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När du minst anar kan det 
blåsa upp till storm i de sociala 
kanalerna.
   Här är råden som hjälper dig 
klara krisen genom förberedelser 
och en tydlig policy. 

Klimatet hårdnar i sociala medier. Vare sig det 
handlar om en oväntad händelse eller ett eget 
reklamgrepp kan kommentarsfälten blixtsnabbt 
fyllas av upprörda kommentarer.

Ett viktigt råd från mediestrategen Brit Stakston, 
expert på sociala medier, är att ta samma ansvar på 
nätet som i den fysiska butiken.

– Om det blåser upp till storm gäller det att ta ansvar 
för det digitala rummet på samma sätt som för 
den fysiska butiken. Där skulle hat eller hot aldrig 
accepteras, säger hon.

Här är åtta tips som hjälper dig att klara en 
nätstorm.

Så klarar du 
nätstormen

Reporter

Kalle Östgren
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7 Tveka inte att sätta stopp. Går det för 
långt med grova angrepp, hot och hat ska 

diskussionen stoppas direkt. Stäng kommen-
tarsfunktionen, förklara tydligt varför och 
hänvisa till er policy.

6 Rotera medarbetarna. En nätstorm kan 
innehålla riktigt grova angrepp som är 

tärande att se och till och med att radera för 
moderatorn. Var rädd om medarbetarna. Den 
digitala arbetsmiljön är lika viktig som den 
fysiska, ta ansvar som arbetsgivare.

5 Ha is i magen. Svara inte på varje 
enskilt inlägg. Bevaka diskussionen, 

följ er policy och samla frågor som ni svarar 
övergripande på. 

8 Följ upp internt. Hur klarade ni stormen? 
Vad hade kunnat göras annorlunda? Mår 

någon dåligt och behöver extra stöd? Gör en 
analys av er kommunikation och hantering. 
Lär och justera för framtiden.

3 Var proaktiv.  Förbered medarbetarna 
om något hänt eller om en 

reklamkampanj som kan väntas skapa 
reaktioner är på gång. Gör snabbt en 
konsekvensanalys och tänk igenom hur 
händelsen eller kommunikationen kan landa 
hos olika grupper.

2 Ta tekniken till hjälp. Ange, med policyn 
som grund, ett antal nyckelord som gör 

att inlägg på Facebook med de orden blockas. 
Det stoppar de grövsta angreppen.

1 Lägg en stadig grund. Börja med att 
formulera en policy för sociala medier, 

med tydliga gränser för vad ni kommer att 
acceptera och hur kommentarer modereras. 
Slå fast era värderingar. Publicera policyn på 
nätet. 

4 Stå för era principer. Om det blåser 
upp kan samtalet snabbt segla iväg 

åt oväntat håll. Då är det viktigt att stå fast 
vid och påminna om policyn och varför ni 
kommunicerade som ni gjorde. Även om 
kritik ofta är en väg till utveckling finns 
det ofta en relevans i att slåss för sina 
kommunikativa val. Särskilt om de är 
genomtänkta och landar i egen värdegrund. 
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