
 
 

Twitter - en liten guide till 140 tecken 
 
 
 
Vad är Twitter? 

Twitter är en microblogg där du skriver korta inlägg på 140 tecken. Genom att följa andra får du  
en så kallad feed, ett flöde med inlägg. De som följer dig har dina inlägg i sin feed. 
 
 
Varför 140 tecken? 

Bygger på att ett sms får vara max 160 tecken. Twitter tog denna standard men reserverade  
20 tecken för användarnamn.  

 
Varför skall man bry sig om Twitter?  

För min egen del är det en härlig källa till nöje, information och nyheter. Eftersom det är en kanal  
som är svårt att redigera öppnas också möjligheten för oväntade länkar och tips om  
sådant man inte vissta att man var intresserad av.  Det är en kanal som ställer lite krav,  
du kan helt involvera dig så lite eller så mycket som du vill. 

 
Vad är skillnaden mot Facebook? 

Förutom begränsningen i tecken, så läggs inte kommentarerna och svaren direkt intill det inlägg  
utan flödar på bland de andra inläggen.  

 
Jaha, det verkar ju bara krångligt... 

Nej då, men Twitter är inte lika privat och har ett annat, snabbare och enklare flöde. Det fyller helt enkelt  
en lita annan funktion. Du kan följa människor du inte känner, men som delar ditt intresse,  
eller som skriver roliga och intressanta feeds (= inlägg).  
 
 

 



SÅ HÄR SÄTTER DU IGÅNG: 

Registrera ett konto  

Registrera ett konto på Twitter.com. Välj gärna ett kort användarnamn  
(bra om någon skall skicka vidare ditt inlägg, re-tweeta. Lugn, förklaring kommer!)  

Ladda upp bild och fyll i bio/kort presentation. Under ”settings” kan du ändra bakgrundsbild  
och mycket annat. 

Skaffa en Twitter-klient 

De flesta som använder Twitter tröttnar ganska snabbt på gränssnittet/utseendet som 
Twitter.com i webläsaren erbjuder. Ett bättre alternativ är att installera en Twitter-klient,  
ett program som du enkelt kan twittra med utan att behöva logga in varje gång. 

Jag rekommenderar Twitter-klienten Tweetdeck, som finns till både PC och Mac.  
Helt lagligt och säkert program. Du behöver installera Adobe Air innan. 
Med tweetdeck kan du ha olika kolumner, t ex en där du nämns, en med direktmeddelanden  
och en med facebook.  Du kan också ha kolumner med sökningar som bevakas – tex alla tweets/inlägg 
som etiketteras med #art. 

Med tweetdeck går du bara över profilbilden på avsändaren så får du alla val jag presenterar här nedan,  
svar, retweet, direktmeddelande etc, automatiskt. Du behöver alltså inte tänka på att skriva rätt tecken.  

Vill du använda Twitter i mobilen finns en mobilanpassad version på http://m.twitter.com.  
Varje mobil har också sin Twitter-klient som ger dig ett bättre gränsnitt, vare sig det Windows mobile, 
blackberry, Symbian (Nokia) eller iPhone. För just iPhone finns många klienter.  
Exempel på populära iPhone-klienter är Tweetie och Destroy Twitter. 

@ Allt kring användaren 

Alla användare på Twitter har ett användarnamn och om man vill rikta en uppdatering till någon  
så inleder man med att skriva deras användarnamn med ett @ framför. Ofta är det som ett svar till  
ett inlägg som någon annan skrivit.   

@ KarinJosefina Jag håller med dig. So you think you can dance är världhistoriens bästa TV-program! 

Men det kan också vara när man nämner någon annan indirekt i en tweet: 
(notera att alla exempel  inte är autentiska... tyvärr...) 

Träffade @ KarinJosefina idag. Hon är både smart och snygg! 

Tänk på att om du börjar en tweet med @användarnamn kan bara de som följer dig och mottagaren 
samtidigt se vad som skrivs. Om du istället nämner @användarnamn senare i din tweet kan  
alla dina followers upptäcka meddelandet.  

I Twitter finns det en replylänk under varje inlägg som kommer upp  
@användarnamn skrivs då automatiskt. 

RT Re-tweet är som en vidarebefodring 

Används alltid med @. Det är när man hojtarvidare/vidarebefodrar vad någon skrivit.  
 
RT @KarinJosefina: Beautiful and modern housing: Echo Arch http://bit.ly/8zgOiF #granddesigns  

En som följer mig tyckte om mitt inlägg om ett hus och re-tweetade/skickade vidare inlägget.  
Då ser jag och alla de som följer avsändaren inlägget och kan klicka på mitt användarnamn  
för att kolla upp vem den där karinjosefina är. Ibland är det för att sprida vidare, men ofta används  
RT för att visa att man verkligen gillar eller håller med ett inlägg.  

Du kan också lägga till en egen kommentar:  
Jag vill OCKSÅ ha Wallenbergare! RT @KarinJosefina: Pressgurka till wallenbergarna idag.  
Smakade vår! http://j.mp/4b2ojt  

Den första meningen har den som skickat vidare inlägget skrivit. 

 
 
 

www.twitter.com
http://www.tweetdeck.com/beta/
http://get.adobe.com/air/
www.twitter.com/karinjosefina
www.twitter.com/karinjosefina
www.twitter.com/karinjosefina
www.twitter.com/karinjosefina


D Direktmeddelanden ses bara av dig och den du meddelar dig med 

Idén med Twitter är ju att det är öppet och inte så privat som Facebook, men det går att skicka 
direktmeddelanden. Du skriver ett D innan användaren. Observera att det då inte skall stå @ innan.  
Så här kan ett direktmeddelande till mig se ut: 

D KarinJosefina Bra där! Du vinner igen!! :-) Men håll det för dig själv! 

Med hashtag anger du ämnet eller sökord på din tweet/inlägg: #  

Symbolen # kallas för hashtag eller staket. Den är användbar för att hålla reda på specifika ämnen  
på Twitter. Till exempel såhär: #semester. Du kan söka efter dessa ämnen i Twitter och hitta vad som sagts 
senast och även hitta nya intressanta människor att följa.  Markera viktiga sökord med #. Då kan andra få 
fram ditt inlägg om de söker på ordet.  

Seriöst? Nej. Nyttigt? Nej. Creddigt? Eh... nej. Vansinnigt gulligt? Ja! http://twitter.com/dailypuppy #dogs 

De som liksom jag gillar hundar och söker på #dogs på twitter.com får fram mitt inlägg.  
Söker man istället på dogs utan # framför får man alla inlägg där dogs nämns. Sökning med  
# innan sökordet ger ofta bättre kvalitet på träfflistan.  

Posta länkar 

Bra länkar som andra postar kan fungera som källa till kunskap eller nöje för dig. Och du kan  
bidra till kunskap och nöje genom att länka till bra, roliga eller nyttiga saker på nätet. 
På Twitter kan man bara skriva 140 tecken i taget och många länkar innehåller uppåt 50 tecken,  
eller ännu fler. Då blir det svårt att få med en vettig kommentar till din länk. Därför har det utvecklats  
en uppsjö tjänster som kallas för länkförkortare. En sådan som fungerar mycket bra hittar du på bitly.com 
I tweetdeck kan du ha en automatisk länkförkortare påslagen. 

Länken till min favorit-matblogg 

http://simplyrecipes.com/ 

Och samma länk efter länkförkortning med bitly.com 

http://bit.ly/IlLjP 

Follow, unfollow och block 

Om du vill följa någon klickar du på dennes användarnamn eller bild. Profilsidan öppnas  
och du kan klicka på ”Following” för att få alla tweet som personen postar. Du kan kolla listan  
på alla medlemmar du följer på adressen: http//twitter.com/following  

Man får alltid en meddelande om att någon börjar följa en. Vilket är bra, det kanske är någon  
som du vill följa tillbaka!? Men du kan följa någon utan att denne följer dig och vice versa.  

Niel Gaiman är en författare. Han finns på  http://twitter.com/neilhimself och följs av 1,3 miljoner 
twittrare (inklusive mig själv). Själv följer han 466. Vilket i och för sig är rätt många! 

Märker du att en twittrare du följer inte är speciellt intressant kan du sluta följa denna genom att  
på samma sätt som Follow klicka i Unfollow. Det kommer inget meddelande om detta till  
den du slutar följa, men däremot syns det i och med att du försvinner från dennes lista med followers.  

Du kan också Blockera en person. Det gör du via det lilla kugghjulet ovanför strömmen med tweets.  
Det innebär att personen inte längre kommer åt din profil, inte kommer att kunna skicka tweet till dig  
och tas bort från dn lista med followers. Detta är en mycket skarp åtgärd som jag endast använt  
när jag misstänkt spam.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.twitter.com/karinjosefina
http//twitter.com/following


MEN INNEHÅLLET DÅ? 

Söka på ämnen och personer på Twitter 

Det finns en sökruta i högermenyn på twitter.com. Söker du  på ämnesord utan # framför  
får man alla inlägg där dogs nämns. Sökning med # innan ämnesordet ger ofta bättre kvalitet  
på träfflistan, då får du nämligen bara upp de inlägg där ämnet är satt med #.  

Du kan också bevaka diskussioner eller företeelser med sökningar. Nu innan jul finns det t ex #rimstuga.  
Där hjälps man åt att rimma till julklappar. Vaninnigt kul! I tweetdeck kan du ha kolumner där du bevakar 
vissa sökord. Jag har just nu en kolumn där allt markerat med #rimstuga kommer. Men också #tedtalks  
där folk tipsar om bra föredrag.  

Vill du ha lite mer förfinad sökning, t ex bara få fram inlägg på svenska etc så går du in på 
http://search.twitter.com/ 

och klickar på advanced search. Då kan du förfina din sökning.  

Att söka på ämnen är också ett bra sätt att hitta intressanta twittrare att följa.  

Du kan också söka på personnamn i samma ruta och söksida som ämnen.  

Börja med dina favoriter på nätet 

Chansen är stor att dina favoriter bland bloggare, hemsidor, företag eller nyhetssajter   
finns på Twitter.  Börja med att gå till dessa och se om de har en twittersymbol eller -länk  
att klicka på för att följa dem. Eller sök i sökfunktionen. Eller chansa på namnet, se nedan.  

Chansa på namnet 

Ofta är det så enkelt att namnet är precis det du tror. Chansa genom att skriva 
www.twitter.com/användarnamn en sådan är t ex komikern Eddie Izzard som helt enkelt har 
www.twitter.com/eddieizzard På så sätt kan man snabbt hitta företag, tidningar och bloggare 
på Twitter.  

En av de vackraste streetstyle-bloggarna är The sartorialist. Han tipsaroch länkar på Twitter när han har nya  
stilfulla foton på sin blogg www.twitter.com/thesartorialist 

Sök på nätet inte på Twitter 

En sökmotor för ämnen och användare på Twitter är http://wefollow.com/  
Där kan du söka på ämnen och få fram de populäraste twittrarna inom ämnesområdet. 
Du kan också google, t ex movies Twitter 

Se vilka andra följer 

Om du gillar en twittrare är chansen stor att du gillar de som denne i sin tur följer.  
Klicka på Following på dennes profilsida så får du fram vilka han/hon följer.    
Eller klicka på de användare som tas upp i inlägg.  

Ett vanligt sätt att tipsa om bra twittrare är followfriday, som märks upp #ff eller #ffse  
(för att markera att man tipsar om svenska twittrare). Och ja, tipsen ges på fredagar. 

 
SAMMANFATTANDE LEXIKON 

Twittra = Verb, att skriva själva meddelandet 
Tweet = Meddelande 
@ Reply och mention = Man svarar en användare publikt @karinjosefina Hej!  
Man kan också nämna en använder inne i en tweet.  

RT = ReTweet. Återpublicering av annas inlägg eller om man vill, omtwittring 
D = Direktmeddelande. Dessa visas inte publikt och kan bara skickas till en profil som följer dig 
D KarinJosefina När kommer du hem? 

# = Hashtag. Indikerar vilket ämne man twittrar om Saw #UP! It was magical ... #movies  

 



TWITTERINLÄGG IN TILL FACEBOOK 
Ibland vill man skriva olika inklägg på Facebook och Twitter, men ibland är det bra att kunna  
publicera Twitterinlägg även på Facebook. Så här gör du då: 

Gå in på länken: 

http://apps.facebook.com/selectivetwitter/ 
 
Installera applikationen Selective Twitter Status. Nu går bara de inlägg som du markerar med #fb  
i Twitter till Facebook.  

Om alla tweets fortfarande går till Facebook (det gjorde mina) kan det vara en standardapplikation  
som du måste ta bort, se text och länk under flik "help" om du går in på länken ovan,  
alltså hjälptexten på Selective Twitter Status-sidan.  
 

 

 

 

 


