Twitter-tsunamien

som har interessante saker å meddele,
og det er vanskelig å følge mer enn et
par hundre personer hvis de publiserer
jevnt.
I stedet for å følge kan en søke. Enten direkte i søkefeltet eller ved hjelp
av tegnet som på amerikansk kalles
«hashtag», «#». Søkefeltet virker som
en vanlig søkemotor innen nettstedet
Twitter. Søker en på «#lokongress», får
du opp alle innleggene som er postet
med emneordet «#lokongress».

Nyhetstjeneste

Dersom poenget er selv å bruke Twitter
som en nyhetstjeneste, bør en være selektiv, være kritisk til hvilke nyhetskilder, personer, en vil ha nyheter fra. De
som legger ut meldinger med uinteressant stoff, kan en etter hvert kutte ut,
«slutte å følge».
Men det finnes mange mennesker
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Mange har forsøkt seg på Twitter, men ikke fått det til. De føler
at meldingsstrømmen er overveldende og behovet for å meddele
seg på 140 tegn er begrenset. Men
det finnes håp.
Twitter er et sosialt nettverk
eller en mikrobloggtjeneste. På
Twitter kan en både meddele seg
og lytte. På Facebook har en «venner», på Twitter «følger en noen»
eller «blir fulgt» (har følgere). Du
bestemmer selv hvem du skal følge, men følgerne dine avgjør selv
om de vil følge deg.
Hvis hovedpoenget med en
Twitter-konto er å få ut et budskap, er det om å gjøre å få flest mulig følgere.
En metode for å få flere følgere,
er å spørre først. Det er ganske vanlig at den som blir fulgt, retter en
forespørsel tilbake. Slik kan man

bygge opp en skare med følgere. Men
det er et møysommelig arbeid. Forutsetningen er selvfølgelig at det en publiserer inneholder kvalitet.

For et par år siden lanserte Twitter en
ny funksjon som kan hjelpe til med å gi
bedre oversikt. Det er lister. Under valget «meg» på den øverste menyen får
du opp valget «lister». Ved hjelp av denne funksjonen kan en gjøre et utvalg av
hvem en skal «følge». Da kan en redigere sine egne nyhetsstrømmer.
I lista «Fagforeningskader» har jeg
samlet tillitsvalgte fra fagbevegelsen.
Denne lista gjør det lettere for meg å
kunne følge med på hva som skjer blant
faglig tillitsvalgte. Det er ikke nødvendig at personene på denne lista er blant
dine følgere. a

Kjekt å bruke

Twitter kan både være
en elegant nyhetsstrøm
og en uhåndterlig tsunami.
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