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Nye venner på sosiale media. 

 

Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan finne nye venner på internett med hjelp av sosiale 

medier som Facebook, Twitter med flere. For å finne nye venner er det praktisk å kombinere det 

sosiale med en hobby.  

Hvis du er usikker og utrygg på dette temaet så vil nettsikkerhet belyses. Husk at vi alltid er ansvarlige 

for egen sikkerhet.  

Internett er en verden full av muligheter, du kan utvikle nye eller eksisterende interesser. Kanskje du 

strikker, driver med bridge, samler frimerker? Liker du å reise på turer inn og utenlands? Er du 

fascinert av bysantinsk historie, glad i gammel og ny musikk? Har du kjæledyr eller har du en grevling 

i taket? Det finnes nærmest ingen grenser for hva som finnes på internett. Du kan lære mye og du 

kan gi av din erfaring. Det er mulig å starte et eventyr, hvor opplevelser på skjerm og tastatur blir til 

vennskap og kanskje mer. Nøkkelen til nye vennskap på internett er å vedlikeholde interessen og 

kunne uttrykke seg overfor andre gjerne med en kombinasjon av tekst, bilder og video.  

 

Hvorfor sosiale medier?  

Sosiale medier er ofte negativt omtalt i media, men de gode og givende opplevelsene er sjelden 

representert. For mange har det vært et spørsmål om hvor mange følgere kan jeg få? I stedet kan vi 

bruke energi og tid til å få skape god kontakt. Du kan få kontakt med gamle kjente, og finne nye 

venner. Trenger du råd eller hjelp så er det mulig å spørre på et passende forum. Informasjon og 

kunnskap er lett tilgjengelig på internett, sosiale medier kan styrke det ytterligere. Du finner både 

virkelige og liksom-eksperter på det meste.  

 

Hva slags innhold tilbys på sosiale medier?  

På sosiale finner du alt fra nyheter, sport, matlaging, faglige kunnskapsmiljø, kjendiser og de som 

prøver å bli det, politikk og politikere, og interesseorganisasjoner. Det er bedrifter som både vil 

markedsføre men også ofte tilby en kanal for service. Du finner egne fora for de hobbyinteresserte 

og forøvrig alle som vil "skravle". Søk og du skal finne. Med så mange aktører er det mulig å stille 

spørsmål og få mer eller mindre gode svar.  

Et fellestrekk ved de sosiale mediene er at du må registrer deg som bruker. Som regel har tjenestene 

mulighet til å begrense innsyn for ukjente hvis du ønsker å kommunisere med kun visse personer. 

Det kan være praktisk å skjule en enkelt melding, til at du kan skjule alt unntatt profilen din. Det kan 

også være mulig å begrense tilgang til kun de du ønsker skal se ditt innhold.  

De fleste sosiale tjenester kan du bruke på pc og mobile enheter. Instagram og Snapchat har ikke app 

for PC. En app er en applikasjon eller program som kan kjøres på mobile enheter eller PC.  
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Hvordan bør jeg forholde meg til sosiale medier?  

Det er jo avhengig av hvor mye du ønsker å få ut av mediene. Du kan ha stor nytte av å være en 

passiv bruker. Det er mye å følge med på. Twitter og Facebook har ofte oppdaterte meldinger fra 

lokale nødnummer som brann, politi etc. til lokale meldinger om nyheter, samferdsel og vær. I tillegg 

kan man se hva gamle venner eller ukjente skriver om.   

Kanskje du ønsker å glede andre med dine siste strikkeoppskrifter, fotballagets store triumf, luftetur 

med bikkja eller kulinariske eventyr? Eller kanskje du har hatt en trist dag? Da kan du legge ut 

meldinger, bilder og videoer. Kanskje får du hyggelige kommentarer eller hjerteikoner som tyder på 

at andre liker innlegget ditt. Kanskje du finner en gammel bekjent fra skole eller yrkesliv eller tar opp 

kontakten med slektninger i utlandet?  

Vær sikker og trygg  

 Husk at det er ikke alt du vil dele med alle kjente og ukjente. Tenk deg godt om før du oppgir 

adresse, telefon, epost ol. til ukjente.  

 Legg ikke ut bilder av andre uten at du spør om lov først. 

 Alt som du legger ut på internett kan potensielt følge deg der resten av livet.  

 

Hva bør jeg prøve?  

FACEBOOK 

Facebook er godt kjent og har mange brukere. Du må opprette en brukerprofil, da kan du legge inn 

informasjon om deg selv sammen med selvportrett. Du kan skrive oppdateringer, laste opp bilder og 

videosnutter. Du kan skrive og sende meldinger til andre medlemmer.   

Her har du mulighet til å finne gamle kjente og skaffe deg nye venner. Du får ofte nye venneforslag 

basert på interesser og venners venner. Facebook har også grupper og sider for ulike interesser, som 

du kan melde deg inn i eller følge. Du kan finne grupper ved å klikke på søkefeltet øverst på siden. 

Resultatet vil vises under. Merk at det også er en rad under søkefeltet som gir flere typer 

søkeresultat avhengig av om det er informasjon fra person, side eller gruppe.   

 I tillegg er Messenger en egen meldingstjeneste som gjør det mulig å sende private meldinger til 

kjente og ukjente. Er det en fremmed du sender melding til, kan de velge om de vil svare deg eller la 

være.  

TWITTER 

Twitter er en mikrobloggtjeneste. En blogg er en tjeneste hvor man skriver det man har lyst til for seg 

selv eller et publikum.  Det kalles mikro fordi du kan skrive kun korte meldinger/oppdateringer, legge 

ved bilder og små videosnutter. Her må du også opprette en profil med kort beskrivelse av deg selv 

og hva du finner interessant.  
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Styrken til Twitter er at andre kan raskt se hvem du er og hva du skriver om. Siden Twitter har færre 

tjenester enn Facebook så kan den være enklere å lære. Det hevdes at Twitter er ustrukturert og gir 

dermed liten sosial nytte. Andre mener det er en fordel at fokuset er på meldingene.    

En annen viktig fordel med Twitter er at du her finner både politi, brann, lokale og internasjonale 

nyheter lett tilgjengelig. Brenner det hos naboen? Sjekk brannvesenet på Twitter såfremt ditt lokale 

brannvesen er på Twitter. Andre praktiske eksempler er NSB, Bane Nor, Ruter, Statens vegvesen, 

kommuner og regjering.  

INSTAGRAM 

Instagram er en tjeneste som er basert på deling av bilder. Her kan du velge hva du ønsker å se eller 

du kan dele ditt innhold med andre. Det kan være bilder og videosnutter av personlig karakter til det 

alt mulig.  Et greit alternativ hvis du ønsker å dele på opplevelser til kjente og ukjente. Ønsker du 

heller å finne glede i å se på andres innlegg med bilder og videoer, så er det bare å søke på et tema 

og følge tilbyderne.  

Når du har lyst til å vandre på minnestien og ikke minnebrikken, så kan du se på bilder du selv har 

tatt og lastet opp. Mennesker, årstider, reiser og selskap gir gjenopplevelse av fargerike øyeblikk.  

PINTEREST 

Pinterest er en oppslagstavle. Hvert oppslag kalles for en pin. Alt som deles på Pinterest må ha et 

bilde som innholdet kobles til. Innholdet kan være en webside med tekst, bilder og eller video. Hvis 

du videreposter en pin så heter det repin. Du kan selv gruppere pins ved å lage nye oppslagsbrett.  

Pinterest er en fin måte å samle og dele på innhold du finner på Pinterest og internett forøvrig.  

SNAPCHAT 

 Snapchat er en meldingsapp hvor bilder og videosnutter slettes etter kort tid. Det sosiale tilsnittet på 

Snapchat er at du kan følge andre Snappere, og hvis du har lyst så kan andre følge deg.                          

 

Hvordan begynner jeg?  

1. Skaff deg en brukerkonto på den tjenesten som du har lyst til å prøve ut. 

2. Skriv en kort og god brukerprofil. Hvem du er og hva som interesser deg.  

3. Søk opp og følg personer som du ønsker å komme i kontakt med. Kommenter med gode 

meldinger.  

4. Har du ønske om å dele dine opplevelser med andre, så kan du skrive meldinger som gir 

andre lyst til å følge deg.  Det kan være opplevelser, meninger med mer.  

5. Kontakt med andre kan gjøre at enda flere kan følge deg.  

6. Lær av andre brukere med aktive følgere, se hvordan de får både respons og nye følgere.   
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7. Send meldinger direkte til andre brukere, fra bruker til bruker.  

Vis interesse, hensyn og omtanke. Desto mere energi du legger i å nå andre desto større er sjansene 

for at du faktisk får kontakt med andre. Det er flere måter å få kontakt på. Skriv en liten historie, lag 

daglige små underholdende meldinger. Er du fotballfan, finn andre supportere. Har du kanskje en 

vanskelig sykdom, finn andre pasienter. Har du kjæledyr så finn andre eiere som har tilsvarende art 

og rase. Med humor og kjærlighet til et dyr, så er det lett å forme små og morsomme oppdateringer 

eller svar til andre. Det kan andre finne glede i.  

Og pass på at du selv velger hvor mye energi og tid du ønsker å bruke.                  

 

Lykke til!                   

 

 

Halvor Even Blindern, Seniornett Norge 


