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Hvad

Hvorfor

Formålet med
lister

Lister er en samling af twitterhandles, dvs. twitterbrugere, som du
eller en anden har samlet.
Det kan være danske folketingspolitikere, politikerne i en
kommune, danske journalister, internationale medier.
Det kan også være dine helt egne sammensætninger af brugere i
forbindelse med dækningen af en bestemt sag.
I listen får du kun de tweets, som de pågældende selv sender og
altså ikke retweets eller tweets, hvor de er nævnt, de såkaldte
mentions.
Med en liste kan du nemt følge bestemte twitter-profiler, uden at
deres tweets konstant ligger og fylder i din normale strøm.
Eller du kan bruge listerne til at differentiere mellem dem, du vil
følge, så du ikke får en alt for uoverskuelig strøm, hvis du
efterhånden følger mange.
Eller du kan bruge listerne til at samle twitter-profiler i emnegrupper, som er relevante for, hvad du dækker.
Listerne er også smarte, hvis du gerne vil følge en persons tweets,
men helst slippe for vedkommendes twitter-korrespondance med
andre. Der er nogle, der virkelig laver mange svar til andres tweets,
og det kan nogen gange godt fylde lidt rigeligt.

Opret en liste

Gå ind fra din twitter-profil. Klik på lister og klik på opret. Søg og
vælg folk eller organisationer, du vil have med på listen.

Når du har fundet en twitter-profil, som du ønsker at følge, så klik
på ”Add or remove from lists…”:

Hvordan

Kaas & Mulvad | 10.06.13 | Internet | Sociale medier | Twitter-lister
HUSKESEDDEL

En liste kan være public eller private. Dem, man følger på private
lister, får det ikke af vide, og de kan heller ikke ses på ens
”following”-liste af dem, der måtte kigge der. Med public får de
liste-inkluderede det at vide.
Importer en
liste

Find en god liste, som bliver vedligeholdt af en anden, som du har
tillid til. Eller som du vil følge af en anden grund.
Klik på Subscribe.

