
1 

 

TWITTER-GUIDELINES TIL FORSKERE 

Hvad er Twitter? 

Twitter er et socialt medie, hvor man ved hjælp af indlæg på max 140 tegn kan interagere 
med andre brugere. Man kan eksponere egne holdninger og f.eks. forskningsresultater og 
indgå i diskussioner med andre og videndele. På Twitter kan man finde fagfæller at 
kommunikere med f.eks. andre inden for sit fagområde. I Danmark er det primært 
videnseliten, journalister og kendisser, der bruger Twitter. Der er ca. 570.000 danskere på 
Twitter (i 2014). Internationalt er mediet væsentlig mere brugt med 284 millioner brugere 
(i 2014), hvilket giver stor mulighed for at finde andre indenfor sit felt. 

Præmissen for at få noget ud af Twitter er at deltage i samtalen. Derfor anbefaler vi 
personlige profiler frem for profiler, der er oprettet for større enheder. Personlige bidrag til 
samtaler og en stemme med et ansigt har langt bedre muligheder for at skabe dialog og 
netværke. 

Twitter kan ikke sammenlignes med andre netværk som eksempelvis Facebook. Twitter 
anvender ikke princippet "venner", men derimod kan man "følge" personer, og man kan få 
"følgere", men det behøver ikke være gensidigt.  
 
AU driver også en Twitter-profil, der dækker udvalgte begivenheder, opretter samtaler om 
fag og viden, som forskere og studerende kan bruge, når de netværker. Profilen hedder 
@AarhusUni og drives i Universitetsledelsens stab. Målgruppen er studerende, AU 
forskere og øvrige interessenter i viden og uddannelse. Har du indhold, du gerne vil have 
delt her, kontakt dit instituts kommunikationspartner. 

Sådan kommer du i gang 

Du kan oprette en profil via pc eller via Twitters apps til smartphones og tablets. Når du 
kommer ind på væggen, ser du indhold, som dem, du følger, har skrevet, delt eller 
kommenteret. Indhold på Twitter er emnedelt ved hjælp af hashtags (#) 

 Skriv en såkaldt bio-tekst, som er den tekst andre kan se om dig. Det er 160 tegn der 

beskriver hvem du er, hvad du laver på Twitter og hvad folk får ud af at følge dig. 

Inkluder evt. vigtige nøgleord du gerne vil findes på + upload et billede! En upersonlig 

profil vil brugere ikke interagere med 

 Opbyg netværk – kræver en indsats og tager tid  

o Følg andre  

o Find ud af om nøglepersoner i dit netværk er på Twitter 

o Kig i andres lister 

o Søg på hashtags 

o Vær aktiv – følg tilbage, svar, retweet 

 Tweet jævnligt – men godt indhold er vigtigere end aktivitetsniveau 

 Vær klar til samtale når du tweeter, tjek løbende  

 Lær af dem, der er dygtige på Twitter 

http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/kontaktpersoner/
https://mobile.twitter.com/signup
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 Prioriter indhold der kan få opmærksomhed og viralt liv. Undgå at spamme følgere 

 Gør opmærksom på din Twitter-profil fx i din i autosignatur, på din egen Facebook 

eller LinkedIn 

Sådan tweeter du 

Tweets: Et tweet kan max være på 140 anslag (inklusiv mellemrum, hashtags og links). 

Hashtags: Alle tweets skal indeholde et eller flere hashtags (#) for at andre kan finde dit 
tweet, da hashtags bruges til at emneindeksere. Brug lidt tid på at finde de hashtags, der 
bruges om dit emne, ved at søge på Twitter og vælg de mest udbredte. Et hashtags kan kun 
stå i ét ord. Du kan finde relevante og aktuelle hashtags på Overskrift.dk – ellers se forslag 
nedenfor 

Links: Forkort links, da de indgår i de 140 tegn, via Bitly.com. Kopier dit link til f.eks. dit 
forskningsresultat eller en pressemeddelelsen ind, programmet forkorter linket og brug 
det nye, forkortede link i dit tweet. Du behøver ikke oprette dig som bruger for at bruge 
Bitly. 

Billeder og videoer: Brug dem, hvor det giver mening. Billeder og videoer kan være med 
til at variere tweets og gøre dem mere iøjnefaldende i strøm af ren tekst. Billeder tilføjes 
inde i selve tweetet. 

Sprog: Vælg sprog i forhold til, hvem du vil i kontakt med. Du kan sagtens skifte mellem 
dansk og engelsk på sin profil, så længe sproget passer til den samtale du deltager i. Er dit 
tweet både relevant i Danmark og internationalt, kan du tweete dem på hvert sit sprog med 
ca. ½ time imellem. Skriv i et sprog, der passer til din målgruppe. Vær opmærksom på, at 
det kan være andre hashtags, der er relevante i international kontekst.  

Tidspunkt for tweets: Man kan tweete, når man vil, da indhold ofte findes via søgning 
på hashtags. Eller afhængig af hvornår ens målgruppe er tilgængelig. 

Når du tweeter: Hold øje med dit tweet den første times tid, vær klar til at svare på 
spørgsmål eller tilbyde yderligere information. Og overvåg derefter løbende for respons. 

Antal tweets: Der er intet krav om hvor aktiv du skal være. Prioriter indhold der kan 
skabe opmærksomhed og lad vær med at spamme dine følgere. Der er ok at være mindre 
aktiv i nogle perioder. 

Foretrukken: At synes godt om tweets, gemme tweet til at finde tilbage til det 

Retweets: At dele andres tweets på sin egen side 

Mentions: Deltag i samtaler ved at skrive @navnet-på-modtageren f.eks. @aarhusuni. 
Det er god stil på Twitter at bruge mentions, når man omtaler andre 

Opbyg følgergruppe: Følg andre og vær aktiv med at kommentere/retweete andres 
tweets. Det øger chancen for, at nogle vil følge dig. 

Lister: Saml dem du følger i relevante lister, som andre kan abonnere på 

Statistik: Login via analytics.twitter.com og aktiver twitters analysemodul. Herefter kan 
du på samme websted se hvor mange der ser dine tweets, klikker på links og så videre. 
Brug værktøjet til at måle, hvilke hashtags og brugere du har mest succes med at bruge. 

http://www.overskrift.dk/
https://bitly.com/
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Relevante hashtags:  

AU hashtags 

#AarhusUni: Når du vil kommunikere til AUs twitternetværk, informationer og aktiviteter 
der kan være relevante for studerende, alumner, medarbejdere, forskere. 

#yourniversity: Studielivet på AU. Find #AUstudiestart, #AUspeciale og flere på 
Yourniversity.dk   

#altudvalg: Diskussioner om kvalitetsudvikling i uddannelsessystemet.   

Twitterkultur 

#twitterhjerne: Stil spørgsmål til andre tweeps, hvis du fx ikke kan finde svaret på Google. 

#FFdk: Dansk ‘Follow Friday’, hvor man anbefaler folk at følge på twitter om fredagen 

#nypåtwitter: Giver nye folk på twitter en chance for lidt ekstra eksponering 

#dennedag: Inspireret fra #onthisday kan man skrive om historiske begivenheders årsdag 

Samfund 

#dkpol: Dansk politik. Det mest brugte hashtag i Danmark 

#dkforsk, forskningsrelevante emner 

#uddpol: uddannelsespolitik 

#dkvid: nyheder fra videnskab og forskning 

#ftlive: Livetweets fra Folketinget 

#kompoldk: Kommunal- og lokalpolitik i Danmark (kickstartede midt december 2013) 

#eudk: EU-politik – #ep14dk for Europaparlamentsvalget 

#fmdk: Alle tweets om Folkemødet bør bruge dette hashtag 

#km15dk: Om Kulturmødet 2015 

#sundpol: Sundhedspolitiske emner 

#dkforsvar: Diskussion om forsvaret og forsvarspolitiske emner 

#dkøko: Om dansk økonomi 

#finanskrise: Om den seneste finanskrise 

#dkgreen: Miljø, bæredygtighed og klima-snak 

#arbejde: Tweets om arbejdsmarkedet startet af Ugebrevet A4 

#kulturdk: Alt om kultur i Danmark 

#dklit: Alt om litteratur i Danmark 

#dkaid: Om dansk nødhjælp, hvor især hjælpeorganisationerne tweeter 

Erhvervsliv 

#dkbiz: Danske erhvervstweets, hvor også #erhverv bruges lidt 

#danskbyggeri og #byggeri: Tweets om byggeriet i Danmark 

http://yourniversity.au.dk/
https://twitter.com/#twitterhjerne
https://twitter.com/#ffdk
http://twitter.com/#nyp%C3%A5twitter
https://twitter.com/#dennedag
https://twitter.com/#dkpol
http://twitter.com/#ftlive
http://twitter.com/#kompoldk
http://twitter.com/#eudk
http://twitter.com/#ep14dk
https://twitter.com/#fmdk
http://twitter.com/#km14dk
http://twitter.com/#km14dk
http://twitter.com/#km14dk
https://twitter.com/#sundpol
http://twitter.com/#dkforsvar
http://twitter.com/dk%25c3%25b8ko
http://twitter.com/#finanskrise
http://twitter.com/#dkgreen
https://twitter.com/#arbejde
https://twitter.com/#kulturdk
http://twitter.com/#dklit
http://twitter.com/#dkaid
https://twitter.com/#dkbiz
http://twitter.com/#erhverv
http://twitter.com/#danskbyggeri
http://twitter.com/#byggeri
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#dkfinans: Finansnyt 

#salgdk: Handelsorienterede tweets 

#ivaerk, #iværksætter og #iværksætteri 

#vidanskere: Initiativ fra Børsens journalister, der i 2013 afdækker, hvad vi danskere er 
gode til i den globale konkurrence 

Fagligt, andet 

#dkkultur og #kulturdk: Danske tweets om kultur 

#dkvid: Videnskab 

#dkøko: Tweets om økologi 

#dkfood og #fødevarer: Om fødevareerhvervet, fødevarepolitik og fødevareindustri 

#lederchat: Hashtag for lederviden og tweets mellem ledere 

#skolechat: Skole og uddannelse for bl.a. skolelærere 

#gymnasiechat 

#dkgame: Spil i Danmark, hvor især spiludviklere og spiljournalister diskuterer spil fra 
danske producenter 

Medier 

#medienyt: Nyheder om medier 

#dkmedier: Mediediskussion 

Sociale medier 

#smdk og #somedk: Diskussion af sociale medier i Danmark med masser af tips og 
læsning 

#in: LinkedIn – kan også indstilles til at autoposte på din LinkedIn-profil, hvis dette tag 
bruges 

#fb: Facebook – kan også indstilles til at autoposte på din Facebookprofil, hvis dette tag 
bruges 

Folkeoplysning 

#kriseinfodk: Beredskabsmyndighedernes hashtag hvis store ulykker eller katastrofer sker 

#politidk: Servicetweets til og fra politiet 

Events 

#aarhus2017 Europas kulturby i 2017 

#ns15 – Northside Festival 

#spotfestival/ #spot15 

#aarhusfestuge: Om Århus’ Festuge 

 

Læs mere om Twitter  

https://twitter.com/#dkfinans
https://twitter.com/#salgdk
https://twitter.com/#iv%C3%A6rks%C3%A6tter
https://twitter.com/#iv%C3%A6rks%C3%A6tteri
http://twitter.com/#vidanskere
http://twitter.com/#dkkultur
http://twitter.com/#kulturdk
https://twitter.com/#dkvid
http://twitter.com/#dk%C3%B8ko
http://twitter.com/#dkfood
http://twitter.com/#f%C3%B8devarer
https://twitter.com/#lederchat
https://twitter.com/#skolechat
https://twitter.com/#dkgame
https://twitter.com/#medienyt
https://twitter.com/#dkmedier
https://twitter.com/#smdk
http://twitter.com/#somedk
https://twitter.com/#in
https://twitter.com/#fb
https://twitter.com/#kriseinfodk
https://twitter.com/#politidk
https://twitter.com/#aarhus2017
https://twitter.com/#aarhusfestuge
https://support.twitter.com/articles/20170356-ofte-stillede-sprgsmal-om-twitterhttps:/support.twitter.com/articles/20170356-ofte-stillede-sprgsmal-om-twitter

