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SOCIALA MEDIER
Vilka finns och till vad används dom?
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Läs användarvillkoren!
Innan du ansluter dig till
något socialt medium är
det viktigt att läsa
användarvillkoren speciellt
de avsnitt som handlar om
hur dina uppgifter och det
du laddar upp kommer att
användas.
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Facebook
• Facebook är ett socialt medium eller en social
nätverkstjänst som grundades i februari 2004 och
drivs och ägs av Facebook, Inc
• I mars 2013 hade Facebook mer än 1,1 miljard
aktiva användare
• Användarna kan skapa en personlig profil, lägga
till andra användare som vänner och utbyta
meddelanden, samt få automatiska meddelanden
när någon postar meddelanden eller media på
deras profil. Dessutom kan användare ansluta sig
till intressegrupper, som exempelvis arbetsplats,
skola eller universitet.
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Facebook – Kritik
• Bilder som laddas upp på Facebook ägs också av
dem automatiskt. Det kan handla om privata
bilder men även videoklipp som medlemmarna
laddar upp.
• Den information som Facebookanvändare fyller i
sin profil används för att skräddarsy annonser.
Detta kan tolkas som att Facebook säljer sina
användares personuppgifter.
• Ett par fall har uppmärksammats i media där
Facebook har censurerat innehåll.
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Skype
• Skype är ett företag samt företagets viktigaste
programvara. Företaget är verksamt inom området
Internetbaserad kommunikation
• Skype är ett program för IP-telefoni (en överföring av
röstsamtal och dylikt via datornätverk baserade på
internetprotokollet (IP).), som använder sitt eget hemliga
protokoll.
• Man behöver ha programmet Skype installerat på sin dator
eller sin mobiltelefon, samt ett användarkonto.
• Man kan även använda webbkamera för att se varandra
under samtalet. Samtalet sker över befintlig Internetkoppling och inga uppkopplingsavgifter, minutavgifter eller
abonnemangskostnader betalas, utöver dem för Internetanslutningen, då båda parter i samtalet använder Skype.
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Twitter
• Twitter (engelska för ’kvitter’ eller ’kvittra’) är en
social nätverkstjänst och mikroblogg där man skriver
meddelanden, så kallade tweets, med en begränsning på 140
tecken. Denna tweet visas öppet på användarens profilsida.
• Alla Twitter-användare kan skicka (tweeta eller twittra)[2] och
läsa tweets via Twitters webbplats.
• Användare kan prenumerera på andra användares
meddelandeflöde, vilket kallas ”att följa” (engelska follow), en
prenumerant kallas ”följare”
• De flesta väljer istället att utnyttja appar, eftersom dessa är
anpassade för att fungera exempelvis i en mobiltelefon eller
som fristående program.
• Det kostar ingenting att använda Twitter, men
telefonoperatörskostnader kan förekomma om man exempelvis
väljer att skicka och läsa tweets via SMS
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Youtube
• Youtube (i marknadsföringssammanhang
skrivet YouTube) är en videogemenskap, det vill säga en
webbplats med videoklipp som laddas upp av dess
användare, med tillhörande diskussioner och sociala
medier-funktioner.
• Youtubes slogan är "Broadcast Yourself" (ungefär
publicera dig själv) vilket speglar företagets idé: att
tillhandahålla möjlighet för videouppladdning.
• Besökare uppmuntras att registrera ett konto, som gör
att man kan ladda upp videosekvenser. Man behöver
dock inget konto för att titta på andra användares filmer.
• Personligt material (t ex filmade familjesammankomster)
kan göras tillgängliga endast för dem man vill ska se
filmerna (t ex familj och vänner). Men man kan också
ladda upp material som är tillgängligt för alla att titta på.
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Instagram
• Instagram är en gratis mobilapplikation för
fotodelning och ett socialt nätverk
• Programmet tillåter användaren att ta bilder,
lägga på ett filter (som förvandlar utseendet
och känslan) och därefter dela med sig av
bilden till olika sociala medier, som Facebook,
Twitter och Tumblr
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Tumblr
• Tumblr är en bloggplattform där
användaren kan publicera olika typer av
material som texter, bilder, filmer,
länkar, chatt, citat och ljud till sin
tumblelog.
• Användarna kan följa andra användare
och se deras inlägg
i sin panel.
• Användare kan
"gilla" och
återblogga inlägg
på Tumblr.
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