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Sammanfattning

Twitter är en micro-blogg som ger möjligheten för miljontals användare att 
publicera korta informationsbitar i realtid synliga för vem som helst i dess 
sociala nätverk. Detta medför också att det bidrar till ett mycket aktivt och 
aktuellt användande inom vardagen, media och arbetslivet. Jag belyser 
därför i följande text dessa områden och som vilket verktyg det kan 
utnyttjas.
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1.Tjänstebeskrivning

1.1 Vad är Twitter?

Många använder idag en typ av blogg vilka består av dagliga uppdateringar 
till en kanske speciell målgrupp. Många tjänster hamnar idag inom denna 
genre, men de skiljer sig ändå på vissa punkter vilket gör att varje tjänst har 
något som är unikt. Twitter är ett realtidsnätverk där användare publicerar 
sina åsikter, tankar och nyheter om i stort sett vad som helst genom så 
kallade "Tweets". En Tweet är en informationsbit, eller ett textinlägg på 
högst 140 tecken, och som kan läsas av andra användare via Twitters 
webbplats. Och det som gör en "microblogg" som Twitter unik är att det 
publiceras nya "Tweets" varje sekund vilket gör att dessa kan tänkas vara 
mer aktuella än t.ex en dagligen uppdaterad kändisblogg. Genom att skapa 
ett användarkonto på Twitter kan man också ta del av dessa 
informationsflöden från utvalda personer genom att "Följa" dem(engelska 
"Follow"). Den person som följer en annan kallas således för en 
"Följare"(engelska "Follower"). Alla användare kan genom Twitters 
webbplats läsa och skicka Tweets, men det är även många som använder 
sig av tredjepartsapplikationer eller t.ex mobiltelefoner för att göra detta. 
(Twitter.com), (Wikipedia, 2012).

Twitter skapades av Jack Dorsey i mars 2006 och gick i kraft i juli samma 
år. Redan i september år 2011 hade Twitter mer än 200 miljoner 
registrerade användare världen över. (Wikipedia, 2012)
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2. Diskussion

2.1 I vilket syfte används Twitter?

De allra flesta av oss använder internet dagligen genom mobiltelefoner, 
datorer och andra gränssnitt, och vi delar flitigt med oss av information som 
beskriver våra vardagliga liv. Men varför gör vi egentligen detta och av 
vilken anledning väljer vi att använda oss av sociala nätverk och tjänster 
som Twitter? I en studie gjord av Rosson och Zhao(2009, s. 245) hävdas 
det att Twitteranvändandet varierar mellan individer, men att de användare 
som ingick i undersökningen använde Twitter för att hålla kontakt med sina 
vänner och kollegor, visa upp någon form av intresseområde för en social 
krets, samla användbar information för sitt arbete eller andra personliga 
intressen, be om hjälp eller feedback för något de har problem med, eller 
lösgöra stress. Eftersom man på Twitter i realtid kan se när användare 
uppdaterar eller publicerar sina Tweets, så kan man kanske också föreställa 
sig hur en person Tweetar om hur han eller hon mår, vilken mat som står på 
bordet, vilken musik som spelas i bakgrunden eller vad som planeras inför 
helgen. Därför menar Rosson och Zhao(2009, s. 246) att det förhållandevis 
största syftet till att användare väljer att dela med sig eller ta del av 
information via Twitter är för att upprätthålla någon form av relation till 
personer de kanske inte möter i det vardagliga livet. 

Många kändisar använder Twitter för att uppdatera sina fans om vardagliga 
sysslor eller om speciella händelser. Steven Johnson(2009-06-05) skriver 
t.ex i Time Magazine Business om hur hur de väljer att använda Twitter 
framför vanliga bloggar för att kunna charma sina följare utan att anstränga 
sig, snarare än att dagligen skriva ett noggrant blogginlägg vilket kanske tar 
lite extra energi och tid. 

2.2 Twitter som verktyg

Något man kanske frågar sig själv är vad man ska med all denna 
"dagboksliknande" information till, och vart ligger värdet eller bredden i 
denna tjänst om större delen av alla användare tweetar om vardagliga 
sysslor, som kanske inte fyller någon större funktion för en annan. Twitter 
behöver inte alltid klassas som ett "socialt nätverk", utan även som ett 
verktyg. Och eftersom tjänsten innehåller så pass mycket informationsflöde, 
och dessutom i realtid, så har det också potential till att användas till något 
större och mer kraftfullt än bara en digital dagbok, vilket har gjort att andra 
typer av användare har börjat ansluta sig till nätverket.

Eftersom Twitter uppdateras i realtid så är det också ett väldigt aktivt 
nätverk. Därför finns nu även möjligheten för företag och organisationer att 
marknadsföra sig själva och skapa närmare relationer till sina kunder och 
följare. Och varför inte helt gratis, på en webbplats där miljontals användare 
befinner sig dagligen för att frossa i nyhetsuppdateringar. Genom att som 
företag befinna sig där kunden befinner sig så har man inte bara 
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möjligheten att publicera information om den senaste produkten, utan t.ex 
även agera support i realtid, svara på frågor, ta emot beröm och kritik eller 
göra marknadsundersökningar. Om t.ex en kund är missnöjd, varför inte då 
finnas tillgänglig och erbjuda kontakt via Twitter för att försöka lösa 
problemet, och på detta sätt möjligtvis vinna en närmare relation och ett 
större förtroende. (Webbhjälp, 2011).

Även sportvärlden har förändrats när det gäller att släppa 
nyhetsmeddelanden och uppdateringar. Bland annat stora fotbollsklubbar i 
USA uppmanar sina spelare till att använda sig av Twitter under matcher 
eller under vissa händelser för att på så vis nå ut till sina "följare" eller fans i 
realtid och uppnå en bättre kontakt till dem. Under utkastet i ligan WNBA 
Twittrade många spelare sina reaktioner sekunder efter att de blivit utvalda. 
Ligan startade sedan ett veckovis tillfälle där de besvarar frågor till sina fans 
över deras sida på Twitter. Detta helt gratis för en utmärkt marknadsföring.
(Johnson, 2009)

Till skillnad från t.ex företag så har även vid vissa tillfällen organisationer 
och andra stora rörelser runt om i världen bland annat använt Twitter som 
ett verktyg för att föra sin vilja framåt eller med sina budskap träffa en större 
målgrupp. Detta har gjort att tjänsten också har kunnat vara ett hjälpande 
verktyg i stora händelser. Till exempel kunde man se hur tjänsten 
påskyndade demokratirörelsernas framväxt i Tunisien, Egypten och Syrien, 
då dess nätverk stärkte länkarna mellan olika oppositionella grupper genom 
att skapa ett större informationsutbud emellan dem och skapa ledarlösa 
rörelser. Eller som när presidentkandidaten Barack Obama under 
presidentvalet i USA år 2008 bland annat använde Twitter för att nå ut till 
sina väljare. Man kunde även se hur Twitter kunde förvandlas till ett 
nyhetsmedia då vanliga medborgare publicerade liverapporter om dödandet 
av bin Ladin, eller terroristattentatet på Utøya. (Brandel, 2011), (Wikipedia, 
2012).
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3. Slutsats

Vilket verktyg man kan tänka sig använda Twitter som är upp till en själv 
som användare. Studier visar på att många använder Twitter som ett 
verktyg för att upprätthålla kontakt med bekanta som man kanske inte 
träffar allt för ofta i vardagen, men det finns också bevis på att tjänsten har 
använts till större tillfällen och förändringar som presidentval, protester och 
nyhetsuppdateringar på bland annat terroristattentat. Detta gör också 
Twitter till ett väldigt kraftfullt verktyg som till skillnad från många andra 
bloggtjänster kanske går att vinkla och använda på många fler olika sätt. 
Det unika med Twitter är att allt sker i realtid, och blir därför mer aktuellt(och 
kanske mer intressant) än andra liknande tjänster. Detta bidrar även till att 
det blir en närmare kontakt mellan de användare som följer varandra, och 
faktumet att detta är en fördel som företag och organisationer använder sig 
av tyder på att Twitter är en tjänst som är mycket kraftfull för såväl 
privatpersoner som företag, som ett sätt för att lösgöra stress, beskriva sina 
vardagssysslor, eller marknadsföra sig.
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