
Uppgift 7: Mikrobloggen Twitter

1 Skapa en mikroblogg på Twitter
Du som vill fördjupa dig inom bloggandet bör också skapa en så kallad mikroblogg. En 
mikroblogg skiljer sig från en blogg på många olika sätt, men den främsta skillnanden 
är att en mikroblogg endast kan innehålla 140 tecken per inlägg samt att dina 
möjligheter att påverka utseende och menyer på mikrobloggen är ganska små. Den 
största tjänsten för mikrobloggande är Twitter. 

Läs mer om Twitter och mikrobloggande här: 
http://ohsohightech.se/vad-ar-twitter/

För att skapa en mikroblogg på Twitter surfar du in på: www.twitter.se

Anmäl dig i rutan på startsidan. (Se bild A1)

Fyll i ditt användarnamn, e-postadress och 
lösenord. Klicka sedan på den gula 
knappen 'Sign up'. 

Du kommer nu direkteras vidare för att 
välja användarnamn på ditt Twitter-konto. 
När du är nöjd godkänner du 
användarnamnet och du loggas nu in på 
Twitter. 

Glöm inte att kolla din e-post och Twitters 
bekräftelsemail. A1

http://ohsohightech.se/vad-ar-twitter/
http://www.twitter.se/


När du loggar in på Twitter för första gången är det dags att ändra några inställningar. 
Klicka på ditt användarnamn som visas i den svarta menyn högst upp i webbläsaren. 
En flik öppnar sig, klicka på länken 'Settings'. (Se bild A2)

Nu öppnar sig en sida med en meny i mitten av webbläsaren. Har kan du ändra dina 
användaruppgifter, under länken 'Account'. Se till att du ändrar till rätt tidszon och rätt 
språk.

Under länken 'Password' kan du ändra lösenord.

Under länken 'Mobile' kan du registrera ditt mobilnummer, för att Twittra genom 
mobilen. Det går helt enkelt till så att du skickar vanliga sms till ett speciellt nummer 
som du får av Twitter. Dessa sms hamnar sedan som inlägg på din Twitter sida. 

Under länken 'Notifications' kan du ställa in vid vilka händelser som Twitter skickar 
meddelande till din e-post.

Länken 'Profile' tillhandahåller inställningar som kan ses av dina besökare. Här kan du 
ladda upp en profilbild, berätta vart du bor, samt skriva en kort biografi om dig själv.

Du ändrar utseendet på din Twitter under länken 'Design'.

2 Skriv ett Twitterinlägg
Att skriva ett Twitterinlägg, ett så kallat tweet, är inte så svårt. Klicka på länken 
'Home' i den webbsidans översta svarta meny. 

Du hamnar nu på ditt Twitterkontos startsida. Här hittar du textrutan 'What's 
happening?' för Twitterinlägg. (Se bild A3)
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I rutan skriver du ditt inlägg och klickar sedan på knappen 'Tweet'. Ditt inlägg blir då 
publicerat på din Twitter och besökare kan nu läsa det.

Under textrutan 'Whats happening?' finns en liten meny. Här kan du välja mellan olika 
alternativ.

'Timeline' visar en lista med de senaste inläggen sorterade högst. Inläggen under 
'Timeline' kommer både från dig, dina vänner och personer du följer.

'@mentions' är en intressant länk. Här kan du se en lista på alla Twitterinlägg som har 
anknytning till dig. Det fungerar på det viset att när du, eller någon annan skriver ett 
Twitterinlägg så kan inlägget avslutas med ett '@' plus ett Twitteranvändarnamn. 
Twitterinlägget länkas då och visas för den valda personen och även andra kan se 
länken och på det viset hitta till den omtalade personens Twitterkonto.

Ett exempel på Twitterinlägg med @mentions: 

”Idag läste jag aftonbladet hemma hos Benjamin @benjamin”

'Retweets' Under retweets listas dina, och dina vänners så kallade retweets. En 
retweet innebär att om du läser ett bra eller tänkvärt Twitterinlägg så klickar du på 
knappen 'retweet' för att posta en kopia på Twitterinlägget direkt på ditt Twitterkonto 
(Se bild A4)

'Searches' visar en lista på dina sparda sökningar, för att du snabbt ska ha möjlighet 
att söka igen.

'Lists' Visar dina personliga listor som du kan skapa själv.
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3 Att följa
Ett vanligt begrepp inom Twittervärlden är ordet 'Followers'. 'Followers' är människor 
som följer en Twitter. Vem som helst kan bli en follower till vilken Twitteranvändare 
som helst. 

När du följer någon annans Twitteranvändare så betyder det att varje gång 
användaren skriver ett Twitterinlägg så publiceras det i din 'Timeline' för att du snabbt 
ska få tillgång till att läsa inlägget.

För att hitta och följa intressanta Twitteranvändare kan du använda Twitters smarta 
sökfunktion för 'Followers'. Klicka på länken 'Who to Follow' som du hittar i den 
översta svarta menyn på webbsidan.

När du klickar på länken dyker sökfunktionen upp i webbläsaren. Här kan du söka på 
ämnen, personer etc. för att hitta intressanta twittrare. När du hittat en Twitter du vill 
följa trycker du på knappen 'Follow'. (Se bild A5)

Om du någon gång vill sluta följa en användare så klickar du dig in på länken 'Profile' i 
den översta svarta menyn på webbsidan. (Se bild A6)
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Genom att klicka på länken 'Following' så kan du i en lista välja att trycka på knappen 
'Unfollow' för att sluta följa användaren.

Här hittar du även en lista på dina 'Followers'. Klicka på länken 'Followers' för att se 
en lista på vilka användare som följer din Twitter. Du har även möjligheten att 
blockera oönskade 'Followers'. Det gör du genom att klicka på knappen 'Block' för att 
sedan bekräfta blockeringen. 

4 Fördjupning
Det finns en mängd olika användbara funktioner på Twitter, och det finns en mängd 
bra och duktiga twittrare. Se till att skaffa dig en lång lista med personer du följer, och 
var aktiv, så ökar du chanserna att själv få ett stort antal followers till dina 
Twitterinlägg.

För att få mer information och tips kring Twitter ska du besöka hemsidan Twittertips:
http://www.twittertips.se/

Försök även att lista ut hur du använder Twitters hashtags:
http://www.twittertips.se/twitters-hashtags

Lycka till!

Dags att gå vidare till uppgift 8!
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