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S RMLAND | Knns det som om du undrat,
men inte vgat frga?
Hrt talas om det men inte riktigt frsttt?
Vi pratar om Twitter Ð en s kallad mikroblogg dr inlggen r begrnsade till 140
tecken.
Om du redan anvnder Facebook r det egentligen inte s svrt. ven hr gr du statusuppdateringar.
Du kan ven svara p andras uppdateringar och
nstan chatta med dem i realtid. Ungefr som
nr man kommenterar p Facebook.
Fast, som sagt. Det r 140 tecken som gller.
Du kan flja vem som helst p Twitter, och vem
som helst kan flja dig.
Det handlar allts inte om att godknna vnner
som p Facebook. (Men man kan om man vill
blockera onskade fljare.)
S hr gr du:
1. Skapa ett konto p http://twitter.com/signup
Vlj grna ett kort och enkelt anvndarnamn.
Det hr r namnet som andra twittrare kommer att
anvnda och knna dig vid.
Skriv ocks en kort presentation av dig sjlv. Du r
nu registrerad.

2. Hitta personer du vill flja
P Twitter blir man inte ÓvnÓ med andra twittrare,
utan ÓfljerÓ dem. Nr du letat upp en person du
knner eller gillar vljer du att ÓfollowÓ, flja den
personen. Se till att hitta vnner eller personer du r
nyfiken p genom menyn Ówho to followÓ.
Dr kan du ska efter personer genom att skriva in
deras anvndarnamn i skrutan.
Lngre ner p sidan har vi en hel lista ver personer i
Srmland och Mlardalen som du kan brja med.
Nr du valt att flja en person hamnar dennes uppdateringar p din egen startsida.
Ju fler mnniskor du fljer, ju mer aktiv blir naturligtvis din startsida.

3. Nu kan du brja twittra
Hr r ett bra tips frn Emanuel Karlsten (Expressen,
Aftonbladet) vars Twitterskola r frlaga fr denna:
ÓSe inte en vit lskig ruta som du ska fylla med en
140 tecken lng, snrtig krnika. Twitter r ett samtal.
Brja med att lsa det andra skriver och kommentera det. Frvnansvrt mnga kommer att svara. Och
s har samtalet startat.Ó
Man ska ocks komma ihg att ju fler man fljer
desto fler uppdateringar blir det p din sida.
Frsk inte att lsa ikapp, det blir bara stressigt.
Man kan se Twitter som ett stndigt pgende
samtal dr man ibland dyker in och hnger med i
diskussionen.
Det r ocks helt OK att frga vad andra pratar om
ifall att du inte hnger med.
4. Hur samtalar man?
a) Svara (reply)
Vill du kommentera eller svara p ngons uppdatering (tweet)?
Fr musen ver tweeten och klicka p reply.
Du fr d upp en ruta dr du kan skriva ditt svar.
Namnet p den person du vill svara r redan ifyllt.
Skriv ditt svar och tryck p knappen tweet.
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Svaret skickas nu ut. Kom ihg att alla kan se ditt
svar. Personen du svarat meddelas ocks om att den
ftt ett svar av dig.
Om du vill se vad folk svarat dig kan du klicka p
knappen ÓMentionsÓ.
D ser du alla tweets dr du r omnmnd med ditt
anvndarnamn (@XXXXX).

Tweetup | Ð Twitter r bra fr folk som kanske inte annars har ett
stort socialt umgnge och trffar s mycket mnniskor. Hr ges du tillflle att hnga med roliga mnniskor, konstaterar Patrik Skoog, Johan
Pettersson, Annika Beijbom och Christopher Isene. De trffas fr en
timmes prat och mat, innan de tergr till att flja varandra i Twitterfldet.
FOTO: TOMMY LARSSON

Ibland fr man kanske en kommentar man inte
frstr.
Kanske vet man inte vad ngon har svarat p?
D kan du, under deras tweet, klicka p Óin reply toÓ.
D syns viken tweet, eller uppdatering, det rr sig
om.
b) Privatsamtal (direct message)
Man kan ocks prata helt privat p Twitter. D anvnder man funktionen Direct Message.
Klicka p Messages och vlj vem av dina vnner du
vill skicka ett meddelande till.
OBS! att du kan bara skicka Ódirect messageÓ om den
andra personen fljer dig p Twitter.

c) Rekommendera andras smarta tweets (retweet)
Om du tycker ngon har skrivit ngot smart s kan
du anvnda funktionen Retweet fr att visa inlgget
fr alla de som fljer dig p Twitter.
Fr musen ver den tweet det gller och vlj
retweet.
Du fr upp en ruta dr du klickar Retweet. Klart!

5. Sk efter mnen
Om du ser att ngon skrivit ett inlgg med exempelvis #charliesheen mitt i inlgget s har personen
anvnt en s kallad hashtagg.
Det r en tagg i ett meddelande fr att sortera
mnesomrden. Twittrar du exempelvis om iPhone
avslutar du texten med #iphone.
Vill du allts kolla vad ALLA p Twitter skrivit
om Charlie Sheen kan du i skrutan skriva just
#charliesheen s fr du upp alla uppdateringar i
mnet. ven frn de du inte fljer.

6. Sk efter personer
Om du vill se allt en viss twittrare har skrivit kan
du ska p dennes anvndarnamn, exempelvis
@ jorgenbroms.
D fr du upp alla tweets som personen sjlv skrivit
eller dr personen r omnmnd av andra.

S. Nu r du igng!
Den hr skolan visar bara hur man jobbar p internetsidan twitter.com.
Det finns ocks appar till de flesta smartphones och
surfplattor.
Sedan finns exempelvis Tweetdeck till datorn dr
man kan f en ruskigt bra verblick ver fldet och
ven spara skningar i olika kolumner och annat.
Vl vrt att prova nr man kommit in lite i sitt twittrande.
Finns att ladda hem p http://tweetdeck.com. Gratis.
Twitterskolan finns ven p vr hemsida: http://ekuriren.se/bloggar/digitalatankebanor/

Lokala twittrare:
Media:
@ekuriren: Eskilstuna-Kurirens Twitterkonto
@gcagca: Gran Carstorp, Chefredaktr p Sdermanlands Nyheter
@peotwitt: PeO Wrring, Chefredakltr EskilstunaKuriren
@susbirgersson: Susanna Birgersson, ledarskribent
p liberala Eskilstuna-Kuriren
@alexvoronov: Alex Voronov, Politisk redaktr p
Eskilstuna-Kuriren (lib).
@MathiasStahle: Mathias Sthle, Reporter, EskilstunaKuriren.
@naylor83: David Naylor, Webbreporter p ekuriren.
se.
@ceciliahedlund: Cecilia Hedlund, Reporter p Eskilstuna-Kuriren
@FridaVilhelmson: Frida Vilhelmson, jobbar som
reporter p Eskilstuna-Kuriren
@jorgenbroms: webbchef p Eskilstuna-Kuriren
@pfriem: Johan Pfriem, Nyhetschef och stf. ansvarig
utgivare, Sdermanlands Nyheter
@larskriss: larskriss, Ledarskribent p Sdermanlands
nyheter.
@kentonilsson: Kent O Nilsson, Radiochef (Sveriges
Radio Srmland)
@JimmieLarsson: Jimmie Larsson, sportreporter p
Tidningen Folket
@Drevf: Ludvig Drevfjll, Journalist p Sveriges Radio
Srmland.
Politik, myndigheter och organisationer:
@LstSormland: Landstinget Srmland
@afBjur: Thomas af Bjur
@JimmyJansson: Jimmy Jansson
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Ð vnner p 140 tecken
Att doppa trna i fldet
Ð och ta bsta kebaben
ESKILSTUNA | En spontant planerad trff
med kort varsel, fr folk som bara mtts i
Twittervrlden Ð och r sugna p Sveriges
bsta kebab. Hng med p kebabtweetup.
Annika Beijbom, frlagsredaktr frn Gteborg,
var lnge skeptisk mot Twitter.
Ð Men nr vi gett ut boken Politik 2.0 Ð Konsten
att anvnda sociala medier knde jag att jag nog
borde brja anvnda mig av mitt eget material.
Nu nrmar jag mig 22 000 tweets sedan november 2009.
Sjlv fljer Annika Beijbom drygt 2 000 andra
twittrare och hon har lika mnga som fljer
henne.
Ð Efter ett tag blir det fullstndigt naturligt att ha
livliga konversationer med folk du aldrig trffat.
Hur i all vrlden hinner man med att lsa,
flja och svara s mnga?
Ð Det gr man inte. Man doppar trna i fldet.
Ð Men fr research r det ovrderligt, du har ju
tillgng till en fantastisk faktabank och kan vara
med p meningsutbyten i mnen du inte har
ngon som helst egen kunskap om. Ngon har
alltid en susning om man skickar ut en frga.

Brjade med en helgkurs
Kebabtartrffen i Eskilstuna brjade med att
Annika anmlde sig till en helgkurs hr och
slngde ut lite frgor p Twitter.
Ð Jag hade aldrig varit i Eskilstuna och ville
veta vad jag inte fick missa under mitt besk.
Jag fick tips om allt frn Parken Zoo och Rademachersmedjorna till bra fikastllen och restauranger. Och s fick jag hra att Eskilstuna har
Sveriges bsta kebab.
Det blev tre lokala twittrare som hakade p Annikas frslag om att trffas ver en kebabtallrik.

Christoffer Isene, Patrik Skoog och Johan Pettersson berttar att det var fler som tnkt dyka upp
men sen inte hann den hr gngen.
Samtalet kommer snabbt in p ngra av de
senaste mnena de diskuterat, och de konstaterar att Twitter verkligen gjort skillnad i vrlden
den hr vren.
Ð Nr ngot hnder kar Twitterfldet oerhrt
snabbt, och mnniskor lgger alla andra uppdrag t sidan fr att f ut information om vad
som sker i det egna landet.
Ð Ett tag var Twitter enda kommunikationskanalen med omvrlden som fungerade i Egypten.
Arabisksprkiga twittrare skrev p engelska, och
tipsen om vilka man skulle flja spreds snabbt
runt vrlden. Nr internet stngdes av i landet
skapades en tjnst som omvandlade samtal frn
en vanlig telefon till Twittermeddelanden.
Ð Och efter naturkatastrofen i Japan satt personer framfr tv:n, direktversatte nyheterna
till engelska och twittrade ut s mycket som
mjligt.
Killarna hller med Annika om att det blir
ohllbart att hlla sig uppdaterad p Twitter.
Ð Det r mest slseri med tid och energi, ven
om bruset r mer relevant n p Facebook. Och
ibland r det vldigt roligt. Det r kommunikation
i lite snabbare form, som ppna, gratis sms.
Ð Och att trffa nya vnner r ju alltid kul. Du
kan dessutom flja knda personer av alla de
slag. Vem som helst kan lyssna p Barack Obama.
Eller Charlie Sheen.
Men r han speciellt kul att flja?
Ð Han r skitkul, helgalen.
ANNE-LIE ANDERSSON
ANNE LIEANDERSSON EKURIRENSE
   

Det offentliga mer tillgngligt
@kullgren: sa Kullgren
@karinwelin: Karin Welin
@frepet: Fredrik Pettersson
@AWatar: Ann-Sofie Wgstrm
@NiklasFrykman: Niklas Frykman
@jaripuustinen: Jari Puustinen
@polisen_sdm: Polisen i Srmland
@Polis_Nytt
@polisen_riks
@MDStudentkar: MDH Studentkr
Ordlista:
Vanliga uttryck:
Tweet: En post p Twitter helt enkelt.
Twittrare: En anvndare av Twitter
Twittra: Skicka ett meddelande p Twitter.
DM: Direktmeddelande, ett privat meddelande som
skickas till en anvndare med funktionen Direct
Message.
Followers: Andra Twitter-medlemmar som fljer dig,
det vill sga prenumererar p det du skriver.
Following: En lista ver anvndare som du fljer.
Hash-tag: En tagg i meddelande fr att sortera omrden bloggar du exempelvis om iPhone avslutar du
texten med #iphone.
RT: Re-Tweet, ett stt att posta vidare ett intressant
inlgg. Skriv RT @anvndare framfr sjlva inlgget, dr anvndare r namnet p den som postade
originalet.
verkurs
Dweet: En tweet snd p fyllan
Tweetaholism: Du bara mste skicka tweets hela
tiden

Tweetaholic: Ngon som r beroende av Twitter
Tweetheart: Den dr speciella twittraren
Tweetup: Nr twittrare mts i verkligheten Ð Twitter
meet up.
Twiking: Twittra och cykla samtidigt
Twiz: Att dizza en medtwittrare
Twittastic, alt twitterific: Ngot som r fantastiskt
p Twitter
Twittectomy: Ta bort followers
Twittosfren: Twitter som samhlle
Twitterati: Eliten p Twitter
Twitteritas: En kvinna som leker med sina manliga
fljeslagare
Trickn tweet: Bus p Twitter
Klla: mjukvara.se
J RGEN BR MS
JORGENBROMS EKURIRENSE
   

S RMLAND | Twitter har
gjort offentliga personer mer
tillgngliga. Men n s lnge
r tjnsten mest utnyttjad
bland just offentliga personer,
organisationer och yrkespersoner, tminstone i Sverige.
I dag anvnds Twitter mest av
branschfolk, till exempel artister, organisationer eller personer som jobbar inom media
och PR, men ven politiker och
andra offentliga personer.
Tjnsten fick stor uppmrksamhet under presidentvalet i
USA 2008 d presidentkandidaten Barack Obamas valkampanj anvnde Twitter och andra
sociala medier fr att n ut till
sina vljare.
Ð Mnga anvndare r personer som har en yrkesmssig
nytta av att twittra, sger Jr-

Twitter

Du kan också läsa EskilstunaKurirens Twitterskola på ekuriren.se
Där hittar du fler länkar och tips.

¥ Twitter r en kostnadsfri, social
ntverkstjnst och mikroblogg
dr anvndarna kan skicka och
lsa meddelanden, s kallade
tweets.
¥ Meddelandena fr hgst vara
140 tecken lnga och visas ppet p anvndarens profilsida.
¥ Alla anvndare kan skicka och
lsa tweets via Twitters webbplats, men mnga vljer i stllet
att utnyttja tredjepartsapplika-

gen Skgeby, forskare p JMK
(Institutionen fr journalistik,
medier och kommunikation),
p Stockholms universitet.
P Twitter vljer man inte
sina vnner, utan lgger till
twittrare som man vill flja.
Drfr ser ocks anvndandet
ngot annorlunda ut n i andra
sociala medier.

Suddiga grnser
Enligt Jrgen Skgeby r Twitter en mer ppen plattform n
till exempel Facebook. Drfr
r Twitter-anvndarna oftast
inte lika privata. Samtidigt kan
grnserna mellan jobb och fritid bli suddiga.
Ð De skandaler som har uppsttt har varit nr offentliga
personer har uttryckt sikter
som kanske inte har varit s
politiskt korrekta.

tioner, d dessa r anpassade
fr att fungera exempelvis i en
mobiltelefon, eller som fristende program som ger bttre
verblick n webbsidan gr.
¥ Twitter har varit ett verktyg fr
regimkritiker i totalitra regimer
att kommunicera med omvrlden.
¥ Tjnsten har ven anvnts
under naturkatastrofer och
konflikter d privatpersoner p
plats direkt kunnat rapportera
om hndelseutvecklingen.

Jrgen Skgebys uppfattning
r att de privata anvndarna
inte r lika synliga i twittosfren som de offentliga, men i
framtiden kommer ven det
privata anvndandet att ka,
tror han.

kar med smartphone
Ð I och med att smartphonemarknaden kar kommer man
nog anvnda Twitter mer, fr
att uppdatera vad man hller
p med.
Varfr det finns ett behov av
att dela med sig av det man gr
kan Jrgen Skgeby dremot
inte ge ngot klart svar p.
Ð Vi lever i ngon slags uppdateringssamhlle. Inte bara
tekniskt, utan ven socialt.
FRIDA VILHELMSON
FRIDAVILHELMSON EKURIRENSE
   

¥ Twitter skapades av Jack Dorsey
i mars 2006 och sjsattes i juli
samma r.
¥ Tjnsten hade 175 miljoner
registrerade anvndare vrlden
ver (september 2010).
¥ Under 2010 skickades 25 miljarder tweets.
¥ Twitters hgkvarter ligger i
San Francisco, men kontor och
serverhallar finns ven i San
Antonio, Texas och Boston.
Klla: Wikipedia

