
Forskningsformidling på 

Twitter 
 

CIENS 

1. November 2012 

Nina Furu 



• Jobber med webkommunikasjon og webstrategi 

• Partner i tenketanken Webgruppen 

• Driver Nettredaktørskolen  

• Styreleder i Webforum Norge 

• Kurs- og konsulentvirksomhet 

• www.nettredaktor.no 

• www.websuksess.no  

• Mangeårig portalredaktør 

• Lærebokforfatter 

• Med mer  

Nina Furu 

http://www.nettredaktor.no/
http://www.websuksess.no/


• Holder på til senest 15.30 

• Tar pause ca hver time 

 

• Presentasjonen sendes ut i etterkant 

• (Du får også lenke på siste slide) 

Praktisk 



 

 

 

• www.antisweden.no   

Den mandagen jeg snakket med 3000 

mennesker før lunsj 
…på grunn av én 

tweet 

http://www.antisweden.no/


 



 



 



• Kl 08.00: 20 besøk 

• Kl 09.00: 140 besøk 

• Kl 10.00: 650 besøk 

• Kl 11.30: 2980 besøk 

Trafikk 



 





Kirthi Kalyanam 

• ”Hubs” 

• ”Authorities” 



• Spredningskanaler: Twitter, Facebook, Instagram, 

Linkedin … 

 

• Landingskanaler: Blogg, webside, nettbutikk … 

Spredning og landing 



 

Twitter 



• Mikroblogging 

• Ikke gjensidig 

• Ideell for å snappe opp tips 

• Ingen uttømmende kanal 

 

Twitter 



 



 

Er du på Twitter? 



 



 



 



• Brukernavn 

• Hashtags 

• Menypunktene 

• Meldinger 

• Bygge followers 

• Annonsering 

• Verktøy 

Elementene på Twitter 



 

 

 

 

• Brukernavn er klikkbare 

• Bruk dem i meldinger 

• Bruk dem på presentasjoner 

Brukernavn 



 



 



 



 

Mentions 



• Alle følger med på sine egne mentions 

• Gi mention til de du ønsker skal bli oppmerksom på deg 

• Gi mention når du ønsker at noen skal svare på en sak 

du er opptatt av 

• Gi mention når du snakker om noen 

 

• Det er høflig å gi mention tilbake når du selv får mention 

Mentions 



 

Hashtags 



 



 



• Angir tematisk kontekst 

• Gjør tweeten din synlig for alle som klikker på eller følger 

den hashtaggen, enten de følger deg eller ikke 

• Hashtagger er ofte nøkkelen til synlighet på Twitter, og 

gjør deg uavhengig av antallet followers du har (selv om 

det jo ofte er et mål å bygge followers) 

Hashtagger  



 



 



 

#BeBold (RIM / Blackberry) 



• Alle kan skrive en hashtag og finne på en ny hashtag 

• Når # brukes foran et ord, blir ordet klikkbart 

• Når mange bruker den samme hashtaggen skapes en 

tematisk kontekst 

 

Hashtags 



 



 



 

Skrive for Twitter 



• Twitter tillater ikke meldinger på mer enn 140 tegn 

• Det betyr at du må være kort og konsis 

140 tegn er grensen 



 

Tips for å skrive for Twitter 



• Folk følger deg fordi de føler du har noe fornuftig å melde 

• Ikke skuff dem! 

• Nyttig innhold kan være: 

• Et fyndord 

• Et tips 

• En mening 

• En anbefaling/lenke 

• En retweet 

 

Du må ha noe å melde 





Unngå svada … 



Unngå svada … 



• … men de må forkortes 

• Twitter forkorter nå lenker automatisk 

 

• (Ellers kan man jo for eksempel bruke … 

• Bit.ly 

• Ow.ly 

• Goo.gl)  

 

Bruk lenker 



 



• Videresending av en tweet til dine followers kalles å 

retweete 

• Retweet med retweet-knappen … 

• … eller skriv RT og @-navnet til den som opprinnelig har 

kommet med tweeten 

• Det er pent å skryte av andre 

• Er det noen du anbefaler å følge? Gjør #ff eller #ffnor 

(Follow Friday) 

• Husk at @foran brukernavnet gjør det klikkbart (eller 

klikk svar på en melding, så kommer det opp automatisk) 

Løft gjerne fram andre 





Bruk hashtagger 

• #-tegnet er viktig 

• #-tegnet gjør at du kommer opp når andre søker 

• #-tegnet gir deg nye followers, hvis du tweeter inne i et 

temaområdet og bruker relevante hashtags 

 

• … Og hvis du er sint, er #fail en luftekanal (selv om 

kanskje ikke all frustrasjon egner seg på Twitter) 



 



• Hvis du har evnen til å være vittig på 140 tegn, så utnytt 

den for det den er verd! 

• Alle liker en god latter! 

• Morsomme tweets blir ofte retweetet 

Vær gjerne morsom 



 



• Husk at hvis du formidler noe nyttig og interessant er 

sjansen større for at noen retweeter deg 

• Når noen retweeter deg kommer du plutselig ut til aller 

deres followers også – og plutselig kan trafikken din 

vokse eksponentielt 

 

Skriv for retweeting 



• Skriv godt innhold (fra dag 1!) 

• Begynn med de nærmeste 

• Følg andre 

• Bruk hashtags 

• Promoter twitter-feeden på websiden 

• Skriv for retweeting 

• Skriv godt nok til at noen #ffnor’er deg 

 

 

Hvordan bygge opp followers? 



 

Content is king! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/St._Edward's_Crown.svg


 

Verktøy 



 



 

Gratis 

timing av 

tweets 



 



 



• www.twitterfeed.com 

• www.socialoomph.com 

• www.tweriod.com  

• www.tweetdeck.com 

 

Verktøy 

http://www.twitterfeed.com/
http://www.socialoomph.com/
http://www.tweriod.com/
http://www.tweetdeck.com/


• www.ninafuru.no/ciens    

 

Presentasjonen 

http://www.ninafuru.no/ciens


 

 

Nina Furu 

www.webgruppen.no   

Mobil 92208015 

nina@webgruppen.no  

 

 

 

Lykke til, og takk for meg! 

http://www.webgruppen.no/
mailto:nina@webgruppen.no

