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Inledning 
Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden 
på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar 
sig klart och tydligt när de bara har 140 tecken på sig. Den andra anled-
ningen är att det går att följa vad många andra skriver, tack vare att text-
snuttarna är så korta.

Förutsättningarna är lika för alla, kort och koncist är ledord, vilket gör att 
väldigt många kommer till tals på Twitter. Det finns flera exempel på vanliga 
människor som fått ut viktiga budskap tack vare Twitter, utan att ha en stark 
medieorganisation i ryggen. Det är också lätt att knyta kontakter med andra. 
Allt ifrån ministrar och journalister till andra som engagerar sig i det du är 
intresserad av.

Vi på Unionen har skrivit ihop den här tipsboken för att vi tror på kraften 
i sociala medier. Vi vill uppmana fler att twittra i allmänhet, och twittra om 
fackliga frågor i synnerhet. Det gäller fackligt aktiva, medlemmar och alla 
andra. För det är faktiskt riktigt enkelt att börja Twittra. Allt om hur man 
gör ryms på några få sidor, som i den här handboken.

Det diskuteras ofta vad man får skriva och inte skriva om sin arbetsplats i 
sociala medier, så den diskussionen tänkte vi inte ta här. Däremot tycker jag 
att det vore synd om den enda bilden av svenska arbetsplatser på 2010-talet 
kommer från företagen själva och inte alls från de anställda. Det är en av 
anledningarna till att det är bra om fler tar för sig av utrymmet på Twitter.

Johan Ulvenlöv, Unionen
Följ oss på Twitter: @Unionen

Eller om man sammanfattar det i en tweet: 

Unionen tror på kraften i sociala medier. Därför 
har vi skrivit ett litet häfte om att börja twittra.
#twitterskola



Bra med Twitter 
I Sverige finns det ungefär 300 000* aktiva twittrare och och alla har sin 
egen anledning till att använda Twitter. Några vanliga exempel är:

Att knyta kontakter
Twitter är ett bra sätt att nå personer. Det finns ingen garanti, men det är 
faktiskt möjligt att konversera med allt från ministrar till företagsledare – 
om man själv har något intressant att säga.

Omvärldsbevaka
Genom att följa andra personer på Twitter snappar du snabbt upp vad som 
debatteras just nu. Dessutom kan du få reda på saker som du inte ens visste 
att du var intresserad av. Ofta skrivs det om saker på Twitter som inte tas upp 
i de traditionella mediekanalerna. Du kan också lätt följa hashtags för att få 
koll på allt som sägs om till exempel #usaval2012. Mer om hashtags kan du 
läsa på sidan 11 i boken.

Skaffa ett nytt jobb
Är du sugen på att gå vidare i karriären? Bygg ditt eget varumärke på Twitter. 
Syns du blir du mer intressant för fler arbetsgivare. 

Marknadsför något 
Märk din kampanj med en hashtag och länka vidare till andra sidor där 
din marknadsföring är aktiv. Information och uppdatering är viktigt vid 
marknadsföring via Twitter och definitivt ett verktyg att räkna med.

Säg din mening
Uttryck din åsikt i sakfrågor. Säg vad du tycker om politiska beslut eller de 
senaste gästerna hos Skavlan. Vem vet, kanske blir det just du som startar 
debatt på den hetaste hashtagen just den dagen?

* www.twittercensus.se



Eller om man sammanfattar det i en tweet: 

Alla använder Twitter lite olika. Men omvärlds-
bevakning, knyta kontakter och nå ut med viktiga 
frågor är några exempel. #twitterskola



Registrera ett konto
Vad ska jag heta?
Det vanligaste är att man använder sitt eget namn när man registrerar ett 
Twitter-konto. Det är också det bästa om du vill bygga riktiga relationer. 
Du kan även välja att vara anonym om du hellre vill det. Välj gärna ett 
kort namn så sparar du några tecken till den som vill adressera dig.



Twitterprogram för datorer och telefoner?
För att använda Twitter via en dator går du helt enkelt in på www.twitter.
com och sätter igång. För smarta telefoner finns Twitter-appen för gratis 
nedladdning. Andra populära Twitter-appar är Echofon och Tweetdeck. 

Vilka ska jag följa?
Sannolikt hittar du många du kan prata med i ditt befintliga nätverk. Ett 
sätt att börja är därför att följa de av dina vänner som finns på Twitter, och 
dem som de i sin tur följer. Du kan följa dem också, och om det visar sig 
att de pratar strunt kan du enkelt avfölja dem.

Presentera dig
Om du vill nå ut till många: lägg upp ett foto av dig själv när du registrerar 
ditt Twitter-konto. Det gör dig mer intressant och personlig. Lägg lite tid 
på en tydlig beskrivning av vem du är och vad du är intresserad av. Om du 
har en blogg eller finns på en företagssajt, är det bra att lägga in en länk i 
din personliga beskrivning.

Eller om man sammanfattar det i en tweet: 

Var tydlig med vem det är som twittrar. Ju mer 
information om dig själv desto trovärdigare är 
det för de som följer dig. #twitterskola



Innehållet
Språket
Charmen, tillika utmaningen, med Twitter är att klara av att skriva 
tillräckligt kort. Varje meddelande är begränsat till 140 tecken. Förutom 
att slipa på formuleringar kan du testa att använda dig av enkla menings-
byggnader. Ett annat knep är att lära av andra som twittrar. Hur gör man 
egentligen en kort textrad tänkvärd, rolig, intressant eller helt enkelt bara 
väldigt tydlig? Det finns lika många sätt som det finns twittrare, men en 
sak är säker – övning ger färdighet.

Länkar
Länkar fördjupar ditt twittrande. Man skulle kunna säga att länkarna är 
det tillåtna tjuvknepet som gör din tweet längre än 140 tecken, eftersom 
du kan hänvisa till en längre text i ämnet eller mer information som finns 
någon annanstans på webben. För att inte länken ska ta för stor plats i din 
tweet förkortar Twitter automatiskt länkar så att de inte räknas som mer 
än cirka 20 tecken.

Andra appar eller program som används för att twittra brukar också förkorta 
länkar. Berätta alltid vad länken innehåller.

Bilder
En bild kan säga mer än 140 tecken, en sanning som har anammats av 
mången Hollywoodkändis på Twitter. Om du också vill testa att lägga upp 
bilder kan du antingen ladda upp en bild på Twitter från din hårddisk eller 
telefon, precis som du gör i andra program, eller också kan du fotografera 
direkt med Twitter i telefonen. Själva bilden kopplas till tweeten med en 
länk, och tar alltså några av de 140 tecknen i anspråk.

*Överkurs: Testa att använda exempelvis Instagram i telefonen för att ta 
bilder och sprida till Twitter.



Sociala koder
Sunt förnuft gäller på Twitter precis som överallt annars. Att vara trevlig 
kommer man långt med. Följer någon dig är det bra att börja följa den till-
baka, även om du inte måste. Självklart är det bäst att endast twittra sådant 
som du faktiskt kan stå för. Att twittra i affekt eller långt in på småtimmarna 
efter en festkväll kan vara nog så lockande, men kanske inte det allra klokaste.

Eller om man sammanfattar det i en tweet: 

Twittra effektivt. Bilder och länkar hjälper dig 
att få fram ditt budskap lättare och säga mer på 
140 tecken. #twitterskola



Bygga relationer
Vilka ser vad jag skriver?
Flödet på Twitter är synligt för alla, även den som inte har ett eget Twitter-
konto eller är inloggad på Twitter. Exempelvis kan man hitta ditt Twitter-
flöde genom att googla på ditt Twitter-namn. Via inställningarna kan du 
ställa in ditt konto så att det enbart syns för de som redan följer dig, men 
då blir det naturligtvis svårare att nå ut till många.



Hur använder man @, RT och #?
Över tid har det utvecklats särskilda koder som hör Twitter-språket till. 
Här kommer en liten guide:

@
används för att adressera den eller de du twittrar till. Om du klickar på Re-
ply skrivs @:et ut automatiskt i ditt inlägg. Det kan placeras var man vill, 
men det vanligaste är att skriva det först i tweeten. Exempelvis:  
”@Unionen: Jag gillar verkligen er Twitterhandbok.” Då ser bara de som 
följer både dig och Unionen tweeten i sitt flöde.

RT
används för att markera att du skickar någon annans tweet vidare, för att 
hjälpa till att sprida budskapet så att fler ser det. Antingen kan du skriva ut 
RT manuellt, eller också klickar du på ReTweet och då kopieras inlägget 
automatiskt. Till exempel: ”Den är läsvärd! RT@Unionen: Nu har vi släppt 
vår Twitterhandbok.”

#
kallas för hashtaggar. Används för att kategorisera vilket ämne din tweet 
handlar om. Hashtaggar är sökbara och praktiska för att snabbt sortera i 
flödet av tweets. Det är fritt fram att uppfinna egna hashtags vid behov. 
Skriv till exempel såhär: ”Nu är jag igång att twittra. #twitterhandboken”





Hur tar jag kontakt med folk?
Twitter är ett väldigt finurligt sätt att knyta nya kontakter. När du hittar 
någon som du vill prata med kan du antingen gå rakt på sak och skicka ett 
direkt-meddelande ifall ni följer varandra, eller också går du lite mer 
metodiskt till väga och kommenterar tweets som personen skrivit – 
twittrare gillar folk som sprider deras budskap vidare.

Hur får jag andra twittrare att vilja följa mig?
Det viktigaste är att börja skriva, och göra det relativt ofta, så att du hittar 
ditt sätt att twittra. Många har en röd tråd, ett specifikt ämne som de twittrar 
om, eller ett sätt att skriva som är lätt att känna igen. Andra skriver om allt 
mellan himmel och jord. Men skriv, och engagera dig i det andra skriver. 
Kommentera och RT:a tweets du tycker är läsvärda, så får sannolikt fler 
upp ögonen för att du twittrar.

Samkör med Facebook
Vill du sprida dina tweets till vännerna på Facebook? Detta görs enkelt 
genom att avsluta tweeten med #fb så läggs den automatiskt upp som en 
statusuppdatering på Facebook, om du har kopplat ihop Twitter med 
Facebook.

Eller om man sammanfattar det i en tweet: 

Syns du inte, finns du inte. Kommentera och 
RT:a andras tweets. Använd hashtaggar och 
framförallt, engagera dig. #twitterskola



Har du inte tid?
Det är få förunnat att ha tid följa Twitter dygnet runt. Det fina i kråksången 
är att du inte behöver följa flödet hela tiden, utan när du har tid. På mot-
svarande sätt är det inte ett mästerskap i flest tweets per timme. Skriv när 
du har lust, när du har något att säga eller när det känns relevant. Låt bli 
när så inte är fallet.

Eller om man sammanfattar det i en tweet: 

Twitter finns där hela tiden. Engagera dig på 
den nivå du finner lämplig. Ingen annan än du 
bestämmer hur ofta du ska twittra. #twitterskola





Miniordlista för Twitter
Twittrare En person som använder Twitter.

Tweet Det du skriver på Twitter, en post. Får vara högst 140 tecken  
lång, så välj dina ord med omsorg. Det du skriver är offentligt,  
alla kan se det. De som följer dig får upp dina tweets i sin feed.

Feed Det flöde av tweets du prenumererar på.

Twittra Att skicka ett meddelande på Twitter. Vissa säger hellre ”tweeta”.

@ Mention Att omnämna en twittrare i en tweet. Skriv @användarnamn 
för att adressera din tweet till en specifik person. En Mention 
är till skillnad från Direktmeddelande offentlig. Alla kan se  
en Mention.

DM Direktmeddelande, ett privat meddelande som skickas till en  
användare med funktionen Direct Message i menyn eller 
genom att skriva “d @användarnamn” följt av ditt meddelande. 
Du kan bara skicka DM till människor som följer dig.

Following Twittrare du följer, de personers tweets du prenumererar på. 
Du kan när som helst välja att följa eller avfölja andra twittrare.

Followers Twitteranvändare som följer dig, de som prenumererar på 
/följare dina tweets.

Avfölja När en användare slutar prenumerera på någons tweets.

# Hashtaggar  Används för att sortera ämnen genom att skriva # följt 
av det ämne du skriver om. Twittrar du till exempel om 
Twitter skriver du #twitter. Hashtags är sökbara och  
praktiska för att snabbt sortera i flödet av tweets.

RT ReTweet. Att återtwittra. När man postar vidare någon 
annans tweet. En RT behöver inte betyda att du håller  
med om innehållet, men kan uppfattas så.

TweetUp När twittrare träffas i verkligheten. Kort för Twitter Meetup.

www.unionenopinion.se
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