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Purpose/Aim: My purpose is to examine what the presence of the Swedish National Radio on a 

commercial network like Facebook means and how the editors themselves argue about it. For the 

analysis I use critical political economy as a theoretical point of view. 

Material/Method: The material consists of interviews made from a qualitative method. The 

informants are delegates from the editorial staff of the Swedish National Radio’s channels P3 

and P4. 

Main results: Even though Facebook is a good tool for spreading information and getting in 

touch with people, it still is a commercial network and that cannot be forgotten. Companies use 

the surveillance structure of Facebook to collect information from their potential costumers so 

that the users can see tailored advertising on the site. The presence of the Public Service-based 

Swedish National Radio makes the users want to stay at Facebook and keep them entertained so 

that the companies can gather more information and thus earn more money. 

Keywords: Social networking, critical political economy, Facebook, surveillance, scrutinizing, 

communication, web 2.0, Public Service.  
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1 Inledning 

Utvecklingen av Internet går snabbt framåt med Webb 2.0 och sociala medier i spetsen. Gamla 

communities som Lunarstorm och Skunk läggs ner samtidigt som nya sociala nätverk blir allt 

mer dominerande. Facebook har fått en enorm genomslagskraft och har på några få år blivit det 

största sociala nätverket i världen där användarna kan skapa sina egna profiler, lägga upp bilder, 

gå med i grupper och så vidare. Även företag och organisationer har i större utsträckning kommit 

att etablera sig på plattformar som Facebook, dels som användare och dels som annonsörer, och 

nätverken får en mer kommersiell struktur. Frågan är bara om det är lämpligt för alla typer av 

företag att närvara på sådana kommersiella plattformar och om det finns några alternativ. 

1.1 Problemformulering 

Den 11 juni 2010 rapporterar tidningen Journalisten att Granskningsnämnden ska utreda Sveri-

ges Radios användande av det sociala nätverket Facebook.
1
 Utredningen är enligt Eva Tetzell, 

ställföreträdande direktör på Granskningsnämnden för radio och TV
2
, delvis på eget initiativ då 

det kommit in anmälningar angående detta. Man vill med utredningen se om Sveriges Radios 

redaktioners uppmanande att gå med i Facebook-grupper innebär någon form av gynnande för 

det kommersiella sociala nätverket. Den 6 september 2010 skriver Journalisten att Gransknings-

nämnden valt att fälla radioprogrammen Ring så spelar vi i P4 och Förmiddag i P4 Kristianstad 

för att ha gynnat kommersiella intressen.
3
 Programmen ska ha uppmanat sina lyssnare att besöka 

Facebook på ett sätt som går längre än vad informations- och underhållningsintresset motiverar. 

Sveriges Radio svarar med att de anser att programmen inte har överträtt bestämmelserna för 

otillbörligt gynnande. De tycker att redaktionerna måste få anpassa sig efter lyssnarnas förändra-

de medievanor för att kunna möta sin publik.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Gränsen för gynnande eller ej är tunn och den problematiken som möter ett public service-bolag 

när de etablerar sig på Internets kommersiella plattformar är relativt ny. Syftet med denna upp-

sats är att undersöka vad Sveriges Radios närvaro på ett kommersiellt nätverk som Facebook 

betyder och hur redaktionerna själva resonerar kring det. Granskningsnämnden har gjort klart att 

programmen inte bör uppmana lyssnare till att gå in på Facebook, men de har inte något emot 

programmens närvaro där. Jag frågar mig dock om närvaron på kommersiella plattformar kan 

vara skadlig för ett public service-bolags anseende? Finns det inga icke-kommersiella alternativ? 

I denna uppsats kommer jag att beskriva hur de olika redaktionerna använder sig av Facebook 

                                                 
1
 Frigyes, Paul (2010), ”GRN utreder SRs Facebookande”, Journalisten.se, 

http://www.journalisten.se/artikel/23696/grn-utreder-srs-facebookande, referensen upprättad: 2010-09-17. 
2
 Granskningsnämnden för radio och TV ersattes den 1 augusti namn av Myndigheten för radio och tv som hör till 

Kulturdepartementet. I min uppsats har jag valt att skriva Granskningsnämnden då alla anmälningar och beslut jag 

har tittat på har stått i Granskningsnämndens namn. 
3
 Westin, Jonatan (2010), ”Fälls för att ha gynnat Facebook”, Journalisten.se, 

http://www.journalisten.se/artikel/24461/faells-foer-att-ha-gynnat-facebook, referensen upprättad: 2010-09-17. Se 

även Granskningsnämndens beslut i Bilaga 1. 

http://www.journalisten.se/artikel/23696/grn-utreder-srs-facebookande
http://www.journalisten.se/artikel/24461/faells-foer-att-ha-gynnat-facebook
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och hur de själva resonerar kring detta och sedan analysera detta ur ett kritiskt politiskt ekono-

miskt perspektiv.  

1.3 Disposition 

I uppsatsen kommer jag först att ta upp bakgrunden om Sveriges Radio och Granskningsnämn-

den samt vad som gäller för otillbörligt gynnande och hur beslutet från Granskningsnämnden ser 

ut. Sedan fortsätter nästa kapitel med teorier kring kritisk politisk ekonomi, Internet och offent-

lighet. I metodkapitlet beskriver jag hur jag har använt mig av kvalitativa intervjuer och varför 

denna metod lämpar sig bra för denna typ av uppsats. Resultatkapitlet följer sedan där intervju-

erna redovisas efter de kategorier jag valt att bygga upp intervjuerna. Uppsatsen avslutas med 

analys och ett avslutande diskussionskapitel.  
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2 Bakgrund 

2.1 Om Sveriges Radio 

Sveriges Radio är ett public service-bolag som ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio 

AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
4
 Stiftelsen har till syfte att främ-

ja självständigheten hos de tre programbolagen. Till Sveriges Radio hör kanalerna P1, P2 och P3 

som fördjupar sig i olika intressen samt P4 som utgörs av både rikssända program och 26 lokala 

kanaler. Dessutom finns ett tiotal webbaserade kanaler med olika inriktningar. Sveriges Radio 

har ett uppdrag som finns formulerat i sändningstillståndet där det bland annat står att de ska: 

 erbjuda ett mångsidigt programutbud som kännetecknas av hög kvalitet 

 ha ett brett utbud av program för stora och små grupper 

 ta ett ökat kulturansvar och särskilt värna om svensk kultur och musik samt det svenska 

språket 

 sända program på minoritets- och invandrarspråk 

 göra fler program för barn och ungdomar 

 ha en decentraliserad programproduktion
5
 

Förutsättningarna för Sveriges Radios public service-uppdrag är att de ska verka oberoende av 

staten och att innehållet i programmen ska vara sakligt och opartiskt. För att kontrollera att inne-

hållet i programmen stämmer överens med uppdraget granskas Sveriges Radio, både av dem 

själva och av utomstående part. Till Granskningsnämnden kan privatpersoner, föreningar och 

företag anmäla programminnehåll som de anser bryta mot yttrandefrihetslagen samt inte är sak-

ligt eller opartiskt. Ärendena tas sedan upp av nämnden där de beslutar om programmen ska 

granskas. 

2.2 Om anmälningarna till Granskningsnämnden 

Lennart Weibull gör i sin rapport en statistisk sammanställning av anmälningarna till Gransk-

ningsnämnden under tiden 2002-2004.
6
 Rapporten är indelad i kategorierna vad som blir anmält, 

varför och av vem. Av alla anmälningar under perioden var 71 % riktade mot TV och framför 

allt SVT samt nyhets- och samhällsprogram. Radio har under perioden fått ta emot 24 % av an-

mälningarna. Den näst vanligaste programtypen att bli anmäld är nöje/humor/såpa/sitcom med 

18 %. Att anmälningarna främst riktar sig mot nyhets- och samhällsprogram är enligt Weibull 

inte så förvånande då tittare ofta verkar ställa högre krav på opartiskhet och saklighet i den typen 

av program, särskilt i public service-medier. Weibull tolkar det även som att lyssnare och tittare 

fungerar som aktiva granskare och visar på ett stort engagemang. Många verkar ha en tydlig upp-

                                                 
4
 Petersson, Jan (ansvarig utgivare), ”Om Sveriges Radio”, Sveriges Radio, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=2615151, referensen upprättad: 2010-12-18. 
5
 Petersson, Jan (ansvarig utgivare), ”Om Sveriges Radio”, Sveriges Radio, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435, referensen upprättad: 2010-12-18. 
6
 Weibull, Lennart, ”Vad, varför och vem – anmälningarna till Granskningsnämnden 2002-2004", Gransknings-

nämndens rapportserie - Rapport nr 19, Granskningsnämnden för radio och TV, Haninge, 2006. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=2615151
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435
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fattning om vad radio och TV ska innehålla. Bland anmälningarna ligger kritiken oftast i opar-

tiskhet (33 %) och saklighet (11 %). Endast  8 % av anmälningarna är mot otillbörligt gynnande. 

Weibull ser dock att även om denna kategori utgör relativt få av anmälningarna leder de ofta till 

många diskussioner. I Weibulls sammanställning av vem som anmäler framgår det att 95 % är 

privatpersoner och av dem är 80 % män. De allra flesta har gjort en eller två anmälningar, men 

de som är flitigast är ofta mediekritiker eller samhällsdebattörer och kan tänkas ha en stor kun-

skap kring mediepolitik. Undersökningen visar också att majoriteten av anmälarna bor i storstä-

derna. Överlag ser man att de anmälare som är ofta förekommande riktar in sig och samhälle och 

politik, medan de som gör enstaka anmälningar är mer spridda över alla kategorier. 

2.3 Om otillbörligt gynnande 

Vad betyder otillbörligt gynnande och hur ser Granskningsnämnden på det? Temaskriften 

Granskat och klart – tema, om reklam, sponsring och otillbörligt gynnande fungerar som praxis 

för Granskningsnämnden och den samlar även alla ärenden som har fått något beslut. Enligt 6 

kap. 4 § i radio- och TV-lagen får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna 

kommersiella intressen, och i temaskriften står det inledande att: 

Den som bryter mot bestämmelser och villkor om annonser, sponsring och otillbörligt gyn-

nande kan åläggas att betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften beslutas av Förvalt-

ningsrätten i Stockholm på talan av Granskningsnämnden och kan uppgå till lägst 5 000 kro-

nor och högst 5 miljoner kronor. Avgiften bör dock inte överstiga tio procent av den sändan-

des årsomsättning. Vid bestämmandet av avgiftens storlek beaktar domstolen överträdelsens 

art, varaktighet och omfattning samt de intäkter som programföretaget kan beräknas ha fått 

med anledning av överträdelsen.
7
 

 

Nämnden kan acceptera ett kommersiellt gynnande om det är motiverat av ett informations- eller 

underhållningssyfte. I praxisen går att läsa om beslut kopplade till anmälning av hänvisning till 

webbplats. Fällda har till exempel de blivit som hänvisat till sidor som uppenbart leder till gyn-

nande, friade har de blivit som har hänvisat till egen webbplats utan att göra någon koppling till 

webbplatsens annonsörer. 

2.4 Om beslutet 

Den 6 september 2010 fälls Ring så spelar vi, P4 och Förmiddag, Sveriges Radio P4 Kristian-

stad. Båda programmen ska enligt anmälarna ha gjort reklam för Facebook genom att uppmana 

lyssnarna att gå i respektive programs Facebook-grupper. Granskningsnämnden bedömer att om-

nämnandena av webbsidan inte har varit motiverade utifrån ett informations- och underhåll-

ningssyfte. Granskningsnämnden har dock inget emot Sveriges Radios närvaro på sidan.  

I Sveriges Radios yttrande står det att programföretaget anser att omnämnandena av Facebook 

inte strider mot bestämmelserna om otillbörligt gynnande. Sveriges Radio hänvisar till sänd-

                                                 
7
 Tetzell, Eva (red), Granskat och klart – tema om reklam, sponsring och otillbörligt gynnande, sjätte upplagan, 

Granskningsnämnden för radio och TV, Stockholm-Globen, 2010. 
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ningstillståndet där det står formulerat att de ska följa med i den tekniska utvecklingen och finnas 

tillgängliga på de plattformar som publiken befinner sig. Facebook och Twitter är de största so-

ciala nätverksplatserna och Sveriges Radios närvaro där ses som en del av den kompletterande 

verksamheten. Det är också där P3 och P4:s målgrupper befinner sig och genom dessa Facebo-

okgrupper ges möjlighet till interaktivitet mellan lyssnarna och programmen och det är ett enkelt 

sätt att nå ut med information. Sveriges Radio nämner även de sociala nätverkens funktion som 

ett viktigt researchverktyg för programmedarbetarna. Så som redan skett med Google är det 

många idag som använder verbformerna ”facebooka” och ”twittra”. De understryker sannolikhe-

ten i att Facebook och kanske Twitter kommer att få en mer generisk betydelse. Denna utveck-

ling sker utanför Sveriges Radios kontroll och ett undvikande av dessa ord hade skapat förvirring 

hos lyssnarna. 

Eftersom Granskningsnämnden inte prövat denna typ av ärende förut anser de att det inte finns 

skäl att ansöka om särskild avgift för överträdelsen. Det bör dock tilläggas att nämnden var skilj-

aktig med en person.  
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3 Teori 

I min uppsats har jag valt att bygga min forskningsfråga utifrån en kritisk politisk ekonomi efter-

som frågan kring otillbörligt gynnande handlar om ekonomi samt att utvecklingen av Internet 

idag går mot en mer kommersiell struktur. Att ett public service-bolag som Sveriges Radio väljer 

att etablera sig på en kommersiell plattform kan analyseras ur många intressanta aspekter. Jag 

har valt att skriva om kritisk Internet-teori för att kunna beskriva Internets utveckling till Webb 

2.0 och hur förflyttningen av det offentliga rummet har inverkat på innehållet i sociala medier. 

3.1 Kritisk politisk ekonomi 

Till skillnad från klassisk ekonomi behandlar kritisk politisk ekonomi främst balansen mellan 

kapitalistiska företag och offentliga insatser med ett historiskt perspektiv.
8
 Den viktigaste och 

tydligaste skillnaden är att man tar avstånd från tekniska frågor om effekt och snarare fördjupar 

sig i moraliska frågor kring rättvisa och allmänhetens intresse. Inom kritisk politisk ekonomi 

ligger intresset i att se relationen mellan ekonomiska organisationer och politiskt, socialt och 

kulturellt liv. Man vill alltså se vad ekonomin har för inflytande i olika sociala grupper och hur 

det kulturella uttrycket påverkas av företagens ekonomiska intresse. Den historiska förankringen 

förklarar Murdock och Golding med fyra historiska processer som har varit utmärkande för en 

kritisk politisk ekonomi: framväxten av media; företagens ökande räckvidd; kommodifiering; 

samt den förändrade rollen för statligt ingripande.
9
 

Utvecklingen mot att offentligt finansierade kulturinstitutioner i större utsträckning blir privatise-

rade gör att kultur och ekonomi blir allt mer beroende av varandra. Något annat som påverkar 

strukturen i mediesamhället är att många medieföretag
10

 växer sig allt större då det är vanligt att 

små aktörer köps upp av större. Det så kallade konglomeratet kan ske både horisontellt och verti-

kalt. Ett horisontellt konglomerat betyder att ett medieföretag köper upp andra företag inom 

samma bransch, en tidning köper upp flera mindre tidningar och får en större marknadsandel. 

När företagen väljer att utöka sin verksamhet vertikalt betyder det att de köper upp sig på flera 

olika delar i distributionskedjan. Ett filmbolag kan till exempel även producera skivor, kläder, 

tidningar och så vidare, och sägs på detta sätt kunna påverka konsumenterna till att välja just 

deras produkter på grund av den breda exponeringen. Företagen i sig påverkar inte den kulturella 

industrin som producenter, men de har en stor makt över medieföretagen när det kommer spons-

ring och reklam, alltså en av de största inkomstkällorna för de flesta medieföretag. Detta kan 

betyda att företagen har möjlighet att påverka vilka tillgångar medieföretagen har att röra sig 

med på marknaden.  

Kommodifiering, eller kommersialisering, omfattar allt som ges ett ekonomiskt värde och identi-

fieras av det asymmetriska förhållandet mellan ägare och arbetare.
11

 I medievärlden ser man ofta 

                                                 
8
 Golding, Peter, Murdock, Graham “Culture, Communication and Political Economy”, i James Curran och Michael 

Gurevitch. (red) Mass Media and Society, andra upplagan, Edgard Arnold, London, 1995, s. 72-73. 
9
 Golding & Murdock, s. 74-75. 

10
 Notera att jag gör skillnad mellan företag och medieföretag. 

11
 McQuail, Denis, Mass Communication Theory, sjätte upplagan, SAGE Publications, London, 2010, s. 551-552. 
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på medierad kommunikation som produkter eller varor som kan köpas och säljas. Den tekniska 

utvecklingen ger oss fler kommunikativa valmöjligheter men vi måste också betala för det. Vad 

saker ska kosta påverkas dock inte bara av företagen utan även av konsumenterna och deras köp-

kraft. En annan del av kommodifieringen är att konsumenterna i sig också kan ses som en kom-

mersiell vara, särskilt på Internet. Christian Fuchs skriver om kritisk Internet-teori. Fuchs anser 

att Internet inte är något fristående fenomen utan en del av det kapitalistiska samhället och därför 

bör man i en analys av Internet också behandla frågor som ägande, makt, tillgångar, kontroll och 

exploatering.
12

 Internet består av två delar, den kommersiella och den icke-kommersiella.
13

 På 

den kommersiella delen tjänar man pengar på information. Informationen görs bara tillgänglig 

för den som betalar för det och företag med tillgångar har också stor makt över vilken typ av 

information som görs tillgänglig. En användare kan allstå få betala för delar eller hela sidor av 

information. Ett exempel är alla nättidningar som dels väljer vad de skriver om och hur de 

vinklar informationen, och dels kan låta läsaren betala för att få tillgång till hela tidningen. Gra-

tissidor med reklam är också en del av det kommersiella Internet där användarna inte behöver 

betala för att använda sidan i utbyte mot att en del av platsen upptas av reklam. Här ses använ-

darna som en vara som sponsorerna måste betala för att komma åt. Ju fler användare en sida har, 

desto högre blir avgifterna för annonsörerna.  

Den andra delen av Internet är den icke-kommersiella där man anser att information ska vara 

tillgänglig för alla och alla kan bidra med sin kunskap. Ett fenomen är open source, eller öppen 

källkod, vilket tillgängliggör Internet för så många som möjligt och därför bidrar till den snabba 

utvecklingen.
14

 Idealet är att ingen ska äga information, den ska vara öppen för alla och alla ska 

kunna bidraga själva. Ett exempel är olika typer av ”Wikis”, där användarna tillsammans skapar 

digitala uppslagsverk genom att skriva artiklar eller lägga upp bilder. Det finns kritiker till dessa 

typer av informationskällor som menar att det inte går att lita på information som inte skrivits 

och granskats professionellt.
15

 En stor konflikt finns även idag kring fildelningssajter där antago-

nismen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt blir väldigt tydlig då den ena sidan tycker att 

information tillhör allmännyttan medan den andra sidan ser information som en kapitalistisk pro-

dukt. 

Fuchs skriver om Internets utveckling till Webb 2.0 där nätverkande står i centrum.
16

 Typiskt för 

dessa sidor såsom Facebook, MySpace och LinkedIn är att de består av flera lager.  Dels finns 

användarna som tillgodoses med funktioner som diskussionsforum, grupper, chattar, personliga 

sidor, dagböcker, fotoalbum med mera. Med hjälp av dessa funktioner kan användarna interagera 

med varandra och lägga upp information om sig själva. Ett andra lager är företagen som betalar 

                                                 
12

 Fuchs, Christian, “Information and Communication Technologies and Society”, i European Journal of Communi-

cation, volym 24 (1), SAGE Publications, London, 2009, s. 74 ff. 
13

 Fuchs, s. 80 ff. 
14

 Rennie, Ellie, “Creative World”, i John Hartley (red), Creative Industries, Blackwell Publishing, Oxford, 2007, s. 

42-54. 
15

 Rennie, s. 42-54. 
16

 Fuchs, s. 80 ff. 
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för reklamplatser, och ju fler användare en sida har desto dyrare blir annonsplatserna. Reklamin-

täkterna går till sidans skapare som bildar ett tredje lager. Så länge sidans skapare får in sponsor-

pengar kan de fortsätta att utveckla sin sida, men om de inte lyckas med att tillfredsställa sina 

användares behov riskerar de att förlora både medlemmar och intäkter. Internet bygger på mer 

aktivt deltagande än tv och radio. Reklamen på Internet blir med och mer personligt anpassad till 

användaren.
17

 Idag kan allt du klickar på och söker efter, registreras i en databas som sedan ser 

till att reklamen du ser är anpassad efter just dina intressen. I tv och radio kan reklamen anpassas 

efter den målgrupp man tror tittar på programmen, men det blir inte mer specifikt än så.  

Den institutionella motsatsen till de kommersiella medieföretagen är public service-bolagen, det 

vill säga Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio som finansieras av 

mottagaravgifter.
18

 Dessa bolag tar avstånd från den kommersiella strukturen genom att inte sän-

da reklam eller ta emot sponsorpengar, och erbjuder ett utbud som är anpassat efter alla individer 

i landet. Murdock och Golding anser dock att public service-bolagen har börjat gå ifrån sitt ideal 

då jakten på lyssnare och tittare tvingar dem till mer kommersiella aktiviteter.
19

 Sedan 2007 

granskas till exempel alla nysatsningar i BBC för att programmen inte ska göra intrång på den 

konkurrensutsatta mediemarknaden, och kort införandet av kontrollsystemet i England har detta 

blivit en EU-fråga.
20

 Det finns nu ett krav på att alla Europeiska public sevice-bolag ska införa 

ett så kallat ”public-value test”, och den svenska regeringen har nu lagt fram ett liknande förslag. 

Detta har väckt stor debatt i Sverige där kritikerna anser att förslaget bryter mot den svenska 

grundlagen och skulle förhindra programföretagen att utvecklas med sin tid.
21

 

Hallvard Moe skriver om public service-bolagens etablering på Internet och menar att ekonomis-

ka motiv är den viktigaste kraften bakom medias digitalisering.
22

 Programföretagen har tagit en 

proaktiv roll i den digitala världen för att bibehålla sin starka position i medievärlden. Det har 

funnits vaga ramar för hur programföretagen skulle förhålla sig till sin aktivitet på Internet och 

hur de skulle anpassa sig efter uppdrag och regler. När ramarna blev mer tydliga såg Moe dels att 

man inte förlitade sig på public service-bolagens autonoma potential på Internet utan mer såg 

etableringen som ett komplement till de faktiska programmen, och dels att de har påverkats av 

förespråkare för kommersiell media och EU:s överstatliga inflytande. 

Det ideala kommunikationssystemet är enligt Murdock och Golding något som skulle ge hela 

samhället fri tillgång till den information som behövs för att kunna analysera och tolka samhället 
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 Fuchs, s. 82. 
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 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 

nionde upplagan, Ekerlids Förlag, Falun, 2008, s. 183-194. 
19

 Golding & Murdock, s. 76. 
20

 Ibid. 
21

 Söderling, Fredrik (2010), ”Regeringen bryter mot grundlagen”, DN.se, http://www.dn.se/kultur-noje/regeringen-

bryter-mot-grundlagen, referensen utfärdad 2010-12-17. 
22
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Service Media Online, University of Bergen, Bergen 2008. 
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på ett fritt sätt. Medievärlden är påverkad av historien av offentlighet, och det är även denna of-

fentlighet som kan förklara delar av Webb 2.0. 

3.2 Offentlighet i Webb 2.0 

Det finns fler sätt att beskriva begreppet offentlighet. Den grundläggande teorin kommer från 

Jürgen Habermas som beskriver den offentliga sfären som staten och dess makthavare med juri-

disk makt och makt över våld (fängelser, krig, lagar).
23

 Här ingår myndigheter och statligt ägda 

bolag. I den privata sfären ingår det civila samhället med privatägda organisationer och personli-

ga relationer såsom familjen. Habermas beskriver även den borgerliga offentliga sfären, där väl-

utbildade män möttes för att diskutera politik och den offentliga sfären. Den borgerliga sfären 

hade ingen direkt politisk makt, men deras åsikter spelade en stor roll för samhället. Habermas 

teori kring den offentliga och privata sfären har kritiserats av många, bland annat Thompson. För 

det första anses teorin vara exkluderande av kvinnor och arbetarklass och ger därför inte en riktig 

bild av samhället. För det andra fokuserade Habermas på en elitistisk press vilket också bara var 

en liten del av det folket läste. Thompson anser att offentligheten måste vara representerad av 

hela den offentliga sfären för att kunna diskuteras på rätt sätt. Dessutom såg Habermas publiken 

som en passiv massa som inte kunde ifrågasätta den information de tog del av, vilket inte stäm-

mer enligt Thompson. 

I och med den tekniska utvecklingen kan man enligt John B. Thompson se hur villkoren för of-

fentlighet har förändrats.
24

 För det första minskade kyrkans makt mycket på grund av trycktekni-

ken, och kyrkans tidigare tolkningsföreträde av litteraturen minskade i och med att böcker blev 

mer tillgängliga, särskilt på folkets eget språk, och fler lärde sig att läsa. På det sättet hade fler 

personer möjlighet att ifrågasätta kyrkans sätt att tänka. Samtidigt började vetenskapen att bli 

mer populär och man kunde kritisera kyrkans resonemang med logiska förklaringar som man 

tyckte gick att bevisa genom forskning. Förhållandet mellan utvecklingen av en oberoende press 

och en modern demokratisk stat går att koppla samman då den tryckta litteraturen och pressen 

hade stor inverkan på utvecklingen och makten i samhället förflyttades en aning, särskilt för 

maktutövare men även för publiken. 

Ett annat sätt att förklara offentlighet är ur ett synlighetsperspektiv.
25

 Offentlighet mäts i hur 

mycket något är tillgängligt för allmänheten. Det offentliga är till för alla att ta del av medan det 

privata är mer dolt och hemligt. Förhållandet mellan offentligt och privat beror alltså på hur syn-

ligt eller osynligt något är. Den här typen av offentlighet är något som kan utnyttjas av makt-

havare såväl som privatpersoner. Genom nya medier kan politiker använda sig av det visuella då 

det skapar förtroende hos folket om man kan koppla ihop ett ansikte med en person. Man ”lär 

känna” politikerna på ett annat sätt och det skapar en ny typ av förhållande. Samtidigt som det 

visuella kan hjälpa politiker och andra personer i viktiga positioner kan det även användas emot 

                                                 
23

 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, Daidalos, Göteborg, 2001, s. 92-99. 
24
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25
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dem. Förut fanns det offentliga och publika på gator och torg där medborgare kunde ta del av 

händelser som ofta hade en viktig symbolik.
26

 Som publik hade man där möjlighet att göra sin 

åsikt hörd. Denna typ av offentlighet har spridit sig till Internet och har framförallt förenklats i 

och med Webb 2.0 och funktionen av sociala medier. Politiker använder Facebook och Twitter 

som verktyg i sina valkampanjer vilket är väldigt tacksamt för kommunikationsstrategerna tack 

vare den snabba och breda informationsspridningen. Dock är politikernas etablering i de sociala 

medierna det inte helt okomplicerad. Glen Creeber skriver om hur varje människa blir sin egen 

journalist nu när man lätt kan ta en bild med sin mobilkamera och sprida bilden lika snabbt.
27

 Så 

fort någon offentlig person gör något utanför sitt hem kan detta dokumenteras av vem som helst 

och skapa förödande konsekvenser om något uppseendeväckande händer. Fuchs anser att det 

finns flera problematiska aspekter i och med denna utveckling.
28

 Att informationsspridningen 

kan påverka enskilda politiker är ingen tvekan, men Fuchs menar att det individuella uttrycket på 

Webb 2.0 inte påverkar politiken mer än vad media har gjort tidigare. Ett annat problem med den 

nya offentligheten är att nätverken snabbt har blivit prestationsdrivna och tävlingsinriktade och 

folk lägger ut information om sig själva utan att veta vad det kan leda till för konsekvenser. 

I artikeln The Valorization of Surveillance: Towards a Political Economy of Facebook skriver 

Nicole S. Cohen att ”depending on who you ask, Facebook is either a revolution in social net-

working and the future of e-capitalism, or a place where excitable youth post too much informa-

tion about themselves, risking exposure to stalkers or surveillance by employers, parents, and the 

CIA”.
29

 Cohen beskriver den ekonomiska strukturen kring Facebook och hur användarna av 

Webb 2.0 utnyttjas av företagen. För det första bygger Facebook på övervakning och underlättar 

på så sätt kommodifieringen genom att uppmuntra användarna att bevaka sina vänner i den me-

ning att man hela tiden ser vad andra gör på flera olika ställen på sidan.
30

 Användarna fyller 

friskt på med information om sig själva genom att ladda upp foton, skriva statusuppdateringar, gå 

med i grupper, delta i events och så vidare. Som användare kan man begränsa vem som får se 

informationen genom att aktivt ändra i sina inställningar. Det många inte tänker på är dock att 

företagen fortfarande kan ta del av det mesta du skriver och klickar på och kan på så sätt bygga 

upp en informationsbank om dig för att kunna skräddarsy annonseringen på ditt konto. För det 

andra är Facebook signifikant för det som kännetecknar Webb 2.0, nämligen gratis arbete.
31

 När 

användarna gladeligen lägger upp information om sig själva och sina vänner och företagen kan ta 

del av detta behöver företagen inte längre lägga lika mycket pengar på marknadsundersökningar. 

Nu betalar företagen Facebook för information om de potentiella kunderna, information som är 

mer exakt än vad en traditionell marknadsundersökning hade givit. Användarna får i sin tur funk-

tioner som hjälper dem att spela den sociala leken med varandra. 
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3.3 Sammanfattning 
Att se samhället genom en kritisk politisk ekonomi innebär att man tar hänsyn till hur samhället 

är uppbyggt på ett kulturellt plan där företag och privatpersoner påverkar varandra i sin utveck-

ling. I dagens samhälle ser man att medieföretag växer sig allt större och bildar konglomerat som 

täcker fler delar i distributionen. Internet blir en allt större industri och i företagens ögon har an-

vändarna ett ekonomiskt värde. I och med utvecklingen av Webb 2.0 hjälper användarna till att 

förse företagen med information och således kan reklam och annonser anpassas mer specifikt än 

innan till målgruppen. Webb 2.0 med dess sociala nätverk har även suddat ut gränsen mellan 

privat och offentligt när grundidén med plattformar som Facebook är att dela med sig av sitt liv i 

olika former. Vänner övervakar varandra och uppmuntras att vara ständigt inloggade för att inte 

missa några uppdateringar. Konsekvenserna av den växande informationsspridningen börjar så 

smått att märkas, men åt vilket håll detta kommer att utvecklas är det ingen som vet. 
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4 Metod 

Jag vill se hur redaktioner på Sveriges Radio P3 och P4 ser på sitt användande av sociala medier, 

hur de resonerar kring det och vad det har för betydelse för dem. Metoden som lämpar sig bäst 

för detta är kvalitativa intervjuer där man under en längre frågestund kan gå på djupet och se 

mönstren i informanternas resonemang. Att till exempel göra ett frågeformulär hade gett mig ett 

stort material, men det hade bara skrapat på ytan av det jag vill komma åt och hade därför inte 

varit en lämplig metod. När jag talar om den intervjuade personen har jag valt att använda mig av 

begreppet informant. Informanten ska informera mig som forskare om ”insikter, värderingar och 

reflexioner som den intervjuade förvaltar”.
32

 Teorierna jag har valt behandlar frågor kring eko-

nomi, kultur, kommodifiering av Internet och offentlighet. Alla dessa ämnen berör huvudfrågan i 

Granskningsnämndens beslut, nämligen otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 

Validitet och reliabilitet, eller giltighet och pålitlighet, är två viktiga begrepp inom både kvalita-

tiv och kvantitativ forskning.
33

 Att ha hög validitet innebär att man undersöker det man påstår att 

man undersöker, det vill säga att teorin och själva utförandet stämmer överens. Genom att välja 

representativa informanter och ställa relevanta frågor blir validiteten hög. Reliabiliteten mäter 

hur pålitlig undersökningen är. Ju färre slarv- och slumpfel det är i en undersökning, desto högre 

blir reliabiliteten. I min undersökning ser jag till reliabiliteten blir hög genom att spela in inter-

vjuerna och göra noggranna transkriptioner. Att ha hög reliabilitet garanterar inte att validiteten 

är hög. Du kan göra din undersökning väldigt noga men det hjälper inte om du undersöker fel 

sak. Har du hög validitet förutsätter det att du även har hög reliabilitet för att ditt resultat ska vara 

relevant. Som forskare har man ett ansvar att göra undersökningar som är seriösa och tillämpiga 

på verkligheten och därför är det viktigt att vara noga med att ha hög validitet respektive reliabi-

litet. 

4.1 Urval 

I urvalsprocessen är det viktigt att välja ett lämpligt antal informanter och att de intervjuade åter-

speglar målgruppen. Man bör också vara medveten om vad det är för typ av ämne och hur käns-

ligt det är innan man tar kontakt med de berörda.
 34

 I min uppsats har jag valt att skriva om Sve-

riges Radios kanaler P3 och P4. Jag begränsat mig till dessa för att de är vanligast förekomman-

de av Sveriges Radios kanaler i anmälningar till Granskningsnämnden som rör omnämnanden av 

Facebook i programmen. I urvalet av redaktioner har jag fokuserat på program med aktiva Face-

book-sidor samt försökt få en bra blandning mellan anmälda (både fällda och friade) och icke 

anmälda program. Detta för att kunna jämföra om resonemangen skiljer sig något mellan dessa 

program. Mitt mål var att göra åtta intervjuer varav fyra med P3 och fyra med P4 med en repre-

sentant från respektive redaktion, men till slut blev det sammanlagt sju intervjuer varav fyra med 
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P3 och tre med P4. När jag sedan valt ut vilka redaktioner jag var intresserad av att intervjua tog 

jag via e-post kontakt med i första hand producenten, i andra hand skrev jag till programmets 

samlingsadress. I brevet gjorde jag en kort presentation av mig själv och mitt projekt och bad 

dem att kontakta mig om de var intresserade av att ställa upp. Jag gjorde ett medvetet val att låta 

redaktionerna själva utse en representant, dels för att olika personer är olika insatta i arbetet med 

sociala medier och dels för att öka möjligheten till en spridning av olika roller inom redaktionen. 

Redaktionerna jag tog kontakt med var positiva till min uppsatsidé och de flesta ställde upp. Bara 

en redaktion hade inte tid att ställa upp och en annan ville inte lämna några kommentarer efter-

som deras ärende fortfarande var pågående. 

4.2 Intervjuer 

För insamling av material har jag valt att göra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

forskaren har en mall med öppna frågor att utgå från och styr in informanten på rätt teman som 

informanten får tala relativt fritt kring. 
35

 Frågorna har i stora drag berört hur strukturen på redak-

tionen ser ut, var initiativet till att starta Facebook-grupp kom från, vad de hade för förväntning-

ar, vilka för- och nackdelar de har stött på sedan starten samt tankar kring beslutet i Gransk-

ningsnämnden. Jag har arbetet fram dessa frågor genom att utgå från min huvudsakliga fråge-

ställning, nämligen vad Sveriges Radios närvaro på Facebook betyder och varför de har valt att 

etablera sig just där. Jag har i stort sett använt mig systematiskt av samma intervjufrågor till alla 

informanter för att kunna sedan kunna jämföra resultatet.
36

 Jag har dock fått lov att vara flexibel i 

mina frågeställningar beroende på vilken roll informanten har i företaget. En kanalchef har inte 

samma inblick som en webbredaktör i det dagliga arbetet, men han har å andra sidan har kanal-

chefen mer insyn i hantering av dessa frågor på en högre nivå. I och med spridningen på infor-

manterna har svaren skiljt sig åt en aning, men jag har också fått ett brett material där informan-

terna har kompletterat varandra. Intervjuerna har skett antingen på plats eller via telefon beroen-

de på var informanten har befunnit sig, men jag har strävat efter att träffa så många som möjligt. 

Vid en intervju underlättar det mycket om man kan se informantens kroppsspråk och minspel. 

När man intervjuar via telefon kan en längre stunds tystnad kännas konstig och det kan leda till 

att jag som forskare inte låter informanten vara tyst och tänka lika länge som vid en intervju an-

sikte mot ansikte.  

Två av intervjuerna ägde rum i Stockholm på en restaurang respektive ett café och en person 

träffade jag på radiohuset i Uppsala, resten av informanterna intervjuades över telefon eftersom 

de befann sig för långt bort. Alla intervjuer spelades in efter godkännande av informanten och 

jag har varit noga med att informera de intervjuade att inspelningarna bara har varit till för mig 

och inte kommer att användas i några andra sammanhang. Att spela in intervjuerna har underlät-

tat för mig som forskare då jag har kunnat koncentrera mig mer på vad informanten har sagt 

istället för att behöva anteckna allt. Inspelningarna har också hjälpt mig i efterarbetet av intervju-

erna med transkription och analys då det finns risk för att viktiga uttalanden faller bort om det 
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bara antecknas. Intervjuerna har tagit ca 30 minuter i anspråk och i vissa fall har jag även haft ett 

mer informellt samtal med informanten efter det att jag har stängt av inspelningen. En del infor-

manter har intresserat sig för hur jag själv resonerar i frågan, men jag har varit noga med att säga 

vad jag själv tycker först efter intervjun för att inte påverka den jag har intervjuat. 

4.3 Bearbetning 

Efter intervjuerna har jag transkriberat materialet. Jag har valt att skriva av allting ordagrant, men 

har utelämnat ljud som ”eeh” och pauser, mest på grund av tidsbesparing. Till redovisningen har 

jag främst utgått från intervjuguiden och valt ut lämpliga kategorier för att sedan läsa igenom 

transkriptionerna med detta i tanken. Sedan har jag plockat ut passande citat till dessa kategorier 

för att lättare kunna jämföra svaren. I den empiriska redogörelsen har jag utgått från citaten men 

försökt korta ner dem till att bli så kärnfulla som möjligt och tagit bort upprepningar eller lösare 

övergångar. Vid redogörelsen har jag låtit citaten tala mycket för sig själv men tillsammans med 

min tolkning för att peka på vad jag tycker är viktigt i resonemangen. Jag har låtit informanterna 

vara anonyma i uppsatsen, dels för att deras namn inte är intressanta för resultatet och dels för att 

inte riskera några problem för dem i framtiden. 

Jag har valt att inte redovisa materialet i tabellform för att minimera risken att kärnan i citaten 

försvinner. I en sådan här liten undersökning behövs heller inte tabeller då materialet är så pass 

överskådligt ändå. Vid en större undersökning kunde det ha varit en fördel att använda den me-

toden vid analysen för att kunna jämföra åsikterna lättare. En annan anledning till att tabeller inte 

har varit att föredra i mitt arbete är även att informanterna har fått tala relativt fritt kring mina 

ganska breda frågor och har därför inte svarat på exakt samma sak, detta för att få fram vad som 

är viktigt för dem och inte styra för mycket som forskare. En svårighet vid den empiriska redo-

görelsen har legat i att kunna avgöra om resonemangen är vanligt förekommande eller ej på 

grund av spridningen av informanterna, men jag har försökt att återge den blid jag har fått efter 

genomgången av materialet på ett så bra sätt som möjligt. I analysen har jag valt att utgå från de 

olika teorierna för att förklara vad resultatet kan betyda. 
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5 Resultat 

När man gör en kvalitativ intervju är det berättelsen som är intressant för forskaren. I resultatde-

len har jag valt att ha med relativt långa blockcitat för att låta citaten tala för sig själva. Jag har 

strävat efter att behålla kärnan i citaten och samtidigt komma åt informanternas resonemang. 

Kapitlet är indelat i kategorier baserade på intervjuguiden. 

5.1 Vems initiativ? 

Alla redaktioner har svarat att de själva har tagit initiativet till att skapa en Facebook-grupp, det 

har inte varit något som har kommit uppifrån. Många har varit inspirerade av att andra program 

har startat en grupp och för vissa blev det en ”grej” att följa med trenden. Om det har kommit 

några reaktioner uppifrån i samband med att programmen har skapat en grupp har de varit positi-

va. Det framgår inte om det har funnits några negativa reaktioner. 

Vi startade ju vår egen sida, fast det finns ju en del andra [Sveriges Radio-relaterade sidor] 

på Facebook som inte vi har med att göra. Jag tror att det öppnades upp för att andra gjorde 

så och just med tanke på vårat uppdrag var det också roligt att synas på den plattformen. Sen 

är det roligt rent konkret för oss, för radio är ju inte lika mätbart som en del annan media så 

det är roligt att ha en del plattformar där man ser väldigt konkret vad folk gillar och inte gil-

lar och hur många som är med och vad de säger. Det är ett roligt verktyg på det sättet, internt 

liksom.
37

 

 

Jag tyckte man skulle diskutera det, särskilt när man gjorde Sveriges Radio-sajten. […] om 

du tittar på Facebook så har Sveriges Radio ganska många sidor där. Jag vet inte varifrån det 

där kom, men det var lite hypat inom Sveriges Radio att skaffa sig en Facebook-sida. Och då 

som jag sa med tanke på vilka det är, den publiken [vi] har så trodde vi också att de finns på 

Facebook, och då finns det all anledning för oss att vara där också förstås.
38

 

 

Den som är närmast chef här […] är ansvarig utgivare […], han tycker att det här har varit 

jätteroligt att det har kommit så många [medlemmar]. Sen lite högre upp, jag menar pro-

gramchefen sitter i Stockholm i Radiohuset, jag vet inte om han har sagt något […] men det 

har inte trillat ner något sådär direkt på oss mer än att de förstås tycker att det är helt okej att 

vi har det.
39

 

 

5.2 Varför Facebook? 

Sveriges Radio har länge varit aktiva på webben och tidigare i år gjordes en stor satsning på att 

få alla sidor mer enhetliga och blogginspirerade. Samtidigt valde man att byta adress från sr.se 

till sverigesradio.se. De flesta redaktionerna har motiverat skapandet av sina Facebook-grupper 

med att de tolkar uppdraget som att de ska följa med utvecklingen och vara där lyssnarna är. 
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Samtidigt påpekar vissa informanter att det är viktigt att inte glömma bort att de faktiskt gör ra-

dio. 

I ett väldigt övergripande perspektiv vill ju Sveriges Radio vara ett modernt medieföretag 

och då gäller det att finnas. Vi kan inte bara tro att vår publik […] sitter och lyssnar vid en 

radioapparat utan vi måste hela tiden fundera över vilka plattformar vi ska finnas på för att 

vara tillgängliga för vår publik. Webben har vi jobbat med i många år och jag upplever det 

som att Sveriges Radio är ganska aktiva vad gäller webben, vi utvecklar nya sidor och har 

fått en massa priser för det. Då blir ju de sociala medierna viktiga och ganska självklara, att 

man ska finnas där just efter ett tillgänglighetsperspektiv och att vara ett modernt medieföre-

tag.
40

 

 

Överhuvudtaget så är väl grundidén med att finnas på andra plattformar än bara radion […] 

att de ska kunna understödja varandra så att det inte verkar utestängande för de som väljer att 

inte använda webben på något sätt. […].
41

 

 

Valet att gå med i Facebook har inte varit helt självklart för alla redaktioner, men fler har varit 

skeptiska till nyttan med Twitter. Man har tittat på vad det är för typ av program de sänder och 

vilka lyssnarna är för att sedan avgöra vilken typ av sociala medier de vill engagera sig i. En an-

nan avvägning har varit vilken arbetsinsats redaktionerna har varit beredda att bidra med. 

Vi valde mellan Twitter [och Facebook]. […] Vad är det här för program, vilka är det som 

lyssnar på oss, vad vill vi som redaktion, hur mycket orkar vi med? Kärnan i det är här ju 

ändå radioprogrammet med all intake och telefonsluss och SMS och mail som kommer in. 

Ska man ha det här måste man ju finnas där och läsa och svara om det är så att vi får kom-

mentarer så att det inte bara lever sitt eget liv. […] Också tycker jag det är viktigt, vi är ett 

stort radioprogram […], då tycker jag nästan att det är en plikt att vi har en Facebook-sida.
42

 

 

Ett syfte med att starta en grupp har varit att diskussionen ska bli mer offentlig så att fler kan ta 

del av den. På en del av programmens hemsidor finns det möjlighet att kommentera alla inlägg, 

andra har skurit ner eller valt att inte ha den funktionen alls på grund av att bemanningen är för 

låg för att kunna hålla efter. Man har även velat skapa en mötesplats för lyssnarna där de kan få 

känna gemenskap och har möjlighet att diskutera både med varandra och med personerna bakom 

programmen. 

[Vi] har […] ett kontaktformulär där man kan maila till redaktionen. […] Då blir ju det en 

dold dialog kan man säga, det är bara den som har mailat som får det svaret. Det var ju ett av 

skälen tillsammans med att vi har så extremt stor publik gjorde ju att det också var naturligt 

att starta en grupp på Facebook. […] [Vårt program] är så stort gemensamt intresse för 
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många att vi kände att det finns anledning att erbjuda en mötesplats för dem där, och anting-

en så startar någon annan det eller så startar vi det och då valde vi att starta det själva. […] 

Förutsättningen för att Facebook-sidan ska ha något syfte, att vi ska lägga ner något jobb på 

det, det är ju att det ska finnas tillräckligt många av våra lyssnare där för att det också ska 

leva sitt eget liv och de som har en gemensam referens, […] så det är ju en liten hjälp att låta 

dem hitta varandra.
43

 

 

5.3 Förväntningar 

Överlag verkar P3-medarbetarna ha varit mer positiva till att skaffa Facebook än många på P4. 

Detta kan bero på att de som arbetar på P3 är yngre och mer vana vid Internet och sociala medi-

er. Även om redaktionerna på P4 har varit lite mer restriktiva verkar de flesta ha blivit positiva 

när de väl lärt sig hur det fungerar. Något som redaktionerna inte kunde veta innan var hur lyss-

narna skulle använda sig av utrymmet. För vissa var det mer städat än man hade trott, andra lät 

lyssnarna skriva av sig innan man skapade en struktur för vad man ville ha för typ av kommenta-

rer på sidan. 

Det var ju det i november när vi sa att nu kommer vi att göra det här fick det lite olika reak-

tioner bland programledarna också beroende på hur stor erfarenhet man hade själv av Face-

book. Har man aldrig varit inne och inte har ett konto kanske man känner sig som ett fråge-

tecken och undrar varför ska jag hålla på med det här, det räcker väl med Sveriges Radio-

sajten då. Men det löste sig ganska smidigt just det där med att man får välja själv hur aktiv 

man vill vara.
44

 

 

Det var väldigt mycket ängslighet i början över huvud taget gentemot webb och kommenta-

rer [på vår hemsida] och ”tänk om folk ska skriva dumma saker”. […] Och det är ju själv-

klart att om vi inte riktar våra lyssnare på något sätt och talar om vad vi vill att de ska skriva 

eller kommentera så kommer de helt freebasea och go bananas på det de känner att de vill 

skriva om. […] Sen så började vi jobba mer aktivt med att ställa mer riktade webbfrågor 

[…]. Så de vande sig efter ett tag och ”jaha, är det det vi ska prata om” så step by step så blev 

det det vi ville ha och när vi hade landat där och kände att det här funkar, då tog vi beslutet 

att köra Facebook också för vi visste att det skulle bli lite samma effekt på Facebook också. 

[…] Önskan har funnits där ganska länge men modet och kunskapen om hur det skulle gå till 

var tvungen att sjunka in innan vi kunde göra det på riktigt.
45

 

 

En informant beskriver hur hon har uppfattat skillnaden mellan P3 och P4 och hur man kan se 

Facebook som ett journalistiskt verktyg. Hon har själv hållit föreläsningar om sociala medier för 

chefer på P4. 
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De kan till exempel vara rädda, [och frågar sig] ”kan man lita på information från Twitter” 

och svaret är nej det kanske man inte kan, men om någon ringer via telefonen och berättar en 

story, kan man lita på det då. Då får man som journalist göra sitt jobb och kolla upp den här 

grejen och det gäller ju samma sak på Facebook och Twitter, det handlar snarare om det. Det 

är nya plattformar, men de som journalister kan jobba som de alltid har gjort.
46

 

 

5.4 Vad används Facebook till? 

De flesta redaktioner använder sin Facebook-sida till att informera om programinnehåll. Vilken 

tid informationen läggs upp brukar vara planerat och syftet är ofta att få folk att kommentera på 

innehållet. Många är noga med att understryka att de prioriterar sin egen hemsida och vill helst 

att lyssnarna ska hitta dit i första hand, även om det inte alltid fungerar. Viktig information kan 

läggas upp både på hemsidan och på Facebook, men inte enbart på Facebook utom i något ensta-

ka fall. Facebook har även gett möjlighet till en typ av dialog mellan redaktion och lyssnare som 

har varit svår att få till på till exempel hemsidan. 

Man kan få lite förhandsinformation om vad som händer i programmet. Annars är det egent-

ligen mer en möjlighet till dialog. Det är ju inte så att vi prioriterar Facebook-sidan före vår 

webbsida. För alla som inte väljer att vara med på Facebook ska allt relevant material för 

programmet finnas också på vår egen hemsida. Det är dit vi hänvisar folk också.
47

 

 

Förut sa man att tanken är att Facebook är mer som en marknadsföringskanal där man säger 

att kom och prata på våran sajt, kom till sverigesradio.se istället, men nu är tänket så att vi 

blir som en liten ambassadör i Facebooklandet. Det är okej att de pratar där också så länge de 

pratar om oss och det vi vill att de ska prata om, inte bara vad som helst utan det ska vara 

styrt. På Twitter kommunicerar vi inte lika mycket med våra lyssnare, där är vi mer megafo-

ner, att vi ropar ut vad som finns och hoppas att de vill lyssna och länka och komma till saj-

ten.
48

 

 

Ibland kan vi lägga upp länkar på Facebook till bloggposter och då blir det mer som en speg-

ling av våran blogg, men sedan kan vi även gå in mer specifikt och skriva andra grejer på Fa-

cebook. Jag brukar testa lite olika saker. Som till exempel skrev jag ”lyssnar ni nu när jag 

sänder” och det skulle jag inte gå in och skriva på våran blogg, men det är mer naturligt att 

skriva i ett Facebook-flöde att ”nu sänder vi, lyssnar ni”.
49

 

 

5.5 Olika typer av kommunikation 

För alla redaktioner är kontakten med lyssnarna väldigt viktig, man vill veta vad de tycker, vad 

de gillar och inte gillar. Som lyssnare kan du höra av dig via e-post, telefon, chatt och SMS, ge-
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nom att fylla i ett kontaktformulär eller kommentera på inläggen på hemsidan, samt skriva på 

Facebook eller Twitter. De olika kommunikationsverktygen används på olika sätt av lyssnarna. 

Det är olika mellan programmen hur mycket innehållet bygger på lyssnarmedverkan, men Face-

book-sidan verkar fylla en funktion som saknas vid de andra kontaktvägarna och ses som ett bra 

komplement till andra kommunikativa kanaler. 

Mail är fortfarande viktigt om man vill ha en djupare kontakt. Facebook blir ganska kortfat-

tat, [en] snabb och instinktiv reaktion för att uttrycka ”jag gillar det här”, medan mail inne-

håller ofta mer tankestoff, men vi får mer respons på Facebook och Twitter än på mail.
50

 

 

På Facebook har vi folk som ofta kommenterar på våra grejer som kompisar man känner 

igen. Den typen av kommunikation känns mer naturlig på Facebook och Twitter än om man 

mailar en gång om dagen till ett radioprogram så är det mer så att man är lite knäpp. Det 

hände inte förut på samma sätt, så det är lättare att ha en återkommande dialog med lyssnare, 

så den kommunikationen har blivit mycket vanligare. […].
51

 

 

Som tidigare nämnts är redaktionernas ambition att alla lyssnare ska ta sig till sverigesradio.se, 

men det inte alla som går in där. Många verkar nöja sig med att skriva en fråga på Facebook och 

hoppas på att få svar där, även om informationen ofta finns på programmets egen hemsida. Alla 

informanter verkar ha ambitionen att svara på frågor så snabbt som möjligt, men ibland hinner 

någon lyssnare svara vilket visar på ett stort deltagande. Ofta är frågor av lite enklare karaktär 

som kommer till Facebook jämfört med till exempel e-posten, och informanterna kan se att det är 

ett antal personer som är mer aktiva än andra. 

Tanken har ju varit förut att all form av kommunikation och diskussion ska förekomma på 

vår plattform, alltså på sverigesradio.se. Men nu har vi ett lite öppnare tänk och istället för-

söker vi inte dra lyssnarna och besökarna från Facebook till våran hemsida utan vi tycker att 

det är minst lika värdefullt att vi finns på Facebook och att de kan prata där om det är där de 

vill vara. […] De som hänger på Facebook varje dag och har den möjligheten är återkom-

mande och kommenterar allt. Det spelar ingen roll vad det är, de vill bara vara där. Det är de-

ras lilla fikaforum.
52

  

 

Kanske att det är lite mindre kommentarer på den egna sidan jämfört med Facebook-sidan. 

Många som är inne på Facebook går ju aldrig därifrån. Det är ett större steg att ta sig iväg 

någonstans än att skriva här. Det märker man ibland också att folk kan ställa frågor om ”när 

börjar kvällens sändning” eller ”vad är kvällens ämne”. Man har liksom inte orkat klickat sig 

till det och tagit reda på det. Då är det ganska roligt för då finns det alltid någon annan som 

har varit inne på [hemsidan] och svarar då istället för att vi kanske har hunnit göra det. Så går 
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de in och säger att ikväll är det det här och kanske till och med skickar med länken, ”här kan 

du läsa mer om du vill”.
53

 

 

5.6 Privat, personligt och professionellt 

Många av redaktionsmedlemmarna har haft ett personligt Facebook-konto innan de började an-

vända plattformen på ett professionellt plan. Något som man måste tänka på som Sveriges Ra-

dio-medarbetare är hur man skriver på en offentlig plats som Facebook. Det finns tydliga riktlin-

jer på vad man får skriva och inte när man företräder ett public service-bolag. Speciellt tydligt 

blir det när det är valår att hålla på opartiskheten. 

Även om man vill vara personlig på Facebook eller Twitter kan man inte vara det fullt ut om 

man gör det i [programmets] namn. Privat måste man också tänka på det.
54

 

 

På grund av att Facebook har blivit så personligt är det många som vill hålla en mer personlig ton 

på programmens sidor. Det är flera som antingen skriver genom sitt eget konto eller väljer att 

skriva under med sitt eget namn när de gör inlägg med programmet som avsändare. På hemsidan 

blir texterna mer sakliga och informerande. 

Eftersom de som programledare är väldigt personliga med lyssnarna i sändning så har de som 

valt att gå in och skriva i loggen valt att också ha sina egna identiteter och så ser de till att 

inte ha en allt för privat bild.[…] Och vi tycker väl att det är bra att ha blandningen. Dels det 

här lite mer officiella och så kan man ju skriva under med vem det är som svarar […], för att 

ändå på något sätt vara en avsändare.
55

 

 

5.7 För- och nackdelar 

Informanterna fick frågan om vad de ser som för- och nackdelar med att använda Facebook. En 

fördel är att det är lätt att få tag på folk som man kanske inte har någon e-postadress till. En an-

nan är att redaktionerna kommer nära lyssnarna även utanför sändningstiden och att man kom-

mer åt folk som annars kanske inte hade valt att gå in på programmets hemsida. Facebook är 

också ett bra sätt att snabbt få reda på vad lyssnarna tycker och det kan generera innehåll. 

Fördelarna är att man når folk på ett helt nytt sätt, jag tror att det finns fler folk på Facebook 

än de som skulle välja att knappa in vår hemsideadress. Jag hade även en konversation [på 

Facebook] med någon som sa att ”nej jag kan inte lyssna, jag jobbar” men de har tid att sitta 

på Facebook. Det är roligt att folk kan gå in och skriva medan de sänder fast de inte lyssnar 

på radio. Väldigt fint på något sätt att det är något unikt som bara är där. En fördel att de ser 
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att vi är personer och inte några överpersoner som gör radio. Också om lyssnarna tycker att 

vi säger knäppa saker så kan de säga det, det går att prata med oss.
56

 

 

Som efter en konsert så har man chans att mingla lite med artisterna, lite så funkar ju Face-

book.
57

 

 

Fördelarna är väl att vi är på en plattform som växer väldigt fort, som det pratas väldigt 

mycket om just nu. Jag tror att det är en del att vara ledande som public service-bolag att för-

stå trenderna och använda sig av dem och inte vara för rädd att testa dem och se om de fun-

kar.
58

 

 

Nackdelarna anser informanterna kan vara att Facebook är ett så dominerande socialt medium 

och att Sveriges Radio inte har något bättre alternativ än att finnas just där. Även den ökade ar-

betsinsatsen från redaktionsmedlemmarnas sida kan vara negativ. Arbetsbördan har sett olika ut 

på olika redaktioner, och för de som har till exempel en heltidsarbetande webbredaktör har det 

inte varit några större problem med att hålla efter Facebook-sidan, men för de som har mindre 

tjänster kan sidan vara mer av en belastning.  

Nackdelar är väl att Facebook är ett sånt dominerande socialt medium så det är klart att det 

kan vara problematiskt ur en public service-tanke.
59

 

 

Det kräver att man ska få tillgång till den här mingelmöjligheten att då själv aktivt gå med 

och fatta ett annat beslut än att bara gå in på Sveriges Radio-sidan. Att det hade varit, sett ur 

lyssnarnas synvinkel och min synvinkel också, så hade jag önskat att vi kunde erbjuda allt 

det här på vår egen sida. Det hade varit bättre […]. Är man webbaktiv så känns det inte kons-

tigt eftersom man är på Facebook all annan tid, så det blir också ett slags statement från Sve-

riges Radio att vi fattar att alla andra är här därför är vi också här istället för att ha sagt ni 

måste komma till oss och ni måste registrera er här, ni måste logga in här också.
60

 

 

En nackdel till är ju förstås att även om vi har en begränsad bemanning så kräver ju Facebo-

ok ett visst engagemang egentligen utöver det vanliga radiojobbet från redaktionens sida. 

[…] Det tar lite mer tid och det kräver lite mer engagemang än något som är jobbanknutet 

och det är klart att det inte är bra, det är alltid svårt att få tiden att räcka ändå och här går det 

ju lite tid till det.
61
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Något som några informanter resonerade kring var spridningen av material på Internet vilket kan 

ha både positiva och negativa effekter. När man ansluter sig till en plats som Facebook går man 

också med på att följa deras regler och man har inte samma kontroll som på sin egen hemsida. 

Redaktionerna måste därför ta ställning till hur de vill hantera sitt eget material på Internet. 

Nackdelarna är ju att vi inte vet, vi kan inte kontrollera. […] Facebook har sina egna lagar 

och vi kommer aldrig kunna påverka dem och ändra dem. Om de plötsligt en dag sätter in en 

funktion som heter ”du kommer aldrig kunna radera något som någon har skrivit här” då är 

ju vi slavar under den lagen.
62

 

 

På något sätt så är vi väldigt medvetna om att det man lägger ut på webben är allmängods, 

och om någon snor en blid från våran sida så blir inte vi så jätteupprörda över det. Det här är 

mer utifrån vad jag som programchef tycker att man ska tänka, att var man än syns så är det 

bra.
63

 

 

Förhoppningsvis i framtiden skulle vi kunna lägga upp fristående ljudklipp direkt på Facebo-

ok-sidan så man kan lyssna på det materialet där, och det materialet vill vi ju sprida, det är 

inte som att vi vill upphovsrättsskydda en intervju där vi ändå har klippt bort musiken, och 

det materialet vill vi bara att det ska ut så mycket som möjligt. […] Just nu så jobbar alla på 

att sprida och det kan komma tillbaks en dag, men vi känner inte till det ännu idag.
64

 

 

5.8 Tankar kring beslutet 

När redaktionerna började använda sig av Facebook och valde att prata om det i programmet 

fanns det inga specifika riktlinjer för detta. Eftersom initiativet har kommit från redaktionerna 

själva har de också fått prova sig fram och resultatet av det ser de först nu. Vissa program har 

blivit fällda för otillbörligt gynnande, vissa har blivit friade medan andra inte har uppmärksam-

mats alls. Informanterna berättar att de förstår vad Granskningsnämnden vill säga med beslutet 

och att det är bra att få vissa riktlinjer, men att det fortfarande inte är helt tydligt hur man ska 

förhålla sig till dem än. Alla redaktioner satt sig ner och diskuterade beslutet för att få en tydliga-

re bild vad det innebar och hur man som public service-bolag skulle arbeta utifrån detta. 

I och med att det aldrig var prövat innan så var vi nog fler [som] på lite olika sätt hade refere-

rat till Facebook utan att riktigt veta var Granskningsnämnden tyckte att gränserna gick.
65

 

 

Vi pratade ju om det, följde det och bad om direktiv om hur vi skulle göra och hur vi skulle 

formulera oss kring det och det försöker vi följa. Även om man är ett public service-bolag så 
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är det ändå ett medieföretag, det är orimligt om man ska bortse från all utveckling och var 

diskussionen förs, speciellt om det är ett ungdomsprogram med ett sådant uppdrag, det blir 

märkligt tycker jag.
66

 

 

Jag kan tycka att det är bra att det kommer mer tydliga riktlinjer, för som det är nu tror jag att 

många medier bara kör på och testar lite, men nu har det funnits ett tag och då är det inte så 

konstigt att Granskningsnämnden går in och säger till och styr upp, det är en ganska naturlig 

process.
67

 

 

Ett resonemang som kommer fram är att Facebook i sig är svårt att förhålla sig till. Eftersom så 

många använder sig av sidan kan det vara många som inte tänker på att det är ett vinstdrivande 

företag som står bakom. Precis som att många nu säger ”googla” när de syftar på att leta efter 

information med hjälp av en webbaserad sökmotor, så pratas det nu om att ”facebooka” i den 

meningen att vara social med sina vänner på Internet. 

Det är det där som är det svåra med Facebook, man kanske inte kopplar det till ett varumärke 

eller en kommersiell produkt, det är mer i dagligt tal. Där kan jag förstå att man inte ska säga 

gå med, för det blir ju som en säljslogan. Sen tolkar jag Granskningsnämndens beslut som att 

vi självklart ska vara där, det säger inte Granskningsnämnden något om, snarare tvärt om. 

Det står i vårt uppdrag att vi ska vara tillgängliga på de plattformar som finns.
68

 

 

Vi på Sveriges Radio tjänar ju ingenting på att gynna någon och inte Facebook på något sätt, 

men vi är ju någonstans i ett gränsland kan jag tycka. […] Jag vet inte hur det här kommer 

utveckla sig om man tittar några år framöver, men man pratar ju redan nu om att ”faceboo-

ka”, att det är liksom inte så stark kopplat till varumärket, utan det är något man gör. […] 

Och att vi aldrig ska kunna säga Facebook i sändning fungerar ju inte. […] Just hur man kan 

resonera och att det står i vårt sändningstillstånd står att vi ska vara där vår publik finns, att 

det är ett uppdrag vi har.
69

 

 

Sen svänger det ju så jäkla snabbt att, man vet inte vad riktlinjerna är om en månad för det 

utvecklas ju hela tiden, hur man jobbar mot Facebook och det kommer nya funktioner. Det är 

ett knepigt medium.
70
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5.9 Hur Facebook används i programmen, då och nu 

På frågan om hur det pratas om Facebook i programmen och om det har gjorts någon förändring 

efter det fällande beslutet svarar de flesta att de har gjort få eller inga förändringar, men de är 

mer medvetna om hur det nämns nu. Många har förstått att de inte ska uppmana folk att bli med-

lemmar i deras grupper, det kan hända att de någon enstaka gång förut bad lyssnarna att bli deras 

Facebook-kompisar men det har alla slutat med nu. Överlag verkar alla använda sig av Facebook 

väldigt försiktigt i programmen, speciellt efter Granskningsnämndens beslut. 

Vi har inte fått något mail där man säger att så här ska ni göra nu, utan det är mer upp till 

producentens omdöme. Jag har tänkt lite på det, men samtidigt nämner vi inte det så ofta och 

framför allt uppmanar vi inte folk att gå med. Vi är inte med i något race att få med flest 

medlemmar i våran grupp eftersom vi är ett av de smalare programmen i P3 och har inte så 

enorma lyssnarsiffror.
71

 

 

Om Facebook ska nämnas i programmen bör det enligt informanterna finnas något syfte med det. 

De kan till exempel referera till sidan om de läser upp någon av lyssnarnas kommentar därifrån. I 

vissa fall känner informanterna sig tvungna att referera till Facebook eftersom det är där diskus-

sionerna finns. 

Vi pratar om Facebook och Twitter i programmet när det är relevant. När vi har kommunice-

rat med folk och det finns någon rolig story kring det eller när vi har fått kommentarer så sä-

ger vi ofta var de kommer ifrån. […]
72

 

 

Om det är på Facebook som det är 40 kommentarer och det är en kommentar på hemsidan, är 

det sant då att säga att den försigår på våran webb när den inte gör det. Man måste vara ärlig 

också på något sätt. Det blir ju transparent. Går man in på våran webb och så händer det ing-

enting där, då kanske man försvinner. Men säger man att just nu är diskussionen på Facebo-

ok och man ser att det är det så får man ju det man skulle få eller det man har puffat för.
73

 

 

En anledning till att Facebook inte nämns lika ofta nu kan också vara att grupperna har hunnit 

växa sig så pass stora och därför har blivit lättare att hitta till. 

Vi behöver inte puffa på samma sätt som vi gjorde i början heller. Folk är etablerade där och 

vet att vi finns så dyker det upp en länk där så är det också en puff utan att man har sagt det i 

etern, utan det rullar på av sig självt.
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5.10 Framtid 

Jag frågade informanterna om de har tänkt något på Facebooks framtid och hur länge de kommer 

finnas kvar där. För en del är Facebook fortfarande nyhetens behag, men vissa har börjat tröttna 

på det. En anledning till att gå ur Facebook skulle kunna vara redaktionens bristande intresse. 

Det är lite nyhetens behag också, många nämner Facebook och blir lite hooked på det. Jag 

personligen är ganska trött på Facebook, folk ska dunka varandras ryggar och man ska hänga 

med och det är sådana mängder information, och det kanske smittar av sig att vi inte nämner 

Facebook lika mycket. Jag vet inte om lyssnarna kommer tröttna på det, folk verkar älska 

det. […] Jag tror att det kommer att leva kvar länge för det är väldigt fiffigt. Det går att blan-

da business och personligt på ett helt naturligt sätt som det aldrig riktigt har fungerat på andra 

ställen.
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En annan orsak som skulle få programmen att backa ur är om arbetet med Facebook tar upp allt 

för mycket tid. Det verkar dock inte vara helt okomplicerat att gå ur och idag är det få som ser 

någon anledning med det. En del informanter verkade till och med lite besvärade av tanken att gå 

ur Facebook. 

Det är ju klart att vi kan, sen tror jag om man ska vara ärligt att det är svårt att backa. När 

man väl har gått in och så länge det finns ett publikt engagemang och folk vill vara med så är 

det ju lite komplicerat att bara stänga ner. Jag kan tänka mig att om det här skulle svälla så 

mycket att vi inte skulle klara av att administrera det längre, det äter för mycket tid och re-

daktionen går på knäna och vi riskerar radiokvalitén, det skulle vara ett sånt skäl som i så fall 

säger att det här funkar inte, vi får faktiskt dra oss ur. Det skulle ge oss badwill tror jag så det 

ska vi såklart försöka undvika. Det andra är ju om det skulle komma något nytt beslut från 

Granskningsnämnden som slår fast att de har ändrat sig, det är inte alls förgängligt med Sve-

riges Radios verksamhet, då skulle vi kunna tvingas att kliva av. […] Det finns ingenting i 

tonen på innehållet på sajten som gör att vi, för det är väl möjligtvis ett tredje argument att 

det skulle vara en massa folk som på olika sätt skulle publicera saker som vi inte skulle vilja 

ha där […]. Skulle vi bli utsatta för något sånt och vi inte kunde hantera det skulle vi bli 

tvingade att stänga ner för att vi inte kan förknippas med det.
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5.11 Sammanfattning 
Initiativet till att starta Facebook-grupper har kommit från redaktionerna själva vilket är ett resul-

tat av den decentraliserade organisationen. Många redaktioner blev inspirerade av andra och val-

de att följa med trenden. Anledningen till att de ville starta en grupp var att de ville ta del av In-

ternets utveckling, vilket motiveras av sändningstillståndet. Förväntningarna var till en början 

blandade, men de flesta blev positiva när de såg fördelarna med den offentliga diskussionen och 

lyssnarnas vilja att ta del av den gemensamma mötesplatsen. Facebook-grupperna används 

främst till att informera om programinnehåll, men även om redaktionerna helst vill att lyssnarna 
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ska söka sig till sverigesradio.se har de märkt att många gärna stannar kvar på Facebook. Den 

avslappnade kommunikationen som Facebook erbjuder fungerar som ett bra komplement till de 

andra kontaktvägarna, men redaktionsmedlemmarna måste hålla en professionell profil även om 

tonen är mer personlig där än någon annanstans.  

Fördelarna med en Facebook-grupp är att det är så tillgängligt och avslappnat. Nackdelarna är 

bland annat att det är ett så dominerande och kommersiellt nätverk. Vissa av informanterna ser 

informationsspridningen som något positivt, men behovet av ökade arbetsinsatser kan vara nega-

tivt. Angående beslutet från Granskningsnämnden verkar informanterna vara väl införstådda i 

vad det innebär, men många efterfrågar nu tydligare riktlinjer. Att Facebook börjar bli så pass 

vardagligt gör det svårt för programmen att förhålla sig till den kommersiella sajten. Redak-

tionsmedlemmarna påstår sig alltid ha varit försiktiga i hur de använder sig av Facebook i pro-

grammen, men har ändå blivit mer medvetna om hur de pratar om det sedan beslutet kom. Ett 

avslutande av gruppen skulle kunna bero på att det kom ett bättre alternativ eller att arbetsbördan 

blir för stor.  
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6 Analys 

Murdock och Golding beskriver fyra historiska processer som har varit utmärkande för en kritisk 

politisk ekonomi, fyra skeenden som även verkar ha påverkat Sveriges Radio. I och med att me-

dieföretagen bildar allt bredare konglomerat får Sveriges Radio större företag att konkurrera mot. 

Att Sveriges Radio följer med i den tekniska utvecklingen blir därför allt viktigare för deras 

överlevnad. Webb 2.0 har fört med sig nya möjligheter till kommunikation och detta har pro-

gramföretaget tagit fasta på. Framväxten av konglomeraten tillsammans med webb 2.0 har dock 

lett fram till en kommodifiering av både information och användare vilket kan vara svårt att 

komma undan. Att staten nu vill komma in och styra programminnehållet påverkar antagligen 

inte Sveriges Radios närvaro på Facebook direkt, men om de inte längre kan konkurrera med de 

kommersiella kanalerna i samma utsträckning som idag kan aktiviteterna vid sidan av huvud-

verksamheten komma att bli allt viktigare i konkurrensen om lyssnarna.  

6.1 Ett komplement 
Många av informanternas svar stämmer väl överrens med Sveriges Radios svar till Gransknings-

nämnden, det har märkts att de läst och tagit det till sig. Om någon av informanterna egentligen 

är mer kritisk än vad som framkommer är svårt att säga, de har antagligen velat ge en representa-

tiv bild och de intervjuades i rollen som anställd på Sveriges Radio, inte som privatpersoner även 

om en del svar har varit mer personliga. Överlag verkar informanterna vara väl medvetna om vad 

de gör, och är försiktiga när de provar på nya saker som Facebook. Det centrala problemet för 

programmen på P3 och P4 har framförallt legat i hur de ska prata om sajten i sina sändningar. 

När redaktionerna först skapade sina grupper fanns det knappt några riktlinjer för hur detta skulle 

gå till så de fick alla pröva sig fram. Till en början uppmanade en del programledare sina lyssna-

re att bli medlemmar i grupperna, men det visade sig vara otillbörligt gynnande. Gränsen för vad 

som är gynnande har blivit tydligare i och med Granskningsnämndens beslut, men många infor-

manter efterfrågar nu tydligare direktiv uppifrån. Granskningsnämnden har själva sagt att de inte 

har något emot Sveriges Radios närvaro på Facebook, men frågan är hur mycket ett public servi-

ce-bolag kan etablera sig i de kommersiella nätverken utan att det ska påverka deras varumärke. 

Just som Moe beskriver public service-bolagens etablering på webben fungerar Facebook som ett 

komplement till programinnehållet. Många av informanterna är dock noga med att poängtera att 

information som läggs upp på Facebook från programmens sida sällan är exklusivt för just den 

platsen. De vill inte att någon ska missa informationen och man vill inte vara exkluderande mot 

de som inte finns på Facebook. Tanken verkar vara att de vill vara där publiken finns och synas 

för så många som möjligt. Komplementet ligger snarare i att lyssnarna får ytterligare ett sätt att 

kommunicera med redaktionerna. Den typ av respons programmen har fått via Faceboook har de 

inte sett någon annanstans. Det snabba informationsflödet på sidan har lett till korta inlägg, men 

många personer återkommer oftare än på programmens egna hemsidor eller via e-posten. Även 

om hemsidan prioriteras märks det tydligt att vissa lyssnare bara går in på Facebook-sidan och 

ställer frågor där svaren egentligen lätt kan hittas på hemsidan. Informanterna verkar inte vilja 

släppa Facebook-sidan fri eftersom de känner ett ansvar för innehållet på den. Samma regler 
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gäller för innehållet på deras hemsidor som på Facebook-sidan. Graden av engagemang i sajten 

kan dock bli en rent ekonomisk fråga för redaktionerna då alla inte har de resurser som krävs för 

att kunna ha full kontroll på aktiviteten utanför hemsidan.  

6.2 Det offentliga och det kommersiella 
Utvecklingen av webb 2.0 har påverkat innebörden av offentligt och privat, bland annat då Face-

book mer eller mindre bygger på synlighet och övervakning. Några informanter påpekar att syns 

man inte så finns man inte. I dagens Internetdominerande medievärld räcker det inte med att hö-

ras. Om alla lyssnare finns på Facebook är det där som programföretaget också ska vara. Att Fa-

cebook delvis drivs av annonsintäkter är något som kan vara problematiskt för ett publik service-

bolag som Sveriges Radio.  

Cohen skriver i sin artikel att Facebook antingen är framtiden för e-kapitalism eller en plats för 

övervakning och förföljning. Sveriges Radio verkar mest se den sociala biten av Facebook, det 

syns framförallt i svaret till Granskningsnämndens beslut, där nämns knappt de ekonomiska 

aspekterna. Vad får de då ut av sin närvaro på Facebook? Enligt Cohen jobbar användarna gratis 

åt företagen genom att lägga upp information om sig själva, vad de tycker om och vad de tycker 

att ens vänner borde känna till. Ur denna synvinkel kan man säga att Sveriges Radio på samma 

sätt jobbar gratis åt Facebook genom att se till att användarna håller sig sysselsatta och får dem 

att vilja logga in lika ofta och följa uppdateringarna. Faktum är att så länge användarna känner 

att de får ut något ur sin närvaro på plattformen kommer de att stanna kvar där. Både Facebook 

och företagen kan därför sägas bli gynnade av att programmen från P3 och P4 erbjuder lyssnarna 

denna underhållning. Samtidigt kan Sveriges Radio vinna på att utnyttja de kommunikativa för-

delarna som sociala nätverk som Facebook för med sig, dels genom att nå personer som de inte 

hade nått annars, och dels genom att använda sajten som ett journalistiskt verktyg. Problemet 

ligger ändå i att lyssnarna finns på en kommersiell plattform. Reklam på sin egen kanal är förhål-

landevis lätt att värja sig mot, men när programmen väljer att etablera sig på externa plattformar 

måste de anpassa sig till andras regler. Frågan är om de hade valt att etablera sig på någon annat 

kommersiellt forum, där det hade varit tydligare vem det är som vinner på det. Redaktionerna är 

medvetna om den kommersiella aspekten men hävdar samtidigt att Facebook börjar bli norma-

tivt. Om det normativa innebär att det blir mer legitimt och minde gynnande eller om redaktio-

nerna måste vara mer försiktiga med dessa typer av sidor återstår att se. 

Facebook är det största och mest populära nätverket och denna dominans tas under intervjuerna 

upp som en av flera nackdelar med det sociala nätverket. I dagsläget verkar det inte finnas några 

bra alternativ till Facebook enligt informanterna eftersom att det är där de valt att vara samt att 

det är där de flesta av deras lyssnare befinner sig. Flera av informanterna är övertygade om att 

när en bättre sida kommer flyttar de med stor sannolikhet dit. Tillgängligheten och möjligheten 

till bred informationsspridning är några av egenskaperna som lockar. Det ger även en möjlighet 

för redaktionerna att visa aktivitet utanför sändningstid. Många av redaktionerna försöker hålla 

en med personlig kontakt med medlemmarna på sidan än vad som tidigare kanske krävts av dem. 
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Det är också en del av den nya offentligheten där gränserna för integritet blir allt suddigare. 

Skepsisen mot Facebook var till en början stor, särskilt bland redaktionerna på P4. Enligt Cohen 

vet man inte riktigt som privatperson vad den nya typen av offentlighet kan leda till för konse-

kvenser i och med att informationen når så många fler idag. För ett företag som gör radio kan 

dock denna synlighet ha sina fördelar. Att skapa en närmare relation till sina lyssnare där pro-

gramledarna visar sig mer personliga genom att skriva under med sina namn och lägga upp bil-

der från ”bakom kulisserna” i redaktionsarbetet kan ur en ekonomisk synvinkel vara gynnande 

genom att öppna upp möjligheten för lyssnarna att skapa en form av vänskap till programledarna. 

Sveriges Radios närvaro på Facebook kan verka näst intill tvungen ur ett politiskt ekonomiskt 

perspektiv. I intervjuerna märks en antydan till att ett val att backa ur Facebook hade gett dem 

badwill. Antagligen hade lyssnarna enkelt skapat egna fan-sidor, men då skulle redaktionerna 

inte ha möjlighet att kontrollera innehållet på samma sätt som idag. Enligt en kritiskt politisk 

ekonomi är detta ett tecken på hur samhället påverkas ekonomiskt av den kultur som råder. För 

många människor är det idag viktigt att finnas med på Facebook ur en social synvinkel, och si-

dan har blivit så pass stor att redaktioner på Sveriges Radio P3 och P4 känner att de vill vara 

representerade där och kunna erbjuda underhållning och gemenskap till sina lyssnare. Väljer 

redaktionerna att gå ur Facebook kan de riskera att tappa lyssnare så länge det inte finns ett bättre 

alternativ, och även om programmen inte påverkas av kommersiella finansiärers krav på lyssnar-

siffror måste de ändå ha en publik för att det ska vara värt att producera programmen. För att 

fortsätta konkurrera om lyssnarna måste de synas på plattformar där publiken finns. Att denna 

plattform idag drivs av bland annat annonsintäkter är något som man mer eller mindre får finna 

sig i så länge Sveriges Radios egna hemsidor inte kan erbjuda de funktioner som Facebook gör. 

Många redaktioner ser sin närvaro på Facebook som ett ambassadörskap där de som sändebud 

från sina program kan styra diskussionerna om sitt eget ”land” och se till att de finns represente-

rade där det behövs. 

6.3 Sammanfattning 
Sveriges Radios närvaro på Facebook motiveras främst ur sändningsuppdraget från deras egen 

sida. De ska följa med i den tekniska utvecklingen och vara där lyssnarna finns. Att lyssnarna 

just nu befinner sig på ett kommersiellt socialt nätverk är något som till viss del problematiseras 

men ändå väljer många av Sveriges Radios program att finnas där. Ur en ekonomisk synpunkt 

vinner företagen på detta då Sveriges Radio sysselsätter Facebook-användarna och får dem att 

fortsätta logga in. Sveriges Radio själva verkar mest se Facebook som ett komplement till den 

kommunikativa verksamheten samt som ett bekvämt researchverktyg. Det är tydligt att Sveriges 

Radio mer eller mindre tvingas ut på de kommersiella plattformarna för att hålla kontakt med 

sina lyssnare, inte minst med tanke på att lyssnarna hellre stannar kvar på Facebook för att få 

information än att själva gå in på programmens hemsida. 

  



33 

 

7 Diskussion 

I september 2010 fälldes två inslag i Sveriges Radio P4 för otillbörligt gynnande efter att ha 

uppmanat sina lyssnare att gå med i respektive programs Facebook-grupper. I den här uppsatsen 

har jag tagit upp problematiken kring Sveriges Radios närvaro på den kommersiella plattformen 

Facebook genom att från intervjuer med redaktioner från P3 och P4 analysera detta ur ett kritiskt 

politiskt ekonomiskt perspektiv. Den stora frågan är hur Sveriges Radio ska förhålla sig till ett 

kommersiellt nätverk och vad deras etablering där betyder. Internet utvecklas mot att bli mer 

kommodifierat där användaren är den stora varan. Genom att redaktioner på Sveriges Radio bil-

dar Facebook-grupper håller de användarna sysselsatta och hjälper på sätt och vis företagen att 

hålla medlemmarna inloggade. Frågan är dock om Sveriges Radio har några andra alternativ. 

Enligt sändningsuppdraget ska de följa den tekniska utvecklingen och finnas på de plattformar 

som lyssnaren rör sig. I kampen om lyssnarna tvingas därför redaktionerna till mer kommersiella 

aktiviteter, speciellt nu när mediekonglomeraten utgör en så stor konkurrens. 

Redaktionernas uppfattning har varit att Facebook fungerar som ett bra komplement, och så 

länge Facebook erbjuder bättre tjänster och når fler människor än vad man gör på sverigesra-

dio.se verkar det inte finnas någon anledning att lämna nätverket. Även om det framgår att re-

daktionerna får en annan möjlighet till kommunikation kan jag inte låta bli att fundera på vem 

det är som har skapat behovet. Fanns behovet innan grupperna blev till eller är det redaktionerna 

själva som har skapat det tillsammans med grupperna. Kopplingen mellan Facebook och det 

kommersiella går inte att undvika, även om sajten börjar bli så pass normativt att vi använder 

ordet ”facebooka” i vårt dagliga tal. På webben tenderar det idag att vara viktigare att sprida sin 

information på så många platser som möjligt än att ha all information samlat på en plats. Sveri-

ges Radio finns representerat på platser som Facebook och Twitter och jag ser två möjliga ut-

vecklingar för programföretagen. Antingen tar public service som varumärke skada av denna 

aktivitet och de påverkas allt för mycket av den kommersiella strukturen, eller så blir det viktiga-

re än någonsin att hålla fast vid sina principer och inte bli för beroende av den kommersiella 

världen. Idag är det viktigt för bolagen att hitta ett bra sätt att förhålla sig till Webb 2.0 för att 

inte dras mot en negativ utveckling. 

Frågan är om Sveriges Radio med sina Facebook-grupper har fångat upp en del av sina lyssnare 

som aldrig annars hade varit inne på hemsidan, eller om lyssnare bara är bekväma och nöjer sig 

med att vara på Facebook när de lika gärna kunde ha knappat in sverigesradio.se. Många före-

ningar, företag och artister använder sin Facebook-sida som en alternativ hemsida, och det finns 

en risk att den traditionella hemsidan har spelat ut sin roll. I enighet med webb 2.0 verkar det mer 

handla om att sprida sin information på så många plattformar som möjligt istället för att samla 

allt på en och samma plats. Detta hade varit en intressant fråga att undersöka vidare, hur public 

service-bolagens egna hemsidor påverkas av sociala medier och dominerande nätverk. Ambassa-

dörskapet verkar vara det viktigaste i redaktionernas närvaro på Facebook, dels för att hålla kon-

takt med lyssnarna och dels för att få kontroll över vad som sägs om programmen utanför sänd-

ningstid. 
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Var Sveriges Radio än väljer att etablera sig utanför sin egen hemsida blir det ett gynnande fram-

för något annat. Webb 2.0 handlar om att synas och att sprida information på många olika platt-

formar och i stället för att ha bara en hemsida som alla besöker får man som sändare komma dit 

mottagarna befinner sig. Ett public service-bolag kan lätt hamna i kläm när strukturen på Internet 

förändras och framtiden lär utvisa om de väljer att fortsätta synas på kommersiella plattformar 

eller om de blir tvungna att ta ett kliv tillbaka.  



35 

 

Litteratur- och källförteckning 

 

Cohen, Nicole S, “The Valorization of Surveillance: Towards a Political Economy of Facebook”, 

i Democratic Communiqué, volym 22 nr 1, 2008. 

Creeber, Glen, Digital Cultures – Understanding New Media, Open University Press, Maiden-

head, 2009. 

Dalen, Monica, Intervju som metod, Gleerups Utbildning, Malmö, 2008. 

Esaiasson, Peter, Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2007. 

Frigyes, Paul (2010), ”GRN utreder SRs Facebookande”, Journalisten.se, 

http://www.journalisten.se/artikel/23696/grn-utreder-srs-facebookande, referensen upprättad: 

2010-09-17 

Fuchs, Christian, “Information and Communication Technologies and Society”, i European 

Journal of Communication, volym 24 nr 1, SAGE Publications, London, 2009. 

Golding, Peter, Murdock, Graham “Culture, Communication and Political Economy”, i James 

Curran och Michael Gurevitch. (red.) Mass Media and Society, andra upplagan, Edgard Arnold, 

London, 1995. 

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, Massmedier – Press, radio och tv i den di-

gitala tidsåldern, nionde upplagan, Ekerlids Förlag, Falun, 2008. 

McQuail, Denis, Mass Communication Theory, sjätte upplagan, SAGE Publications, London, 

2010. 

Moe, Hallvard, Public Broadcasters, the Internet, and Democracy – Comparing Policy and Ex-

ploring Public Service Media Online, University of Bergen, Bergen 2008. 

Petersson, Jan (ansvarig utgivare, 2010), ”Om Sveriges Radio”, Sveriges Radio, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=2615151 samt 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435 referenserna upprät-

tade: 2010-12-18. 

Rennie, Ellie, “Creative World”, i John Hartley (red), Creative Industries, Blackwell Publishing, 

Oxford, 2007. 

Söderling, Fredrik (2010), ”Regeringen bryter mot grundlagen”, DN.se, http://www.dn.se/kultur-

noje/regeringen-bryter-mot-grundlagen, referensen utfärdad 2010-12-17. 

http://www.journalisten.se/artikel/23696/grn-utreder-srs-facebookande
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=2615151
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971435
http://www.dn.se/kultur-noje/regeringen-bryter-mot-grundlagen
http://www.dn.se/kultur-noje/regeringen-bryter-mot-grundlagen


36 

 

Tetzell, Eva (red), Granskat och klart – tema om reklam, sponsring och otillbörligt gynnande, 

sjätte upplagan, Granskningsnämnden för radio och TV, Stockholm-Globen, 2010. 

Thompson, John B, Medierna och moderniteten, Daidalos, Göteborg, 2001. 

Weibull, Lennart, ”Vad, varför och vem – anmälningarna till Granskningsnämnden 2002-2004", 

Granskningsnämndens rapportserie - Rapport nr 19, Granskningsnämnden för radio och TV, 

Haninge, 2006. 

Westin, Jonatan (2010), ”Fälls för att ha gynnat Facebook”, Journalisten.se, 

http://www.journalisten.se/artikel/24461/faells-foer-att-ha-gynnat-facebook, referensen upprät-

tad: 2010-09-17. 

Östbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut, Larsen, Leif Ove, Metodbok för medievetenskap, 

Liber ekonomi, Malmö, 2003. 

 

Intervjuer 

Person  Titel   Kön  Datum 

Informant 1 Producent, P3  Man  2010-11-02 

Informant 2 Researcher, P3 Kvinna  2010-11-05 
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Informant 5 Programchef, P3 Man  2010-11-22 

Informant 6 Producent, P3  Kvinna  2010-11-23 

Informant 7 Webbredaktör, P4 Kvinna  2010-11-26 

  

http://www.journalisten.se/artikel/24461/faells-foer-att-ha-gynnat-facebook


37 

 

Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUT 
 

2010-09-06 Dnr: 10/00018 och 21 
 

(360 och 536/10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAKEN 
 
Ring så spelar vi, P4, 2010-03-27, Förmiddag, Sveriges Radio P4 Kristianstad 2010-04-

21, inslag med uppmaningar att besöka Facebook; fråga om otillbörligt gynnande 

 

BESLUT 
 
Inslagen fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnan-

de av kommersiella intressen. 

 
____________________ 

 
 
 
INSLAGEN 
 
Ring så spelar vi  
Under programmet hänvisade programledaren två gånger till programmets Facebo-

okgrupp och uppmanade lyssnarna att gå med. Följande sades. 

 
Om du går med i vår Facebook-klubb, alltså Ring så spelar vi-klubben på 

Facebook så ser du att dialogen den rullar vilt, där snackas det, där har 

man kul. Gå gärna med och bli medlem du också så du kan få ett ord med i 

laget.[---] Facebook! Glöm inte våran klubb där. Sök på Ring så spelar vi 

och bli medlem du också så kan du vara med och tjattra och få en massa 

rolig information. 

 
Förmiddag  
Inslagen bestod av upplysningar om en tävling där programledaren uppmanade lyssnar-

na att gå in på Facebook och gå med i en grupp för fans till Förmiddag med målet att 
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gruppen skulle nå upp till 1000 medlemmar. För att delta i tävlingen skulle lyssnarna 

gissa vilket datum som gruppen nådde målet samt uppmana sina vänner på Facebook att 

gå med i gruppen. 
 

 

ANMÄLNINGAR 
 
Ring så spelar vi 

 

Anmälaren anser att det gjordes reklam för det sociala forumet Facebook i inslaget och är kritisk 

till att lyssnarna uppmanades att använda Facebook. 
 
Förmiddag  
Anmälaren anser att Facebook otillbörligt gynnades i inslaget dels genom omnämnanden 

av företagsnamnet men också genom uppmaningar till lyssnarna att ta ett aktivt beslut att 

registrera sig på webbplatsen. 
 

 

PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE 
 
Sveriges Radio (SR) anser att omnämnandena av Facebook programmen Ring så spelar 

vi och Förmiddag inte strider mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande i radio- och 

tv-lagen och anför till stöd för detta bland annat följande. 

 
I propositionen (prop. 2008/2009:195 s 37) till det nuvarande sändningstillståndet står att 

"nya tekniska lösningar och förändrad mediekonsumtion innebär delvis nya förutsätt-

ningar för traditionell radio och tv […] SR, SVT och UR behöver möta dessa ändrade 

förutsättningar genom att se till att deras programutbud finns tillgängligt på de plattfor-

mar där publiken finns.". I anslagsvillkoren för 2010 ges SR vidare möjlighet att använ-

da avgiftsmedel för den s.k. kompletterande verksamheten, " det vill säga verksamhet 

som syftar till att utveckla och stödja kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för 

allmänheten att tillgodogöra sig denna." Facebook är en social nätverksplats, där männi-

skor kan kommunicera med andra, antingen enskilt eller helt öppet. Den kan användas 

som ett medel för att snabbt kommunicera med många människor samtidigt. På Facebo-

ok kan man – såväl enskilda som organisationer - också skapa särskilda sidor eller -

grupper, en sorts fanklubbar. Flera av SR:s lokala kanaler har egna Facebooksidor. Där-

utöver har det skapats Facebooksidor för enskilda radioevenemang och enskilda program 

har fanklubbar på Facebook. 

 

Utöver Facebook använder SR bland annat Twitter för att kommunicera med lyssnarna. 

Det finns idag flera andra sociala medier på nätet men Facebook är för närvarade den 

absolut största - störst i världen. Enligt Facebaker, som är ett statistikverktyg kopplat till 

Facebook, hade sajten 3 798 020 svenska användare i juni månad i år. En övervägande 

del av P3:s och P4:s uttalade målgrupper använder dagligen Facebook och andra sociala 

medier. För att nå de lyssnare och potentiella lyssnare som använder sig av internet och 
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de olika sociala nätverken är det således viktigt att SR också finns där. För programbola-

get har de olika sociala nätverksplatserna flera funktioner. Det handlar givetvis om att 

informera om program men också om att ge lyssnarna fördjupning och kringinformation, 

bakgrunder, låtlistor m.m. Det ger också lyssnarna möjlighet att kommentera vad som 

sänds just då eller sådant som har sänts tidigare och ta del av andras kommentarer. Ge-

nom exempelvis kommentarsfunktionerna på SR:s hemsida och bolagets egna sidor på 

Facebook och Twitter från Almedalsveckan torde SR ha bidragit till en fördjupad kun-

skap om olika politiska frågor. Besökarna uttrycker vidare i sina kommentarer önskemål 

om vad de vill höra och ger tips eller reaktioner på programmen, vilket naturligtvis är 

mycket värdefullt för SR:s verksamhet. Dessutom kan lyssnarna kommunicera med var-

andra. De kan diskutera om programmen, ställa frågor, lägga upp bilder och länka till 

andra sajter som de andra besökarna kan ha glädje av osv. Genom de sociala nätverken 

har SR alltså en i det närmaste obegränsad möjlighet att nå fler och fördjupa relationen 

med och mellan lyssnarna. 

 
En ytterligare funktion är att de sociala nätverken av programmedarbetarna i hög grad 

används som researchverktyg. Aktörer som politiska partier och olika nöjesarrangörer 

använder nämligen dessa nätverk för att få ut information. Att följa vad de skriver på de 

olika sajterna kan därför ge SR:s medarbetare viktig kunskap om vad som händer inom 

olika kretsar och vad som är aktuellt såväl inom politiken som inom nöjesvärlden. Att 

finnas på de sociala nätverkssajterna blir därför också ur denna aspekt allt viktigare. SR 

anser med hänvisning till ovanstående att bolagets närvaro på olika nätverkssajter stäm-

mer väl överens med ovan återgivna skrivning i propositionen. När det gäller hänvisning-

ar till de olika sajterna gjorde i juni drygt 20 av SR:s redaktioner och lokala kanaler hän-

visningar till sidor som Facebook och Twitter i sina sändningar. Hänvisningarna gjordes 

främst i morgon-, aktualitets- och underhållnings-program. Antalet hänvisningar variera-

de mycket mellan olika redaktioner och kanaler och många hade inga hänvisningar alls. 

De flesta av dem som hade hänvisningar låg i spannet 10-30 gånger per vecka. SR är 

medvetet om det som anmälarna pekar på, nämligen att Facebook, Twitter och andra so-

ciala nätverk är kommersiella och att man kan riskera att gynna deras intressen genom att 

nämna platserna i programmen. Enligt bolagets policy ska därför exponering av enskilda 

nättjänster användas endast där det är redaktionellt motiverat. Samtidigt är det, vilket 

framgår ovan, viktigt för SR att finnas på Facebook. Att skapa Facebook-grupper för att 

snabbt få ut information till många samtidigt är idag en självklarhet för olika organisatio-

ner och intressegrupper. När SR på liknande sätt använder sig av exempelvis Facebook 

för att snabbt kommunicera med sina lyssnare är det givetvis också nödvändigt att nämna 

webbplatsens namn så att de vet var de kan söka bl.a. information och kunna lämna syn-

punkter. Tilläggas kan att det är sannolikt att även Facebook och kanske Twitter, i likhet 

med vad som skett med Google, kommer att få en mer generisk och vidsträckt betydelse 

än idag. Redan används t.ex. orden i verbformerna facebooka och twittra. En sådan språk-

lig utveckling sker helt utanför SR:s kontroll. Att inte kunna använda sådana allmänt ve-
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dertagna begrepp skulle kunna bli mycket problematiskt för bolaget då det i sin tur skulle 

kunna innebära att företaget behövde skapa andra egna beskrivningar och ord som kanske 

blev obegripliga för lyssnarna. 

 

Vad avser de två program som anmälts till Granskningsnämnden bygger Ring så spelar 

vi på interaktivitet med lyssnarna genom att de ringer till programmet och önskar musik 

och deltar i en frågelek. Sedan några år finns också en tävling på sverigesradio.se och 

varje vecka ringer programledaren upp "veckans webbvinnare". Programmet har vidare 

sedan 2009 en egen grupp på Facebook. Den är i första hand till för att skapa ytterligare 

interaktivitet med lyssnarna. Gruppen hade i mitten av juni 3307 medlemmar. Förutom 

att lyssnarna där kan kommunicera med varandra och lämna kommentarer erbjuder SR 

där ibland t.ex. inbjudningar ut till s.k. utesändningar, dvs. sändningar utanför studion i 

Radiohuset i Växjö, samt olika sorters förhandsinformation. Det har också hänt att re-

daktionen under programmets gång fått svar på frågor som diskuterats i det pågående 

programmet snabbare än både via telefon eller mejl. I Ring så spelar vi den aktuella 

dagen omnämndes Facebook endast två gånger – i ett program som är nästan tre timmar 

långt. Det uppkom således ingen fokusering på Facebook. Omnämnandet var av vikt för 

att upplysa lyssnarna om gruppens existens och hade således ett informationsintresse. 

Förmiddag är ett lättsamt sällskapsprogram med gäster, lyssnarpaneler och stor interak-

tivitet med publiken. Programmet hade under några dagar i april/maj i år en tävling. 

Syftet var att göra programmets grupp på Facebook känd för lyssnarna. Man satte ett 

mål att gruppen skulle komma upp i 1 000 medlemmar och tävlingen gick ut på att lyss-

narna skulle gissa vilken dag målet skulle upppnås. Att göra Facebook-gruppen känd för 

nya lyssnare var ett led i den interaktivitet med lyssnarna som programmet redan hade. 

SR vill framhålla att man inte uppmanade lyssnare att gå med i Facebook utan att man 

ville att de som redan använde tjänsten skulle få veta att SR Kristianstad också fanns 

där. Programmet sänds mellan 10.00 och 13.00 och kan beskrivas som flödesradio där 

publiken inte lyssnar hela tiden utan kommer och går. Det var därför, enligt SR:s upp-

fattning, nödvändigt att berätta om tävlingen vid olika tillfällen så att även nytillkomna 

lyssnare fick möjlighet att delta. 

 

 

AKTUELLA BESTÄMMELSER 
 
Sedan den 1 augusti 2010 gäller radio- och tv-lagen (2010:696). Enligt 5 kap. 5 § i denna 

lag får program som inte är reklam inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det 

innebär, enligt bestämmelsen, att programmet inte får  
1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra sälj-
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främjande inslag, eller  

2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.  

 

Vid överträdelser av bestämmelser om annonser, sponsring, produktplacering och 

otillbörligt gynnande av kommersiella intressen kan granskningsnämnden ansöka hos 

förvaltningsrätten om att programföretaget ska betala en särskild avgift (17 kap. 5 § 

och 19 kap. 4 § radio- och tv-lagen). 

 
Den särskilda avgiften fastställs till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner 

kronor. Avgiften bör dock inte överstiga tio procent av den årsomsättning som leve-

rantören av medietjänster hade under det föregående räkenskapsåret. När avgiftens 

storlek fastställs ska särskilt beaktas de omständigheter som legat till grund för pröv-

ning av frågan om avgift ska påföras och de intäkter som leverantören kan beräknas 

ha fått med anledning av överträdelsen (17 kap. 6 § radio- och tv-lagen). 

 
Vid tidpunkten för sändningen gällde den tidigare radio- och tv-lagen (1996:844). Lagen 

innehöll en bestämmelse om förbud mot att i program som inte var reklam otillbörligt 

gynna kommersiella intressen (6 kap. 4 §). Överträdelsen av förbudet mot att otillbörligt 

gynna kommersiella intressen kunde sanktioneras genom påförande av en särskild avgift 

som fastställdes till lägst femtusen kronor och högst fem miljoner kronor (10 kap. 5-6 

§§). Avgiftens storlek bestämdes utifrån samma kriterier som i den nu gällande radio- 

och tv-lagen. 

 

Vid tillämpningen av den tidigare bestämmelsen om förbud mot att otillbörligt gynna 

kommersiella intressen har ett gynnande av ett kommersiellt intresse ansetts otillbörligt 

om det inte kunnat motiveras av något informations- eller underhållningsintresse. 
 

 

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING 
 
Granskningsnämnden konstaterar att den nya radio- och tv-lagens bestämmelser ska till-

lämpas på sändningarna, men att särskild avgift får påföras endast i den utsträckning det 

hade kunnat ske enligt den lag som gällde vid tiden för sändningarna. 

 
Vid bedömningen av om en vara eller tjänst framhävs på ett otillbörligt sätt får beaktas 

om graden av fokusering och exponering varit redaktionellt motiverad utifrån ett in-

formations- och underhållningsintresse hos tittarna. 

 
Granskningsnämnden anser att det måste vara möjligt för SR att vara aktiv på olika 

plattformar och sociala nätverkssidor, och även att hänvisa till dessa i programverk-

samheten. 
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Ring så spelar vi  
I inslagen uppmanades lyssnarna att gå in på programmets Facebooksida och diskutera 

ämnen som tagits upp i programmet. Nämnden anser att det är rimligt att upplysa lyss-

narna om programmets närvaro på Facebook men att uppmaningarna att gå med i grup-

pen gick utöver vad som kan accepteras med hänvisning till informations- och under-

hållningsintresset. Inslagen sändes därför i strid med bestämmelsen om otillbörligt gyn-

nande. 

 
Förmiddag  
Granskningsnämnden konstaterar att programledaren i inslagen uppmanade lyssnare att 

gå med i en fan-grupp till programmet och att hon även uppmanade lyssnarna att påverka 

sina vänner att gå med i gruppen. Nämnden anser att det är rimligt att upplysa lyssnarna 

om programmets närvaro på Facebook. I det aktuella fallet gavs dock upprepade uppma-

ningar till att gå med i programmets Facebookgrupp som gick utöver vad som kan accep-

teras med hänvisning till informations- och underhållningsintresset. Inslagen sändes där-

för i strid med bestämmelsen om otillbörligt gynnande. 

 

 

AVGIFT 
 
Granskningsnämnden har inte tidigare prövat om hänvisningar till sociala nätverkssidor 

som Facebook kan innebära ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 

Granskningsnämnden finner mot denna bakgrund inte skäl att ansöka om påförande av 

särskild avgift för överträdelsen. 
 

 

Detta beslut har fattats av Henrik Jermsten (skiljaktig), Jan-Erik Billinger, Maria Ed-

ström, Jesper Strömbäck och Arash Mokhtari efter föredragning av Christoffer Lärkner. 

 
På granskningsnämndens vägnar 
 
 
 
 
 
 
Henrik Jermsten 
 
 
 

Christoffer Lärkner 
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SKILJAKTIG MENING 
 
Ordförande Henrik Jermsten var skiljaktig. Enligt hans mening borde följande stycken 

under rubriken Granskningsnämndens bedömning haft följande lydelse 

 
Ring så spelar vi  
I inslagen uppmanades lyssnarna att gå in på programmets Facebooksida och diskutera 

ämnen som tagits upp i programmet. Nämnden anser att det är rimligt att upplysa lyss-

narna om programmets närvaro på Facebook och även, med viss tvekan, att uppmaning-

arna att gå med i gruppen får accepteras med hänvisning till informations- och under-

hållningsintresset. Inslagen sändes därför inte i strid med bestämmelsen om otillbörligt 

gynnande. 

 
Förmiddag  
Granskningsnämnden konstaterar att programledaren i inslagen uppmanade lyssnare att 

gå med i en fan-grupp till programmet och att hon även uppmanade lyssnarna att påver-

ka sina vänner att gå med i gruppen. Nämnden anser att det är rimligt att upplysa lyss-

narna om programmets närvaro på Facebook, samt att det har ett betydande informa-

tions- och underhållningsintresse. I det aktuella fallet får därför uppmaningarna anses 

vara inom ramarna för vad som kan accepteras med hänvisning till informations- och 

underhållningsintresset och inslagen sändes därför inte i strid med bestämmelsen om 

otillbörligt gynnande. 

 
 
 

 
Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Frågor 

Berätta om arbetet på redaktionen, vad finns det för roller? 

Hur ofta har ni möten? 

Hur kan ett möte se ut (vad pratar ni om)? 

Hur interagerar ni med era lyssnare? 

Hur ser ert arbete med sociala medier ut? 

Hur använder ni Facebook? 

Hur pratar ni om Facebook i era program? 

Ser du några problem med att ”puffa” för Facebook i programmet? 

Har du sett några för- eller nackdelar med att använda Facebook? 

Berätta om anmälan till Granskningsnämnden 

Hur har diskussionerna kring denna fråga sett ut? 

Hur går det till när ni blir anmälda? 

Vad var er reaktion? 

Vad gjorde ni för åtgärder efter detta? 

Vad har den fällande domen haft för konsekvenser för er (i programinnehåll, i interaktion med 

lyssnare)? 

Hur tror du att ni på redaktionen kommer använda Facebook i framtiden? 
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