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Av og til har en lyst til å 
diskutere i fred. Det fin-
nes flere muligheter for 
å opprette diskusjons-
grupper.

Med Facebook har det blitt vanlig å 
opprette egne diskusjonsgrupper. 
Facebook-grupper finnes i tre vari-
anter. Åpen, lukket og hemmelig. 
En åpen gruppe er åpen for alle. Alle 
kan bli medlem og alle kan se hva 
som blir skrevet. I en lukket grup-
pe må du være invitert. Alle kan fin-
ne gruppa på Facebook, men bare 
medlemmer kan lese innleggene. 

I en lukket gruppe er det bare 
gruppas medlemmer som kan lese 
innleggene. I en hemmelig grup-
pe må du bli invitert for å kunne bli 
medlem og det er bare medlemmer 
som kan lese innlegg, følge med på 
nyhetsoppdateringer. Det er ikke 
noe arbeid med å vedlikeholde en 
slik gruppe.

Ulempen med Facebook-grup-
per er at ikke alle er på Facebook. 
Mange har etterhvert blitt skeptis-

ke til Facebooks behandling av per-
sonlige opplysninger. Dessuten må 
du oppsøke Facebook for å holde 
deg oppdatert.

Google og Yahoo 
Andre løsninger for diskusjons-
grupper baserer seg på e-post. 
Både Google og Yahoo har løsnin-
ger for e-postgrupper. Fordelen 
med e-postgrupper er at alle som 
er med, får e-poster med meldinger 
rett inn i innboksen sin. De slipper å 
oppsøke debattsiden aktivt.

For å lage e-postgrupper i Goog-

le eller Yahoo, trengs en konto. Når 
kontoen er i orden, velger en enten 
googlegroups eller «Creat e new 
group» i Yahoo. Et forholdsvis en-
kelt skjema må fylles ut og vips er 
en eier av en diskusjonsgruppe. Da 
er det bare å invitere med- og mot-
debattanter til lista.

Fordelen med en slik gruppe er at 
alle innlegg sendes til alle e-postad-
ressene ved hjelp av en adresse, og 
det er bare å svare på denne adres-
sen, så får alle også svaret. Det er 
også lett å sette opp et e-postpro-
gram slik at innleggene havner i en 
egen postkasse, hvis det er ønskelig.

Holdes utenfor
En slik gruppe er lett å administre-
re, men krever litt arbeid av admi-
nistrator når e-poster kommer i re-
tur.

Det aller enkleste er selvfølgelig 
å ha en e-postgruppe, men hvis den 
er stor, kan noen lett falle utenfor 
ved et uhell.

Det er altså flere muligheter. Det 
viktigste er å få i gang meningsut-
vekslingen. a

Framover

Følg oss på Facebook og Twitter

Kjekt å bruke
Torgny
Hasås

torgny@
lom

edia.no

Neste LO-Aktuelt trykkes 10. september.
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Eget diskusjonsforum

29. august 
Friluftsliv som nasjonsbyg-
ger, seminar; Raufoss. 
 
Ulikhet og barns rettigheter, 
Røde Kors-seminar om økte 
forskjeller; Oslo.

30. august 
Ekstraordinært toppmøte i 
EU skal blant annet velge EU-
president og utenrikssjef; 
Brussel.

2. september 
LOs todagers  Nordområde-

konferanse er knyttet opp 
mot framtidig trygghet i 
nord; Tromsø. 
 
Sikkerhets og samarbeid i 
nord; frokostseminar i regi 

av Institutt for forsvarsstudi-
er; Oslo.

4. september 
Flytte fjell? Årets Kommunal-
konferanse i regi av LO Kom-

mune ser på kommunenorge i 
endring; Gardermoen.

7. september 
Kom deg ut dagen over hele 
landet, Den norske Turistfore-
ning.

8. september 
Internasjonal dag for lese- og 
skriveferdigheter.
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