Mikrobloggning liknar bloggning i den bemärkelsen att användaren uppdaterar sin
status. En skillnad är dock längden per bloggpost. Inom mikromedia används oftast
högst 140 tecken per meddelande. Språket
som förmedlas påverkas även det, då ett
begränsat antal ord bidrar till kortare och mer
koncisa budskap. Mikrobloggning skapar ett
nytt paradigm inom konversationer i den bemärkelsen att det påverkar hur vi kommunicerar med varandra. Jeremiah Owyang som
2007 myntade uttrycket ”Media Snackers”
beskriver att en ”Media Snacker” är någon

Twitter - Twitter är i dagsläget den
största mikrobloggtjänsten. Twitter (av engelskan – kvitter, kvittra) är en social nätverkssida och mikroblogg som möjliggör för
användare att uppdatera sin webbdagbok
och läsa andras uppdateringar (betecknas
tweets), vilka består av textinlägg om högst
140 tecken.

som konsumerar eller delar de allt kortare
budskapen. Möjligheten till att kommentera
finns på samma sätt som inom bloggarna
men på ett kortare och mer koncist sätt.

ings- och segmenteringsvariablerna.
Sociala nätverksaggregatorer
- Sociala nätverksaggregatorer är tjänster
som tillåter att innehållet från flera sociala
nätverk samlas till en gemensam plats. Till
exempel kan statusuppdateringar från flera
nätverk integreras till ett nätverk, vilket
underlättar för användaren då antalet inloggningar reduceras till en. Tanken är att en
aggregator ska underlätta organiseringen
och användandet av sociala nätverkssidor.

Facebook för 200 000 dollar. Den 2 september skapades en high school-version
av Facebook och snart öppnades den
även för skolor i Storbritannien, Australien,
Mexico och flera andra länder. I december
hade sidan mer än 11 miljoner användare
världen över.Expansionen fortsatte till nya
länder och universitet och samarbeten med
andra företag, såsom iTunes och Blogger
skapades. Närvarande har milstolpen för
350 000 000 användare nåtts.

Social
media

Facebook är en nätgemenskap som grundades 4 januari 2004 av studenten Mark
Zuckerberg. I april 2009 uppskattades att
sidan hade över 200 miljoner medlemmar
världen över och växer snabbast av alla
sociala nätverk och communities[1] och i
december 2009 över 350 miljoner.[2] Mark
Zuckerberg grundade The facebook i januari
2004, då han studerade på Harvard University. Då var sidan endast till för Harvardstudenter, och redan under första månaden
fick sidan många användare. Facebook
expanderade till MIT, Boston University och
Boston College. I april öppnades sidan för
fler skolor och under 2005 sålde AboutFace
Corporation domänen facebook.com till

Facebook

Sociala nätverk – Sociala nätverk är
digitala platser där människor kommunicerar med varandra, så kallade online communities. Medlemmar skapar profiler, knyter
band med andra och utforskar gemensamma intressen och andras aktiviteter. Kommunikation mellan medlemmar sker genom
statusuppdateringar eller via meddelanden.
Många sociala nätverk har blivit plattformar
som möjliggör användande av mini-applikationer (plugins), dessa utökar möjligheterna
vad vänner kan göra sinsemellan. Facebook är idag det största webbcommunity
med uppskattningsvis cirka 200 miljoner
användare världen över. I denna stund har
företaget de mest avancerade positioner-

online communities
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