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Sammanfattning/Abstract 

This essay focus on the social media Twitter and how three Swedish PR practitioners view 

and use communication strategies for this social media. Twitter was created 2006 and is kind 

of a new channel in the digital world. The micro blog has over these few years attracted 175 

million users across the world. In Sweden there is 91 000 registered users and according to a 

survey, 11 000 of them are active by tweeting once a day.  

 

Twitter is highly current and all kinds of people are using the social media, for example, 

artists, companies and individuals. Twitter is with its highly number of users building a new 

market for organizations to find their stakeholders. The organizations are given the great 

opportunity to have a conversation directly with their stakeholders in a global world. But as in 

all kinds of scenarios there are social codes. There is important to learn how to handle this 

given opportunity so that it won’t be wasted, and maybe even go that far to perish the 

organization. 

 

This essay therefore aims at exploring what kinds of communication strategies these three PR-

practitioners use for Twitter and how they think that organizations can apply the strategies in 

their daily work with communication strategies. The essay also aims to explore what kind of 

problems organizations can meet in there relation with Twitter.  

 

The essay have been based on qualitative interviews with Swedish PR-practitioners with 

expertise on social media marketing. The result from the interviews in combination with 

relevant literature makes the foundation for the conclusions made in the essay. The literature 

and articles used in the essay is a mix of general PR theories, PR 2.0, Twitter, Branding and 

Social Media Marketing. 

 

The conclusion of this essay is that the three PR-practitioners are working with strategies for 

Twitter but Twitter is an integrated part of the strategy for social media as a whole. They 

always work from the organizations purpose and goal and the work should be based on the 

target groups, how can we reach them and what do they talk about on Twitter? The daily 

strategic communication work should be based on the target groups and how to adjust to them 

on Twitter. It should also be about working with the brand and learn from the stakeholders 

about your brand. Twitter can in the daily work also be used as a business intelligence tool for 

finding your target groups and learning more about them. The difficulties discussed by the 

informants is first the tonality, that the organization should both be personal and professional 

at the same time. Second that social media cannot be used as traditional marketing channels. 

Now it is about conversations and not one way communication. Third is how to build a 

relation with interesting and relevant content. And fourth, the availability. Because of the 

high-speed flow of information the organization need to be active and that starts question 

about response obligation and manning.  

 

The Department of Journalism, Media and Communication (JMK) at Stockholm University, 

Stockholm 23/5/2011 

Keywords: PR, PR 2.0, Social Media, Twitter. 
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1. Inledning 

Twitter skapades 2006 av Jack Dorsey från Missouri, USA och har under sina fem 

verksamma år registrerat 175 miljoner användare (Twitter 2011). Twitter är en mikroblogg 

där användaren genom 140 tecken kan skapa ett inlägg och kommunicera vad helst den vill 

säga och på så sätt skapa en dialog med omvärlden. Twitter är högaktuellt och används av 

privatpersoner såväl som företag, artister, organisationer och andra webbsidor. Genom att 

följa olika användare och ”prata” med varandra via twitter skapas relationer. Varje dag skrivs 

totalt 95 miljoner inlägg (s.k. tweets) på twitters hemsida. Enligt en undersökning av Hampus 

Brynolf på Intellecta är det ungefär 91 000 svenskar registrerade på twitter som skriver på 

svenska och ungefär 11 000 av dessa är aktiva, då de skriver minst en tweet om dagen 

(Brynolf 2010). 

 

Twitters höga användarantal skulle kunna vara en början på nya vägar och möjligheter för en 

organisations utveckling där ett nyckelord skulle kunna vara interaktivitet. Vi lever idag i en 

väldigt rörlig och föränderlig värld. Informationsflödet rör sig snabbare än någonsin. De nya 

digitala medierna är en del i detta då de öppnar upp nya vägar för att kommunicera med sina 

intressenter. Det finns dock frågor om hur detta sociala medie ska hanteras. Användandet av 

sociala medier är ännu så pass nytt att organisationer ännu inte riktigt vet hur de kan ska tänka 

i planeringen och användandet. Hur fungerar strategiskt kommunikationsarbete genom 

twitter? En organisation kan vara delaktig på twitter men det är då också viktigt att kunna 

hantera det sociala mediet för att kunna dra nytta av det.  

 

Jag vill därför i min uppsats undersöka hur tre PR-byråer strategiskt arbetar med det sociala 

mediet för sina kunders räkning, då jag anser att PR-byråerna, i sin rådgivande roll inom 

sociala medier, kan betraktas som experter inom ämnet. Jag kommer göra en kvalitativ studie 

genom att intervjua tre PR-byråer i Stockholm vill jag ta reda på hur dessa tre uppfattar twitter 

och hur de anser att en organisation kan arbeta med strategisk kommunikation på twitter. 

Vilka strategier använder PR-byråerna sig av och vilka svårigheter anser de att det finns i 

hanterandet av twitter?  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal PR-byråer i Stockholm ser på twitter som 

kommunikationskanal och hur de strategiskt arbetar med det sociala mediet för sina kunders 

räkning. De frågor jag vill få besvarade för att nå mitt syfte är: 

Vilka kommunikationsstrategier har de tre PR-byråerna för det sociala mediet twitter? 

Vilka svårigheter finns det i hanterandet av det sociala mediet twitter, enligt de tre PR-

byråerna? 

Hur anser de tre PR-byråerna att en organisation kan arbeta med strategisk kommunikation 

genom twitter? 

3. Material, urval och avgränsningar 

Det empiriska materialet jag kommer använda mig av till uppsatsen är tre kvalitativa 

intervjuer med konsulter inom Public Relations (hädanefter refererat till som PR)  som arbetar 

på PR-byråer i Stockholm. Jag har valt att intervjua tre yrkesverksamma konsulter som 

specialiserar sig på arbetet med sociala medier. Konsulterna arbetar dagligen med sociala 

medier genom rådgivning, hands-on arbete och de föreläser även inom ämnet. Jag fick genom 

personliga kontakter tag i mina informanter och jag anser att informanterna är goda 

informationskällor då de alla, enligt mig, kan ses som experter inom sociala medier.  

 

En av mina informanter är Brit Stakston, som är kommunikationskonsult med specialisering 

på sociala medier på JMW Kommunikation. När jag började höra mig för med mina kontakter 

inom kommunikationsbranschen om informanter kom Staktons namn upp så  fort jag nämnde 

en undersökning om sociala medier. Jag blev hänvisad till henne genom olika personer inom 

pr-branschen. JMW har snart funnits som pr-byrå i åtta år och startades av Björn Mellstrand, 

sittande VD och Anna-Lena Wallén. JMW var snabba med att börja arbeta med sociala 

medier och ligger i framkant när det kommer till nya strategiska kommunikationsmetoder via 

sociala medier. JMW ha idag ca. 20 anställda och profilerar sig som en kreativ 

kommunikationsbyrå där nyfikenheten är medarbetarnas viktigaste verktyg. JMW:s 

utgångspunkt är att: ”vi och våra uppdragsgivare verkar i ett ständigt föränderligt 

medielandskap” (JMW 2011). De menar att konsumenten har fått ökad makt genom de nya 

digitala kanalerna och de ställer högre krav på de som vill kommunicera. JMW vill med sin 

kommunikation hjälpa sina uppdragsgivare att navigera rätt på den omritade karta som växt 

fram genom nya mediekanaler. (JMW 2011).  

http://www.jmw/
http://www.jmw.se/
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Stakston är ofta med i medierna som expert inom sociala medier. Hon satt exempelvis med i 

SVT morgonsoffa 29 april, då Prins William av Wales och Kate Middleton gifte sig, och 

diskuterade hur kungahus i Europa använder sig av sociala medier och hur de bör använda  

dem.  

Min andra informant är Jacob Lapidus som är kommunikationskonsult på Gullers Group. Han 

arbetar med digital kommunikation där sociala medier ingår. Gullers Group startade 1989 när 

sju konsulter lämnade den största och mest etablerade pr-byrån vid den tiden, BNL. Mats 

Guller var i spetsen och byrån tog namnet Gullers Grupp efter att ha blivit refererad till det i 

media (Gullers 2). Efter 21 år i branschen har de 48 anställda där alla är delägare, ca. 200 

kunder och årsskifte 09/10 en byråintäkt på 48,1 mnkr. Gullers är marknadsledande inom 

kommunikation för offentlig sektor och för gränslandet mellan privat och offentlig sektor. Jag 

valde att kontakta Gullers, då de är en stor och väletablerad pr-byrå som under 2000-talet 

utsetts till Årets PR-byrå fyra gånger (Gullers 1). En annan anledning var att de har expertis 

inom offentlig verksamhet vilket kan ge andra intressanta aspekter, utöver den privata 

sektorn, för studien. Deras affärsidé är att: ”skapa robusta lösningar och bygga starka och 

långa relationer med våra kunder. Gullers Grupp levererar inte bara planer. Gullers Grupp 

förverkligar det vi och kunden tror på” (Gullers 3). 

Sara Hernandez är min tredje informant och hon arbetar på Halvarsson&Halvarsson 

(hädanefter refererat till som H&H) med digital kommunikation, främst med webbprojekt 

men även sociala medier. Jag blev tipsad av en f.d. kollega inom kommunikationsbranschen 

att ta kontakt med Hernandez. H&H grundades 1995 och har idag 100 medarbetare på sitt 

kontor på Sveavägen. De arbetar mycket med utländska kunder och ca. en tredjedel av 

intäkterna kommer från utländska kunder (H&H 1). De är en av de främsta 

kommunikationsrådgivarna i Norden och har en  marknadsledande position inom finansiell 

kommunikation, Online Communicatione, Investor Relations och medierådgivning (H&H 2) 

H&H:s affärsidé är: ”Hallvarsson & Halvarsson stödjer företag och organisationer att skapa 

värden genom att utveckla kommunikationstjänster som bygger insikt och tillit” (H&H 1).  

 

Jag har valt att endast studera kommunikationsarbete med det sociala mediet twitter. Sociala 

medier och twitter kommer definieras under bakgrund och teoridelen. Det kommer inte finnas 

några djupgående analyser av andra sociala medier, utöver att de nämns i vissa sammanhang 

för att öka förståelsen för analysen. Jag kommer avgränsa min studie till att undersöka hur 

http://www.halvarsson.se/
http://www.halvarsson.se/
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organisationer, enligt dessa tre PR-byråer, kan arbeta med strategisk kommunikation via 

twitter för deras egen verksamhet. Studien kommer göras utifrån PR-byråernas strategiska 

arbete med twitter för deras kunders räkning. Studien ses därför från ett sändarperspektiv och 

kommer inte inneha någon mottagaranalys. Studien kommer inte vara generellt representativ 

utan ska endast ses som en fältstudie över hur dessa tre PR-byråer arbetar strategiskt med 

twitter. Studien kommer ses från ett Sverige-perspektiv och analysera hur twitter kan 

användas i Sverige. 

 

Jag har valt att endast arbeta med tre PR-byråer då jag efter den tredje intervjun såg att det 

fanns en mättnad i det intervjumaterial jag hittills hade fått fram. Kaijser menar att när det 

finns så pass mycket material att de frågor som finns kan besvaras och uppfylla 

kunskapsmålet, då är materialet tillräckligt för en att kunna ses ur ett vetenskapligt perspektiv 

(Kaijser 1999:33). Mina tre informanter har när det gäller kommunikationsstrategier för 

twitter gett mig en bild över hur de tre PR-byråerna arbetar och jag kan urskilja mönster över 

hur arbetet går till.  
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4. Bakgrund 

4.1. Twitter 

Twitter startade 2006 i San Francisco och är en social nätverkssida och en mikroblogg (Brake, 

Safko 2009:263). Twitter är inte den enda mikrobloggen men är i dagsläget den mest använda 

och mest starka i jämförelse med exempelvis Plurk och Twitxr (Comm 2011 s.24). Twitter 

har idag 175 miljoner registrerade användare (Twitter 2011). 

Vad är då en mikroblogg? En mikroblogg är en webbsida där olika personer kan interagera 

med varandra genom korta textmeddelanden, s.k. tweets. Användaren får vid varje tweet 140 

tecken för att besvara frågan; What are you doing? Användaren kan skriva tweets hur ofta den 

vill, om vad den vill och genom att ”följa” andras twitter kan användaren läsa andras tweets. 

Som användare av twitter kan du ta del av andras uppdateringar och sedan svara dem genom 

ett s.k. retweet. Ett vanligt begrepp inom twitter-världen är hashtags. Hashtags är den s.k. 

grinden på tangentbordet; #. Genom att sätta en hashtag framför ett specifikt ord, exempelvis 

#miljö, kommer detta tweet komma upp vid en sökning tillsammans med alla andra tweet som 

använt denna hashtag. Ämnesområden skapas på så vis och kan liknas vid en grupp, då 

informationen samlas på samma ställe.  

Namnet twitter betyder kvittra eller explosion av information och erbjuder just möjligheten 

till informationsutbyte. Du kan bland annat skapa olika grupper på twitter där olika ämnen 

kan diskuteras. Mikrobloggning är ett sätt att blogga enklare, snabbare och på ett mer 

tillgängligt sätt än den ordinarie formen av bloggande. Du som användare kan enklare se 

andras tweets än att gå in på respektives blogg (a.a. 2009:263-266).  

Twitter, som är ett verktyg för att kunna sprida information enkelt och snabbt, har visat sig 

vara väldigt användbart vid olika katastrofer, som exempelvis vid bränderna i Kalifornien 

hösten 2007. Användare uppdaterade sin twitter med information om blad annat var bränderna 

fanns så brandmän, polis och Röda Korset kunde ta del av informationen och snabbt vara på 

plats (a.a. 2009:273). Med detta exempel så stämmer verkligen Chris Winfields förklaring av 

twitter som: ”a word of mouth engine” (a.a. 2009:536). 

4.2. Hantering av sociala medier 

Sociala medier kan hjälpa men det kan också stjälpa. Jag kommer nedan gå igenom hur några 

som arbetat och studerat sociala medier ser på sociala medier och hur de anser att man ska 

fundera och diskutera kring användningen av sociala medier. 
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Anthony J. Bradley är vice VD på Gartner Research som är ett världsledande företag i 

forskning inom informationsteknologi. Bradley har genom att studera 200 olika fall av 

framgångsrika implementeringar av sociala medier i ett företag fått fram sex områden som 

karakteriserar sociala medier. Det handlar om att delta, att både användaren och användarens 

intressenter deltar är grunden för informationsutbyte. Sociala medier handlar om att samla 

olika sorters information på olika ställen. Transparensen är en grund då alla som deltar har 

möjlighet att se vad andra aktiva samlar på och delar med sig av. Sociala medier är oberoende 

och varje individ kan självständigt välja när och vad den vill dela med sig av. Det som visas i 

sociala medier är bestående och kan hittas och användas igen, till skillnad från den fysiska 

konversationen. Bradley menar att dessa sex områden definierar de sociala medier vi 

använder idag (Bradley 2010). En mer omfattande beskrivning och definition av sociala 

medier kommer i teoridelen. 

 

Eric Brantner arbetar som frilansjournalist och skriver för Digital Labs, vilket är ett företag 

från Houston, Texas som arbetar med marknadsföring på internet för företag. Brantner har 

listat, enligt honom, De elva etikettsreglerna för sociala medier. Några av de regler han tar 

upp är att det är viktigt att användaren från början ger mer än vad den tar. Användaren måste 

tjäna sin respekt från andra och det gör den inte genom att se sig själv som störst, bäst och 

vackrast utan genom att ge, ge och ge. En annan grundläggande regel och fråga som 

användaren ska ställa sig själv är; Vad kan jag bidra med som är värdefullt? Om användaren 

delar med sig av något som är intressant så har den större chans att skapa kontakter, om inte 

så är det slöseri med användarens tid. Användaren skall därför fundera över vad dennes 

intressenter är intresserade av? Vad vill de veta?  

 

Användarens intressenter ska inte trakasseras i sociala medier med bland annat förfrågningar 

om hjälp. Det är ett enkelt sätt att förlora dem. Vårda kontakterna och bygg långvariga 

relationer. Det är de som sedan kan komma att vilja hjälpa användaren utan någon större 

förfrågan. Brantner anser att respektera den gemenskap som finns inom sociala medier kan 

vara den viktigaste regeln. Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad. Sabotera inte 

genom skitsnack utan var vänlig och lyssna på dina intressenter för du kan lära dig någonting 

(Brantner 2008, 1).  

http://www.gartner.com/
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Thomson Chemmanoor är grundaren och VD för Digital Labz och han har listat sju misstag 

inom sociala medier som kan förstöra användarens varumärke. Varumärke definieras senare i 

teoridelen. Han menar att det finns mycket att vinna i de sociala medierna men även en del att 

förlora om verktygen inte hanteras rätt. 

Det mest grundläggande är att användaren måste interagera med andra. Ta tid att bygga 

relationer. Utan interaktion kommer användaren ingenstans. Användaren bör studera det 

sociala medie som är intressant för att förstå hur de oskrivna reglerna fungerar och hur denna 

kan bli en del av nätverket. Sociala medier kräver även en mer transparens hantering vilket, 

enligt Chemmanoor, innebär att det inte går att gömma sig bakom ett stort företagsnamn. Han 

anser att konversationerna måste ske på ett mer personligt plan och inte ses som ett stort, 

ansiktslöst företag.  

Sociala medier kan inte hanteras som traditionella marknadsföringskanaler. Det handlar om 

att konversera med sina intressenter och bidra med värde till den konversationen. Konverserar 

användaren måste den också vara beredd på kritik. Kan inte kritiken hanteras och på så vis 

besvaras oprofessionellt, kan det bli problem. Chemmanoor jämför relationsbyggandet i 

sociala medier med ett förhållande i verkliga livet. Det gäller att konversera, hantera kritik 

och vara närvarande. Om en person skulle försvinna i sitt förhållande, från och till och endast 

konversera när det passar sig, skulle inte ett förhållande bli starkt och hållbart. Det krävs tid 

och kunskap om varandra för att bygga ett förhållande, samma sak gäller för att få en 

fungerande relation med sociala medier och användarna av sociala medier. 

Chemmanoor har listat fyra viktiga misstag som användaren ska undvika på twitter. Överös 

inte följarna med uppmaningen att retweeta. Alla vill att så många som möjligt ska retweeta 

för bästa utfall. Att uppmana kan istället få motsatt effekt. Användaren bör inte heller 

retweeta till allt som dina följare skriver. Det kan ses som desperat och det finns ingen mening 

att svara om det inte finns något värdefullt att bidra med. Så välj tillfällena (Chemmanoor 

2010, 1). 

Brantner har skrivit förslag på hur ett företag kan bygga starka relationer på twitter. Förslagen 

handlar om att användaren måste engagera sig i de som följer dennes twitter. Först och främst 

måste användaren interagera med dem genom att svara på deras tweets som rör användaren 

eller inom ett annat ämne där användaren kan hjälpa till. Användaren måste se till att de vill 

fortsätta följa denne genom att vara aktiv i deras liv och på så sätt rekrytera nya följare. Det är 
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ändå viktigt att inte börja följa vem som helst som har andra intressen. Det gynnar inte 

organisationen och intressenterna. Användaren bör bygga upp ett nätverk som delar  dennes 

intresse, så slipper användaren att läsa tweets som är onödiga för sin verksamhet. Det är 

viktigt att lära känna de följare användaren har. Gå in på deras twitter och ta reda på vilka 

intressen de har. På så sätt finns möjligheten att bygga upp en bättre chans till en värdefull 

konversation. Det är just konversationer med värde som är grunden för relationsbyggandet. 

Användaren bör inte fokusera på sig själv utan ställa sig frågan vad denne kan bidra med av 

värde. Genom att bidra får användaren tillbaka (Brantner 2008, 2). 

Att bygga relationer går inte över en dag. Användaren bör lyssna på sina följare och sina 

potentiella följare innan den pratar. Vilka är dem och vilka är deras intressen? Låt det ta tid att 

bygga en relation och när användaren väl känner att den skapat en ärlig relation kan den börja 

förvänta sig att få ut några förmåner av relationen (Chemmanoor 2010, 2). 

5. Tidigare forskning 

Våren 2010 gjordes en kandidatuppsats i ämnet journalistik, medier och kommunikation, på 

Stockholms Universitet av Olle Grundin och Isabella Sundberg. Uppsatsen heter; Relationer i 

en digital värld. En kvalitativ studie om PR via sociala medier. Studien är i allra högsta grad 

relevant för syftet med min studie och jag har därför valt att ta del av den.  

Studien har gett mig en bra insyn inom ämnet sociala medier utifrån dessa intervjuade 

PR-konsulters perspektiv. Grundin och Sundbergs studie ger mig en bra bakgrund att 

ha med sig in i mitt med metod och analys.  

De har valt att fokusera på sociala medier i stort vilket gör att jag kan ha med mig 

grunderna i hur sociala medier, enligt deras studie ska användas. Exempelvis hur 

sociala medier kan användas i PR-kommunikation och hur sociala medier ska 

hanteras som kommunikationskanal. Min studie kommer vara specifikt inriktad på 

twitter och kommer därför troligtvis ta en någorlunda annan form. 

Genom Grundin och Sundbergs studie fick jag även bra litteraturtips såsom: What Is Web 2.0 

Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software av författaren Tim 

O’Reilly och Putting the public back in public relations : how social media is reinventing the 

aging business of PR av författarna Brian Solis, Deirdre Breakenridge  
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2011 gjorde Mikaels Fabel en kandidatuppsats på Stockholms Universitet på 

företagsekonomiska institutionen inom ämnet Management/Organisation. Studien heter; E-

deltagandets potential : En explorativ studie av hur offentliga myndigheter möter sociala 

medier. Studien undersöker trenden att det kan finnas ett paradigmskifte att myndigheter går 

från tjänsteleverans till mer nätverkande där medborgare och intressenter involveras. Tre 

myndigheter intervjuades och studien visade att dessa tre har smått börjat närma sig virtuella 

ämnesarenor såsom sociala medier, vilket kan vara intressant för min uppsats så jag kommer 

använda mig av PR-byråer som har både offentliga och privata kunder.  

Johan Bjelkengren och Mattias Thörnblad från Linköpings Universitet gjorde 2010 en 

kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi vid institutionen för ekonomisk och industriell 

utveckling. Uppsatsen heter; Går det att mäta effektiviteten av marknadsföring i sociala 

medier? De undersökte hur svenska marknadsföringsbyråer och medieföretag mäter 

effektiviteten av marknadsföring i sociala medier. De undersökte även vilka fördelar och 

nackdelar dessa byråer och företag förknippar med marknadskommunikation genom sociala 

medier. 

De intervjuade fem olika företag som använder marknadsföring i sociala medier och kom 

fram till att det är svår att fastställa ett ekonomiskt värde och effektivitet. Det krävs tydliga 

mål som är tidsbundna och mätbara. De kom även fram till att sociala medier möjliggör 

interaktion, relationsskapande, har en kostnadsfördel och fungerar som ett komplement till de 

andra kanalerna. 

Bjelkengren och Thörnblad valde att fokusera på effektiviteten av marknadsföring genom 

sociala medier och de ger förslag på vidare forskning om strategier om 

marknadskommunikation i sociala medier. Jag kommer undersöka deras förslag om vidare 

forskning men inte direkt inom ämnet marknadskommunikation utan inom ämnet information, 

reklam och PR. Vi rör oss inom samma område, då de även undersökte vilka fördelar och 

nackdelar de intervjuade i studien förknippar med marknadskommunikation genom sociala 

medier. Min studie kommer dock hantera hur dessa tre pr-byråers syn på hanterandet av det 

sociala mediet twitter är och vilka strategier de anser kan användas.  

Marwick och Boyd gjorde 2010 en studie som heter; I tweet honestly, I tweet passionately: 

Twitter users, context collapse, and the imagined audience. De är båda forskare inom sociala 

medier och Marwick arbetar för Berkman Center och Boyd för Microsoft. Studien handlar om 
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hur twitter-användare betraktar och föreställer sig den publik som de skriver till. Studien 

frågade bland annat vem de tror läser deras tweets, vem de tweetar för och varför de tweetar. 

Deras fokus låg därmed på avsändarens syn och praktiska hantering av verktyget twitter.   

Undersökningen är intressant för mig då det ger en förståelse för vilket intresse som finns för 

twitter även om detta är en amerikansk studie som berör amerikanska användare av twitter. 

Jag kommer undersöka tre svenska PR-byråers syn på kommunikationsstrategier och 

hanterandet av twitter för organisationer i Sverige. Jag kommer därmed inte beröra den 

amerikanska marknaden som denna studien gjorde och jag kommer bredda perspektivet då jag 

kommer studera strategier istället för hands-on arbetet.  

6. Teori 

6.1. Vad är Public Relations? 

I denna del kommer jag redogöra för hur begreppet Public Relations har definierats och 

definiera hur jag kommer behandla begreppet i min uppsats. Att diskutera Public Relations är 

relevant då uppsatsen handlar om de intervjuade pr-byråernas syn och hanterande av twitter. 

 

Att definiera PR är inte en enkel uppgift. Begreppet har ingen tydlig historisk bakgrund och 

översätts det bokstavligen till olika språk så får det olika innebörder (Larsson 2002:7-8). Den 

första svenska definitionen som tog form i en kurs av Sveriges Reklamförbund 1948 menar att 

PR är; ”…att länka en individs, ett företags eller en organisations åtgärder samman med det 

allmänna intresse och som genomföres i ett handlingsprogram med syfte att vinna allmänt 

förtroende” (a.a. 2002:13). När PR äntrade den svenska marknaden så var det alltså endast tal 

om att det skedde för den allmännes intresse. Diskussionen handlade om relationer, att länka 

samman men inte om att systematiskt dela in massan i målgrupper (a.a. 2002:13). PR sågs 

från början i Sverige ses som ett relationsarbete där det handlade om att bygga och skapa 

längre relationer som kan gynna båda parter. Med relationer så försvinner det kortsiktiga 

tänket med målgrupper utan fokus ligger på intressenter som exempelvis; massmedier, 

medborgare och samhällsinstitutioner (Falkheimer 2002:22).  

 

L’Etang skriver om att PR handlar om att genom kommunikation och utbyte av idéer kunna 

underlätta förändringar. Den amerikanska PR-forskaren Banks menar att PR är född och 

oenigheter och så länge det finns behov av förändring så finns det behov av PR (L’Etang 

2008:18). Jonsson ger själv ett förslag på definition av PR där han menar att PR handlar om;  
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prioriterade, proaktiva, planerade, publikanpassade/ publikpåverkande relationer på 

kommersiella, politiska eller sociala marknader och arenor, där olika frågor (issues) och 

publiker är potentiellt problem- och möjlighetsskapande vilket kan påverka organisationers 

inre och yttre klimat och därmed strategiskt handlingsutrymme (2002:133) 

Jonsson väljer att hålla kvar vid en del av den första svenska definitionen på vad PR innebär, 

nämligen strategiskt kommunikationsarbete med relationer. Jag tolkar hans definition som ett 

förtydligande om vad ett strategiskt arbete innebär och vilka marknader som det allmänna 

intresset finns på. Han ger också en bild av att organisationen påverkas av de yttre 

omständigheterna och det finns en indikation på att marknaden är i ständig rörelse då arbetet 

ständigt måste anpassas till publiken. Publik (public) definieras som: De grupper som 

påverkar en organisations framgång, vilket är begreppet jag kommer använda hädanefter 

(2008:144). Även L’Etang diskuterar att för att kunna vara proaktiv i en så rörlig värld så 

handlar PR om att genom analyser förutse frågor som kan påverka organisationen (2008:18). 

De diskuterar båda att PR existerar i behovet av förändring men Larsson tar inte upp om 

utbytet av idéer har en betydande roll för förändring.  

Jag kommer i min uppsats använda Breakenridge och Solis PR-filosofi och deras definition av 

PR: ”PR has always been about building relationships with the public through meaningful 

communication. It never should have been about anything else” (2010:26).  

 

PR har associerats med manipulativa tillvägagångssätt men Breakenridge och Solis anser att 

PR alltid handlat om människor. De menar att PR-praktiker bör fokusera på relationer för att 

inte endast bli igenkända som kommunikationsexperter, utan också som de som kan påverka 

marknader, istället för att manipulera dem. PR är mer än de pressreleaser som publiken ser 

utan det handlar om relationerna bakom (2010:26-27). 

 

6.2. Den assymmetriska- och symmetriska tvåvägs modellen 

I det här avsnittet kommer jag presentera två av Grunigs kommunikationsmodeller; den 

assymmetriska tvåvägs modellen och den symmetriska tvåvägs modellen. Modellerna är 

intressanta för uppsatsen då de behandlar maktrelationer inom kommunikation och begreppet 

dialog kan kopplas till och jämföras med modellerna. 

 

Två av Grunigs modeller för att förklara kommunikation är; den assymmetriska tvåvägs 

modellen och den symmetriska tvåvägs modellen. Den assymmetriska tvåvägs modellen 

innehåller en obalans där sändaren försöker styra sin publik och den symmetriska tvåvägs 
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modellen står för en balanserad kommunikation där förhållandet justeras utifrån båda parter. 

Både den assymmetriska tvåvägs modellen och den symmetriska tvåvägs modellen ser 

mottagarens synvinkel som viktig, men den organisation som är beredd att ändra sitt beteende 

utifrån mottagaren, är den som tillämpar den symmetriska tvåvägs modellen. Grunig tycker 

att interaktionstänkande bör vara en grund i arbete med PR. Genom att förstå båda sidor så 

kan organisationen förstå vad som saknas och identifiera vilka kommunikationsinsatser som 

måste göras (Eriksson 2002:45-47).   

 

Grunig svarar på kritik som riktas mot att ingen relation kan vara symmetrisk då det alltid 

finns ett egenintresse i all kommunikation och menar att självintresse finns i all 

kommunikation. Men att tillfredsställa sina egna behov kan ändå ske genom en symmetrisk 

tvåvägs modell, för att genom att ge bort något så får organisationen tillbaka så mycket mer 

(a.a. 2002:52-53). 

 

Kritik riktas också mot att en organisation har större makt än omgivningen, så hur ska en 

sådan relation kunna bli jämställd? Grunig menar att människor tillsammans och tillsammans 

med media innehar en stor maktposition. Han menar även att strategiska beslut från en 

organisation inte ska uteslutas, så länge parterna är medvetna om att det finns bakomliggande 

strategier (a.a. 2002:48-49). 

 

Den symmetriska modellen förespråkar en dialog med organisationens publiker då en dialog 

är ett samtal som bygger på öppenhet, jämställdhet och symmetri. Kritik riktas även här mot 

att det inte går att likställa dialogen och symmetribegreppet. Eriksson anser inte att 

symmetribegreppet håller upp den definition som Habermas ger av dialog. Dialogen ska enligt 

Habermas bland annat ge alla samma möjlighet till att börja en diskussion, ge lika chanser till 

att framföra argument och kunna skilja mellan samförstånd skapat genom manipulation eller 

kraft hos bättre argument. Eriksson tycker att en dialogparadigm måste komplettera 

symmetribegreppet (a.a. 2002:47-54). 

 

Jag tror att denna teori kan vara relevant för min uppsats då twitter är en interaktiv miljö. Det 

är en plattform där människor möts och pratar med varandra. Dialog blir därför ett viktigt 

begrepp och i teorin om den assymetriska och symmetriska tvåvägsmodellen diskuteras just 

dialogbegreppet. Teorin kan därför vara intressant att använda i min analys.  
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6.3. Sociala medier 

Jag kommer i detta avsnitt presentera hur sociala medier har definierats och hur jag ser på 

sociala medier baserat på presenterade teorier.  

 

David R Brake är senior lektor vid journalism och kommunikationsinstitutionen vid 

Bedfordshire Universitet och Lon Safko arbetar som social media strategiker som föreläser 

och konsulterar för de största företagen i USA. De skrev tillsammans en bok; The social 

media bible, där de definierar sociala medier som: “(…) activities, practices, and behaviors 

among communities of people who gather online to share information, knowledge, and  

opinions using conversational media” (2009:6). Ett bra tillägg som kan göras i den 

definitionen är Comm’s definition som menar att sociala medier är; “…content that has been 

created by its audience” (2010:2). Sociala medier ligger i den enskilda användarens händer. 

Det handlar om den konversation som två personer för med varandra och det är deras 

förutsättningar och idéer som bestämmer hur konversationen ska fortlöpa. Ian Kennedy på 

Yahoo! ger ett övergripande svar på frågan om vad sociala medier är; ”It’s not something; it’s 

what you do with it!” (Brake, Safko 2009:18).  

 

Olika sociala medier som finns är bland annat Facebook och MySpace som är sociala nätverk, 

WordPress  och Wikipedia som är publiceringsverktyg och mikrobloggar som Twitter och 

Plurk. Om du någon gång sett på ett videoklipp på YouTube, läst en blogg eller skickat ett 

meddelande till någon på Facebook har du varit en del av sociala medier (a.a. 2009:26-28.) 

 

Brake och Safko benämner världen av sociala medier som ett ekosystem. Det biologiska 

ekosystemet handlar om levande organismer som interagerar med varandra genom att 

komplettera varandra eller att konkurrera med varandra, men i sociala medier är det olika 

faktorer som interagerar med varandra. Faktorer som exempelvis kan arbeta tillsammans är 

din blogg och Facebook då du kan länka till din blogg genom Facebook. Sociala medier som 

liknar varandra kan istället konkurrera med varandra, exempelvis Picasa och Flickr som är ett 

fotolagrings- och fotodelningsverktyg (2009:21-27).  

För att förtydliga begreppet sociala medier kan det delas upp sociala och medier. Det är inte 

medierna som är sociala utan det är människorna bakom skärmen. Och som Carlsson skriver 

så kan det givetvis ifrågasättas om en person är social när den sitter bakom en skärm och inte 
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nätverkar i fysiska möten. När det gäller medier diskuterar Carlsson om de olika sociala 

medierna inte borde kallas kanaler istället då internet är själva mediet (2010:13). 

I min uppsats kommer jag använda Brake och Safko’s definition av sociala medier; “Social 

media refers to activities, practices, and behaviors among communities of people who gather 

online to share information, knowledge, and opinions using conversational media” (2009:6). 

 

6.4. Att hantera sociala medier och twitter 

I det här avsnittet kommer jag redogöra hur twitter och sociala medier kan hanteras. Vad en 

organisation kan ha i beaktande och vilka svårigheter som kan uppstå.  

 

Att hantera sociala medier och därmed twitter är inte helt enkelt. Sociala medier är som 

namnet antyder, ett medie som liksom andra medier har sina vett och etikett regler. Har du 

som journalist inte förståelse för hur exempelvis en debattartikel fungerar kommer du 

antagligen inte få den publicerad. På samma sätt gäller det för användaren av sociala medier 

att förstå och kunna hantera verktyget för att nå resultat. 

Grundin och Sundberg kom i sin studie; RELATIONER I EN DIGITAL VÄRLD 

En kvalitativ studie om PR via sociala medier, fram till att twitter är ett fungerande verktyg 

för PR-branschen, då det ger en möjlighet att lyssna på och föra dialog med sina publiker. 

Twitter kan fungera som en stor fokusgrupp där du kan lära dig om både din 

organisation och dina intressenter. Att få människor och rätt människor att prata gott 

om dig är en grundläggande uppgift för PR-praktiker och twitter kan fungera som ett 

verktyg för en informationsspridning (2010:37-38). Carlsson menar att PR genom 

sociala medier kan handla om att skapa relationer med journalister och andra 

personer inom media, skapa opinion och ett väl användbart verktyg för 

omvärldsbevakning (2010: 50-57). Carlsson poängterar dock att i arbetet med sociala 

medier är det viktigt att förhålla sig till de sociala koderna. Därför är det viktigt att utbilda 

sina medarbetare i hur man uppför sig i sociala medier. Det är exempelvis viktigt att ha rätt 

ton, att vara personlig på lagom nivå och tillmötesgående (2010:96-103).  

Comm förklarar i boken twitter power 2.0, att twitter handlar om relationsbyggande. Att 

försöka pusha på reklam och marknadsföring genom försäljning fungerar inte. Comm menar 

att organisationen ska gå igenom fyra steg; ”Know me. Like me. Trust me. Pay me.” 

(2010:xix). Han menar att människor föredrar att samarbeta och göra affärer med människor 



18 
 

de känner, tycker om och litar på. Genom att bygga relationer byggs framtida affärsrelationer 

(a.a. 2010:.xix).  

 

Att bygga relationer ses nu som ett strategiskt verktyg, inte endast för att organisationen och 

publikerna ska må bra, utan också för att organisationen överhuvudtaget ska överleva i det 

nya århundradet (Larsson 2002:83-84). Relationsbyggande kräver tid och tålamod då det inte 

endast handlar om interaktion med en intressent vid ett specifikt tillfälle. En relation är något 

som pågår under  en längre tid och måste ha en historia, en nutid och en framtid (Falkheimer 

2002:90). 

 

Dr. Lusch menar att organisationen ska se sina kunder som samarbetspartners i arbetet med 

organisationens utbud; “By converting your customers (and potential customers) into 

collaborators, you are creating the optimal environment to increase your profits. Social media 

enables this way of thinking” (Comm 2010:xi).  

 

6.5. PR 2.0 

I den här delen redogörs begreppet Web 2.0 och PR 2.0. Diskussionen handlar om hur den 

digitala utvecklingen har förändrat PR-branschen.  

 

PR har idag varit tvungen att förändra sitt arbetssätt p.g.a. den oerhörda förändringstakt som 

finns i dagens samhälle och den nya digitala utvecklingen. Människor får idag mer 

information än någonsin och är därmed mer riskmedvetna än tidigare. Det kan handla om 

miljön eller krig men även om vad som är nyttigt att äta och inte. Genom ett risksamhälle som 

vi lever idag har det kritiska granskandet fått en större del hos individen själv och tilliten till 

olika auktoriteter är bristande. PR har under sin historia förändrat bana utifrån vilka sociala 

trender som förändrat samhället (Falkheimer 2002:26). Banks menade ju att så länge det finns 

behov av förändring så finns det behov av PR (L’Etang 2008:18). Genom den digitala 

utvecklingen som skett har PR tagit steget till en ny dimension där möjligheten ges att komma 

närmare sina publiker. Ett nytt begrepp har myntats; PR 2.0.  

 

PR 2.0 grundar sig i begreppet Web 2.0, som är ett begrepp som har vuxit fram på grund av 

den digitala utvecklingen. Tim O’Reilly förutsåg att en mer användbar webb skulle utvecklas 

och myntade 2004 uttrycket Web 2.0.  En webb som skulle vara mer verksam i vårt dagliga 

liv och driven av gemene man (Breakenridge, Solis 2010: 29). Internet som tidigare fungerat 
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någorlunda statiskt som informationskälla, ger nu genom den digitala utvecklingen 

möjligheten för användaren att genom nya kommunikationskanaler ha en mer interaktiv och 

dialoginriktad användning. Web 1.0 har utvecklats till Web 2.0 genom de sociala mediernas 

framväxt (Grunig 2009:7). Web 2.0 ger användaren möjligheten att bestämma vad som är 

aktuellt och intressant att diskutera. Internet har tidigare dominerats av ett fåtal aktörer som 

har satt agendan för övriga men genom den digitala utvecklingen har användarna tagit steget 

till att bli medutvecklare (O’Reilly 2005).  

 

Web 2.0 har gjort att den kontroll som en organisation tidigare haft över informationen 

försvinner mer och mer. Alla kan nu bli journalister genom att publicera något på nätet och 

informationen finns tillgänglig att läsa för alla (Grunig 2009:4). Andra kan nu därmed skriva 

och uttrycka sina åsikter till en större publik, än om exempelvis personen ringer kundtjänst 

och klagar. Sociala medier har öppnat dörren för människor att skapa, dela och publicera 

material på internet (Breakenridge, Solis 2010: 30).  

 

PR har förändrats och utvecklats till PR 2.0. Anledningen är den digitala tekniken som 

förändrat de etablerade kommunikationsmodeller då mottagarna nu har blivit deltagare 

(Falkheimer. 2002:19). Falkheimer diskuterar att PR som teknik handlar mycket om att lyssna 

av, agera och försöka att kontrollera olika kommunikationsprocesser (a.a. 2002:27). Sociala 

medier ger dig möjligheten att konversera med dina publiker. ”Dialogen blir ett verktyg inte 

bara på organisationens villkor, utan också ett verktyg för publiken att göra sig hörd” 

(Sandberg 2002:128). Sandberg menar att dialog och publik är beroende av varandra och 

därmed intimt kopplade till varandra (a.a. 2002:108). Dialog bidrar till kommunikationens 

syfte, som enligt Grunig är att underlätta förståelse mellan människor, organisationer, 

publiker och samhällen (Eriksson 2002:36). 

PR har inte längre möjligheten att kontrollera diskussionen, men i alla fall möjlighet att 

påverka utfallet. Genom att vara med och påverka och föra en dialog kan både organisationen 

och publiken gynnas (Comm 2010:5). Grunig menar att begreppet kontroll har funnits mer 

som en illusion än en verklighet inom PR. En verklighet som kommer från det traditionella 

sättet att se på PR som en informationsavsändare och publicitetsfaktor (2009:4). 

Twitter är en del i den oerhörda förändringstakt som existerar. Genom twitter finns möjlighet 

att bygga relationer med sina publiker. Olika medier har idag fått ökad betydelse då de är 

nödvändiga länkar i en modernare värld (Falkheimer 2002:27). Relationer har alltid varit 
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viktigt inom PR, men begreppet har förändrats de senaste åren genom att också innehålla 

termer som ömsesidig interaktion och samförstånd. Att bygga relationer ses nu som ett 

strategiskt verktyg, inte endast för att organisationen och publikerna ska må bra, utan också 

för att organisationen överhuvudtaget ska överleva i det nya århundradet (a.a. 2002:83-84). 

Relationsbyggande kräver tid och tålamod då det inte endast handlar om interaktion med en 

intressent vid ett specifikt tillfälle. En relation är något som pågår under  en längre tid och 

måste ha en historia, en nutid och en framtid (a.a. 2002:90). 

Utvecklingen inom webben har även startat en utveckling för PR-branschen i stort och Grunig 

menar att de nya kommunikationskanalerna som skapats har potential att göra PR som 

profession mer global, interaktiv, dialoginriktad och symmetrisk (2009:1). En ny verktygslåda 

har öppnats inom PR i att kunna studera hur organisationer kan kommunicera med sina 

publiker. Organisationen har getts större möjligheter att hitta sina målgrupper. Avsändaren 

kan ta sig dit där målgrupperna är och interagera, men utan att bedriva marknadsföring. PR 

2.0 handlar inte endast om nya digitala framsteg utan det handlar om människor och relationer 

(Breakenridge, Solis 2010: 30-35). För att kunna bygga meningsfulla relationer är 

konversationen nyckeln. Istället för att föra ut sitt budskap så kan lyssnande och engagemang 

öka förtroendet för organisationen och därmed dess varumärke (a.a. 2010:67). Det är 

människorna som gör de nya medierna till sociala och sociala medier handlar om hur vi kan 

närma oss dem som hjälpfulla och informerande kamrater (a.a. 2010:154). ”Social media and 

user-generated influence change the very foundation on which PR is built, forcing 

communications professionals to step from behind the curtain and engage with the people 

they’re trying to reach” (Breakenridge, Solis 2010:70). 

Solis och Breakenridge skriver att PR har i många år försökt nå publiker med budskap, men 

att budskapet oftast inte ha prickat rätt. Genom att använda de nya digitala 

kommunikationskanalerna kan organisationen studera och identifiera sina målgrupper och 

därmed deras behov. PR 2.0 erbjuder en andra chans att ge publiker en större plats i PR (a.a. 

2010:23-26). ”PR has always been about building relationships with the public through 

meaningful communication. It never should have been about anything else” (Breakenridge, 

Solis 2010:26). 
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6.6. Strategiskt kommunikationsarbete med ett varumärke  

Vart än en organisation är och syns påverkar det organisationens varumärke. Om en 

organisation bestämmer sig för att äntra  den digitala världen, i form av exempelvis twitter, är 

det viktigt att förstå att det kommer påverka varumärket. Därför redogörs begreppet 

strategiskt kommunikation, vad ett varumärke är och hur strategiskt kommunikationsarbete 

kan fungera i denna del. Jag kommer här definiera hur begreppet kommunikationsstrategi och 

startegiskt kommunikationsarbete kommer användas i denna uppsats. 

 

Under 1800-talet skedde en förändring av vårt samhälle när det privata företagandet, det 

politiska livet och den offentliga förvaltningen gjorde att flera sociala positioner förlorade sin 

status och makt, såsom exempelvis kyrkan. Då flera organisationer växte fram ökade intresset 

för att skapa en tydlig identitet som kan konkurrera med andra (Fredriksson 2002:70). Ett 

intresse för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar med ett varumärke, för att stå sig i det allt 

större konkurrenstryck som växer sig fram (Melin 1999:9). 

 

De varumärken som skapades tidigt under 1800-talet och särskilt under 1950-1960 talet, som 

var den s.k. ”fabrikantmärkenas guldålder”, har kunnat etablera sitt varumärke och många av 

dem finns kvar än idag som exempelvis Coca-Cola och Kellogs. Idag är det vanligt att 

organisationer köper upp andra varumärken, s.k. ”varumärkesutvidningar” då det är svårt att 

sälja in ett nytt varumärke på marknaden (a.a. 1999:18-24). 

 

Vad är då ett varumärke? Varumärke definieras av Melin som något som av alla tecken kan 

återges grafiskt med förutsättning att tecken kan särskilja varor från olika 

näringsverksamheter (a.a. 1999:29). Palm menar att ett varumärke är den bild som 

organisationen vill att omgivningen ska ha av den. Varumärket ska byggas på organisationens 

kärnvärden. Kärnvärden är egenskaper som organisationen gärna vill förknippas med som 

tilltalar målgruppens känslor (Palm 2006:86-87). 

Vad innebär då en kommunikationsstrategi? Strategi betyder ett ”långsiktigt övergripande 

tillvägagångssätt” (NE 2011,1). Jag kommer i min uppsats använda mig av Jonssons 

definition av kommunikationsstrategi: ”Kommunikationsstrategin utgör det övergripande 

sättet att inte bara nå PR- och kommunikationsmål utan blir ett stöd för hela organisationen, 

oavsett om det handlar om affärsmål eller verksamhetsmål” (2002:139). Jonsson skriver att 

kommunikationsstrategier i litterära sammanhang handlar om hur kommunikativa mål ska 
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uppnås. En strategi innehåller olika metoder och tillvägagångssätt, alltså olika operativa 

aktiviteter för att nå målen,  som exempelvis kan vara att nå ett visst antal människor med en 

viss sorts information (Jonsson 2002:138-139).  

Jonsson förklarar strategisk PR på följande sätt; ” (…) strategisk PR i hög grad måste planeras 

och aktiveras i förhållande till organisationsmål och övergripande kommunikationsmål och 

noga beaktas i samband med organisationsstrategiska beslut” (2002:149). Strategiskt arbete 

handlar om att välja mellan olika åtgärder och kunna sortera ut vilka som ger bäst möjligheter 

för avsändaren (Jonsson 2002:138).  Jag kommer i min uppsats att se på strategiskt 

kommunikationsarbete såsom L’Etang ser på det. Att strategiskt kommunikationsarbete 

handlar om att ha ett övergripande tillvägagångssätt till ett problem, publik eller kampanj, där 

utvalda kommunikationstekniker används som har potential att göra strategin till verklighet 

(2008:23). 

Hur kan då strategiskt kommunikationsarbete se ut med ett varumärke? För att varumärket ska 

fungera som identitetsbärare  är grunden kommunikation och den kommunikationen baseras 

oftast på emotionella argument. För att då kunna veta vilka emotionella argument som ska 

användas så är det viktigt att definiera konsumentens behov, handlingsmönster  och 

köpbeteende. En omvärldsanalys kan göras för att få en insikt i hur varumärket kan skapa 

värde för konsumenten (Melin 1999:38-45).  

Den bild organisationen har av omgivningen kallas för image. L’Etang menar att: ”Image is 

reality”…) (L’Etang 2008:57). Ibland stämmer inte den bild som organisationen vill att 

omgivningen ska ha, och den som omgivningen verkligen har, överens. Då gäller det att tänka 

om och förändra tills förhoppningsvis varumärket och image kan mötas och finnas inom 

ramen av samma bild. Det kommer alltid finnas olika image p.g.a. olika publiker som tar del 

av organisationen (a.a.). 

Sociala medier kan bidra med varumärkesbyggandet och twitter kan ge organisationen en bild 

om hur omgivningen pratar om organisationen, hur de pratar om marknaden och vad de pratar 

om generellt för att få inspiration (Comm 2010:137). “Twitters growth has turned into a 

massive marketing opportunity” (a.a. 2010:5). Twitter erbjuder verktyg som kan hjälpa 

organisationen att söka på vilka som nämnt dem. Genom att använda nyckelord kan 

organisationen få mail när organisationens namn nämns i olika tweets. Det ger möjlighet att 

snabbt respondera och kunna ge en förklaring, lösa problemet eller föra en diskussion (a.a. 

2010:143). 
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Carlsson skriver att strategin för sociala medier bör inte ses separat utan bör ingå i en 

övergripande plan. Det kanske tillhör organisationens kommunikation för internet eller hur 

det ska användas i internkommunikationen (2010:121-122). Carlsson skriver att för att få en 

fungerande kommunikationsstrategi inom sociala medier är det viktigt att sätta upp väl 

formulerade mål som är möjliga att mäta, identifiera sin målgrupp, anpassa innehållet och 

aktiviteter efter dem, praktisera aktiviteterna för att sedan kunna utvärdera dem. Det är viktigt 

att förstå den målgrupp som finns inom sociala medier och det kan göras genom att ta reda på 

så mycket information om målgruppen som möjligt och sedan definiera inom vilka områden 

som ni som organisation kan vara till nytta för dem (2010:125-129). Målgrupp definieras, 

enligt Nationalencyklopedin som; ”den kategori av människor som en åtgärd riktar sig mot” 

(NE 2011, 2). 
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7. Metod 

7.1. Semistrukturerad intervju 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer då jag anser att den metoden ger mig 

möjligheten att få fram den information som jag vill ha. Kvalitativa metoder erbjuder mer 

möjlighet till dialog och diskussionen som sker under intervjuerna kan bidra till ett mer 

förståeligt resultat. Frågorna jag behöver ställa för att nå ett resultat om PR-byråernas 

strategiska kommunikationsarbete med twitter är mer breda och djupare än frågor som enkelt 

och snabbt kan besvaras i en kvantitativ studie (McCracken 1988 s.16-17). Det finns därför 

inget behov av generaliserande och korta svar som en kvantitativ studie ger. McCracken 

menar att intervjun är den starkaste kvalitativa metoden för att få fram en verklighetsnära 

beskrivning och ett bra underlag för analys (1988 s.9).  

 

Jag behöver få förklaringar av PR-byråerna hur de arbetar och i och med att jag inte vet så 

mycket om kommunikationsstrategier för  twitter är det svårt för mig att formulera strikta, 

enkla frågor, till exempelvis en enkät, som kan ge mig de svar jag vill ha. Jag behöver möta 

mina informanter ansikte mot ansikte för att kunna ställa direkta följdfrågor och låta dem 

förklara runt ämnet. Det kommer öka min förståelse för materialet vilket gör att jag kan 

hantera det bättre för att få en så tillförlitlig analys. Det är just detta som intervjuer är till för. 

Det ger den som söker information en möjlighet att gå på djupet (Fägerborg 1999:58). 

 

Jag har valt att använda mig av en semistrukturerad intervjumodell som innebär att teman är 

på förhand utvalda och intervjun grundar sig på en intervjuguide. Jag har en tydlig 

frågeställning som jag vill få besvarad men intervjuguiden ger också möjlighet till att sväva 

utanför de färdiga frågorna, vilket är viktigt då det finns ett behov av att få svar på det jag inte 

visste att jag ville veta. Den intervjuade får möjlighet att ta upp andra ämnen och exemplifiera 

(Østbye 2003:103). Vid behov kommer jag ställa följdfrågor för att kunna förtydliga den 

intervjuades svar. Intervjuguiden innehåller 27 frågor och finns som bilaga på sida 50. 

 

Innan intervjuerna arbetade jag igenom intervjufrågorna ett antal olika gånger för att få så 

fungerande frågor som möjligt, för mitt syfte. Den testintervju jag gjorde på en yrkesverksam 

kommunikatör som arbetar med sociala medier i sin organisation, hjälpte mig att förbättra 

frågorna. 
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Det är som Flick skriver att intervjufrågorna formuleras om i flera olika stadier i arbetet med 

studien, vilket är ett naturligt steg i processen för att få fram relevanta frågor som kan bidra 

till så informationsrika svar som möjligt. Frågorna ska baseras på vilken information jag vill 

få fram. Frågorna jag vill ha svar på avgör också vilken metod som passar (2006 s.105-106). 

 

7.2. Generalisering, reliabilitet och validitet  

Studiens intention är inte att ge en generell bild över vilka kommunikationsstrategier som pr-

byråer har för det sociala mediet twitter, utan studien ska ses som en fältstudie för hur de tre 

utvalda PR-byråerna arbetar med twitter (Kaijser 1999:24). De intervjuade är utvalda på 

grund av sin relevans för ämnet och inte på grund av de ska vara ett representativt urval för 

den generella bilden (Flick 2006 s.98). Intervjuerna kommer utföras på PR-byråerna, vilket då 

blir den sociala miljö som arbetet sker i (Kaijser 1999:24).  

Trots att jag inte ska göra en generell studie som kan visa på ett allmängiltigt synsätt, spelar 

validitet och reliabilitet ändå en stor roll. Reliabiliteten som innebär om data är pålitlig och 

bra diskuterade jag i avsnittet ovan. Validitet menar om studien behandlar det man önskar 

eller tror att man vill behandla (Østbye 2003:120-122). Här spelar intervjufrågorna en viktig 

roll. För att få fram material inom rätt ämne och för att kunna besvara sin frågeställning, krävs 

väl uttänkta frågor som kretsar kring frågeställningen och inte direkt alltid använder de svåra 

begrepp som frågeställningen berör (Fägerborg 1999:63). Flick menar att en intervjufråga ska 

inte väcka ytterligare frågor hos den intervjuade (2006 s.108). 

 

Nackdelen  med en semistrukturerad intervju är att den som intervjuar oavsett om det är 

avsiktligt eller inte påverkar intervjusituationen. En påverkan som kan leda till att informanten 

kan uttrycka sig annorlunda och ge olika svar beroende på vem som intervjuar och tillfälle. 

Omgivningen kan påverka situationen och det faktum om intervjun spelas in eller inte. Den 

intervjuade kan tänka mer på hur den uttrycker sig än om intervjun inte spelas in. 

Reliabiliteten ökar dock då intervjun spelas in. Materialet blir mer trovärdigt då intervjun kan 

användas så gott som ordagrant till en analys (Østbye 2003:121-122). En kvantitativ studie 

som exempelvis inte behandlar personliga åsikter utan mer hårda fakta ger ju en annan 

reliabilitet. Jag anser dock att fördelarna att ha en kvalitativ metod framför en kvantitativ 

väger över då mitt syfte inte gjorts rättvisa på korta kvantitativa svar. Reliabiliteten anser jag 

ändå är hög då de intervjuade, enligt mig, är experter inom området sociala medier och 

därmed twitter. 
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8. Analys 

8.1. Kommunikationsstrategier för det sociala mediet twitter 

Denna första del kommer beröra hur de tre informanterna ser på kommunikationsstrategier för 

twitter.  

 

8.1.1. Strategin är grunden 

Kommunikationsstrategi enligt Jonsson innebär; ”Kommunikationsstrategin utgör det 

övergripande sättet att inte bara nå PR- och kommunikationsmål utan blir ett stöd för hela 

organisationen, oavsett om det handlar om affärsmål eller verksamhetsmål” (2002:139). Det 

är en fråga om hur kommunikativa mål ska uppnås. Strategin innehåller då olika metoder och 

tillvägagångssätt, alltså olika operativa aktiviteter för att nå målen. Strategiskt arbete handlar 

om att välja mellan olika åtgärder och kunna sortera ut vilka som ger bäst möjligheter för 

avsändaren (Jonsson 2002:138-139). 

 

Carlsson skriver att för att få en fungerande kommunikationsstrategi inom sociala medier är 

det viktigt att sätta upp väl formulerade mål som är möjliga att mäta, identifiera sin målgrupp, 

anpassa innehållet och aktiviteter efter dem, praktisera aktiviteterna för att sedan kunna 

utvärdera dem (2010:125-129). I min intervju med Hernandez på H&H understryker hon från 

start hur viktigt det är att ha en kommunikationsstrategi från början i arbetet med twitter; ”Det 

måste ju finnas syfte och mål. Vilka målgrupper vill de träffa på där? Varför ska de vara där? 

Vad hade de tänkt sig?” (2011). Även Lapidus förklarar hur diskussionen går när en 

kommunikationsstrategi för twitter ska läggas upp; 

”Grunden är vad gör era målgrupper på twitter? Vad pratar era målgrupper om på twitter ? Vem pratar om det 

och hur? Hur går diskussionen kring de frågor som ni vill kommunicera kring? Det är ju en målgruppsanalys 

som handlar om just vem, vad och hur?”. 

 (2011)  

 

Lapidus menar att idag finns det inte lika många svenskar på twitter som på facebook och 

något förenklat, är de flesta storstadsmänniskor och arbetar inom vissa yrkesgrupper, vilket 

gör att det finns mycket som redan är givet på twitter (2011). Brynolfs undersökning visar på 

att det är ungefär 91 000 svenskar registrerade på twitter som skriver på svenska och ungefär 

11 000 av dessa är aktiva, då de skriver minst en tweet om dagen (2010). Lapidus menar att 

de aktiva är en viss demografisk grupp och de är främst personer inom media, politik, webb 

och PR och den stora massan av användare ligger kanske mellan 25 och 45 år;  
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”(…) många som kommer säger att vi behöver nog fler unga. Kan ni hjälpa oss med att använda sociala medier 

för det? På twitter når man ju inte unga. Absolut inte idag. Men det är ett exempel och då tror jag att du förstår 

hur man kan tänka kring målgruppsanpassning för man anpassar sig ju efter vilka man pratar med, vilka som är 

där”.  

(Lapidus 2011)  

Så angående målgruppsanpassning kanske det handlar om att fokusera på vissa framträdande 

personer, s.k. opinionsbildare, som många inom målgruppen följer eller som kommunicerar 

med målgruppen på twitter. Även Stakston tar upp att twitter är ett sätt att nå influencers. På 

JMW brukar de särskilja olika plattformar där hemsidan ses som ett informationsnav, 

facebook som ett kommunikationsnav och twitter som är baserad på båda ser de som ett sätt 

att nå influencers (2011). 

Hernandez ger ett exempel på hur twitter kan bilda opinion pga. att det är mestadels 

mediemänniskor, politiker, journalister och PR-konsulter som använder twitter. Journalisten 

Johanna Koljonen satt i december 2010 och diskuterade olika ämnen med vänner på twitter då 

de började diskutera Julian Assange-affären och vad sexuella övergrepp innebär. De kom 

fram till att övergrepp kan begås i mindre skala utan att man själv kanske förstår att man inte 

ville och att man har rätt att säga nej. Hashtagen #prataomdet startade på twitter och flera 

personer kom ut med berättelser om vad de varit med om. En konversation på twitter 

resulterade ibland annat artiklar i dagstidningar och medverkan i Debatt (2011). 

 

Alla tre informanter poängterar dock att twitter inte ses som en separat del i en strategi utan 

ska ses som en integrerad del i en större strategi för då exempelvis sociala medier. Det 

tankesättet stämmer väl överens med Carlsson syn att strategin för sociala medier inte heller 

ska ses separat utan bör ingå i en övergripande plan (2010:121-122). Informanterna är också 

överens om att övriga kommunikationsdokument som policys och planer vägs in för att kunna 

förstå hur kunden ska arbeta med sociala medier: 

 

 ”Det är ju inte så att vi närmar oss en kund och föreslår twitter utanför allt annat utan då är det ett av redskapen 

för det som vi kallar för att distribuera sin närvaro. Det är ju ett av våra nyckelord, att företag ska jobba med sin 

kommunikation och våga distribuera den bortom den egna hemsidan eller bortom den egna butiken eller vad det 

kan vara. Distribuera sin närvaro på så många plattformar som möjligt som är relevant för deras kunder”.  

(Stakston 2011) 
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Lapidus på Gullers förklarar att de alltid börjar med en kommunikationsplan eller strategi för 

ett projekt eller för exempelvis en myndighet för att sedan se om twitter passar som ett 

kommunikationsverktyg för att nå de uppsatta kommunikationsmålen;  

”Om man har bestämt sig för det, då får man sätta sig och så säger man; ok, vilka frågor och vilken typ av 

innehåll är det som vi vill föra en dialog kring eller föra ut. Om vilka ämnen och vilka frågor och vilket innehåll 

som man vill prata om på twitter på lång sikt. Sen behöver man ju också kunna vara snabb, ad-hoc liksom”. 

(2011) 

Stakston berättar att det är viktigt att deras kunder går en utbildning för att på så sätt förstå 

och få en idé om hur de ser på sociala medier och vad de vill åstadkomma genom att vara där. 

Stakston menar att i början så handlar det mycket om vad syftet är och i i vilket sammanhang 

som det hör hemma? (2011). 

 

8.1.2. Omvärldsbevaka för ökad förståelse 

För att få en bra grund att stå på inför ett arbete med en kommunikationsstrategi för twitter, 

menar Lapidus att en bevakning på sökord på twitter kan ge en bra omvärldsanalys. L’Etang 

diskuterar just att PR handlar om vikten av att genom analyser förutse frågor som kan påverka 

organisationen och på så vis kunna vara proaktiv i den rörliga värld som finns idag (2008:18). 

Även Chemmanoor tar upp hur viktigt det är att förstå det sociala medie som du är på väg in i. 

Han tycker att organisationen först ska arbeta med att förstå de oskrivna reglerna för att sedan 

kunna bli en del av nätverket (2010, 1).   

 

Om Gullers kund exempelvis är Tillväxtverket kan sökorden på twitter exempelvis vara 

Tillväxtverket och entreprenörskap. Sökningarna måste ske under en längre period, 

exempelvis ett par veckor för att kunna hitta vilka aktörer som finns på den 

diskussionsarenan, eftersom det inte går att söka så långt tillbaka i twitter (Lapidus 2011). 

Carlsson diskuterar hur viktigt det är att förstå den målgrupp som finns inom sociala medier 

och det kan göras genom att ta reda på så mycket information om målgruppen som möjligt 

och sedan definiera inom vilka områden som ni som organisation kan vara till nytta för dem 

(2010:125-129). Det är när man förstått vilka som är viktiga att interagera med som arbetet 

kan gå vidare med att till exempel börja följa dem;  

 

”Den enklaste formen av relation, men sen handlar det förstås om vilket innehåll ska vi leverera, vilket värde, 

vilket intressant liksom ska vi kunna leverera in här. Vad har vi för kunskap? Vad sitter vi på för innehåll som är 
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relevant här? Det är ju det viktigaste egentligen för man kan ju hitta en massa folk att prata med men vad ska vi 

prata om? Vad ska vi bidra med?”.  

(2011) 

8.1.3. Se det från andra sidan 

Frågan som Lapidus ställer; Vad ska vi bidra med?, går att koppla till det resultat som 

Grundin och Sundberg kom fram till i sin studie; RELATIONER I EN DIGITAL VÄRLD. 

En kvalitativ studie om PR via sociala medier. De kom fram till att twitter är ett fungerande 

verktyg för PR-branschen då det ger en möjlighet att lyssna på och föra dialog med sina 

publiker. Genom att använda twitter som en stor fokusgrupp kan du lära dig om din 

organisation genom dina intressenter (2010:37-38). På så sätt kan ni som 

organisation få reda på vad den kan bidra med i dialogen på twitter.  

 

Grunig diskuterar även resonemanget att lära sig genom att se det från andra sidan. Han anser 

att interaktionstänkande bör vara en grund i arbete med PR då man genom att förstå båda 

sidor kan förstå vad som saknas och identifiera vilka kommunikationsinsatser som måste 

göras. Grunig menar att det gäller att tillämpa den symmetriska tvåvägs modellen vilket 

innebär att organisationen är beredd att ändra sitt beteende utifrån mottagaren (Eriksson 

2002:45-47).  Genom att ge kan organisationen få tillbaka och även om det betyder att 

tillfredställa organisationens egna behov, så har organisationen även tillfredsställt mottagarens 

behov genom att ge (a.a. 2002:52-53). Så genom att använda omvärldsanalyser för att förstå 

målgruppen, vilka frågor som diskuteras och därmed vilka aktiviteter som är viktiga att ta tag 

i kan organisationen hitta ett sätt att tillfredsställa mottagaren och sina egna behov.  

 

Lapidus ger ett exempel på hur det kan finnas olika strategier för olika kanaler i en integrerad 

kommunikationsstrategi. Exemplet berör ett vårdföretag som Gullers hjälpte med en strategi 

för sociala medier. De försökte då först identifiera olika målgrupper som var viktiga och det 

var deras kunder (personer med psykiska funktionshinder med anhöriga som beslutsfattare), 

företag och organisationer för att kunna ordna praktikplatser och myndigheter och media för 

att kunna lyfta myndighetens intressefrågor i en opinion. Lapidus med medarbetare föreslog 

då att vårdföretaget skulle starta en blogg för att lyfta upp både vårdare och brukare i 

verksamheten, för att på så sätt få träffar på google-sökningar och då kunna sälja mer. På 

facebook startade de grupper så de i verksamheten kunde kommunicera med varandra och på 

twitter kunde de kommunicera med företag och organisationer som de tycker borde kunna 

erbjuda en praktikplats. Aktiviteterna på twitter användes som ett verktyg för att skapa 
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opinion kring dessa personers vardag och Lapidus menar att detta exempel visar på hur man 

anpassat sig efter vem som finns på twitter idag. 

 

8.1.4. Mäta effekter 

När det kommer till att mäta effekter för kunden gentemot sina målgrupper finns få exempel. 

Alla tre informanter har svårt att särskilja några specifika effekter utav arbetet med twitter 

utöver exempelvis en så tydlig effekt som hur många personer som har klickat vidare från 

länkar som lagts upp i tweets till exempelvis organisationens hemsida.  

Lapidus menar på att det går ju att få en snabb spridning av något om man hittar rätt, men det 

är svårt att mäta den långsiktiga effekten. Kognitionsmål som hur det påverkar kunskap, 

attityd och beteende är svårt, men det är ju även svårt för en tidningsartikel. Själva räckvidden 

säger Lapidus är lättare att mäta i sociala medier med hjälp av olika verktyg, i jämförelse med 

för en tidningsartikel; ”(…) men på twitter är ju lite svårare för det är svårt att veta hur många 

som läser ett enskilt tweet till skillnad mot ett blogginlägg då man kan läsa hur många som 

klickat sig in på det” (2011). 

Sen menar Lapidus att man kan ju välja att ett antal personer i en twitterstrategi som det berör 

och följa hur de tar till sig informationen. Han har själv inte gjort någon sådan form av 

kvalitativ analys när det gäller twitter men det skulle kunna vara ett sätt för att mäta effekten, 

genom att se hur de personerna agerar utifrån den riktade informationen på twitter (2011). 

Det är sällan det intressanta finns på twitter men det kan länka till information som kan bli en 

nyhet (Lapidus 2011). Detta system att länka till en annan informationskälla kallar Brake och 

Safko för ekosystemet för sociala medier, då olika faktorer inom sociala medier interagerar 

med varandra både genom att konkurrera och samarbeta. Ett exempel på ett samarbete mellan 

olika faktorer är hur du genom twitter kan länka till din blogg (2009:21-27).  

Lapidus ger ett exempel på vilka stora effekter twitter på egen hand kan ge i USA men som 

inte fungerar i Sverige idag: 

”Det är inte som när liksom nån stor amerikansk kändis twittrar något som i sig blir en nyhet. Alltså när Conan 

O’Brien säger att han ska åka ut på turné över hela USA, då gör han det på twitter och så retweetas det och den 

är utsåld. Den typen av, har inte jag sett utan mer som en del av annat och att informationen oftast finns på ett 

annat ställe”.  

(2011) 
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Stakston ger ett exempel på vilken effekt deras arbete med sociala medier har gett för kundens 

sätt att ställa sig till sociala medier. De vill använda sociala medier för att strategiskt förflytta 

positionen hos deras kunders kunder som stängda. Så att kunderna uppfattas som mer öppna 

och tillgängliga. De ser det som framgång när exempelvis ComHem väljer att tro på deras 

rekommendationer när de anställer en redaktör för sociala medier som ett år senare resulterar i 

att de utbilda tolv personer för arbetet med sociala medier som en integrerad del i 

kundtjänsten; ”Det är framgång för oss för då har man lärt sig att använda sociala medier-

telefonen. När det bidrar på ett positivt sätt till en förändrad upplevelse och en ökad 

kundnöjdhet(…)” (2011).  

8.2. Svårigheter med twitter 

Denna del kommer behandla vilka svårigheter som de tre informanterna anser att hanterandet 

av twitter för med sig. 

 

8.2.1. Ingen traditionell marknadsföringskanal 

”Hur snackar vi på den här arenan egentligen? Och då handlar det om att få dem (kunderna) att förstå att 

egentligen handlar det ju inte om att det finns ett särskilt språk som passar sig liksom. Det finns ju inte så. Man 

måste ju inte vara mer ungdomlig eller snabb eller sådär, men det handlar mer om att glöm det gamla 

reklambudskapssnacket liksom eller det här mer formella, utan hitta ett sätt att vara mer såsom man är med mötet 

med kunden dagligen och översätt det till den digitala arenan”. 

(Stakston 2011) 

Chemmanoor poängterar också hur viktigt det är att inte hantera sociala medier som 

traditionella marknadsföringskanaler. Han menar att det nu handlar om att konversera med 

dina intressenter och bidra med värde till den konversationen. Det handlar om 

relationsbyggande och det kan, enligt Chemmanoor, jämföras med ett förhållande i verkliga 

livet. Du måste konversera, hantera kritik och vara närvarande. För att kunna bygga ett 

fungerande förhållande krävs tid och kunskap och samma sak gäller för relationer i sociala 

medier (2010, 1). Det fungerar inte längre med envägsinformation utan det handlar om dialog 

och kommunikation.  

Marknadsföringskampanjer handlar, enligt mig, om Grunigs assymmetriska tvåvägsmodell då 

det är sändaren som försöker styra sin publik, vilket inte fungerar på twitter som är ett socialt 

medie där vem som helst har möjlighet att sätta agendan och styra riktningen. Avsändaren i 

form av ett företag som vill marknadsföra en produkt kan inte längre agera likadant. Jag anser 

att den symmetriska tvåvägs modellen bör tillämpas då det är ett förhållande som justeras 
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utifrån båda parter och organisationen måste därför vara beredd att ändra sitt beteende utifrån 

mottagaren. 

 

8.2.2. Mottagare har blivit deltagare 

Falkheimer menar till och med att de etablerade kommunikationsmodeller har förändrats 

p.g.a. den digitala tekniken. Mottagare har nu blivit deltagare (Falkheimer. 2002:19). Sociala 

medier ger dig möjligheten att konversera med dina publiker. ”Dialogen blir ett verktyg inte 

bara på organisationens villkor, utan också ett verktyg för publiken att göra sig hörd” 

(Sandberg 2002:128). Falkheimer diskuterar att PR som teknik handlar mycket om att lyssna 

av, agera och försöka att kontrollera olika kommunikationsprocesser (a.a. 2002:27). 

 

Stakston anser att sociala medier ger organisationen möjlighet till en större kundnärhet och 

borde ses som en stor kunskapskälla. Det som tidigare skett i slutna rum såsom 

fikabordsdiskussioner och pratet hemma i soffan har nu förflyttats till öppna rum. Stakston 

vill gärna poängtera att twitter ännu inte är så mainstream att det går att använda på det sättet 

än (2011).  

 

Ian Kennedy på Yahoo! ger ett övergripande svar på frågan om vad sociala medier är; ”It’s 

not something; it’s what you do with it!” (Brake, Safko 2009:18). Web 2.0 har gjort att den 

kontroll som en organisation tidigare haft över informationen försvinner mer och mer. Alla 

kan nu bli journalister genom att publicera något på nätet och informationen finns tillgänglig 

att läsa för alla (Grunig 2009:4). Den som använder sociala medier kan inte kontrollera 

konversationen men det finns i alla fall möjlighet att vara med och påverka. Genom att vara 

med och påverka så kan du gynna din organisation och publiken i den dialog ni har (Comm 

2010:5) Det är därför viktigt att ha en bra dialog med din publik för de har nu möjlighet att 

påverka opinion mer än någonsin. Grunig menar att maktrollerna har förändrats och 

organisationen har inte det övertaget som fanns förut. Nu har människor  och i samarbete med 

media en stor maktposition (Eriksson 2002:48-49). 

8.2.3. Sociala koder i ett socialt medie 

Carlsson pratar även hon om hur viktigt det är att förhålla sig till de sociala koderna i arbetet 

med sociala medier. Att ha rätt ton, vara personlig på lagom nivå och tillmötesgående är 

viktigt. Därför är det viktigt att utbilda sina medarbetare i hur man uppför sig i sociala medier 

(2010:96-103). ”Egentligen är det inte så intressant att prata om twitter per se eller facebook 
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eller vad det nu kan vara, utan vi pratar mycket om beteendet som det står för. Och det viktiga 

i steg ett är att förstå beteendet” (Stakston 2011). 

Stakston menar att det handlar om att hitta en tonalitet mellan den som finns i reklam och den 

som finns i ett telefonsamtal; ”Det gäller att hitta ett mittemellan där man faktiskt är personlig 

men professionell. Och vad är det för oss? För många är det jättelätt och för många är det 

nånting man förstår är viktigt att göra, men ändå känner sig lite obekväm i att göra” (2011). 

Reklam definieras, enligt Nationalencyklopedin, som; marknadsföringsåtgärd avsedd att 

påverka försäljningen av en vara eller en tjänst, t.ex. via betalt utrymme i olika medier (NE 

2011, 3). 

Både Stakston och Hernandez ger exempel på samma situation på twitter där tonaliteten 

hanterades fel. Det var i ett fall där SJ svarade på en kunds fråga till dem på deras 

organisations twitterkonto och de avslutade svaret med kram; 

 

”Det blir olämpligt att SJ kramas i sina tweets om man inte kramar i någon annan kommunikation. Så blir det 

oerhört fel och underligt och kommer skrämma bort en stor del av dem som tycker att kram dessutom är ett ord 

som man använder i andra sammanhang än i offentlig kommunikation mellan ett företag och en kund som ställt 

en fråga”. 

(Stakston 2011) 

 

Stakston menar på att om en av organisationens grundvärden är mysig eller gosig kan det 

kanske passa men annars ska inte den typen av ord användas från en organisation till sin 

publik. Det handlar om att förstå vem som i största grad kommer läsa det här och eftersom det 

är en öppen arena måste jag som avsändare fundera på hur det kommer tolkas av den som 

läser (Stakston 2011). Hernandez menar på att det är viktigt att skilja på att vara trevlig och 

tillmötesgående och att vara för kärvänlig och att det här exemplet var för kärvänligt; ”Så 

skrev dem tillbaka kram och det blev ju helt fel. Det blev bara nej. Det är liksom inte en 

kompis det här” (2011).  

 

Stakston menar att det är viktigt att prata om vilket beteende som sociala medier står för men 

utöver beteendet finns det en annan viktig fråga att prata om, vilket Lapidus sätter ord på;  

 

”Men sen den stora frågan är ju vad fasen ska vi prata om? Vilket innehåll ska vi föra ut här? Och det är ju den 

absolut viktigaste frågan och det är inte så himla lätt. För att det är ju inte bara att börja följa folk och konversera 
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på twitter. För vad ska man prata om, vad ska det leda till? Alltså, även om relation är viktig, som många pratar 

om i sociala medier men relation i sig har ju inget värde om man inte kan använda det på nåt vis”.  

(2011)  

8.2.4. Relationsbyggande 

En fråga som organisationerna, enligt Lapidus, kan ha med sig i hanterandet av twitter är; 

”Hur bygger man en relation med intressant och relevant innehåll?” (2011). 

 

Lapidus ger ett exempel i form av det stora informationsbrus som finns under 

Almedalsveckan på Gotland. Det är exempelvis många som anordnar seminarier och då 

självklart vill att de ska bli besökta. Om en organisation då har lyckats skapa relationer på 

twitter kan en förfrågan skickas till sina följare, om exempelvis vad man kan prata om på 

seminariet eller något annat som kan bidra till kvalitén. Lapidus poängterar dock att det 

förutsätter ju då att det tidigare på något sätt funnits någon form av diskussion och samtal 

innan man börjar proppa folk med att hjälpa en (2011). 

Brantner menar också på hur viktigt det är att vårda sina kontakter och se på det långsiktigt. 

Att trakassera sin publik är ett enkelt sätt att förlora dem på. Genom långvariga relationer kan 

du sedan få hjälp utan att behöva tjata. Brantner anser att respektera den gemenskap som finns 

inom sociala medier kan vara den viktigaste regel. Behandla andra såsom du själv vill bli 

behandlad. Sabotera inte genom skitsnack utan var vänlig och lyssna på dina intressenter för 

du kan lära dig någonting (Brantner 2008, 1). Relationsbyggandet ses nu som ett strategiskt 

verktyg, inte endast för att organisationen och publikerna ska må bra, utan också för att 

organisationen överhuvudtaget ska överleva i det nya århundradet (Larsson 2002:83-84).  

 

8.2.5. Att hantera tillgängligheten 

Ett annat problem som diskuterades under intervjuerna var tillgängligheten. Med 

tillgängligheten som kommer med ett aktivt konto på twitter så är det viktigt att förbereda sig 

på att kunna hantera kritik i öppet forum och hanterandet av aktiviteterna på twitter kan även 

bli ett bemanningsproblem.  

 

”Ja, alltså dels är det ju som med alla sociala medier. Det är ju öppet, ger man sig in i leken får man ju leken tåla 

också. Om man börjar kommunicera här då kanske man kommer få obekväma frågor eller bli ifrågasatt och det 

måste man vara beredd på. Så är det ju”.  

(Hernandez 2011)  
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Om du ger dig in och konverserar så måste du också vara beredd på kritik och om du inte kan 

hantera kritiken och svarar oprofessionellt kan det bli problem. Paralleller kan dras till att om 

du skulle försvinna i ditt förhållande från och till så skulle det nog inte göra ditt förhållande 

starkt och hållbart. Konversationerna kan ses av alla och ett klagomål från en kund får en helt 

annan räckvidd än om en kund klagar direkt i butik. Det är svårt att ha kontroll på spridningen 

också då någon kan retweeta och informationen förs på så sätt vidare till andra ställen 

(Hernandez 2011).  

Stakston diskuterar även hon området kund på twitter och kund i butik och menar på att en 

kund är inte mera värd bara för att den twittrar om organisationen; ”Det är ju en annan sån 

grej som håller på att hända; Åh det sägs på twitter, då får det jättestor betydelse men om jag 

hade stått i butik och gnällt så hade ingen brytt sig. Och det där måste företag se upp med” 

(2011). Stakston ser det som att sociala medier utmanar och ger företagen chansen att faktiskt 

omvärdera sina kundrelationer (2011).  

 

Stakston tar upp att om man duckar för något på twitter kan det ta fart på en halvtimme men 

hon menar ändå på att en annan svårighet är att då ändå lyckas behålla lugnet i stormen. Det 

är inte lätt att hela tiden slåss mot realtidswebben. Hon tycker organisationen ska vila lite och 

få en överblick över vad som händer; ”Man behöver inte kasta sig ut på allt men man ska ha 

koll på allt. Men ha lite is i magen och se var tar det här vägen och inte hysteriskt känna att 

man måste agera på allt” (2011). 

 

När det gäller bemanningen poängterar Hernandez hur viktigt det är att ta det i beaktande från 

början för det måste finnas någon där och svara inom en rimlig tid (2011). Lapidus säger att 

frågor som; Hur ska vi kunna hinna med det här? Hur lång tid har vi på oss att bemöta både 

positiva och negativa kommentarer på twitter?, är sådana som dyker upp. Den sista frågan är 

en ganska stor fråga särskilt för offentliga myndigheter. Det är ju kopplat i viss del till lagar 

då myndigheter har någon sorts svarsskyldighet. Den gamla lagen om ansvar för elektroniska 

anslagstavlor innebär att man har på sig en vecka på att både svara och ta bort olämpliga saker 

som postats. Ett annat problem som Lapidus tar upp som uppstår för offentliga myndigheter är 

exempelvis diarieföring, då allt måste dokumenteras om det börjar närma sig ett enskilt 

ärende och det kan vara en fråga som är svår att hantera när det gäller sociala medier (2011).  
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8.3. Strategisk kommunikation genom twitter 

Denna del kommer behandla hur de tre informanterna anser att en organisation kan göra de 

strategier, som de använder för twitter, till verklighet genom strategiskt 

kommunikationsarbete.  

 

Strategiskt kommunikationsarbete handlar, enligt L’Etang, om att ha ett övergripande 

tillvägagångssätt till ett problem, publik eller kampanj, där utvalda kommunikationstekniker 

används som har potential att göra strategin till verklighet. L’Etangs teori är hur jag har valt 

att se på strategiskt kommunikationsarbete i min undersökning (2008:23). 

 

Att planera och utföra dessa olika kommunikationstekniker är ju en svårighet. Teknikerna 

måste justeras till olika arenor och mediekanaler. Vilket verktyg ska man som organisation 

använda och hur ska man använda det? I denna undersökning har verktyget varit twitter och 

informanterna har därför pratat om hur organisationer, enligt dem, skall hantera verktyget. 

8.3.1. Målgruppsarbete 

Något som informanterna nämner som grundläggande är att organisationen måste arbeta med 

målgrupper. Lapidus menar att det måste vara fokuserat kring vad organisationens målgrupp 

gör på twitter och vad de pratar om; ”Hur är diskussionen kring de frågor som ni vill 

kommunicera kring?” (2011). Han menar att det är viktigt att hela tiden ha med sig frågorna 

vem, vad och hur? (2011).  

 

Alla informanter menar på att det är främst opinionsbildare på twitter och när det gäller 

målgruppsanpassningen så kanske mycket handlar om fokusera på att nå dem. Sedan menar 

Lapidus att de fortfarande finns målgrupper i målgruppen där det exempelvis kan delas upp 

geografiskt, områdesrelaterat etc. (2011). Breakenridge och Solis menar att sociala medier har 

öppnat upp en ny verktygslåda inom PR där organisationen har getts större möjligheter att 

hitta sina målgrupper. Avsändaren kan ta sig dit där målgrupperna är och interagera, men utan 

att bedriva marknadsföring.  I begreppet PR 2.0 finns nu nya tekniker i att studera hur 

organisationer kan kommunicera med sina publiker. PR 2.0 handlar inte endast om nya 

digitala framsteg utan det handlar om människor och relationer (2010: 30-35). 

 

Hernandez menar att olika twitterkonton för olika syften, kan vara ett sätt att 

målgruppsanpassa, exempelvis ett till kundkommunikation och en för pressinformation. Om 
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du inte har olika konton för olika syften så kan hashtags hjälpa dig att förstärka arbetet mot 

era målgrupper. Genom att använda grinden före ämnet kan personer lätt söka och få upp er 

tweet som exempelvis när någon söker jobb och söker på #ledigt jobb. Det kan bli ett sätt att 

arbeta på (2011). 

 

”Finns du inte på twitter så ser inte journalisterna dig” (Stakston 2011). Stakston menar att 

journalister cirkulerar i allra högsta grad på twitter och använder kanalen för att få 

nyhetsuppslag. Hon ger ett exempel i form av att om UNICEF är där och kommunicerar 

medan Rädda Barnen inte är det, så är det tydligt att det är större chans för UNICEF att få 

uppmärksamhet. Det är viktigt att vara en del i twitter för att bli någonting som en journalist 

bevakar. Twitter är verkligen en kanal för påverkan och opinionsbildning (2011).  

 

8.3.2. Utifrån och in viktigast 

I arbetet med twitter menar informanterna att det är viktigt att anpassa arbetet med twitter 

utifrån sina intressenter och se vad organisationen kan ge sina intressenter istället för tvärtom. 

Stakston menar att på twitter handlar det om att glömma inifrån ut och agera på det andra 

människor agerar på; ”(…) det handlar om att ha ett öppet förhållningssätt och ett flexibelt 

arbetssätt som gör att jag har förmågan att agera när andra tycker och tänker, gör saker och 

inte hela tiden tänka; vad ska jag twittra ut (…)?” (2011). I Brantners lista över De elva 

etikettsreglerna för sociala medier tar han upp att det är viktigt att du från början ger mer än 

vad du tar och att du ska ställa dig frågan vad du kan bidra med som är värdefullt? (2008, 1).  

 

Breakenridge och Solis är inne på samma bana och menar att det är människorna som gör de 

nya medierna till sociala och sociala medier handlar om hur vi kan närma oss dem som 

hjälpfulla och informerande kamrater (2010:154). Istället för att föra ut sitt budskap så kan 

lyssnande och engagemang öka förtroendet för organisationen och därmed dess varumärke 

(a.a. 2010:67).”Social media and user-generated influence change the very foundation on 

which PR is built, forcing communications professionals to step from behind the curtain and 

engage with the people they’re trying to reach” (Breakenridge, Solis 2010:70). 

 

Twitter kan i det strategiska kommunikationsarbetet användas som ett väl användbart verktyg 

för omvärldsbevakning (Carlsson 2010;50-57). Genom att se vad organisationens intressenter 

skriver kan det ge en hint om vad som för organisationen är viktigt att fokusera på. Hernandez 

menar att hon använder twitter som ett verktyg för att snabbt få veta vad som händer i 
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världen; ”Jag får oftast reda på saker och ting på twitter innan jag får reda på det någon 

annanstans. Så det är ju där jag ser att, OK, det har kommit en tsunami i Japan eller där man 

ser att det är uppror i Egypten (…)” (2011).  

Men Hernandez menar också på att det är viktigt att organisationen anpassar användandet av 

twitter till organisationens resurser. Resurser såsom hur kommunikationen ser ut idag och hur 

organisationens roll i branschen ser ut spelar in i vilken roll sociala medier får i 

organisationen. I arbetet med syfte och mål, menar hon att det måste finnas med frågor som 

gäller resurser, exempelvis; ”Vem är det som ska jobba med den här kanalen” (2011). 

Personen som får uppdraget att ansvara för twitter kanske inte är rätt person för att föra en 

dialog med organisationens intressenter och då kanske användandet får anpassas till den som 

använder den.  

 

8.3.3. Tonaliteten 

En annan viktig del att ta i beaktande med arbetet på twitter är tonaliteten. Informanterna 

menar att det är viktigt att ha en personlig men inte privat röst när man representerar en 

organisation. Tonaliteten är något som kopplas samman med det varumärke som 

organisationen har. Hernandez menar på att tonaliteten kan skilja sig mellan olika 

organisationer då de har olika sorters kommunikation, men grundtanken är ändå att ha en 

mänsklig ton (2011). Tonaliteten kan, enligt Lapidus, kopplas till varumärket. Formuleringar 

och utvalda ord som representerar organisationen, men utöver tonalitet så är det frågorna som 

organisationen väljer att prata om som blir varumärkesanpassningen på twitter (2011).   

 

Varumärke är den bild som organisationen vill att omgivningen ska ha av den och ska byggas 

på organisationens kärnvärden. Kärnvärdena ska tilltala målgruppens känslor (Palm 2006:86-

87). För att kunna veta vad som tilltalar målgruppens känslor så är det viktigt att definiera 

konsumentens behov, handlingsmönster  och köpbeteende. En omvärldsanalys kan göras för 

att få en insikt i hur varumärket kan skapa värde för konsumenten (Melin 1999:38-45).  

8.3.4. Skillnad mellan offentlig och privat organisation 

Något som diskuteras under intervjuerna är hur det strategiska kommunikationsarbetet kan 

skilja sig lite mellan en organisation i offentlig respektive privat sektor. Stakston menar på att 

privata företag har mer möjlighet att ta ut svängarna och kunna ha både ett officiellt konto för 

företaget, men sedan låta anställda ha egna där de ändå representerar företaget där de kan 

prata mer fritt. En offentlig verksamhet bör vara en mer informerande dialog än en 
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debatterande och åsiktsdriven, då den svarar för hela allmänheten och människor har betalat 

skattemedel för deras tjänster. Därför bör inte individen kopplas in på samma sätt, men 

Stakston menar ändå på att; ”Expertfunktionen är ju alltid intressant att lyfta fram sen är det 

nog väldigt olika i hur stor grad man får  och kan dra den växeln inom vissa myndigheter och 

kommuner (…)” (2011). 

 

Lapidus anser ändå att i grunden är det inte så stor skillnad i hanterandet av twitter mellan 

offentlig och privat organisation (förutom de lagar som gäller offentlig verksamhet), då det 

ännu inte finns så förfinade taktiker på twitter.  

”Men det som är intressant är ju att myndigheter överlag i sina regleringsbrev (det som styr deras verksamhet 

från departementet och från regeringen) har ju alltid ord som öppenhet, transparens och dialog. Det finns ju 

mycket tydligare än vad det finns oftast i privata företag. Så på vis är det enklare för det är inte nån sorts, man 

behöver inte gå emot någon grundläggande värdegrund i organisationen”.  

(Lapidus 2011) 
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9. Slutsats och diskussion 

9.1. Vilka kommunikationsstrategier har de tre PR-byråerna för det sociala mediet 

twitter? 

De tre pr-byråerna som jag intervjuat anger alla att de arbetar utifrån strategier när det 

kommer till sociala medier och twitter, men att twitter inte ses som en separat del i en strategi. 

Det är inte så att dessa tre PR-byråer direkt arbetar utifrån twitter, utan twitter ses istället som 

en integrerad del i en större strategi, för då exempelvis sociala medier. Twitter kanske inte 

alltid är användbart beroende på vilka kommunikationsmål organisationen har satt upp. 

Övriga kommunikationsdokument som organisationen har måste vägas in i arbetet med 

strategin för sociala medier och om twitter då ses som användbart så poängteras det i 

intervjuerna vikten av att ha en strategi från början. 

Strategierna som dessa tre PR-byråer arbetar fram med kunden kan skilja sig åt beroende på 

kund, men grundar sig alltid på kundens syfte och mål. Det baseras på målgrupper och därför 

är frågor som de diskuterar; vilka kunden vill nå och hur de vill nå dem? 

När det gäller twitter är det viktigt att innan det praktiska arbetet börjar prata om vilka frågor 

som man vill föra en dialog kring och vad man som organisation kan bidra med av värde i en 

konversation om de ämnen man valt. Organisationen ska ställa sig frågan; Vad ska vi bidra 

med?   

För att kunna veta vilka frågor som är viktiga att konversera kring på twitter, och på så vis 

kunna arbeta ut en fungerande strategi, är det viktigt att se från målgruppens synvinkel. Vad 

pratar din målgrupp om och med vem? Hur går diskussionen kring de frågor som ni är 

intresserade av? En omvärldsanalys på twitter är därför en grund för att kunna arbeta ut en 

fungerande strategi.  

 

Det är viktigt att förstå den målgrupp som finns inom sociala medier och det kan göras genom 

att ta reda på så mycket information om målgruppen som möjligt och sedan definiera inom 

vilka områden som ni som organisation kan vara till nytta för dem. Så genom att använda 

omvärldsanalyser för att förstå målgruppen, vilka frågor som diskuteras och därmed vilka 

aktiviteter som är viktiga att ta tag i kan organisationen hitta ett sätt att tillfredsställa 

mottagaren och sina egna behov. 
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Organisationen måste rätta sig efter vilka som använder twitter och hur de kan vara värdefulla 

för varandra. De som twittrar mest i Sverige idag, enligt informanterna, är mediemänniskor, 

politiker, journalister och PR-konsulter som använder twitter och att den stora massan av 

användare ligger kanske mellan 25 och 45 år. Organisationer som säger att de genom sociala 

medier vill nå unga bör därför inte satsa på twitter. Informanterna menar att twitter i Sverige 

idag är mestadels ett verktyg för opinionsbildning.  

 

Sociala medier och twitter har, enligt mig öppnat upp en ny marknadsplattform. En 

marknadsplattform med en annan närhet till sina intressenter. Organisationer kan nu föra en 

närmare dialog med sina intressenter än tidigare, lära känna dem bättre genom 

målgruppsanalyser och genom deras åsikter förstå sin egen organisation bättre. 

9.2. Vilka svårigheter finns det i hanterandet av det sociala mediet twitter, enligt de tre 

PR-byråerna? 

Att hantera sociala medier och därmed twitter, är inte helt enkelt. Twitter är en någorlunda ny 

kanal för organisationer att använda och nytt är lika med outforskad mark där det är lätt att gå 

i fällor. Därför krävs det förståelse för verktyget och användarna för att nå framgång. De tre 

PR-byråer jag intervjuat har diskuterat de största fällorna på twitter, enligt dem. Vilka är; 

…tonaliteten. Att hitta rätt tonalitet på twitter ses inte som lätt. Det finns flera exempel på 

situationer som gått fel. Ett exempel där tonaliteten hanterades fel var ett fall där SJ på en 

kunds fråga till dem på deras organisations twitterkonto avslutade svaret med kram, vilket 

anses som fel ton då det inte handlar om kompisar som pratar med varandra. Det gäller att 

hitta en tonalitet mellan den som finns i reklam och den som finns i ett telefonsamtal. Det ska 

vara en balans mellan att både vara personlig och professionell och den balansen kanske inte 

ser likadan ut för alla. 

 

Det är viktigt att förhålla sig till de sociala koderna i arbetet med sociala medier. Tonaliteten 

är en del i de sociala koderna och därför är det viktigt att utbilda sina medarbetare i hur man 

uppför sig i sociala medier. I relationsbyggandet är det viktigt att ha rätt ton för att få en 

givande och värdefull dialog med sin publik.  

 

…att inte hantera sociala medier som traditionella marknadsföringskanaler. Det är skillnad 

mellan sociala medier och traditionella marknadsföringskanaler och det är viktigt för 
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användaren att förstå det. Istället för att föra ut ett envägsbudskap så handlar det i sociala 

medier om att konversera med dina intressenter och bidra med värde till den konversationen. 

Det gamla reklambudskapen måste glömmas och istället ska det vara en dialog såsom i det 

dagliga mötet med exempelvis sin kund. Relationsbyggande på twitter kan jämföras med 

förhållanden i verkliga livet. Du måste konversera, hantera kritik och vara närvarande. För att 

kunna bygga ett fungerande förhållande krävs tid och kunskap och samma sak gäller för 

relationer i sociala medier. Det fungerar inte längre med envägsinformation utan det handlar 

om dialog och kommunikation. 

 

…att bygga en relation med intressant och relevant innehåll. Den delen poängteras som viktig 

i intervjuerna och skapar en hel del frågor; Vad ska vi prata om? Vilket innehåll ska vi föra ut 

här? Vad ska det leda till? Även om en organisation börjar konversera på twitter så får inte 

den relationen något värde i sig om man inte kan använda det. Att bygga relationer har blivit 

ett strategiskt verktyg i PR 2.0. PR-praktiker måste nu ta steget ut och interagera med dem 

som de tidigare försökt nå bakom gömda vrår. Inte endast för att organisationen och 

publikerna ska må bra, utan också för att organisationen överhuvudtaget ska överleva. Att 

bygga relationer är dock inte enkelt och det kan lätt gå fel.  

 

Det är oerhört viktigt att vårda sina kontakter och se på det långsiktigt, då det är 

framgångsreceptet. Organisationen får inte trakassera sin publik med massa tweets om 

exempelvis olika events för det kan vara ett enkelt sätt att förlora dem på. Har du tålamod och 

skapar långvariga relationer kan du sedan få hjälp utan att behöva tjata. I sociala medier 

handlar det om att respektera den gemenskap som finns där och behandla andra såsom du 

själv vill bli behandlad. Du kan lära dig någonting av dina intressenter och skitsnack kommer 

endast sabotera för dig själv.  

…tillgängligheten. Ett annat problem som diskuterades under intervjuerna var 

tillgängligheten. Med tillgängligheten som kommer med ett aktivt konto på twitter så är det 

viktigt att förbereda sig på att kunna hantera kritik i öppet forum och hanterandet av 

aktiviteterna på twitter kan även bli ett bemanningsproblem.  

 

Informationsflödet går oerhört fort på twitter. En person kanske har 100 följare där 15 av dem 

retweetar och då får dessa 15 styckens följare ta del av detta tweet, vilket någon av dem 

kanske skriver om på sin blogg som har andra följare. Snöbollen kan rullas större och större 
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väldigt fort i den digitala världen vilket gör att det är viktigt för organisationen att vara på 

plats och kunna bemöta kritiken och vara med i dialogen för att (vid negativ kritik) förhindra 

att det blir en för stor snöboll. En organisation kan inte kontrollera och styra den information 

som cirkulerar om dem men de kan vara med och påverka agendan. Det är just därför 

dialogen är viktig då du inte kan kontrollera agendan, men med dialogen kan du vara med och 

påverka den. Det kan dock vara svårt att svara på allt och hinna med det snabba tempo som 

finns i den digitala världen så därför är det bra att ha lite is i magen. Det är bra att ha koll på 

allt som händer men det är kanske inte alltid nödvändigt att agera på allt.  

 

Bemanningen är ett problem då det är svårt att veta hur många som behöver arbeta med 

sociala medier. Det beror sig på hur  mycket organisationen satsar och hur aktiva de vill vara i 

sociala medier och då specifikt på twitter. Det är viktigt att det är någon där som svarar inom 

en rimlig tid. 

 

9.3. Hur anser de tre PR-byråerna att en organisation kan arbeta med strategisk 

kommunikation genom twitter? 

Strategisk kommunikation handlar om att verkställa den kommunikationsstrategi 

organisationen har till verklighet. Hur kan en organisation strategiskt arbeta med 

kommunikation genom twitter? Det finns vissa viktiga delar organisationer bör ta i beaktande 

i arbetet med strategisk kommunikation på twitter för att kunna nå framgång. Det är att; 

 

…arbeta med målgrupper och anpassa dig efter dem. Twitter är en otrolig sökmotor som ger 

större möjligheter än tidigare att hitta och komma i kontakt med dina målgrupper. Du kan 

genom att använda hashtags söka på specifika ämnen och på så vis lära dig om vilka som är 

aktiva i konversationen om detta ämne och vilka de samarbetar med. Detta kan hjälpa dig att 

hitta nya målgrupper, förtydliga den målgrupp du har och visa vilka du ska kommunicera 

med.  

 

För att lyckas i arbetet med dina målgrupper på twitter bör organisationen glömma inifrån och 

ut och istället fokusera på vad organisationen kan ge till sina intressenter. Arbetet med twitter 

bör vara fokuserat på vad målgruppen gör på twitter. Studera hur de diskuterar kring de frågor 

som ni vill ha en konversation om. Genom det arbetet kan organisationen se hur de ska 

anpassa sig till formatet och hur de ska kunna bidra till en värdefull konversation. Agera på 
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vad andra tycker istället för att fundera för mycket på vad ni ska tweeta om. Det är viktigt att 

komma in och interagera för att kunna skapa relationer så att ni som organisation sedan kan ta 

upp era frågor och få feedback, hjälp eller vad det är ni vill. För att kunna bygga en användbar 

relation för båda parterna är det viktigt att hela tiden ha med sig frågorna vem, vad och hur? 

Vad kan du bidra med som är värdefullt? 

 

…arbeta med varumärket. Genom att organisationen är en hjälpande hand för sina intressenter 

kan förtroendet öka för organisationen och på så vis även deras varumärke. Genom att ta in 

den information som diskuteras om din organisation kan du förstå vad ditt nästa steg ska vara. 

Vad kan du lära dig av publiken om ditt eget varumärke? Varumärkesarbetet finns hela tiden 

med i arbetet med på twitter. Tonalitet är ett område som exempelvis speglar organisationens 

varumärke. I begreppet tonalitet finna organisationens kärnvärden med. De egenskaper som 

organisationen vill bli förknippad med är viktiga att ta i beaktande när det gäller 

kommunikationen på twitter. Vilka ord väljer organisationen att använda och i vilka 

formuleringar använder dem de orden? Grundläggande för twitter är att försöka ha en 

personlig men inte privat röst när man representerar en organisation.  

 

Det är även viktigt att fundera på vilka frågor som man som organisation vill konversera kring 

på twitter. Ämnesområdena blir även det en varumärkesanpassning. Vad är vi för organisation 

och vad anser vi är viktigt att prata om? 

 

…använda twitter som ett verktyg för omvärldsbevakning. Twitter erbjuder ett väl användbart 

verktyg i det strategiska kommunikationsarbetet. Med hjälp av deras sökmotor får 

organisationen möjlighet att förstå sin målgrupp bättre. Att som organisation studera twitter 

under några veckor för att se vem som pratar om deras intresseområden och vem som följer 

dessa människor, ger en oerhörd hjälp i arbetet med vad organisationen själva ska fokusera på 

kring deras kommunicerande på twitter. Twitter kan utöver information om organisationens 

målgrupper vara en bra tillgång till när organisationen vill ha snabb information om vad som 

händer i världen. Handlar det exempelvis om en välgörenhetsorganisation och en 

naturkatastrof inträffar någonstans så kan de snabbt få reda på detta och utöver det 

välgörenhetsarbete som kommer ha en tidig och öppen dialog med drabbade och intressenter.  
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10. Framtida forskning 

Förslag till framtida forskning är  att göra en mottagaranalys. Att exempelvis utgå från en 

eller flera organisationer och intervjua både dem och deras intressenter för att se om 

avsändarens avsikt stämmer överens med mottagarens tolkning. Ett annat intressant ämne 

hade varit att göra en receptionsstudie av vilken effekt strategisk kommunikation genom 

twitter ger. Att då studera vad det är som ger effekt och vilken sorts effekt det är? Handlar det 

endast om räckvidd eller går mer in på värdet av att bygga givande relationer? 

11.Slutord 

Denna uppsats skildrar hanterandet av det sociala mediet twitter  utifrån tre PR-byråer i 

Stockholm. Uppsatsen presenterar hur deras tankegångar går i arbetet med twitter. Hur de 

arbetar med strategier för det sociala mediet twitter, vilka svårigheter som de anser finns i 

hanterandet och hur organisationer, enligt dem, kan arbeta på twitter med strategisk 

kommunikation. Jag hoppas att jag med denna uppsats kan ge både nybörjare inom twitter och 

andra aktiva organisationer på twitter en grund på hur man som organisation kan fundera inför 

användandet av  twitter i Sverige.  

Användningen av twitter i Sverige är inte lika utbrett som användandet i USA.  Jag tror att 

twitter kommer växa sig starkare i Sverige och att det så småningom kan komma att bli 

intressant för gemene man. Jag är säker på att twitter kommer växa sig starkare i Sverige som 

en ny marknadsplattform där organisationen får möjligheten att föra en närmare dialog med 

sina intressenter än tidigare, lära känna dem bättre genom målgruppsanalyser och genom sina 

intressenter förstå sin egen organisation bättre. Jag tror därför att organisationer kommer satsa 

på twitter och ta en större plats där än vad de gör idag. Jag tror dock att det för en tid framöver 

kommer vara fokuserat på just den demografiska grupp som tagits upp i uppsatsen, s.k. 

opinionsbildare. Twitter erbjuder en ny värld full av möjligheter att enkelt kunna hitta och 

interagera med intressenter som jag tror att de flesta kommer inse är otroligt värdefull. 

Svårigheten är bara att kunna hantera twitter på rätt sätt för sin organisation för att kunna 

bygga värdefulla konversationer och relationer.  

Jag vill tacka följande personer som hjälpt mig i mitt arbete med denna uppsats, min 

handledare Virginia Mélian för bra feedback, mina tre informanter Sara Hernandez, Brit 

Stakston, Jacob Lapidus för deras tid och expertis och även Carl Elmstam för bra feedback. 

Till sist vill jag bara säga, interagera mera för om du inte syns vet ingen om att du finns! 
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Bilaga.1. Intervjufrågor  

1. Hur många anställda har ni? 

2. Vilka är dina specialområden? Yrkestitel? 

3. Är det många som kommer till er för hjälp med sociala medier? 

4. Kan det vara så att ni väver in sociala medier i andra uppdrag som ni får? 

5. Hur beskriver ni twitter för era kunder? 

6. Vad utmärker/skiljer twitter från andra sociala medier? 

7. Öppnat upp nya vägar? Vad är det med det som fungerar och lockar? 

8. Vad utgår ni ifrån, när ni får in en ny kund som ska profilera sig på twitter? 

9. Hur börjar ni, hur tänker ni? 

10. Hur tänker ni och arbetar kring målgruppsanpassning med twitter? 

11. Hur kan man arbeta målgruppsanpassat när alla kan läsa det? 

12. Diskuterar ni exempelvis hur man ska göra ämnet sexigt? I så fall, hur? 

13. Vilka svårigheter med twitter diskuterar ni idag? 

14. Om organisationen inte behärskar det sociala mediet, vilka problem kan uppstå? 

15. Exempel? 

16. Finns det och gör ni skillnad i arbetet med twitter för offentlig och privat sektor? 

17. Hur gör ni när ni anpassar hur twitter kan användas för olika organisationer? 

18. Vilka aspekter påverkar hur en organisation ska hantera twitter? 

19. Arbetar ni utifrån en specifik strategi för twitter eller byggs det alltid en ”ny” beroende 

på organisationens kommunikationsstrategi? 

20. Hur ser förhållandet och arbetet däremellan ut? 

21. Vad är målet med twitteranvändadet för en organisation?  

22. Olika mål? Ultimata scenariot?  

23. Varumärkesanpassar ni twitter-användningen? 

24. Hur? Exempel. 

25. Vilken effekt/påverkan har twitter som socialt media? 

26. Exempel 

27. Har ni fått några resultat på vilka effekter ert arbete med twitter gett? 

 

 


