språkliga texten men humoristisk i videon. Vidare är ett inlägg humoristiskt i 

bilden, men med en personlig ton i den språkliga texten. Det sista inlägget har en 

övergripande personlig ton i både text och video. Detta kan återspeglas i inläggen där samtliga 

bygger på pathos och därmed vädjar till människors känslor. Även ethos är synligt i inläggen i 

och med valet av en personlig avsändare som publiken kan bygga förtroende för. Tre av 

inläggen präglas även av logos i och med sakliga och objektiva beskrivningar av innehållet. 

 

Sammanlagt har Instagram-inläggen nio kommentarer, varav två av dessa är svar från 

Sveriges Radio. Sex av kommentarerna består av åsikter om informationen i inläggen medan 

en består av en hypotetisk fråga. Sveriges Radio har besvarat två av åsiktskommentarerna som 

tillhör ett och samma inlägg. Den ena kommentarer besvaras med en personlig ton, vilket 

förstärks genom användandet av en emoji. Den andra kommentaren, som innehåller en kritisk 

åsikt, besvaras med en formell ton genom att avsändaren håller med om kritiken. Resterande 

kommentarer besvaras inte av Sveriges Radio. 
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7.2.4 Sammanfattning 

Den retoriska analysen av Facebook, Twitter och Instagram visar att Sveriges Radios 

användning av dessa skiljer sig, även om vissa mönster går att urskilja. I handboken menar SR 

att olika sociala medier bör ses om delar av en helhet, samt att visst material kan vara relevant 

på ett medium och inte ett annat (Gillinger 2013:96). Därmed implicerar SR att de olika 

sociala medierna kan användas för olika innehåll, vilket den retoriska analysen visar. 

Facebook och Instagram används på ett likartat sätt, medan Twitter i stor grad skiljer sig från 

dessa. Anledningen till denna skillnad beror i vår mening inte främst på plattformarnas 

utformning, då även Instagram och Facebook är olika i utformningen. Denna skillnad skulle 

istället kunna ses som ett resultat av en vilja hos SR att ha olika material på olika medium. En 

annan påverkande faktor kan vara att Facebook och Instagram bedrivs av en avsändare från 

sociala medier-gruppen, medan Twitter sköts av en annan avdelning. På både Facebook och 

Instagram används en person som avsändare, vilket överensstämmer med den 

rekommendation som handboken och intervjun med Palmqvist ger. På Twitter följs däremot 

inte denna rekommendation. Det kan möjligen finnas en problematik i att det inte finns någon 

beskrivning av avsändaren på varken Facebook eller Instagram, om tanken bakom en person 

som avsändare är att framstå som personliga. Vi tolkar det som att Sveriges Radio använder 

en specifik avsändare för att framstå som personliga samtidigt som denne inte ska stå i fokus. 

Med en person som avsändare blir det som sagt trevligare i kommentarsfältet, enligt 

Palmqvist. 

 

Analysen tyder på att det genomgående syftet med inläggen på sociala medier är att sprida 

material, informera och tipsa om inslag, vilket stämmer överens med de kommunikationsmål 

som Palmqvist beskriver för social medier. Detta ser vi genom att alla inlägg på Facebook och 

Twitter innehåller länkar till hemsidan. På Facebook och Instagram länkas det även till andra 

konton som tillhör SR. På sociala medier förekommer vidare inlägg som både är tidsbundna 

och tidlösa, vilket visar på en bredd i materialet. På Twitter var dock samtliga inlägg 

tidsbunda, vilket tyder på att detta medium främst används för att sprida nyheter, som berör 

den egna verksamheten. Palmqvist berättar att Twitter används mycket för officiella 

händelser, men också för dialog med publiken. Något som analysen dock inte visar. Att skapa 

värdefulla inlägg som får spridning i sociala medier är ett sätt att exponera Sveriges Radios 

material för människor som inte lyssnar på radion. Detta visar på att Sveriges Radio ser 

sociala medier som en viktig kanal för att initiera nya lyssnare till radion.   
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På Facebook och Instagram urskiljer vi en implicit strategi för att skapa dialog genom att 

ställa frågor till publiken. Analysen visar att det på Twitter inte ställs några frågor från SR till 

publiken och vidare pågår ingen aktiv dialog. Detta skulle kunna ses som ett medvetet val från 

Sveriges Radios sida i och med att inlägg på Twitter lätt försvinner i det snabba flödet, som 

handboken poängterar. Palmqvist betonar att SR har en vilja att skapa dialog snarare än att 

enbart få ut ett budskap genom sociala medier, och i handboken skriver man att dialog är 

grunden till allt arbete på sociala medier. Detta tyder på en vilja att vara symmetrisk i 

kommunikationen med publiken, vilket främst avspeglas på Facebook men även på Instagram 

genom att man ställer frågor och besvarar frågor. Detta syns framförallt på Facebook där 

materialet består av omtyckt material från SRs andra konton. För att kommunikationen ska bli 

mer symmetrisk, och bättre följa direktiven i handboken rörande kommentarer, behöver 

Sveriges Radio möjligen besvara fler kommentarer. En tanke inom Grunigs tvåvägs-

symmetriska modell är att dialog med publiken även är viktigt i hanterandet av konflikter 

(Grunig & White 1992:39) På Facebook besvaras i dagsläget främst frågor och kritiska 

kommentarer, medan det på Twitter inte besvaras några alls. På Instagram förekommer få 

kommentarer och det skapas därmed ingen större dialog. I handboken förtydligar SR att även 

om det viktigaste är att besvara kritik och frågor så är det av stor vikt att även besvara andra 

kommentarer i form av exempelvis beröm (Gillinger 2013:95). 

 

Per Palmqvist betonar att Sveriges Radio inte enbart har en ton, utan snarare ett flertal olika 

toner. Analysen visar att detta stämmer, Sveriges Radio har flera genomgående toner på de 

officiella kontona. Många av inläggen har en objektiv karaktär. I de inlägg som är subjektiva 

framgår avsändarens åsikt genom den tonalitet som används. Viljan att vara personliga i sin 

kommunikation framgår av de inlägg vars ton är humoristisk. Palmqvist menar att Instagram 

har en annan tonalitet än Facebook och Twitter då det är ett medium som är bildbaserat. 

Vidare menar han att det kan ses som ett mer personligt medium där folk är mer kärleksfulla. 

Den humoristiska och personliga tonen är synlig även på Facebook. I kommentarfältet är 

Sveriges Radio inte lika varierade i sin ton, utan antingen strikt formella eller personliga. 

Handboken rekommenderar dock att avsändaren främst har en personlig ton genom att 

benämna personen man besvarar, vilket SR utifrån analysen gör vid enstaka tillfällen 

(Gillinger 2013:44). 

 

Att Sveriges Radio är ett mångfasetterat företag med en bred publik framkommer bland annat 

i sättet att vädja till publiken genom sociala medier. Inläggen på respektive medium innehåller 
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en stor variation av känslouttryck. Precis som att tonen på Twitter främst är objektiv visar 

innehållet att detta medium vädjar genom fakta och sakliga påståenden. Då Facebook är 

Sveriges Radios största sociala medium är det inte förvånande att störst variation av 

känslouttryck förekommer här. SR ska nå en så stor publik som möjligt och vi tolkar det som 

en implicit strategi att man på plattformen med flest följare appellerar genom alltifrån sakliga 

och formella inlägg till mer personliga och humoristiska. Analysen visar att Instagram är det 

mest personliga mediet med en vädjan genom pathos i varje inlägg. Då Instagram i vår 

mening kan ses som det mest ungdomliga av de tre mediumen kan det mer lättsamma 

innehållet tolkas som en implicit strategi för att nå ungdomspubliken. Sammanräknat på alla 

inlägg visar analysen att den vanligaste uttrycksformen är ethos. Dessa inlägg bygger därmed 

på förtroendet som publiken har för avsändaren, vilket kan vara för den personliga 

avsändaren, Sveriges Radio eller ett allmänt förtroende för public service. I enlighet med 

Sveriges Radios public service-uppdrag och kärnvärdena oberoende, öppna, trovärdiga och 

nyskapande (Benkö, 2014a) intar Sveriges Radio en särställning på mediemarknaden där 

förtroendet är av stor vikt för kommunikationens framgång. 

 

 

8. Diskussion & slutsatser  

Nedan följer en diskussion och redogörelse av studiens resultat utifrån de fyra 

frågeställningarna.  

 

Vad har Sveriges Radio för kommunikationsmål? 

- Är kommunikationsmålen explicita eller implicita? 

Sveriges Radios mål för den externa kommunikationen utgår alltid från företagets uppdrag 

och kärnvärden: oberoende, trovärdiga, öppna och nyskapande. Utifrån det material vi har fått 

ta del av i studien står målen för den externa kommunikationen inte nedskrivna som explicita 

kommunikationsmål, utan som en del av de övergripande målen för hela verksamheten under 

tillståndsperioden. Att målen styrs av Sveriges Radios public service-uppdrag anser vi är 

tydligt. Vi finner en gemensam faktor för de mål som rör kommunikationen, nämligen 

publiken. De huvudsakliga målen berör inte SR:s status i konkurrensen med andra 

mediebolag, utan utgångspunkten är alltid att tillgodose publiken, vilket stämmer överens med 

SR:s uppdrag att vara i allmänhetens tjänst. Vad gäller sociala medier är huvudmålet att sprida 
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materialet för kärnverksamheten samt öppna upp för dialog. Vidare har varje redaktion 

friheten och ansvaret att sätta upp egna mål för verksamheten. Utifrån de generella riktlinjerna 

som ges i handboken och Palmqvists intervjusvar tolkar vi detta som ett resultat av att 

heterogeniteten av innehåll i SR:s olika program förutsätter en variation i redaktionernas 

arbete. 

 

Den årliga verksamhetsplanen som uppdateras löpande under tillståndsperioden kan likställas 

med Eriksons begrepp kommunikationsplan, som innefattar mål rörande specifika målgrupper 

under en bestämd tid (Erikson 2011:186). Det som dock saknas, för att verksamhetsplanen 

fullständigt ska kunna ses som en kommunikationsplan i Eriksons bemärkelse, är specifika 

åtgärder för att nå målen. Studien visar att Sveriges Radio har tydliga mål vad gäller det som 

ska uppnås, men ingen offentlig strategi för de kommunikativa åtgärderna. Ett exempel på ett 

återkommande problem som intervjupersonerna belyser gäller Sveriges Radios svårighet att 

nå en yngre publik. Detta är även ett av målen under den pågående tillståndsperioden (Benkö, 

2014b). Hur SR ska arbeta för att lösa detta problem framgår inte i något dokument vi tagit 

del av, däremot beskriver Hellströmer ett antal åtgärder genom vilka Sveriges Radio försöker 

närma sig målgruppen. Dessa kan ses som implicita strategier för att nå målet. 

 

Vår slutsats är att Sveriges Radio har mål för den externa kommunikationen, även om dessa 

inte benämns som kommunikationsmål. Målen är publikinriktade och utgår från de fyra 

kärnvärdena i public service-uppdraget. 

 

Vilka strategier går att urskilja i Sveriges Radios kommunikativa arbete? 

Att Sveriges Radio har en kommunikationsavdelning med olika enheter samt en sociala 

medier-grupp tyder på att företaget har en tydlig fördelning av det kommunikativa arbetet. En 

handbok med riktlinjer för webben finns att tillgå samt fyra kärnvärden som kan ses som 

företagets ledord. Vi drar slutsatsen att dessa element tyder på en kommunikationspolicy. En 

kommunikationsstrategi för Sveriges Radio är under utveckling. För att denna ska kunna 

klassas som en kommunikationsstrategi i Eriksons mening behöver den vara framtidsinriktad 

och innehålla långsiktiga tillvägagångssätt för hur man ska uppnå företagets mål (2011:186). 

 

- Hur arbetar Sveriges Radio varumärkesbyggande? 

SR började nyligen arbeta med varumärket som idag är ett centralt begrepp i den externa 

kommunikationen. Vad för varumärkesarbete som nyligen infördes framgår dock inte. 
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Forsmans studie visar att SR:s medvetenhet kring varumärken växte i samband med den nya 

kommersiella konkurrenssituationen (2011:241). I dagsläget har Sveriges Radio ingen 

varumärkesstrategi, precis som med det övriga kommunikativa arbetet utgår företaget från 

kärnvärdena i public service-uppdraget; oberoende, trovärdiga, öppna, och nyskapande. Enligt 

Dahlqvist och Melin är det just kärnvärdena som ska fungera som en grund för det strategiska 

varumärkesarbetet. Kärnvärden bör vara djupt förankrade internt inom företaget (2010:101), 

vilket vi anser vara fallet för Sveriges Radio då hela verksamhetens uppdrag bygger på dessa. 

Kärnvärdenas betydelse för verksamheten betonades återkommande under intervjuerna, vilket 

tyder på att dessa är väl implementerade i verksamheten. Detta kan antyda att SR är vad 

Dahlqvist och Melin kallar för “ledare” inom varumärkesarbetet. Inom gruppen “försäljarna” 

å andra sidan, genomsyrar varumärket ofta inte hela organisationen, utan dessa företag skapar 

enskilda varumärken för specifika events och projekt (2010:28-29). SR har olika profilerade 

program och kanaler, som ses som varumärken med egna kommunikationsmål, vilket vi 

följaktligen liknar vid synen på varumärken inom “försäljarna”. Vi anser därmed inte att SR 

fullständigt går att inkorporera i någon av Dahlqvist & Melins varumärkesgrupper. 

 

Att Sveriges Radio enbart utgår från kärnvärdena och inte någon specifik strategi i 

varumärkesarbetet kan ses som problematiskt, då SR samtidigt starkt betonar att företaget är 

sitt egna varumärke och inte en del av ett gemensamt varumärke med de övriga public 

serviceföretagen. Melin menar att det är viktigt för företag att kunna redogöra vad som gör 

just deras varumärke unikt (1999:199). Om Sveriges Radio och resten av public 

serviceföretagen utgår från samma kärnvärden i sina varumärken, kan man ifrågasätta hur 

Sveriges Radio kommunicerar sitt varumärke som ett eget varumärke under public service-

paraplyet, utöver den uppenbara skillnaden i medium. 

 

Enligt Hellströmer visar mätningar att 80 % av befolkningen uppfattar SR som trovärdiga, 

vilket är ett av målen i företagets uppdrag. Detta ser vi som en indikation på att SR:s 

varumärke till viss del är framgångsrikt då ett av dess kärnvärden uppfattas av publiken. Att 

Sveriges Radio är ett stort företag som riktar sig till hela befolkningen anser vi dock skapa 

problem för varumärket. I studien urskiljer vi att Sveriges Radios heterogena utbud och 

därmed olika undervarumärken i form av olika program och kanaler skapar svårigheter för 

SR:s enhetliga varumärke. Detta blir tydligt genom den utmaning som Hellströmer pekar på 

vad gäller att unga inte förstår att programmen tillhör Sveriges Radio. Denna problematik kan 

ha en historisk förankring till 90-talet då man arbetade så starkt med kanalprofilering att 
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kanalerna i princip sågs som egna företag (Forsman 2011:94-95). Idag kan det stora antalet 

sociala medier-konton som Sveriges Radio har försvåra detta ytterligare. Vidare kan även 

SR:s egna medarbetare skapa svårigheter för företagets varumärke, dels genom personernas 

yrkesroll som journalister och inte varumärkesstrateger och dels genom den ständiga 

balansgången mellan radioprofilernas egna varumärken och Sveriges Radios kärnvärden i 

egenskap av public service. Vi frågar oss om SR hade haft möjligheten att nå den mångfaldiga 

publiken i samma utsträckning om företaget hade haft ett mer enhetligt varumärkesarbete. 

 

Vad SR har för konkreta åtgärder för att bygga sitt varumärke har inte fullständigt framgått i 

studien. Företaget har ingen varumärkesstrategi, utan bygger arbetet utifrån kärnvärdena. Att 

ett så stort företag som Sveriges Radio inte har en strategi för varumärkesbyggandet kan ses 

som förvånande. Samtidigt visar tidigare studier att varumärkesarbete i offentliga 

organisationer inte alltid varit en självklarhet (Florin Brorsson & Karlsson 2011:31;Pallas & 

Fredriksson 2014). 

 

 -Hur arbetar Sveriges Radio för att upprätthålla och bygga relationer med publiken? 

Sveriges Radio är i allmänhetens tjänst med hela befolkningen som publik, vilket skapar 

annorlunda förutsättningar för relationen med publiken. Den heterogena publiken kan 

omöjligen nås genom en enda kampanj. Som en offentlig organisation bygger relationen på ett 

uppdrag gentemot medborgarna (Florin Brorsson & Karlsson 2011:3). Vi urskiljer tre 

strategier, utöver kärnverksamheten, genom vilka Sveriges Radio bygger och upprätthåller 

relationen med publiken. Två strategier på lokal nivå är de lyssnarklubbar och events som SR 

anordnar, som ger möjligheten att nå publikgrupper utifrån geografisk tillhörighet. Den tredje 

strategin är sociala medier, som även har fått mest utrymme i studien som ett resultat av den 

retoriska analysen. Gemensamt för de tre strategierna är utgångspunkten i att föra dialog med 

publiken. Viljan till en tvåvägsriktad dialog med publiken framgår i intervjuerna vid flera 

tillfällen. I den retoriska analysen framgår det att SR bjuder in publiken till dialog genom att 

ställa frågor samt besvara kommentarer. Detta indikerar att Sveriges Radio arbetar för att 

upprätthålla en symmetrisk dialog med publiken, i enlighet med Grunigs teori (1992:39), 

vilket kan stärkas av den tidigare studie som visat att SR:s lokala P4-kanaler på Facebook är 

symmetriska i sin kommunikation i relationsbyggande syfte (Nordqvist & Ternander 

2013:50). Sveriges Radio ser sociala medier som viktiga verktyg för att upprätthålla dialogen 

och relationen med publiken. I enlighet med flera teorier kan sociala medier ses som extra 

viktiga för företag som ska nå en mångfaldig publik (Wilcox & Cameron 2012:272; 
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Falkheimer & Heide 2011:32–33). En implicit strategi vi urskiljer för Sveriges Radio att nå 

denna mångfaldiga publik är genom att närvara på flera plattformar, det som Hedman 

benämner som flerkanalspublicering (2008: 191-192). Vidare urskiljer vi strategier genom 

vilka SR försöker förbättra kärnverksamheten för att på så sätt bygga relationer med 

publikgrupper som företaget har svårt att nå, till exempel genom att öka representationen av 

yngre medarbetare inom företaget för att locka ungdomspubliken. 

 

Studien visar följaktligen att Sveriges Radio bygger och upprätthåller dialog med publiken 

genom fysiska möten samt via sociala medier. Symmetrisk kommunikation med publiken ses 

som essentiell, och för att nå den mångfaldiga publiken används flerkanalspublicering. 

 

Hur använder Sveriges Radio sociala medier i sin externa kommunikation? 

- Vad har Sveriges Radio för retorik i sociala medier? 

Sveriges Radio ser sociala medier som en av de viktigaste kommunikationskanalerna, där 

Facebook och Twitter är de medium som främst används. Den retoriska analysen visar att SR 

använder olika plattformar på olika sätt och för olika syften. Mest skiljer sig användningen av 

Twitter som används för att sprida nyheter om verksamheten. Instagram är det mer personliga 

mediet som används för att informera, underhålla och visa upp verksamheten bakom 

kulisserna, medan Facebook främst sprider innehåll från kärnverksamheten. Kartläggningen 

av sociala medier visar att Facebook är det medium där företaget har flest följare, därmed är 

det inte förvånande att den retoriska analysen visar att innehållet är som mest varierat där. Vi 

drar slutsatsen att Facebooks innehåll i form av ett axplock från Sveriges Radios många olika 

sociala medier-konton grundar sig i att företaget vill spegla hela Sveriges Radios verksamhet 

på den plattform där innehållet exponeras för flest människor. 

 

För en personligare ton och med syfte att få en trevligare stämning i kommentarfältet, 

använder sig Sveriges Radio av en person som avsändare på sociala medier. Valet av en 

personlig avsändare urskiljer vi som en strategi för att skapa dialog, då denne i de flesta fall 

ställer frågor till publiken. Återigen skiljer sig Twitter från de två övriga genom att inte ha en 

personlig avsändare. Vi drar slutsatsen att detta inte har någon betydelse för företagets 

framgång på Twitter då det inte är det medium som i första hand används för dialog. Den 

faktiska dialogen i kommentarsfälten är inte så omfattande på Facebook eller Instagram 

heller, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att detta är en av de nämnda 
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huvudfunktionerna för sociala medier. SR besvarar främst direkta frågor samt kritik. Att SR 

besvarar frågor tolkar vi som ett sätt att upprätthålla den symmetriska kommunikationen.  

 

Sveriges Radios egen handbok för sociala medier rekommenderar att avsändaren finner sin 

egen ton på dessa medium och sedan håller sig till den. Studien visar att SR har flera 

genomgående toner på sociala medier, vilket kan ses reflektera den breda publik som 

kommunikationen riktar sig till. Många gånger har SR en objektiv ton på sociala medier. 

Palmqvist nämner att en riktlinje för alla SR:s sociala medier är att dessa ska vara opartiska. 

Sveriges Radio ska styras av samma principer på webben som i radio (Nord & Grusell 

2012:83-84). I den retoriska analysen urskiljs dock flera inlägg med en subjektiv ton där 

avsändaren tar ställning, ofta genom att vara humoristisk eller ironisk. Här går intervju- och 

analysresultatet emot varandra och man kan fråga sig vad opartiskheten innebär på sociala 

medier. Handboken betonar att det är svårt att dra en skarp gräns mellan vad man får och inte 

får säga i sociala medier (Gillinger 2013:55-56), vilket vidare kan ses som problematiskt för 

SR som har ett tydligt uppdrag att följa. 

 

En personlig ton används också på SR:s sociala medier, framförallt på Instagram. I dialogen 

med publiken i kommentarsfältet har avsändaren två olika toner, antingen strikt formell eller 

fullt personlig. Likt Sveriges Radios många olika toner förekommer även varierande 

känslouttryck vad gäller vädjan till publiken på sociala medier. Trots det begränsade antal 

inlägg i analysen framkommer en heterogenitet i ton, känslouttryck och typ av inlägg. Då 

variationen visas i det begränsade materialet, kan vi förmoda att denna heterogenitet skulle 

kunna visa sig ännu tydligare vid en undersökning av ett större material. 

 

Att Sveriges Radio har en handbok för sociala medier antyder i vår mening på att SR är 

medvetna och strategiska i sin kommunikation på dessa plattformar. I och med att boken 

består av rekommendationer och inte skarpa riktlinjer visar detta att man måste ta till olika 

strategier för att nå den splittrade publiken. Analysen demonstrerar att Sveriges Radio är 

heterogena i sin användning av sociala medier och vi drar slutsatsen att detta är en medveten 

strategi byggd på var olika publikgrupper finns och vilken plattform som är lämpligast för 

vilket innehåll. 

 

På vilket sätt påverkar public service-ideologin Sveriges Radios externa kommunikation? 
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Studien visar återkommande att Sveriges Radios public service-uppdrag påverkar det 

kommunikativa arbetet. Det finns inga riktlinjer i uppdraget som specifikt styr hur företaget 

får kommunicera externt, men uppdragets fyra kärnvärden ska ses som ledstjärnor i allt arbete 

inom verksamheten. Studien visar att public service kärnvärden präglar alla aspekter av den 

externa kommunikationen som våra frågeställningar berör. I Regeringens anslagsvillkor för 

2014 ställs kravet på att tillgängliggöra kärnverksamheten på olika plattformar. SR:s närvaro 

på sociala medier är därmed numera ett krav i uppdraget, då en avgörande faktor för den 

externa kommunikationen är att nå publiken där den finns. 

 

Sveriges Radios roll i det svenska samhället är att sända oberoende radio, finansierat av 

befolkningen. Studien visar att det finns ett problem vad gäller att synliggöra denna roll 

genom den externa kommunikationen, då public service roll på marknaden tidigare setts som 

självklar. I en samhällelig kontext kan det därmed finnas en problematik i att något som ska 

vara i allmänhetens tjänst inte fullständigt uppfattas av allmänheten.  

 

 

9. Åtgärdsförslag 

Som studien visar menar Sveriges Radio att de fyra kärnvärdena ska ligga till grund för det 

kommunikativa arbetet. Något som saknas är dock en nedskriven kommunikationsstrategi där 

Sveriges Radio beskriver hur dessa kärnvärden ska implementeras. I och med att det 

framkommit att Sveriges Radio har svårigheter att nå vissa grupper i publiken, samt 

svårigheter att kommunicera varumärket och public service-uppdraget, anser vi att utfärdandet 

av en kommunikationsstrategi bör ses som den största och primära åtgärden att ta till.  

 

Kommunikationsstrategin bör även innefatta en varumärkesstrategi där man tydliggör vilka 

ledord varumärket utgår ifrån och hur dessa ska kommuniceras. Denna bör även beskriva hur 

Sveriges Radios olika undervarumärken ska förhålla sig till det enhetliga varumärket, något 

som i vår mening är avgörande för att strategiskt kunna öka medvetenheten kring företaget. 

En specifik åtgärd som vi föreslår är att SR:s program/redaktioner ges ett ökat ansvar vad 

gäller att synliggöra sin koppling till Sveriges Radio för att därmed stärka det enhetliga 

varumärket. En sådan åtgärd skulle specifikt kunna underlätta för ungdomar att förstå 

kopplingen mellan programmen och SR. Musikhjälpen nämns i studien som ett program som 
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allmänheten inte kopplar till Sveriges Radio. Som ett program som årligen får stor medial 

uppmärksamhet finns stora möjligheter för Sveriges Radio att marknadsföra det egna 

varumärket, till exempel genom att inkludera SR:s logga på promotionellt material för 

Musikhjälpen, där det i dagsläget enbart står P3. 

 

Att Sveriges Radio är ett licensfinansierat företag i allmänhetens tjänst är det som gör dem 

unika i förhållande till kommersiella mediebolag. Denna särställning anser vi är något som SR 

bör trycka mer på, dels som ett konkurrensmedel och dels för att publiken ska förstå att de har 

rätten att påverka. En åtgärd skulle kunna vara att på sociala medier regelbundet publicera 

inlägg där man uppmanar allmänheten att kommentera åsikter och synpunkter vad gäller 

verksamheten. I och med detta tydliggör man även publikens viktiga roll för Sveriges Radio, 

och att det som ska vara i allmänhetens tjänst också verkar i allmänhetens tjänst. 
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11. Bilagor  

Bilaga 1 - Kartläggning av Sveriges Radios sociala medier  

Vi har här gjort en kartläggning över Sveriges Radios sociala medier, för att få en överskådlig 

bild av hur organisationen använder sociala medier som kommunikationskanaler. Vi har, 

precis som i den kvalitativa innehållsanalysen, valt att beskriva på Sveriges Radios 

användning av Facebook, Twitter och Instagram och menar att detta ska fungera som en 

bakgrund till den mer djupgående innehållsanalysen. Kartläggningens urval är baserad på den 

senaste avslutade månaden innan utförandet, vilket blev oktober 2014. Kartläggningen syftar 

till att urskilja hur ofta man uppdaterar de olika sociala medierna, vilka typer av innehåll som 

publiceras, hur man förhåller sig till kommentarer, hur många följare eller likes sidorna har, 

samt om man använder sig av en avsändare. Då vi i den kvalitativa innehållsanalysen tagit 

vårt material från Sveriges Radios officiella konton kommer vårt fokus även i kartläggningen 

främst ligga på dessa konton. Vilka andra typer av konton som SR har, utöver de officiella, 

kommer att beröras i korthet. 

 

Facebook: 

Sveriges Radio har en officiell Facebook-sida för sin verksamhet som för har 43746 likes. På 

sidans beskrivning kan man läsa att detta officiella konto delar de populäraste 

uppdateringarna från Sveriges Radio 200 andra Facebook-sidor (Sveriges Radio facebook). 

Sidan uppdaterades under oktober månad [2014] ca 40 gånger, och man är även aktiv inom 

kommentarsfälten genom att bland annat besvara frågor. Majoriteten av alla inlägg signeras 

av avsändaren ”Per” eller ”Yasmine”. Vid en lös kategorisering av inläggen från oktober 

månad har vi funnit att ca 18 av inläggen innehåller en fråga till följarna i relation till en 

nyhet. Dessa inlägg innehåller antingen ett inbäddat radioinslag gällande nyheten, eller en 

länk till SRs hemsida där radioinslaget finns.  Många av de övriga inläggen kom från Sveriges 

Radios andra konton på Facebook, vilket syns då man tydligt nämner och länkar till det 

kontot. Dessa inlägg innehåller främst inbäddade radioklipp eller videos rörande någon form 

av nyhet. Några inlägg var högst informerande, där man exempelvis presenterade en ny 

programledare i radion eller annonserade en ledig tjänst på SR. Denna typ av inlägg innehöll 

främst länkar till artiklar på Sveriges Radios hemsida. Vi uppfattade även två av inläggen som 

humoristiska, där avsändaren berör en nyhet på ett humoristiskt eller ironiskt sätt. I de fall då 

inläggen innehåller ett radioinslag, video eller en länk till hemsidan så syns ofta en bild i 

inlägget som är relaterad till nyheten som ligger i fokus.  
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SRs olika radiokanaler har även de separata Facebook-sidor. På sidan Sveriges Radio P1 

skriver man ”här tipsar vi på P1s webbredaktion om spännande program, intressanta 

diskussioner och annat underhållande från Sveriges Radio P1” (Sveriges Radio P1). Under 

oktober månad [2014] uppdaterades sidan ca 50 gånger och den har fått 4906 likes.  Även 

Sveriges Radio P2 har en officiell Facebook-sida där kanalen fått 1541 likes. Här beskriver 

man att ”här får du tips om spännande musikprogram, både med tal och ton” (Sveriges Radio 

P2) Under oktober [2014] uppdaterades sidan ca 30 gånger. Sveriges Radio P3 har 8105 likes 

på Facebook, och ”här hittar du allt som händer på P3:s digitala högkvarter. Hanna och Erik 

sköter sidan vardagar 9-17”(Sveriges Radio P3). Även denna sida uppdaterades 30 gånger 

under oktober månad [2014]. Sveriges Radio P4 har enbart 460 likes på sitt Facebook-konto. 

Här skrivs det att ”i P4:s facebook-grupp får du smakprov från kanalens varierade utbud. På 

sidan lägger vi upp inslag och ämnen som engagerar” (Sveriges Radio P4).  Sveriges Radio 

P4 uppdaterade även dem sin sida ca 30 gånger under oktober 2014. På alla de fyra 

radiokanalernas sidor ”signeras” inläggen och/eller kommentarerna med namn. 

De sidor som nämnts ovan är dock inte de enda Facebook-sidor som Sveriges Radio är aktiva 

på. Det finns även lokala Facebook-sidor för de olika lokala grenarna av SRs radiokanaler, 

exempelvis P4 Västmanland som har 4902 likes (Sveriges Radio P4 Västmanland). Sen finns 

det även separata sidor för vissa radioprogram, P3 Dokumentär har exempelvis 27602 likes 

(P3 Dokumentär) medan Musikhjälpen har 185980 likes (Musikhjälpen). I kommentarsfältet 

på ett av inläggen på Sveriges Radios officiella Facebook skriver avsändaren Per att SR 

sammanlagt har ca 200 sidor på Facebook. (källa?) 

 

Twitter: 

Sveriges Radios verksamhet har ett officiellt Twitter-konto som drivs av SRs 

kommunikationsavdelning. Kontot har funnits sedan januari 2009 och man skriver att ”här når 

du Sveriges Radio med synpunkter och frågor. Kontot bevakas under dagtid, varför svar 

ibland kan dröja”. Kontot har för närvarande 8171 följare. Under oktober månad [2014] 

publicerades ca 25 tweets eller retweets på SRs twitter-konto. Sammanlagt har 2123 tweets 

publicerats (Sveriges Radio Twitter). Av de 25 tweets som publicerades under oktober var 7 

stycken inlägg skrivna direkt till privatpersoner, där man besvarade en fråga eller 

vidarebefordrade frågan till ett annat konto eller person. Dessa inlägg var de enda inläggen 

med en skriven avsändare, antingen Marie, Susanne, eller Eva. Vilka dessa är förtydligas inte 

på Twitter-sidan, men eftersom att det står att kontot bedrivs av kommunikationsavdelningen 

kan man förmoda att de arbetar där. Ca 10 av inläggen från oktober är retweets, främst från 
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andra konton som drivs av SR. Många retweets var från kontot SverigesRadiopress, eller 

någon av de flera program-konton som SR bedriver. Retweetsen är ofta informerande med en 

länk till en artikel eller pressmeddelande på SRs hemsida. Även många av SRs egna tweets 

innehöll länkar till hemsidan, och ett inlägg innehöll en länk till ett event på Facebook. 

Väldigt få av inläggen innehåller bilder, under oktober var det ca 2 st.  

Sveriges Radios P1 har även de ett officiellt Twitter-konto. Här skriver man att det är 

kanalredaktörerna som twittrar och även detta konto är bemannat under dagtid, nio till sjutton. 

Kontot har 1531 följare sammanlagt har 4089 tweets publicerats. Under oktober [2014] har 

kontot tweetat eller retweetat ca 190 inlägg (Sveriges Radio P1 Twitter). Sveriges Radio P2s 

Twitter-konto bedrivs vardagar mellan nio och sjutton av webbredaktör och kanalansvarig. 

Kontot har 286 följare och sammanlagt 501 tweets.  Ca 100 tweets och retweets publicerades 

under oktober 2014 (Sveriges Radio P2 Twitter). Sveriges Radio P3 har 4642 följare och 

bedrivs, precis som Facebook-kontot, av kanalredaktörerna Erik och Hanna. Kontot har 

funnits sedan april 2010 och bedrivs mellan nio och sjutton på vardagar. Sammanlagt har 

6958 tweets publicerats och under oktober 2013 har ca 70 tweets och retweets publicerats 

(Sveriges Radio P3 Twitter).   

P4 har inte ett officiellt Twitter-konto för kanalen utan har istället ett konto för varje region, 

vilket blir ett stort antal konton. P4 Stockholm och P4 Gotland bedriver till exempel två olika 

konton på twitter. Sveriges Radios pressgrupp driver även ett Twitter-konto åt SRs vägnar, 

som kallas ”SverigesRadioPress”. Kontot har 1506 följare och 896 tweets sammanlagt. Här 

publiceras tweets om alla de 4a radiokanalerna. Ca 35 tweets/retweets publicerades under 

oktober [2014] (SverigesRadioPress). Precis som på Facebook har många av Sveriges Radios 

program egna konton på Twitter. 

 

Instagram: 

Sveriges Radio har ett officellt Instagram-konto med 1190 följare (den 7 november) (Sveriges 

Radio Instagram). Under oktober publicerade man fem inlägg, varav två stycken var bilder 

och tre stycken var videoklipp. Alla de fem inläggen har en avsändare, nämligen Per. De två 

bild-inläggen innehåller båda anekdoter kring Sveriges Radios verksamhet, där den ena är mer 

historisk och den andra är informerande om SRs verksamhet och lokaler. Den ena videon 

visar en rolig händelse från en radioinspelning på en bondgård, medan de två andra berör två 

av SRs program, P3Dokumentär och Musikhjälpen. I flera av inläggen har man taggat någon 

av SRs andra konton på Instagram, och vid ett tillfälle även ett TV4-konto. På enbart ett av de 

fem inläggen besvarar Sveriges Radio kommentarerna. 
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Sveriges Radio P1 har 339 följare på sin Instagram och publicerade 12 inlägg under oktober 

(Sveriges Radio P1, Instagram). P2 har 98 följare på sitt Instagram-konto, som dock står som 

ej aktivt, men noll publicerade inlägg (Sveriges Radio P2, Instagram). Även P3s konto på 

Instagram som står som ”ännu ej aktivt” och har trots sina 3 följare inte publicerat några 

inlägg (Sveriges Radio P3, Instagram). Precis som på Facebook och Twitter har P4 olika 

konton för de olika regionerna. P4 Stockholm har exempelvis ett konto, medan P4 Gotland 

har ett annat.  Även flera av SRs program har konton på Instagram. Musikhjälpen har 

exempelvis 21 444 följare på Instagram (Musikhjälpen Instagram) medan Programmet PP3 

har 10 306 följare på sitt instagram-konto (PP3 Instagram). 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Helen Hellströmer  

Kommunikationsavdelningen 
1. Hur många anställda har ni på kommunikationsavdelningen? 

2. Hur många anställda är ni i den externa gruppen, respektive de andra 3 grupperna? 

3. Hur länge har kommunikationsavdelningen funnits? 

4. Hur ser externkommunikationsgruppens arbete ut? 

 

Public Service 
5. Vad innebär public service uppdraget för kommunikationsavdelningen och hur ser ni på 

det? 

6. Mer specifikt hur påverkas externkommunikationsgruppens arbete av public service 

riktlinjer? 

7. På vilket sätt tror du att det blir synligt för medborgarna, genom den externa 

kommunikationen, att SR är styrt av public service? 

 

Kommunikativa strategier & mål 
8. Du har i mejl berättat för oss att SR inte har någon officiell, nedskriven 

kommunikationsstrategi utan att ni utgår från den årliga verksamhetsplanen. Är denna 

verksamhetsplan offentlig?  

9. Vad står det om kommunikation i verksamhetsplanen?  

10. Hur kommer det sig att ett så stort och viktigt företag som SR inte har en nedskriven 

kommunikationsplan?  

11. Vad har SR för kommunikationsmål? Är dessa nedskrivna eller ses de som självklara 

inom företaget? 

12. Vem har utfärdat dessa? 

13. Har SRs radiokanaler egna, specifika kommunikationsmål? 

14. Vem bestämmer dessa i så fall?  

 

Varumärke 

15. Är varumärke ett begrepp som ni använder er av inom verksamheten? 

Om nej, använder ni er av något liknade begrepp, som exempelvis image? 

16. Ser ni Sveriges Radio som ett specifikt varumärke, eller som en del av ett större public 

service- konglomerat? 

17. Har ni något gemensamt varumärkesarbete tillsamman med SVT och UR?  

18. Är varumärkesarbetet centralt i er externa kommunikation? 

19. Har ni några kärnvärden som ni vill att företagets varumärke ska förknippas med? Vilka är 

dessa i så fall? 

20. Har ni någon specifik strategi för varumärkesarbetet? I så fall vad? 

21. Många av SRs program leds av starka radioprofiler, som blir som ett ansikte utåt för SR. 

Hur använder ni er av radioprofiler för att stärka och upprätthålla SRs varumärke?  

 

Relation 

22. På er hemsida säger ni att SR vill finnas där publiken finns och bygga en stark relation till 

lyssnarna, hur arbetar ni relationsbyggande?  

23. Har ni en gemensam strategi för de olika radiokanalerna, eller olika beroende på kanal? 

24. Du har i mejl till oss sagt att SR har events för att nå publiken på en lokal nivå. Är dessa 

events en av era strategier för att upprätthålla relationen med publiken, utöver själva 

radioprogrammen?  
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Målgrupp 

25. Ligger fokus i ert externa kommunikativa arbete på att primärt underhålla de lyssnare ni 

redan har, eller arbetar ni mer expansivt för att utöka kanalernas publik? I så fall hur? 

26. Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst, vilket gör hela svenska folket till er 

generella målgrupp. Om ni exempelvis vill locka fler ungdomar att lyssna på en viss kanal, 

vad har ni för övergripande kommunikativa åtgärder för att nå en sådan specifik målgrupp? 

(Utöver att ändra produkten) 

 

Kommunikationskanaler 
27. Vilka är SRs kommunikationskanaler för den externa kommunikationen?  

28. Är SRs program era viktigaste kommunikationkanaler?  

29. Vi har läst att SR sammanlagt har 200 Facebook-sidor, hur ser ni på sociala medier som 

kommunikationskanal?  

30. Ni har en omfattande offentlig handbok för sociala medier, vad var tanken bakom denna? 

31. Vem är handboken riktad till?  

32. Följs denna handbok av alla SRs medarbetare?   

 

Avslutande frågor 

33. Undersöker ni hur relationen/varumärket uppfattas? I så fall hur? 

34. Utvärderar ni ert kommunikativa arbete? I så fall hur? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide Per Palmqvist  

Sociala medier  
1. Hur många är ni som arbetar med SRs officiella sociala medier? 

2. Vad har ni för riktlinjer för sociala medier?  

3. Har ni några kommunikationsmål för sociala medier? I så fall vilka? 

4. Hur ser ni på sociala medier som kommunikationskanal? 

5. Hur ser ert samarbete ut med andra avdelningar och grupper, som exempelvis 

externkommunikationsgruppen? 

 

Inlägg  

6. Vad för typ av innehåll postar ni i era sociala medier?  

7. Vem bestämmer innehållet i inläggen? Och hur? 

8. I ett av era facebook-inlägg säger ni att SRs officiella facebook innehåller det bästa från 

alla 200 av SRs olika facebook-sidor. Hur görs  detta urval? Beror det på likes? 

9. Ligger det någon strategi bakom vilket innehåll ni publicerar? Och i så fall vilken? 

10. Finns det krav på vissa saker ni måste publicera? Om ja, i så fall vad? 

11. Hur pass måna är ni om att era inlägg ska få likes och kommentarer? 

12. Vad är tanken bakom att inläggens avsändare är respresentanter för SR och inte bara SR 

som bolag? 

13. I handboken om sociala medier står det att det är viktigt att SRs olika redaktioner får finna 

sin egen ton på sina sociala medier. Vilken ton vill ni ha på SRs officiella sociala medie-

konton? 

Medium  

14. Vilka sociala medier (twitter, facebook och instagram) känns viktigast för ert 

kommunikativa arbete? 

15. Skiljer sig innehållet i det ni publicerar beroende på medium? I så fall hur? 

16. Hur bestämmer ni vilket innehåll som ska publiceras i vilket medium? 

17. Vi har fått bilden av att Facebook är det sociala medium ni lägger mest fokus på, stämmer 

det? I så fall, varför?  

18. Vi har även fått intrycket av att ni är mer personliga på Instagram, håller ni med om detta?  

 

Public Service 

19. Vad innebär public service uppdraget för sociala medier-arbetet och hur ser ni på det? 

20. På vilket sätt tror du att det blir synligt för medborgarna, genom den externa 

kommunikationen i sociala medier, att SR är styrt av public service? 

21. Finns det något som ni möjligen skulle vilja publicera, men inte får, p.g.a. public service 

riktlinjer? 

 

Handboken  

22. Vad var tanken med att skapa en officiell handbok för sociala medier? 

23. Vem är handboken riktad till?  

24. I vilken mån följs den av SRs medarbetare?  

 

Interaktion 
25. Vilka sociala medier används främst för interaktion i relationsbyggande syfte? 

26. På vilket sätt interagerar ni med publiken i sociala medier? Genom exempelvis frågor eller 

uppseendeväckande inlägg? 
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27. Hur viktigt är det för er att svara på kommentarer, och vilka svarar ni på? 

28. I handboken säger ni att genom att synas och finnas där publiken är kan man även bli 

trovärdiga och relevanta för dom som inte redan har en relation till SR. Hur menar ni att ni 

blir det?  

29. I handboken om sociala medier står det att det är viktigt att mäta sin framgång på sociala 

medier. Hur mäter ni er framgång? 

 

Målgrupp 

30. Vilken målgrupp tror ni att ni når, och vill nå, genom sociala medier? 

31. Ser ni sociala medier som den främsta kanalen för att marknadsföra SR och nå nya 

lyssnare? 

 

Framtid 
32. Vi har från Helen Hellströmer fått reda på att SR går igenom en organisatorisk förändring 

som berör bland annat SR externa kommunikation, exempelvis genom skapandet av en 

officiell kommunikationssplan. Kommer detta påverka er kommunikation genom sociala 

medier? Och i så fall hur? 

33. Vad är er största utmaning för framtiden?  
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Bilaga 4 Transkription Helen Hellströmer (141120) 

Hur många anställda har ni i kommunikationsavdelningen? 

”vi är drygt 30 personer och då är det väldigt skilda yrkeskategorier, de som gör trailers, de 

som jobbar med press, de som jobbar med de stora evenemangen t.ex. musikhjälpen just nu 

t.ex. och P3 guld. Vi har melodikrysset ute i landet så hjälper vi till att, vår avdelning ser till 

att, det finns bra sändingsplats och det ser bra ut och allting finns som man behöver. Så det är 

en grupp, sne finns det de som är fotografer, tar bilder på alla personer som är med här, sen 

har vi en avdelning som jobbar med den interna kommunikationen, chefstöd och den typen 

av... intranätet och personaltidningar. Studiebesök, det håller vi också på med, sen håller vi 

också på med lyssnarservice, alla som ringer in till oss eller mejlar in till oss och tycker något 

om programmen, är också hos mig… och sen har vi en avdelning som heter Intec, dvs. de som 

tar in alla beställningarna ifrån programutbudet och sen när det blir ett nytt program och de 

ska läggas in, göra sin marknadsföringsplan och berätta om när vi börjar sända den, vem som 

sänder osv så kommer alla grejerna in till Intec och det är två personer. En stor mängd 

människor.” 

Men lite specifikt, hur många anställda är det i externgruppen? Hur är det specifikt i 

den gruppen versus i andra grupper? 

“i externgruppen, de som jobbar med evenemang är det ungefär en person per kanal, det är 

fyra personer. När det gäller…på externgruppen har vi också trailer, de är tre personer. 

Pressgruppen är också en per kanal. Studiebesöken är också externa, där har vi en person”. 

Hur många är det i de andra grupperna? 

”vi har två fotografer, som jobbar för hela Sverige då. Sen har vi en som jobbar med vårt 

magasin två gånger om året till lyssnarna, går till skolan och ungdomar som vill veta vad vi 

gör på public service, det är en person. Sen har vi en AD som gör original och form och 

sådär.  Så de är totalt då fyra personer.” 

Hur länge har själva kommunikationsavdelningen funnits? 

”kommunikationsavdelningen har faktiskt bara funnits i två år, innan dess var det två 

avdelningar och det var när jag kom hit, mitt uppdrag var att slå ihop två avdelningar. En 

informationsavdelning och en marknadsavdelning, där marknadsavdelningen jobbade med 

evenemang och trailer och informationsavdelningen jobbade med press och den interna 

kommunikationen. Så att kommunikationsavdelningen som en grupp har bara funnits i två år, 

de andra två har kanske funnit i 10-15 år.” 

Vad var anledningen till att ni slog ihop dem? 

”vi gjorde så jättemycket tillsammans. Skulle man göra någontig intern behövde man göra det 

extern också och då var det lika bra att man hade samma uppdrag och jobb utefter, så slapp 

man massa möten. Om vi skulle ha möte med utbudsgruppen som prioriterar vilka program 

som ska göras och sådär så behövde man inte ha flera möten utan då kunde man ha ett möte 

där alla träffades” 

hur ser externkommunikationsgruppens arbete ut mer specifikt? 

”såhär dags på året så sitter vi med budget och verksamhetsplanen, och då prioriteras utbud 

och vilka program som ska läggas för nästa år och sen tar styrelsen alla de här besluten kring 

budget och verksamhetsplanerna i december och då får man en lista på ungefär hur många 

program som ska sändas, vilka evenemang som vi ska jobba ute på, träffa publiken, så att man 
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får en lista, man får en verksamhetsplan som är i efter december när styrelsen har tagit beslut 

och det är den man jobbar utefter. Sen träffar man ju varenda vecka, varje vecka träffas alla 

kanalråd och såna här krossgrupper kallas det och då är det vi och kanalrådet dvs de som 

bestämmer för kanalen och de som är inblandade runtomkring som producenter för 

programmen och redaktioner, ansvariga personer. Sen lägger man en plan för varje vecka som 

går beroende på vad som kommer att hända den veckan.” 

Lite om public service. Vad innebär public service-uppdraget för 

kommunikationsavdelningen och hur ser ni på det? 

”vårt stora uppdrag är ju att hitta lyssnare, eller att lyssnarna ska hitta oss rättare sagt. Man 

ska förstå att Sveriges radio är en kanal som är obunden, oberoende, opolitisk, opåverkad, dvs 

vi styrs inte av publiken utan bestämmer själva, vi kan visa allas bild, vi behöver inte ta 

ställning eller vi ska inte ta ställning och det är ganska intressant vi ser ju att en målgrupp där 

vi har få lyssnare är ju unga, och då inte jätteunga, de kan lyssna på radio som radioapan, lite 

mer barnverksamhet, men ungdomar som såhär 13-18 är väl ganska svårt att nå, de förstår inte 

riktigt vad vi är för någonting, de tror att det bara är tråkigt. P3 är ju vår unga kanal där vi har 

spotifylistor…vi har stora evenemang, de vet vad musikhjälpen är, de vet vad p3 guld är, men 

de sätter det inte i samband med Sveriges radio. Sen har vi problem också med många 

människor som kommer till Sverige och flyr från andra länder där de är vana vid att public 

service i deras länder kanske är väldigt styrt av det landet man kommer ifrån, dvs det är 

politikens röst ut, den är inte oberoende och de har svårt att liksom förstå att man kan lita på 

public service, det är en oberoende kanal, så det är också ett problem vi har, ett av våra stora 

uppdrag för 2015 är att spegla Sverige, att vi ska låta som Sverige ser ut och vi som jobbar här 

ska liksom också spegla Sverige, i mångfald.” 

Om du skulle kunna säga mer specifikt, hur påverkas externkommunikationsgruppens 

arbete av public service riktlinjer. Hur präglar det ert vardagliga arbete? 

” ja, varenda sak som händer så måste vi prata om att, om jag ska säga nått exempel, om vi 

säger musikhjälpen som vi jobbar jättemycket med nu, så måste vi jobba med ett fokus med 

att man kan lyssna på det i mobilen, man behöver inte sitta med det i en radioapparat och 

lyssna utan man kan sitta vid datorn och lyssna, man kan ju titta på det också via svt plays 

direktsändning där och vi måste också nå alla människor som vi vill ska ta del av det här, hur 

hittar vi de? Så allting vi gör och alla uppdrag vi får måste vi alltid tänka i de här stegen, hur 

når vi mångfalden i det här programmet, hur når vi de som vi också vill ska lyssna via 

mobilen, så det påverkar, hela tiden så har vi liksom den här mantran att allt vi gör ska det 

finnas en mening med för våra lyssnare.” 

Och på vilket sätt tror du att det bli synligt för medborgarna att, alltså genom den 

externa kommunikationen, att SR är styrt av public service? 

”det jobbar vi en hel del med därför att för den äldre målgruppen som är, jag är 50 år och jag 

är liksom uppvuxen med en radio i köket, det är inte ungdomar idag, å min ålder, 40 och 

uppåt, de har vi för de vet vad public service är för det har alltid funnits SVT och Sveriges 

Radio på något sätt. Men vi ser ju att den lyssningen minskar på de andra målgrupperna, så att 

det är jättesvårt att veta hur man ska nå dem och vi tror ju att ett av sätten är ju också att 

anställa människor i den här målgruppen för att de vet ju vad de vill ha. Vi har haft två dagars 

planeringskonferens i den här veckan där alla chefer träffas varje år och då pratar vi om vilket 

utbud kommer vi att sända nästa år och hur ska vi nå den. Då hade p3 bjudit in tre 17-åringar 
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och gjorde en intervju på scen och liksom sa men hur, vad tycker ni om Sveriges radio…vi 

vet inte så mycket om Sveriges radio, men vad vill ni veta liksom då, vad ska vi säga fär att ni 

ska tycka att det låter intressant…ja ni ska berätta att ni gör allt det där ni gör för att nu har vi 

ju fattat att ni har musikhjälpen och att det är ni som gör p3 guld och att det är ni som har p3 

star och att ni har spotify listor…det är ingen som talar om det för oss, vi bara hör de här 

namnen men vi förstår inte att det är public service.” 

Att det är sammankopplat? 

”Ja precis! Så det var jättenyttigt att höra liksom, och just att de sa att åttio procent av det vi 

lyssnar på är musik, ja men vad lyssnar ni på? Vi slyssnar på spotify och då lyssnar vi på p3 

listor, p3star listan, ja men det är vi, men säg det då!... och det är det vi måste lära oss, vi 

måste tala om det, att den licens som vi betalar  en gång i kvartalet det är det här.” 

Du har i mejl till oss tidigare sagt att ni inte har någon nedskriven 

kommunikationsstrategi utan ni utgår från olika verksamhetplaner, är det något 

offentligt dokument eller är det bara internt? 

”allting som vi gör är ju offentligt och det ligger ju på webben, det lägger vi ut alltid. När vi 

sen gör en egen strategi, nu håller vi på att jobba med att göra en kommunikationsstrategi nu 

när vi har slagit ihop de här avdelningarna. De tror jag inte kommer bli publika för det är ju 

ett arbetsdokument som kommer förändras hela tiden beroende på vad det kommer in, ok det 

händer någonting med något program så måste vi ju ändra lite så det tror jag inte kommer 

finnas på webben. Vårt uppdrag kommer alltid finnas på webben, det som är VDs prioriterade 

lista, det ligger där.” 

Vad står det mer specifikt om kommunikation i den här verksamhetsplanen? 

”Jag har ju en egen, se om ja kan visa årets. Det finns ju olika rubriker och alla i divisionen 

har ju sin del, personal har sin del, programutbud har sin del, de är tre personer som jobbar 

med programutbudet med lite olika fokus. De rubriker som vi har hos oss på 

kommunikationsavdelningen är…nu ska vi se…då heter det att det är en handlingsplan, dels 

är det VDs riktlinjer som prioriterar vad vi ska tänka på, det är en rubrik, syns inte så tydligt 

vad det är.” 

Men den här finns alltså uppe? 

”Nej den här ligger inte uppe, det här är vårt interna arbetsdokument, det som ligger uppe det 

är VDs riktlinjer och vårt sändningsuppdrag, vad uppdraget som public service är, men de är 

inte hemliga det är inte så, de förändras lite såhär utmed vad som händer. Sen har vi, hur ser 

vår utveckling ut 2015…här skriver jag ju mycket om att vi håller på och bygger en ny 

avdelning, vi måste ta in annan kompetens än det vi har, vi kommer att utbilda jättemycket, då 

har varje grupp fått sin text, vad press ska göra, vad den externa gruppen ska göra, vi har 

någonting som heter programförsäljning, den finansierar sig själv så det är ingenting som går 

på licenspengarna utan den vaktar kan man säg, det är många som vill ta del av Sveriges 

Radios utbud  de vill använda det och kanske citera i böcker eller de vill ta en bild från något 

av våra program, de kanske vill lägga upp bilder från en konsert som vi har haft, men då är ju 

vi styrda av de som är medverkande, dvs vi kan ju inte bara, vi måste få okej från de 

medverkande att använda deras musik så där sitter det en jurist och tittar på vad får vi, vad får 

vi göra, och får vi inte göra någonting om det inte är vårt eget material så måste vi ta betalt för 

det för då betalar vi till artisten eller den agenten, så det ingår också i min avdelning det 

glömde jag säga förut.” 
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”här har vi prioriterade projekt som vi får av programverksamheten, och då ser vi att nästa år 

så kommer vi att jobba med radiokorrespondenterna i augusti, vi kommer jobba med en 

intervjuserie som kommer att läggas i P1 och det kommer en nystart för ett program som heter 

Stil i P1 som vi kommer jobba med, Kropp och Själ kommer vi också prata mycket om, eller 

jobba med, ungefär så som vi jobbar med sommar i P1, vi presenterar gäster och talar om, 

tidningarna får en förhandsintervju eller en lyssning av vad de ska säga eller sådär. P2 har 

mycket klassisk musik och mycket minoritetsspråk, de ligger ju också där, men där är det 

framförallt lite små galor som de har, Jazzkatten, folk-och världsmusiks-galan och lite 

evenemang som handlar om jazz-saker, klassiskt. Östersjöfestivalen, känner ni till, 

Berwaldhallen, som också är vårt konserthus. P3 kommer jobba jättemycket med 

Musikhjälpen som alltid så har de P3 Guld och P3 Star, det kommer en tonårsapp det är lite 

hemligt…det får ni inte säga till någon. Sen har vi P3 dokumentär som är en dokumentärserie 

som är jättepoppis, vet inte om ni har hört den, så vi kommer jobba med den också och 

kommunicera. P4 har ju också mycket, barnutbud, sporten ligger där…i år har vi inga stora 

sportevenemang, i år har vi haft fotbolls VM , OS och sånt där som vi har sänt. Det vi jobbar 

med utanför kanalerna som är övergripande och inte kopplat till någon av kanalerna är…vi 

har ju en scen i Almedalen där vi sänder radio hela tiden, vi har någonting som heter Radio-

dagen, radiogalan som alla radiostationer, både privata och vi public service har varje dag 

med massa utbildning och så. Det finns något som heter Radio Days som är för hela Europa, 

alla public service kanaler i hela Europa träffas och lär av varandra. Meg är såhär 

mediedagarna i Göteborg, där alla svenska medier träffas och jobbar och har föreläsningar, 

bokmässan är vi också på och har lite utbud och lite program på. Press och sociala medier de 

kommer jobba jättemycket med att ta in allt det här och förmedla i sociala medier. Trailer har 

jätteroligt jobb, de håller på just nu och gör kanal ljud för alla kanaler så att man ska känna 

igen att när man är i P3 så ska man känna igen det, jinglar och…trailers att ja då känner man 

igen det och vet att ja nu är vi inne på P3, det håller de på med just nu. Nästa år fyller vi också 

90 år så vi kommer att göra jättemycket kring att vi firar 90 år och då kommer vi inte tänka så 

mycket bakom, utan vi ska tänka 90 år framåt. Vi vill ju att public service alltid ska ha en 

viktig roll. Ja det var väl det, på den interna sidan kommer vi att jobba rätt mycket med 

webben, vi håller på att göra om webben för att den ska kunna bli tydligare och lättare att 

jobba med, vår egen personaltidning är också, håller vi på och utvecklar för att den ska bli lite 

mera lättläst. Och vi kommer jobba lite mer med filmning och sådant där, eftersom vi är 

spridda över hela landet så är det ibland svårt att nå alla men om vi jobbar med film så kan 

man få se och höra Cilla prata också och inte bara när man är här. Det är väl ungefär såhär det 

ser ut.” 

Hur kommer det sig att ett så stort företag som SR inte har en nedskriven 

kommunikationsplan än? 

”För att jag tror att det handlar om att vi ska inte göra reklam, vi ska inte marknadsföra. Det är 

en sån otroligt liten del av budgeten, så jag tror att det är därför faktiskt, att man inte har satt 

sig ner och tänkt. Man har liksom jobbat utefter det vad programenheten har bestämt att det 

här ska vi prioritera, men att vi har skapat den här avdelningen nu visar ju ändå att det är 

väldigt viktigt med kommunikationen för att vi ska leva kvar i allas minnen, att vi finns, och 

det är därför uppdraget nu börjar komma.” 

Så tanken har bara varit att man ska finnas där, inte göra reklam? 



71 
 

”Nej och vi har varit så självklara, vi har inte behövt göra det för alla har liksom vetat vad 

public service är. Svt och Sveriges radio har ju funnits som sagt i 90 år. Teven har inte funnits 

så länge men vi har funnits i 90 år. Vi har varit lite bortskämda med det och helt plötsligt så 

inser man att det är jättemycket annat som händer och som tar fokus från alla människor och 

då förstår man att man inte riktigt vet vad public service är, det är det som gör att man måste 

börja tänka mer strategiskt, hur gör vi för att jobba med målgrupper som inte vet vilka vi är.” 

Tar ni hjälp av PR-byråer eller mediebyråer? 

”Allt sköts här, vi har ju så jättemycket duktiga journalister och jag menar vi har ju 

programmen som kan prata om det här och det betyder att vi spara väldigt mycket pengar.” 

Men har ni inte haft några kampanjer? 

”Ni har haft reklambyråer som gjort kampanjer eller vi har reklambyråer som fortfarande gör 

kampanjer, då gör de mer det här stora arbetet, som vi inte kan göra här. Dvs. att titta mera 

på…vi gjorde en kampanj i mars om att mobilen är en radio, den var ganska välbesökt på 

youtube.” 

Vilken reklambyrå är det? 

”Vi hade då Forsman & Bodenfors, men vi förlängde inte den upphandlingen, vi upphandlar 

ju allting eftersom det är lagen om offentlig upphandling. Deras uppdrag gick ut förra året i 

januari, i år. Så det sista de gjorde var den här kampanjen som vi hade då på biosalongen. Sen 

jobbade vi ut den via våra egna sociala medier och våra sådana kanaler så vi köpte inte så 

mycket mer reklam. Nu har vi en ny byrå som heter CPB, Chrispin Porter and Bogusky, som 

ligger i Göteborg, en liten byrå i Sverige, den är ganska stor i världen men i Sverige är den 

ganska liten och de är jätteduktiga på att hitta målgrupper, vi jobbade jättemycket med de 

under valet för att de skulle hitta dels ungdomar, vi gjorde en app som hette Debattle som 

användes i undervisning för att titta på retorik, hur politikerna för retorik när de kör sina 

debatter, vi samplade och såg vilka ord de använde mest, och då från de här radiodebatterna 

som fanns och så fick skolungdomarna själva göra, battla, mellan de olika partiledarna. Den 

var näst mest nedladdad på Itunes, den var mest rekommenderad på någon skolsida där man 

rekommenderar bra sociala medier och användande i undervisningen, där låg den högst. Det 

var en jättelyckad kampanj. sen hade vi en kampanj på alla större centralstationer med en liten 

minivalstuga, de här rosa husen? Ja precis, där man kunde få lyssna på vad varje politiskt parti 

tyckte om de olika kärnfrågor och det var de taget från våra egna debatter, för vi har ju 

jättemycket sånt i radion, men alla hör ju inte det, då tänkte vi att då hjälper vi till och då 

sammanfattar vi det, genom kärnfrågorna, vad varje parti står för och så var det Tomas 

Ramberg, reporter på Ekot som läste in allt det här och gick igenom allt material och sen så 

fick man lyssna där för att känna är jag osäker…vad ska jag rösta på…så kunde man lyssna. 

De var jättevälbesökta, vi trodde inte det riktigt.” 

Var låg de någonstans? Var det utspritt? 

”Det var i hela sverige, vi hade 25 st stugor,, vi har ju 25 lokala kanaler, och de var framförallt 

på tågstationer. Så vi hade en på centralen här till exempel, det kanske var där du såg den?” 

Ja det tror jag, det måste det ha varit. 

”vi hade en i kulturhuset också, för då var vi också och sände radio från Kulturhuset för att 

komma nära publiken, så vi jobbade med debatter och massor av program som var under 

året.” 
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Men så när det gäller kampanjer så tar ni hjälp av byråer med när det gäller er externa 

kommunikation så sköter ni det själva? 

”vi får en färdig kampanj kanske som vi sitter och jobbar ihop med sen så använder vi den 

och sprider den själva. ” 

Vad har SR för kommunikationsmål? Har ni nedskrivna mål eller är de mer självklara? 

”vårt, Sveriges Radios, mål, kommunikationsmål är egentligen densamma som vårt uppdrag, 

dvs att nå alla lyssnargrupper, spegla Sverige, hur Sverige ser ut. Vi ska nå alla målgrupper 

som kan ta del av vårt utbud, som vill ta del av vårt utbud.” 

Har SRs radiokanaler egna specifika kommunikationsmål? 

“De har kanske programmål, beroende på, hur många lyssnare man ska ha…men det är lite 

olika för olika program och det har inte vi något med att göra.” 

Är varumärke ett begrepp som ni använder er av inom verksamheten? 

”Jättemycket.” 

Ser ni Sveriges Radio som ett specifikt varumärke eller som en del av ett större public 

service-konglomerat? 

”vi ser oss bara som Sveriges radio, vi ser inte till SVT eller utbildningsradion. Vi gör ju 

jättemycket ihop, det gör vi, men när vi pratar om oss själva så pratar vi bara om Sveriges 

Radio som ett varumärke och som ett modervarumärke som har undervarumärken och 

undervarumärket kan vara ekot eller p3 guld eller p3Star, någonting sådär.” 

Men ni har inget gemensamt varumärkesarbete tillsammans med SVT eller UR? 

”Nej, ingenting. Vi håller på att, på min avdelning på det här Intec som jag pratade om där har 

har jag en varumärkesansvarig som sitter liksom och hjälper alla program när det ska 

namnsättas och när man ska jobba med hur man kommunicerar med sina lyssnare, med 

Berwardhallen jättemycket också, de tillhör också oss. Vi pratar bara radio. ” 

På vilket sätt är varumärkesarbetet centralt i er externa kommunikation? 

”varumärket… dels så finns det namnet och det är ju välkänt och när man gör mätnigar så ser 

man ju att sveriges befolkning tycker att 80% av sveriges befolkning tycker att vi är 

trovärdiga, att vi uppfyller vårt uppdrag. Det är det som… varumärket är ju också känslan, 

vad är det för känsla av sveriges radio, jag tror att det är jätteviktigt att man alltid tänker på 

det. Det vi sänder och hur vi är måste utstråla det vi säger och det vi gör för annars blir det 

inte sant så det jobbar vi jättemycket med och det är en helt ny roll, vi har inte gjort det förut. 

Det har vi börjat med nu” 

Har ni några specifika kärnvärden som ni vill att företagets varumärke ska förknippas 

med? Är det ert public service-uppdrag? 

”ja, vår värdegrund. Trovärdig och pålitlig, nytänkande… opartiskt och oberoende är 

samma…” 

Men har ni någon specifik strategi för varumärkesarbetet eller vad man ska kalla det? 

”nej det har vi inte, nej det är bara att vi känner att… det som vår värdegrund är det ska 

kännas i all vårt varumärkesarbete, dvs att pratar vi om Berwaldhallen eller pratar vi om P3 

eller Ekot så ska det vara…man ska känna att de är oberoende. Det de levererar det kan jag 

lita på, det är inte köpt eller det är inte en politiker som säger det eller ja…” 

Många av SRs programledare leds av starka radioprofiler som blir som ett ansikte utåt 

för SR. 

”egna personliga varumärken” 
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Ja precis, hur använder ni er av radioprofiler för att stärka och upprätthålla SRs 

varumärke? 

”ingenting faktiskt” 

Är det bara en bonus att de har ett eget starkt varumärke? 

”det är jättesvårt för att… oftast är inte de här personerna anställda av Sveriges Radio utan de 

kanske jobbar på produktionsbolag men vi hyr in de…en del vill verkligen jag vill förknippas 

med Sveriges Radio för jag tycker Sveriges Radio är så bra, där vill jag höras, och då jobbar 

ju de jättemycket med Sveriges Radios varumärke medan andra ser det här som en plattform 

att själva bygga sitt eget varumärke för en framtid, för vad de ska göra sen, om de inte r 

anställda här är det ingenting som vi kan påverka utan de måste få jobba med sitt eget 

varumärke vilket ibland kan vara problematiskt, absolut, men vi har ingen som helst rätt att 

säga…du jobbar på Sveriges Radio och här är det Sveriges Radios värdegrund som gäller och 

det är det här som vi jobbar med…och det gör dem. Men sen gör de ju andra saker också. Så 

är det. ” 

Intressant. 

”Ja det är jätteintressant” 

Verkligen, för om man kollar på vissa av era program eller vissa av SRs instagram-

konton då är det kanske vissa profiler som verkligen, man förknippar de med kanske ett 

visst program, just för att de lägger upp bilder på sig själva eller, de blir liksom starka 

profiler. Vi tänkte att det kanske var någon av era strategier? 

”Det kan bli jättesvårt, för ibland kanske de är, privat har de… kanske väldigt starka åsikter 

politiskt eller andra starka frågor men då vet de att när de är på radion så får de inte prata om 

de här frågorna, därför att vi ska vara oberoende… men så kanske de twittrar lite senare i en 

helt annan, inte som Sveriges Radio-profil då utan som sig själv… då blir de väldigt 

politiska…och då blir våran trovärdighet lite skamfila och det är en pågående diskussion hela 

tiden.” 

På er hemsida säger ni att SR vill finnas där publiken finns och bygga en stark relation 

till lyssnarna. Hur arbetar ni relationsbyggande? 

”I alla lokala kanaler har ett jättehäftigt arbete med sina lyssnare… en lyssnarklubb…grupp… 

och de jobbar med att…de träffas, de kan ha en lina in till radion om det är något viktigt de 

vill säga och om det är något viktigt i det lokala samhället där de bor som de kan berätta om 

och få ta del av…så det blir väldigt nära varandra, lyssnarna och radion. Sen kan det vara 

någonting stort som händer där de bor, vi hade den här branden i Västmanland t.ex. här i 

somras, att man hade en lyssnargrupp som kanske var mitt uppe i alltihopa och då fick man 

direktrapporter från de också vilket gjorde att sändningarna blev också berikade så att alla 

vann på det. Så vi jobbar jättemycket lokalt med sånna här lyssnargrejer.” 

Du har i mejl till oss sagt att SR har events för att nå publiken på liksom en lokal nivå. 

Är dessa events en av era strategier för att upprätthålla relationen med publiken utöver 

själva radioprogrammen? 

”ja jag vet inte, det är ingen uttalad strategi men det är ett väldigt bra sätt att möta publiken 

för att många… när det gäller radio så ser man ju aldrig våra radioprofiler. Man hör 

dem…Men det är mycket lättare att få en relation med publiken och få höra vad publiken vill 

ha och vad de tycker om, om man också ser oss. Annars blir man ju bara en sådan här som 
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sitter i ett radiohus i Stockholm så för att man ska komma ut och möta publik så är eventen 

jätteviktiga.” 

Ligger fokus i ert externa kommunikativa arbete på att primärt underhålla de lyssnare 

ni redan har eller arbetar ni också mer expansivt med att utöka kanalernas publik och i 

så fall hur? 

”vi har varit dåliga på att vara expansiva och leta publik. Det är vårt fokus nästa år. Vi har 

varit ganska bra på att underhålla de vi har… nu ser vi att vi måste jobba på annat sätt. Att det 

som jag beskrev i början att vi har varit så starka och naturliga i folks vardag men så är det 

inte längre för idag så ser vardagen annorlunda ut och då måste vi anpassa oss till det och inte 

tro att vår publik ska anpassa sig efter oss. Det är inte så…” 

Men har det att göra med de kommersiella kanalernas ökning? 

”Nej inte så mycket jag tror att det har och göra med det digitala, den digitala utvecklingen, 

att man idag har så mycket mer att välja på och man kan välja saker från hela världen. Sverige 

är bara en liten del. Man sitter inte och lyssnar på svenska radiostationer. Man kanske sitter 

och lyssnar på i England eller i Frankrike eller… världen har blivit närmare.” 

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst vilket gör hela svenska folket till er 

generella målgrupp, om ni exempelvis vill locka fler unga att lyssna på en viss kanal, vad 

har ni för övergripande kommunikativa åtgärder för att nå en sådan specifik 

målgrupp? Utöver att t.ex. ändra produkten. 

”Vi har ju precis börjat med det här. Det som P3 till exempel har gjort, de har gjort stora…åkt 

runt överallt, haft massa samtal med unga för att få reda på vad vill ni att vi ska göra och det 

här mötet som jag berättade om på planeringskonferensen för sjuttonåringarna….alltså det var 

så tydligt att vi har varit lite soffiliga, soffiler…vi har inte hängt med helt enkelt. Vi jobbar 

jättemycket med sociala och digitala kanaler, det har vi gjort i många år. Vi har ett fantastiskt 

arbete där med…och de växer väldigt mycket i lyssning där men det är inte ungdomarna bara, 

utan jag menar sociala kanaler till exempel Facebook där är det damer 50 plus som är den 

största målgruppen. Ungdomarna har liksom Snapchat och det är en helt annan arena och 

musiken är väldigt väldigt viktig för dem. Vi måste tala om för de att vi har det, det är det vi 

måste göra, och då måste vi lyssna på målgruppen, spegla det målgruppen säger och göra det 

som de gör. ” 

Men att nå ungdomarna, är det er största utmaning? 

”Ungdomar och minoritetsspråk, det är vår största. Så mångfalden är viktig för oss.” 

Vilka är SRs kommunikationskanaler just för den externa kommunikationen? 

”Det är twitter och facebook-konton, vi har instagram, vi har snapchat också… och det jobbar 

vi inte så aktivt med utan där jobbar mest programmen kanske, mer redaktionerna, där jobbar 

inte kommunikationsavdelningen med, utan oftast är det så att redaktionerna som jobbar med 

sina program genom de sociala medierna. Kommunikationsavdelningen jobbar bara med de 

officiella kontona för Sveriges Radio, övergripande, twitter-kontot och intagram-kontot. Sen 

jobbar varje kanal och redaktion med sina… vi har jag vet inte hur många facebook-konton 

men för varenda redaktion…” 

Jag tror vi läste 200. Är SRs program er viktigaste kommunikationskanal? 

”Ja de är jätteviktiga.” 

Vi har som sagt läst att ni har ungefär 200 Facebook-sidor. Hur ser ni på sociala medier 

som en kommunikationskanal? Du säger att det är en av era främsta då. 
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”Det är jätteviktigt att vi ska jobba i sociala medier, vi har ett uppdrag nästan från 

programverksamheten, har ett uppdrag att jobba med sociala medier. Vi har en bok som ni 

kan ladda ner från nätet som är för sociala medier. Det är jätteviktigt att vi får… att vi finns 

och att alla jobbar med det därför att det är såhär man pratar med sin publik. ” 

Vad var tanken bakom just den här Sociala medier-handboken? 

”Jag var inte med när de gjorde den men det började som att man skulle ha en riktlinje, det här 

är så viktigt och det kom mer och mer information och det här måste vi skriva en bok om, hur 

vi jobbar med de och hur viktigt det är att vi når publiken och att har vi inte en… hur vi ska nå 

dem journalistiskt via de här kanalerna så kommer vi ligga hjälplöst efter…så det var så tror 

jag. Men ni ska prata med digitala medier också så de kan det där jättebra så att jag kan det 

inte alls på samma sätt.” 

Jag tror att han Per har varit med och skrivit den också 

”Ja, bland annat, det är en hel grupp som har skrivit. De håller på och gör en uppdatering nu, 

jag tror inte att Per var med i den här då han inte var anställd. Men Yasmine och Christian 

Gillinger har varit drivande i det… 

Vem är handboken riktad till, är det specifikt till företaget eller allmänheten? 

”Alla journalister som skriver journalistiskt.” 

Följs den av alla SRs medarbetare? 

”Alla vet ju om den, kanske inte alla journalister men alla redaktioner har en sociala medier-

redaktör på sin redaktion och de jobbar mycket med den…och den här delar vi ju ut till alla 

möjliga medier, även andra som inte tillhör public service. Vi har den på engelska och jag vet 

att den är delad, vi har den bara digitalt på engelska och den är delad i hela världen. Så det 

blev en handbok för alla, kan man säga.” 

Bara lite avslutande frågor, undersöker ni hur relationen/varumärket uppfattas? 

”Vi har en avdelning som bara jobbar med att mäta, dvs hur mycket lyssnar de, vad lyssnar de 

på, vika lyssnar…det görs i olika programmätningar varje år. Vi jobbar ju också med Sifo(?) 

som gör stora mätningar som vi köper in undersökningar ifrån för att se är vi på rätt spår…gör 

vi saker…och varje år, eller om det är vartannat år, så gör vi också varumärkesmätningar, dvs 

vad får man för uppfattning av Sveriges Radio. Vad är det för associationer… just den här 

mätningen…och den ska göras nu snart…gjordes inte förra året men året innan. Det hjälper ju 

oss att hålla rätt linje på något sätt.” 

Utvärderar ni ert egna kommunikativa arbete? 

”Vi brukar ha mätningar på de kampanjer vi gjort, för att kunna titta på hur många vi nått… 

man mäter hur brett… eller om det inte blir så populärt…men inte övergripande, det är väl 

mer kampanjer vi mäter om hur vi når fram.” 

Det här med just kommunikationsmål och sociala medier, har ni exempelvis… du säger 

att det främst handlar om att lyssnarna ska hitta er men har ni något mål för att försöka 

öka följarantalet eller sådana saker? Just när det kommer till sociala medier. 

”Inte vi på kommunikation. Kanske om redaktionen har sina konton för programmen som har 

det men vi har inte det…vi jobbar oftast med  och pratar på Facebook oh Tvitter och officiella 

konton och så försöker vi liksom pusha vad händer i Gävleborg…hur jobbar de nere i Malmö 

hus just nu eller….nu gör de en stor granskning av nazister i Dalarna….sådana grejer försöker 

vi ta och jobba med kontona men sen så får varje konto sända och sälja sin egen kanal…och 
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de mäter ju sina konton för att se hur mycket de följs av…vad det blir för reaktioner och 

kommentarer och sådär.” 

Slutligen bara, vad är er största utmaning för framtiden när det gäller den externa 

kommunikationen? 

”Dels digitalt, att köksradion inte är… finns inte överallt….vi har några här i divisionen som 

inte ens har en radio utan lyssnar via datorn eller via mobilen…men det är väl en stor 

utmaning att radon är inte längre bortom din mobil…utmaningen är ju också det här med 

unga, att förstå att allt det som de tycker är bra, spåra spotifylistor, p3Star eller musikhjäpen 

är Sveriges radio, att musikhjälpen inte är ett eget varumärke utan att det är det som ingår i 

public service. Och att nå nya målgrupper, framförallt invandrare, människor som inte är vana 

vid att ha en public service som är oberoende… få de att lyssna. Vi har en fantastisk kanalchef 

nere i malmö som heter Anne och hon, hon är jättemycket ute och pratar om radion och hon 

hade varit på en grupp med invandrarkvinnor som kom… det var en kulturell förening för alla 

länder och alla språk… men vi kvinnor bara….och hon frågade de lyssnar ni på radio…nä vi 

lyssnar inte….vad gör ni då?....jo vi gör mycket med telefonen…ni kan ju lyssna på radio i 

telefonen liksom…så berättade hon att här kan ni ladda ner den här appen i play och här kan 

ni lyssna på era egna språk, nyheter och…alla började ladda hem den här appen och satt och 

lyssnade…det där spred sig …det där är jättehäftig och det är så man måste liksom tänka. Vi 

måste nå människor, på människors sätt, d.v.s. det sättet som de behöver, vill förstår och kan.” 

Jag kan tänka mig att det är svårt också i och med att allmänheten är er målgrupp, ni 

ska nå ut till alla liksom. Det blir många olika vägar man måste ta. 

”Ja, för man kan inte göra en kampanj för alla… utan man får jobba liksom med evenemang 

och sådant där som är riktat till en speciell målgrupp.” 

Tack så mycket! 

 

Frågor som besvarades via mail:  

 

1. Vilka specifika kommunikationsåtgärder ser du som mest akuta för 

tillståndsperioden och hur kommer ni att arbeta med dessa?  

 

“Vi arbetar med olika prioriterade frågor varje år, men de har alltid en koppling till uppdraget 

under vår tillståndsperiod. För 2015 kommer dessa områden vara: 

o  Sveriges Radios uppdrag Samhällsnytta 

o  Mobilen som radio 

o  Varumärket Sveriges Radio (som arbetsgivarvarumärke och hur vår publik 

uppfattar oss) 

o  Mångfald/spegling, vi ska visa vårt utbud, utifrån programverksamhetens arbete, 

som speglar våra lyssnare, deras behov och intresse. 

o  Sveriges Radio, 90 år  av ”Avgörande ögonblick” 

 

2. Vad innebär den organisatoriska förändring ni genomgår för den externa 

kommunikationen? 
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“Den innebär att vi kommer ha större möjlighet att arbeta närmare vår publik och synliggöra 

och tydliggöra vårt utbud på fler plattformar för fler målgrupper” 
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Bilaga 5 – Transkription Per Palmqvist (141124) 

 

Hur många är ni som jobbar med SRs officiella sociala medier?  

”De officiella…eller vi har gjort såhär att varje redaktion är själv ansvariga för sina sociala 

medier. Så man skulle kunna tänka sig att vi har, en typ Sveriges Radios Facebook konto som 

sköter allting, men istället har vi sagt att Morgonpasset har en, P4extra har en, Radiosporten 

har en, liksom alla program har sina egna konton. Och så får de sköta dem mer eller mindre 

själva, och det vi gör i den här gruppen är att vi sitter och typ svarar på frågor och försöker 

utbilda alla redaktionerna i hur de ska jobba med sina konton. Så då har vi gjort så att vi har 

vad vi kallar för superusers, så att alla kommer till oss och får en liten kurs är tanken. Eller vi 

håller i en stor kurs, där vi pratar om så här funkar det och det här kan ni lära er och sen så 

kommer dom återkommande en gång om året ungefär på en sån stor kurs. Och sen så håller vi 

kontakten med alla redaktioner via dels att de ringer, mejlar och kontaktar oss. Sen har vi en 

liten Facebook-grupp där vi pratar och där de kan ställa frågor, typ som nu hade många sett i 

förra veckan att deras reach på Facebook hade gått ner och då kunde de skriva att kanske 

någon skrev; Hej, den här veckan får vi jättedålig reach på våran Facebook-sida, hur ser det ut 

för er? Och då svarar dem andra; Ja för oss med. Så upptäcker de att då är det antagligen att 

Facebook har gjort nån förändring snarare än att vi har gjort ett sämre arbete liksom. Så det är 

jättemånga som jobbar med sociala medier på Sveriges Radio. Kanske 150, 200 personer.” 

Men om man tänker era officiella konton, som Sveriges Radios Facebook och Sveriges 

Radios Instagram och Twitter? 

”Då är det jag som har hand om Facebook-kontot och Instagram-kontot, även om det sköts 

ganska dåligt. Sen så är det marknad som har hand om Sveriges Radio på Twitter. De har tagit 

över det, det var länge sen de tog över det men de har börjat jobba mer aktivt med det de 

senaste månaderna. Och sen är det nog inga fler. Jo vi har ju Google+ förstås och Pinterest, 

och de flesta sköter vi från den här gruppen. Så vi är väl, vi är fem personer som sköter de 

kontona här ifrån. Och på marknad- och press vet jag inte hur många det är som har hand om 

Twitter-kontot.” 

Vad har ni för riktlinjer för sociala medier? 

”Hur menar du då riktlinjer?” 

Har ni några direktiv som ni följer? 

”Ja. Det är ju vi som tar fram dem i den här gruppen och vi har en bok som ni kanske har sett. 

Det är den som är våra riktlinjer kan man säga. Och riktlinjerna är ju ganska… alltså i och 

med att vi har så många som sköter, alla sköter sina egna konton, så blir det svårt att sätta för 

snäva riktlinjer. Eftersom det är väldigt stor skillnad på exempelvis Ekot och hur 

Morgonpasset jobbar med sina konton och hur de, vad de har för tonalitet ihop med 

radioprogrammet. Så då försöker vi istället att ha som riktlinje att alla program ska skriva en 

handlingsplan för sociala medier där de går igenom; vad ska vi göra, vilka konton ska vi 

finnas på, hur ofta ska vi uppdatera, hur lång tid ska det dröja innan man får svar till exempel 

om man skickar en fråga till oss. Vilka på redaktionen är det som är ansvariga för det här, 

vilka är det som ser till att det blir gjort. Och hur utvärderar vi, vad har vi för mål, och liksom 

hur utvärderar vi målen i efterhand. … Och sen så kontaktar dem oss om sina sådana 

handlingsplaner och frågar, ser det här bra ut? Och så kan vi bolla dem lite. Så riktlinjerna är 

ganska olika på… varje redaktion har sina egna riktlinjer kan man säga. Men sen är det klart 



79 
 

att det finns ju källskydd och att man liksom inte ska brista i sin opartiskhet och att man ska 

tänka på när man twittrar att… även om man twittrar som privatperson så är man alltid på 

något sätt… representerar Sveriges Radio liksom. På så sätt finns det ju riktlinjer också.” 

Har ni några utsagda kommunikationsmål på sociala medier? 

”Som vad då till exempel?” 

Har ni några mål ni vill uppnå med den externa kommunikationen just via sociala 

medier? 

”Vi har ju, alltså våra mål är ju dels att få spridning på vårt material. Men sen har vi även mål 

alltså att få folk att lyssna på vårt material. Vi har ju i beställningen från Public Service…i 

Public Service beställningen står det att vi ska finnas där publiken är…Det är ju väldigt tydlig 

att publiken är mycket på exempelvis Facebook. Därför så är vi där och har en närvaro där, 

och sen vad vi vill uppnå med den närvaron är ju dels att få spridning på vårt material, men 

också att få lyfta in fler röster i programmen och i vårt innehåll. Och använda sociala medier 

som ett journalistiskt verktyg kan man säga. Men vi sätter inte mål… eller det är ju då 

om…de sätter ju sina egna mål som sagt i sin handlingsplan, där de sätter exempelvis att vi 

under varje vecka når vi 10000 personer, ett program har som mål. Eller vi ska öka antalet 

följare från 2000 till 2500 under hösten typ. Sådana mål liksom. Men det är som sagt varje 

program som ansvarar själva för att sätta upp.” 

Hur ser ni på sociala medier som kommunikationskanaler för SR? Vi antar att det är 

väldigt viktigt. 

”Det är viktigt. Vi pratar om att Sveriges Radio vilar på tre ben. Vi har FM och 

radiosändningarna, och sen har vi webben, och så har vi sociala medier, och dom tre benen är 

på sätt och vis lika viktiga. Men det är klart att det är ju radion som är vårt huvudinnehåll, 

men sen så ser vi hur vi liksom sprider det innehållet. Det spelar ingen roll om folk lyssnar på 

våra sändningar via en radioapparat eller via sin app i telefonen, eller om de lyssnar på den 

inbäddade spelaren på Facebook. Så det är så vi ser på sociala medier. Det viktiga är att folk 

kan komma åt vårt innehåll och sen var de… sen är ju målet att de ska kunna konsumera vårt 

innehåll där det passar dem bäst kan man säga. Det går igen även på webben väldigt mycket, 

vi har öppet API och vi uppmuntrar folk att bädda in vår spelare. Om Aftonbladet till exempel 

refererar till någonting vi har gjort så försöker vi kontakta dem och säga att ni får gärna bädda 

in vår spelare och kanske ha… så har ni ljudklippet här på eran sajt. Sociala medier funkar på 

samma sätt kan man säga.” 

Vad för typer av olika innehåll brukar ni posta på sociala medier? 

”Det är ju också olika. Eller menar du typ om vi postar bilder eller efterlysningar?” 

Ja allt möjligt av olika material? 

”Det är också olika såklart beroende på redaktionen och vad de vill få ut.” 

Just på de officiella kontona till exempel? 

”Då blir det ganska mycket… det blir ju, om man kan kalla det reklam, men att vi försöker få 

ut just på exempelvis Facebook-sidan har ju jag koll på vad alla andra våra Facebook-sidor 

gör. Och så ser jag de grejerna som går väldigt bra just nu, så paketerar jag om de grejerna 

litegrann och så skickar jag ut de igen från Sveriges Radios Facebook-sida. Då blir det väldigt 

mycket länkar, länkpostning kan man säga, till sverigesradio.se och så säger jag kanske; 

”hörde ni den här intressanta intervjun med den och den personen? Tycker du, håller du med 

hen om det här?” Och så skickar jag ut den. Men om man ser totalt sätt så är det väldigt 
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mycket relationsbyggande grejer som de lägger upp. Exempelvis P4-kanalerna kanske lägger 

upp: ”här sitter vi och nu är det fika här” och så lägger de upp den bild på det. Sen är det 

också mycket rena bara; ”vad tycker du vi ska fråga dagens gäst?”, kanske sådana grejer. 

Liksom försöker få folk att bidra till innehållet i radion. Och sen är det såklart mycket typ 

reklam eller att få folk att lyssna på grejer i efterhand.” 

Just det här urvalet från de andra Facebook-sidorna till exempel, är det baserat på likes 

eller hur mycket kommentarer de har fått? Hur väljer ni vad som ska komma upp på 

det officiella kontot? 

”Det är en blandning kan man säga, det beror lite på vad jag vill ha. Ibland vill jag ha… eller 

man kan väl säga att det jag oftast försöker nå är att få en så stor spridning som möjligt, 

liksom öka reachen på sidorna. Så då håller jag koll på vilka som har fått bra räckvidd, men 

det kan ju även vara, det här har blivit en jättediskussion. Inte vet jag vad det kan vara, 

exempelvis att det hade ringt P1 för ett tag sen om att man borde begränsa hastigheten på bilar 

tror jag det var, det fanns ingen anledning att bilar skulle gå så fort. Och då så kanske jag 

skickar ut den, kanske inte för att få folk att lyssna på det inslaget så mycket utan mer att få 

folk att reagera och diskutera. Men det är ju även, typ när första snön kom så la vi upp en bild 

om det och då visste vi att det var många som liksom likeade den bilden. Och sen så ser jag ju 

vilka av våra sidor får väldigt mycket trafik just nu på sverigesradio.se, och så försöker jag… 

då vet jag att detta är något som folk vill ha. Så skickar jag ut det igen liksom, eller på ett nytt 

sätt.” 

Ligger det liksom någon strategi bakom vilket innehåll ni publicerar? Eller är det mest 

bara det här med spridning? 

”Nja alltså strategin är ju att testa om vi säger just det kontot jag sköter så är strategin, i och 

med att vi bygger, det bygger så mycket på Facebook algoritm, för att se vilka grejer som 

folk, som vad vill Facebook visa upp för andra människor. Så då är strategin att jag testar 

olika typ av uppdateringar och ser vilka som går bäst just nu. Och det skilja sig från vecka till 

vecka liksom, att nu vill Facebook att[…] Så då liksom ser vi att innan så var det väldigt 

tydlig att Facebook straffade kanske länkar och hjälpte folk med bilder, och då testar jag 

lite… då märker vi det väldigt tydlig att just nu går bilder väldigt bra. Just nu till exempel går 

om du bäddar in klipp, videoklipp, i Facebooks egna videoverktyg så går dem jättebra just nu. 

Så det är väl det som är strategin. Min strategi är egentligen inte att få maximal räckvidd utan 

att undersöka Facebooks algoritm kan man säga. Sen så skickar jag ut de jag upptäcker till all 

de här superanvändarna [superusers]och så försöker vi diskutera vad det kan vara och hur vi 

ska fortsätta göra det.” 

Finns det något krav på någonting, något typ av material, som ni måste publicera? 

”Nej det gör det inte. Det får vi välja ganska mycket själva. Däremot så är det klart att det är 

väldigt många som kontaktar oss och vill att vi ska publicera olika grejer. Som; ”nu har vi ett 

nytt radioprogram här kan ni inte typ puffa för det” eller ”imorgon kommer den här gästen 

och vi skulle gärna ha nya frågor till honom” eller ”vi gör den här satsningen nu, kan ni hjälpa 

oss med det?”. Och då får vi försöka säga det att vi framförallt, för ibland gör vi så om det är 

stora grejer så skickar vi ut det innan vi vet om det kommer få en bra räckvidd, eller även om 

vi vet att de inte kommer få bra räckvidd utanför som en reklamkanal. Då får man förklara 

det, framförallt är det inte så vi arbetar utan vi använder det mer som ett verktyg för att testa 
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algoritmen typ. Och det funkar ganska bra. Det är ju vårt ansvar att sköta det här, så det är vi 

som bestämmer, det är vi som är redaktörer liksom. Så det känns bra.” 

På varje inlägg har ni som en avsändare, som ditt namn på Facebook till exempel. Vad 

är tanken bakom det, att inte bara använda SR som avsändare? 

”Det är framförallt att det blir mycket trevligare stämning i kommentarsfältet har vi upptäckt. 

Väldigt mycket sociala medie-arbete bygger på moderering, att liksom sköta kommentarsfält. 

Där är vi i Sveriges Radio lite annorlunda kanske än många andra eftersom vi vill verkligen 

satsa på dialog snarare än att bara få ut vårt budskap liksom, så vill vi ha en dialog med 

lyssnarna i sociala medier. Och då är det mycket enklare för dem, om vi skriver en 

uppdatering som vi inte skriver under så är det liksom Sveriges Radio, den stora 

medieorganisationen som har postat. Men om jag skriver ”hälsningar Per” då är det liksom en 

person som de pratar med, och dels blir de mycket trevligare, det blir inte lika hård stämning. 

Och sen så är det enklare för dem att känna att detta är ju en riktigt person, så då kan de 

skriva; ”men Per varför gjorde ni så här och så här” och så får jag svara ”ja det är av den här 

och den här anledningen”. Typ så.” 

Har ni alltid haft det så? 

”Nja alltså…ja typ. Jag tror det.” 

Ni har aldrig haft bara snedstreck /SR? 

”Alltså det är ju också bara en rekommendation så om du går igenom vad alla gör på Sveriges 

Radio, alltså inte bara jag, så är det vissa som fortfarande inte skriver under med namn och så. 

Och det är återigen upp till dem om de vill göra så. Utan vår rekommendation är att man 

skriver under med namn för det blir som sagt trevligare och enklare för besökarna, men om 

man inte vill det behöver man inte det. Och det funkar ju att göra även utan. Det är fortfarande 

inte så överallt.” 

I handboken står det att det är viktigt att varje redaktion får hitta sin egen ton på de 

olika sociala medierna. Vilken ton använder ni på de officiella kontona? 

”Det där är typ en av de svåraste grejerna med de officiella kontona. För det är mycket 

enklare om jag hade jobbat på en… alltså vad har Sveriges Radio för ton? Vi har ju hur 

många toner som helst. Men då försöker vi vara alltid korrekta, raka, och inte så mycket… 

Alltså innan skötte jag exempelvis P3s konto och där fanns det en helt annan, där kunde jag 

ha mycket humor och vara lite sådär kaxig eller vad man ska säga, och liksom lite slängig i 

mina formuleringar. Men så försöker jag inte alls vara på Sveriges Radio utan då är jag mer 

korrekt, ändå familjär och inbjudande, och ostyltig liksom, okomplicerad och enkel. Men 

korrekt och trevlig.” 

Det kanske är en bredare målgrupp där också? 

”Ja det blir ju en väldigt bred målgrupp i och med att du ska nå… det är ju även P3-publiken 

och P2 och alla helt enkelt. Och sen kan jag i och för sig också anpassa lite efter vad det är jag 

postar om, såklart. Så om jag postar om Ligga med P3 då kanske jag kan ha en lite mer 

ungdomlig ton i min uppdatering jämfört med om jag postar från Ekot eller någon nyhetsgrej. 

Samtidigt som, det är ju samma personer som ser alla uppdateringarna.”  

Vilka sociala medier känns viktigast för ett kommunikativa arbete? 

”Det är ju definitivt Facebook. Men det är ju för att Facebook är så himla stort. Vi fick vad 

heter det… stiftelsen för internet? Aja vad det nu heter. De släppte en, ”Svenskan och 

Internet”, en undersökning som kom i förra eller förrförra veckan  där de har gjort en 
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undersökning och då visar det att, jag tror det var 68% av svenskarna har besökt Facebook 

under 2014. Vilket är en jättehög siffra. Och 49% besöker Facebook varje dag. Och i vissa 

målgrupper, jag tror det är åldersgrupp runt 30 så är det 95% som finns på Facebook liksom. 

Så det är framförallt Facebook, men även Twitter. Och sen är det litegrann, det beror lite på 

vilket program det är, för vissa program typ P1morgon tror jag är större på Twitter än på 

Facebook till exempel. För att det passar, det har en publik som är mer på Twitter och de är 

lite mer snabba och vill ha snabb respons liksom. Och sen Instagram, är också vissa program 

väldigt stora på Instagram för de kan få… Det beror helt på målgruppen. Och vi tror att 

exempelvis Pinterest, att vi borde satsa mycket mer på Pinterest, och att vissa program som 

exempelvis matlagningsprogram eller kanske program om trädgårdsskötsel och sånt, att de 

skulle kunna nå en väldigt stor publik på Pinterest. För det har man sett i USA till exempel att 

Pinterest är en jättestor… drar jättemycket trafik. Så vi tror att det finns många Pinterest-

användare i Sverige som är lite osynliga.” 

Hur bestämmer ni vilket innehåll som ska publiceras i respektive medium? 

”Det går ganska mycket på magkänsla faktiskt. Som sagt vi har inte alls inflytande över 

Twitter-kontot längre i och med att de [kommunikationsavdelningen] har ju tagit det. Så det 

sköter de mer eller mindre själva. Och de twittrar ganska mycket om officiella… typ nytt 

program, nya grejer, men även svara på frågor och så från publiken. Men i övrigt så är det ju 

som jag sa på Facebook väldigt mycket grejer som redan går bra, som jag skickar ut därifrån. 

Och man kan väl tänka sig att teknikgrejer går lite bättre på Google+ för att det är en lite mer 

techsavy publik.” 

Vi fick intrycket av att ni är lite mer personliga på Instagram. Stämmer det? 

”Ja, så är det. Instagram har ju lite den, en annan tonalitet än Facebook och Twitter kanske 

har. Speciellt om man jämför Twitter och Instagram, att folk är fortfarande ganska 

kärleksfulla på Instagram och har en väldigt, en annan ton. Det är inte lika mycket troll där till 

exempel. Och jag tror det kan ha att göra med att den är i telefonen och att man är liksom, att 

det är så himla bildbaserat och det blir en annan känsla på den plattformen helt enkelt. Så det 

kan nog stämma att vi är lite mer personliga där. Framförallt programmen. Men sen är det 

även så att de programmen som finns på Instagram är dem som är lite mer personliga från 

början. Nu har de flesta programmen ett Instagram-konto för att vi vill ju liksom signa innan 

någon annan registrerar det i våra namn. Men de som är, exempelvis Ekot är inte så aktiva på 

Instagram och då så vet jag att många redaktioner har valt… i sin handlingsplan skriver de att 

Instagram använder vi framförallt för bakom kulisserna-bilder och bakom kulisserna-grejer. 

Vi upplever att det fungerar bättre. Man får mer likes helt enkelt, på den typen av grejer.” 

Vad innebär Public Service-uppdraget specifikt för sociala medie-arbetet? 

”Ja, det innebär ganska mycket. Dels så är det ju såklart så att, i och med att vi har det här 

uppdraget att finnas där publiken är, så står det faktiskt i vårt uppdrag att vi ska finnas på 

sociala medier. Så det känns ju väldigt bra. Och sen innebär det ju också att vi ska försöka nå 

nya målgrupper och låta andra röster komma fram, och då tror vi att sociala medier är ett 

väldigt bra sätt att göra det och nå nya målgrupper på. Och det är ju absolut en public service-

tanke bakom det, och att man vill nå och informera medborgarna om man säger så.” 

På vilket sätt tror du att det blir synligt för medborgarna genom inläggen, era följare på 

Facebook till exempel, att SR är styrt av public service? 



83 
 

”Det syns väl på det sättet att vi är opartiska, men annars tror jag inte det är, det tror jag inte 

man kan säga. Utan mera liksom, det innehållet vi… allting kretsar kring radioinnehållet och 

FM-sändningen kan man säga och det är ju public service-utbud som de har. […] Vi kan 

exempelvis inte göra reklam för Facebook hela tiden och säga; ”gå in och likea vår Facebook-

sida”. Så då försöker vi istället säga; ”som Kalle Karlsson säger på vår Facebook-sida”, att 

man liksom lyfter upp grejer som händer där. ” 

Så ni säger aldrig liksom ”följ oss på Facebook”? 

”Nej det får vi inte göra. För då brister vi mot…” 

Men kanske ”följ oss på sociala medier”? 

Ja, så kan man ju säga; ”och där heter vi si och så”. 

Har det hänt någon gång att det har funnits något material som ni velat publicera men 

inte har fått? 

”Ja, hela tiden. Framförallt är det väldigt mycket bilder och sånt som vi inte får publicera på 

sociala medier som vi köper in från bildbyråer till exempel. Då kan vi inte lägga upp dem, 

eller då måste det stå i avtalet att man får sprida det på sociala medier. Det har varit ett 

problem exempelvis med TT-bilder. Nu håller vi på att omförhandla de avtalen, men i det 

gamla avtalet står det att vi inte får sprida det på sociala medier. Så då måste vi exempelvis, 

säg att Sverige spelat en fotbollsmatch och då har vi kanske inte haft några egna fotografer på 

plats, utan vi har köpt in bilder, och sen får vi inte använda dem på sociala medier. Då blir det 

en ganska tråkig uppdatering utan bild liksom. Det är ju väldigt beroende av dom lagar och 

regler som finns helt enkelt, om vad vi får göra.”  

Lite om handboken. Vad var tanken med att skapa en officiell handbok för sociala 

medier? 

”Nu var ju inte jag med och skrev den förra handboken, vi håller på faktiskt att skriva en ny 

version nu. Men det som hände var att… från början så var det, jag tror de började skriva 

denna boken 2010 eller 2011, och då så var det för att cheferna sa att vi behöver ha lite 

riktlinjer och vi måste formulera det vi har gjort. […]Och så skrev de en handbok, och så blev 

den såhär tjock och bra. Så upptäckte de att vad bra den blev… Sociala medier bygger väldigt 

mycket på transparens, i alla fall från vårt sätt att se det, så vi är väldigt tydliga med; ”just nu 

gör vi det här och det här”. Och om det blir fel så säger vi; ”ja det blev fel på grund av den här 

och den här anledningen och nu har vi rättat det”. Och därför kände vi att det fanns ingen 

anledning att inte göra den officiell. För allting vi gör är inte officiellt, det finns ju dokument 

som vi inte delar med oss av. Men en handbok på det här sättet, vi såg inte att det fanns några 

problem med att visa den och visa upp; ”såhär är våra riktlinjer och det här försöker vi 

förhålla oss till”. Vi tror också att det hjälper oss och vi skapar en större trovärdighet, att den 

är officiell. Och så kan vi hänvisa till den; ”som du ser på sidan 44 i handboken så blablabla”. 

Jag vet att det blev ju en lite diskussion, så det var en av de första grejerna att vi faktiskt la ut 

den officiellt så, och det är lite annorlunda än hur man brukar arbeta traditionellt sett. Men 

idag så känns det helt självklart att den ska vara officiell. ” 

I vilken mån följs den av SRs medarbetare? 

”Nu är den ju bara en handbok och den är ju inte regler och det är ju inte bestämt. Såhär måste 

du ju inte göra. Utan det bygger ju på rekommendationer. Men jag upplever att den följs 

ganska väl och snarare… folk tycker väldigt mycket om att ha den. Och när den inte följs är 

det inte för att de kanske gör ett aktivt val och inte följa den, utan att de har slarvat med att 
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läsa den helt enkelt. Så kan det vara att folk hör av sig och bara; ”hjälp vad ska jag göra med 

det här”. Och så skulle man kunna säga; ”som du kan se på sidan 98 i handboken så ska du 

göra så här och så här i den här situationen”. Men så svarar vi ju inte utan vi säger ju som det 

är. Men nej, den följs ganska bra. Sen är det ju så att alla rekommendationer är ju bara 

rekommendationer. Ibland är ju rekommendationen att strunta i handboken och köra sin 

egen… Som i Tankesmedjan till exempel. Vi har en rekommendation att vara trevlig och artig 

på social medier och sånt. Men de är ju snarare väldigt kaxiga och liksom har samma persona 

i sociala medier som de har i radio, vilket gör att de bryter mot många olika av våra regler 

eller våra rekommendationer hela tiden. Men det funkar ju jättebra. Det är snarare så då att 

här är rekommendationerna och om du inte vill följa dem, tänk igenom vilka du vill följa och 

vilka du inte vill följa och varför.”  

Vilka sociala medier används främst när det kommer till interaktion och 

relationsbyggande? 

”Alla skulle jag säga. Det är det som är grejen med sociala medier, och det heter ju ”Sociala” 

medier så det är det vi hela tiden pushar för att… Skriv inte en uppdatering på Facebook om 

du inte har resurser att sitta och hålla koll på kommentarsfältet till exempel. Och om du inte 

har de resurserna så då får du göra färre uppdateringar, för det är så pass viktigt för oss att 

dels läsarna förväntar sig att vi svarar och håller koll på det som händer i våra 

kommentarsfält. Men det är också lite olika från redaktion till redaktion skulle jag säga. I och 

med att Facebook är så pass stort så är ju Facebook det som funkar oftast bäst för att få samla 

in reaktioner.”  

Hur viktigt är det för er att svara på kommentarerna? Svarar ni på alla eller bara 

vissa? 

”Nej det gör vi inte. Vår rekommendation är att man ska svara på alla men det är ju svårt, 

ibland blir det svårt att hinna med att göra det. Så därför försöker vi framförallt att rikta in oss 

på att svara på kritik, liksom folk som har frågor, direkta frågor. Eller många kommentarer är 

ju typ; ”Gud vilket intressant inslag” eller ”Aha vad bra, det visste inte jag” typ så. De 

förväntar sig liksom inget svar utan det är mer bara ett glatt tillrop. Men när det är frågor då 

försöker vi verkligen svara på alla frågor som kommer… inom rimlig tid. Och det ska framgå 

av den där handlingsplanen de har skrivit att vi ska svara inom exempelvis 5 timmar alla 

frågor vi får in. Och så försöker de att göra det. Men vi är inte riktigt där än, utan det är 

fortfarande så att vissa frågor inte blir besvarade tyvärr.”  

I handboken står det också att det är viktigt att mäta sin framgång på sociala medier. 

Hur mäter ni er framgång? 

”På mina konton menar du? Tyvärr har vi vart lite dåliga med det. Vi mäter framförallt via 

Facebooks egna statistikverktyg Insights som är jättebra. Där vi håller koll varje vecka hur det 

har gått och hur det har gått jämfört med föregående vecka, vilka inlägg har gått bra, vilka 

inlägg har gått dåligt osv. Så jag har ganska bra koll typ den senaste månaden, men däremot 

så det vi uppmanar folk till att göra är ju att de ska skriva ner varje vecka hur lång reach de 

har så att de kan få över tid. Och det kan man använda Insights till att göra också, men det blir 

lätt att man glömmer det. Utan det är bra om man kan sätta in det i system att mäta med jämna 

mellanrum. Att mäta och ta upp det på ett redaktionsmöte och säga att förra veckan gick det 

här och det här väldigt bra, det här gick mindre bra, de här vi fick in så och så många 

kommentarer på. Så vi mäter med Insights, vi mäter med vi har lite egna statistikverktyg i vår 
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sådanhär CMS där vi uppdaterar webbpublicerings-verktyget, där vi mäter exempelvis hur 

mycket trafik som kommer från sociala medier. Och sen har vi Google-analytics där vi kan 

också se tydligt vart ifrån trafiken kommer, hur många kommer från Facebook osv. Och sen 

använder vi även lite externa… men vi tittar… Jo på Twitter använder vi ett företag som heter 

Lissly som hjälper oss med statistik till Twitter och det funkar väldigt bra. Så då prenumererar 

vi typ.” 

Vilken målgrupp tror ni att ni når och vill ni nå genom sociala medier? 

”Vi vet ju ganska bra vilka vi når med de statistikverktygen vi har. Så vi når ganska många i 

min ålder kan man säga, i runt 30års åldern. De vi vill nå är ju såklart hela befolkningen. Och 

de som vi framförallt har svårt att nå kan man säga är ungdomar, ja våra allra yngsta 15 till 

25. Då försöker vi exempelvis, med Musikhjälpen når vi ganska många, de är jättebra på att 

nå ungdomar. Och även P3Guld men framförallt Musikhjälpen är den stora liksom, det är där 

vi når som flest ungdomar. Men det är de vi kämpar med och det är framförallt ett problem för 

P3då de ska vara den unga kanalen. Att de på olika sätt försöker nå dem.” 

Ser ni sociala medier eller kanske själva radioprogrammen som den främsta kanalen för 

att marknadsföra SR som varumärke? Och för att få nya lyssnare. 

Menar ni sociala medier jämfört med radion? 

Ja. 

”Det är en bra fråga. Vi är ju lite dåliga på att tänka på det sättet kan jag tycka. Mitt fokus 

ligger ju på sociala medier hela tiden så jag tänker ju att det är ett jättebra sätt att nå. Men i 

verkligheten, alltså FM och radion är otroligt mycket större än sociala medier, vi når ju flera 

miljoner varje dag den vägen. Så det är ju den bästa reklamkanalen. Och även märker vi ju 

väldigt tydligt så fort vi nämner sociala medier i radion så ökar våra följare. Men de som 

lyssnar på radion är ju redan, de lyssnar ju redan och har hittat dit. Så jag tror att det är en 

kombination, att man kan nå nya och vi försöker verkligen nå. Det är en av de viktigaste 

uppgifterna för social medier är att nå nya lyssnare, men det bästa vi kan göra är att göra 

bättre radioprogram så når vi fler lyssnare, så kan man ju säga. Och det är ju det som är 

grundverksamheten. ” 

Vi har från Helen Hellströmer fått reda på att SR går igenom en ganska stor 

organisatorisk förändring, vilket bland annat innefattar att skapa en officiell 

kommunikationsstrategi eller kommunikationsplan. Vet ni om detta kommer påverka 

de sociala medie-arbetet på något sätt? 

”Det kommer det garanterat att göra, men jag vet inte så mycket om det där för jag tror inte de 

har kommit så långt. Vi har inte fått så mycket info om det överhuvudtaget. Det som det 

kommer betyda tror jag, och nu spekulerar jag bara, är ju att sociala medier kommer bli ännu 

viktigare i framtiden för Sveriges Radio. Vi har fått en ny kommunikationsdirektör, eller 

biträdande kommunikationsdirektör tror jag, som heter Martin Jönsson till exempel, som har 

hand om webb och sociala medier. Och han sitter i direktionen och är ganska hög chef. 

Tidigare hade vi inte det utan då hade vi bara, alla chefers huvudfokus var alltid FM och 

radio, medans nu har vi en ny som verkligen kämpar de frågorna. Och det är ju jättebra för 

oss. Så vi satsar ju på sociala medier, exempelvis så fastanställde de mig för en månad sen 

ungefär och det ligger ute just nu en ny annons om en fastanställning till sociala medier, om 

den inte är nedtagen. Men vi ska rekrytera nya människor till sociala medier och kommer göra 

mer. Det som det är nu är ju att vi försöker få alla de här bitarna att jobba ihop, handboken, 
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framförallt de sociala medier-handlingsplanerna.[…] Nu ska det finnas på papper, en tydlig 

beställning, vi ska göra det här och det här och det här. Och det känns jättebra.”  

Varför tror du att det har blivit viktigare? 

”Jag tror det är, folk ser ju att det förändras. Att medielandskapet förändras och hur folk 

konsumerar radio, exempelvis att lyssningen i mobil och från dator ökar hela tiden. Även om 

det fortfarande är absolut via vanlig, klassiskt radio så ökar och ökar det hela tiden. Hur folk 

konsumerar våran journalistik förändras liksom. Vi har ju inte som många andra, de får inga 

annonsintäkter, de måste få mera trafik på sina sajter för att få pengar liksom. Vi har ju som 

tur är, vi har ju den lyxen att vi slipper oroa oss för annonser och sidvisningar, och vi kan göra 

program som ingen lyssnar på… vi får inte mindre betalt för det. Men i det långa loppet så 

måste vi nå ut med vårt budskap, nå ut med vårt material och innehåll, annars är vi ju inte 

relevanta och då finns det ingen anledning att ha public service över huvud taget. Så tror 

jag.”     

Som en avslutande fråga, vad tror du är den största utmaningen för framtiden? 

”Den största utmaningen för framtiden är väl lite det vi var inne på. Radio har ju funnits 

väldigt, väldigt länge och den har sjunkit långsamt väldigt, väldigt länge. Men den sjunker 

väldigt, väldigt långsamt, det är en sluttande plan här. Det som det går ut på är att vi måste nå 

ungdomarna, nå de nya lyssnarna, och det är det som är den stora utmaningen, så klart. Och 

då är ju sociala medier ett väldigt bra sätt att göra det på. Sen är det såklart att en väldig 

utmaning för oss är ju att, ju mer beroende vi blir av Facebook desto mer beroende är vi ju av 

Facebook och deras algoritm. Att de kanske bara; ”nej vi vill inte ha radio här”, så stänger 

dem av oss och så når vi ingen alls därifrån. Det finns ju en risk i det. Det finns en balans där, 

hur mycket ska vi lägga oss i deras händer och hur mycket ska vi försöka sköta oss själva, och 

försöka hålla oss flytande. Inom företaget kan man säga att den stora utmaningen är att få alla 

att få upp medvetenheten och kunskap om sociala medier, om hur det fungerar och vad vi ska 

ha det till. Det är det vi jobbar med just nu, det är den stora grejen, att blir bättre helt enkelt 

som organisation.” 

 

Frågor som besvarades via mail:  

 

Helen Hellströmer berättade i sin intervju att en utmaning för Sveriges Radio är att få 

folk att förstå att Sveriges Radios undervarumärken i form av de olika 

kanalerna/programmen tillhör Sveriges Radios övergripande varumärke. Tror du att 

detta försvåras av att Sveriges Radio har så många olika redaktioner som har sina egna 

sociala medier? Har ni någon varumärkesstrategi vad gäller sociala medier?  
 

“Om redaktionerna hade fått mindre frihet och vi istället hade skött allt sociala medier-arbete 

centralt hade det antagligen varit enklare att få till en mer enhetlig varumärkesstrategi. Men då 

hade vår sociala medier-närvaro sett helt annorlunda ut. Mycket tråkigare och med en större 

distans till våra följare. 

Det finns en strategi som Kommunikationsavdelningen har tagit fram som vi försöker hålla 

oss till. Där ingår till exempel vilka bilder vi ska använda oss av, hur vi avslutar filmer på 

youtube (med en tydlig ”SR-avsändare”) och så vidare. Det händer dock lite för ofta att 

redaktioner omedvetet frångår strategin och skapar egna profilbilder till exempel. Men då 

kontaktar vi dem och förklarar läget. Vi är ju fortfarande i starten av sociala medier-arbetet 

och testar oss fortfarande fram för att se vad som fungerar och hur vi bäst får fram att det är 
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Sveriges Radio som är avsändare. Det är jätteviktigt, inte minst ur ett långsiktigt perspektiv. 

Men det är framförallt Kommunikation som är ansvariga för den biten och vi anpassar oss 

efter de riktlinjer de tar fram. Vi som arbetar med sociala medier på SR är journalister – inte 

varumärkesstrateger.” 

 

Vi har även fått bilden av att sociala medier-gruppen inte jobbar så nära 

kommunikationsavdelningen. Stämmer det och hur ser du på det isåfall? 
 

“Sociala medier-gruppen är ju fortfarande väldigt nystartad, speciellt om man jämför med 

kommunikationsavdelningen, och vi letar väl fortfarande lite efter vår plats i SR:s stora 

ekosystem. Vi har valt att lägga gruppen under Digitala Medier framförallt eftersom vi så 

starkt ser sociala medier-arbetet som en del av Sveriges Radios journalistiska arbete. Vi 

använder ju inte sociala medier som en megafon för att få ut vårt budskap utan som 

plattformar för dialog och interaktion. 

Men vårt mål är att lyfta sociala medier-kompetensen över hela företaget, inklusive på 

Kommunikation. Jag är övertygad om att de i framtiden kommer att bli en nyckelspelare i 

SR:s sociala medier-arbete när det gäller till exempel krishantering och olika sorters 

kampanjer. Vi samarbetar också redan mycket mer med dem idag än vi gjorde för, säg, ett år 

sedan.” 
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Bilaga 6 – Retorisk analys  

 

Facebook 
Inlägg 1 141001 

 

 
1.   Textens avsändare är Per, som man ser genom att inlägget avslutas med /Per. Avsändaren är 

därmed explicit och man använder alltså en person som får representera Sveriges Radio som 

organisation. Vem Per är och hans koppling till SR framkommer inte i själva inlägget. 

Huruvida avsändaren påverkar hur man mottager budskapet anser vi är beroende av om man 
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är en frekvent eller mindre frekvent besökare på SRs facebooksida. Om man är en frekvent 

besökare har avsändarens karaktäristik möjligen större betydelse för inlägget då man som 

frekvent besökare haft möjlighet att lära känna avsändaren, både i tidigare inlägg samt i sidans 

beskrivning. De frekventa besökarna har därmed möjligen förstått att Per är sociala medier-

administratör på SR. Som icke-frekvent besökare har avsändarens karaktäristik inte någon 

större betydelse. 

2.   Inlägget består främst av språklig text där avsändaren Per berättar att 40% av alla samtal till 

SOS Alarm är felringningar, samtidigt som han ställer frågan till mottagarna om dom visste 

om detta. Sen följer även ett citat från operatör. Inlägget innehåller även en länk till en av P4-

kanalernas Facebook-sidor. I inlägget finns även ett inbäddat radioinslag om nyheten som 

berörs i inlägget som även fungerar som en länk till SRs hemsida där radioinslaget finns.  I 

anslutning till inslaget syns även en liten bild samt en del av den tillhörande text som står på 

SRs hemsida. Textens huvudsyfte anser vi är att skapa dialog med publiken genom att ställa 

en fråga till dem angående en nyhet. Syftet är därmed implicit då man inte någonstans i 

inlägget säger att man vill starta en dialog, utan som sagt ställs bara en fråga om en nyhet. 

Ytterligare ett implicit syfte kan vara att nå så många som möjligt av SRs publik med denna 

nyhet, då man valt att publicera detta inlägg med information som redan publicerats på en av 

P4s facebooksidor. Sen anser vi även att ett mer explicit, självklart syfte med texten är att 

informera om nyheten till allmänheten. Texten verkar därmed ha ett flertal syften. 

I anslutning till radioinslaget finns en liten bild. På en denotativ nivå består bilden av en man 

som sitter framför en dator. Han har händerna på tangenterna och tittar in i kameran. I och 

med att bilden är liten är det svårt att urskilja exakt var mannen är någonstans, men det skulle 

kunna vara på ett kontor. På en konnotativ nivå kan man säga att mannen ser ut att vara glad, 

då han har ett leende på läpparna. I och med att bilden presenteras tillsammans med en nyhet 

om SOS Alarm där man ger ett citat från en operatör får vi bilden av att mannen på bilden är 

en operatör på SOS Alarm och att han är en av dessa personer som ständigt får ta del av dessa 

felringningar som nyheten handlar om. 

3.   Texten är inte bunden till en viss tid på ett självklart sätt, då det inte nämns någon viss tid i 

inlägget. Den information som presenteras i inlägget är inte hellre särskilt tidsbunden i vår 

mening. Statistiken som diskuteras skrivs som generell fakta, snarare än statistik bunden till 

en viss tidsram. Den kulturella kontext som krävs för att förstå inlägget ser vi främst som att 

man måste ha en förståelse för vad SOS Alarm är för att på så sätt förstå problematiken i 

felringningarna.  För att förstå vad SOS Alarm är kan det vara så att man behöver vara en del 

av den ”svenska kulturen”. 

4.   Den språkliga delen av texten är bärande i inlägget då man varken behöver titta på bilden, 

eller lyssna på radioinslaget för att svara på den fråga som avsändaren ställer till publiken. 

Bilden och radioinslaget fungerar mer som ett komplement i vår mening. Avsändaren berättar 

inte sin egen åsikt om nyheten inlägget utan förmedlar nyheten på ett objektivt sätt. Tonen i 

inlägget är objektiv. Det går däremot att utvinna en viss negativitet i den lilla text som syns i 

anslutning till radioinslaget, då man skriver att det är respektlöst att ringa fel till SOS. 

Respektlöst är ett laddat ord som kan tolkas som väldigt negativt. I inlägget utgår avsändaren 

främst från logos, då man på ett formellt sätt beskriver en nyhet och samtidigt ställer en fråga 

som är relevant för ämnet. I och med att avsändaren är objektiv visar även det på logos.  I och 

med att inlägget innehåller information från ett radioinslag, som redan skrivit om på ett annat 
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av SRs Facebook-konton, och hemsidan som även länkas till i inlägget så kan man därmed 

inte säga att texten är helt självständig. Inlägget är en del av ett ”större arbete” inom 

verksamheten. Valet av en person som avsändare ser vi som en appell till ethos då avsändaren 

Per blir en representant för företaget som mottagarna kan bygga förtroende för på ett mer 

personligt plan genom möjligheten till dialog i kommentarsfältet. 

5.   Inlägget har 17 kommentarer varav ett är skrivet av Sveriges Radio. Två av kommentarerna 

innehåller personliga berättelser som rör ämnet i inlägget. Tio kommenterar består av åsikter 

kring ämnet i inlägget. Fyra kommentarer är frågor, där tre stycken frågar efter viss 

information och den fjärde är hypotetisk och ej kräver något svar. Sveriges Radio har svarat 

på en av kommentarerna, där det frågas efter information. Kommentatorn frågar “Fast är alla 

medvetna felringingar?”. Avsändaren besvarar frågan genom att ge den information som 

frågas efter, samt ge sin personliga åsikt genom att skriva “men ändå- 40%!”. Avsändaren 

ställer även en följdfråga till kommentatorn Vi tolkar det som att avsändaren i sin kommentar 

har en formell men personligt ton då han riktar sitt svar direkt till kommentatorn genom att 

benämna hans namn och fråga vad han tycker.  

 

 

Inlägg 2 141002 

 
1.   Texten är skriven av Sveriges Radio, undertecknat en person vid namn Per. I och med att 

inlägget är undertecknat är man explicit med vem avsändaren är. Avsändaren blir en 

representant för företaget. Huruvida avsändaren påverkar hur man mottager budskapet anser 

vi är beroende av om man är en frekvent eller mindre frekvent besökare på SRs Facebooksida. 

Om man är en frekvent besökare har avsändarens karaktäristik möjligen större betydelse för 

inlägget då man som frekvent besökare haft möjlighet att lära känna avsändaren, både i 

tidigare inlägg samt i sidans beskrivning. De frekventa besökarna har därmed möjligen 

förstått att Per är sociala medier-administratör på SR. Som icke-frekvent besökare har 

avsändarens karaktäristik inte någon större betydelse. Däremot blir användandet av ett namn i 

vår mening ett sätt att göra inlägget mer personligt, då man får direktkontakt med en 

representant för företaget. 

2.   Den språkliga delen av inlägget lyder: “Hollywood ska göra ett "episkt science-fiction-

äventyr" av spelet Tetris, rapporterar P3 Nyheter. Lycka till, säger jag. /Per”. Första meningen 

i inlägget är informativt men följs av en mening som vi tolkar som en ironisk kommentar från 

https://www.facebook.com/P3Nyheter
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avsändaren. När avsändaren säger “lycka till”, tolkar vi det som ironiskt på grund av vår 

förkunskap om spelet tetris, vilket därmed får oss att tro att avsändaren förutsätter att 

mottagarna har förförståelse om tetris och därmed förstår dennes ironiska budskap.Vi tolkar 

det som att textens syfte är att informera om nyheten som sänts av ett av SRs program, P3 

Nyheter. Budskapet är explicit och informativt. I och med att avsändaren skriver ”lycka till” 

lägger denne in sin egen åsikt kring händelsen, och därmed urskiljer vi ett delsyfte som syftar 

till att skapa en dialog med mottagarna där de också ger sina åsikter kring händelsen. Inlägget 

innehåller även en liten bild, som på denotativ nivå föreställer tre personer som sitter i en 

radiostudio. På bilden syns även P3kanalens logga. Vilka personerna på bilden är framgår inte 

varken genom bilden eller genom den språkliga texten. I och med att personerna på bilden är 

okända samt att bilden ej verkar ha något syfte i inlägget urskiljer vi ej några konnotativa 

betydelser. 

3.   Eftersom den språkliga texten refererar till en nyhetsrapportering så är innehållet påverkat av 

en tidskontext då nyheten var aktuell vid en viss tidpunkt. Texten i inlägget pekar dock inte 

tydligt på denna tidskontext, vilket antagligen beror på att händelsen i nyheten inte är så snävt 

tidsbunden. Som tidigare nämnt krävs en viss förförståelse för att förstå ämnet och därmed 

avsändarens implicita budskap, vilket tyder på att texten är skapad ur en viss kulturell kontext. 

4.   Den språkliga delen av inlägget är i vår mening det bärande elementet i inlägget, då bildens 

relevans är oklar. Tonen i inlägget urskiljer vi, som nämnt i fråga två, vara humoristisk och 

subjektiv då avsändaren tydligt har tagit ställning kring ämnet. Vi anser att textens avsändare 

använder appellformerna logos, ethos och pathos i detta inlägg. Första meningen anser vi 

appellerar genom logos till mottagarens förnuft genom att ge är en enkel, tydlig beskrivning 

av fakta, där även källan presenteras. Budskapet i texten anser vi dock vara mer färgat av 

ethos och pathos. Enligt oss är den andra meningen i texten skriven genom pathos då 

avsändaren appellerar till mottagarens känslor, genom att avsändaren visar negativa och 

ironiska känslor kring nyheten. Genom frasen “lycka till” verkar det som att avsändaren 

bygger sitt argument med tron att mottagarna ska hålla med. Valet av en person som 

avsändare ser vi som en appell till ethos då avsändaren Per blir en representant för företaget 

som mottagarna kan bygga förtroende för på ett mer personligt plan genom möjligheten till 

dialog i kommentarsfältet. 

5.   Inlägget har 7 kommentarer varav ett är skrivet av Sveriges Radio. Sex av kommentarerna 

består av frågor varav vi tolkar fem av dem som hypotetiska där det inte förväntas något svar. 

Den frågan som inte är hypotetisk är den som Sveriges Radio besvarar. Kommentatorn är 

både positiv samt riktar kritik mot Sveriges Radio och deras externa radiospelare som används 

på Facebook. Vi tolkar kommentaren som bitsk och angripande. Sveriges Radio besvarar 

kommentaren med en formell och saklig ton där man tackar kommentatorn för synpunkten 

och visar att man tar kritiken på allvar.  
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Inlägg 3 141002 

 
1.   Avsändaren är även i detta inlägg explicit. Man avslutar inlägget med “/Per” vilket innebär att 

man använder en person som får representera SR som avsändare. Mer specifikt vem Per är går 

inte att urskilja från inlägget. Huruvida avsändaren påverkar hur man tar emot budskapet 

anser vi är beroende av om man är en frekvent eller mindre frekvent besökare på SRs 

facebooksida. Om man är en frekvent besökare har avsändarens karaktäristik möjligen större 

betydelse för inlägget då man som frekvent besökare haft möjlighet att lära känna avsändaren, 

både i tidigare inlägg samt i sidans beskrivning. De frekventa besökarna har därmed möjligen 

förstått att Per är sociala medier-administratör på SR. Som icke-frekvent besökare har 

avsändarens karaktäristik inte någon större betydelse. 

2.   Inlägget består av språklig text som presenterar information från ett radioinslag. Avsändaren 

ställer även en fråga till mottagarna rörande denna information. Inlägget innehåller även en 

länk till Facebook-sidan som tillhör den radiokanal som inslaget sänts i. Radioinslaget är 

inbäddat i inlägget och fungerar även som en länk till SRs hemsida där man inslaget finns. 

Tillsammans med inslaget syns även en liten bild samt några rader information om inslaget i 

anslutning till länken till hemsidan. Vi tolkar det som att huvudsyftet med inlägget är att få 

spridning på materialet i inslaget. Frågan i inlägget ger inte möjlighet till något längre svar 

och vi tolkar det där med inte som att inlägget är till för att skapa någon större diskussion med 

mottagarna. På en denotativ nivå visar bilden i inlägget en man i svart skjorta som ser ut att 

stå upp och titta in i kameran. I bakgrunden på väggen syns delar av Sveriges Radios, och 

dess radiokanalers loggor. På en konnotativ nivå kan man säga att mannen är glad då han ler 
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samtidigt som han tittar in i kameran. I och med att vi känner igen loggorna på väggen i 

bakgrunden kan vi anta att mannen därmed är i radiohuset. För att kunna dra denna koppling 

krävs kunskap om hur dessa loggor ser ut. Då inlägget fokuserar på en man som heter Hans 

Magnus Höjden drar vi med hjälp av denna information slutsatsen att detta är mannen på 

bilden. 

3.   Vi anser inte att inlägget pekar på, eller är bundet till en viss tid. Inlägget presenterar 

information som vi antar ska vara intressant för mottagaren, men då informationen inte rör en 

särskild nyhetshändelse så är informationen inte relevant enbart under en viss tid. Inlägget är 

dock tydligt bunden av en viss kulturell kontext då man skriver ”Två veckors jobb – en 

månads ledighet. Låter det för bra för att vara sant?”. Vi tolkar det här som att avsändaren 

förutsätter att mottagaren skulle tycka att detta varför bra för att vara sant. Detta tyder i så fall 

på att informationen i den första meningen, att jobba två veckor och sedan vara ledig i en 

månad, skulle vara något ovanligt. Från ett svenskt kontext kan detta möjligen ses som 

ovanligt då de flesta inte arbetar på detta sätt. Men i andra länder ser det kanske inte likadant 

ut. För att förstå syftet med frågan inlägget krävs alltså att man förstår att detta sätt att jobba 

på är ovanligt inom vissa kulturer. 

4.   Vi tolkar den språkliga delen som den mest essentiella i inlägget, då bilden är liten och är 

beroende av den språkliga delen för att förstå vem det är på bilden. Radioinslaget skulle dock 

också kunna ses som den viktigaste delen i inlägget i och med att vi tolkade syftet med 

inlägget att vara att få spridning på materialet. Avsändaren är inte helt objektiv i detta inlägg i 

vår mening, då vi tolkat det som att han ställer frågan ”Låter det för bra för att vara sant?” för 

att han själv tycker detta. Tonen i inlägget kanske därmed inte kan sägas vara helt neutral utan 

subjektiv. Vi urskiljer pathos i inlägget, i synnerhet genom frågan ”Låter det för bra för att 

vara sant?”. Det krävs viss information för att förstå avsändarens intention med frågan och gör 

därmed inlägget situationsbundet. ”För bra för att vara sant” är i vår mening ett ganska laddat 

uttryck vilket även därför antyder på pathos. Även detta inlägg är inte fullständigt 

självständigt, då man refererar till en annan Facebook-sida samt länkar till mer information på 

hemsidan. Valet av en person som avsändare ser vi som en appell till ethos då avsändaren Per 

blir en representant för företaget som mottagarna kan bygga förtroende för på ett mer 

personligt plan genom möjligheten till dialog i kommentarsfältet. 

5.   Inlägget har tre kommentarer varav ett är skrivet av Sveriges Radio. Huvudkommentaren är 

en åsikt där man kritiserar Sveriges Radios externa radiospelare som används på Facebook. 

Sveriges Radio besvarar kommentaren med en formell och saklig ton där man tackar 

kommentatorn för synpunkten och visar att man tar kritiken på allvar. I den tredje 

kommentaren tackar kommentatorn Sveriges Radio för deras svar på hans kommentar.  
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Inlägg 4 141002 

 

 
1.   Inläggets avsändare är explicit då det avslutas med “/Per”. Om man inte är en frekvent 

besökare på SRs Facebook så är Pers karaktäristik okänd för mottagaren, då det inte går att 

utvinna någon mer information om Per i inlägget. SR har alltså även i detta inlägg låtit en 

person representera hela organisationen. 

2.   Inlägget består av skriftlig text, en länk till ett P4-facebookkonto samt en video som länkar 

tillbaks till SRs hemsida. Inlägget berör en händelse där en älg simmat runt i en sluss i 

Trollhättan, vilket påverkat sjötrafiken. Huvudsyftet med inlägget är enligt vår tolkning att 

underhålla publiken med en intressant nyhet, då händelsen som nyheten berör är ovanlig samt 

att man skriver ”Huruvida den blev ren förtäljer inte historien”. Vi tolkar meningen som 

skämtsam, då en älg nog inte simmar i en sluss för att tvätta sig. Ett delsyfte med inlägget 

tolkar vi som att få spridning på materialet och driva trafik till hemsidan då man har både 

videon som länkar till hemsidan, samt ytterligare en länk till inslaget. 

3.   Inlägget pekar på en plats, nämligen Trollhättan där händelsen som nyheten berör utspelat sig. 

Då vi tolkar det som att inlägget främst ska underhålla, är inlägget dock inte helt bunden till 

denna plats. Platsen är inte det essentiella i nyheten, utan vi tolkar det som att det är 
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ovanligheten med en älg simmandes i en sluss. Om syftet är att underhålla bör inlägget inte 

heller ses som tidsbundet, då komiken inte är bunden till en viss tidpunkt. 

4.   I vår mening är videoklippet det bärande elementet i texten, då det är klippet på älgen som 

framstår som roligt. Utan videon hade inlägget varit enbart informerande, och det 

underhållande syftet ser vi som bundet till videon. Tonen i inlägget menar vi är humoristisk 

vilket avslöjas genom meningen ”Huruvida den blev ren förtäljer inte historien”. Återigen på 

grund av att vår kulturella kunskap säger oss att en älg inte skulle simma i en sluss för att bli 

ren. Vi anser att inlägget främst bygger på pathos då man riktar sig till mottagarens känslor 

genom att dela en underhållande video. Valet av en person som avsändare ser vi som en 

appell till ethos då avsändaren Per blir en representant för företaget som mottagarna kan 

bygga förtroende för på ett mer personligt plan genom möjligheten till dialog i 

kommentarsfältet. 

5.   Inlägget har 15 kommentarer varav två är skrivna av Sveriges Radio. Två av kommentarerna 

är personliga berättelser rörande ämnet i inlägget. Fem kommentarer är åsikter i form av 

skämt rörande inläggets ämne. Fyra kommentarer innefattar länkar till Facebook-konton där 

kommentatorerna har tipsat om inlägget till sina vänner. Två av kommentarerna är frågor och 

dessa besvaras av Sveriges Radio. Båda kommentarerna ställer samma fråga men besvaras 

med olika svar från avsändaren, där det ena svaret är en förkortning av det andra. Vi tolkar 

avsändaren svar som sakliga i tonen och som ett utförligt svar på frågan.  

 

 

 

Inlägg 5 141003 

 
1.   Inläggets avsändare är explicit då det avslutas med /Per. Om man inte är en frekvent besökare 

på SRs Facebook så är Pers karaktäristik okänd för mottagaren, då det inte går att utvinna 

någon mer information om Per i inlägget. SR har alltså även i detta inlägg låtit en person 

representera hela organisationen. 
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2.   Inlägget består av språklig text, samt en länk till programmet Kropp & Själ i P1 Facebook-

sida. I inlägget finns även en stor bild, som tillhör en artikel som länkas till på SRs hemsida. 

Huvudsyftet med inlägget tolkar vi som att tipsa mottagarna om ett radioinslag, och alltså få 

spridning på materialet. Då inlägget börja med orden ”långlyssningstips” ”inför helgen” drar 

vi denna slutsats, och anser att syftet på så sätt är explicit. I och med att inlägget innehåller en 

länk till hemsidan är ett implicit delsyfte möjligen att driva trafik till den. På en denotativ nivå 

ser man på bilden en kvinna med ryggen mot kameran, samtidigt som man ser en kvinnas 

reflektion i spegeln mittemot henne. I spegeln syns även två människor som ser ut att gå på en 

väg. På den konnotativa nivån ser man att kvinnan är nedstämd eller ledsen då hon inte ler 

och bilden är tagen i ett väldigt mörkt ljus vilket ger oss känslan av mörker och nedstämdhet. 

I och med att bilden tillhör en artikel om dysmorfofobi och fulhet får vi bilden av att kvinnan 

är missnöjd med sig själv. I och med att de två människorna som syns i spegeln går iväg med 

ryggen mot, skapar det en känsla av att kvinnan är ensam. 

3.   Inlägget pekar på en viss tid i och med att avsändaren tipsar om ett inslag att lyssna på under 

helgen, vilket ger oss bilden av att inlägget är publicerat i slutet av arbetsveckan. Vi ser dock 

inte inlägget som tidsbundet då inlägget inte fokuserar på en särskild händelse, utan på ett 

fenomen som ej är tidsbegränsat. Vi ser inte heller att inlägget är bundet av någon kulturell 

kontext. Alla mottagare kanske inte vet vad dysmorfofobi är för något, men genom att ställa 

frågan ”inbillad fulhet?” som följd av ”vad innebär det att lida av dysmorfofobi?” ger 

avsändaren en kortare förklaring av begreppet redan i inlägget. Vi tolkar det därmed som att 

mottagarna inte behöver ha någon specifik kulturell kunskap för att förstå inläggets budskap. 

4.   I och med att vi tolkar inlägget som ett tips till mottagarna, är den språkliga delen viktig för 

inläggets budskap. Bilden krävs inte för att förstå vad avsändaren vill säga. Men i och med att 

bilden tillhör den sida på hemsidan som man länkar till och tipsar om är även den av 

betydelse. Både den språkliga texten och bilden är därmed viktig för helheten. Bilden hjälper i 

vår mening till att skapa en särskild stämning kring ämnet i inlägget vilket skapar ett intresse 

att lyssna på inslaget. Vi tolkar sinnesstämningen i inlägget som ganska nedstämd, men tonen 

från avsändaren i den språkliga delen är objektiv. Avsändaren är objektiv och lägger inte 

någon värdering eller egen åsikt rörande ämnet, annat än att säga att den tipsar om 

radioinslaget. I vår mening visar inlägget på logos då avsändaren på ett objektivt och neutralt 

sätt berättar om ett ämne. Ethos är även tydligt då avsändaren tipsar om något. För att 

mottagaren ska ta emot detta tips och tro på att avsändarens åsikt om inslaget stämmer krävs 

ett förtroende för avsändaren och dennes kompetens. I och med att bilden ger en stämning av 

nedstämdhet vilket kan innebära appell till mottagarnas känslor. Därmed tolkar vi även pathos 

som synligt i inlägget. Valet av en person som avsändare ser vi som en appell till ethos då 

avsändaren Per blir en representant för företaget som mottagarna kan bygga förtroende för på 

ett mer personligt plan genom möjligheten till dialog i kommentarsfältet. 

5.   Inlägget har inga kommentarer.  
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Inlägg 6 141003 

 

 
1.   Inläggets avsändare är explicit då det avslutas med /Per. Om man inte är en frekvent besökare 

på SRs Facebook så är Pers karaktäristik okänd för mottagaren, då det inte går att utvinna 

någon mer information om Per i inlägget. SR har alltså även i detta inlägg låtit en person 

representera hela organisationen. 

2.   Inlägget består av text där man frågor om mottagarna vill lära känna den nya regeringen 

bättre. Det länkas till ett annat SR-konto på Facebook då programmet som driver kontot har 

samlat sommarprat från ett antal personer i regeringen på en sida. I inlägget finns även en länk 

till hemsidan där sommarpraten finns och till denna länk syns en bild. Syftet med inlägget 

tolkar vi som att få spridning på materialet p.g.a. de olika länkarna, men även att erbjuda 

kunskap till publiken om den nya regeringen. På en denotativ nivå visar bilden fem 

människor, varav två är män och tre är kvinnor. Bilden är ett montage där man klippt ihop 

enskilda bilder på de olika personerna. På en konnotativ nivå kan vi säga att de fem 

personerna är politiker i den svenska regeringen.  Där syns Stefan Löfven, Gustav Fridolin, 

Margot Wallström, Alice Bah Kuhnke samt Isabella Lövin. 
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3.   Inlägget är bundet till en visst kulturell kontext. Med hjälp av inläggets språkliga text förstår 

vi att människorna på bilden är en del av regeringen, men utan den krävs en viss kulturell 

förförståelse för att förstå bildens relevans. Om man inte är en del av det svenska samhället, 

eller insatt i den svenska politiken, förstår man möjligen inte vilka bilden föreställer. Inlägget 

pekar även på en viss tid då man skriver ”vår nya regering”. Informationen i inlägget är 

relevant då det har utförts ett riksdagsval och Sverige fått en ny regering. 

4.   Den språkliga delen i texten är bärande för budskapet. Bilden krävs inte för att förstå vad 

avsändaren vill med inlägget, att tipsa om ett visst material som finns på SRs hemsida. Tonen 

i inlägget är objektiv då avsändaren ställer två frågor som ej innehåller någon värdering. 

Genom den avslutande frågan ”långlyssning inför helgen kanske?” framstår även avsändaren 

som personlig i sin kommunikation. Genom att ställa två frågor om huruvida vi vill lyssna på 

sommarpraten eller inte, vädjar inlägget till känslor genom pathos. Vi tolkar det som att 

avsändaren bygger inlägget på ethos då det inte är helt situationsbundet och då det möjligen 

krävs förtroende för avsändaren för att denne ska ta emot tipset. Valet av en person som 

avsändare ser vi som en appell till ethos då avsändaren Per blir en representant för företaget 

som mottagarna kan bygga förtroende för på ett mer personligt plan genom möjligheten till 

dialog i kommentarsfältet. 

5.   Inlägget består av 13 kommentarer. Samtliga kommentarer är åsikter varav två även består av 

hypotetiska frågor. Sveriges Radio har inte besvarat någon kommentar.  
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Inlägg 7 141007 

 

 
1.   Avsändaren till inlägget är explicit då inlägget avslutas med /Yasmine. SR använder en 

person som får representera organisationen. Vem Yasmine är framkommer inte i inlägget, så 

för en ovan besökare på SRs Facebook-sida är Yasmines karaktäristik okänd. 

2.   Inlägget består av språklig text samt en länk till SRs hemsida som även innehåller en svartvit 

bild. Ett explicit syfte med inlägget är att tipsa mottagarna om ”SR Minnen” och på så sätt få 

spridning på det materialet. I och med att avsändaren i slutet ställer frågan ”Varför tror ni folk 

blev så upprörda?” ser vi ytterligare ett syfte, att föra en dialog med mottagarna. På en 

denotativ nivå föreställer den svartvita bilden en kvinna som ser ut att stå på en gata och hålla 
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en radio i handen. Kvinnans ansikte är riktat mot radion vilket ger känslan av att hon lyssnar 

på radion. En konnotativ betydelse som går att urskilja från bilden är att den är svartvit, vilket 

får oss att tro att bilden är gammal. I och med att inlägget fokuserar på ”SR Minnen” förstärks 

även denna tanke. Att bilden är svartvit ger bilden en nedstämd ton, även om vi spekulerar i 

att detta inte var meningen, då man antagligen inte hade färgbild på den tiden som bilden togs. 

3.   Inlägget pekar på en viss tid och plats, Jönköping 1948. Detta står i bildtexten som syns i 

länken till hemsidan. I allmänhet pekar inlägget på dåtid och genom att man tipsar om ”SR 

Minnen”. Däremot anser vi inte att inlägget är bundet till en viss tid då syftet med inlägget, 

enligt vår tolkning, är att tipsa om dessa gamla inslag som skulle kunna vara intressanta för 

människor även idag. För att inlägget ska vara intressant för mottagaren anser vi att det krävs 

visst intresse för den historiska kontext som inlägget är byggt på.  

4.   Om syftet är att tipsa läsarna om ”SR Minnen” så är den språkliga texten, men även länken, 

bärande i inlägget för att mottagarna ska förstå vad det är som tipsas om, men även länken så 

att man kan hitta till det som tipsas om. Bilden är däremot inte avgörande för förståelsen av 

budskapet, men vi anser att den väcker intresse och drar till sig uppmärksamhet i och med att 

den är svartvit och ser gammal ut. Avsändaren är inte helt objektiv i texten i och med att hon 

skriver ”intressanta inslag”. Där syftar hon till inlägg som hon själv tycker är intressanta. Vi 

tolkar tonen i inlägget som personlig då avsändaren är subjektiv och utgår från sina egna 

åsikter. Vi anser att inlägget bygger på pathos då det riktar sig till mottagarnas åsikter samt 

berör känslor i radioinslaget, och använder sig av det värdeladdade ordet “upprörda”. Valet av 

en person som avsändare ser vi som en appell till ethos då avsändaren Yasmine blir en 

representant för företaget som mottagarna kan bygga förtroende för på ett mer personligt plan 

genom möjligheten till dialog i kommentarsfältet. 

5.   Inlägget har 10 kommentarer varav tre är skrivna av Sveriges Radio. Sex av kommentarerna 

är åsikter och en av kommentarerna är personlig berättelse. Sveriges Radio har besvarat två av 

kommentarerna som är åsikter samt kommentaren som är en personlig berättelse.  De flesta 

kommentarerna är lika i sin karaktär och vi finner inget mönster i varför hon väljer att svara 

på vissa. En av de obesvarade kommentarerna kritiserar dagens ungdomar och detta tolkar vi 

som orsaken till att den inte besvarades. I en av Sveriges Radios svarskommentarer avläser vi 

en tydlig skämtsam ton. I de två andra svaren är avsändaren mer formell, men vi urskiljer 

ändå en ironisk underton.  
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Inlägg 8 141006 

 

 
1.   Inläggets avsändare är explicit då det avslutas med ”/Per”. Om man inte är en frekvent 

besökare på SRs Facebook så är Pers karaktäristik okänd för mottagaren, då det inte går att 

utvinna någon mer information om Per i inlägget. SR har alltså även i detta inlägg låtit en 

person representera hela organisationen. 

2.   Inlägget består av språklig text samt en bild som tillhör den länk till SRs hemsida som även 

finns med i inlägget. I den språkliga delen grattar avsändaren fotbollslaget Malmö FF som 

vunnit SM-guld. Man länkar till ett inslag från Radiosporten från dagen innan, som berör 

denna händelse. Huvudsyftet med inlägger anser vi vara att få spridning på sitt material i och 

med att man tipsar om ett särskilt inslag. Ett implicit syfte kan även vara att få Sveriges Radio 

att framstå på ett positivt sätt i och med att de tog sig tiden att gratta detta fotbollslag. På en 

denotativ nivå visar bilden i inlägget fyra personer, varav tre män och en kvinna, som tittar in 

i kameran och ler. Personerna står mot en vit bakgrund, och vem dem är framgår ej i bilden. I 

och med att inlägget tipsar om Radiosporten tolkar vi det som att dessa personer möjligen är 

programledarna i programmet. På en konnotativ nivå ser vi att människorna är glada ut i och 

med att de ler. För att dra denna koppling krävs dock en viss kulturell förförståelse. 

3.   Inlägget är tidsbundet i och med att man gratulerar att lag som just vunnit SM-guld, och 

inläggets relevans är därmed begränsad till den närmaste tiden efter vinsten. Däremot anser vi 

inte att inlägget är bunden av någon särskild kulturell kontext. Inlägget kräver ingen 

förförståelse i och med att avsändaren är tydlig med att förklara vem man gratulerar och 

varför. 
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4.   Den bärande delen i inlägget är den språkliga i och med att det är där avsändaren framför sin 

gratulation. Länken är viktigt i och med att det är där man kan lyssna på inslaget som 

avsändaren syftar till. Bilden i länken i däremot mindre viktig då det ej framgår vem 

personerna på bilden är. Tonen i inlägget är personlig då Sveriges Radio gratulerar ett 

fotbollslag. Vi anser att inlägget bygger på pathos då inlägget är situationsbundet till en viss 

händelse och berör positiva känslor. Valet av en person som avsändare ser vi som en appell 

till ethos då avsändaren Per blir en representant för företaget som mottagarna kan bygga 

förtroende för på ett mer personligt plan genom möjligheten till dialog i kommentarsfältet. 

5.   Inlägget har en kommentar som vi avläser som en åsikt rörande ämnet i inlägget. Denna 

besvaras inte av Sveriges Radio.  

 

Twitter  
Inlägg 1 141002 

 
1.   Avsändaren till tweetet är Sveriges Radios Pressgrupp vilket man ser genom att Sveriges 

Radios Twitterkonto har retweetat inlägget från SverigesRadioPress. Tweetet är därmed helt 

konstruerat av Pressgruppen då SRs egna konto inte lagt till någon information i meddelandet. 

Därmed kan man säga att inlägget har två avsändare som vill sprida samma budskap, vilket 

inte är konstigt då båda avsändarna representerar samma företag.  

2.   Inlägget består av språklig text och en länk till en artikel på Sveriges Radios hemsida. 

Eftersom inlägget är informativt och riktar sig till en specifik målgrupp, nämligen folk som 

lyssnar via DAB-sändningar, är syftet enbart att informera. Vi urskiljer inget implicit 

undersyfte med inlägget. 

3.   Inlägget är tidsbundet då det är en nyhet som uppmanar till en kanalsökning som krävs för att 

man ska kunna fortsätta lyssna via DAB-sändningar. Informationen skulle därmed vara 

mindre aktuell om man läste inlägget vid ett mycket senare tillfälle. För att förstå vad inlägget 

informerar om och syftar till krävs en viss kontextuell förförståelse om vad DAB-sändningar 

är. 

4.    Eftersom Twitter främst är ett textmedium är det språkliga bärande. Inlägget innehåller som 

sagt ingen bild. Vi anser att tonen i inlägget är objektivt och vädjar till mottagarens förnuft. 

Avsändaren har därmed använt sig av logos som redskap för övertygande. Vi anser dock att 

ethos är avgörande för att mottagaren ska bli övertalad då ett förtroende för avsändaren 

antagligen krävs för övertalning. 

5.   Inlägget har inga kommentarer.  

 

 

Inlägg 2 141003 
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1.   Avsändaren till inlägget är Sveriges Radio som organisation, då man ej har skrivit under 

inlägget med ett namn. Då det i presentationsrutan på kontot står att kontot bedrivs av 

Sveriges Radios kommunikationsavdelning är avsändaren därmed explicit, då man förstår att 

det är någon på denna avdelning som har konstruerat inlägget. 

2.   Inlägget består av språklig text och en länk till SRs hemsida. Syftet med inlägget att tacka 

radiokanalen P4:s lyssnare som har bidragit med pengar till Världens Barn. Detta blir tydligt 

genom att man taggat kontot @VarldensBarn, samt @P4Extra. Man informerar om att 

P4Extra samlat in 2473290 kronor och vill därmed tacka de lyssnare som bidragit med pengar 

till insamlingen. Vi anser att syftet med inlägget är explicit då man genom meningen ”Tack 

alla lyssnare som bidragit”, förstår att inlägget menar till att tacka dessa lyssnare. Vi anser 

dock att inlägget även kan ha ett implicit syfte, nämligen att få Sveriges Radio att framstå på 

ett positivt sätt. Detta genom att vissa på den stora summa pengar man har samlat in till 

välgörenhetsorganisationen Världens Barn Vi anser att välgörenhet förknippas med 

osjälviskhet och ett engagemang som ej gynnar en själv, vilket på så sätt får Sveriges Radio 

att förknippas med dessa attribut.  

3.   Då vi anser att huvudsyftet med inlägget är att tacka de lyssnare som bidragit med pengar till 

Världens Barn så är inlägget därmed till viss del tidsbundet. Man vill nå ut till ett visst antal 

lyssnare, de som bidragit. Och man vill göra det i samband med att man presenterar hur 

mycket pengar man har samlat in. Det implicita syfte vi identifierade, att associera Sveriges 

Radio med de positiva egenskaper som förknippas med välgörenhet, är dock inte tidsbunden. 

De positiva associationerna är inte beroende av en viss händelse eller tidpunkt för att 

uppfattas som positiva. Dock skulle man kunna säga att detta implicita syfte är bundet av 

kulturell kontext, då man behöver vara en del av en kultur som förknippar välgörenhet som 

något positivt och osjälviskt, för att få Sveriges Radios gärning att framstå som positiv. 

4.   I och med att inlägget ej innehåller någon bild, så är det språkliga bärande i texten. Tonen 

man använder i tweetet är i vår mening personlig då man personligen tackar lyssnarna som 

har skänkt pengar. Man skulle dock kunna urskilja en underliggande negativ ton gentemot de 

lyssnare som inte bidragit med pengar, då man valt att tacka just de lyssnare som bidragit, och 

inte alla lyssnare. Den första meningen i inlägget anser vi bygger på logos då man beskriver 

fakta. Den andra meningen anser vi däremot bygga på pathos som en appell till mottagarens 

känslor, genom att tacka dem.  

5.   Inlägget har inga kommentarer.  
 

Inlägg 3 141003 

 

 
1. Textens avsändare är Sveriges Radios officiella twitterkonto. 

2. Inlägget består av språklig text och en länk till en artikel på Sveriges Radios hemsida. Den 

hänvisar även till P4s twitterkonto. Den språkliga texten berättar om att P4s lyssnare skänkt 7 

811 394 kr till Världens Barn. Syftet är explicit då inlägget tydligt informerar om denna 

nyhet. Inlägget även kan anses ha ett dubbelt syfte, då Sveriges Radio informerar om summan 
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men samtidigt visar på företagets goda image, vilket i sin tur dock reflekteras på P4s lyssnare 

som har skänkt summan.  

3. Den språkliga texten är inte tidsbunden i den bemärkelse att den kan förstås oavsett 

tidpunkt. Däremot är inlägget en nyhet och därmed bunden till en tidskontext för att vara 

aktuell. Vi anser inte att den språkliga texten är beroende av någon kulturell kontext.  

4. Eftersom inlägget enbart innehåller språklig text samt en länk är texten den bärande 

komponenten. Avsändaren har en objektiv ton då enbart fakta presenteras. Vi anser att den 

språkliga texten appellerar genom logos då avsändaren håller sig till ämnet och beskriver 

fakta. 

5. Inlägget har en kommentar i form av en fråga och en länk. Sveriges Radio har ej besvarat 

kommentaren.  
 

 

Inlägg 4 141008 

 
1. Avsändaren till tweetet är Sveriges Radios Pressgrupp vilket man ser genom att Sveriges 

Radios twitterkonto har retweetat inlägget från SverigesRadioPress. Tweetet är därmed helt 

konstruerat av Pressgruppen då SRs egna konto inte lagt till någon information i meddelandet. 

Därmed kan man säga att inlägget har två avsändare som vill sprida samma budskap, vilket är 

naturligt då båda avsändarna representerar samma företag. Vi anser att avsändaren är explicit i 

sitt meddelande då vi inte finner någon underliggande betydelse än den tydliga information 

som presenteras.  

2. Inlägget består av språklig text, en bild och en länk till en artikel på Sveriges Radios 

hemsida. Den språkliga texten berättar om sommarens topp 10-lista vad gäller sommarprat 

samt faktumet att efterhandslyssningen ökat med 38% sedan förra året. Vidare länkas en 

artikel på sverigesradio.se . Vi urskiljer inget implicit undersyfte med inlägget då den tydligt 

presenterar fakta med syfte att informera. När det gäller bilden ser man på en denotativ nivå 

ett antal kända profiler som sitter på trappsteg i olika höjder. De är glada och har 

midsommarkransar i håret. Många av de håller i pappersansikten på andra kända personer.  

3. Inlägget är bundet av en tidskontext då det berör sommarens topp 10-lista. För läsaren är 

texten dock inte beroende av denna tidskontext, då informationen kan vara intressant oavsett 

tid. För att förstå vad inlägget informerar om krävs ingen kontextuell förförståelse. För att 

informationen ska kännas intressant bör läsaren dock känna till programmet och därmed den 

kulturella kontext den är skapad i.  
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4. Den språkliga texten är den bärande komponenten i inlägget då den presenterar den 

relevanta informationen. Bilden som inlägget innehåller fungerar som ett komplement till den 

språkliga texten då den visar vad vi antar är en gruppbild på samtliga sommarpratare. Inlägget 

har en objektiv ton och håller sig till ämnet. Vi anser att inlägget genom logos appelerar till 

mottagarens förnuft då det är en enkel, tydlig beskrivning av fakta, utan några värderingar 

eller språkligt laddade meningar från avsändaren. Dock anser vi att texten tillsammans med 

bilden appellerar till ethos då personerna på bilden är kända, vilket gör att mottagarna 

möjligen har en relation till någon av dessa personer eller är bekant med deras karaktäristik.   

5. Inlägget har inga kommentarer.  
 

Inlägg 5 141012 

 

 

1. Avsändaren till tweetet är kontot Svensk Historia, men tweetet har retweetats av Sveriges 

Radios twitterkonto. Sveriges Radio är länkat i meddelandet och kan ses som den implicita 

avsändaren då tweetet rör ett av deras program, Svensktoppen. Svensk Historia gör reklam för 

Sveriges Radio och representerar därmed Sveriges Radios budskap  

2. Inlägget består av språklig text och en bild föreställande Svensktoppens sida på 

Sveirgesradio.se. Den språkliga texten informerar om när radioprogrammet Svensktoppen 

sändes för första gången. Syftet är explicit och informativt. På en denotativ nivå består bilden 

av en skärmdump som visar Svensktoppens sida på Sverigesradio.se. I bilden syns vilken som 

är den senaste sändningen samt ett klipp och personen som medverkar i det. På en konnotativ 

nivå för bilden tankarna till en popstjärna då man genom kuturell förkunskap vet att detta är 

artisten Molly Sandén.  

3. Inlägget är bundet av en tidskontext då den berör en specifik dag. Det görs en återblick till 

samma exakta dag 1962, dagen då programmet i fråga började sändas. Informationen skulle 

därmed vara irrelevant om den lästes vid en annan tidpunkt. För att förstå vad inlägget 

informerar om krävs ingen kontextuell förförståelse. För att informationen ska kännas 
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intressant bör läsaren dock känna till programmet och därmed den kulturella kontext den är 

skapad i.  

4. Den språkliga texten är den bärande komponenten i inlägget då den presenterar den 

relevanta informationen. Avsändaren har en objektiv ton och håller sig till ämnet. Bilden som 

inlägget innehåller fungerar som ett komplement till den språkliga texten. Vi anser att inlägget 

genom logos appelerar till mottagarens förnuft då det är en enkel, tydlig beskrivning av fakta, 

utan några värderingar eller språkligt laddade meningar från avsändaren. Tillsammans med 

bilden anser vi att inlägget även appelerar till ethos då fokus ligger på en offentlig person vars 

karaktäristik kan vara känd för mottagaren.  

5. Inlägget har två kommentarer som båda består av åsikter rörande inläggets ämne. Sveriges 

Radio har ej besvarat kommentarerna.  

 

Instagram  
Inlägg 1 141014 

 

1.     Avsändaren är Sveriges Radio, undertecknat Per. Detta står tydligt i den språkliga delen av 

texten. Avsändaren Sveriges Radio använder här en person som representant för företaget. 

Huruvida avsändaren påverkar hur man mottager budskapet anser vi även här är beroende av 

om man är en frekvent eller mindre frekvent besökare på SRs Instagramkonto. Dock fick 

ingen beskrivning av vem Per är och hans karaktär är därmed okänd. 

2.   Den språkliga delen av texten är informativ. Det skrivs att mötesrummen i radiohuset har 

namngivits efter klassiska radioprogram. Därefter refererar man till den tillhörande bilden och 

informerar om att personen på bilden sitter i “Hassan-rummet”. Man hänvisar även till ett 

fotografi som är synlig i bilden och informerar om att Fredrik Lindström är en av personerna i 

fotografiet. Det explicita syftet med inlägget verkar vara att ge oss en inblick i Sveriges 

Radios verksamhet genom att berätta om ett av deras kända rum samtidigt som man visa upp 

en av deras kända radioprofiler. Ett implicit syfte vi urskiljer är att Sveriges Radio genom att 

visa “bakom kulisserna” bilder framstår som personliga. På en denotativ nivå ser vi på bilden 

en kvinna med mörkt hår och mörk tröja. Hon ser ut att sitta ned på en stol med sin Iphone i 

handen. På väggen bakom kvinnan sitter ett inramat fotografi föreställande fyra män. Kvinnan 

ser ut att titta in i kameran och ler. På en konnotativ nivå ser kvinnnan ut att vara glad, men 

smått generad. Hon ser ut att vara oförberedd på att bli fotograferad. Vi får intrycket av att 

bilden är tagen i en väldigt avslappnad miljö. Kvinnan ser ut att sitta med mobilen och surfa. 

Eftersom det finns ett fotografi i bakgrunden på väggen som fotografen valt att ha med, 

förstår man att kvinnan inte är bildens enda fokus. Det förstås även genom att man i bildtexten 

refererar till en av personerna i fotografiet.  
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3.    Inlägget är påverkat av en tids- och kulturell kontext. För att förstå hur fotografiet på väggen 

är relevant för bilden och inlägget krävs en viss förförståelse av vilka personer som var med i 

programmet Hassan. Fredrik Lindström som nämns i bildtexten som en av personerna i 

fotografiet är en av dessa personer. För att förstå denna kulturella association behöver man 

möjligen ha hört programmet under den tidsperiod som det var aktuellt. För att inlägget, 

bilden och texten, ska övertyga mottagaren krävs inte någon förförståelse då inlägget är 

informativt. För att däremot förstå hela kontexten som texten och bilden skapar krävs dock en 

viss förförståelse.  

4.   I och med att Instagram är ett bildmedium blir bilden automatiskt bärande i bilden. Däremot 

är bildtexten avgörande för att man ska förstå syftet med bilden och den helhet man vill 

förmedla med både bilden och texten. Tonen är objektiv och inlägget vädjar till logos genom 

sakligt innehåll där bildtexten och bilden är högst relevanta för varandra. Bilden bygger på 

pathos då personen på bilden skrattar och appellerar till våra känslor. Vi anser att inlägget 

även bygger på ethos genom att appellera till läsarens känslor och förtroende för kvinnan på 

bilden och radioprogrammet Hassan. Valet av en person som avsändare ser vi som en appell 

till ethos då avsändaren Per blir en representant för företaget som mottagarna kan bygga 

förtroende för på ett mer personligt plan genom möjligheten till dialog i kommentarsfältet. 

5.   Inlägget har fyra kommentarer varav två är från Sveriges Radio. Den första kommentaren 

består av en åsikt och är skriven av personen på bilden som kommenterar sitt utseende. Den 

andra kommentaren består av kritik riktat mot Sveriges Radio. Avsändaren besvarar den 

första kommentaren med en personlig åsikt om personen på bilden. Här används även en 

emoji som förtydligar. Vi uppfattar avsändarens ton i detta svar som positiv och personlig. 

Den andra kommentaren besvarar Sveriges Radio med en saklig ton, genom att hålla med 

kritiken.  
 

 

 

Inlägg 2 141015 

 
 

1. Inläggets avsändare är explicit då det avslutas med “/Per”. Om man inte är en frekvent 

besökare på SRs Instagram så är Pers karaktäristik okänd för mottagaren, då det inte går 

att utvinna någon mer information om Per i inlägget eller i beskrivningen av kontot. SR 

har alltså även i detta inlägg låtit en person representera hela organisationen. 
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2. Inlägget består av en video samt bildtext. Det länkas även till ett annat av SRs konton på 

Instagram. Den språkliga texten beskriver att en kossa åt upp manuset på en 

radioinspelning, vilket är det som visas i videon. Syfte med videon är i vår mening att 

underhålla publiken genom att visa ett klipp bakom kulisserna på en inspelning. Ett 

implicit syfte med inlägget tolkar vi vara att framstå som personliga genom att visa 

medarbetare och ett misslyckande i produktionen. På en denotativ nivå visar videon två 

kvinnor som står och klappar två kossor, samtidigt som den ena kossan äter upp ett manus 

ur den ena kvinnans hand. Kvinnorna skrattar och säger “Nej nej nej, vad stod det på 

manus Gunilla?”. Bakom kameran svarar man “Nu får du improvisera”. På en konnotativ 

nivå är klippet roligt och kvinnorna verkar ta situationen med en klackspark då dom 

skrattar. Svaret “Nu får du improvisera” sägs även det med en humoristisk ton. 

3. Vi anser inte att videon pekar på en viss tidpunkt då inlägget inte bygger på en nyhet och 

då syftet är att underhålla. Inlägget är inte heller bundet till en viss kulturell kontext, då vi 

ej anser videon kräver någon förförståelse för att förstå komiken i situationen. Om man är 

en lyssnare av programmet TullaMaja kan det däremot vara så att klippet blir ännu 

roligare då man kanske har en större förståelse för programmet och programledarna.  

4. Videon är i vår mening bärande i inlägget, då det är i videon som man får uppleva den 

komiska händelsen. Tonen i den språkliga texten anser vi vara objektiv, då avsändaren 

enbart beskriver en händelse. Tonen i videon är däremot mer humoristisk då alla skrattar i 

den. Den språkliga delen av inlägget utgår från logos, då avsändaren håller sig till ämnet 

och beskriver saklig fakta. Videon bygger däremot på pathos då man är personlig i sitt 

tilltal och utgår från positiva känslor. Vi tolkar inlägget som självständigt då den bygger 

på en enskild händelse. Valet av en person som avsändare ser vi som en appell till ethos 

då avsändaren Per blir en representant för företaget som mottagarna kan bygga förtroende 

för på ett mer personligt plan genom möjligheten till dialog i kommentarsfältet. 

5. Inlägget har en kommentar i form av en åsikt rörande innehållet i inlägget. Sveriges Radio 

har inte besvarat kommentaren.  

 

 

 

Inlägg 3 141022 

 
1. Avsändaren är explicit då inlägget avslutas med “/Per” som dock påpekar att den 

ursprungliga avsändaren till inläggets video är Musikhjälpen. SR använder återigen en 

person som får representera hela SR som organisation. Om man inte är en frekvent 

besökare på SRs Instagram är Pers karaktäristik okänd för mottagaren, då det inte går att 

utvinna någon mer information om Per i inlägget eller i beskrivningen av kontot. 
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2. Inlägget består video samt bildtext, men även länkar till andra Instagramkonton, varav två 

tillhör SR och det andra TV4. Den språkliga texten informerar om att man nu kan 

registrera sitt initiativ till Musikhjälpen samt presenterar personen som är ansvarig för alla 

insamlingar. Avsändaren ställer även en fråga till mottagaren om huruvida denne tänker 

bidra i år på något. Vi anser att syftet med inlägget är att informera om både 

Musikhjälpens insamling samt presentera den ansvariga för detta. Ett delsyfte kan vara att 

skapa dialog med lyssnarna genom frågan som ställs. På en denotativ nivå visar videon en 

kvinna som står och pratar in i kameran. Hon säger “Du och jag, vi ska hjälpa till att fylla 

denna karta.” Samtidigt som hon pekar mot kartan. Bakgrunden består av en grön skärm 

med Musikhjälpesn logga. Efter att kartan visats dyker det upp ett antal föremål i 

bakgrunden, samtidigt som hon säger “när du väl vet vad du vill göra, är det superenkelt”. 

Vidare hänvisar hon till musikhjälpen.se och avslutar med orden “spread the word”. På en 

konnotativ nivå handlar inlägget om att engagera publiken på ett enkelt och lekfullt sätt.  

3. Inlägget är tidsbundet i och med att de vill att publiken ska engagera sig under den tiden 

som Musikhjälpen pågår. För förståelse av inläggets budskap krävs det ingen förkunskap 

men för att kunna engagera sig, som de ber om, kan det vara nödvändigt att veta vad 

Musikhjälpen är, vilket förutsätter en viss kulturell kontext.  

4. Vi anser att den språkliga texten och videon kompletterar varandra i inlägget. I och med 

att de presenterar samma budskap är inte den ena mer bärande än den andra. Vi anser att 

hela inlägget framförallt är objektivt, men positiv underton. I den språkliga delen syns 

detta genom “wohoo” och i filmen när kvinnan studsar förbi kameran och ropar “spread 

the word”. Vi anser att samtliga appellformer är synliga i inlägget. Logos i den språkliga 

delen med undantag för “wohoo”, som i sin tur är situationsbundet och positivt och 

därmed appellerar via pathos. Även videon har en framtoning som visar på pathos då 

stämningen är väldigt positiv och peppande och riktar sig till mottagarnas känslor. 

Kvinnan som presenteras i den språkliga delen och som är med i videon visar på ethos då 

man bygger på hennes karaktär och personlighet. Valet av en person som avsändare ser vi 

som en appell till ethos då avsändaren Per blir en representant för företaget som 

mottagarna kan bygga förtroende för på ett mer personligt plan genom möjligheten till 

dialog i kommentarsfältet. 

5. Inlägget har tre kommentarer. Två av kommentarerna är åsiktskommentarer och den tredje 

är ett svar från personen i videon. Sveriges Radio har inte besvarat någon av 

kommentarerna.  
 

Inlägg 4 141023 
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1. Inläggets avsändare är explicit då det avslutas med “/Per”. Om man inte är en frekvent 

besökare på SRs Instagram så är Pers karaktäristik okänd för mottagaren, då det inte går 

att utvinna någon mer information om Per i inlägget eller i beskrivningen av kontot. SR 

har alltså även i detta inlägg låtit en person representera hela organisationen  

2. Inlägget består av en bild och språklig text. Den språkliga texten berättar att en person vid 

namn “researcher-Anna” har funnit Sveriges Radios effektarkiv och att hon älskar det. 

Syftet med inlägget tolkar vi vara att underhålla genom att visa en rolig anekdot som SR 

funnit i sitt arkiv. Syftet med inlägget kan sägas vara implicit då det är svårt att urskilja 

tanken bakom. Bilden kan på en denotativ nivå beskrivas som en skärmdump av vad som 

ser ut att vara en lista med olika ljudfiler. Med hjälp av den språkliga texten förstår vi att 

filerna innehåller ljudeffekter som har hittats i ett arkiv. En konnotativ betydele av bilden 

är att dessa ljudfiler är roliga. Den språkliga texten krävs, i alla fall för oss, för att förstå 

vad bilden visar. När vi förstår vad bilden visar, tolkar vi det som att bilden konnoterar 

något humoristiskt, då ljudfiler av någon som kräks är ganska udda samt att man undrar 

vem som har behövt spela in dessa filer.  

3. Inlägget pekar på en tid i vår mening, då ordet “arkiv” får oss att tänka på något gammalt 

som är arkiverat. Även “skärmdumpen” i bilden ser ut att vara från ett väldigt gammalt 

datorprogram. Däremot anser vi inte att inlägget är tidsbundet då det humoristiska i 

budskapet är tidlöst. Vi anser att det krävs en viss medieförståelse för att förstå inlägget, 

då man möjligen bör veta vad ett effektarkiv är för att förstå vad bilden visar.  

4. Trots att vi anser att den språkliga texten är avgörande för förståelsen av bilden, tolkar vi 

ändå bilden som bärande i inlägget. Vi tolkar syftet med inlägget som att underhålla 

genom en “anekdot”, därmed krävs bilden i och med att det är den som visar denna 

anekdot. Ur den andra meningen; “Och hon älskar det” urskiljer vi en personlig ton. 

Genom att berätta att “researcher-Anna” älskar bilden ger man både bilden och inlägget en 

personlig ton. Bilden i sig är humoristisk i tonen på grund av att man frågar sig vem som 

har suttit och spelat in dessa annorlunda host- och kräksljud som bilden syftar till. Vi 

anser att inlägget bygger på ethos då avsändaren framför något som han tycker är roligt, 

vilket kan få mottagare som har förtroende för avsändaren att ta till sig det humoristiska 

budskapet. Vi anser även att inlägget bygger på pathos då avsändaren vill appellera till 

mottagarens känslor genom att dela med sig av något roligt. Valet av en person som 

avsändare ser vi som en appell till ethos då avsändaren Per blir en representant för 

företaget som mottagarna kan bygga förtroende för på ett mer personligt plan genom 

möjligheten till dialog i kommentarsfältet. 

5. Inlägget har en kommentar som består av en hypotetisk fråga. Sveriges Radio har inte 

besvarat den.  
 

Inlägg 5 141029  



111 
 

 
1. Inläggets avsändare är explicit då det avslutas med “/Per”. Om man inte är en frekvent 

besökare på SRs Instagram så är Pers karaktäristik okänd för mottagaren, då det inte går 

att utvinna någon mer information om Per i inlägget eller i beskrivningen av kontot. SR 

har alltså även i detta inlägg låtit en person representera hela organisationen.   

2. Inlägget består av en video samt språkligt text. I den språkliga texten berättar avsändaren 

Per att P3 Dokumentär igen efter ett sommaruppehåll genom att ställa frågan; “Du har väl 

inte missat att P3 Dokumentär är igång igen efter sommaruppehållet?”. Huvudsyftet med 

inlägget, som är mer eller mindre explicit, är att tipsa om att P3 Dokumentär är igång igen 

och på så sätt locka fler människor att lyssna på programmet. Ett implicit syfte vi urskiljer 

är att genom att ställa en fråga direkt till mottagarna genom “Du har väl inte missat..” så 

framstår Sverige Radio som personliga och man kan på samma gång få igång en dialog 

med publiken. Genom videon er vi även som ett delsyfte att tipsa om Sveriges Radio 

Play.  På denotativ nivå föreställer videon ett tecknat scenario där en radio står på ett 

fönsterbräde. Utanför fönstret ser det ut att snöa och brevid radion står en rykande kopp 

som det står P3 på. Ur radion hörs en röst säga “Här är dagens Eko kvart i fem. Polisen 

utreder misstänkt kidnappning i Uppsala”. Sen byts den tecknade bilden ut mot en svart 

bild det står att man kan förhandlyssna på det nya P3 Dokumentär avsnittet om 

kidnappningen i Uppsala, via Sveriges Radio Play. På konnotativ nivå tolkar vi videon 

som att det är vinter och kallt ute och att man kan sitta inomhus och dricka en varm kopp 

kaffe och lyssna på P3Dokumentär.  

3. Inlägget pekar på en viss tid, nämligen tiden efter sommaruppehållet. Eftersom att man 

vill tipsa om att P3 Dokumentär är igång igen, för de som inte visste om det, så kan man 

därmed säga att inlägget på så sätt är tidsbundet. I slutet av videon står det att man kan 

förhandslyssna på inslaget från den 31 oktober vilket även det binder inläggets relevans 

till en viss tidsperiod. Inlägget är även bunden till en kulturell kontext i och med att 

avsändaren förutsätter att mottagaren vet vad P3 Dokumentär är för något, någon vidare 

förklaring av programmet framgår inte i inlägget.  

4. Vi tolkar videon och den språkliga texten som komplement till varandra, det är inte 

självklart vilken av dessa som skulle vara mer bärande än den andra. Både videon och 

texten syftar till att tipsa om samma sak, även om det i videon förklaras i mer detalj om 

var och när man kan lyssna på programmet. Tonen i inlägget anser vi vara personlig då 

man ställer en fråga till lyssnarna som har en relation till P3Dokumentär. Inlägget anser vi 

bygger på pathos då budskapet är situationsbundet och riktar sig till personer som redan 

har en relation till och känslor för P3Dokumentär. Valet av en person som avsändare ser 

vi som en appell till ethos då avsändaren Per blir en representant för företaget som 
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mottagarna kan bygga förtroende för på ett mer personligt plan genom möjligheten till 

dialog i kommentarsfältet. 

5. Inlägget har inga kommentarer.   

 

 

 

 


