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Neste utgave av LO-Aktuelt trykkes 5. februar.
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Mange har forsøkt seg på Twit-
ter, men ikke fått det til. De føler 
at meldingsstrømmen er overvel-
dende 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 «ven-
ner», på Twitter «følger en noen» 
eller «blir fulgt» (har følgere). Du 
bestemmer selv hvem du skal føl-
ge, men følgerne dine avgjør selv 
om de vil følge deg.

Hvis hovedpoenget med en 
Twitter-konto er å få ut et bud-
skap, er det om å gjøre å få flest mu-
lig følgere. 

En metode for å få flere følgere, 
er å spørre først. Det er ganske van-
lig at den som blir fulgt, retter en 
forespørsel tilbake. Slik kan man 

Twitter-tsunamien
bygge opp en skare med følgere. Men 
det er et møysommelig arbeid. Forut-
setningen er selvfølgelig at det en pu-
bliserer inneholder kvalitet.

Nyhetstjeneste
Dersom poenget er selv å bruke Twitter 
som en nyhetstjeneste, bør en være se-
lektiv, være kritisk til hvilke nyhetskil-
der, personer, en vil ha nyheter fra. De 
som legger ut meldinger med uinteres-
sant stoff, kan en etter hvert kutte ut, 
«slutte å følge». 

Men det finnes mange mennesker 

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. En-
ten 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».

Lister
For et par år siden lanserte Twitter en 
ny funksjon som kan hjelpe til med å gi 
bedre oversikt. Det er lister. Under val-
get «meg» på den øverste menyen får 
du opp valget «lister». Ved hjelp av den-
ne funksjonen kan en gjøre et utvalg av 
hvem en skal «følge». Da kan en redige-
re 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 nødven-
dig at personene på denne lista er blant 
dine følgere. a

Den internasjonale person-
verndagen. Teknologirådet og 
datatilsynet arrangerer semi-
nar om Personvern, tilstand 
og trender; Oslo. 
 
Arctic Oil & Gas Summit; Oslo.

1. februar 
Den nasjonale dagen for hel-
sesekretærer. 
 
Fagbevegelsen i Portugal har 
varslet massedemonstrasjo-
ner mot regjeringens inn-
stramningstiltak.

Twitter kan både være 
en elegant nyhetsstrøm 
og en uhåndterlig tsu-
nami.
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gynner, avsluttes 29. januar; Kris-
tiansand.

27. januar 
Samak — samarbeidsorganisasjo-
nen for de sosialdemokratiske par-
tiene og fagbevegelsen i Norden 
har årsmøte; København. 
 
To-dagers toppmøte mellom EU 
og Russland; Brussel.
28. januar 
Nasjonal todagers konferanse om 
barnehager og deres rolle i sam-
funnet, arrangeres av Kunnskaps-
departementet og Utdanningsdi-
rektoratet; Oslo. 

24. januar 
Toppmøte i Den afrikan-
ske unionen; Addis Abeba 
i Etiopia.

25. januar 
Landsmøtet i Norsk Trans-
portarbeiderforbund be-

2. februar 
Valg i Thailand, Costa Rica og El 
Salvador.

4. februar 
Facebook ble etablert for 10 år si-
den. 
 
Verdens kreftdag. 
 
Maritimt toppmøte; Haugesund.
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