sociala medier

När man talar om sociala medier så tänker många på Facebook. Det innefattar dock betydligt mer än så. Det kan
handla om allt ifrån helt nischade sidor till större och helt ospecifika former av Communitys. Gemensamt är att
människor från olika delar av landet eller världen interagerar i en och samma plattform.

Facebook

Syftet med denna Community är helt enkelt att
umgås med andra över internet. Du kan till exempel leta upp gamla klasskompisar och arbetskamrater, hålla kontakten med dina släktingar
och kompisar samt dela information med dem.
Förutom att skicka meddelanden och skriva på
varandras ”wall” som är en slags anslagstavla så
går det även att lägga upp bilder och filmer eller
använda någon av alla de applikationer som finns
för att spela, tävla och mycket annat.
När du väl blivit medlem på facebook, allt du
behöver är en giltig e-post adress, kan du söka
efter vänner och be att få bli deras vän. De beslutar sedan om de vill bli vän med dig. Andra kan
även fråga dig om du vill vara deras vän. Du styr
då själv vilken information du vill dela ut och för
vilka. Det är bara dina vänner som kan ta del av
det du publicerar. Facebook är gratis för användaren.

Twitter

När man använder Twitter skickar man korta
meddelanden om max 140 tecken. Det är en så
kallad microblogg. Med sin microblogg kan man
tipsa om en bra länk, dela med sig av sina tankar
eller bara berätta vad man gör just nu.
Man kan välja att följa andra på Twitter och om
man gör man det så fylls ens twittersida med
deras meddelanden. Dessutom så kan naturligtvis
andra följa dig och får reda på vad du tycker och
tänker just nu.
Här följer några av de fördelar man kan uppnå
med Twitter: Få ut sina egna tankar fort och enkelt, få reda på vad personer som intresserar dig
tycker och tänker samt bevaka nyckelord för att
enkelt kunna ta del av intressanta diskussioner.
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Bloggar

En blogg är en webbsida som kan beröra flera olika
ämnen eller vara helt inriktad mot ett visst ämne.
Det senaste inlägget som skrivs i en blogg hamnar
högst upp och sedan visas äldre inlägg i fallande
ordning. Ordet blogg är en förenkling av webblogg
och kommer från engelskans weblog.
Inläggen (det som har skrivits) har allt som oftast
en datumangivelse och tillåter också besökaren att
lämna kommentarer. Det är en stor skillnad i tillexempel förhållandet till en vanlig hemsida där betraktaren vanligen inte kan kommentera innehållet.
Det är vanligt att det mellan bloggar sker ett utbyte
av innehåll och information. Man kan säga att en
blogg uppmuntrar till interaktion mellan bloggaren
och dennes läsare.

YouTube

Youtube är en webbplats fylld med videoklipp som
lagts upp av användare runt om i hela världen.
Youtubes idé är ”broadcast youself” vilket på svenska skulle betyda ungefär sänd dig själv. Tanken
är alltså att var och en av oss på ett enkelt sätt ska
kunna visa filmklipp av och med oss själva.
För att ladda upp ett videoklipp behöver du vara
medlem men för att titta på ett räcker det med att
besöka sidan. Det är också möjligt att begränsa sina
filmer och bara göra dem synliga för till exempel
familj och vänner. Över 100 000 nya videoklipp
laddas upp till sidan varje dag.
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