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Agenda

• Allmänt om sociala medier

• Intressegrupper på Facebook
• Hur funkar Facebook?

• Hur hittar jag mina intressen där?

• Vad är en hashtagg?

• Pinterest – anslagstavlor som visar dina intressen

• Bloggar



Sociala medier - definition

• Sociala medier (singular: socialt medium) betecknar webbplatser och 
mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga 
sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med 
användargenererat innehåll. Sociala medier kan innefatta 
Internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, 
poddradio och artikelkommentarer..

• En annan definition är ”Sociala medier är demokratisering av innehåll 
och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara 
läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar 
innehåll för andra att delta i.”[1]

• En tredje spridd definition är "Sociala medier definieras av de 
miljontals samtal som sker på webben varje dag, samt konsten för hur
de förs."[2]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Singular
https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbplats
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobil_app
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_n%C3%A4tverk_(sociologi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gammelmedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndargenererat_inneh%C3%A5ll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internetforum
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier#sociala_nätverkstjänster
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vlogg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poddradio
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommentarsf%C3%A4lt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier#cite_note-2


Sociala medier



Sociala medier



Facebook – nyhetesflödet



Facebook – den personliga tidslinjen



Facebook

• Sidor – för enkelriktad info från företag, förening etc

• Grupper – för interaktion mellan gruppmedlemma
• Öppna grupper – offentliga, alla kan se gruppen, medlemmarna och inläggen. 

Bara medlemmar kan skapa inlägg.

• Slutna grupper – alla kan se gruppen och medlemmarna. Bara medlemmar 
kan skapa och läsa inlägg.

• Hemliga grupper – bara medlemmar kan se gruppen och medlemmarna och 
skapa / läsa inläggen.



Intressegrupper på Facebook

• Online Stickcafé
• https://www.facebook.com/groups/onlinestickcafe/about/

• Vi sytokiga
• https://www.facebook.com/groups/159134154139266/

• Fåglar inpå knuten
• https://www.facebook.com/groups/inpaknuten/

• Nostalgi Tyresö / Stockholm
• https://www.facebook.com/groups/990416481005040/

• Du vet att du är från Piteå om du …..
• https://www.facebook.com/groups/222144807866036/

• Träning, hälsa
• https://www.facebook.com/groups/1497500943833426/?ref=br_rs

https://www.facebook.com/groups/onlinestickcafe/about/
https://www.facebook.com/groups/159134154139266/
https://www.facebook.com/groups/inpaknuten/
https://www.facebook.com/groups/990416481005040/
https://www.facebook.com/groups/222144807866036/
https://www.facebook.com/groups/1497500943833426/?ref=br_rs


SeniorNet Tyresö på Facebook

https://www.facebook.com/pages/SeniorNet-
Tyres%C3%B6/359259930770119

https://www.facebook.com/pages/SeniorNet-Tyres%C3%B6/359259930770119


Pinterest
https://www.pinterest.se/carlolofs/

https://www.pinterest.se/carlolofs/


Bloggar

• Hitta intressanta bloggar:
• http://bloggar.besökstoppen.se

• Exempel: Fotobloggar
• Sökord: bloggar fotografering
• http://www.bloggaromfoto.se/
• https://www.fotobloggar.nu/

• Exempel: Snickeri
• http://www.renoveringsbloggar.se/byggbloggar/

• Exempel: Jul
• http://julbloggar.nu/

http://bloggar.besökstoppen.se/
http://www.bloggaromfoto.se/
https://www.fotobloggar.nu/
http://www.renoveringsbloggar.se/byggbloggar/
http://julbloggar.nu/


Hashtaggar

#metoo



Vad är en hashtag?

En hashtag[1] (av engelska hash, namn på skrivtecknet fyrkant, och tag, "etikett" 
eller "märkning"), hashtagg[2] eller fyrkantstagg[3] är detsamma som ett 
nummertecken (#) följt av ett taggnamn.

Hashtaggar används på många plattformar för sociala medier för att göra ett inlägg 
sökbart genom att användaren kategoriserar eller taggar sina inlägg enligt formen: 
#hashtagnamn

På så sätt kan andra användare söka inlägg tillhörande till exempel en specifik 
diskussion eller ett visst ämnesområde, till exempel #politik eller #semester.

Hashtaggar används bland annat vid mikrobloggande på de sociala plattformarna 
Twitter, Facebook och Instagram. Hashtaggar används dessutom ofta när någon 
vill lansera en kampanj eller "satsning" [4] och kan vara unikt utformade för ett särskilt 
ändamål, såsom #melfest för Twitterinlägg om Melodifestivalen.[5]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hashtag#cite_note-saol-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nummertecken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hashtag#cite_note-ne-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hashtag#cite_note-3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nummertecken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taggning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taggning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroblogg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hashtag#cite_note-sr-20160420-4
https://sv.wikipedia.org/wiki/Melodifestivalen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hashtag#cite_note-5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emneknagg.png


Instagram
https://www.instagram.com/carlolof/

https://www.instagram.com/carlolof/


Twitter Adress till Twitter: https://twitter.com/

https://twitter.com/

