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Sociala medier på biblioteken 
 
Regionbibliotek Stockholm drev på uppdrag av Stockholms läns Biblioteksråd arbetsgruppen 
”Sociala medier på biblioteken” 2010-2016. Arbetsgruppen ordnade konferenser och 
omvärldsbevakade inom området. Arbetsgruppen bildades 2010 då Regionbiblioteket tillsammans 
med Ekerö bibliotek arrangerade en heldagsworkshop om sociala medier på bibliotek, med syftet 
att diskutera strategier och policys. En ny konferens arrangerades 2012 med kommunikation och 
interaktion i fokus. 2014 anordnades ytterligare en konferens med inriktning integritet och juridik, 
samt en heldag 2015 som tog upp frågor kring normkritik, bilder och ungas digitala närvaro. Våren 
2016 ordnades en halvdag om algoritmer och filterbubblor. 
 
Arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” har bestått av medarbetare från olika 
bibliotekstyper i länet, deltagarna har skriftat genom åren. Tillsammans har vi omvärldsbevakat, 
diskuterat aktuella teman, bloggat och planerat. Det stora värdet har varit den samverkan och 
fortbildning som skett över biblioteksgränserna där vi har haft mycket att lära av varandra. 
Arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet 2016/2017. 
Våren 2016 genomförde vi en enkät för att utvärdera arbetsgruppens insatser och undersöka 
bibliotekens användning av sociala medier.  
 
Det här dokumentet innehåller alla de blogginlägg som publicerades 2010-2016 på bloggen 
sociala medier på biblioteken. Dokumentet är arrangerat så at det senaste inläggen är först 
publiceras och sist i dokumentet det allra första blogginläggen.  
 
Hanna Johansson 
Cecilia Brisander  
Regionbibliotek Stockholm 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slutrapport från arbetsgruppen om sociala medier på bibliotek 
Arbetsgruppen för sociala medier fick 160311 i uppdrag av Biblioteksrådet att utvärdera de insatser som 
arbetsgruppen gjort under den tidsperiod som arbetsgruppen varit verksam, 2010-2016. Under maj månad 
skickade vi ut en enkät, med frågor kring bibliotekens användning av och förhållningssätt till sociala medier. 
Enkäten skickades ut till tidigare deltagare på arbetsgruppens olika evenemang samt till annan 
bibliotekspersonal i länet via Regionbibliotekets kontaktlistor. Vi fick in 56 svar. En kompletterande enkät med tre 
frågor skickades ut i juni, den besvarades av 33 stycken. Det här materialet bygger på svar från de båda 
enkäterna. Enkäterna innehöll frågor kring två större områden. Det ena vi ville undersöka var om biblioteken 
finns i sociala medier och i så fall i vilka kanaler. Vi ville även samla in tankar kring bibliotekens syften och mål 
med att finnas i sociala medier, och kring olika dilemman som den digitala närvaron kan föra med sig. Det andra 
området som vi ställde frågor om var om respondenterna har kännedom om biblioteksrådet och dess 
arbetsgrupp för sociala medier, om de tagit del av några av de insatser som arbetsgruppen gjort och vilka 
effekter dessa i så fall gett. Enkätsvaren visar att respondenterna mer eller mindre känner till arbetsgruppen för 
sociala medier. Några stycken har deltagit och följt arbetsgruppens blogg och facebooksida sedan start, men det 
stora flertalet har deltagit på någon konferens och följt blogg och Facebook mer sporadiskt. I ett samtal uttryckte 
en person sin syn på värdet av arbetsgruppen för sociala medier och dess arbeten med följande ord: 

”såvitt jag vet så finns det ingen annan aktör som så kontinuerligt bevakar och reflekterar dessa områden,på så 
sätt har ni varit en viktig kunskapskälla. ” 

Vi kan konstatera att arbetsgruppen genom konferenser, blogg och facebookssida har lyft många aspekter kring 
sociala medier och digitala perspektiv. Skapat sammanhang och kontinuitet kring komplexa områden. Eftersom 
dessa områden ständigt förändras och utvecklas har förhållningssättet varit att just följa och bevaka de områden 
som för tillfälligt är aktuella. Innehållet på konferenserna speglar det som var aktuellt just det året. 
Arbetsgruppen har ägnat ett ganska omfattande arbete åt att bevaka och planera konferensernas innehåll. 
Ambitionsnivån har varit att ha med både praktiska exempel och forskning kring sociala medier. I ganska hög 
grad har vi lyckats med detta på våra konferenser. 

Sociala medier är dock en ganska liten del av de digitala områdena. Många frågor som är aktuella inom området 
sociala medier är i hög grad frågor som är aktuella mer generellt för biblioteken, såsom integritet, yttrandefrihet, 
upphovsrätt, MIK (Medie- och informationskunnighet). Flera respondenter uttrycker en önskar om att deras egna 
bibliotek har ett mer medvetet och strategiskt arbetssätt kring det digitala biblioteket där sociala medier ingår 
som en del. Här finns angelägna områden och frågor att diskutera, där vi har mycket att lära av varandra. Hur 
detta görs och av vem är dock relevant att diskutera. Vi avslutar därför arbetsgruppens arbete med sociala 
medier. Biblioteksrådet i Stockholms län fortsätter att tänka vidare kring hur de ska arbeta vidare med dessa 
områden.  Med detta inlägg säger vi hej då och tack för de gångna åren. Läs mer om arbetsgruppen sist i det 
här inlägget. 

Ett urval enkätfrågor och enkätsvar  

56 personer svarade på enkäten. 86% av de svarande biblioteken använder sociala medier, 3% finns inte i 
sociala medier medan 10% har sociala medier men är inte så aktiva eller planerar att komma igång i olika 
kanaler. Den vanligaste kanalen är Facebook, tätt följd av Instagram. 



 

Anser du att biblioteken ska finnas i sociala medie r och i så fall varför?  

På denna fråga framkom många olika svar. De flesta anser att biblioteken bör finnas i sociala medier. 
Motiveringarna till varför är snarlika varandra. De  handlar om att vara i de kanaler som finns, dels f ör att 
puffa för verksamheter som pågår på bibblan men äve n för att sprida digitalt innehåll. Några ser värde t 
av lärande och omvärldsbevakning via sociala medier  för sin egen del som biblioteksmedarbetare. 
Andra pekar på möjligheten att bygga relationer med  bibliotekens användare via sociala medier. Nedan 
finns ett urval av svar.  

• Biblioteken bör kommunicera via de kanaler där de kan nå/möta sina målgrupper (oavsett om det rör sig 
om användare, beslutsfattare eller andra bibliotek). Viktigt att man tar reda på vilka kanaler det är, och 
exakt vilka sociala medier. Om det är sociala medier, ja då bör biblioteken vara aktiva där. 

• Jag anser att det är bra men i någon mån sekundärt. Ofta handlar det om att prioritera resurser och då 
måste man tänka långsiktigt. Startar man en blog eller twittrar så måste det ske kontinuerligt och under 
längre tid. Vi har satsat på hemsida-nyhetsbrev i första hand men anser att Facebook är ett mycket bra 
komplement för att snabbt kommunicera saker som händer under veckan. 



• Ja. Det ökar tillgängligheten, särskilt grupper som kanske inte har för vana att använda kommunala 
hemsidor. Dessutom händer det då och då att folk skickar frågor över Facebook. Vidare finner jag 
mycket värdefull information från kollegor på andra bibliotek i sociala medier; det är en källa till 
inspiration. 

• Ja, om det finns personal som har det i sin tjänst och kan samordna, stödja och fortbilda vid 
uppgradering av lokala system osv. Inget som vi ska göra kvällstid mellan 21-22 eller lediga helger! 

• Ja. Vi ser bl a i webbstatistiken att besökssiffran till bibliotekets webbplats ökar markant och sociala 
medier engagerar rätt många följare. 

• Ja, men bara i de fall det känns relevant för det enskilda biblioteket och det finns ett klart genomtänkt 
syfte och möjlighet att avsätta den tid, och det engagemang som krävs för att det ska bli bra. Det kan 
vara ett bra sätt att visa upp och snabbt nå ut med vad som sker i biblioteket, skapa dialog och inhämta 
synpunkter, fånga upp nya användare med mera. 

Vilka frågor och dilemman kring sociala medier och bibliotek är aktuella för er i nuläget?   

Här framkom många olika tankar, behov och utmaninga r. Biblioteken pekar på vikten av 
ökad kunskap inom en rad områden såsom MIK, upphovs rätt, filterbubblor, integritet, 
framgångsrik kommunikation och vilka på biblioteken  som arbetar med sociala medier och 
hur organisationen kring detta bör byggas upp. Fler a pekar även på vikten av att ha en 
strategi kring sociala medier som är en del av bibl iotekets långsiktiga arbete. Några 
enkätsvar: 

• Vi får inte ta för givet att alla använder sociala medier och helt förlita sig på dessa som 
informationskanaler. Man vill gärna visa vad som händer på biblioteket samtidigt som det är viktigt att 
hålla sig till riktlinjer om att inte visa ansikten på barn tex – detta kan ibland kännas som en svår 
balansgång. 

• Integritetsfrågorna som övervakningsfrågorna – spårbarheten, algoritmerna, sociala graferna 
aktualiserar: dilemmat att både vara närvarande i sociala medier, bidra till ökad digital delaktighet och 
samtidigt säkra den digitala integriteten i våra egna tjänster + i bibliotekens verksamhet för ökad digital 
delaktighet. Med tanke på den negativa utvecklingen av Internet idag, med ökad kontroll och 
övervakning av företag och stater, känns det inte rimligt att oreflekterat introducera medborgare till 
potentiellt integritetskränkande sociala medier. 

• Att använda sociala medier utifrån uppdrag och vision. Det blir mest information och boktips. Skulle vilja 
använda sociala medier på ett mer nyanserat sätt. 

• Det är att få fler i personalen att engagera sig i det, men framför allt att nå ut till fler medborgare. 
• Utvärdering av vårt arbete med sociala medier – når vi ut, till vem når vi, får arbetet med sociala medier 

någon effekt? 
• Integritet – vår och våra användares. Information om sökkritik och filterbubblor. Upphovsrättsliga frågor. 

 

Tack till alla ni som medverkade i enkäten.  



 Olof Sundin 
föreläste om Algoritmernas logik 160202. 

Presentation av arbetsgruppen 2010-2016  

Arbetsgruppen bildades 2010 då Biblioteksrådet i Stockholms län via Regionbibliotek Stockholm i samverkan 
med Ekerö kultur & bibliotek anordnade en heldagsworkshop om sociala medier. Syftet var att diskutera 
strategier och policy för sociala medier på biblioteken. En ny konferens arrangerades 2012 på Södertörns 
högskola då kommunikation och interaktion stod i fokus. 2014 anordnades ytterligare en konferens med 
inriktning integritet och juridik, samt en heldag 2015 som tog upp frågor kring normkritik, bilder och ungas 
digitala närvaro. Våren 2016 ordnades en halvdag om algoritmer och filterbubblor. 

Biblioteksrådets arbetsgrupp Sociala medier på biblioteken har bestått av medarbetare från olika 
bibliotekstyper i länet, deltagarna har skriftat genom åren men flera har varit representanter från de bibliotek som 
ingått i Biblioteksrådet. Regionbiblioteket har genomgående varit sammankallande. Arbetsgruppen har 
gemensamt omvärldsbevakat, diskuterat aktuella frågor och teman, bloggat och planerat. Det stora värdet har 
varit den samverkan och fortbildning som skett över biblioteksgränserna där vi har haft mycket att lära av 
varandra. Ett koncept som vi tror är värdefullt för Biblioteksrådets fortsatta arbete inom nya områden. 

Deltagarna har bestått av representanter från Regionbibliotek Stockholm, Ekerö kultur & bibliotek, Stockholms 
universitetsbibliotek, Bibliotek Botkyrka, Riksdagsbiblioteket, Södertörns Högskolebibliotek, Blackebergs 
gymnasium, Handelshögskolans bibliotek och Bibliotek Sundbyberg. 

Om Biblioteksrådet För att utveckla en bra samverkan mellan olika bibliotek i länet bör samverkansformerna 
formaliseras genom inrättandet av ett regionalt biblioteksråd. Biblioteksrådet träffas tre gånger per år med 
representanter från landstingets kulturförvaltning, folkbibliotek, skolbibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek, 
bibliotek inom Stockholms läns landsting och Regionbibliotek Stockholm. Syftet med rådet är att initiera 
fortbildning, utvecklingsprojekt, marknadsföringsinsatser och annat som ger samverkansvinster. I rådets arbete 
bör frågor av nationell, regional och lokal karaktär beaktas. 

 



 
Detta inlägg postades den 13 december, 2016 av Sociala medier på biblioteken. 

Cryptoparty på Mälardalens högskola i Västerås – skydda din 
personliga integritet och data på webben 
Kommentera 

Workshop  

Tisdagen den 10 maj hölls ett ”cryptoparty” vid Mälardalens högskola i Västerås i relation till Biblioteksdagarna. 
Arrangörer för ”partyt” och efterföljande paneldebatt var Svensk biblioteksförenings digitala nätverk DIGIBIB, i 
samarbete med Kungliga biblioteket, Digitala biblioteket på Stockholms stadsbibliotek och DFRI – Föreningen 
för Digitala Fri- och Rättigheter. Dessutom med stöd av Mozilla. Dagen leddes av Åke Nygren, Digitala 
biblioteket och Elisabet Ahlqvist, Kungliga biblioteket. 

Cryptopartyn utgår från en internationell gräsrotsrörelse där tanken är att vanliga människor ska kunna lära sig 
mer om kryptering och andra sätt att skydda sin digitala integritet och personliga data. Rörelsen växte fram i 
USA som ett motstånd mot massövervakning och NSA (National Security Agency) och i Sverige FRA. 

Den workshop som hölls i Västerås tog både upp hur privatpersoner kan skydda sig mot digital övervakning och 
hur folkbibliotek kan hjälpa sina användare att göra detsamma. Under tre timmar diskuterades internet och 
integritetsfrågor vid fyra stationer. 

Stationerna tog upp appar som krypterar samtal och chatt samt sms, säkrare lösenord och att upptäcka spårare 
på internet med hjälp av olika add-ons i Firefox. Sökmotorn Tor (The Onion Router), som låter användare surfa 
anonymt, diskuterades också. 

Appar som krypterar  

Den smarta telefonen är mycket populär, men inte så säker när det gäller säkerhet och anonymitet. Inom temat 
appar visades några exempel på appar som skyddar din privata data i smarta telefoner. 

Appar som kan användas för att chatta och skicka sms krypterat är Signal och ChatSecure. Båda finns för iOS 
och Android och är byggda med öppen källkod. ChatSecure är främst avsedd för krypterad chatt, medan Signal 
också krypterar telefonsamtal. 

Se dina ”spårare” på webben  

Lightbeam är en add-on för Firefox som visualiserar din surfhistoria. Den kan också visa vilka sajter som 
”spårar” eller ”övervakar” dig samt hur olika sajter  är sammankopplade med varandra. En spårare kan t.ex. vara 
Google Analytics eller olika reklamaktörer. 

Google Analytics och cookies håller som bekant koll på vilka sajter du besöker och vad du gör där. Med 
Lightbeam kan du blockera dessa. AdBlocker och Ghostery är liknande add-ons. 

Tor – sökmotor som inte spar din data  

Med Tor (The Onion Router) går det att surfa anonymt på nätet. Tor kan enkelt laddas ner på webben och 
används t.ex. av människorättsaktivister som anonymt behöver kunna rapportera om orättvisor i världen.  Även 
journalister och visselblåsare använder Tor. 

Frågan om inte Tor också kan användas för kriminella syften togs upp. Ledaren för workshopen menade dock 
att den personliga integriteten för alla människor alltid går i första hand som en ren principsak. 

En sista station tog upp vikten av säkra lösenord, men det samtalet hann undertecknad inte delta i. 

Vad folkbibliotek kan göra för användares digitala integritet:  

• Minimera risken för att digital information från tidigare användare är tillgänglig 
• Använda  nedlåsningsverktyg och verktyg för rensning av datorer 



• Minimera åtkomst till loggar – Vem har tillgång till vad? 
• Minimera ”över-axeln” åtkomst till information 
• Minimera spridningen av information om användare 
• Plocka bort onödiga spårningstjänster 
• Lära användare om integritet på internet och tillhandahålla tekniska lösningar för det på bibliotek 

Sammantaget – tänk till kring din egen och dina biblioteksanvändares personliga integritet på webben. 

Läs mer om Cryptopartyn 

Staffan Rundberg, Biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 

  

 

Foto: Staffan Rundberg 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detta inlägg postades  den 25 maj, 2016 av Sociala medier på biblioteken. 

Sökkritik – reflektioner från Olof Sundins föreläsning om infobubblor & 
algoritmernas logik 
I veckan ordnade vi en tematräff med en föreläsning  av Olof Sundin, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Lunds universitet.  Föreläsningen handlade om hur Google och andra aktörer 
förändrar villkoren för hur kunskap och kultur kommuniceras i samhället. Mycket handlade om Googles och 
andra nätjättars ranking av sökresultaten, om de filterbubblor vi befinner oss i och vad detta får för följder. En av 
dem som deltog på tematräffen är Cilla Dalén , bibliotekarie på Hjulsta grundskola. Cilla skrev en mycket bra 
sammanfattning från föreläsningen på bloggen Vad gör de i biblioteket? (En blogg på Pedagog Stockholm) och 
vi bad om att få dela den här. 

Sökkritik 
var en term som jag hörde första gången idag, under en föreläsning av Olof Sundin, anordnad av 
Regionbibliotek Stockholm med rubriken Bibliotekariers arbete och algoritmernas logik. 

Med sökkritik menade Sundin att vi måste inta ett k ritiskt förhållningssätt till de söktjänster vi anv änder, 
inte bara till enskilda källor.  

Han berättade om hur rangordningen av träffar i sociala medier och söktjänster påverkas av våra egna tidigare 
aktiviteter och våra vänner. Detta är särskilt påtagligt när vi använder smarta telefoner, där vi alltid är inloggade i 
olika tjänster. Det finns förstås fördelar med det, vi hittar kanske precis det vi letar efter. Men nackdelarna brukar 
innefattas i begreppet filterbubbla – vi får bara bekräftelse på våra egna tankesätt och värderingar. 

För några decennier sedan filtrerades information m est genom olika människor.  Det kunde vara 
tidningsredaktioner som valde nyheter, bibliotekarier som gjorde urval för inköp, lärare som tillhandahöll 
läromedel och muntlig information, bokförlag som bestämde vad de skulle ge ut etcetera. Idag kommer en stor 
del av vår information från webben och filtreras av söktjänster. Vi har svårare att förstå de villkor som gäller för 
vilken information vi möter, vi känner inte riktigt till de algoritmer som styr vad som dyker upp på våra skärmar. 

Algoritmer står i det här sammanhanget för de uträk ningar som ligger bakom hur sökresultat 
presenteras till exempel på Google eller Youtube.  Det kan alltså handla om anpassningar till personen som 
söker, men bland annat handlar det om att lyfta fram sådant som är populärt på olika sätt. Filmer i Youtube som 
många sett, gillat och kommenterat presentas högt upp i träfflistorna, webbplatser som många länkar till kommer 
högt hos Google. 

Olof Sundin kallade det för att människor är ”algor itmanpassade” när de förmår manipulera söktjänster 
att ranka vissa träffar högt.   Olika företag sökoptimerar sina webbplatser för att de ska dyka upp i träfflistorna, 
och Olof Sundin tyckte att kunskaper om detta behövs hos oss som söker information, vi behöver vara 
sökkritiska och inte endast passivt godta det Google med flera ger oss. 

Olof Sundin hade ett förslag till vad som skulle kunna vara bibliotekariers ethos: 

Bibliotekariers ethos kan sägas vara att en vilja att skapa förutsättningar för lärande, bildning, upplevelser, 
forskning, och informerat medborgarskap genom tillgängliggörande av information, kunskap och kultur, samt 
genom en vilja att utgöra en kritisk och kunnig röst för och om informationens/kulturens frihet och även 
individens integritet. 

Fint, eller hur? 

Utifrån detta diskuterades vårt arbete i förhålland e till söktjänster och sociala medier.  Frågor som 
diskuterades av Olof Sundin och senare togs upp i gruppsamtal var bland annat om vi i skolan bör undervisa 
mer om söktjänster och deras algoritmer och göra bilden av att söka information mer komplex, om man på 
folkbibliotek kan motverka filterbubblan genom att rekommendera andra söktjänster än Google, hur olika sätt att 
komma åt Internet i publika lokaler påverkar hur mycket data som samlas in från oss användare med mera. 

Föreläsningen och diskussionerna gjorde att jag känner mig bekräftad i en del av mitt arbete där jag trevat runt 
lite – det gäller sådant som att titta tillsammans och fundera över vad som händer när vi söker information på 
webben. Det är helt klart viktigt att förstå vad det är man gör. Dessutom fick jag ett ord för den där nya faktarutan 
som dyker upp till höger i datorn när man googlar: Google knowledge graph heter den – nu vet jag det. 



Cilla Dalén, Hjulsta grundskola 

 

Cilla Dalén bloggar regelbundet om skolbiblioteksfrågor och annat intressant på bloggen Vad gör de i 
biblioteket? – En blogg på Pedagog Stockholm. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta inlägg postades den 5 februari, 2016 av Sociala medier på biblioteken. 

Bibliotekariers arbete och algoritmernas logik 
Kommentera 

Biblioteksrådets arbetsgrupp för sociala medier bjuder in till en förmiddag om Bibliotekariers arbe te och 
algoritmernas logik 
den 2 februari 2016.  

Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet kommer att hålla en 
föreläsning som tar sin utgångspunkt hur Google och andra nya aktörer förändrar villkoren för hur kunskap och 
kultur kommuniceras i samhället. Frågor som Googles ranking, bibliotekariers ethos och bibliotekens förändrade 
arbetsformer kommer att vara i förgrunden. Föreläsningen ramas in av en diskussion kring vilka bidrag 
bibliotekarier kan göra till människors medie- och informationskunnighet och i förlängningen därmed bidra till ett 
demokratiskt samhälle. 

Tid:  2 februari 2016. Klockan 9.00 – 12.30 

Plats: Saturnus konferens, vid Slussen http://saturnuskonferens.se 

Kostnad:  300 kronor, moms tillkommer. 

Anmälan: Via länken senast 2016-01-21 Anmälan 

Välkommen!  

För mer info:  
Cecilia Bengtsson: cecilia.m.bengtsson@stockholm.se 

 

Olof Sundin 



Detta inlägg postades den 23 november, 2015 av Sociala medier på biblioteken. 

Formatdag i Västerås 17/11 – ”Användarvillkoren som ingen läser” 
Vilket djur är du? Eller vilken färg? Och vem av dina Facebook-vänner borde du vara sambo med? Vi är kanske 
många som någon gång har gjort ett liknande test på Facebook och smålett åt resultatet. Vad vi kanske tänkt 
mindre på är vilken information om oss själva, och våra Facebook-vänner, som vi lämnar ut till testapplikationen 
när vi gör testet. Att vi ger bort data även om våra vänner kanske vi inte tänker på, men för att applikationen ska 
veta vem du borde vara sambo med måste den också få tillgång till din vän-lista. Vi har med andra ord inte 
kontroll över vem som via social media får tillgång till information om oss själva, då den t.o.m. kan ges bort av 
våra egna Facebook-vänner. Vännerna är dock troligtvis oanandes om att de gör just det när de vill veta vilken 
färg de är. 

Detta pratade Johanna Lundeberg, journalist och språkvårdare, om vid årets Formatdag den 17/11 vid Västerås 
stadsbibliotek. Temat för dagen var ”Big data – information i överflöd”. Johanna höll en engagerande, 
tankeväckande och underhållande föreläsning med rubriken ”Användarvillkoren som ingen läser – så använder 
företagen din information”. 

Johanna ville med sin presentation få oss att tänka till kring den data vi lämnar ut om oss själva, (frivilligt och 
ofrivilligt), vad det är vi godkänner i avtal (eller snarare varför vi inte läser dem) och vad olika e-tjänster som e-
handel och molntjänster kan göra med den information vi lämnar ifrån oss. 

Johanna poängterade att hon inte ville måla upp en bara negativ bild av internet, social media, e-handel och e-
tjänster, men att vi alla borde tänka mer aktivt kring dessa och integritet . Hon menade att vi i synnerhet bör läsa 
avsnitt i avtal om hur personuppgifter behandlas och att vi bör fatta ett aktivt beslut varje gång vi ska lämna 
uppgifter om oss själva eller godkänna villkor på nätet. Vi mäktar kanske inte läsa allt (att villkoren ofta tycks 
kilometerlånga är en trolig orsak till att vi inte läser dem), men borde alltid fråga oss vem som kommer att 
använda våra uppgifter och hur. Johanna tipsade om att ställa sig följande frågor: 

Är det för bra för att vara sant? 

Är det relevant att lämna info? 

Förbinder jag mig till något? 

Vem visste för övrigt att molntjänster som Dropbox kan läsa och skanna våra uppladdade dokument om de 
önskar? Att det finns appar som kan läsa sms och kontaktlista visste vi kanske inte heller. 

Och vill du veta vilket djur du är, varför inte fråga en vän i verkliga livet istället? Den personen lämnar nog inte ut 
din fysiska telefonbok (om du fortfarande har en sådan) till en tredje och okänd part för att ge dig svaret att du är 
en tupp… 

Rapport – Användarvillkoren som ingen läser  

Staffan Rundberg, Biblioteket, Handelshögskolan i Stockholm 

 Foto: Staffan Rundberg 

Detta inlägg postades den 19 november, 2015 av Sociala medier på biblioteken. 



 

Förväntningar och verklighet – bibliotek och sociala medier i samspel 
Konferensen Makt, sociala medier och kommunikation inleddes med en föreläsning av Maria Kronqvist-Berg, 
”Förväntningar och verklighet – bibliotek och sociala medier i samspel”. Maria Kronqvist-Berg doktorerade vid 
Åbo akademi 2014 med avhandlingen Social media and public libraries.  Maria Kronqvist-Bergs 
forskningsprojekt inleddes 2008 och handlar om bibliotekens informationsaktiviteter på sociala medier, och 
speglar skillnader mellan biblioteksanvändares och bibliotekspersonal förväntningar och upplevelser av dessa. 

Maria Kronqvist-Bergs presentation tog sin utgångspunkt i begreppet bibliotek 2.0 och de tidiga åren efter de 
sociala mediernas intåg. Bibliotekspersonalens förväntningar på bibliotekens närvaro i sociala medier var höga. 
Sociala medier skulle leda till marknadsföring, kommunikation, interaktion och utveckling, skapa intresse och 
efterfrågan, nya kunder, osv. 

Maria menade att diskursen som fördes i medier och bloggar  ställde höga krav även  på biblioteken i och med 
anpassningen till sociala medier. Bibliotekarie 2.0 skulle vara social kompetent, tekniskt kompetent, kreativ, 
kommunikativ, vara journalist, osv… En bibliotekarie kan inte ha alla dessa kompetenser utan det handlar om att 
bygga upp team med kompletterade kunskaper, enligt Maria. 

I sin forskning undersökte Maria även kundernas/användarnas förväntningar under samma tidsperiod. De 
efterfrågade ofta traditionella tjänster, service ansikte mot ansikte, att få information. För användarna var det inte 
lika viktigt att få bilder på och presentationer av bibliotekarier, vilket kanske går lite tvärtemot vad 
bibliotekspersonal ofta tror är viktigt. 

Maria visade exempel på hur biblioteken försöker skapa interaktion med användarna i sociala medier, genom att 
ställa frågor, ge information om nya böcker, länka till bra digitala resurser. Bibliotekens informationsaktiviteter på 
Facebook leder ibland till kommunikation, men ofta är det bibliotekspersonal som syns i kommentarsfältet. 
Svårigheten att nå ut till nya användare består, en erfarenhet som många bibliotekarier antagligen delar. Maria 
betonade även att biblioteken är bra på att dela länkar och information, men kanske kan göra ett mer specifikt 
urval, tipsa om annorlunda källor och vinkla på annat sätt. Användarna hittar till de stora källorna ändå. 
Undersökningen visade även att det är rätt sällsynt för kunderna att använda bibliotekets Facebooksida för att få 
svar på frågor, men biblioteken svarar snabbt när detta sker. 

Föreläsningen väckte även frågor kring vad som är bibliotekens uppgift i sociala medier; Att underhålla? Att 
informera? Att lyfta fram det biblioteken är bra på?  Om bibliotekens främsta uppgift i sociala medier är att 
informera, finns det många olika sätt att göra detta på. Att samtidigt försöka underhålla är ett sätt som kan funka 
bra, trodde Maria. 

Föreläsningen med Maria Kronqvist-Berg filmades så nu kan du ta del av den här nedan. Fler filmer från 
konferensen kommer läggas ut här på bloggen framöver, håll utkik. 

 
//Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detta inlägg postades den 10 april, 2015  
 

Konferensen makt, sociala medier och kommunikation 
Tisdagen den 31 mars, 2015 genomfördes den fjärde konferensen om sociala medier i Biblioteksrådets regi. 

Vi hade valt temana makt och inkludering för konferensen och dagen bestod av föreläsningar och gruppdialoger. 
Den röda tråden genom konferensen var HUR: 

– Hur bibliotek använder sociala medier. 

– Hur könsmaktsordning och genus skapas genom ungdomars bildberättande och selfies. 

– Hur bibliotek kan kommunicera så att alla känner sig inkluderande. 

– Hur olika bibliotek arbetar och tänker kring sociala medier. 

Under konferensen var det många som twittrade. Maria Ohlsson har sammanställt twitterflödena. 

Maria Kronkvist-Bergs, Maria Niemis och Kajsa Hartigs presentationer. 

Tack till alla ni som deltog på olika sätt i konferensen! 

     

     Foton: C. Bengtsson 

 
 
 
 
 



Detta inlägg postades den 2 april, 2015  
 

”Stoneface & Duckface” – Om selfies i en historik kontext och ur ett 
genusperspektiv på Internetdagarna 2014. 
Kommentera 

Vad är en selfie? Är den som fenomen något nytt och uppkommen endast ur de sociala mediernas intåg, eller 
har de existerat som uttryck långt tidigare? Vad säger selfien om dagens idé om genus och vad representerar 
den mer än ett synligt porträtt?  Detta var några av frågeställningarna inom temat ”Stoneface & Duckface” vid 
Internetdagarna i Stockholm i november 2014. 

”Stoneface” och ”Duckface” är de ord som unga killar och tjejer själva ibland använder när de beskriver de olika 
könens kroppspråk i en selfie. Ett ”duckface” med putande läppar fotat från ovan skulle vara den typiskt kvinnliga 
posen för en selfie, medan ett ”stoneface” är en ihopbiten man med lika mycket uttryck som just ett stenansikte. 

Michael Forsman från Södertörns högskola och delaktig i Statens medieråds rapport med just titeln ”Stoneface & 
Duckface”, diskuterade hur unga tonåringar pratar om selfies ur ett genusperspektiv. Enligt rapporten finns det 
tydliga skillnader i hur killar och tjejer tänker kring detta. De intervjuade killarna menade att selfies helst ska 
undvikas och att det är onödigt att byta profilbild i sociala medier. Vidare ska en kille se cool ut, inte ha 
inställsamma miner, inte göra duckface, men gärna ta en bild framför spegeln med bar överkropp. En kille ska, 
berättade Forsman, se naturlig ut och inte verka bry sig. En tjej ska däremot se söt och glad ut, vara medveten 
om kameran, använda bildfilter och göra duckface om det görs på ”rätt sätt”. Vidare kan tjejer gärna titta under 
lugg och höja ögonbrynen. 

Selfies är, påtalade Forsman, en kulturindikator kring genus och könsroller och hur dessa manifesteras just nu. 
Samtidigt är kameralinsen en spegel i ungas pågående identitetsprocesser och därför något tillfälligt och inte 
som det klassiska porträttet – bestående. Det är viktigt att kunna ändra bilden av sig själv i en föränderlig värld, 
och för det syftet är nya selfies alltid möjliga. 

Margareta Gynning, konstvetare vid Nationalmuseum, gjorde en historisk exposé kring självporträttet. Hon 
menade att selfies inte är ett nytt fenomen, utan kan placeras i en västerländsk bildtradition av klassicism med 
extrema konventioner kring hur kvinnor och män porträtteras. Dagens selfies, menade Gynning, är en modern 
variant av självporträttet och har möjliggjorts genom mobilkamerans genomslag. På samma sätt fick 
självporträttet ett genombrott på 1800-talet i samband med spegelns industriella tillgänglighet; att måla av sig 
själv blev betydligt enklare. Rembrandt målade t ex över 50 självporträtt vilka han spred över Europa i 
marknadsföringssyfte. Marknadsföring handlar om pengar och selfies är en del av detta, vilket tydligt kan ses då 
man tittar på kända social media-personligheter. 

Gynning talade också om den traditionellt manliga blicken genom konsthistorien. Konstnärer har genom 
konsthistorien varit män som porträtterat kvinnor, och detta skulle än i dag påverka hur kvinnor framställs och 
framställer sig själva. Att en ung tjej t ex gör ett ”duckface” i en selfie kan ses som ett arv av den västerländska 
konsthistorien, menade Gynning – en kvinnlig internalisering av den manliga blicken. 

Genusfotografen Thomas Gunnarsson, som använder normkritisk bildanalys, kritiserade själva 
problematiseringen av kvinnors selfies. Föredraget hade titeln ”Selfies, feminismen och mannens frigörelse”. 
Gunnarsson visade hur unga kvinnors foton av sig själva och delandet av dessa i sociala medier tvärtom kan 
vara ett feministiskt uttryck. En sådan selfie kan presenteras på ett sätt som går emot hur kvinnor porträtterats ur 
den traditionellt manliga blicken. En tjej kan t ex välja att ta en bild på sig själv och presentera sig med en grov 
grimas eller på annat sätt i kontrast till normen om hur en ung tjej ska visa upp sig. I sociala medier tar unga 
tjejer plats och är inte bara objekt, påtalade Gunnarsson. Men Gunnarsson frågade sig också vad som skulle 
hända om även killar vågade släppa masken (stenasiktet) i sociala medier. 

Sammantaget var det en mycket intressant dag med inspirerande föreläsare och många tankeväckande 
perspektiv på sociala medier och ungas bilder av sig själva. 

Michael Forsman kommer att föreläsa kring ”Stoneface & Duckface vid Regionbiblioteks Stockholms konferens 
om sociala medier den 31/3. 

  



Detta inlägg postades den 13 januari, 2015 av Sociala medier på biblioteken. 
 

Internet för alla 
För många år sedan kom min sambo hem från en kurs han gick på hos arbetsförmedlingen och sa: jag har 
provat något idag som jag tror du skulle gilla. Det kallas för Internet. 
Och hur rätt hade han inte. Internet har blivit en betydande del av vardagen, både på jobb och under fritiden. Där 
kan jag hitta allt från bakrecept till akademiska uppsatser. Det mesta går att få fram numera genom några tryck 
på tangentbordet. 
Numera måste man nästan ha tillgång till en dator och uppkoppling för att vara delaktig i samhället. Det mesta 
av samhällsservicen finns att tillgå via nätet och de flesta ärenden går att göra hemma vid datorn. Utan Internet 
blir det mer komplicerat att sköta sina ärenden. Därför är det viktigt att så många som möjligt lär sig den nya 
tekniken och blir digitala. Digidelkampanjen har varit mycket framgångsrik i detta arbete och mer finns att göra. 

Under senare år har de sociala medierna tillkommit. Enkla sätt att hålla kontakt med vänner, men är nu även en 
möjlighet att följa med i vad som händer i samhället och inom det område man jobbar med. Tonen på Twitter har 
tyvärr blivit tuffare och hårdare allt eftersom. Numera är det många journalister och politiker som vill få ut sina 
åsikter där, vilket ibland leder till skarp ordväxling. 
Det är en tråkig utveckling och jag vet flera som fanns på Twitter förut men som har övergått bara till att vara på 
Facebook då de tycker att tonen är en annan där. Men allt beror på vilka man följer. Sitt flöde skapar man ju 
själv. 

Under våren var jag inbjuden till Stockholm Internet Forum, en konferens för att främja frihet och öppenhet på 
nätet. Internets möjlighet till att ge u-länder ekonomisk och social utveckling var också en viktig del av 
konferensen. Jag tyckte det var väldigt intressant att höra hur Internet styrs och regleras runtom i världen. Flera 
länder har regimer som kraftigt vill styra upp informationsflödet. 
Begreppet öppenhet kan tolkas väldigt olika beroende på var i världen man bor. 
Efter Snowdens avslöjanden har det varit en livlig debatt om hur mycket staten ska kunna se av vad gemene 
man ägnar sig åt på nätet. Ett öppet Internet gör att alla kan delta på lika villkor. Det har tekniska, ekonomiska, 
sociala och politiska fördelar. Men det kan hämmas allvarligt av överdriven reglering och styrning från 
myndigheter eller privata organisationer. Alla ska kunna ha tilltro till och lita på Internets grundläggande tjänster. 

I utvecklingsländer är det viktigt med billiga mobiler och att få tillgång till nätet utan allt för stor kostnad. Många 
människor har inte råd med internet trots att det finns utbyggda nät. Det är viktigt för en god skolgång med 
tillgång till information och sedan att få möjlighet till högre utbildning, även för de från fattiga områden. 
Förhoppningen är att så småningom ska priset för internetuppkoppling ligga 5% under den genomsnittliga 
månadsinkomsten i varje land. 
Genom organisationer som tex Alliance For Affordable Internet arbetas det hårt inom det här området. Men det 
kommer förstås att ta sin tid. 
Internet och de sociala medierna är under en ständig utveckling. Hur det kommer att se ut i framtiden går bara 
att gissa. Men jag kommer med intresse att följa detta och engagerar mig gärna i det. 

Helén Palm, bibliotekarie i Sollefteå 

Detta inlägg postades i Uncategorized den 18 september, 2014 av Sociala medier på biblioteken. 

Ögonblicksbilder från bibliotek 
1 svar 

Här kommer ett inlägg om det mångfacetterade verksa mheterna som ständigt pågår på bibliotek och 
som via sociala medier kan lyftas fram. För att läs a texterna på bilderna kan ni dubbelklicka på korte t.  

Adams Welins uppsats ”Programverksamhet – Ett uttryck för folkbibliotekets identitet” tar upp många olika 
intressanta och viktiga aspekter kring bibliotekens programverksamheter.  Det finns mycket att säga om Welins 
reflektioner och slutsatser men jag fastnar för ett litet stycke  på sidan 5 , Welin skriver: 

”Författarna (Hvenegaard, Rasmussen och Jochumsen ) föreslår att folkbiblioteket, i jakten på en institutionell 
identitet, borde bejaka sin diffusa, alldagliga framtoning: ”this lack of distinction, including the library’s image of 
ordinariness, is exactly what constitutes it as an institution used by so many” (Hvenegaard Rasmussen & 
Jochumsen 2003, s. 92). Vidare menar de att folkbiblioteket borde bejaka den mångfald som kännetecknar 
samtiden. Om ambitionen är att spegla det senmoderna samhället är det omöjligt och icke önskvärt att utforma 
en enhetlig institutionell identitet.”  



”Bibliotek borde bejaka sin diffusa, alldagliga fra mtoning och det är omöjligt och icke önskvärt att 
utforma en enhetlig institutionell identitet.”  

Jag tänker att det ligger mycket i det som Welin skriver och att sociala medier ger möjligheter att berätta och 
skildra de mångfacetterade verksamheterna och aktiviteterna som pågår såväl internt som externt på bibliotek. 
Jag har samlat på mig några exempel från olika bibliotekstyper. 

Det första exemplet kommer från den Uppsökande verksamheten på Sundsvalls bibliotek som via facebook ger 
olika tips och berättar om sina verksamheter till exempel minneslådor och 

bokprat.  

Lidingö stadsbibliotek har en utmärkt Talboksavdelning som förra veckan uppmärksammades på facebook. 

 

Vagnar och hyllor är viktiga för alla bibliotekstyper och ibland behöver dem repareras, 
vilket Riksdagsbiblioteket  skrev om på facebook. 



 

Och när alla studenter börjar på höstterminen så märks det i biblioteken, Linköpings universitetsbibliotek har till 
exempel haft många biblioteksvisningar  enligt Annelie Friberg. 

 

Att besöka förskolor och öppna förskolor kan vara en del av barnbibliotekariens arbete. Kerstin från Biblioteket i 
Ekerö berättade på facebook från ett besök. 



 

Naturligtvis puffar många bibliotek för nya böcker, boktips, programverksamheter och utställningar. Kanske 
kunde man länka ännu mer till bibliotekets katalog/webbsida än vad som görs? Jag inspireras dock 
av Upplands-bro gymnasiebiblioteks tweet om deras fina och angelägna utställning. 

 

Alla dessa små berättelser och ögonblicksbilder från olika bibliotek, ger sammantaget en mångfacetterad bild av 
bibliotekens verksamheter. Och det är klart att om man får ministerbesök, öppnar nytt bibliotek eller firar att man 
blivit årets lättlästa bibliotek ska detta uppmärksammas men glöm inte bort det lilla som händer i bibblan :)! 

P.S Grattis Halmstad bibliotek, årets lättlästa bibliotek  



 

//Cecilia Bengtsson, Regionbibliotek Stockholm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta inlägg postades den 16 september, 2014 av Sociala medier på biblioteken. 

Digital demokrati och digitalt lärande. Några nedslag från 
årets Almedalsvecka 
 

Jag hade möjligheten att delta ett par dagar under årets Almedalsvecka. Förutom seminarier om civilsamhället, 
kultur och jämställdhet deltog jag på ett par seminarium kring sociala medier, digital delaktighet och 
digitalisering. Utbudet under Almedalen är dock enormt och därför är det extra tacksamt att man kan titta på 
seminarier i efterhand. Här kommer några nedslag: 

Ett seminarium som inte filmades var ”Från I Have A Dream till #ihaveadream: Ny teknik i demokratins tjänst” 
Panelen bestod av Emma Rung, kampanjledare, Miljöpartiet, Charlotta Friborg, Tidningschef, Östgöta 
Correspondenten, Måns Adler, Founder, Bambuser, Marcin de Kaminski, ämnesföreträdare yttrandefrihet och 
ICT, SIDA och Anna-Maria Böök, tf Kommunikationsdirektör, Rikspolisstyrelsen. Tillsammans gav de olika 
perspektiv på sociala medier och ny teknik. De lyfte också perspektiv kring digital demokrati och ansvar, lokalt 
och globalt. Jag tar med mig flera saker från seminariet bland annat var det intressant att höra hur Polisen 
arbetar med sociala medier för att få ökad medborgardialog, få in tips och sprida information via olika kanaler. 
Polisens syfte och mål går att applicera även på bibliotek. Jag tänker också på bibliotekens viktiga arbeten med 
digital delaktighet. 

 Panelen ”Från I Have A Dream till #ihaveadream: Ny teknik i demokratins tjänst” 

Ett annat forum kring digitalisering var HejDigitalt som varje morgon hade ett program med olika inbjudna gäster 
kring digitalisering, innovation och entreprenörskap. Ovanstående länk är till onsdagens föreläsare, Bazookas 
digitala strateg Hanna Kastås om hur man kan bli en digital stjärna med konkreta tips och tankar kring hur man 
kan jobba med sina digitala kanaler. Länsbibliotek Jönköping lyssnade på andra föreläsare på HejDigitalt och 
har skrivit reflektioner om det på sin blogg. 



Joakim Jardenberg med flera hade under Almedalsveckan en daglig talkshow, live på internet – Helsingborg 
flyttar in. På sin webbsida skriver det ”Fokus är samtalen om staden som plattform för samhällsutveckling med 
hjälp av internet/digitaliseringen.” Många intressanta gäster deltog i talkshowerna bland annat Johanna Frelin, 
vd på HyperIsland. Hon pratade om glädjen i att dela med sig och hur man skapar en lärande organisation och 
vikten av att inte bara lära utan att också lära av. Här kan ni titta på programmet: 

 

Joakim Jardenberg i samtal med Johanna Frelin, VD på Hyperisland. 

Intressant att spana in är även Teachmeet Almedalen. där lärare och skolpersonal delar med sig av goda och 
konkreta exempel kring  till exempel hur man arbetat med Ipads, makerspace och källkritik i undervisningen. 
Lyssna till exempel på Carl Heath som pratar om ett projekt där elever fick konstruera digitala musikinstrument 
och sedan arrangera en konsert. Han pratar cirka 25 minuter in i sändningen. Ett extra plus var att teachmeet 
höll till i otroligt vackra St: Nicolairuinen. 

 

Den röda tråden i alla dessa seminarier tänker jag är det digitala lärandet som sker. Utbytet av kunskap och 
erfarenheter kring olika områden. För min egen del innebär möjligheten att ta del av allt detta ett lärande som 
sker genom olika kanaler och tillsammans med andra. Det i sig förtjänar ett eget blogginlägg men nu går jag på 
semester :). 

//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm som även tagit korten 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta inlägg postades den 10 juli, 2014 av Sociala medier på biblioteken. 

Guida och handleda – eller vad är egentligen en referensfråga? 
1 svar 

 

Vi måste våga lämna referensdisken och ”tänka utanför bibliotekskatalogen”. Internet är på väg att bli alla 
människors bibliotekskatalog. Vi måste därför bli bättre på att använda nätet och lära fler att bli bra 
nätanvändare. Guida och handleda. 
Ungefär så sa Gunilla Fors när Nätverket Digibib 28 maj ordnade en dag om MIK, referensarbete och digital 
delaktighet i Stockholm. Digibib är Biblioteksföreningens expertnätverk för digitala bibliotekstjänster. MIK står för 



medie- och informationskunnighet och MIK-rummet är Medierådets webbresurs som riktar sig till barn och unga, 
skolor och bibliotek. MIK är ett begrepp som just nu har vingar och sprider sig utanför skol- och 
biblioteksvärlden, berättade Niclas Lindberg på Svensk Biblioteksförening, som inledde dagen  med en förklaring 
av begreppet och dess relevans för oss som jobbar inom biblioteksvärlden. 

Gunilla Fors på Malmö stadsbibliotek utgår ifrån MIK i sin föreläsning om ett uppdaterat referensarbete. Gunilla 
pratade om hur biblioteken kan använda sin kompetens för att hjälpa människor förstå och navigera i ett nytt 
medie- och informationslandskap. Hon pratade om de utmaningar biblioteken står inför när de ”traditionella 
referensfrågorna” blir färre och människor kommer till biblioteken med andra frågor och nya behov. Och vad är 
egentligen en referensfråga idag, är en central fråga som Gunilla fick mig att fundera över. 

 
Nya informationsbehov ställer ökade krav  

Gunilla Fors ger oss flera exempel på människors informationsbehov idag som ställer ökade krav på biblioteken. 

Det räcker inte längre att hjälpa folk med sökningar i Google, eller lära ut hur man söker i Google – vi måste lära 
ut hur Google fungerar. Google är en söktjänst men också ett multinationellt företag som samlar information om 
oss utifrån våra sökningar för att placera annonser bättre. Vad betyder det för oss som användare? Vi bör 
informera människor om filterbubblan, menar Gunilla. Hur den funkar och vad vi kan tänka på för att skydda vår 
identitet på nätet bättre. 

Medierna är snabba med att rapportera om nätets baksidor, vilket skapar rädsla hos osäkra användare. Kapade 
facebookkonton, kapade identiteter och nätbedrägerier. 
Men hur fungerar egentligen sociala medier? Hur kan vi skydda oss bättre på nätet och bli bättre på nätsäkerhet 
och integritet? Detta behöver vi på biblioteken ha bättre kunskaper om och lära ut till fler. Då kan vi hjälpa 
människor att överkomma sina rädslor och våga använda sociala webben. Inom detta område kan biblioteken 
göra mycket mer, fungera som guider och fortbildare betonar Gunilla och jag håller med. 

Det räcker inte att biblioteken hjälper sina besökare att plocka fram och hitta bilder. Vi måste berätta om 
upphovsrätt, hur och till vad bilderna får användas. Hur fungerar olika upphovslicenser, vad är Creatice 
commons osv? 



 

Biblioteken är en väldigt textbaserad verksamhet, vårt innehåll och vår information bygger på text. Vilket förstås 
inte passar alla av olika anledningar. Vi måste bli bättre på att tillämpa multimedia idag då det finns gott om 
utmärkta multimediaresurser på internet. Genom att hitta och tipsa användarna om dessa kan vi hjälpa fler till 
nya kunskaper tror Gunilla och nämner instruktionsfilmer och lektioner på Youtube, MOOCS och öppna 
lärresurser som exempel. 

 

Vi behöver uppdatera vårt referensarbete menar Gunilla. Möta nya användare där de är och fånga upp frågor 
och informationsbehoven där dessa uppstår. Jag skriver mer om virtuellt referensarbete och Bibblan svarars 
arbete med att försöka möta nya användare och frågor på Twitter och Facebook på bloggen Samtal pågår (som 
handlar just om referenssamtal). 

Jag håller med om det mesta Gunilla Fors tar upp i sitt föredrag. Det finns mycket att fundera över kring 
bibliotekens funktion och ansvar i ett växande e-samhälle. Vår roll i ett ständigt informationsflöde där många har 
en självklar plats men där andra hamnar utanför. 

Här kan du ta del av hela Gunillas föreläsning som även finns på Slideshare. 
 

/ Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta inlägg postades den 26 juni, 2014 av Sociala medier på biblioteken. 
 

Bibliotekarien som DJ – eller hur jag fick 400 följare på Spotify 
För min generation gick upptäckten av ny musik och upptäckten av nya livsstilar hand i hand. Musiken 
bekräftade det som hände runt om i samhället och berättade om det– oavsett om det handlade om progg, punk 
eller Marvin Gaye. Musik har därför haft en stor betydelse för mig i mitt liv. Men när såväl kassettbandspelare 
som vinylspelare slutat fungera, sparade jag min musiksamling mest av nostalgiska skäl. 
Så, som många andra musikälskare blev jag helt begeistrad när Spotify kom för några år sen. 
Här gavs möjligheten för en billig penning – eller ingen alls om man kunde tänka sig stå ut med reklamen – att få 
minnas och återupptäcka gamla favoriter och upptäcka helt nytt. 

Som de flesta Spotify-användare gjorde jag olika listor över mina min favoritmusik och blev naturligtvis glad om 
någon upptäckte och uppskattade min goda smak, men det var inte det viktiga. Efter ett tag började jag som en 
god bibliotekarie fundera över om det finns musik med koppling till, säg bibliotek eller läsning eller så, på Spotify. 
Och det fanns det naturligtvis. Genom traditionellt biblioteksarbete; dvs samla in, göra urval och presentera det – 
gick det ganska snabbt att få ihop en spellista för bibliotek och en annan för världsbokdagen. 
– Ja, det var ju kul det här, men vad kan bibliotek göra mer?, tänkte jag och börja kolla runt för att se hur och om 
bibliotek använde sig av Spotify i sin verksamhet. Ett bibliotek som jag hittade som gör spellistor för sina 
studenter är Chalmers bibliotek i Göteborg. Deras spellista ”Chalmerskortégen bygglåtar genom tiderna” har i 



skrivande stund 387 följare och innehåller musik av artister från Anita Lindblom till Toy Dolls. Annars var det 
ganska knapert, även om jag kan tänka mig ett antal sammanhang där biblioteken kan använda sig av Spotify – 
allrahelst som man kanske minskar på utlåningen av CD-skivor. Skolbibliotek kan t ex göra listor med 
avslappnande musik eller naturljud till eleverna i samband med plugg. 

Själv har jag lekt med två användningsområden: 

1)      Bokens ljudspår 

Ni som läst Peter Robinsons deckare med kommissarie Alan Banks, vet precis vad jag menar! Banks lyssnar 
mycket och ofta på musik, när han kör bil, när han kommer hem och tar ett glas vin efter jobbet sätter han på en 
skiva. Han går emellanåt på spelningar. Hans som spelar i ett band. 

Men hur låter artisterna han spelar? Tack och lov för nördar! Johan Ahlenius heter en person som hjälper 
läsaren/lyssnaren. Johan har satt samman spellistor till fler av Peter Robinsons böcker så att man kan följa 
kommissariens musikaliska fotspår. 
Mörkrets alla färger 

Bad boy 
Själv kände jag ett behov att göra en liknande spellista efter att ha läst Peter Høegs bok ”Den tysta flickan” 
eftersom jag var bara tvungen att lyssna på musiken som författaren refererade till för att förstå boken bättre. 
På samma sätt gjorde jag ett soundtrack till Ursula Poznanskis ”Saeculum” eftersom musiken var ett bärande 
och återkommande element för huvudpersonerna. 
Att skapa den här sortens metainformation är både kul och allmänbildande och ger ett mervärde till upplevelsen 
för läsarna och borde vara intressant för biblioteken att jobba med tycker jag.  
Om ni vill starta någonstans, skulle jag rekommendera er att börja med att göra spellistor för musikerbiografier, 
Ijz – ni vet. Själv funderar jag på att göra en lista till Bob Dylans Memoarer. 

2)      E-ljudböcker! 
Visste ni att det vimlar av e-ljudböcker på olika språk på Spotify? Klassiker och ePoesi på engelska finns till 
exempel.  
Förra sommaren gjorde jag en sökning efter e-ljudböcker på svenska och fick ihop en bra lista, tyckte jag. Lite 
fler sökningar gav såväl en sagolista som en Astrid Lindgren-lista och en Sune-lista. Semestern var räddad! 
Och det är här ni hittar mina 400 följare! I och med att jag skrivit på min blogg om mina spellistor, har mitt inlägg 
hamnat högt i sökrankingen i Google när folk sökt efter ”ljudböcker på Spotify”. Det har gjort att mitt blogginlägg 
om e-ljudböcker är ett av de mest lästa på min blogg (har lästs drygt 21 000 gånger) och att mina e-ljudböcker 
genererat runt 400 följare. Det vill säga vanligt hederligt biblioteksarbete: samla, tillgängliggöra och 
marknadsföra. Något som vilket bibliotek som helst kunde ha gjort. 
Men det är inte för sent! Vill ni göra det enkelt för er så kan ni stjäla idén och gör den till er egen! Men då måste 
ni tänka in Spotify – och/eller liknande tjänster – för att nå ut till era lyssnade i läsare, i bästa ”If you can’t beat 
them, joint hem”-stil! 

Lycka till med ditt utforskande av kuraterande som metodutveckling för ditt bibliotek! 

Detta var del 3 Bibliotekarien som DJ 

Del 1 Bibliotekens Guide Michelin 

Del 2 Bibliotekarien som kurator 

//Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro län 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Detta inlägg postades den 16 juni, 2014  
 

Bibliotekarien som kurator 
När det kommer en ny webbtjänst, sökfunktion eller ett socialt medieformat har utvecklats brukar jag testa det 
genom att söka på sådant jag är intresserad av. Det brukar ge en vägledning kring hur jag kan använda tjänsten. 
Och en insikt i hur relevant den kan bli för mig i mitt jobb – eller privat, för den delen. 

Oftast brukar jag söka på ord som ”library” eller ”librarian” i lite olika språkformer. Utifrån det kan jag göra en 
snabb bedömning om någon annan inom biblioteksfältet är aktiv på webbplatsen och dessutom få en hint om 
hur jag själv skulle kunna använda den. Ibland söker jag också på geografiska begrepp, typ ”Sweden” eller 
”Örebro” för att se om funktionen, tjänsten har någon annan relevans än den rent yrkesmässiga. 

Som jag beskrev i förra inlägget, kan den som är intresserad av bibliotek och biblioteksutveckling samla bilder 
från bibliotek att besöka (http://www.pinterest.com/peterals/guide-michelin-of-libraries/) till nyheter inom 
biblioteksområdet (http://www.pinterest.com/aliabiennial/breakthrough-paradigm-shifting-transformative-and-/), 
tips på programaktiviteter (http://www.pinterest.com/efpl/library-program-ideas/) och rena nördigheter 
(http://www.pinterest.com/peterals/book-testing-smell-touch-taste-all-senses-and-book/). 
Men självklart finns det en lång rad områden där bibliotek kan visa upp sina kompetenser. 
Så, låt oss ta Pinterest som exempel på hur bibliotek kan kuratera sin omgivning och omvärld. Det vill säga 
samla in, organisera och förmedla digitalt bildmaterial för och tillsammans med sina brukare. 

• Marknadsföring av biblioteksaktiviteter 
T ex vad den fantastiska personalen på biblioteket gör http://www.pinterest.com/pimalibrary/awesome-
library-staff-are-awesome/ ) 
eller vad som sker på biblioteket (http://www.pinterest.com/burlingtonpl/creative-library-programs-
burlingtonpl/) 

• Det bästa med biblioteket är… 
Dvs bjuda in allmänheten att bidra med sina bilder av vad de tycker är bäst med biblioteket, typ ”Mitt 
första lånekort” (http://www.pinterest.com/clearwaterlib/my-first-library-card/) eller vilken är din 
favoritläsplats? (http://www.pinterest.com/rochesterpld/where-is-your-favorite-place-to-read/) 

• Lästips 
Personalen tillsammans med bokläsarna tipsar varandra om sina favoritböcker. 
(http://www.pinterest.com/kclibrary/mysteries-to-die-for/ ) 
(http://www.pinterest.com/ofallonlibrary/the-librarians-list/) 
Det fungerar naturligtvis lika bra med musik, film, tevespel och bildkonst! 
(http://www.pinterest.com/leksandsbibblo/bocker-filmer-musik-vi-rekommenderar/) 

• Aktualiteter 
Vad händer i lokalsamhället, vad händer i världen? (http://www.pinterest.com/bellunivlibrary/women-in-
history/) 

• Lokalhistoria (http://www.pinterest.com/MkeLibrary/remember-when/)  och släktforskning 
(http://www.pinterest.com/statelibrarynsw/family-history-resources/) 

• Lokalförfattare 
Presentation av författare knuten till en viss ort eller plats (http://www.pinterest.com/ncvlibrary/florida-
books-and-authors/) 

• Specialsamlingar (http://www.pinterest.com/europeana/jordi-sabater-pi-by-the-university-of-barcelona/) 
(http://www.pinterest.com/europeana/maps/ ) 

• Bibliotekspyssel, för små barn (http://www.pinterest.com/kellyalibrarian/library-crafts/) och tonåringar 
(http://www.pinterest.com/jessica_young2/teen-library-crafts/) 

Så det är bara att låta fantasin flöda och pinna på! 

Men glöm inte bort att det pinnande biblioteket också måste ha en plan för hur det tänker använda sig av 
Pinterest, om det ska bli bra. Om biblioteket har en marknadsföringsplan – se till att Pinterest blir en del av den. 
Saknar biblioteken marknadsföringsplan? Skriv en! 
Fundera över målgrupp och hur den bäst kan nås! Tänk på att ni kan koppla pinnandet till befintliga sociala 
medieformat som bloggar, Twitter och Facebook. 
Tänk på att göra ditt biblioteks pinnande intressant, spännande, utmanande och kul! Räkna inte med snabb 
framgång. Låt det ta tid, men var tålmodig och långsiktig. Då kan det bli riktigt bra! 



Detta var del 2 av 3. 

Del 1 Bibliotekens Guide Michelin, bibliotekarien som kurator och som DJ 
(http://smbib.wordpress.com/2014/05/05/bibliotekens-guide-michelin-bibliotekarien-som-kurator-och-som-dj/) 

Del 3 Bibliotekarien som DJ 
kommer inom kort. 

//Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro län 

 
 

 

Detta inlägg postades den 4 juni, 2014 . 
 

Sociala medier på Linköpings universitetsbibliotek 
Hej 

Sassa Persson heter jag och har huvudansvaret för bibliotekets arbete med våra kommunikationskanaler på 
Twitter, Facebook och Instagram.  Linköpings universitetsbiblioteks Twitter-konto (@LiuB_bibliotek) har funnits 
sedan 2009 och startades av min kollega Kristin Krantz. Vårt Instagram-konto och Facebooksida har dock inte 
funnits med lika länge. Vi firade nyss ett år med Facebooksidan. 

Vår närvaro på Facebook är ett direkt resultat av bibliotekets interna projektrapport ”Det händer nu” från 2012. 
Projektgruppen bestod av både positiva och skeptiska röster, vilket var ett önskemål för att täcka samtliga 
aspekter. Syftet med projektgruppen och rapporten var att undersöka hur vi bör förhålla oss till sociala medier 
och vi kom fram till att vi bör finnas där eftersom där finns vår huvudmålgrupp, studenterna. 

Det var lite kort historik, nu till hur vi arbetar med kanalerna. Beträffande Twitter publicerar jag och Kristin Krantz 
stora som små nyheter som berör bibliotekets tjänster och annat som kan intressera våra följare. Vi bevakar 
noggrant Linköpings universitets twitterflöde. 

Vi är fem som publicerar inlägg på Facebook-sidan. Fem personer som täcker och representerar fyra 
avdelningar. Linköpings universitetsbibliotek har tre bibliotek i Linköping och ett i Norrköping, samt Byggmästare 
John Mattsons bibliotek på Lidingö (som vi inte själva bemannar). Vår tanke med de nyheter vi publicerar är att 
de ska representera de fyra huvudsakliga avdelningarna och deras respektive målgrupp, det vill säga 
studieinriktning. Vi försöker balansera matnyttiga inlägg om våra resurser med lättsamma inlägg om tävlingar, 
konferenser vi deltagit på och bilder på våra Campus och bibliotek. Vi anser att det är ett förhållningssätt som 
fungerat bra för oss för att nå ut till våra följare. 

Vår arbetsgrupp, sociala medier-gruppen som vi titulerar oss ses varannan vecka för att planera kommande två 
veckors inlägg. Många gånger blir det även spontana inlägg. Vi försöker förhålla oss till tre inlägg per vecka och 
vi schemalägger ofta inlägg på eftermiddagar/kvällar och på helger eftersom vi märkt att det är då vara följare 
oftast har tid till att läsa våra inlägg. 

Det var allt! Tack. 

//Sassa Persson,  Linköpings universitetsbibliotek 



 

  

Detta inlägg postades den 14 maj, 2014   
 

Bibliotekens Guide Michelin, bibliotekarien som kurator och som DJ. 
4 svar 

I tre blogginlägg ska Peter Alsbjer, länsbibliotekarie på Länsbiblioteket i Örebro län reflektera kring bibliotek och sociala 
medier  utifrån tre teman: Bibliotekens Guide Michelin, bibliotekarien som kurator och som DJ. Här är del 1.  

Del 1 Bibliotekens Guide Michelin 

”Kuratering är det nya svarta”, utbrister Sanne Caft, Københavns Hovedbibliotek, i Decembernumret av Bib*Forum som 
utges av Gentofte Bibliotekerne för biblioteken i danska Region Hovedstaden 
(http://centralbibliotek.dk/sites/default/files/bib-forum_2013-4.pdf). ”Jag tycker att kuratering hör ihop med ordet 
förmedling, som vi kanske kan få något ut av på våra bibliotek”, säger Sanne Caft. Artikeln handlar främst om kuratering på 
själva biblioteket av bibliotekens traditionella verksamheter. Genom exponering av medier på ett kuraterande sätt kan 
biblioteket visa upp personalens intresseområden och kompetenser. 

Själv har jag intresserat mig för hur bibliotek och bibliotekarier kan fungera som kurator för sitt närsamhälle genom att 
använda sig av sociala, digitala nätverk bortom Facebook och Twitter. Det jag fokuserat på är bilddelningssajten Pinterest, 
musiktjänsten Spotify och innehålls-kurateringstjänsten Scoop.it. 
Alla dessa sociala nätverk innefattar aktiviteter som till viss del påminner om traditionellt biblioteksarbete: insamling, 
iordningsställande och tillhandahållande för en utpekad målgrupp. 

Pinterest (www.pinterest.com)  är ett av de snabbast växande sociala nätverken och har över 70 miljoner användare. En sak 
som gör tjänsten extra intressant är att användarna till 80 % är kvinnor. Det är inte intressant att de är kvinnor utan att det 
påminner om något annat, något närliggande. 
Tjänsten fungerar så att användarna samlar bilder, fotografier eller filmer från internet som sen sparas, ”pinnas”, på en 
virtuell anslagstavla, ”Pin Board”. Anslagstavlan kan vara synlig för alla eller hemlig om man vill det. Den kan vara 
kollaborativ, dvs det kan var fler som delar med sig av sin bildfynd på en och samma anslagstavla. Anslagstavlan ges 
lämpligen ett pregnant namn som beskriver dess innehåll; tänk ämnesord. En beskrivning av de bilder som pinnas 
uppskattas ofta av andra pinnare. Naturligtvis kan man lika väl följa andra pinnare som specifika anslagstavlor inom 
ämnesområden som intresserar en själv. 

Eftersom pinnandet befinner sig i en upphovsrättsmässig gråzon är det bra att från början tänka igenom på vilket sätt 
pinnandet ska ske. Ska pinnaren enbart pinna det som får användas fritt, eller ska man fråga först? Nu säger sig Pinterest ha 
en funktion där upphovsmän kan vända sig för att begära att pinnade bilder tas bort. Själv har jag pinnat en disclaimer – en 
friskrivning – som säger att jag inte gör anspråk på de bilder jag pinnat, utom de jag tagit själv förstås. Huruvida det räcker i 
en rättegång är osäkert. Samtidigt verkar det som om det inte finns några rättsfall i USA där pinnare stämts för brott mot 
upphovsrätten. En anledning kan vara att många företag själva använder sig av Pinterest i sin marknadsföring och vill att 
deras bilder därför pinnas vidare. Förmodligen skulle pinnaren i en del fall kunna hävda ”fair use” 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Fair_use) och att pinnande ökar trafiken till den webbplats bilden togs ifrån. 

När jag närmar mig ett nytt socialt nätverk på internet brukar jag kolla av om det finns några kollegor där. Jag brukar helt 
enkelt söka efter bibliotek och bibliotekarier på lite olika språk för att se om det finns något intressant för mig som 
yrkesperson. 



För ett antal år sen lekte jag med tanken ”tänk om det fanns en funktion där man kunde tipsa varandra om intressanta 
biblioteksresemål”, typ en ”Guide Michelin för bibliotek”. Ni vet, den där franska reseguiden som ger stjärnor till 
restauranger enligt modellen en stjärna = värd ett besök, två stjärnor = värd en omväg och tre stjärnor = värd en resa. 
Så jag fyllde på en del restips för biblioteksturisten på min blogg (http://peterals.wordpress.com/bonus/bibliotekens-guide-
michelin/), men när Pinterest startade blev jag nyfiken på om jag i det sammanhanget kunde utveckla idén. Fördelen var ju 
att jag inte behövde pinna ensam, utan andra intresserade kunde bjudas till att samla bilder kollaborativt, där i stället 
(http://www.pinterest.com/peterals/guide-michelin-of-libraries/). I skrivande stund har anslagstavlan 1 310 följare och över 
50 medpinnare som mer eller mindre regelbundet bidrar. Det finns säkert fler pinnare med samma, nördiga intresse – men 
vill man ha en snabb koll över läcker – och framför allt modern – biblioteksarkitektur, är det ett bra ställe att börja på. 

Och när jag väl börjat samla på mig bilder av spännande biblioteksarkitektur, så började jag fundera över vad biblioteken 
kan samla på mer för bilder – och filmer – för att marknadsföra sig och sina medarbetares kompetenser. 

TBC! 
Del 2 Bibliotekarien som kurator 
Del 3 Bibliotekarien som DJ 

//Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta inlägg postades i Uncategorized den 5 maj, 2014  

Identitet, integritet och sociala medier 
I en av de sista scenerna i filmen Återträffen av Anna Odell möter en av Annas klasskamrat hans alter ego hos den 
skådespelare som spelar honom i återträffen. Över en öl ställer klasskamraten frågor kring hur skådespelaren fått 
information om klasskamraten och hur han gör när han tolkar honom. För skådespelaren är ju det en del av vardagen att 
tolka olika karaktärer och att gestalta dem men svaret han ger till klasskamraten är att han pratat med Anna, försökt bilda sig 
en uppfattning om klasskamraten och dessutom kikat på hans facebookssida. Scenen sätter igång en massa tankar hos mig 
om identitet och integritet i det digitala och analoga världarna. 

Vilka bilder skulle man få av mig om man googlar mig? Vilka digitala fotspår lämnar jag efter mig? Går det att bygga en 
karaktär av mig med den infon som finns på nätet? Svaret är ja, men jag är inte säker på att gestaltningen till fullo skulle 
kunna fånga det som jag definierar som den jag är. Jag lämnar spår och en del av dem är jag medveten om och andra inte, 
till exempel sökningar som jag gör i google och att det sedan poppar upp som reklam i facebook som angränsar till mina 
sökningar. 

Jag minns Nasrine Olson föreläsning kring radikal transparens och facebook som hon höll på sociala medier konferensen 
den 18 mars. Radikal transparens bygger på att användaren bara har en identitet, del vill säga att vi agerar lika hela tiden och 
inte skiljer på privat och jobb och att det är en del av Mark Zuckenbergs affärsidé med facebook. Nasrine visade på vad 
detta kan leda till och leder till. Att facebook förväntar sig radikal transparens av oss användare men själva är ett relativt 
slutet företag utan insyn. Att vi skapar innehållet i facebook och hur den kan återanvändas.  En av Nasrine Olsons fråga till 
oss som deltog på konferensen är att  bibliotekarier kanske borde ta ett extra ansvar för vilka tjänster man rekommenderar 
till sina låntagare/användare?  Hon tycker också att vi bör läsa igenom facebookavtalen ofta eftersom det ändras efterhand. 



 

I Filosofiska rummet för ett tag sedan diskuterades jaget i det digitala samhället där många intressanta tankegångar 
dryftades kring identitetsbyggande i sociala medier. Än så länge finns inte så mycket forskning kring hur sociala medier 
påverkar vår identitet och berättelsen om sig själv. Å ena sidan ger kanske sociala medier större möjligheter att pröva och 
utforska olika roller och identiteter men å andra sidan vet vi inte så mycket vad de möjligheterna kan leda till för nackdelar 
på lång sikt även om vi kan se en hel del konsekvenser av vissa beteenden. 

För egen del inser jag att jag vill få mer kunskap, insyn och förståelse för hur information och data om mig lagras på nätet 
och hur det eventuellt skulle kunna användas. Jag ska börja med att läsa Marcus Bylunds bok om Personlig integritet på 
nätet  

 

Jag tänker också att dessa frågeställningar är relevanta för bibliotek att diskutera i försök att förstå vår tid, våra uppdrag, 
möjligheter och utmaningar som bibliotek. 

Vad tänker du? 

//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm 

 

 

Detta inlägg postades den 24 april, 2014  

 

Biblioteket i fickan – att möta besökaren i sociala medier 



Dialog, dialog, dialog. Mitt mantra går på repeat till den grad att jag säkerligen har kollegor som tycker att jag är 
tjatig. Men saken är att det är det enda effektiva sättet att nå våra besökare i sociala medier. Det heter ju 
inte sociala medier för inte. 

Under ett drygt år har vi på Stockholms stadsbibliotek jobbat aktivt med att styra upp vår kommunikation i 
sociala medier och vi tar oss långsamt framåt. Med över 100 aktiva konton i flertalet av kanaler tar det tid. Det 
konto där jag som digital redaktör kunnat göra störst skillnad är vårt centrala twitterkonto @ssbnu. Jag har 
utvecklat kontot till att vara självklar kanal för stockholmarna att få lästips, svar på kundtjänstfrågor och 
information om bibliotekens verksamheter. Tonen och tilltalet är varmt, tillmötesgående och humoristiskt och jag 
för en dialog med både följare och ickeföljare. Det jag försöker uppnå är en plats där besökaren känner sig 
välkommen, personligt bemött och där hen får svar snabbt. Precis allt det jag själv förväntar mig, om jag som 
privatperson twittrar till SJ eller kontaktar Swedbank på Facebook. 

Jag jobbar också med omvärldsbevakning och söker upp personer som har åsikter om vår verksamhet, frågor 
om boktips eller funderingar kring litteratur i största allmänhet. Det viktiga är att inte bara söka upp dem som är 
glada, utan också ta tag i irriterade frågor som till exempel varför det kostar pengar att besöka toaletterna på 
Stadsbiblioteket. Jobbet resulterar ofta i helt underbara konversationer. Som denna, med en kille med förkärlek 
till statistik och böcker som står och samlar damm i bibliotekens hyllor. 

Vi tycker att det är viktigt att vara aktuella och hänga på sådant som är i ropet. Det kan vara allt från att plocka 
upp en artikel från Dagens Nyheter , till att passa på att boktipsa när Depeche Mode är i stan. Eller varför 
inte bjuda ett gäng feministiska hjältar på andra feministiska hjältar? Retweets och glada tillrop från Viktor Barth-
Kron, Fredrik Strage, Gudrun Schyman, Kawa Zolfagary och Lina Thomsgård är ändå något att jubla över i 
twittervärlden. 

 

Med utvecklingen av kontot har vår dialog med stockholmarna i digitala kanaler effektiviserats betydligt. Kontot 
har dessutom i och med arbetet förflyttats från Twitters periferi till att nu ligga i ett av de mest inflytelserika 
klustren på hela Twitter, nämligen kulturklustret (enligt Twittercensus) och följarantalet har ökat med 273 % från 
årsskiftet 2012/2013 till den sista mars i år. Och det gör märkbar skillnad på vilka vi når och vilket genomslag vi 
får. 

En kollega som ibland jobbar vid återlämningsroboten Svea på Stadsbiblioteket möttes en morgon av en bok 
som roboten vägrade känna igen. Streckkoden var inte av den sort vi har idag och det var inte så konstigt. I 
boken låg nämligen bibliotekets påminnelse om att boken var försenad och skulle lämnas tillbaka så snart som 
möjligt. Boken skulle ha återlämnats den 18 mars 1970 och var med andra ord 44 år försenad. Vi lade upp 
bilden på vår centrala Twitter, Instagram samt Stadsbibliotekets Facebook. 



 

Först ringde Expressen, sedan Radio Stockholm och när TT hört av sig hamnade vi i merparten av Sveriges 
morgontidningar. Utan vårt arbete med dialog och att aktivt söka oss utanför biblioteksbubblan hade vi aldrig fått 
den genomslagskraften. Och det tar jag med mig när jag fortsätter med mitt mantra. Dialog, dialog, dialog. 

 //Cissy Avrin, digital redaktör på kommunikationsenheten vid Stockholms stadsbibliotek 

 
 
 

Konsten i att föra en dialog och inte monolog 
”Förhoppningar på skam” det är titeln på en artikel ur senaste biblioteksbladet. Artikeln tar upp Anna-Karin Engqvist 
uppsats ”biblioteket på Facebook”, där Anna-Karin tittat och undersökt hur 67 olika bibliotek använder sig av sociala 
medier, i detta fall Facebook, för att nå ut och kommunicera med sina besökare. 

Hennes undersökning visar att biblioteken i dag har svårt att nå ut till besökarna. Att det i dem flesta fallen handlar om en 
”envägskommunikation” och allt som oftast handlar det mer om att marknadsföra olika event på biblioteket samt dela med 
sig information. Trots två ”framgångsexempel” (varav Kistas Facebook är ett av dem) visar hennes undersökning att en 
dialog inte finns på sociala medier. 

När jag anställdes på Stockholms stadsbibliotek för två år sedan fick jag uppdraget att sköta Järvaenhetens kanaler i dem 
sociala medierna. För min egen del ansåg jag att det viktiga var att dels jobba på ett nytt sätt med dessa kanaler men även 
försöka få till en diskussion och/eller debatt kring vårt område i Järva. Vi började filma olika sketcher (som tävlingen 
”veckans bok” samt ”biblioteksskolan”) för att locka dels våra ungdomar till oss på nätet. Även om vi upptäckte att fler 
började följa oss gick det segt första året. 

Den stora anledningen är att det här är en ny plattform för biblioteket. Det kommer att ta tid för oss att etablera oss på 
kanaler som Instagram, Facebook samt Twitter. 

Kista bibliotek kommer i augusti att flytta från våra nuvarande lokaler till Kista galleria. Det har varit viktigt för oss alla 
inblandade att Järvaborna ska känna igen sig i sitt nya bibliotek. Eftersom många i Järva har minst en kanal som man 
använder på nätet är det viktigt att försöka nå dessa. Då är den stora frågan hur gör man? Hur ser man till att hålla en dialog, 
och inte monolog, med de som bor i området och använder sig av sociala medier?För oss har Twitter varit ett tacksamt 
verktyg som inbjuder till dialog på ett ofantligt mycket bättre sätt än både Instagram och Facebook. Ända sedan omstarten 
av kontot har vi varit tydliga med att vi vill ha en debatt och diskussion med våra lokala följare (över 2000 på Twitter) om 
Kista bibliotek samt området i Järva. Vi vill lyfta fram rösterna i området och prata med dem i olika frågor som berör både 
vår verksamhet och samhället vi lever i. 



Hur gör man då? Det gäller att våga ta kontakten med folket och även diskutera med dem. Om biblioteket inte går direkt till 
personerna online finns en risk att kontot inte uppmärksammas. Vi har exempelvis aktivt valt att diskutera med 
lokaltidningen, ideella organisationer samt nätverk för eventuella samarbeten men även kring åsikter på vårt arbete. 

Det är viktigt att komma ihåg att Rom inte byggdes på en dag. Biblioteken har allmänt en lång väg att gå när det gäller att 
nå ut till folket ute på nätet. Men det ser bättre ut idag än för två år sedan då jag började. 

//Hassan Alavi, Stockholms stadsbibliotek 

 

 
 
 
 
 

Detta inlägg postades den 21 mars, 2014  
 

 

Vad diskuterades i gruppdialogerna på #smbib2014 ? 
Här är några exempel på vad som diskuterades under gruppdialogerna på 
konferensen den 18:e mars. 
Det är många intressanta ämnen och frågor som är vä rda att fundera vidare 
kring. Varför inte fortsätta att diskutera här elle r på facebook.com/smbib 
Fyll gärna på med fler funderingar. 

Netikett  
– Bild på människor, tillstånd. 
– Tilltal, gärna personligt i vissa sammanhang medan vissa är mer formella. 
– Tänka på inkluderande/exkluderande, önska ej god jul. 
– Hålla korrekt ton vid inlägg, så att man själv inte blåser upp diskussionen. 

Demokrati 
– Sociala medier är främst social sfär (inget stort intresse för demokrati). 
– Fokus riktas oftast bort från kärnfrågan. 
– För unga: det krävs närvarande och initierade vuxna för ett schysst användande. 
– Lager av synlighet, vad syns, vem ser? 
– Vem tar utrymmet i sociala medier? Alla kan, i teorin. Vissa får mer plats, ofta de som redan har plats i det 
offentliga samtalet. 
– Sociala medier tillgängliggör direkt eller indirekt olika resurser. Det främjar demokratin. 
– Närhet till studenter/användarna. 
– Ökat behov av källkritik. 
– Kommun vs statlig myndighet – skillnader? 



– Snabb kommunikation med användarna. 
– Främja demokratiskt engagemang. 
– Snabbt informationsflöde ut. 

– Diarieföring av sidor. 
– Skärmdumpar, arkivering – görs det? 
– Svara snabbt, max 24 timmar. Policy? 
– Kommunens policy kring netikett – är det en levande handling? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Detta inlägg postades den 20 mars, 2014 av Sociala medier på biblioteken. 

Vardagsberättelser från bibliotek och omvärldsbevakning via twitter 
En av de saker jag uppskattar mest med twitter är när bibliotek delar med sig av det som händer på biblioteken. 
Till exempel korta rapporter från program och aktiviteter, litteraturtips, några ord om mötena med bibliotekens 
användare eller inblick i personalens lärande och utvecklingstankar med mera. Eftersom jag inte arbetar på ett 
bibliotek utan med bibliotek är berättelserna extra ovärderliga  för mig men jag vill gärna tro att de spelar roll 
även utanför bibliotekskretsarna. 

 

Marie Björk, bibliotekarie i Kungsbacka skrev en inspirerande tweet om boken kommer och depositioner den 
24/2.   

För ett tag sedan gjorde jag nedanstående fyrfältare för att åskådliggöra i vilka syften som jag använder twitter. 
Det går inte att särskilja dem åt egentligen eftersom det mesta går ihop. De olika rutorna har också varit olika 
stora beroende på i vilken fas som jag själv befunnit mig. Den rutan som dock alltid är ganska konstant är att 
twitter är en del av mitt dagliga lärande och omvärldsbevakning. Stefan Pålsson skriver i ett inlägg på 
Omvärldsbloggen om Det utvidgade kollegiet – på och utanför nätet. Genom sociala medier ges möjligheter att 
diskutera sitt yrke i kontakt med andra och möjlighet att få ta del av sådant som man inte på egen hand 
skulle komma i kontakt med. 



 

En sak som saknas i bilden är att använda twitter till att svara på referensfrågor, vilket jag upplever att jag då 
och då gör eller hänvisar till andra, till exempel Bibblan svarar. Det här är något som jag tror att bibliotek skulle 
kunna ta sig an ännu mer. Ibland kommer tweets om man vill ha tips på barn- och ungdomsböcker vilket jag 
gärna ger respons på men det finns även andra ”referensfrågor” att ta sig an. 

Twitter bygger på nätverkande och kommunikation. Ibland är jag kanske lite för mycket en högtänkande person 
på twitter istället för att interagera med andra. Att bara leverera tweets för yrkets vägnar känns en smula torrt 
och behöver vägas upp med en och annan personlig tweets och samtal med andra på twitter. 

Många bibliotek och biblioteksmedarbetare använder sig av twitter. Jag gjorde en snabb sökning på twitter och 
hittade att bland annat följande bibliotek i Stockholms län har twitterkonton: Fisksätra, Haninge, Stockholm 
stadsbibliotek, Sundbyberg, Järfälla, Botkyrka, Huddinge, Danderyd och Lidingö Twitter är en kanal bland 
många för bibliotek att använda sig av. 

//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm 

 
Detta inlägg postades den 10 mars, 2014  
 

Sätra bibliotek, det går bra nu! 
Hej! Trevligt att vara här! Jag heter Claes Wallgre n och är stolt bibliotekarie på Sätra bibliotek i G ävle. 
För ett tag sedan blev jag tillfrågad om jag ville gästblogga här om vår närvaro på Facebook. Det vill e jag 
såklart. Jag tänkte berätta lite om vår sida , om vilka vi är, varför vi finns, vad vi gör och h ur vi tänker. 
Jag skriver vi men egentligen vore det mer riktigt att skriva jag. För vår FB-sida är till 99 procent jag. 
Således: allt bra tar jag åt mig av, eventuell krit ik lägger jag över på den resterande procenten. Nåj a, på 
med läsglasögonen, nu kör vi!  

Egentligen är det lite ironiskt att just jag sköter vår FB-sida. Privat är jag inte alls någon stor användare av 
sociala medier. Har varken twitter eller Instagram. Mitt eget FB-konto tittar jag förvisso till ofta men väldigt 
slentrianmässigt. Och väl där blir jag elva gånger av tio irriterad eller arg – på rasismen (som jag försöker städa 
bort), på dumheten, på alla husdjursuppdateringar, på alla som fiskar efter uppmärksamhet genom att skriva 
löjligt ”mystiska” inlägg, på alla fredagsmysiga mat- och alkoholbilder, på reklamen. Shall I continue? 

Mot bakgrund av ovanstående kan man ju fråga sig vad jag överhuvudtaget har på FB att göra. Antagligen har 
det med bekräftelsebehov att göra. Men jag gillar också att skriva och berätta i olika former. Sedan finns nog en 
vilja att visa att FB, mitt i all sörja, faktiskt fortfarande kan vara någonting bra. Jag försöker helt enkelt att göra en 
sida som jag själv hade gillat. Om jag lyckas är högst tveksamt. 

Nu lite historia. 

Sätra biblioteks FB är, som sagt, ingen stor organisation. Det är jag. Punkt. Sidan fanns visserligen innan mig, 
men var då mer av en spökstad. Ni vet. Ogästvänligt. Dammbollar yrde i luften och när man kom dit spelades en 



sådan där klassisk westernmelodisnutt (ja, ni vet vilken). Solen i zenit. En trött häst som drack. Ett eller två fyllon 
på saloonen. Och en sur sheriff på ett kontor någonstans. Men annars dött. Och dammigt. 

Vi hade väl några gillare, men de var antingen Gävle-bibliotekarier eller släkt med chefen. Typ. En krets av de 
närmast sörjande. Och säkert sörjde de en sida som gud hade glömt. Vad har då hänt sedan dess? 

Jo, rätt mycket. Idag har sidan 219 gillare. Våra inlägg når ibland 10-tals, rätt ofta 100-tals och någon enstaka 
gång 1000-tals läsare. Det är ju knappast några revolutionerande siffror. Vi ligger till exempel långt 
efter Musikbibliotekets briljanta sida. Men vi klår åtminstone filialen i Andersberg! Vi gör i och för sig inte särskilt 
mycket för att sprida vår sida. Förutom att uppdatera flitigt gör vi egentligen ingenting alls. Det är väldigt sällan 
som vi ”bombar” Sätra centrum med flygblad. 

Men vi tar oss fram bra ändå. Checka ut statistiken här nere. Det går bra nu, skulle man kanske kunna säga. 
Idel gröna siffror och gillarna rullar in. We like! 

 

Dessutom får vi väldigt många positiva kommentarer om vår sida. Så positiva att folk ibland vill att jag ska 
gästblogga, både här på smbib.se men också på bokcirklar.se. Det vanligaste omdömet är att folk tycker att 
inläggen är roliga. Det är också min ingång och ambition när jag skriver. Om det är roligt är det bra. Så lyder mitt 
blygsamma FB-motto. Om vi samtidigt kan sprida någon form av information (helst yrkesrelaterad då) är det 
ännu bättre. 

Nej, det börjar bli dags att runda av. Men innan jag slutar vill jag säga att jag tror att bibliotekens närvaro på 
Facebook (eller sociala medier överhuvudtaget) är viktig. Jag tror, på allvar, att vi gör skillnad. Speciellt för 
biblioteksfilialerna är det viktigt att kunna profilera sig. Och göra reklam för sig själva på ett sätt som inte kostar 
något. För är det någonting vi saknar så är det en fet PR-budget. 

Huvudbiblioteken klarar sig alltid. Tack vare deras storlek och centrala läge. Filialerna däremot behöver hjälp. Vi 
får inte lika många ”gratisbesökare”, som liksom slinker in på bibblan av misstag. Vi läggs ner hela tiden utan att 
någon märker det. Ju mindre filial desto större risk. Gör vi oss dessutom aldrig hörda… ja, det blir liksom enklare 
att avfärda oss då. Därför är sociala medier viktiga.  

Att vi kan få folk att skratta till då och då ser jag som en bonus. Sköt om er så ses vi på Sätra bibliotek! Gå in 
och gilla oss vettja! 

Hälsningar Claes 



  

Detta inlägg postades i Uncategorized den 4 mars, 2014 av Sociala medier på biblioteken. 
 

Sociala medier i teori och praktik 
Här kommer ett blogginlägg med några ihopsamlade tankar och tips på läsning kring sociala medier. 

Sociala medier är en del av dagens medie- och kommunikationslandskap. För många bibliotek, myndigheter och 
verksamheter är sociala medier verktyg för att sprida information, förlänga aktiviteter, bjuda in användarna till 
interaktion, omvärldsbevakning och mycket mer. En undersökning från SKL visar att nio av tio kommuner och 
samtliga landsting använder Facebook för kommunikation med medborgarna. SKL har kartlagt kommuner och 
landstings engagemang i de tre sociala medierna Facebook, Twitter och Instagram. 

Hanna Carlsson, Lunds universitet disputerade i höstas på avhandlingen Den nya stadens bibliotek: Om teknik, 
förnuft ochkänsla i gestaltningen av kunskaps-och upplevelsestadens folkbibliotek. Hon har i sin avhandling kikat 
närmare på Malö stadsbibliotek och deras process att i praktiken genomföra strategin The darling library med 
syftet att skapa en biblioteksverksamhet i tidens anda. Hon ägnade bland annat tid åt att följa avdelningen för 
digitalt innehåll och dialog (DID). I avhandlingen resonerar hon kring vad det innebär att se användarna som 
experter och medproducenter, att skapa innehåll i det digitala kanalerna och att öka trafiken till dem och vad det 
innebär för medarbetarna att använda sociala medier med mera. I Biblioteksbladet nummer 10:2013 på sidan 
11-12 finns en artikel om Hanna Carlssons avhandling och det finns onekligen ett flertal saker att reflektera kring 
vad sociala medier och digitala kanaler innebär för biblioteksverksamheter mellan tradition och 
förnyelse.  Internet och sociala mediers utvecklas och förändras och möjligheter och utmaningar går hand i hand 
med varandra. Det blir allt viktigare att reflektera och förhålla sig till juridik, integritet, källkritik, transparens och 
makt. Jan Nolin skriver i en text om Öppenhet och dess problem följande: 

”Öppenhetsrörelserna är sunda demokratiska projekt som genererar en mängd positiva effekter. Trots det ska vi 
inte blunda för att öppenhet också medför problem. Internetforskaren Jonathan Zittrain har hävdat att 
öppenhetsprojekt, såsom internet, genomgår ett generativt mönster, en livscykel i fyra stadier. I det första stadiet 
skapas en revolutionerande plattform. I stadium två drar denna öppenhet till sig en ansenlig mängd anhängare 
och skapar positiva värden för alla inblandade. I stadium tre utnyttjas öppenheten på ett orättvist sätt av en liten 
grupp i nätgemenskapen som därmed tillskansar sig makt eller pengar, vilket praktiskt taget leder till att 
plattformen skadas. I det fjärde stadiet stängs öppenheten ner för att undvika storskalig förvanskning och 
förstörelse av plattformen.” 

Om en månad anordnar Biblioteksrådet återigen en konferens om sociala medier. Dagen blir en blandning 
mellan föreläsningar och gruppdialoger. Teman för innehållet är juridiska aspekter kring internet, källkritik, 
transparens, makt och integritet med mera. Konferensen innehåller både teori och praktik och vi hoppas på en 
dag där samtalen och nätverkandet mellan deltagarna ger fördjupning och breddning åt föreläsningarna. Vi inser 
också ödmjukt att denna dag endast kommer spegla vissa delar av stora och komplexa frågor. Varmt välkomna 
ni som anmält er! 

//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledre på Regionbibliotek Stockholm 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Detta inlägg postades den 17 februari, 2014  
”Någon som vet?” – ett fall för den sociala specialstyrkan 

Jag har tidigare skrivit om frågetjänsten Bibblan svarar och hur vi som arbetar med tjänsten använder oss av 
sociala medier för att på olika sätt främja tjänsten. Den 15 april föreläste jag om ämnet på konferensen Enkelt – 
effektivt – engagerat! och det här är en kort version i text av den föreläsningen. 

Det har många gånger diskuterats hur man mäter värdet av och kvalitén i en virtuell referenstjänst. I olika 
sammanhang har det påpekats att Fråga biblioteket, som är Bibblan svarars direkta föregångare, hade för få 
frågor. Kostnadseffektivitet i jämförelse med frågor vid en fysisk biblioteksdisk diskuterades vid upprepade 
tillfällen på e-postlistor och liknande, men någon konsensus i den frågan uppstod aldrig. Vårt grannland Norge 
valde att lägga ned sin Biblioteksvar.no samtidigt som vi (ILS) i Sverige satsade på att ta fram den modernare 
tjänsten Bibblan svarar. 

Frågan kvarstår, vad och hur ska vi mäta? Var ligger kvalitén? Är det självklart i antal besvarade frågor under en 
viss tid? Eller kan det också vara i andra faktorer som den upplevda kvalitén i tjänsten. 

2012 genomfördes två användarenkäter i Bibblan svarar. De svar som samlades in ger en ledtråd. Citat ur 
enkäten: 

 

Om en del av kvaliteten är känslan av lycka och nöjdhet, hur kan vi bygga vidare på och underhålla detta, för att 
få människor att sprida budskapet om tjänsten till fler? Och förhoppningsvis använda den ännu mer? 

En del av svaret är sociala medier, i vårt fall facebook och twitter. 

Den sociala specialstyrkan inom Bibblan svarar består idag av ca 20 bibliotekarier på bibliotek runtom i landet. 
(Tyvärr än så länge bara söder om Stockholm.) Den här gruppen utför dagligen arbetet med att underhålla 
engagemanget. 

Varför och hur görs då detta? Jag har valt ut några punkter: 

• Marknadsföra webbplatsen Bibblan svarar . En dela-knapp finns på varje fråga/svar som publicerats 
på sajten, så att vem som vill kan dela en länk till sin egen facebookprofil. På vår facebooksida postar vi 
också länkar till sajten, för att leda in trafik. 

• Söka upp frågorna där de ställs . Vi gör ständiga sökningar på twitter på olika fraser som människor 
använder då de ställer frågor. Kan vi svara, så gör vi det. Reaktionen brukar bli förvåning och glädje. 

• Skapa en bild av bibliotek och bibliotekarier som m oderna, kunniga och hjälpsamma , gentemot 
nyckelpersoner som olika typer av påverkare (t ex journalister). Genom vårt arbete med att söka upp 
frågor på twitter blir vi en tillgång för hela bibliotekssverige, eftersom vi breddar synen på vad bibliotek 
och bibliotekarier är och gör. 

• Ge ökad tillgänglighet till tjänsten . Det går att kommunicera med oss på flera ställen, helt enkelt. Via 
de sociala medierna finns det också möjlighet för oss som arbetar med tjänsten att ta hjälp av våra 
följare, när vi får extra kniviga frågor. 

Engagemangspyramiden är en bild som har använts av Brit Stakston och fler, för att beskriva hur engagemanget 
för en idéell organisation ser ut. Jag menar att pyramiden även är tillämplig på engagemanget för bibliotek. Att 
på nivåerna följer och gillar, kan vi bygga vidare och få människor att bidra till oss på olika sätt, särskilt genom 
arbetet i sociala medier. 



 

Hur det än är, vi vill ju att bibliotekarien ska vara allt det som människor söker efter.  

 

Se föreläsningens bilder. 

Anna-Stina Takala 
Regionbibliotek Stockholm 

 
 

Detta inlägg postades den 19 april, 2013  
 

Ingen hets! Hellre målmedvetenhet och lite ”tro på det vi gör”… 
Frågan ”Vad är på väg in och ut inom sociala medier” är bred och kan tolkas på många olika sätt. Dessutom- för att den ska 
bli intressant måste vi fråga oss: 

• Enligt vem/vilka? Ur vilket perspektiv? 
• Varför undrar vi? Vad ska vi ha svaren till? 

”Undertemat” och frågan som vi i arbetsgruppen formulerade, ”En spaning på vad jag ser lokalt bland mina 
användare/besökare på mitt bibliotek gällande vad som är på väg bort och vad som är på väg in”, är kanske en aning 
enklare att besvara, men fortfarande komplex och kräver att sättas i ett sammanhang. I detta blogginlägg levereras inga 
färdiga svar, men desto fler tankar och frågor för vidare diskussion. 

Då jag började fundera på vad jag skulle skriva så märkte jag att inspirationen inte kom så där som den brukar göra. 
Tidigare hade jag skrivit inlägg om att vara inkluderande i sociala medier gällande högtider, ”Påskäggspostningen”- en liten 
historia om inkludering”, hur man kan tänka kring att få så många fans som möjligt till sin Facebooksida, ”Fans, fans och 
lite underhållning” och en reflektion efter senaste konferensen (2012) arbetsgruppen anordnade, ”Sociala medier- vadå 



”en ledarskapsfråga?”. Jag minns konferensen och tänker på Brit Stakstons ord om att sociala medier inte är teknik, inte en 
generationsfråga utan ett nytt förhållningssätt till vår omgivning. 

”Är Facebook på väg UT? Vad är i så fall på väg IN?” – min ”blixt-gallup” slog inte direkt kommentarsrekord, men ändå. 

Så, skulle jag nu försöka lista det senaste inom sociala medier, någon slags topplista på verktyg, appar eller så? Nej det ville 
jag inte och det har ju många redan gjort innan mig, bara slå upp någon trendig IT-blogg eller tidskrift och läsa. Hmm, nej 
tanken var ju att göra ett nedslag i den egna verksamheten, just det. För att hitta inspirationen tog jag med mig frågan till 
bibliotekets Redaktion och till mina egna Facebookvänner. ”Är Facebook på väg UT? Vad är i så fall på väg IN?” – min 
”blixt-gallup” slog inte direkt kommentarsrekord, men ändå. Någon svarade att frågan var svår, men att Google plus var bra 
men att det var synd att det var få som hängde där. Instagram är nog stället för kidsen. En annan svarade att den uppskattade 
att man just på Facebook kan gilla kommentarer utan att ge sig in i diskussioner och skriva själv. Men kanske är det nya att 
helt hålla sig borta från sociala medier? Att det är mer coolt att inte ha Facebook eller att nästan aldrig kolla. Det börjar bli 
för mycket reklam och det kan även uppstå en slags motreaktion mot att ständigt vara uppkopplad. 

Ja som ni ser så ger en sådan öppen fråga (såklart) många olika svar och människor svarar utifrån sitt eget användande och 
hur man rent filosofisk, politiskt eller praktiskt ser på frågan. Eller så tycker man frågan är ointressant och svarar inte alls. 
Givetvis är svaren spännande men eftersom vi arbetar med sociala medier inom en specifik verksamhet – inom det fina och 
fantastiska som stavas BIBLIOTEK! –så måste vi ta frågan dit! 

”Vad är på väg in och ut?”- enligt vem? 

Okej, låt oss bena lite i frågan. Enligt vem? På väg in och ut enligt sociala medier- experter? I universitetsvärlden? Bland 
vanligt folk? Hur jag som privatperson/student osv använder sociala medier behöver ju inte betyda att jag önskar följa 
exempelvis ”mitt bibliotek” i samma kanal. Det kanske är helt utmärkt att ha sitt bibliotek på Facebook, men själv kan man 
föredra att finnas på andra sociala medier. Det är ju heller inte säkert att jag ens vill följa eller engagera mig i annat än 
sociala relationer med vänner. 

Som resonerats i tidigare inlägg så sägs ibland att yngre lämnar Facebook men äldre hittar dit. Ja så kan det vara. Och det 
kommer alltid finnas toppanvändare som alltid kommer ligga i framkant, finnas på de nyaste ställena. Är det dem som ska 
”sätta agendan”? Vad ska vi lyssna på då vi planerar våra strategier för sociala medier? 

Vad är det vi vill och varför? 

Okej, jag ska koppla frågan ett snäpp närmare där den faktiskt är relevant i sammanhanget, till myndigheten, biblioteket och 
slutligen till den verksamhet som jag arbetar i: ett bibliotek på en medelstor högskola. Hos oss finns olika typer av 
studenter; någon är på högskolan endast för en 7,5hp kurs, en annan för en termin och någon annan lite längre. Gemensamt 
för dessa kan sägas att de är på väg: vidare ut i livet, på något sätt. Vi fångar några av dem, för en stund, som fans på vår 
Facebooksida. Sen har vi många andra typer av fans som inte är faktiska studenter som läser just här just nu. 

Vi har haft ett stabilt antal fans nu under en lägre tid. Inga rasslande siffror varken uppåt eller nedåt. Ibland kommenteras 
och gillas det, ibland bara ser vi att många läst inläggen. Vi har medvetet valt Facebook som social mediekanal och arbetar 
strukturerat efter schema och rutiner, parallellt med övriga informations- och kommunikationskanaler. Vad vill vi då? 
Vilket värde ser vi i att finnas på sociala medier som Facebook? Är målet att 100 % av alla studenter ska gilla oss? Nej, och 
det är också snudd på en omöjlighet. Studenter pluggar under begränsad tid, sedan lämnar de oss. Men under tiden de finns 
hos oss kan vi informera, sprida kunskap, bygga relation, och skapa en positiv bild av biblioteket. Ungefär lite det som det 
skrivits om tidigare här på bloggen. 

Jag tror att vi inte ska vara så nervösa och försöka ”haka på det senaste”. Istället ska vi tro på det vi gör och fråga oss 
varför vi gör det. Välj kanal efter behoven, och sen arbetar målmedvetet. 

Visst, vi har märkt att det ibland fnissas lite bland studenterna under till exempel biblioteksintroduktionerna då vi glatt 
informerar om att ”vi finns på FACEBOOK också!”. Samtidigt har vi våra trogna fans som gillar oss och tycker om det vi 
gör på Facebook. Det får vi höra ibland; beröm kan komma i fysiska rum i form av en uppmuntrande kommentar eller på 
Facebooksidan. 

Jag tror att vi inte ska vara så nervösa och försöka ”haka på det senaste”. Istället ska vi tro på det vi gör och fråga oss varför 
vi gör det. Välj kanal efter behoven, och sen arbetar målmedvetet. 



”Saker kommer och går- Facebook består!” 

Vem har sagt det? Ingen, men kanske tänker vi lite så. Vi håller hellre våra kanaler uppstyrda och arbetar målmedvetet, än 
att finnas på varje socialt media som finns. Givetvis beror detta på organisationens storlek (som påverkar vilka resurser för 
informations-kommunikationsarbete som finns) men om det finns någon kanal som vi tror många är vana vid och som har 
minsta möjliga hinder för att ta sig an så är det Facebook. Vi stannar gärna där men det innebär inte att vi inte sneglar mot 
”det nya”. 

Så, för att spana i framtiden och vad för roligt man skulle kunna göra, så tyckte vår Redaktion att podcast lät spännande! 
Tänk att göra en pod kring exempelvis informationssökning. Är det några av er därute som gör det- hojta till! 

Tack för mig! 

Camilla Alexandersson 
IKT-pedagog på Södertörns högskolebibliotek 

 

Detta inlägg postades i Uncategorized och taggad bibliotek, Brit Stakston, facebook, facebookfans, Södertörns 
högskolebibliotek, strategier, trender den 15 mars, 2013 av Sociala medier på biblioteken. 

Trendspaning bland bibliotekarier 
7 svar 

Hur ser användningen av sociala medier egentligen ut bland oss bibliotekarier? Vad är på väg in och vad är på väg 
ut? Här kommer några korta spaningar.  

Det första jag kom att tänka på när jag skulle skriva det här inlägget, var hur åldersstrukturen ser ut bland oss som arbetar på 
bibliotek. Det finns ju statistik som visar hur användningen av sociala medier varierar mellan olika åldrar. 

På biblioteken är vi lite äldre än hur normalfördelningen i befolkningen ser ut. Tabellen är hämtad från SCB.se och visar 
anställda inom bibliotek, arkiv, etc, i kommunal sektor (var enklast att få fram) året 2010. Tabellen visar ålder och kön. 
(Klicka för större bild.) 



 

Vi får läsa tabellen med reservation för att där även ingår arkivarier (mkt färre än bibliotekarier) samt att den bara visar 
kommunal sektor, året 2010. Det vi kan se är att de flesta bibliotekarier är över 30 år gamla. Den största enskilda 
åldersgruppen är 60-64 år. En stor majoritet är kvinnor. 

Om vi börjar med att titta på den mest använda tjänsten i Sverige – facebook – så finns det en del intressant statistik, som 
kanske kan appliceras på bibliotekarier. De riktigt stora användargrupperna av facebook i Sverige finns i åldrarna upp till 35 
år. Se Internetstatistik och Socialbakers. Här har facebook ett stort genomslag och en majoritet är inne på fb minst en gång i 
veckan. 

Sofie Nilssons text om gymnasieungdomar föreslår att facebook är på väg UT bland unga. Man kan se att facebook 
fortfarande är på väg IN bland de äldre. Det är särskilt tydligt i gruppen 55+. Många bibliotekarier finns i den 
åldersgruppen. 

För att få lite mer input från mina bibliotekariekollegor, ställde jag frågor på twitter samt i facebookgruppen BiblFeed. Vad 
är på väg ut och vad är på väg in? Vad använder du? (Frågan avsåg den professionella användningen, inte 
fritidsanvändningen.) 

De svar jag fick, från ett 15-tal sociala medier-vana bibliotekarier, var att de tjänster som används hyfsat mycket och är 
stabila, det är twitter , facebook och instagram. 

Som man frågar får man svar. Jag bedömer att det finns några hundra bibliotekarier på twitter och att uppåt tio procent av 
bibliotekarierna i Sverige twittrar. Det är ändå en ganska hög andel i en yrkesgrupp. (Det finns bara runt 300 000 
twitterkonton totalt i Sverige. Källa: Twittercensus) Själv har jag använt twitter i fyra år. 

Facebook har ungefär hälften av Sveriges befolkning (54%) och enligt den statistik som jag presenterade ovan, borde 
facebook fortfarande vara på väg IN bland bibliotekarier. Några yngre bibliotekarier som svarade mig uttryckte dock en 



trötthet över facebook och menade att anledningen till att de är kvar är vissa användbara grupper där man kan lyfta 
yrkesrelaterade frågor. Dessutom har alltfler bibliotek facebooksidor som måste skötas i tjänsten. Mitt eget facebook-konto 
har funnits i snart sex år. 

Vad gäller instagram, så är det svårt att få fram tillförlitlig statistik, men enligt en uppgift ska det finnas 600 000 
instagramkonton i Sverige. Hur många bibliotekarier som instagrammar är oklart, men själv har jag använt tjänsten i två år. 

Vad är då på väg ut? Inte mycket talar för att facebook är på väg ut bland bibliotekarier. Frågan är lite komplicerad, 
eftersom jag upplever att det finns en hel del ”early adopters” bland bibliotekarier, men att den stora massan aldrig 
upptäcker de tjänster som ”spjutspetsarna” använder alternativt börjar använda dem flera år senare. 

Några tjänster har/haft sina trogna användare, men fick aldrig det där genomslaget på bibliotek som några av oss trodde 
på. Delicious, Flickr (dock fått viss renässans genom ny app), wikis och en hel massa gamla tjänster som kom ungefär 2007, 
varav en hel del inte finns kvar längre. De platsbaserade Foursquare och Gowalla fick inte det stora genombrottet som 
många trodde på, inte bland bibliotek/bibliotekarier i alla fall (Gowalla lades ner 2012). 

Vad är på väg in? Här fick jag flera spännande svar. Pinterest ville flera framhålla som en tjänst för bibliotekarier och 
bibliotek. Peter Alsbjer postade en länk till bland annat sin egen Pinterestsida och skrev: 

Du lär inte komma förbi Pinterest, I USA det tredje största sociala nätverket och det som enl uppg växer snabbast. 80 % av 
deltagarna är kvinnor – bara det påminner om något bekant. 

Något som framhölls av andra var social läsning. Läs mer om det på bloggen Mediesprånget. 

Rent allmänt är trenderna inom sociala medier som framhålls av sociala medier-experter 2013 dessa: 

• Quantified self- tjänster (Tre röster om quantified self / IDG) 
• Bild och video (Se Sofie Nilssons text) 
• Kundtjänst 

Kundtjänst  vill jag skriva några ord om, för här tror jag det finns en del att utveckla för biblioteken, på t ex facebook och 
twitter. Institutioner/myndigheter, och företag, som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har sedan fler år etablerat 
kundtjänst på facebook. Jag tycker att fler bibliotek kunde pröva att använda facebook på det sättet, även om det inte är helt 
okomplicerat. 

Bibblan svarar, som jag arbetar med, har under 1,5 år använt sig av twitter för att fånga upp (söka upp) frågor på nätet. Det 
har fungerat mycket bra, så tillvida att människor blir positivt överraskade av att få svar från en bibliotekarie, helt oväntat, i 
sitt flöde. Här är det inte kvantiteten ”referensfrågor” som är det viktiga, utan kvaliteten i att ge oväntad hjälp till människor 
och därmed sprida en positiv bild av bibliotek/bibliotekarier som hjälpsamma och kunniga. 

Vad tror du? Vill du lägga till något som jag har missat? 

/ Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm 

 

 

 

 

 

 



Detta inlägg postades den 6 mars, 2013  
 

 

Ungas framtidsspaningar 
Vad kommer efter Facebook och Instagram? Denna fråga ställde jag till mina elever, då vi ofta samtalar om sociala 
medier. Jag inser nu att vår mest älskade sida på nätet, Facebook, är på väg bort. Många elever använder endast Facebook 
för skolans sociala nätverk, de har en sida för klassen och sen lägger man till skolans officiella sida, där skolan 
statusuppdaterar roliga lokala events. De statusuppdaterar aldrig sina egna sidor och många elever har faktiskt inte ens 
Facebook. Däremot är de mycket på Instagram och det är där det händer, omvärlsbevakningen bland tonåringarna. 

Eleverna jag talar om går på Blackebergs gymnasium. En målgrupp som är på väg ut i livet. Jag ser en social utveckling, där 
eleverna har en längtan efter personliga relationer, personlig kontakt, en tystnad från allt elektroniskt brus. Men samtidigt 
som de har denna längtan, säger många elever att de kollar sin mobil var tionde minut, de kan inte leva utan sin mobil. De 
åker och hämtar mobilen, om de skulle glömma den någonstans, än kommer i tid till sina lektioner. Som ni förstår är detta 
inte riktigt en sund relation och det kommer samhället behöva ta tag i, när det lider… 

Vilka funktioner har då våra framtida sociala medier, enligt eleverna själva? Så här säger mina elever: 

Först var det text, nu är det bilder, framtida sociala medier kommer att vara video eller röst. 

Båda typerna börjar titta fram och hoppas bli upptäckta av massan. Video appar som nysläppta Vine och Instatube, där det 
ska vara lättare att skapa och spara sina videoklipp. Kanske Youtube utvecklar en kanal för videobloggande i framtiden. När 
eleverna talar om röstappar, är det framförallt röstSms, men det finns även reklam på Facebook om en gratis app som 
heter VoiceInPhoto. 

 

Vine är en app som spelar in 7 sekunder film, som sedan visas i en loop om och om igen. Denna appen har jag provat och är 
superlätt att använda. Jag använder den mest till boktips, där jag spelar in, exempelvis framsida, baksida och sen tar ut två-
tre sidor, där läsaren om man stoppar loppen kan läsa ett utdrag ur boken. Bilderna kan man spela in till en musiklåt som 
speglar stämningen i boken. 

VoiceInPhoto är inte att rekommendera som den är just nu. Jag laddade ner gratisversionen, men den buggade. Idén är att 
man ska kunna ta ett foto och sen tala in ett meddelande till bilden. En hälsning till någon som fyller år, någon man älskar 
eller bara säga hej hej. Om denna typ av app kommer i en version som är enkel att använda kan jag mycket väl tänka mig att 
den kan bli populär. 

Detta är några av mina elevers tankar och framtidsspaningar om sociala medier. 

/Sofie Nilsson, Blackebergs gymnaisum 
Twitter: @SofieYeunS 

 
 
 
 



Detta inlägg postades den 1 mars, 2013  
 

Nystart 
Välkommen tillbaka till bloggen Sociala medier på biblioteken! Här har det periodvis publicerats texter om olika aspekter 
av att arbeta med sociala medier på bibliotek. Vi som driver bloggen ingår i en arbetsgrupp som är tillsatt av Biblioteksrådet 
i Stockholms län. Biblioteksrådet söker möjliga samarbetsområden mellan olika bibliotekstyper i länet. Och ett sådant 
samarbetsområde är sociala medier. Därför finns den här bloggen och därför har vi tidigare arrangerat två konferenser på 
ämnet. 

Nu startar strax ytterligare en bloggserie, där vi ger perspektiv från olika bibliotekstyper på en specifik fråga. Och frågan 
som det gäller denna gång är ”Vad är på väg ut och vad är på väg in?”. Utifrån våra olika sammanhang ska vi försöka 
beskriva vad vi ser i form av trender hos våra brukare/besökare/användare. Respektive författare kommer att vinkla temat 
utifrån sitt eget perspektiv. 

Så, välkommen att läsa! Vi kommer att publicera ungefär en text i veckan. Dessutom kan du nu följa oss via vår 
nya facebooksida. 

Sofie Nilsson, Blackebergs gymnasium 
Linda Spolén, Botkyrkas bibliotek 
Niklas Bergmark, Riksdagsbiblioteket 
Camilla Alexandersson, Södertörns Högskolebibliotek 
Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm 

”Camilla, Cattis och Brit Stakston riggar” av Regionbibliotek Stockholm på 
Flickr / CC by 2.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta inlägg postades den 28 februari, 2013  
 

Att använda statistik för att utveckla bibliotekets facebooknärvaro 
Vi startar återigen en liten bloggserie om bibliotekens arbete med sociala medier. Det här är första posten i serien. 

Många bibliotek, vågar jag säga de flesta, finns numera på facebook. Arbetet har pågått en tid och funderingarna 
infinner sig. Gör vi rätt? Varför är det så få som gillar våra inlägg? Hur gör vi för att nå ännu fler ? Det är frågor 
som jag också ställer mig och som jag vill ägna den här texten åt. 

Själv arbetar jag med två facebooksidor, en för Regionbibliotek Stockholm och en för Bibblan svarar. Det är intressant att 
jämföra dem båda. De har olika målgrupper och innehåll. Sättet att arbeta ”bakom kulisserna” skiljer sig åt. Bibblan svarar 
har över 1000 ”gillare”, Regionbiblioteket har drygt 600. Det kan tyckas som om Bibblan svarars sida är mer framgångsrik i 
ljuset av det. Men om man analyserar människors beteenden i form av klick, delningar och kommentarer nyanseras bilden. 



Jag fick nyligen en nyttig genomgång av facebook insights av Ida Ragnarsson vid digitala byrån Good Old, tillsammans 
med de andra som arbetar med Bibblan svarars fb-sida. Det gav mig mer kunskap om hur jag som sidadministratör kan 
använda mig av insights för att nå ännu fler av dem som redan gillar oss, men också potentiella nya ”gillare”. 

Genom att studera insights går det att bland annat ta reda på följande 

• Vilken typ av media som är mest populärt bland ”gillarna”, t ex filmer, bilder, länkar etc. 
• Vilken typ av innehåll i postningarna som uppskattas. 
• Hur många som nåtts av ett visst inlägg, och som skapat synlighet för det i sitt flöde genom att på något sätt 

interagera med det. 

Ja, det går att se en hel massa saker på ganska detaljerad nivå. Bilden nedan visar de mest ”virala” inläggen på 
Regionbibliotek Stockholms fb-sida den senaste månaden. (Klicka för större bild.) 

 

Procenten för ”Viralt” talar om hur många av dem som har sett inlägget, som har skapat en händelse utifrån det. Med 
händelse menas bland annat att någon kommenterat, gillat eller delat inlägget. Inlägg som talat till många av läsarna får 
förstås en högre procent än de inlägg som inte har väckt något intresse. 

Vi kan t ex se att alla inlägg i topp är postade tillsammans med en bild eller en film. 

Det är engagemang vi vill skapa och underhålla. Människor som talar med oss och om vår verksamhet. Människor som 
klättrar i engagemangspyramiden. 

Det jag kan se är att Regionbiblioteket har färre ”gillare” än exempelvis Bibblan svarar. Men vi verkar i hög grad ha hittat 
”rätt” målgrupp. Det kan utläsas i att den engagerade delen av Regionbibliotekets ”gillare” är relativt stor. 

Regionbibliotek Stockholms webb/kommunikationsstrategi har mot bakgrund av detta nyligen uppdaterats med dessa tips 
till oss själva: 

• Posta våra inlägg tillsammans med en bra bild 
• Posta tips med direkt nytta för gillaren 
• Posta personliga och roliga bilder med människor 
• Posta bilder av bra kvalitet på fina biblioteksmiljöer 

Från detta går vi nu vidare för att undersöka hur vi kan kommunicera ännu bättre via facebook. 

Läs mer om facebook insights hos Internetworld. 

Tips från Facebook-skolan. 

/ Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm 



Detta inlägg postades den 19 december, 2012  
 

#Reflektion: Sociala medier- vadå ”en ledarskapsfråga?” 
Nu har det gått några veckor sedan konferensen ”Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer…” och så här mitt i det 
vardagliga (snabba) arbetstempot vill jag stanna upp och reflektera kring något som fastnade lite extra hos mig. 

Det här med att sociala medier är en ledarskapsfråga, något som uttrycktes flera gånger av både föreläsare och deltagare. 
Det låter lite… modigt, nydanande… och alldeles alldeles… underbart! Ljuvlig musik för oss som arbetar med sociala 
medier och kommunikation. Att ”de som bestämmer” på detta vis uppmanas att värdera det man själv älskar och arbetar 
med. Hurra! 

Brit Stakston, som gav en spännande och inspirerande föreläsning, menar att svaret på frågan Varför ska vi använda sociala 
medier? finns att finna i verksamhetens själva kärna. Gå tillbaka dit och se vad ert biblioteks uppdrag är. Troligen står det 
skrivit i något måldokument eller liknande. Bara koppla! 

Vi som bibliotek ska vara för alla… vara tillgängligt … möta besökaren där hon finns. Och så vidare. Att då använda alla 
de olika kommunikationskanaler som finns för just detta känns inte speciellt konstigt. Många människor (vågar inte skriva 
alla för det är inte helt sant) finns på sociala medier som exempelvis Facebook. 

Mobbade sociala medier … 

Men är det så lätt att bara börja? Svar: kanske inte alltid. Om vi nu förutsätter att ledningen sagt okej till att börja arbeta 
med exempelvis en Facebook-sida så ska den givetvis också utvärderas. En fråga man ofta hör i olika sammanhang 
är: ”Har ni mätt effekten av er närvaro på Facebook?”. När jag hör den frågan stannar jag alltid upp för att höra 
fortsättningen. Först: givetvis ska man alltid utvärdera det som görs inom verksamhet, stora som små satsningar, löpande. 
Men på något vis känns det som att sociala medier är under extra lupp, utsatt för kritiska ögon extra mycket om man jämför 
med annat som vi gör. Nästan så det känns lite taskigt ibland. Det är som att den frågan liksom ofta droppas av de där 
skeptikerna. Som vill komma åt och som tycker sociala medier är strunt. 

”Mobbade sociala medier”, okej, men varför då, då? Själv tror jag att det beror på olika saker: 

• …det är något nytt 
• …något ungdomar håller på med 
• …något många också pysslar med på fritiden 
• …det är lustfyllt, lite som underhållning 
• …man kan använda bilder, video=roligt! 
• …något de flesta kan hantera. 

(Vänta! Det där är ju utmärkta argument FÖR att biblioteken ska finnas i sociala medier. Nåväl) 

Men okej, det är inte status. När allt det här tar sig in i traditionstunga verksamheter som myndigheter händer något. Det 
skaver lite? 

Kort historielektion: Facebook, först skapat som ett socialt nätverk för vänner och familj, sedan tog även företagen till sig 
detta verktyg och såg dess fördelar. Och myndigheter följer efter. 

Varför ska vi använda sociala medier? 

Ja, och vad ”ger det oss då?” Återigen, därför att användarna finns där. Precis som Brit Stakston sa så är vi människor ofta 
benägna att dela med oss av sådant vi tycker om. Att biblioteket finns på digitala arenor underlättar för människor att ”dela 
oss”. 

Jaha, men varför är det bra? Hur mäter vi det!? Tjaa… kanske kommer någon ta steget och besöka ett bibliotek för första 
gången? Kanske ändras någons bild av vad ett bibliotek är? 

Vi som dagligen arbetar med kommunikation och sociala medier vet att de flesta, med någon typ av teknisk vana, kan 
hantera ett verktyg som Facebook. Däremot kräver detta arbete lika 



mycket strategi, noggrannhet och bemötandeperspektiv som arbetet vi gör i den fysiska byggnaden i mötet med våra 
besökare. Och det kräver att vi är väl förankrade i bibliotekets mål i stort. Att ”hänga ihop” med sin verksamhet. 

Ordning och reda- och stöd från ledning 

På Södertörns högskolebibliotek startade vi en redaktion för ungefär ett år sedan och har sedan dess arbetat uppstyrt med 
våra olika kommunikationskanaler. Att ledningsgrupp med chefer uppmuntrade och såg värdet i redaktionens bildande var 
avgörande. Det ger oss stöd i vårt arbete men det säger också något om att vi som bibliotek ska finnas även på de digitala 
arenorna och i sociala medier och arbeta lika välgenomtänkt och professionellt som vi gör i informationsdisken eller på 
andra ställen. Den här förankringen bland chefer är viktig. När jag i olika sammanhang som på konferenser och 
nätverksträffar får höra att andra bibliotek står i startgroparna för att bilda liknande arbetsgrupper som vår redaktion blir jag 
glad! 

Jag vill gärna dela med mig av våra erfarenheter från Södertörns högskolebibliotek och ta del av er andras! I vårt fall 
har redaktionen och vår webbtjänstegrupp möten regelbundet, tillsammans. Det är väldigt givande och bredden av 
perspektiv som möts ger oerhört mycket. 

Det behövs struktur på arbetet, det konstaterades under konferensen ”Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… 
”. Det behövs resurser, tid avsatt för att arbeta med detta. Jag tänker tillbaka på Brit Stakstons föreläsning. Sociala medier 
är inte teknik eller något flummigt skoj. Det handlar om att vi följer vårt uppdrag. Vi vill att fler ska upptäcka oss och våra 
resurser. Vi vill låta vår kompetens och kunskap komma våra besökare till nytta. De digitala mötesplatserna konkurrerar 
inte med de fysiska rum vi har för våra besökare. De är varandras komplement! Att förstå det och praktiskt förankra det i 
verksamheten på alla plan, ja det är en ledarskapsfråga. Men likväl en fråga för hela verksamheten. För alla vi som arbetar 
inom det fina och fantastiska som stavas: BIBLIOTEK! 

 

Camilla Alexandersson 
IKT-Pedagog på Södertörns högskolebibliotek 

Brit Stakstons presentation på konferensen 21/8 

 
Sociala medier på biblioteken _ BritStakstonPP_20120821 

Här kommer Brit Stakstons presentation från konferensen på Södertörns högskola 21 augusti. Den version vi har går inte att 
bädda in, så ni får ladda ner den genom att klicka på länken nedanför bilden. Hoppas att det funkar. 

Stakston tog sin utgångspunkt i bibliotekens verksamhet i sin föreläsning om sociala medier, en traditionsbunden men 
nyfiken yrkesvärld. Hon betonade att ett framgångsrikt arbete med sociala medier på en organisation kräver ett ledarskap 
som visar vägen och ger möjligheterna. Samtidigt behöver vi bli bättre på att dela med oss av kunskap och lära oss av 
varandra. Brit pratade om att hitta strategier och rutiner för arbetet. Om att skapa engagemang i sociala medier och vikten av 
att synas i flödet för att nå ut till sina användare. Mot slutet av föreläsningen delade Stakston även med sig av mer praktiska 
tips på sociala webbtjänster att använda, samt några framtidsspaningar. 
Läs mer om våra reflektioner kring Brit Stakstons föreläsning längre ner i bloggen. 

 
 



Detta inlägg postades den 31 augusti, 2012  

Anteckningar från förmiddagens workshop 
Här är de olika gruppernas anteckningar från förmiddagens workshop. Alla grupper fick tre stycken frågeställningar att ha 
som stöd i samtalen. Vissa saker tar flera grupper upp kring varje område men mycket är olika från grupp till grupp. 

1. Bibliotekens roll/roller i det digitala samhället. Vilka funktioner fyller biblioteken i det digita la samhället? 

• Vårt grunduppdrag består men tar sig nya uttryck 
• Tillgängliggöra, förmedla och utjämna klyftor 
• Minska teknikrädsla 
• Guidning och undervisning 
• Erbjuda pedagogisk hjälp för att komma vidare 
• Hjälp till självhjälp 
• Vägleda i källkritik och sökfunktionalitet 
• Ge tillgång till de digitala verktygen 
• Personalens kompetensutveckling är centralt för att uppfylla roller och funktioner 
• Visa vägen till digitala resurser och hur man använder dem 
• Skapa community kring institutioner 
• Biblioteken har samma roller som vi alltid haft men i andra former t.ex. kunskapsspridning 
• Inkluderande, medverka till ökad delaktighet 
• Vägledande i de digitala arenorna 
• Biblioteken är experter på SÖK och att som medborgare kunna kritiskt söka, sålla och så vidare är en del av dagens 

folkbildning 
• Digitalisera material 
• Biblioteken har en viktig roll för ökad digital delaktighet 
• Det digitala samhället är en del av samhället likaså är det för biblioteken 

 

2. Skapa delaktighet och intresse. Hur når vi våra målgrupper i sociala medier. Hur väcker vi deras intresse och 
skapar delaktighet? 

• Använd rätt tilltal och tonläge 
• Våga testa olika saker 
• Samarbeta med andra intressegrupper 
• Våga testa olika saker 
• Samarbeta med andra intressegrupper 
• Posta på andra håll lokalt/intresseområde och ”så frön” på det sättet 
• Anordna tävlingar 
• Hitta rätt tillfälle att ”fånga” någon som visar intresse 
• Bjud in utomstående att skriva i en blogg 
• Annonsera, sprid flyers om att biblioteket även finns i sociala medier och bygg delaktighet genom personliga möten 
• Ställ frågor och anknyt till såväl omvärld som lokalsamhällen 
• Samarbeta t.ex. om kommunen har en facebooksida 
• Definiera målgrupperna 
• Ta plats 



• Ge snabb respons och feedback på frågor och kommentarer 
• Utnyttja användarnas kompetens som vi saknar 
• Väck nyfikenhet 
• Ha variation 
• Humor 
• Ge inte upp 
• Fråga ”vad vill ni som läser detta ha av oss på biblioteket på facebook” osv. 
• Våga mer 
• Nätverka med andra aktörer på facebook 
• Flödet från twitter och facebook kan även även på webbplatsen 
• Koppla ihop det fysiska med det digitala 
• Mer interaktion och uppföljning 

 

3. Trender och framtidsspaningar. Var tror ni att biblioteken är på väg i sociala medier? Vilka trender ser ni? 

• Nyfikenhet inför förändringar! 
• I framtiden är det inte bara några som arbetar med sociala medier utan en naturlig del för alla medarbetare. 
• Mer relevans 
• Kvalitet framför kvantitet 
• Fler bibliotek använder sig av sociala medier 
• Referensarbetet/disken finns även via smartphone 
• Andelen digitala bibliotek ökar som t.ex. TPB 
• Vi delar med oss och ”härmar” varandra mera 
• Tröskeln är lägre för kontakt både mellan bibliotek, biblioteksmedarbetare och användarna 
• Det blir naturligare med sociala medier på bibliotek 
• Vidareutveckling och kompetensutveckling är centralt 
• Det blir mer målgruppsinriktat 
• Sömlös integration ökar 
• Nya appar och insticksprogram 
• Framtiden handlar mer om hur vi ska använda sociala medier inte OM 
• Webbplatserna blir mer integrerade med sociala medierna 
• Mer interaktion t.ex. bokcirklar online 
• 24/7 bibliotek 

 

 

 

 

 

 



 

Detta inlägg postades den 30 augusti, 2012   

Allt handlar om kommunikation! 

 

Camilla Alexandersson, Catarina Hummelstrand, Brit Stakston 

Brit Stakstons föreläsning under Sociala medier – Fortsättning följer 21/8 innehöll många tänkvärda 
resonemang, det har Cecilia bloggat om redan. Men jag fastnade särskilt för en del av det Stakston sade mot 
slutet. I sin föreläsning tog Brit avstamp i flera av de frågor som deltagarna hade önskat att få diskutera under 
dagen. Många frågor som skickades in handlade om tilltal och tonlägen i sociala medier. Hur skriver vi i nya 
medier för att det ska tilltala vår målgrupp på rätt sätt? Kanske är vi många som funderar några varv extra innan 
vi publicerar inlägg på bibliotekets Facebooksida exempelvis. Eller överhuvudtaget kommunicerar i ett forum 
som når ut till många samtidigt, i ett jobbrelaterat sammanhang. En av konferensens dialogcaféer under 
eftermiddagen handlade delvis om detta: ”Personliga – professionella bibliotekarien – Hur är vi personliga och 
professionella samtidigt på nätet?”. 
Stakston förminskade inte våra funderingar angående tilltal på nätet, men gjorde det hela så självklart. Oftast 
klarar vi av att anpassa vårt tilltal efter den som ringer oss, vi anpassar tilltal efter vem vi pratar med och i vilket 
sammanhang , om det är vår chef, en kommunpolitiker eller en biblioteksanvändare. Då klarar vi av det även på 
internet, på Facebook med mera. Vi behöver bara vara oss själva och inte göra det svårare än det är! Men så är 
hon ju strateg på en kommunikationsbyrå, Brit Stakston. 

Kommunikation är lika intressant som det kan vara svårt, och kommer nog vara ett ämne som vi vill fortsätta 
diskutera inom biblioteken. När vi arrangörer träffades för att prata om konferensens syfte och innehåll, kom vi 
fram till att mycket i grunden handlar om kommunikation!  Vi vill kunna verka, utvecklas och leda på (nya) 
digitala arenor. Sociala medier möjliggör kommunikation över nätet, låter oss vara delaktiga samt professionella 
och personliga samtidigt. En möjlighet eller kanske en utmaning? 
/Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm 

 

 

 

 



Detta inlägg den 28 augusti, 2012  

Bloggen är diamanten bland sociala medier 
Brit Stakston, mediestrateg på JMW var vår huvdföreläsare på konferensen om Sociala medier på biblioteken – fortsättning 
följer. Hon hade bett om att få in tankar och frågor som var relevanta för deltagarna att diskutera på konferensen och utifrån 
de som inkommit höll Brit en föreläsning som spände från varför bibliotek ska vara aktiva i sociala medier och en del i det 
digitala samhället till mer praktiska och konkreta exempel på hur man kan använda och utnyttja sociala medier. 

På frågan om varför bibliotek ska vara aktiva i sociala medier säger Brit att det handlar om att som bibliotek ha extern 
relevans i vårt digitala kunskapssamhälle. Biblioteken har en viktig roll att fylla och vi har guldlägen på flera sätt t.ex. att vi 
redan är en mötesplats. Andra skäl till att använda sociala medier är att finnas på fler arenor, öka servicegraden och använda 
sig av alla möjligheter med de olika kommunikationskanaler som finns. För biblioteksmedarbetare gäller det att ta sig an de 
digitala arenorna. Stakston gör några reflexioner kring varför bibliotek ibland är svaga på att ta sig an möjligheterna och 
pekar på att vi arbetar i en traditionstyngd verksamhet. Ibland gör vi det också krångligare än vad det egentligen behöver 
vara. Det handlar naturligtvis om ledarskap också, läs Stakstons inlägg om betydelsen av ledarskap. Brits råd är att våga 
prova, det är ända sättet att lära sig. Att tillämpa inflight corrections, dvs att korrigera och lära under resans gång är ett annat 

råd från henne.  

Att ha en strategi att luta sig emot i arbetet är bra och kan vara något som växer fram efterhand. Den ska innehålla tankar 
kring mål, målgrupper, kanalval, planering, innehållstrategier, svarshantering, mätningar såsom fans, followers, delningar, 
kommentarer och så vidare. Det finns undersökningar som visar att det är endast en liten del som är aktiva och bidrar i 
sociala medier, det flesta lyssnar men det är värt mycket i sig. Att skapa engagemang är dock ett ledord för att bli 
framgångsrik. Med hjälp av sociala medier kan man skapa ett större engagemang för bibliotek och våra verksamheter. Brit 
presenterade en s k engagemangstrappa som handlar om att vi kan klättra i engagemang från 1 och uppåt. 

6. LEDER 

5. KOMPETENS 

4. BIDRAR 

3. GILLAR 

2. FÖLJER 

1. OBSERVERAR 

Utnyttja också möjligheterna att skapa förväntningar och förlänga t.ex. ett författarbesök genom att blogga, twittra, lägga 
upp bilder på instagram, länka till information om författaren och så vidare. Brit gav även många konkreta förslag och 
tankar kring hur man kan jobba med olika sociala medier och utveckla sin närvaro i dem. I facebook finns t.ex. funktionerna 
sticky post och storytelling. Att kuratera flöden t.ex. twittertweets från biblioteket t.ex. genom paper.li var ett annat förslag 
från Brit. Linkedin och slideshare är andra kanaler som bibliotek bör finnas på. Utnyttja det som redan finns säger Brit och 
utveckla arbetet därifrån.Rubriken är Brits egna ord om  bloggens betydelse. Hör henne tala om detta i youtubeklippet från 
föreläsningen. 

//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm 



 

Sociala medier – Vad vill du diskutera? 
Sommaren är här och konferensen Sociala medier på biblioteken närmar sig med stormsteg! Om det var lite trögt med 
anmälningarna till en början så har anmälningarna rasslat in under dessa sista veckor. Till vår glädje, förstås. Det är även 
spännande att se att representanter från många olika bibliotek kommer att närvara, jag tror nästan vi täcker in hela spannet. 
En bra blandning för en dag som kommer att bygga på inspiration, utbyten och diskussioner. 

På anmälningsformuläret har deltagarna fått möjlighet att svara på några frågor om vad de helst vill diskutera och få ut av 
konferensen. Jag har försökt sammanställa svaren och hitta gemensamma ämnen och diskussionsfrågor. Det blir naturligtvis 
en högst personlig tolkning, men av de frågor/förslag som kommit in, tycker jag att det är några sammanhängande trådar 
som urskiljer sig. Om det övergripande temat är Hur kan vi jobba med sociala medier på biblioteken? så vill ni diskutera 
följande; 

• Kommunikation – Marknadsföring 
• ”Att nå ut” – skapa delaktighet och ”intresse” 
• Arbetsätt – Verksamhet ”hur får vi in arbetet med sociala medier i verksamheten?” 
• Internt engagemang och kommunikation – Skapa samsyn (på arbetsplatsen) 
• Inspiration –”Hur jobbar andra bibliotek?” 
• Utveckla arbetet – Komma vidare… 
• Trender – Framtidsspaningar 

Sammanfattningsvis så är det många intressanta förslag som kommit in, som jag hoppas vi lyckas möta och följa upp under 
konferensen. Ni som anmäld er, ta med er alla givande tankar, idéer, frågor och exempel till Södertörns högskola den 21 
augusti! Innan dess önskar vi alla en härlig sommar med många pauser. 
Ni hittar programmet här, och inbjudan på Regionbibliotek Stockholms webbsida. 
/Hanna, Regionbibliotek Stockholm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta inlägg den 20 juni, 2012  
 

Nedräkning till konferensen Sociala medier på biblioteken – fortsättning följer 
Sommaren är här och efter kanske lite semester och vila så är det dags för knytkonferensen 21/8 på Södertörns högskola om 
”Sociala medier på biblioteken – fortsättning följer. ” Vi som arrangerar detta hoppas på en dag där alla ni som deltar bidrar 
till innehållet, samtalen och kunskapsdelandet. 

Inleder dagen gör dock Brit Stakston, mediestrateg samt en av Sveriges mest anlitade föreläsare och debattörer inom sociala 
medier. Brit har skrivit såväl ”Politik 2.0 – Konsten att använda sociala medier” och boken ”Gilla – dela engagemang, 
passion och kunskap i de sociala medierna.” Brit intresserar sig för nätets utveckling och hur digital kommunikation 
påverkar företag och verksamheter. Inför den här konferensen har vi bett alla ni deltagare att dela med er av de frågor, 
tankar och områden som ni vill lyfta. Dessa funderingar kommer vi att vidarebefodra till Brit så att hon kan haka i och ge 
reflexioner kring området. 

På eftermiddagen genomförs så kallade dialogcaféer. Avsikten med ett dialogcafé  som även kan kallas för world café, 
kunskapscafé o dylikt är att lyssna och tänka tillsammans kring viktiga frågor, utbyta erfarenheter och stärka nätverkandet. 
Sociala medier är bara en del av nätet men när allt fler bibliotek använder sociala medier för olika ändamål och syften finns 
det en mängd viktiga frågor och ämnen att tillsamman ventilera. 

Dagen bjuder även på minipresentationer från ett par olika bibliotek och en visning av Södertörns högskolebibliotek. 

Varmt välkomna att som biblioteksmedarbetare från alla olika typer av bibliotek i Stockholms län anmäla dig innan 21/6, 
därefter öppnar vi för övriga län att anmäla sig. Programmet för dagens finns här och länk till anmälan på Regionbibliotek 
Stockholms webbsida 

//Cecilia Bengtsson 



 

Detta inlägg postades den 7 juni, 2012  
 

De digitala sfärena och några tankar om ett modernt bibliotek/skolbibliotek 
Det moderna skolbiblioteket, hur fungerar det? 

Igår pratade jag på en miniföreläsning på Framtidens lärande tillsammans med rektor Edward Jensinger och 
Krister Widell om ”Det moderna skolbibliotek; hur fungerar det? Min utgångspunkt i det jag sa var att en 
skola har ett fungerande skolbibliotek som har potential att utvecklas i ett femårsårsperspektiv. Ett 
skolbibliotek som har fokus på elevers lärande  och där kursplaner och styrdokument styr verksamheten. Det 
finns många bra skolbibliotek i Sverige och intressanta och spännande saker görs. Se till exempel Bibmeets 
wikispace 

Jag hade med mig ett par tankar som jag ville förmedla: 

Den digitala sfären påverkar lärandet, kommunikationen och nätverkandet. 

I de digitala sfärerna blir lärandet gränslöst och ämnesöverskridande. Det finns många möjligheter till 
samarbeten och nätverkande. Via sociala medier är det lätt att kommunicera med t.ex. politiker och experter 
som finns i olika kanaler, exempelvis twitter. Hur tar sig ett bibliotek/skolbibliotek an den digitala sfären 
och anammar alla möjligheter och skaffar sig beredskap inför utmaningarna som upphovsrätt? Att 
biblioteksmedarbetare själva är digitalt delaktiga är en bra förutsättning. Genom att ha kunskap om 
de analoga och digitala världarna (som inte är åtskilda) kan man välja de verktyg, fokus och arbetssätt som 
passar bäst i varje situation. 

Internet innehåller en enorm mängd information och källor  

Att som bibliotekarie ha kännedom om digitala resurser och kunna söka, samla och organisera 
informationen på nätet likaväl som våra fysiska resurser är något som jag tror att bibliotek bör ta sig an mera 
i framtiden. Lika väl som att vi gör medieplanering för böcker kan vi göra digitala medieplaneringar. Att 
omvärldsbevaka och ha system för digitala resurser blir allt viktigare. Samtal kan också vara en källa och 
hur kan bibliotek arbeta med att ta tillvara på t.ex. twitter som en resurs? Bibliotekaries kompetens att 
organisera, strukturera och skapa filter kan här komma till stor användning. På Omvärldsbloggen finns 
många läsvärda inlägg om lärande och it i skolan. 

Fortsatta behov av informationssökningsstrategier, värderingar, källkritik och upphovsrätt  

Många elever har mycket datorvana men är inte så informationskompetenta. Bibliotekarier har en fortsatt 
viktig roll att förmedla och lära elever detta. Det kan ske på många olika sätt och i olika former. Att som 
bibliotekarie vara tillgänglig i olika kanaler så att elever kan kommunicera gränslöst t.ex. via chatt och skype 
tror jag är en väg att gå. Ett annat sätt är att spela in instruktionsfilmer kring specifika områden och 
publicera i lämplig kanal t.ex. youtube. Det här kan jämföras med ”flipped classrom” Smartboards är en 
annan möjlighet för att handleda eleverna i informationskompetens. Utveckla mobila appar liksom att 
använda Bibblan svarar  är andra metoder. På Kolla källan finns bra sidor för källkritiska övningar i sociala 
medier. 



Ta tillvara elevernas egna presentationer och införliva dem i bibliotekets bestånd 

Elever och lärare producerar en stor mängd presentationer och redovisningar i olika digitala verktyg, 
t.ex. blogginlägg, webbsidor och filmklipp etc. Hur kan skolbiblioteket ta tillvara på det som produceras och 
införliva det i beståndet? På Pauli gymnasiebibliotek i Malmö har man påbörjat ett arbete med att undersöka 
detta. Jan Nolin, professor vid Borås högskola talar också om dessa utmaningar  i artikeln Våra liv i en 
bubbla. Webbsidan Öppna bibliotek ger möjligheter för bibliotek att lägga in eget material under creative 
commons licens. 

Min modell över ett bibliotek där det fysiska går ihop med det 
digitala. 

Språkutveckling och läsinspiration 

Ett skolbibliotek/bibliotek är en resurs i elevernas språk och läsutveckling. Det finns många möjligheter att 
inspirera till läsning i en vidgad textvärld. Att erbjuda texter och berättelser i olika format och former är 
självklart. Det viktigaste är berättelsen. Olika sätt att ge läslust är att tipsa om berättelser genom att spela 
upp en pjäs och filma den, spela in boktips på youtube, blogga och använda sig av spelvärlden för att möta 
eleverna i de världar som det befinner sig i osv. Bara fantasin sätter stopp för allt vad man kan utveckla och 
använda sig när det gäller att få elever att erövra ett språk och få läsupplevelser. I ett modernt skolbibliotek 
behövs också böcker i olika genrer och på många olika nivåer. Det ena utesluter inte det andra. 

Kompensatoriska hjälpmedel 

Ett bibliotek och ett skolbibliotek finns ju till för de som allra mest behöver stöd på olika sätt. I dag finns det 
mycket teknik och texter i olika format. Tillsammans med till exempel specialpedagog, skoldatatek och 
folkbibliotek finns många sätt att ombesörja att alla elever får den hjälp som de behöver. Ett bibliotek och ett 
skolbibliotek erbjuder också en mängd möjligheter att ta tillvara och erbjuda elever bildning, kunskap och 
kreativitet inom de områden som de själva vill utforska. 

Några ord till sist 

Att känna krav på att utvecklas och hänga med i tiden kan lätt bli en press i en splittrad vardag. 
Jag tänker att detta kan vara en del av det vardagliga lärandet och att börja i det lilla. På Öppna 
dörren finns många spännande tips på digitala verktyg som finns tillgängliga. Steg för steg… 

//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm 

 



Detta inlägg postades den 16 maj, 2012  

Ny konferens om sociala medier på biblioteken 
Biblioteksrådets arbetsgrupp sociala medier på biblioteken har träffats under våren för att planera en ny 
konferens. Vårt första möte i februari befann sig till stor del i idéstadiet – vad är arbetsgruppens* uppdrag och 
vad vill vi uppnå med en ny konferens? Var befinner sig biblioteken idag och vad kan en konferens om sociala 
medier  innehålla för att fylla de behov och önskemål som finns? 

Fortsättning?  

Konferensen Sociala medier på biblioteken 2010 fick mycket bra respons från deltagarna, på bloggen och i 
andra kanaler.  Hur kan vi utveckla resultatet från första konferensen till ännu något nytt och givande? 

Vid tiden för konferensen 2010 befann sig många bibliotek i startgroparna för sin närvaro i sociala medier. Då 
fanns ett behov av att diskutera strategier och förhållningssätt. Många bibliotek är idag mer etablerade på 
sociala webben, på Facebook och Twitter. Hur kan vi lyfta det arbete som görs där? Hitta större perspektiv? 

Idéer och tankar…  

Vi ställde oss inledningsvis flera frågor som; 
Vad kan vi lära oss av varandra och av andra brancher? Hur kan vi arbeta för att möta våra användare och 
skapa delaktighet, vad driver oss i vårt arbete i sociala medier? Hur kan vi sätta det arbete vi gör i ett större 
sammanhang? 
I grunden handlar det om kommunikation. Hur jobbar man med det på andra håll, utanför biblioteksvärlden? 

Kundtjänst – Hur kan biblioteken utveckla det i sociala medier? Kommer vi att få ta emot kritik i sociala medier 
och hur bemöter vi det på bästa sätt? Här kan vi nog hitta en del förebilder utanför biblioteken. 
Hur når vi ut till vår målgrupper? Vad kan vi ha för tilltal och innehåll? 

Juridisk aspekt – Vilka juridiska frågor kan vi hamna i inom arbetet med sociala medier, i arbetet gentemot 
användaren? Finns det ett intresse att prata om detta? 
Uppdraget och ansvaret ser annorlunda ut för olika bibliotek; folkbibliotek, myndighetsbibliotek, 
specialbibliotek… 

Ideologi och inspiration – Vad driver oss i vårt arbete i sociala medier? Gör vi rätt saker och varför? Det är alltid 
givande att få prata ideologier bakom sociala medier, kommunikation över nätet och delaktighet. 

Vi vill gärna inleda konferensen med en inspirerande föreläsning som tar avstamp i ideologiska aspekter – med 
fokus på alla fördelar med sociala medier. Vi enas om att en bra talare som skulle kunna sätta agendan för 
dagen är Brit Stakston – tänk om hon kan tänka sig att delta…. 

Vad kan vi lära av varann? – Praktiska exempel  

Vi bestämmer oss för att försöka lyfta arbetet i sociala medier genom att visa upp några praktiska exempel från 
bibliotek som berättar om sitt arbete med/i sociala medier. Kort, kärnfullt och direkt från vardagen! 

Konferensform  

Hur vi kan hitta en konferensform som skapar delaktighet och engagemang? Vi vill hitta en form där deltagarna 
styr innehållet, och själva kan välja vad de vill prata mer om. Open space, bikupor, gruppdiskussioner, 
unkonference –  vad passar bäst i sammanhanget? Vi funderar vidare men lutar åt  dialogcaféer… 

Konferensen i rullning…!  

Ett par möten senare har vi hittat lokal och datum, och konferensens innehåll börjar ta form. Vi får kontakt med 
Brit Stakston som svarar att hon gärna kommer och talar (Hurra)! 
Konferensen riktar sig till alla biblioteksanställda inom Stockholms län. Välkomna till Södertörns högskola den 21 
augusti för en dag full av samtal och idéer! Programmet finns på här på bloggen och anmäler dig gör du 
på Regionbibliotekets webbsida. 



Vi hoppas på en givande konferens där ni som deltar vill vara med och forma innehållet. Brit vill få in önskemål 
från er inför föreläsningen! Passa även på att önska diskussionsfrågor när du anmäler dig. Långt eller kort, all 
input är bra. 
Ni som vill twittrar inför och efter konferensen får gärna använda taggen #smbib. Vi kommer även att fortsätta 
använda bloggen för sammanfattning och diskussioner efter dagen och hoppas att flera av deltagarna vill bidra 
med tankar. Vi kommer därför att göra som 2010 och dela ut inloggning öppet på plats! 

Välkomna! 

* Arbetsgruppen består i år av representanter från Regionbiblioteket, Riksdagsbiblioteket, Tumba 
bibliotek/Botkyrka och Södertörns högskolas bibliotek. Biblioteksrådets sociala mediegrupp riktar sig främst till 
bibliotek inom Stockholms län. 

/Hanna Johansson, vikarierande utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta inlägg postades den 8 maj, 2012  

Sociala medier på biblioteken – och sen då? 
”Sociala medier är inte teknik. Sociala medier är inte en generationsfråga. Sociala medier är ett nytt 
förhållningssätt till vår omgivning. Där vi låter det analoga mötet mellan människor kompletteras med det 
digitala mötet” Brit Stakston i boken Politik 2.0 om sociala medier 
Många bibliotek använder sig alltmer sociala medier t.ex. Facebook, appar, QR-koder, bloggar, twitter, 
filmklipp osv. En del funderar fortfarande på varför man ska vara aktiv medan andra har tagit kliven in i 
sociala medier. Vad/vilka styr utvecklingen? Hur skapar man bra relationer till användarna och använder sig 
av det som produceras på nätet i biblioteken? 

I det här inlägget ska jag reflektera  och resonera kring ovanstående utifrån ett par olika evenemang som 
ordnats den sista tiden och som kretsat kring sociala medier t.ex. Mediedagarna i 
Göteborg, Webbdagarna och TV-programmet Du är googlad  Många av föreläsningarna går att ta del av via 
webben i efterhand. 

Sociala medier är en del i vardagen och biblioteksverksamheten 

”På samma sätt som bibliotek är en skattkista till information, upplevelser och kunskap är nätet det. Det 
finns ingen motsättning mellan olika medier och bibliotek borde ta tillvara på Internets alla 
möjligheter.” Sofie Nilsson, gymnasiebibliotekarie 

Ibland finns det en föreställning att sociala medier är enskilda företeelser och bara en hype. För de flesta är 
dock Internet inte längre något som vi kopplar upp oss mot. Vi har våra smarta telefoner och webben finns 
med oss hela tiden, ständigt närvarande. På många bibliotek är det ofta en eller ett par stycken som 
arbetar med sociala medier men sociala medier kommer in alltmer i alla delar av organisationerna och 
påverkar därmed alla medarbetare. 

En fara med sociala medier är att det blir en kapplöpning mellan de som är aktiva och har egna konton och 
de som inte alls finns på sociala medier. Det här är någonting som måste ventileras och föras dialoger kring. 
Det är lättare för de företag, verksamheter och personer som har en egen digital identitet att bemöta och 
hantera ev. problem som kan uppstå.  Det här slutsatserna kom TV-programmet ”Du är googlad  ” fram till i 
sitt program. 

Styr tekniken användningen av möjligheterna eller styr användarna teknikuvecklingen? Såhär 
skriver  Juliana, studerande på KTH i ett inlägg om detta. ”Teknikutvecklingen har betytt oerhört mycket för 
det senmoderna samhällets utveckling. Länge har fokus varit på tekniken; hur den påverkar människans 
beteende och användningen av ny teknologi. Idag vet man att det är människor som formar användningen 



av tekniken, ofta är användningen intuitiv och oförutsägbart. Användarens kunskaper och erfarenheter är 
det som styr användningssättet. 

Att skapa engagemang och att ta tillvara på användarna 

”Jag menar att vi måste återerövra det lokala samtalet från de kommersiella intressena genom att lokala 
aktörer, såsom lokaltidningar, bibliotek och skolor i högre grad ger sig in i sociala medier”Jan Nolin, 
Professor, Borås högskola 

Hur kan bibliotek via sociala medier föra en äkta dialog på användarnas villkor? Att ha ett engagerat och 
emotionell tilltal är mer framgångsrikt än att förmedla information. Att skapa en bildcommunity, berätta 
historier och visa upp verksamheter bakom kulisserna kan vara gångbart. Innehållet som förmedlas är A och 
O. Det är också viktigare att vara bra än att säga att man är bra. 

Vi blir mer och mer så kallade prosumers. Del vill säga att gränserna suddas ut mellan producenter och 
konsumenter. Hur kan bibliotek ta tillvara allt det som produceras och kanske med särskilt på fokus från de 
egna lokalsamhällena? Under MEG-dagarna talade Jan Nolin om detta. Han säger att biblioteken bör släppa 
kontroll över bestånden och släppa in medborgarna. Allt det material som produceras på webben i bloggar, 
youtube och andra kanaler borde biblioteken ta vara på  och införliva i biblioteken. Jan Nolin menar också 
att biblioteken bör släppa taget om läs- och skrivtänkandet och förhålla sig till läsning och text i ett vidgat 
perspektiv. 

21 augusti 2012 anordnar Biblioteksrådet tillsammans med Regionbibliotek Stockholm och 
Södertörns högskola en konferens om Sociala medier på biblioteken. Brit Stakston inleder dagen. 
Fokus i innehållet är för de bibliotek som är aktiva på nätet och i olika forum men som vill komma 
vidare och lära mer av varandra. Mer info kommer inom kort. 

  
//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta inlägg postades den 13 april, 2012  
 

”Påskäggspostningen”- en liten historia om inkludering 
Jag hörde någonstans att svenska myndigheter är världsbäst på att ta fram handlingsplaner och andra välformulerade 
dokument om jämställdhet och likabehandling. Men att följa dem är en annan femma. 

Vad kan det bero på? Totalt ointresse, nonchalans, eller ren och skär ondska? Jag vill gärna tro att i de allra flesta fall är 
svaret: inget av ovanstående förklaringar. Jag tror mycket handlar om hur dessa handlingsplaner och policyer formuleras. 
Antingen har man en radda mål framför sig som är så luddiga och diffusa att man inte vet vad i herrans namn man ska göra 
för att nå målen. Att komma fram till några hur blir snudd på omöjligt. Eller så är målen för ambitiösa. Och så blir alla 
deppiga istället. Eller så blir det bara ”fina ord” som ser bra ut på pappret. 

Mindre snack och mer verkstad – eller konkret är bra! 

Visst, det finns en praxis att följa för hur viktiga dokument som ska styra verksamheter ska skrivas. Och givetvis beror det 
på vilken typ av dokument det handlar om. Men på något sätt ska man ju kunna tolka vad som står och börja jobba. 

Det är tillåtet att känna att det är lite svårt. ”Fina ord” i all ära, men prova att också bryta ner orden, hitta innebörden, försök 
formulera något konkret, något som kan appliceras på det dagliga arbetet. En utmaning som kräver reflektion, 
tankeverksamhet och diskussion. Att vara inkluderande, hitta former för hur man kan arbeta mot diskriminering eller för 
jämställdhet är som sagt inte alltid enkelt. Heller inte något man lär sig en gång och sedan för alltid kan. 

Om ”påskäggs-postningen” 



Jag vill dela med mig av en Facebook-situation då vi fick chans att reflektera över att vara inkluderande. Kommentera 
gärna! Kan ni relatera till det jag skriver, med er egen verksamhet/era besökare/målgrupper i åtanke? 

Ett av ledorden i Södertörns högskolebiblioteks värdegrund för webben är just inkluderande. Ett passande ledord för ett 
bibliotek, särskilt för ett på Södertörns högskola som har en historia av strävan mot att ”bygga broar”. Själva inrättande av 
högskolan 1996 gjordes (medvetet) i en del av Stockholm där övergången till högre studier var låg och arbetslösheten hög. 
Idag är vår högskola en mångkulturell arbetsplats med stor etnisk blandning bland studenterna. Självklart fortsätter vi” 
bygga broar” på olika sätt… 

Alla ska känna sig lika välkomna till biblioteket! Att vi är medvetna om normer och exkluderande strukturer i samhället och 
reflekterar kring det kopplat till vår egen verksamhet är viktigt. Som myndighet ska vi tillgodose de krav som 
diskrimineringslagen ställer och arbeta mot högskolans egna styrdokument. Att ”inkludera” står också tydligt utskrivet i 
bibliotekets målsättning som 2012 års verksamhetsplan utgår från. 

I arbetet med Facebook har vi ibland ställts inför frågor som vi inom Facebook-gruppen behövt diskutera lite extra. En fråga 
handlade om hur vi skriver om religiösa högtider. Vi hade tidigare fattat ett beslut om att inte alls skriva om sådana. En lång 
och intensiv diskussion bubblade loss då en status från oss en dag blev ett ”Glad påsk” med bild på påskägg. 

Var ett påskägg verkligen något att fastna vid? 

Diskussioner är alltid givande och ibland pratar man om saker på jobbet som man pratar om på fritiden och vice versa. Men 
nu gällde det alltså att koppla bort personliga åsikter och känslor och istället tänka professionellt. Var ett påskägg verkligen 
något att fastna vid? 

Gruppen inställning till ”påskäggs-postningen” var delad: några tyckte det var värt att diskutera eftersom vi flaggade för en 
kristen högtid trots att vi bestämt att inte göra det, men också för att vår högskola består av studenter med olika religioner. 
Några andra tyckte att det inte behövde ses så allvarligt, och ett ”glad påsk” kan väl alla tåla. 

Vi landade till sist i två möjliga alternativ: 

• Inkludera, som skulle kunna vara att täcka in fler religioner i våra statusar framöver. Mångkulturella 
almanackan gav många uppslag så den skaffade vi. Men kanske skulle det bli konstigt att plötsligt bli väldigt 
religionsinriktad i våra statusar? Och hur kunde vi koppla det till bibliotekets verksamhet? Det är ju det viktigaste 
när allt kommer omkring… 

• Strunta i alla religioner. Så som vi delvis redan bestämt. Fast vissa religiösa (kristna) högtider är kopplade till 
helgdagar och våra öppettider. 

Vi bestämde till sist att (noga) hålla fast vid att inte tjoa för mycket om jul och påsk och det. Vi skriver om religiösa 
högtider men gör det ”sparsmakat” och då det är relevant (öppettider) Jul kan vara okej, del allra flesta berörs ju av julen på 
något sätt även om man inte firar den eller är kristen. Men en glad ”nu firar vi jul allihopa…”-status är inget för oss. Att 
skriva ”allihop” uttrycker en slags tyst och normativ konsensus om att vi alla firar jul- och så är det ju inte. Det är viktigt att 
tänka på detta och diskussionerna var nyttiga för oss. 

Uppsala studentkår är inne på samma linje och skriver i artikeln ”Är de blinda för sin egen religiösa kultur?” att de skulle 
vilja se ett inkluderande förhållningssätt och ett universitet för alla. Artikeln tar sin grund i en faktisk situation som uppstod 
kring lucia. 

Jag vill gärna avsluta med en liten summering: 

• Skriv handlingsplaner och policyer, gärna med mål man kan nå (låter självklart, men men…) Hellre få hanterbara 
än många omöjliga. 

• Bra att alltid reflektera och vara normkritisk, vi är en myndighet som har ett uppdrag. Lägg bort personliga känslor 
och åsikter. 

• Dokumentera diskussioner och sedan enas kring förhållningssätt. 
• Man är inte alltid bäst från början, man blir aldrig klar. Vägen dit är minst lika viktig. 

Kommentera och reflektera gärna kring det jag skrivit! 

Camilla Alexandersson, IT-Pedagog på Södertörns högskolebibliotek 
(Med tidigare erfarenhet av att granska lärosätens jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner) 



 
Nätverkande, lärande och marknadsföring = några effekter av att vara aktiv i 
sociala medier 
I det här inlägget reflekterar jag kring vilka effekter och nyttor sociala medier kan ha för ett bibliotek, dess medarbetare och 
användare. 

Mats Myrstener skriver i sitt inlägg om Biblioteken och de sociala medierna på föreningen Bis blogg (bibliotek i samhälle) 
att han önskar en utvärdering kring huruvida biblioteken ”.. vinner man några nya besökare på det sättet?” dvs. genom att 
vara aktiv i sociala medier. Det är inte alldeles lätt att svara på den frågan, jag har dock svårt att förstå hur man som 
bibliotek ska kunna vara en del av samtiden om man inte är insatt och har förståelse för nätets olika aspekter. Om 
biblioteken ska bidra till ökad digital delaktighet så behöver biblioteksmedarbetarna själva vara digitalt kompetenta. 

I samtal med olika aktiva personer i sociala medier kring varför bibliotek ska vara delaktiga i sociala medier framkommer 
särskilt tre områden där sociala medier kan ha och har en betydelse för biblioteksverksamheter. Nätverkande och 
samverkan är ett område. Många vittnar om att sociala medier ger möjligheter till samverkan utanför sina egna sfärer, för 
biblioteken kan det här innebära samverkan kring vissa områden i en global värld. Sociala medier har också en stor 
betydelse för det informella lärandet och omvärldsbevakning för biblioteksmedarbetare. Tips på artiklar, inlägg, 
konferenser och mycket annat finns i en stor mängd att ta del förutom möjligheten att lära av varandra genom att ställa 
frågor och tillsammans reflektera kring saker och ting. Att vara aktiv innebär också indirekt ökad förståelse för nätet och 
ökad digital kompetens. Det två ovanstående effekterna av sociala medierna vänder sig kanske främst till 
biblioteksmedarbetarnas egen utveckling och kompetenshöjning och som i sin tur påverkar bibliotekens utveckling. Det 
tredje området har mer aspekten av nytta för biblioteksverksamheterna eftersom sociala medier innebär många möjligheter 
till viral marknadsföring och synliggörande av bibliotek. Bibliotek kan medvetet ha en strategisk kommunikation i 
sociala medier för att synliggöra bibliotekens medier, program, kompetens och så vidare men viral marknadsföring ligger 
också inbäddad i kommunikationen. De tre områden går ofta ihop och går inte alltid att särskilja. För er som vill lära er mer 
om olika sociala medier finns den webbaserade kursen om sociala medier Delning.nu kvar till 30 juni. 

Jag håller med om Mats Myrstener om flera saker i hans inlägg till exempel att bibliotek har så många värden och som inte 
har med sociala medier att göra. Jag uppskattar också hans tankar kring vad sociala medier betytt för utvecklingen i 
Mellanöstern. Det finns alltid en utmaning för bibliotek att forma och utveckla verksamheter som engagerar och lockar fler 
användare, sociala medier är en väg att gå i den strävan. 

/Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sociala medier i praktiken 
Jag heter Niklas Bergmark och arbetar på Riksdagsbiblioteket. I december 2011 deltog jag i en kurs med temat 
Sociala medier i praktiken. Det var Institutet för informationsteknologi, IFI som höll i kursen och många intressanta 
föreläsare fanns med. Jag tänkte berätta lite kort om höjdpunkterna under dagen. 

Den kanske mest intressanta föreläsningen stod Försäkringskassan för. Jag tycker att vi inom biblioteksvärlden pratat 
mycket om att ”prova oss fram” vilket tyder på att vi verkligen är i början av något helt nytt. Försäkringskassans föreläsning 
gav mig dock insikten om hur långt det faktiskt redan gått och vad man kan göra om man bara är beslutsam och vågar. 
Försäkringskassan har nämligen startat svarsservice på Facebook och det har blivit succé. 



Givetvis är svarsservicen begränsad på så sätt att de valt att lägga upp två olika Facebooksidor vilka är ”Försäkringskassan 
– Förälder” och ”Försäkringskassan – Bostadsbidrag för studenter”. Vem som helst som har ett konto på Facebook kan gå in 
och ställa frågor av generell karaktär. Man tar inga myndighetsbeslut och personuppgifter får inte förekomma. 

Fördelen med Facebook är enligt Försäkringskassan att andra kunder ser frågorna och slipper många gånger ställa samma 
fråga själv. Man har också fått möjligheten att arbeta proaktivt och många onödiga telefonsamtal har försvunnit. Kunderna 
slipper dessutom sitta i telefonkö. 

En rolig sak i sammanhanget som kan nämnas är att en av kursdeltagarna redan hade använt sig av ”Försäkringskassan – 
Föräldrar” och var väldigt nöjd med att slippa sitta i telefonkö. Även om det skulle ta tid att få svar på Facebook slipper man 
i alla fall sitta på vakt i telefonen, menade kursdeltagaren. 

Försäkringskassan har totalt 30 handläggare på kundcenter i Västerås och 15 på kundcenter i Lidköping som utbildats i 
sociala medier. På frågan vad de gör om t.ex. Facebook försvinner poängterades att utbildningen inte getts i Facebook utan i 
sociala medier. Försäkringskassan är både beredd att gå in i fler kanaler eller byta kanal om det skulle behövas. 

Resebyrån Ving hade en liknande föreläsning och har också lyckats väldigt bra på Facebook. Man har en person som 
arbetar heltid med sociala medier och 14 personer som utbildats. Som tips nämner Ving att användarna älskar att få vara 
med och bestämma. Många engagerade sig när man la ut tre bilder och frågade användarna vilken bild de ville ha som 
profilbild. Den mest ”gillade” statusen är ”alla vi som vill ha semester tryck på gilla” som gav över tretusen ”gillningar”. 

Från advokatbyrån Delphi gick man sedan igenom lite kring det juridiska. Vem bär exempelvis ansvaret för det som skrivs? 
Detta är inte helt enkelt och olika saker gäller för olika typer av sociala medier. I exempelvis en blogg är bloggaren ansvarig 
för kommentarerna om dessa är modererade. Detsamma gäller exempelvis dagspress på Internet. Av den anledningen väljer 
idag både dagstidningar och bloggare att köra omodererat vilket inte hindrar att man kan ta bort stötande inlägg ändå. I 
många massmedier har näthatet blivit så stort att man valt att antingen ta bort möjligheten att kommentera, eller som 
exempelvis Aftonbladet, låta det ske via Facebook som därmed tar bort anonymiteten. Med andra ord måste du numer vara 
inloggad i Facebook för att kunna kommentera en artikel på Aftonbladet. 

Vad gäller då för kommentarer på Facebook. Jo, det visar sig att det är Facebook som är ansvarig om en användare skriver 
något olämpligt på exempelvis Riksdagsbibliotekets Facebooksida. Som administratör är man endast skyldig att ta bort 
kommentaren då man upptäcker den. Man har ingen övervakningsskyldighet. Delphi nämnde även arkivering och 
rekommenderar oss att titta på Uppsala kommun som har hittat ett bra system. Jag passade på att fråga vad som gäller om 
man lägger ut en status och upptäcker ett stavfel? Måste man ta ett gallringsbeslut då? Nej, det går under självrättelse och 
kan tas bort på en gång. 

Hur kan man då relatera detta till sociala medier på bibliotek? För Riksdagsbibliotekets del tänker jag mig att vi skulle 
kunna ta ett steg längre än vad vi hittills gjort. I informationstexten på vår facebooksida skriver vi att ”syftet med 
facebooksidan är att sprida information om att Riksdagsbiblioteket är öppet för alla…”. Vad gäller svarsservice skriver vi ” 
E-posta eller ring om du har enskilda frågor eller ärenden”. Riksdagsbibliotekets facebooksatsning är alltså fråga om en 
marknadsföringsgrej och egentligen inte någon ytterligare service. På så sätt blir det ingen direkt arbetsbelastning men det 
blir heller inte en ytterligare servicefunktion för användaren, mer än upplysningar i statusar. 

Efter att ha hört bl.a. Försäkringskassan och läst inspirerande inlägg här på bloggen undrar jag om det inte är dags att ta 
steget fullt ut? Vill vi ha frågor från användarna och vill vi verkligen bli upptäckta är svarsservice på Facebook ett steg i rätt 
riktning. Förhållningssättet till Facebooksidan borde vara samma som till webbsidan. Vi vill inte bara ha så många gillare 
eller besökare som möjligt, vi vill att de använder vår sida också. För att citera Camilla från Södertörn så kan Facebook bli 
så mycket mer än bara ”fans, fans, fans och lite underhållning”. 

Niklas Bergmark, Riksdagsbiblioteket 

 

 

 

 

 



Detta inlägg postades den 19 december, 2011  

När Dalai Lama kom till den genusmedvetna högskolan 

– eller hur en religiös ledare och våra studenter fick oss att fundera på strategi, förhållningssätt och 
samarbeten 

En av de mest spännande händelserna, enligt mig, var inte bara spännande utan också väldigt lärorik. Ett utmärkt 
tillfälle för reflektion, diskussion och strategiskt framtidstänk. 

Under våren 2011 fick högskolan besök av Dalai Lama. På högskolan var förberedelser igång på olika håll. Dalai Lama 
hade valt att besöka just Södertörns högskola på grund av vår mångkulturella profil och ambitioner att verka för integration 
och förståelse i samhället. I biblioteket skulle en fotoutställning sättas upp. På vår facebooksida hade vi peppat och räknat 
ner flera dagar innan. Vi var ute bland studenter i biblioteket och frågade vad just de skulle fråga Dalai Lama om de fick 
chansen. Dala Lama feber! 

Bland positiva kommentarer på vår sida om besöket kom även några negativa. Sådana lämnades även på högskolans 
facebooksida (uppdateras av informationsavdelningen). Någon tyckte det var fel att en genusmedveten högskola tagit hit en 
”homofientlig föreläsare”. Speciellt några särskilt upprörda kommentarer fick oss att känna ”krisläge”. Vi var ju tvungna att 
bemöta kommentarerna som lämnats på vår sida så vi sammankallade till ett snabbt möte. Där stod vi framför datorskärmen 
och försökte komma på ett bra svar. Vi resonerade att det givetvis fanns olika åsikter och nyanser av Dalai Lama. Det fanns 
till exempel artiklar på nätet som diskuterade just hans kvinnosyn och inställning till homosexualitet. Givetvis tyckte vi 
också det var viktigt att ta avstånd mot homofobi. 

Men, nu var han ju inbjuden till högskolan för att tala om världsfred. Vi var ett högskolebibliotek på 
Facebook, en myndighet, en del av högskolan, vi hade en utställning. 

Vi ville bekräfta kommentaren men inte lägga värderingar åt ena eller andra hållet. Det var å ena sidan viktigt att hålla 
någon slags gemensam hållning för hela högskolan. Samtidigt som vi ville agera efter det faktum att vi befinner oss på en 
högskola där det finns många åsikter och där det ska vara ”högt i tak”. Vi ville inte lägga ”locket på” detta… 

Så, hur gjorde vi då? Vi valde att dels markera mot homofobi men även att poängtera att vi var stolta över Dalai Lamas 
besök. Vi skrev också att vi var medvetna om ”de delade meningar” som fanns kring honom. Detta svar gjorde att 
diskussionen fortsatte. ”Delade meningar” uppmuntrade helt enkelt till vidare diskussion. Kritiken handlade om att man 
borde ha tagit ställning till de olika aspekterna av Dalai Lama innan man bjöd hit en sådan offentlig person, att man borde få 
fram artiklar som motsäger hans fredsbudskap (DN hade skrivit sådana samma vecka) 

Vi började fundera på om vi ”valt rätt” strategi i vårt första svar. Det vi gjorde sen var att, på vår sida, dela de artiklar som 
DN skrivit och som handlade om Dalai Lama ur andra aspekter, ja det som hade efterfrågats. Mer specifikt, vi skrev ”För 
den som själv vill läsa de nämnda artiklarna i DN så finns de i Mediearkivet här… samt här… (…) observera att det krävs 
sh-konto för att läsa utanför högskolans nätverk” och länkade in i Mediearkivet till artiklarna. Detta uppskattades och någon 
lade upp länk direkt till artiklarna så även de utanför högskolans nätverk skulle kunna läsa. 

Vi landade i att vara överens om att vi var ett bibliotek , vi uppmuntrar kritiskt tänkande,  vi har resurser och 
är specialister – låt oss dela med oss! Vi kände att vi fick att bra avslut – helt i ett biblioteks smak. 

I efterhand kan vi tycka att vi kanske blev lite väl oroliga. Och om man tänker efter var det helt utmärkt att allt detta skedde. 
Vi vill lära våra studenter att vara kritiska till fakta och andra ”sanningar”. Att vi inte var förberedda på att det här skulle 
kunna uppstå då det kom en offentlig person på besök var kanske lite av ett misstag. Som blev en lärdom. Våra studenter är 
smarta, klipska och har koll. Så klart de hade nyansen och det påpekade de för oss. Nu var det ju inte så att vi hade noll koll 
på debatten om Dalai Lamas kvinnosyn osv. Men vi hade behövt ligga ett steg före, pratat igenom en ”strategi” för hur vi 
skulle hantera det här på vår facebooksida och att vi hade varit mer sampratade med högskolans informationsavdelning. 
Dalai Lamas besök kom alltså att beröra högskolans informationsavdelning, våra besökare, biblioteket, ja på ett sätt hela 
högskolan, ur olika aspekter. Efter allt detta kände vi ett behov av att träffa informationsavdelningen, att helt enkelt inleda 
ett samarbete. Det hade vi gjort tidigare men nu fick vi anledning att börja på nytt. Vi träffades och presenterade våra olika 
facebooksidor och pratade om hur vi (ibland gemensamt) hanterar situationer som den med Dalai Lama framöver. 

Slutet gott, allting gott. Camilla Alexandersson, IT-pedagog på Södertörns högskolebibliotek. 



Detta inlägg postades den 15 december, 2011  
 

Fans, fans och lite underhållning 
Jag heter Camilla, arbetar som IT-pedagog på Södertörns högskolebibliotek och är med i den redaktionsgrupp som 
Cattis skrev om i förra inlägget. Jag vill här dela med mig av några glimtar från Södertörns högskolebiblioteks arbete 
med Facebook. Jag kommer reflektera över vad antalet fans (”gillare”) kan betyda samt ge exempel på hur vi konkret 
jobbat med innehåll och att få igång aktivitet på vår facebooksida. 

Att få många fans, vad betyder det…egentligen? 

Man kan jobba hårt för att få många fans och så klart vill de flesta ha det. Det ser inte bara ”bra ut”, det är något slags mått 
på hur många man når ut till, siffror som kan läsas av. Många fans är bra, kommunicerar vi så vill vi ju att så många som 
möjligt ska nås av ”budskapet”. 

MEN, eller snarare ”OBS” som i observera. Facebook är ett avancerat verktyg vill jag påstå och det är inte alls säkert att 
våra inlägg når våra fans. Statusuppdateringar som många ”gillar” eller som fått många kommentarer kommer högre upp i 
fansens nyhetsfeed. Är man aktiv på en sida (ex kommenterar den) kommer sidan också oftare upp i sin nyhetsfeed. Det är 
en hel vetenskap, hur det här egentligen fungerar, som jag fortfarande inte är helt hundra på. Denna komplexitet tvingar oss 
till nyttig reflektion – vad säger egentligen antalet fans om hur vi uppfyller målet med kommunikationen på Facebook? Att 
börja med att definiera syftet är en viktig start. Vad vill vi få ut av vår närvaro i sociala medier? 

Exempel på innehåll som engagerar 

Vi på Södertörns högskolebibliotek vill ha många fans. Men vi vill lika mycket att fansen ska kommentera, vara aktiva, 
känna att de kan bidra och att de faktiskt får ut något av oss.  Vi ser vår närvaro i sociala medier som främst 
relationsbyggande, och det sker på olika sätt. Vi tycker det är kul att vara nere i biblioteket och göra till exempel 
minireportage. Det är skoj att möta våra besökare och det blir så mycket bättre då studenter själva får formulera värdet av 
biblioteket för just dem.  Eller, det blir på ett annat SÄTT som är minst lika viktigt som det vi kommunicerar på vår 
webbplats. Att skapa denna typ av innehåll sysslade vi med ganska aktivt under en period. Det gick bra och blev bra, men 
det tog sin lilla tid att få det snyggt. 

Vi vill gärna se studenterna som medaktörer och det är ju för våra besökare som vi arbetar. Utöver vinsterna med dialog och 
relationsbyggandet så vill vi finnas där våra besökare finns och många finns ju på Facebook. Här kan vi nå ut med 
information om vår verksamhet och våra resurser så de kommer dem till nytta. 

För att få igång aktivitet och kommentarer praktiserade vi den ganska vanliga taktiken ”ställa frågor” i statusen.  Men frågor 
som ”Vad tycker ni om…” gav inte alltid det enorma gensvar som vi önskade. Detta fick oss att fundera på själva 
formuleringarna… 

1. ”Vad tycker ni om E-böcker, vad är positivt och negativt?” 
2. ”Biblioteket köper in allt fler böcker i e-format, vad skulle ni säga om biblioteken helt slutade med tryckta böcker?” 

Skillnaden är att fråga två mer lockar till reaktion, en aningen provokativ? Fråga ett lockar kanske inte lika starkt till att 
”hugga” på kroken. Den kan tolkas av den som läser att ”här måste man fundera på ett bra svar…” medan fråga två mer 
talar till den snabba reaktionen, ”Men hallå! Det vore ju dumt…” 

Att reflektera över det här var givande och gjorde att vi tänkte till lite extra på hur vi ställer frågor. Sen gäller det ju att se 
inläggen och resultatet för vad det är, dvs ett kul och lättsamt sätt att informera på som engagerar och skapar kontakt. 

Något vi också ville testa var ”knep och knåp”, något kul som gärna fick kombinera bild + utmaning + information. 
Tävlingar på Facebook innefattas av en hel del regler så det släppte vi tills vidare. Men en lekfull utmaning skulle ju kunna 
vara rolig både för oss och för våra fans. Så föddes bildgåtan som kom att bli ett stående inslag varje fredag. Bildgåtan går 
ut på att vi ger oss ut i biblioteket för att fota något ur en ”svår vinkel”. Våra fans uppmanas att gissa var bilden är tagen 
och vad den föreställer. 

Det här var riktigt skoj och rätta svar kom in ganska fort. En av lärdomarna blev att inte lägga ut bildgåtan och sen jobba 
med något helt annat en halvtimme. Det gällde att vara beredd på svar. Den extra knorren var möjligheten att koppla svaret 
till vår verksamhet. Med bildgåtan föreställande öronproppar i närbild kunde vi, i en kommentar till det rätta svaret, 



informera om att dessa fanns gratis att hämta i infodisken. Vredet på en av våra kompakthyllor gav oss chansen att 
informera om våra tryckta tidskrifter och SOU: er – samt var i biblioteket man hittar dessa. 

Med bildgåtan kan vi visa bibblan med glimten i ögat samtidigt som vi kan vara informativa. En givande blandning! 

Slutligen vill jag visa exempel på två sätt att nå ut som vi jobbat med: flyer och bokmärke. I nästa blogginlägg 
kommer jag delge en händelse som fick oss att fundera extra på hur vi kan agera och svara på inlägg på ett bra sätt, 
men också på vikten av att vara beredda och ha omvärldskoll.  

 

I samarbete med vår grafiska formgivare har vi tagit fram denna flyer som vi kommer dela ut i biblioteket, vid ett särskilt 

inplanerat tillfälle. Det blir en "punktinsats" för att få fler fans, men ger oss också en fin chans att möta våra besökare, visa 

sidan och även vår webbplats. På flyern står: "Bibblan på facebook! Gilla oss och ta del av: Nyheter & information, Bilder 

& reportage, Tävlingar, tips & inspiration...och mycket, mycket mer!" 

 

Detta bokmärke, även det framtaget i samarbete med vår grafiska formgivare, sattes i böcker, ex fjärrlån och reservationer. 

Bokmärkena fanns nära till hands för de som stod pass i infodisken. 

 

Bokmärkets baksida med texten "Vi gillar dig! Så gilla gärna oss, och bli först med att ta del av nyheter, inspiration, tips 

och mycket mer. Ditt favoritbibliotek - nu även på Facebook!" 

 
 
 
 
 
 
 
 



Detta inlägg postades den 12 december, 2011  
 

Ett år på Facebook – så har det gått och så har vi jobbat! 
 

Nu har turen kommit till Södertörns högskolebibliotek och vi kommer i tre inlägg berätta om vårt Facebook-arbete det 
senaste året. Hur vi arbetade med kanalen i början och hur vi gör nu har förändrats en del. Inte så att våra statusrader 
är helt annorlunda än för ett år sedan. Men tonen har blivit tydligare och vi känner en större säkerhet kring hur vi vill 
arbeta. 

Facebook och webben hänger ihop 

Under året som gått har vi arbetat fram en ny webbplats vilket varit ett utmärkt tillfälle att utvärdera och ta ett helhetsgrepp 
om bibliotekets kommunikationsarbete. En av sakerna vi förstärkt är de ”kommunikativa” delarna. Vi har arbetat mycket 
med språket och tilltalet i texterna samt startat en blogg. Tack vare att vi blivit säkrare på hur vi vill arbeta med 
kommunikationen på webben, och hur vi vill framstå där, så har det blivit lättare att hitta fram till hur vi vill vara på 
Facebook. 

På vår Facebook-sida använder vi ett friare språk och är mer personliga och vi söker också aktivt kontakt med studenterna 
genom att ställa frågor av olika slag. Där är det betydligt enklare att få igång en dialog och få respons. Tröskeln för att 
skriva en kommentar på Facebook är helt enkelt lägre, vilket gör det möjligt att få igång en dialog med våra användare. Vi 
har t.ex fått kommentarer på Facebook som rör webbplatsens blogginlägg, vilket hittills varit begränsat i själva bloggen. 

Ett annat exempel på hur vårt Facebook-arbete och webben påverkat varandra handlar om metod. När vi arbetade fram den 
nya webbplatsen var ett av målen att lyfta fram studenternas berättelser om biblioteket och att de själva skulle få formulera 
sig kring t.ex biblioteket som studieplats och därigenom tipsa varandra. Med Facebook blev det enklare att gå från idé till 
handling. Facebooks lekfullare karaktär uppmuntrar ju till att testa nytt. Och att gå ut i biblioteket och intervjua och 
fotografera några studenter och lägga upp på Facebook var lättare än att tänka att vi gjorde ett reportage för webben. Vi la ut 
intervjuerna på Facebook och i vissa fall blev de så bra så att vi ville ”föreviga” dem och visa upp dem på vår webb, och 
därigenom göra det möjligt för fler att läsa dem. På Facebook blixtrar innehållet förbi medan det på webbplatsen kan hitta 
ett sammanhang och finnas kvar länge. 

Att ha en kanal där dialog med användarna står i fokus har ju ett stort värde. Men en fråga vi ställde oss i våras var, hur 
mycket tid ska vi egentligen lägga på Facebook? 

Därför blev det viktigt att titta på hur vi organiserade oss. I höstas bildade vi en redaktionsgrupp som ansvarar för 
bibliotekets externa kommunikation med målet att arbeta strategiskt med både webbplatsen och Facebook. Ansvarsområdet 
blev större vilket lett till att vi kommunicerar på ett mera sammanhängande sätt idag. Det har också gjort arbetet mera 
effektivt och tydligt. Syftet med redaktionen handlar framförallt om att skapa en plattform för bibliotekets 
kommunikationsarbete och att få webben och Facebook att ”gå i takt med varandra” och att hitta en synergieffekt så att 
kommunikationen i de två kanalerna kan berika varandra. Att vara en mindre redaktion med ett tydligt uppdrag har gjort det 
lättare att hitta fram till vad som är ”Södertörns högskolebibliotek på Facebook”. 

Håll utkik! I nästa blogginlägg kommer Camilla berättar mer om vårt Facebook-arbete och dela med sig av 
erfarenheter vi gjort under året. Vad hände till exempel när Dalai Lama kom till den genusmedvetna högskolan? 

Cattis Hummelstrand, enhetschef Media och webb på Södertörns högskolebibliotek. 

http://www.sh.se/biblioteket 

http://www.facebook.com/pages/Södertörns-högskolebibliotek/101187633285620 

 
 
 
 
 
 
 
 



Detta inlägg postades den 8 december, 2011  
 

We learn as we go along – om styrdokument och strategier för sociala medier 
I det här inlägget ger vi bland annat tips på bibliotek & kommuner som har arbetat fram strategier, policys och 
utvärderingsverktyg för sociala medier. Att ta fram styrdokument för sociala medier är dock inte så lätt, Henrik 
Löwenhamn, verksam på Riksantikvarieämbetet konstaterar på twitter den 16/11  ”Egen slutsats: Det är svårt att göra 
förstudie och strategier inom ett område som är i konstant förändring.”  

 

Slutsatsen kom Henrik Löwenhamn  fram till under en konferens om Sociala medier i offentlig sektor och där flera av 
föreläsarna berörde svårigheterna med att formulera en strategi & policy för sociala medier. Budskapet var att lära under 
resans gång, formulera, omformulera och våga testa. Trots att vissa saker är svåra att förutse och att förstå om man inte är 
aktiv på sociala medier så behövs det mål och syften med sin medverkan när man kommit igång och några som tagit fram 
såväl policy och strategier och som är relevanta för olika biblioteksverksamheter är: 

Kungliga bibliotekets policy för sociala medier 

Lunds universitets guide för sociala medier 

Trelleborgs kommuns riktlinjer för sociala medier 

 

SKL har tagit fram en förteckning över Sveriges alla kommuner som finns på sociala medier och även analyserat huruvida 
de har en policy eller ej. 

Det är också alltfler som forskar  om olika aspekter på sociala medier, en förteckning över forskare i Sverige finns här. 
Relevant och viktigt i arbetet med sociala medier är att utvärdera och följa upp till exempel statistik för de olika forum 
som man finns i. I Lunds universitetsguide för sociala medier finns det med ett avsnitt om uppföljning där det står: 

”Analysera gärna innehållet i din kanal med ”kvalitativa glasögon”. Vem kommenterar på din blogg? Vilka andra bloggar 
driver trafik till din blogg? Hur kan du utnyttja detta? Vem följer dig på Twitter? Vem “re-tweet:ar” ditt material? Hur kan 
du utnyttja detta? Dessutom: Testa testa testa! I sociala medie-kanaler är det helt ok att testa nytt och ompröva. Vad 
fungerade bra, hur kan man göra annorlunda nästa gång?” 

Vad är egentligen meningen med att som bibliotek finnas i sociala medier? Jag kan se en mängd effekter och nyttor och 
där ett viktigt mål är ökad digital delaktighet bland bibliotekspersonal som förhoppningsvis leder till fler digitalt delaktiga 
medborgare (och biblioteksanvändare.) Karin Adelssköld förmedlade under sin medverkan på Digideldagarna 2011  vikten 
av att använda sig av humor för att motivera till digital närvaro och jag tror att förutom strategier och styrdokument är 
lusten och att våga experimentera framgångsfaktorer för deltagande i sociala medier. 

P.S Meningen ”We learn as we go along” har jag lånat från UD:s föreläsning på confex. 

/Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm 

 



Detta inlägg postades den 1 december, 2011  

Socialt i Botkyrka 
Jag ska berätta om arbetet med Botkyrka biblioteks sociala medier och inleder med några torra fakta. Därefter följer diverse 
tankar och idéer som har dykt upp under arbetets gång.  

Botkyrka bibliotek har tre bloggar, ett facebookkonto och ett twitterkonto. Vi har tidigare funnits på myspace, men lade ned 
det kontot när tiden kändes mogen. De första bloggarna startade vi hösten 2007. Våra konton på Facebook och Twitter 
startade vi hösten 2009. I skrivande stund har vi 359 följare på Twitter och 533 fans på Facebook. Utan att ha exakta siffror 
på det skulle jag nog säga att det är på Twitter vi får mest respons och för dialog med flest personer.  

Vi har en redaktionsgrupp för de sociala medierna, som är gemensam för alla sex biblioteken i Botkyrka. Vi har eftersträvat 
att det i redaktionen ska finnas minst en representant från varje enhet, för att alla bibliotekens verksamheter ska synas. 
Redaktionens uppgift är i korthet att tänka strategiskt kring våra sociala medier, lyfta utvecklingsfrågor, se till att riktlinjer 
(egna och kommunens) följs, ha överblick över våra konton och vid behov kunna representera arbetet med de sociala 
medierna utåt. Samtidigt uppmuntras alla anställda på biblioteken att använda våra konton. För att öka delaktigheten hos 
personalen har redaktionen lyft att sociala medier bör vara en stående punkt vid varje apt, samt att det är bra om ämnet tas 
upp vid rekryteringar.  

Eftersom vi är många som gör inlägg har vi upptäckt vikten av att ha tydliga avsändare, för att rätt person snabbt ska kunna 
svara på frågor och respons. Det finns med i våra riktlinjer, men är något vi har fått bli ännu tydligare med efterhand.  

I nära anslutning till frågan om tydliga avsändare har även funderingar kring privata facebook- och twitterkonton dykt upp 
hos oss i personalen. Hur står privata konton i relation till bibliotekets konton? Vill vi att privata tweets ska synas i 
bibliotekets flöde? Vad är för- och nackdelarna med att signera jobbtweets med privata användarnamn? Jag har personligen 
hittills haft inställningen (inspirerad av Bibliobuster) att jobbet är en del av mitt liv, men mitt privata liv är inte alls i lika 
stor utsträckning en del av mitt jobb. Därför kan jag twittra om jobbet från mitt privata konto, men tänker mig för en extra 
gång eller två innan jag blandar in mitt privata konto i jobbflödet. Det kan hända att jag kommer att ändra mig framöver. 
Diskussionen har nog bara börjat.  

Vårt arbete med sociala medier präglas av en vilja att prova oss fram. Vi har testat, gjort fel, gjort om, gjort nytt och 
eventuellt gjort rätt.  

Någonting som vi har märkt allt eftersom är hur uppskattat det är när vi twittrar från bibliotekens olika evenemang. Det blir 
ett sätt att synliggöra evenemangen och ge dem en extra dimension av interaktivitet och reflektion. Under internationella 
bokmässan i maj var vi flera personer som twittrade, vilket vi fick mycket och god respons på. Även vid vissa mindre 
konferenser eller evenemang, som författarbesök och diskussionskvällar, har vi twittrat. Förutom uppmärksamhet från och 
dialog med ”allmänheten” om vad som har hänt under programkvällarna, har det fungerat som minirapporter för de i 
personalen som inte har kunnat närvara, om stämningen och om vad som sades. I förlängningen tänker jag att det blir det ett 
sätt att medvetandegöra personalen om olika delar av verksamheten som vi annars inte har direkt koppling till. Det gör i sin 
tur att vi blir bättre på att berätta om vår verksamhet för användarna. Twitters möjliggörande av nätverkande både externt 
och internt tror jag har stor utvecklingspotential.  

Nu bygger vi en ny webb och planerar och funderar över hur de sociala medierna ska komma till sin rätt där. Det blir 
spännande att se vad vi kommer fram till!  

Johanna Dalmalm @envackerdag 

Tumba bibliotek, Botkyrka 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta inlägg postades den 28 november, 2011  
 

Hur jag började twittra – eller vikten av viktiga verktyg i verksamheten 
 
Det här inlägget är skrivet av Marie Holmqvist, bibliotekschef i Salems kommun och medlem i biblioteksrådet. Hon twittrar 
som @marieholmqvist 
 



Rubriken på mitt inpass vid chefskonferensen om sociala medier i oktober 2011 var ovanstående rubrik. Men min resa in i 
twittervärlden började våren 2008 då jag registrerade @marieholmqvist på Twitter. Utan att följa någon, utan att ha några 
följare slängde jag iväg mitt första tweet: “Kan det vara roligt det här?” Ut i twitterrymden bara! Spännande! Eeeeh… Vart? 
Vem? Någon? Eftersom jag inte förstod Twitter, föll det hela snart i glömska. Den sommaren fick jag mycket annat att 
tänka på. Jag började arbeta som chef på Salems bibliotek. 

Fast jag funderade då och då på mitt twitterkonto – vad hade jag för lösenord…? Åååh! Jag kände med tiden att jag borde 
komma igång med Twitter, åtminstone sätta mig in i vad det var. Tog upp frågan på fikaraster ibland. Ingen twittrade, ingen 
nappade. Försökte återigen “Sign in” – ingen framgång. 

Tidigt började jag argumentera för att åtminstone vår IT-bibliotekarie, Erika, skulle ha en iPhone. För en ökad kompetens 
på biblioteket, våra användare har ju… ja du vet. Men först två år senare, julen 2010, kvitterade både hon och jag ut var sin. 
Ännu omedvetna om vad den skulle komma att betyda för Twitter. Det tog tid för mig att börja använda min iPhone, bla 
kom tre veckor i Indien i vägen. Väl hemma i slutet av februari använde Erika iPhonen för fullt. Plötsligt fixade även jag 
app efter app. Vi triggade och inspirerade varandra. 

Den 5 april 2011 lanserades Digidel. Annika Doppings uppmaning att följa dagen på Twitter via haschtag… och något 
obegripligt hthhft…förstod jag inte då. 

Sedan hittade jag en Twitterapp – eller fick tips om? Med en ny målmedvetenhet var det nu inga problem att skapa ett nytt 
lösenord. Hittade @kristerhansson, kollade vilka han följde och vilka som följde honom. Jag började följa några tex 
@kommunchef. Hoppsan, där fick jag några följare också. 

Påsklovet gav tid att twittra. Inspirerad av @jessicagedin beskrev jag vad som hände i stunden när tåget knirkade iväg 
norrut, om landskapet utanför… Yes! 

Nu ville jag inspirera andra att Twittra. Erika lade snabbt ut mig på webben. Hoppsan! Min avsikt var att folk skulle bli 
nyfikna på Twitter och öppna egna konton. Nu kunde man plötsligt se hela min aktivitet: tweets, följare, vilka jag följde och 
alla deras tweets. Direkt från bibliotekets webb! Ojojoj… 

När jag hade twittrat om att sonen behövde bostad i Trondheim blev det diskussioner på jobbet om nivån: arbetsrelaterat – 
personligt – privat? Ett blogginlägg från @bibliobuster stärkte snart min bild av att det också bör vara personligt. Att det är 
intressantare att följa en person, än bara en funktion. 

Bibliotekdagarna i maj blev en upplevelse. I Visby följde jag föreläsningarna också via Twitter i min iPhone och jag förstod 
betydelsen av hashtagg. Testade själv att twittra lite därifrån. Det blev helt annan konferens! Första Allsång på Skansen blev 
också en fantastisk upplevelse. Folk kommenterade allt som hände i rutan, samtidigt och DIREKT i min telefon via 
#allsång! Så kul! 

Genom Twitter ökade min omvärldsbevakning snabb och med råge! Länkar till blogginlägg, nyheter, konferenser via # och 
direkta tweets. Senaste nytt i handen hela tiden! På semestern var jag så road och upphetsad av twitter att jag inte kunde 
sova. Upptäckte att det gick att trycka på en grå vågig linje och få fram gömda tweets. Ville läsa allt! Fick samtidigt kritik 
från omgivningen som också ville ha min uppmärksamhet. 

I september började ruset gå över. Jag läser inte längre allt. Skriver då och då. Marknadsför Salems bibliotek, berättar om 
min dag, ReTweetar, twittrar från en konferens… Är personlig ibland, ger kommentarer och försöker ställa frågor. Nya 
följare hittar mig. Har breddat mitt nätverk och inlemmat en ny “bekantskapkrets”. Roligt när man ibland råkar på varandra 
IRL: – Å, det är DU! Jag hittar ständigt nya att följa. Högt och lågt! Många arbetsrelaterade men många bara för nöjes skull. 
En salig blandning. Hahaha… ja en del är så himla roliga att följa! 

När jag hinner? Sällan på jobbet. Vid frukosten. På pendeltåget. Toalettbesöken har blivit längre. Kanske fler… Ibland när 
jag går (jo, det har hänt att jag blivit påhoppad av en lyktstolpe!). En kort snabbscanning lite när som helst. Alltid i min 
iPhone. 

Har jag inspirerat? Några i personalen och på chefskonferensen. Salembor? Vet inte… Ett par har skrivit till 
@marieholmqvist. Då blir jag glad. Att de hittat mig där, dvs att deras bibliotekschef finns på Twitter. För trots att jag inte 
behärskar allt, så finns jag där. Jag får en suverän omvärldsorientering och ett växande nätverk. Det hade inte hänt utan 
Twitter och min iPhone. 

Marie Holmqvist 



Mycket liten ordlista:  
Tweet = inlägg på Twitter 
ReTweet = RT = skicka någon annans tweet vidare till ens egna följare 
Hashtagg = # = skapar en tråd, så alla inlägg som har tex #bibliotek samlas på samma sökbara ställe 
#ffse = Follow Friday = på fredagar tipsa dina följare om andra intressanta personer att följa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta inlägg postades den 24 november, 2011  
 

Osagda ord till en medelålders professor 
Den här veckan är Mathias Klang vår gästbloggare.  

Mathias Klang är filosofie doktor i informatik med juridisk inriktning och forskare samt lektor vid Göteborgs 
universitet och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Han är också projektledare för Svenska Creative Commons och 
arbetar med teori, praktiska tillämpningsfrågor och upplysning om upphovsrätt och licenser. (Information om Klang 
från Wikpedia)  

En sluten hjärna 

Förra veckan var jag på ett mingel och började prata med en medelålders professor. Konversationen följde det vanliga 
mönstret, vi ställde frågor om var vi kom ifrån, var vi arbetade, vilken institution, och till slut, frågade vi om varandras 
forskningsintressen. Men denna ljumma, artiga tidsfördriv dialogen förvandlades tvärt när jag sa ordet Twitter. 

”Twitter? Isn’t that were everyone tells each other what they had for breakfast?” frågade nedlåtande och en smula 
föraktfullt. Han fortsatte med en god professorsmonolog om folk i den verkliga världen jämfört med det asociala nätet 
medan jag stod och övervägde om jag skulle bara nicka och lämna eller om jag skulle orka med det meningslösa uppdraget 
att övertyga en sluten hjärna. 

Det är så att professorn har rätt, men är hopplöst fel ute. 

Twitter är fylld med människor som sprider helt oväsentlig information. Folk som gärna vill berätta vad de äter till frukost, 
att de har vaknat, sovit middag, inte sovit, tränat, inte tränat, läst, sett på film, ser på tv, lyssnar på radion och tusentals 
oväsentliga ting som ingen annan någonsin skulle vilja veta. Ännu värre är det meningslösa tackandet på twitter. 

I maj förra året fick jag nog. Och exploderade jag i en bloggpost som avslutades med orden: 

”Med en överflöd av information som flyter förbi känns artigheterna krystade och märkliga. Relationerna byggs med 
innehåll inte genom tomma artighetsfraser upprepade mekaniskt. Jag vill här och nu outa mig själv som en oartig twittrare. 
Inte bara oartig i att jag inte säger god morgon/natt eller tack utan att jag finner sådana kommentarer som betydelselösa. 
Artighet har inte en verklig plats i en twittrares format. Intresse och relationer på twitter byggs genom innehåll inte tomma 
fraser. 

Jag ångrar inte mitt utbrott, jag tycker att det tackas alltför mycket. Överallt. Men med detta ska man inte missförstå vikten 
av det meningslösa informationsutbytet. 

Vikten av Meningslös information 

När en avlägsen kusin skickar ett bröllopskort, när en bekant i samma trappuppgång berättar hur det regnade på semester, 
när arbetskollegan berättar samma fiskehistoria för fjärde gången. Sådana tillfällen är gjorda för orden: jag bryr mig inte. 
Men vi säger inte orden. Detta är inte endast artighet. För om vi verkligen inte brydde oss, varför vara artiga? Artighet och 
intresse i andras liv är ett av de viktigaste sociala smörjmedlen som finns. Att dela med sig av vardagsinformation är 
nödvändigt för att bygga förtroende och för att sedan kunna samarbeta. Vi lyssnar på andra för att det är det som är en del 
av att ingå i en social gemenskap. Vi känner glädje för kusinen, empati med grannen och tolerans med kollegan. Om du vill 
lägga till en lönsamhetsdimension skulle man även argumentera att vi gör dessa saker för att vi inte vet när vi eventuellt 
skulle behöva deras hjälp. 

Respektlöst 



Professorns ord visar att han egentligen lever i en digital värld men har behållit sina analoga tankemönster. Han ser text och 
behandlar det som text. Han ser människor som kommunicerar och försöker notera det dom säger. När det blir för 
upphackade och kortfattat är hans slutsats att detta bara kan vara strunt. 

Hade han kunnat se detta som inte som läsande, inte en monolog, inte ens en dialog! Utan en multi-interpersonell 
deltagande konversion – typ. Här pratar vi i mun på varandra och deltar i andras arenor, utan respekt för gängse 
talarordningar. Ingen respekt någon kategori eller ism. Det är innehållet som räknas. Du fångar mig om du har innehåll som 
passar mig. Detta är första steget i en vänskap – så har det alltid varit och så är det på Twitter. 

Dance like nobodies watching 

Professorns syn på Twitter var att det var en störning. Inte ett verktyg. Alla verktyg har sina för och nackdelar. Det handlar 
om att hitta de som passar sin livsstil, mönster, rytm, arbetssätt osv. För mig har Twitter blivit min ständiga följeslagare. Jag 
är inte alltid där men rätt ofta. Jag kan omöjligtvis läsa allt och är inte intresserad av att läsa allt. Jag följer alltför många 
människor och undrar regelbundet varför folk följer mig. Vad tror dom att jag kommer att ge dom? Men det kan man inte 
tänka på. 

Twitter är en massiv källa till information och hjälp. Du kollar på Wikipedia för att ta reda på fakta om något. Du frågar 
Twitter om det finns någon som kan något? Såg ni skillnaden? Om Wikipedia är uppslagsverket så är Twitter 
telefonkatalogen. Jag har slängt ut allt från djupa filosofiska frågor (What would be the biggest personal problem with time 
travel? Lost keys?) till vardagliga funderingar (Dont understand putting phones in small pouches & then into bags. Is this 
what they mean by embedded technology?) till platser för att hitta bättre mat i okända städer. Mest intressant frågade jag om 
någon kunde hämta ut en tavla jag köpt i Malmö och transportera den till Göteborg. Tavlan köpte jag online, flera ställde 
upp, det blev en som hämtade och en annan som transporterade, tavlan hänger i vardagsrummet och jag kommer hjälpa 
Ellen och Julia när de behöver det. 

Finns du i vårt sammanhang? 

En sak som Twitter har dödat och det är min tolerans för tristess. Jag tror att tristess egentligen är nödvändigt i ett kreative 
liv så jag är inte helt nöjd med detta (har skrivit om detta här ). När jag är ensam, även bland människor, är det lätt för mig 
att vända mig till tekniken för kontakt. Och det är klart att detta kan tolkas som asocialt. Men jag är allt annat än asocial – 
jag umgås för fullt, jag upprätthåller mitt nätverk, jag samlar information, jag pratar, skrattar, lyssnar och lär genom mina 
vänner, bekanta och kontakter. De berikar mitt liv, de berikar mitt arbete. Jag har vänner offline och online, ibland är det 
samma människor. Därför är det konstigt att vissa ser något asocialt i beteendet – hur kan de säga detta? de är inte med på 
festen men de försöker fortfarande prata om innehållet. 

Verkliga livet  

Men inget av detta orkade jag förklara. Jag visste att det inte skulle leda någonstans. Hans hjärna är stängd, han är på väg 
utför, det finns inga nya kommunikationssätt än de som han redan behärskar. Jag tycker inte synd om honom, för att han 
mår bra i sin egen ovisshet, men det är synd att han inte ser den potential som finns bevisat i teori och verklighetens sociala 
nät. 

Jag lämnade honom i hans artificiella tillvaro och vände mig till verkligheten. Vi diskuterade den dagen om Berlusconi 
verkligen skulle avgå och vilken effekt det skulle få på Euron, eller var det rekommendationer för en bra pizza hak i 
närheten? 

Mathias Klang 

 

 

 

 

 

 



Detta inlägg postades den 21 november, 2011  
 

”Strategiskt arbete för att synliggöra bibliotekariers kompetens” eller ”Twitter 
för bibliotekarier” 
Det har nu gått över en månad sedan ILS, Informations- och lånecentraler i samverkan, lanserade den nya tjänsten Bibblan 
svarar – Gratis svarstjäns från Sveriges bibliotek. Den nya tjänsten bygger på grundkonceptet från det tidigare Fråga 
biblioteket, dvs bibliotekarier som svarar på människors frågor. Tanken om bibliotekets informationsdisk, utflyttad till nätet. 

På samma gång som Bibblan svarar bygger på ett beprövat koncept, så utnyttjar tjänsten nätets möjligheter på ett nytt sätt. 
När det handlar om bibliotekets informationsdisk och den tidigare Fråga biblioteket, så bygger de på principen om att 
människor själva söker upp biblioteket. Dessa resurser förlitade och förlitar sig på att människor känner till vad bibliotek 
och bibliotekarier kan erbjuda och att människor själva tar initiativ till att utnyttja den rikedom som erbjuds. 

Dock vet vi idag att det finns en hel del människor som varken använder bibliotek eller känner till dem, även om de många 
gånger skulle ha nytta av biblioteken. Det är här som det uppsökande biblioteksarbetet har en given roll att fylla. Som 
dagens internet fungerar idag finns det utmärkta verktyg att använda för uppsökande och marknadsförande arbete, för 
bibliotek och för alla som vill kommunicera sin verksamhet till den del av befolkningen i Sverige som använder sociala 
medier, dvs runt hälften. 

Med detta i åtanke startades Bibblan svarars sociala specialstyrka. Specialstyrkan består av ett 15-tal bibliotekarier 
runtom i Sverige, som har hög kompetens inom sociala medier och då framförallt facebook och twitter. Förutom detta har 
de inte någon särskild bakgrund, utan är som alla bibliotekarier vana vid referensarbete och att hjälpa till med människors 
problem. De här bibliotekarierna hjälps enligt ett schema åt med att marknadsföra Bibblan svarar via facebook och att 
arbeta uppsökande via twitter. Samarbetet bibliotekarierna emellan sker via en hemlig grupp i facebook. 

Jag tror att Bibblan svarars arbete i facebook inte skiljer sig så mycket från hur biblioteken i allmänhet arbetar där, så det 
tänker jag inte skriva så mycket om. Det är egentligen arbetet i twitter som är mer unikt och spännande att berätta om. 

Bibblan svarar söker upp frågor att besvara via twitter. Det går till så att de bibliotekarier som bemannar de sociala 
medierna söker på olika fraser som människor använder då de ställer frågor. Exempel: ”hur gör”, ”var finns”, ”varifrån 
kommer”, ”vad betyder”, ”ngn som vet”,”var hittar jag”, etc. 

När bibliotekarierna hittar dessa frågor och besvarar dem, får de ofta häpen men glad respons. Ta gärna en titt på flödet för 
”bibblansvarar” i twitter. Här syns även länkningar till Bibblan svarars webbplats. Här syns också när bibliotekarier som 
själva inte arbetar med Bibblan svarar använder hashtaggen #bibblansvarar, som ett slags kollaborativ markering av att vi på 
biblioteken hjälps åt med att svara på människors frågor gemensamt. 

Att det här arbetet är lyckat och ger en positiv känsla för tjänsten hos dem som @bibblansvarar hjälper framgår tydligt av 
omdömena: ”Ren kärlek en måndagskväll!”, ”Världsklass! Hatten av för er!”, ”upphör aldrig att imponeras av Sveriges 
bibliotek”. Att detta är bra marknadsföring av bibliotek och bibliotekarier ter sig ganska självklart. För är vi inte många som 
ofta grubblat över hur vi bättre ska synliggöra vad bibliotekarier är bra på? Hur gör man det tydligt? 

Jag tror att genom att vara en resurs för kunskap i medier där vi kan söka upp människor, istället för att de enbart måste hitta 
till oss, kan vi skapa synlighet för bibliotekariers kompetens. Genom den här typen av medier kan vi också interagera med 
människor och genom samtal bidra till ett gemensamt kunskapsbyggande. 

Idag finns långtifrån alla på twitter. Men de som finns där är ofta människor som genom eget skrivande har en förmåga att 
nå ut. Att dessa människor får en positiv relation till bibliotek och bibliotekarier, det tror vi är värdefullt för hela 
bibliotekssamhället. Ja, hela Sverige faktiskt! 

Ta gärna del av Bibblan svarar på facebook och Bibblan svarar på twitter. 

 

FAKTA  



• 4, 5 miljoner svenskar är medlemmar i facebook (Källa: Checkfacebook.com) 
• 91 000 svenskar är registrerade på twitter, 11 000 twittrar varje dag (Källa: Intellecta webb) 
• Bibblan svarars twitterkonto besvarade 66 frågor under oktober 2011, varav de flesta var aktivt uppsökta 
• Mest trafik genom länkning till Bibblan svarar ger facebook 
• 375 svar har (2011-11-11) publicerats på Bibblan svarar sedan starten den 19 september 2011 

Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm 
Nationell samordnare för Bibblan svarar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta inlägg postades  den 14 november, 2011  
 

Rapport från kursen ”Hitta rätt i maktens korridorer” 
Den 13-14 oktober 2011 genomfördes den sista delen av kursen ” Att hitta rätt i maktens korridorer”. 30 bibliotekschefer 
deltog och fick under två dagar ta del av föreläsningar och diskussioner kring sociala medier bland annat strategier för att 
lyfta fram bibliotek genom sociala medier. 

Första talaren var Mattias Jansson, kommunchef i Katrineholms kommun som talade om digitala kommunikationsvägar i 
kommunen och lokalsamhället. Läs mer om och av Mattias Jansson här: Mattias föredrag filmades och går att ta del av här, 
den är väl värt att lyssna på. Utgångspunkten i Mattias presentation är i mångt och mycket sociala medier ur ett 
ledarskapsperspektiv men också hur Katrineholm som kommun tänker kring användningen av sociala medier i sina 
verksamheter. På deras hemsida finns en samlad sajt om sociala medier i Katrineholms kommun. 

Ett pass hölls av Marie Holmqvist från Salems kommun, som berättade om hur hon kom igång med Twitter, hon twittrar 
som @marieholmqvist  Efter kursdagarna har flera bibliotekschefer börjat twittra. 

Anna-Stina Takala, utvecklingsledare på regionbibliotek Stockholm talade under rubriken ”Bibliotek och kommunikation i 
den sociala tidsåldern” Hon presenterade bland annat en kartläggning som hon gjort över folkbibliotek i Stockholms läns 
närvaro på facebook. Ta del av hennes undersökning  här. 

Dag två på kursen fick deltagarna möta Peter Andersson, bloggare och politiker(S) från Huddinge som berättade om sociala 
medier i politiken. Läs mer om och av Peter Andersson här och hans inlägg från konferensen här: 

Det sista passet  var en gemensam diskussion om sociala medier utifrån föreläsningarna och ett par artiklar som de fått i 
förväg. Med en större förståelse och inblick i sociala medier lämnade kursdeltagarna  Strömsbergs säteri. 

Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Detta inlägg postades  den 9 november, 2011  
 

Liten kartläggning av bibliotek på facebook 
Det här är ett inlägg som först publicerades på bloggen BiblioBuster den 4 oktober 2011. 
Jag bestämde mig av olika skäl för att kolla upp hur många bibliotek som egentligen finns på facebook idag. Det 
finns en outtalad förväntan, i alla fall hos mig själv, att biblioteken ska finnas där. Jag ser ju så många av 
biblioteken i mina flöden. Tycker jag. Idag finns den grundläggande kunskapen kring hur man sätter upp och driver 
en sida på biblioteket och varför man gör det, tänkte jag. Biblioteken har gått vidare och vill jobba mer strategiskt 
och genomtänkt, trodde jag. 

Vid lite närmare granskning insåg jag att det inte är så. När jag lite snabbt sökte på några av de större stadsbiblioteken i 
landet, insåg jag att flera av dem inte går att återfinna i sociala medier. Då bestämde jag mig för att göra en lite mer 
systematisk granskning. Att börja titta på hur det ser ut i Stockholms län kändes genomförbart. Det är 26 kommuner i länet 
och alltså 26 folkbiblioteksorganisationer att titta på. 

Det som intresserar mig är glappet mellan människors intresse för att söka upp biblioteket på facebook och bibliotekens 
eventuella frånvaro. Finns ett intresse för att hitta sitt bibliotek på facebook? Möter biblioteket det intresset genom 
möjlighet att kommunicera med biblioteket och att hitta information om biblioteket? Jag har tittat specifikt på huruvida 
människor har valt att ”checka in” på biblioteket via facebook places, trots avsaknad av en sida skapad av/för biblioteket. 



I Sverige är nästan halva befolkningen, över 4 miljoner, medlemmar i facebook. I åldern upp till 35 år är minst 75% av 
befolkningen medlemmar. I de yngre ålderskategorierna är 100% medlemmar. 

Här nedan finns de siffror som jag hittade för folkbiblioteken i Stockholms län vad gäller sida och plats i fb. Jag väljer att 
inte skriva ut kommunernas namn, eftersom syftet inte är att peka ut någon, utan snarare att visa på de möjligheter som 
återstår att utnyttja. Flera kommuner har många bibliotek inom sina gränser. Jag har tittat på om det finns minst en 
facebooksida för biblioteket i kommunen. Resultatet: 

Egen sida för biblioteket 
14 st (54%) 

Sida som ej är kopplad till biblioteksbyggnaden men där biblioteket ingår (t ex kommun, kulturhus, blogg), men där 
människor ändå valt att ”checka in” på biblioteket 
3 st 

Biblioteket har ingen facebooksida, men människor har ändå valt att ”checka in” på biblioteket (dvs skapa en egen plats för 
det) 
5 st (19%) 

Biblioteket har ingen sida och ingen har heller ”checkat in” på biblioteket 
3 st 

En låntagare har skapat och driver en sida om/för biblioteket 
1 st 

 

Jag tycker det här är jätteintressant. I nästan 20% (5 st) av kommunerna har bibliotekets användare valt att checka in på 
biblioteket när de vistas där, trots att biblioteket inte har en egen sida. Man vill uppenbarligen gärna visa att man har besökt 
sitt bibliotek. De här personerna, vilka faktiskt är ganska många, nära 450 personer totalt, borde biblioteken kunna fånga in 
och skapa en lite närmare dialog med. Visst, dialogen förs kanske redan i fysisk miljö, men just de här personerna är 
uppenbarligen intresserade av att berätta för andra virtuellt om att de besöker biblioteket. Är inte det en väldigt bra början 
för kommunikation mellan bibliotekets personal och dess användare? 

Man kan invända att det inte finns tid för sånt här arbete på biblioteket (vilket helt och hållet är en prioriteringsfråga). Man 
kan också hävda att facebook är dumt och rentav farligt. Men fakta kvarstår, att facebook är en arena för möjligheter att 
underhålla ett engagemang som människor känner för biblioteket, särskilt i de yngre åldersgrupperna. Varför inte använda 
sig av möjligheten? 

Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta inlägg postades den 2 november, 2011  
. 

Därför ska man satsa på sociala medier 
Det här  inlägget är skrivet av Linnea Sjögren, hon arbetar som funktionsansvarig för e-kanaler, avd. för 
informationsresurser & tillgängliggörande på Chalmers bibliotek. Inlägget publicerades första gången på deras egen 
blogg i  september 2011 men eftersom det sätter fingret på kärnan i varför man ska satsa på sociala medier som bibliotek 
bad vi Linnea Sjögren att gästblogga hos oss. 



Linnea skriver:  

På en planeringsdag för sjukhusbiblioteken i Region Skåne fick jag förmånen att inspirera och informera kring vad som är 
bra att tänka på inför en start i sociala medier. Vilka effekter som kan nås och lite om hur man kommer igång osv. 

Chalmers bibliotek är väldigt unga på Twitter, Facebook och YouTube som ju är de största kanalerna. Än så länge är nog 
Twitter vår mest självklara kanal men Facebook börjar komma loss sakta men säkert. En hel del av våra fans är faktiskt 
chalmersanknutna. 

Man får inte ge upp. Det var en av sakerna jag predikade i Skåne. Så här ser vår statistik ut just nu (ett något redigerat excel-
ark för att passa i Google Docs). 

Förutom att ha tålamod tror jag att några framgångsfaktorer är:  

• Att ha ett syfte med närvaron i en viss kanal. Att veta varför man gör det. 
• Ha ett annat tonläge. En friare mer avslappnad röst. Det är urtråkigt att följa någon som alltid är knastertorr, korrekt 

och saklig hela tiden. 
• Att inte vara rädd! 
• Uppdatera regelbundet. Låt det inte stå tomt för länge. 
• Bjuda in ibland. 
• Vara tillåtande mot varandra, kollegor emellan. 
• Tycka det är okej att leka lite. 
• Våga ta plats, synas, höras. 
• LUST! Det ska vara roligt. Då blir det oftast bra. 

Jag tycker att de interna effekterna är minst lika viktiga som de “externa”. Alltså hur arbetet påverkar personalen. Mina 
erfarenheter på Stadsbiblioteket Göteborg och Chalmers bibliotek har visat att ett fritt kreativt arbetet i sociala medier ofta, 
ibland eller i bästa fall leder till: 

• Att det känns meningsfullt eftersom man ofta får positiv feed-back från läsarna. 
• Kreativitet föder mer kreativitet. Det blir som bensin. 
• Personalen lär sig använda ny teknik, om de inte redan kunde det tidigare. Bara att ladda upp en bild från mobilen 

kräver att man lär sig kring-tekniksaker. 
• Biblioteket får nya kontakter – andra bibliotek. 
• Det skapar en gruppkänsla på biblioteket. 
• Det ger en stolthet inte bara över den egna verksamheten, utan även på ett större plan: stolthet över vad bibliotek 

har att erbjuda och vilken samhällsnyttig verksamhet det är vi sysslar med. 

• Sist men inte minst (sammanfattningsvis?) så är det en källa till gädje Därför ska ni satsa på sociala medier  

Policy och riktlinjer – Sociala medier på Stockholms universitetsbibliotek 
4 svar 

Syftet med Stockholms universitetsbiblioteks närvaro inom sociala medier har utvecklats allt eftersom att själva 
betydelsen och användningsområdet av sociala medier har utökats och uppvärderats. Det är egentligen ingen 
som längre frågar om, utan snarare hur. Den ursprungliga idén var att marknadsföra tjänster och utbud, men att 
bygga relationer med våra användare har blivit en allt mer central del i arbetet med sociala medier. Vi har lämnat 
informationssamhället – ja, till och med kommunikationssamhället – bakom oss och befinner oss nu 
i rekommendationssamhället (som också var ett av de teman på seminariedagen Bilder av biblioteket som 
Svensk biblioteksförening anordnade 15 april). Vi inhämtar mycket av vår dagliga konsumtion genom 
rekommendationer. Hur många länktips dyker det inte upp på Facebook varje dag? Hur snabbt sprids det inte 
om någon varit missnöjd med en vara/tjänst/myndighet? Att befinna sig i rekommendationssamhället ställer nya 
krav på oss som bibliotek och institution. Genom att bygga en relation till våra användare kan vi inte bara 
tillskansa oss mandatet att rekommendera – vi kan även bli rekommenderade av våra användare. 



 

foto: Orasis foto 

Intentionen är också att öppna upp för och uppmuntra till tvåvägskommunikation mellan användare och 
biblioteket. Sociala medier erbjuder då en möjlig kontaktyta där vi kan kommunicera med bibliotekets användare. 
Det ett bra verktyg för användarundersökningar och det är enkelt för användarna att lämna synpunkter och 
kommentarer om verksamheten. Sociala medier är ett komplement till bibliotekets webbplats, och avsikten är att 
de ska interagera och förstärka varandra. 

Sedan 2009 har biblioteket en Facebooksida och ett Twitterkonto. Dessa har använts omväxlande men 
framförallt Facebook med dess mångsidighet har fungerat som en central informationskanal. Under 2010 
påbörjades arbetet med att utveckla en ny webbplats för Stockholms universitetsbibliotek, där ett deluppdrag 
bestod i att granska de sociala medierna. Gruppens uppdrag var att samla in och redovisa fakta samt ge förslag 
i en rapport som skulle användas som underlag för Stockholms universitetsbiblioteks vägval när det gäller 
deltagande/närvaro i sociala media. Utifrån denna rapport påtalades att det skulle gagna biblioteket att utarbeta 
en genomtänkt strategi för deltagandet i sociala medier, med en allmän policy och riktlinjer. Ett policydokument 
håller på att tas fram i detta nu och kommer att fungera som vägledning och inspirationsdokument. Stockholms 
universitets kommunikationsavdelning arbetar just nu också med att ta fram riktlinjer som vi kommer behöva 
förhålla oss till, varför vi inte har vårt policydokument helt redo ännu. 

En del i detta strategiska arbete innebär att Stockholms universitetsbibliotek har utvecklat sin närvaro i de olika 
sociala medierna efter de förutsättningar som varje kanal har. Målet är att informationen som Stockholms 
universitetsbibliotek tillhandahåller ska ha olika form och innehåll beroende på vilken kanal som används för att 
främst använda dess styrkor. Facebook har identifierats som central när det gäller deltagande och 
kommunikation från bibliotekets användare, medan Twitter istället mer ses som en snabb informationskanal. 
Twitter uppdateras till skillnad från Facebook först och främst på engelska. Arbetet med att utveckla arbetet med 
sociala medier innebär också att identifiera och granska nya möjliga kanaler. Det senaste tillskottet där 
biblioteket funderar på att etablera en närvaro är referenshanteringsprogrammet/sociala mediet Mendeley. 

I vårt arbete med biblioteket på Facebook har det utvecklats en bibliotekspersona – det är biblioteket själv som 
kommunicerar. Någon beskrev det som att ”Jag ser liksom två ögon och en stor mun på biblioteksbyggnaden 
när jag går förbi!” och det är den känsla vi har velat skapa. Eftersom vi är så många som jobbar på biblioteket 
finns det egentligen ingen anledning att skriva ut våra namn. Istället har vi valt att låta Biblioteket bli det 
”mänskliga” ansiktet utåt. Vi tycker att den kommunikationen har nått fram till våra användare och någon beskrev 
det på ett så trevligt sätt; ”jag gillar det här bibliotekets personlighet!”. 

 

foto: Orasis foto 

Uppföljning och utvärdering kan vara svårt i dessa sammanhang. Vi tittar regelbundet på statistiken för 
Facebook som ger oss en fingervisning om hur mycket inlägg ses och läses. Där kan vi också se hur många 
som har kommenterat och gillat inlägg. De inläggen som ger mest reaktioner är de personliga små 



vardagsbetraktelserna som vi ibland lägger upp, en vacker solnedgång, en andhona som en medarbetare 
lyckades fånga på bild när den kikade in genom hans fönster o.s.v. Vi tror att det är dessa uppdateringar som är 
de relationsbyggande – de som gör att ett intresse skapas och upprätthålls och att vi får rätten att 
rekommendera, informera och hjälpa. Det måste finnas ett mervärde att följa biblioteket på Facebook – och vi 
tror att det mervärdet är viktigt att precisera i sitt policydokument. På vår Facebooksida har vi anordnat en del 
tävlingar och omröstningar, vilket har resulterat i att folk engagerat sig i våra profilprodukter och tjänster. Viktigt 
är att noga kontrollera hur lotterilagen är utformad för dessa sorters tillställningar. För varje hundratal vi passerar 
på Facebook så utlovar vi en liten överraskning – och nu är nästa hundratal den magiska 1000-gränsen. Vad vi 
ska hitta på då är fortfarande på planeringsstadiet… 

På Stockholms universitetsbibliotek arbetar en grupp kallad Textredaktionen med sociala medier, men det är 
framförallt en person som i nuläget uppdaterar de kanalerna som vi figurerar inom. Att vara få, eller bara en 
person, har sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är att ansvarsområdet är tydligt uttalat och att man kommer 
in i ett slags ”tänk” där sociala medier alltid spelar en stor roll; ”Kan jag anpassa den här informationen för någon 
av våra sociala mediekanaler?”. Nackdelarna är att situationen kan bli sårbar vid sjukdom och semestrar, eller 
att idéer tryter. Alla medarbetare på biblioteket kan lämna in förslag på uppdateringar, vilket också utnyttjas i allt 
högre utsträckning – fler och fler ser nyttan med att kommunicera via sociala medier. 

Att använda evenemangsfunktionen på Facebook har också fungerat över all förväntan. Evenemanget är lätt att 
sprida bland vänner och bekanta, och ger upphov till samtalsämnen mellan användare. The Adam Helms 
Lecture, en årlig föreläsningsserie om bokbranschen, är ett evenemang som har nått ut mycket bra på 
Facebook. I detta fall har vi även aktivt gått ut på olika sidor där vi har tänkt att vår målgrupp befinner sig och 
marknadsfört föreläsningen. Även Stockholms universitets Facebooksida (både på svenska och engelska) 
plockar upp mycket av informationen vi publicerar och sprider vidare. 

Att koppla ihop det fysiska biblioteket med det virtuella har också blivit en viktig del i att kommunicera vår 
verksamhet. I början av året hade vi en mycket uppskattad bokutställning på temat ”Detta visste du inte att du 
kunde forska om” där vi presenterade ovanliga ämnen både genom en bokutställning på biblioteket och på 
Facebook. Den genererade många lån och många kommentarer. 

 

Vi har även fått erfara hur man använder sociala medier i en del obekväma situationer. I början av april brann 
det på en av huvudbibliotekets toaletter vilket innebar att biblioteket tvingades hålla stängt flera dagar för 
sanering. Vi märkte att trafiken på Twitter och Facebook ökade drastiskt och det blev märkbart hur effektivt vi 
kunde använda statusuppdateringar för att beskriva läget och svara på frågor. Att föra en tät dialog bidrog till att 
öka förståelsen och tålamodet hos våra användare. 

Vi har också märkt att vår Facebooksida till viss del fungerar som en kanal för internkommunikation (utöver 
intranätet). Många ur personalen går regelbundet in på Facebook, även ifall att de själva inte har ett eget konto. 
Många samtalsämnen spirar ur vad som sägs på Facebook. 

Vårt bibliotek är stort. Vi är många som jobbar här. Det blir svårt för oss att bygga personliga relationer till våra 
användare – kanske än mer så i framtiden då bibliotekets samlingar digitaliseras. De sociala medierna blir ett 
komplement, och i vissa fall en ersättning, för ett fysiskt möte i bibliotekslokalen. 

Vi kan hittas på:www.facebook.com/stockholmsuniversitetsbibliotek 
www.twitter.com/StockholmUniLib 
www.youtube.com/user/StockholmUniLibrary 

/Andreas Hedström Mace, bibliotekarie & Sara Lind, informatör och ansvarig för Stockholms 
universitetsbiblioteks sociala mediekanaler 



Nystart för bloggen! 
1 svar 

Nu satsar vi på ett nytt flöde med texter om arbetet med sociala medier inom olika bibliotekstyper. 

Syftet är att dela erfarenheter, kunskap och idéer om hur, vad och varför vi använder sociala medier. Vi hoppas att det kan 
ge upphov till många diskussioner och tankar. Tidigare inlägg har handlat om strategier och policys. Nu vill vi börja studera 
hur arbetet har gått, vad som har gått bra och dåligt. Blev det som vi ville eller på något helt annat sätt? Var står vi idag och 
vilka frågor och funderingar har vi? 

Vår blogg är en del av det biblioteksråd som finns i Stockholms län och med representanter från många olika sorters 
bibliotek. Inom rådet har vi ett par områden som vi valt ut att arbeta med varav sociala medier är ett. 

Håll utkik efter första inlägget, i en kanal nära dig! 

/ Johanna Dalmalm Botkyrka bibliotek, Tumba 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta inlägg postades den 28 oktober, 2011  

23 tweets om KTH Bibliotekets strategier för arbete med nya medier 
@alla Allt började för vår del med en s.k 23 saker-kurs, en frivillig internutbildning där personalen fick prova på 23 nya 
och interaktiva medier. 

@alla Halvvägs in i kursen gjordes en gemensam utvärdering och det beslutades att biblioteket skulle implementera twitter 
till att börja med. 

@alla En twitterredaktion, då bestående av tre personer, tillsattes. 13/4 2009 startades @KTHBiblioteket och vi tog våra 
första tvåkommanollsteg. 

@alla Vi provade olika saker för att få igång kommunikation, ställde frågor och retweetade, men märkte snart att våra 
användare ej var på twitter. 

@alla En anledning till att vi valde att börja med twitter var att det var den ”sak” som många av oss själva upptäckt flera 
fördelar med i arbetet 

@alla Vi kommunicerade snabbt information och idéer med varandra under arbetstid, och fick kontakt med annat 
biblioteksfolk som använde twitter. 

@alla Vi började se oss om efter en sak som passade bättre att interagera med våra användare på, och valet föll på 
facebook, trots viss skepsis. 

@alla Det visade sig direkt att vår skepsis var obefogad. Vi fick förslag och uppskattning direkt på fb-sidan, men även 
direkt som en följd av fb. 

@alla Framförallt så har många utomeuropeiska studenter tagit vår facebook till sig, varför vi ofta skriver på engelska men 
blandar med svenska. 

@alla Twitterredaktionen hade nu utökats till en arbetsgrupp kallad Biblab-gruppen för att understryka både 
biblioteksfokus och experimentlusta. 

@alla De som ingår i gruppen är både de som visat störst intresse under själva kursen, och nyanställda med fallenhet och 
kvaliteter för arbetet. 

@alla Vi fortsätter att prova oss fram, och testar först och främst det som väcker vår egen nyfikenhet, och stimulerar oss 
privat och i jobbet 

@alla På våra regelbundna möten, som är helt demokratiska och öppna för diskussion, utvärderar Biblab-gruppen 
kontinuerligt värdet av det vi gör. 



@alla Det kan låta som självklarheter, men är något vi medvetet arbetar med för att inte bli självuppfyllande – sociala 
medier för sakernas skull. 

@alla Vi var så pass tidigt ute att det inte fanns några övergripande riktlinjer, från KTH eller myndighet, att ta hänsyn till. 
Vi fick göra egna. 

@alla För vår del betydde det att definiera för vilka vi arbetade, och bestämma vilken ton vi skulle hålla. Vi valde en seriös 
men mänsklig ton. 

@alla Sedan är det självklart så att det är KTH, och högskolans studenter och forskare, som är slutanvändare vilket 
påverkar innehållet. #KTH 

@alla På en del områden vi valde att börja med fanns redan användarna, tex geotjänster som foursquare och gowalla. Där 
tog vi kontakt med dem. 

@alla Andra saker vi provat på har först och främst blivit interna verktyg. Vi hängde på låset med google wave och Biblab 
har använt det intensivt 

@alla I wave har dagliga diskussioner skett. Ett uppskattat interaktivt flöde som vi inte funnit någon fullgod ersättare för. 
Kanske #yammer? 

@alla Så, för att sammanfatta, vi formar vår egen policy och testar oss fram parallellt med att allmänna riktlinjer för sociala 
medier växer fram. 

@alla När KTH nu tagit fram riktlinjer är vi i fas med dessa. Vår policy och våra strategier baseras på frihet, delaktighet & 
kritisk reflektion. 

@alla Framöver kommer vi att fortsätta med detta fokus: för KTH, med ett seriöst innehåll blandat med interaktiva 
utmaningar och utvärdering. 

//Anders Sveen, för KTHB:s Biblab-grupp 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sociala medier på Regionbibliotek Stockholm 
10 svar 

Varför arbeta med sociala medier när man ändå inte har allmänheten som primär målgrupp? Den frågan kan ställas när man 
diskuterar användningen av sociala medier på ett läns- eller regionbibliotek. Vår målgrupp är i första hand 
biblioteksanställda i vårt län samt i Mellansverige. Och egentligen har jag svårt att tänka mig någon annan målgrupp som 
skulle passa bättre att skapa kontakt med via sociala medier! Det här med att informera, kommunicera och omvärldsbevaka, 
det är ju kända områden ute på biblioteken. 

Regionbibliotek Stockholm var tidigt ute med sociala medier. Redan 2004 började vi blogga på Biblioteksbloggen, ett 
samarbete med de två andra Informations- och lånecentralerna i Sverige. Syftet var att bidra med kortfattad 
omvärldsbevakning till folk- och skolbiblioteken. Efterhand har det byggts på med Flickrkonto och –
grupp, Facebooksida och Twitter. Och just nu har vi en ny ”sociala medier-vänlig” webbplats under utveckling. 

När SKL publicerade sina riktlinjer 2010 förstod vi att vi måste formalisera vårt arbete med de sociala medierna, när det 
gäller vad vi gör och vilka som gör detta. Regionbiblioteket formulerade början till en strategi för arbetet med sociala 
medier. 

I vårt strategidokument kan man läsa om syfte och mål med att använda sig av de olika tjänsterna. Det står kortfattat om 
vilket förhållningssätt vi bör ha i de olika tjänsterna samt vilka som är ansvariga. Det finns en kort text om utvärdering. På 
vår nya webbplats kommer vi också att på ett mycket tydligare sätt klargöra vilka tjänster vi använder och hur man når dem. 

Ett exempel på hur vi arbetar kan vara Twitter: Vi som arbetar på Regionbiblioteket uppmuntras av vår chef, Krister 
Hansson, att vara aktiva. Därför har nästan var och en av oss ett eget twitterkonto där vi sköter huvuddelen av vår 
kommunikation via just denna tjänst. Regionbibliotekets gemensamma twitterkonto blir därför mindre av ett 
kommunicerande konto och mer av en ”kanal” där information om våra evenemang etc. skickas ut. 



Vi upplever att personliga konton skapar närmare kontakt med personer ur våra målgrupper, som är biblioteksanställda, men 
också med journalister, politiker och intressanta personer från andra sektorer. På det här sättet skapar vi breda kontaktnät. 

Hur har det gått hittills? Vi är nöjda, men upplever att vi kan nå ännu längre! 

 

Roligt by Anna-Stina Takala on Flickr / CC by 2.0 

/ Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Detta inlägg postades den 19 april, 2011  

Tankar om policy och strategier för folk- och skolbibliotek 
-När vi började använda sociala medier i våra verksamheter tänkte vi mest på att vi ville synliggöra de aktiviteter 
och program som biblioteken gör och erbjuder. Efterhand har vi upptäckt att nyttan och effekterna av sociala 
medier har många olika dimensioner men att det behövs en strategi och policy säger Cecilia 
Bengtsson, skolbibliotekssamordnare i Ekerö kommun och skribent till det här inlägget. 

Skol- och folkbiblioteken tillhör båda Ekerö Kultur och en grupp av medarbetare har under de senaste arbetat med att ta 
fram en policy för sociala medier. Eftersom skolbiblioteket har ett ben i skolan och ett i Ekerö Kultur så måste 
skolbiblioteken anpassa sig även till skolans policy, det här inlägget belyser endast den policy och strategi som generellt 
finns för Ekerö Kultur. 

I arbetet med att ta fram en policy har SKL:s checklista för sociala medier varit ett viktigt dokument, till exempel för att 
tänka kring gallring, uppdrag och personuppgiftslagen etc. Skellefteå kommun har tagit fram en bra policy som vi också 
haft som stöd. 

I dagsläget använder sig skol- och folkbiblioteken främst av nedanstående sociala medier: 

Facebook 

Skolbiblioteken Ekerö och Ekerö Bibliotek har varsin facebooksida. På skolbibliotekenssida skriver man cirka två inlägg i 
veckan om vad som händer och sker på skolbiblioteken, förmedlar tips på intressanta blogginlägg som berör skolbibliotek 
och ett och annat boktips. Regelbundet görs skärmdumpar på facebooksidan som sparas i en mapp. 

För folkbiblioteket  är facebook främst en kanal för att marknadsföra de program som anordnas på biblioteken. De är också 
angeläget att föra en dialog med bibliotekens alla besökare och i framtiden hoppas vi på ännu mera kommunikation via 
facebook. Varje uppdatering har cirka 400 visningar. I kommande verksamhetsberättelse ska statistik och redogörelse för 
sociala medier finnas med. 



Bloggar 

På Skolbiblioteken Ekerös blogg rapporterar vi kontinuerligt om det som vi gör från såväl fortbildningar som våra 
vardagar på skolbiblioteken. Statistik och inlägg sparas även på ett annat ställe för dokumentation. På folkbiblioteket finns 
två bloggar; en med tips på barn och ungdomsböcker och en blogg med boktips från våra läsecirklar 

Twitter  

Skolbiblioteken Ekerö finns på twitter men genererar än så länge inte så många tweets. Däremot twittrar enskilda 
medarbetare vilket gett effekter i form av värdefulla kontakter, nätverkande och omvärldsbevakande som gynnat biblioteken 
på olika sätt. Vi har till exempel ordnat fortbildning och workshop via kontakter som knutits på twitter. På twitter finns det 
också många s k referensfrågor som bibliotekspersonal skulle kunna plocka upp och besvara. Det finns mycket att tänka 
kring etiska förhållningssätt och att skilja mellan att twittra privat och i tjänsten och sådant har vi funderat en hel del 
kring. Skellefteå kommun har en bra lista på saker att tänka på. 

Framåtblickande 

Något som vi konstaterat är att det blir allt viktigare att ha koll på upphovsrätt och personuppgiftslagen. Det är också 
viktigt att ta reda på vad som gäller för olika sociala medier, vem som äger innehåll och vilken lagstiftning som gäller etc. 
Inom en snar framtid vill vi använda oss mer av youtube/vimeo för att publicera t.ex. boktips, instruktionsfilmer 
och filmsnuttar från våra verksamheter. En del av personalen har till exempel fått gå en filmutbildning. Vi vill också 
använda bambuser och dylika tjänster för att sända fortbildningar och möten som är av intresse även för andra. 

Vi följer nyfiket utvecklingen inom internet och sociala medier för att se som kan vara intresse för oss och det gör 
också att vårt policydokument måste vara levande och kontinuerligt revideras. 

//Cecilia Bengtsson, skolbibliotekssamordnare i Ekerö kommun 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detta inlägg postades den 29 mars, 2011  
 

Riksdagsbiblioteket på Facebook – Policys och riktlinjer för ett 
myndighetsbibliotek 
Kommentera 

Hur många vet att Riksdagsbiblioteket är öppet för alla? Alldeles för få! Därför har vi på olika sätt försökt 
marknadsföra oss. Hösten 2009 satte vi in en annons i tidningen Metro. Annonsen kostade nästan 16 000 kr, men man hade 
ingen möjlighet att önska var i tidningen den skulle ligga. När annonsen väl trycktes hamnade den bland sportsidorna. 
Annonsen i sig var det inget fel på men det kanske inte är just på sportsidorna som Riksdagsbiblioteket ska marknadsföra 
sig? Det måste finnas bättre sätt att marknadsföra sig på. 

Det var i det sammanhanget som vi först började fundera kring sociala medier och då främst Facebook. Idag finns ett 
stort antal bibliotek, myndigheter och organisationer på Facebook. Eftersom Riksdagsbiblioteket är ett myndighetsbibliotek 
är det dock inte bara att kasta sig in och vräka ur sig inlägg. Det hela måste ske dels utifrån att vi representerar en 
myndighet, dels utifrån att vi kommunicerar inom ett forum där ett strikt myndighetsspråk inte passar. Hittills har det 
saknats tydliga riktlinjer och många har därmed skapat sina egna förhållningssätt. Sedan en tid finns dock e-delegationens 
riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier, vilket kommer att vara till stor hjälp. 

Hur ser då riktlinjerna ut och hur kan de fungera i  praktiken? På e-delegationens webbplats finns en bra 
sammanställning där den första punkten lyder: ”Gå igenom på vilket sätt sociala medier kan bidra till att nå 
myndighetens mål och möta användarnas förväntningar och behov.” Konkret betyder det för Riksdagsbiblioteket dels 
ett sätt att marknadsföra oss samt visa för allmänheten att vi har öppet för alla, dels ett sätt att skapa nyfikenhet kring vår 
verksamhet. Här ger exempelvis Facebook en enorm möjlighet att visa på vår bredd genom att lägga ut statusar om allt från 
att vi lånar ut böcker, erbjuder grupprum, trådlöst nätverk, databaser och att vem som helst genom riksdagstrycket har 
tillgång till allt som sagts och gjorts i riksdagen från alla tider. Skillnaden mellan att informera om detta på en vanlig 
webbplats och Facebook är att användaren aktivt måste gå in på webbplatsen för att kunna ta del av informationen, medan 
användaren i Facebook har samlat flöden från exempelvis vänner och organisationer vilket man sedan får serverat när man 
loggar in. Via Facebook får användaren också informationen i små portioner lite då och då, vilket i dagens mediebrus visat 
sig som framgångsrikt komplement till exempelvis långa informationstexter på webbsidor. 



Vidare fortsätter riktlinjerna med att man bör gran ska avtalet och sätta upp interna regler. Här är det förstås viktigt 
att man är medveten om att man ingått ett avtal med exempelvis en utländsk aktör som har sina egna intressen med att fånga 
upp användare. Rätten till bilder kan plötsligt övergå i aktörens ägo beroende på vad det står i avtalet. Riksdagsbiblioteket 
lägger därför endast ut bilder som vi tagit själva i syfte att lägga ut på Facebook. Vad gäller interna regler är det lämpligt att 
man samlar riktlinjerna i ett dokument där man noga gått igenom syfte, rutiner och förhållningssätt. Allt från hur man 
bevakar inlägg och kommentarer till vilken information och i vilket syfte bör vara med. Naturligtvis bör man informera 
användaren om att man förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Besök gärna vår facebooksida och klicka er in på 
”information” för att se hur vi löst detta. 

Enligt e-delegationen ska användaren känna sig säker på att det är myndigheten som uttalar sig och inte enskilda 
anställda. Här har vi själva varit noga med att enbart uttala oss i Riksdagsbibliotekets namn. Därmed begränsas också 
budskapet i inläggen till att innehålla information om vår service eller aktuella evenemang på biblioteket. 

E-delegationen skriver fortsättningsvis att ”de inlägg som myndigheten gör i sociala medier och som utomstående 
gör i dialog med myndigheten blir allmänna handlingar.” Inlägg ska därför arkiveras och kunna lämnas ut i fall 
allmänheten kräver det. På Riksdagsbiblioteket arkiverar vi vår verksamhet på Facebook med hjälp av verktyget SnagIt, 
ett sorts bildverktyg, vilket innebär att vi får autentiska dokument. Hittills har vi valt att spara allt, men möjlighet till 
gallring finns då e-delegationen i sina riktlinjer påpekar att ”Allmänna handlingar som har ringa eller tillfällig betydelse för 
myndighetens verksamhet kan normalt gallras om myndigheten har ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier.” 
Riksdagens arkiv har i detta fall hjälpt oss att ta fram ett s.k. gallringsbeslut med riktlinjer för arkivering och gallring för 
sociala medier. 

Avslutningsvis har vår erfarenhet av att finnas på Facebook varit god. Genom våra statusar har vi bevisligen lyckats 
upplysa redan aktiva besökare om tjänster de inte kände till. Det är viktigt att påpeka att Facebook inte ersätter något annat 
utan att det är en ny kanal och ett komplement till redan befintliga kanaler. Sociala medier ger dessutom inte bara möjlighet 
till att informera utan genom dess interaktivitet också möjlighet till direkt respons och kommunikation med användaren. 
Spridningseffekten är också så mycket större genom mediets karaktär och syfte att dela med sig av information och att 
dessutom få möjlighet till en dialog med intresserade användare vilket kan leda till ny insikt om hur tjänsterna bör utvecklas 
framöver. Alla vet också att nöjda användare och kunder är de bästa marknadsförarna, att få dem att rekommendera en 
tjänst till sina nätverk ger en helt annan genomslagskraft än om man själv gör det. Med hjälp av e-delegationens riktlinjer 
samt erfarenhetsutbyte med andra bibliotek och myndigheter hoppas vi att fler vågar sig ut i de sociala medierna för att 
sprida information och möta nya och gamla användare. 

//Niklas Bergmark, Riksdagsbiblioteket 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Revansch för bloggen om sociala medier på biblioteken! 
1 svar 

Under några veckor framöver kommer vi att publicera blogginlägg från olika sorters bibliotek om arbetet med 
strategier och policys för sociala medier. Vi hoppas på så sätt dela med oss av kunskaper, sprida erfarenheter 
och öka användandet av sociala medier på biblioteken. 

Vår blogg är en del av det biblioteksråd som finns i Stockholms län och med representanter från många olika 
sorters bibliotek. Inom rådet har vi ett par områden som vi valt ut att arbeta med varav sociala medier är ett. 

På måndag publicerar vi vårt första inlägg i temat och vi hoppas att inläggen ger upphov till kommentarer och 
dialoger kring ämnet! 

R. David Lankes om biblioteket som samtal 
4 svar 

Under min introduktionsföreläsning nämnde jag R. David Lankes, som en person som funderat mycket kring bibliotekens 
roll att samla och lagra samtal. Det här är en kort text om hans tankar som jag tidigare har publicerat på 
bloggarna BiblioBuster och Det virtuella samtalet: 



Den mest lästa frågan i Fråga bibliotekets svarsbank i januari var: Vilken är den kallaste temperatur som uppmätts i Sverige 
och när och vart mättes den? Förmodligen en spegling av vad som är mest intressant för svenskarna i dessa dagar. Svaret på 
frågan kommer från en bibliotekarie vid ett svenskt bibliotek och är skrivet någon gång i höstas. Är det av någon betydelse 
att just en bibliotekarie har svarat? Spelar det någon roll om det är biblioteken som bidrar med kunskap när människor vill 
veta? 

Sådana frågor diskuterar David Lankes, lärare vid Syracuse University och en av dem som har de tydligaste visionerna av 
vad bibliotek 2.0 egentligen innebär, i en artikel som är runt två år gammal men fortfarande aktuell: Virtual Reference to 
Participatory Librarianship: Expanding the Conversation [pdf]. I USA finns forskning om virtuellt referensarbete, vilket inte 
finns i Sverige om man undantar en och annan magisteruppsats. Är ämnet uttömt, frågar sig Lankes och menar i samma 
stund att det är det inte. 

Vi har ännu inte lyckats hitta system för hur referensarbetets en-till-en-situation blir en-till-många eller många-till-många-
situationer. Hur sprider vi den kunskap som genereras i ett (virtuellt) ”referenssamtal”? Hur bygger vi informationssystem 
där både bibliotekariers kunskap (tillförlitlig i allmänhetens ögon) existerar sida vid sida med den personliga kunskapen 
(autentisk kunskap om ett livstillstånd t ex)? Hur sparar vi den kunskapen och hur sprider vi den? 

David Lankes tankar handlar om att bibliotekets uppgift är att berika, fånga, lagra och sprida samtal i sitt närområde. I 
artikeln nämner han som exempel att svar som bibliotekarier givit på frågor bör indexeras och infogas i bibliotekens 
informationssystem. När man söker på ett ämne i bibliotekets katalog, ska man lika gärna kunna få upp en fråga och ett 
svar, som en tidskriftsartikel eller en bok. 

Vi är inte riktigt där ännu i biblioteksvärlden. Ett första steg måste vara att uppvärdera ”referensarbetet”, att se att 
bibliotekariens/bibliotekens unika kompetens kommer att vara av stort värde i det informationssamhälle som växer fram. 
Att vi kan stå för det personligt skräddarsydda och tillförlitliga när människor har behov av att både hitta och sortera ut 
”rätt” information. Förmodligen kommer alla större informationsmängder att filtreras av intelligenta maskiner innan de når 
oss framöver. Att tro att biblioteken i framtiden ska stå för kompetens när det gäller samtal, urval, filtrering, är ett politiskt 
ställningstagande som jag hoppas att vi som arbetar med bibliotek är beredda att göra. 

Så, var skulle frågan om kallast i Sverige kunna platsa på ett folkbibliotek? Hur tillgängliggör vi kunskapen, det som alla 
faktiskt vill veta just nu? (Som ett exempel.) Med de osofistikerade redskap som vi har för tillfället skulle man t ex kunna 
exponera rss-flödet från ämneskategorin Naturvetenskap och miljö från Fråga bibliotekets svarsbank, på den sida där man 
exponerar andra resurser i ämnet på sitt biblioteks webbplats. (Det finns widgets för rss-exponering om man saknar de 
inbyggda möjligheterna.) 

Men mest handlar det inte om teknik, det handlar om hur man ser på värdet av bibliotekspersonalens kompetens i samspelet 
med användarna och på bibliotekens bidrag till kunskapssamhället. 

/Anna-Stina Takala 

-------------------------------------------------- 

Detta inlägg postades den 30 augusti, 2010  
 

Sociala medier är mångfacetterat! 
Att sociala medier är ett ämne som ligger i tiden och engagerar märktes mycket väl på  heldagsworkshopen om sociala 
medier som genomfördes på Barnens eget bibliotek i stenhamra. Ämnet för dagen handlade om policy och strategier för 
sociala medier och metoden var open space. Dialogerna i de olika grupperna var livliga och kretsade framför allt kring vad, 
varför och hur sociala medier kan användas på olika bibliotek. Jag snappade upp många intressanta och tänkvärda 
reflexioner. 

Kristina Alexanderson, som var open spaceledaren på workshopen skriver i sitt blogginlägg  om sina reflexioner Att 
använda sociala medier väcker mycket spännande frågor 

”Frågan som jag ställer mig, är hur påverkar sociala medier bibliotekens kärnverksamhet? Är den densamma i en digital 
värld som i en analog, eller står biblioteken inför samma frågor som vi i skolan, vilken roll ska de ha? 

Jag anser att Alexandersons fundering känns relevant och spännande att fundera kring. Det är ju onekligen så att sociala 
medier och den digitala världen påverkar och förändrar vårt samhälle på många olika sätt. Den utvecklingen har 



pågått under en lång tid och är genomgripande för vårt sätt att lära, kommunicera och leva. I dialogerna med 
varandra under open spacesessionerna så la jag märke till att många tangerar dessa område och det skulle vara intresssant att 
fördjupa sig ännu mer i detta. Från regionbiblioteket Stockholm fick jag tips på en intressant artikel av Hamrefors 
om Sociala medier i värdenätverk. Jag har ännu inte hunnit läsa artikeln så noga men ett budskap är att; ”många 
organisationer har mycket att vinna på att använda sig av sociala medier för att de egna medarbetarna ska få tillgång till 
kunskaper som behövs för att ligga i framkant i kunskapsutvecklingen” Sociala medier handlar inte enbart om att 
marknadsföra, informera och föra dialog med användarna utan kanske framförallt för att samverka, 
omvärldsbevaka och kunskapsinhämtning. 

En annan reflexion som jag bär med mig är hur vi ska få våra kollegor och bibliotek som inte tagit sig an webbens 
möjligheter att pröva på det. Att få fler att våga kasta sig ut. Orsaker till hinder är ju ett flertal både personliga och 
professionellt. Ur mitt perspektiv känns det relevant att biblioteken aktivt tar ställning och pö om pö tar sig an 
sociala medier, ta fram en policy och strategi och avsätter tid och kompetensutveckling för personalen att arbeta 
med detta. Förebilder del vill säga bibliotek och personal som är igång är viktiga för att få andra att våga, experimentera 
och ta sin plats på webben. 

Jag tror att det är nödvändigt att vi som bibliotek och bibliotekspersonal delar med oss och lär av varandra mycket 
mer än vad som görs idag. Vi har alla mycket kompetens och erfarenheter att delge varandra. Via sociala medier är det 
mycket smidigt och effektivt att ”share and learn from each other” Torsdagens unconference var ett tillfälle där vi delade 
med oss, samverkade och lärde av varandra! 

//Cecilia Bengtsson, skolbibliotekssamordnare i Ekerö kommun och medlem i Stockholms läns landstings biblioteksråd som 
arrangerade detta evengemang. 

Tack tillKristina Alexanderson för värdefull input. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta inlägg postades den 29 augusti, 2010  
 

Ämnen 
Dessa ämnen togs upp inför diskussionen. De flesta av dem diskuterades också, men inte riktigt alla. Jag tycker att de utgör 
ett intressant underlag för fortsatt diskussion kring arbetet med sociala medier på biblioteken. 
Anna-Stina Takala 

Hur kan vi använda sociala medier i samarbete med skolorna? 

Plattform för elever att diskutera böcker/läsning. 

Hur jobbar man med en blogg på biblioteket? 

Vad bör man tänka på då man startar en Facebooksida för biblioteket? Tid? Resurser? Arbetssätt? 

Hur hitta målgruppen och få dem engagerade? 

Målgrupper. Vilka läser Facebook och Twitter? 

Vad är lagom uppdateringstakt på Facebook / Twitter? 

Om flera personer skriver, ska de låtsas vara en, eller inte? Bibliotekets ”rollfigur”, alltså… 

Varför ska biblioteket INTE finnas på Facebook, bloggar osv? 

Hur påverkar Twitter etc. bibliotekets webbsida och arbetet med den? Sociala medier istället för hemsida? 

Sociala medier och nya arbetssätt. 



Om sociala medier blir/är en viktig del av vår kunskapsförsörjning – hur ska vi tänka då? – hur blir det en del av våra egna 
inre processer? 

Hur förankra nyttan med sociala medier hos ointresserade/oförstående kollegor? 

Kompetensutveckling, metoder mm. 

Vilken ton och vilket tilltal ska man ha? Måste det vara lite ”käckt”? 

Politiska diskussioner över bibliotekens sociala media. Var sätta gränserna? Dialog, yttrandefrihet men samtidigt fungera 
som officiella representanter. 

Hur personlig eller opersonlig kan/ska man vara på bibliotekets Twitter (eller Facebook). 

Personligt, privat, professionellt. Hur förhåller vi oss i bibliotekets sociala medier? 

Eget intresse, användarens behov och nytta/lojalitet med (och krav från) arbetsgivaren och hur de relaterar till varandra. 

Sociala mediet i biblioteksrummet? Vad händer Hur påverkar sociala medier det fysiska biblioteket? 

Hur plockar vi innehållet från sociala medier in i samlingarna? Biblioteket som samtal. 

Hur använda sociala medier för att förmedla litteratur och andra medier? 

Hur skapar biblioteket DIALOG med användare genom sociala medier? Kommunikation. Relationer. 

Ryktesspridning, hur hanterar man det? 

Borde vårt bibliotek twittra? 

Hur får vi många följare? 

Visioner. 

Hur skapar man en policy som blir ett stöd för personalen? Privat roll. Yrkesroll. 

Hur och varför ska/kan man mäta ”resultatet”? 

Hur utvärderar vi om arbetet med sociala medier har lönat sig? 

Till vad ska en 14-åring ha bibliotekets Facebook? Eller liknande. Och hur ska vi berätta att vi finns? 

Relationen innehåll – val av kanaler. Samma innehåll i olika kanaler / olika innehåll i olika kanaler. 

Som högskolebibliotek vänder man sig främst till interna (stud+forskare). Hur ska man skriva om e-resurser osv, när dom 
inte kan använda dom. (Dom externa, alltså.) 

Tillgängligt für alle? 

Vad kommer efter Fb och hur hanterar vi det? 

TON. Person/institution. Privat/professionell. 

 

 

 
 

 



 

 

Sociala medier på biblioteket, vilka ramar finns? 
Kommentera 

I min introduktionsföreläsning (som inte kommer att ta en timma) pratar jag om strategier och riktlinjer för 
bibliotekens arbete på sociala webben – och skillnaden däremellan. Vad vet vi idag? Vad är det som vi 
fortfarande inte vet? Vi går en spännande framtid till mötes i en värld där sociala medier fortfarande uppfattas 
som något nytt, okänt och svårgripbart av många. Det här är de bilder som jag pratar till. De behöver 
kombineras med orden för att ge sammanhang. 

Anna-Stina Takala 

Detta inlägg postades i presentationer den 25 augusti, 2010 av Sociala medier på biblioteken. 

Välkommen! 
Kommentera 

Välkommna till bloggen, där vi försöker återspegla arbetet som sker under dagen i samband med workshopen. 
Det är fritt fram för alla som önskar att logga in här och skriva reflektioner om diskussionerna som förs! 
Inloggning och lösenord delges på plats. 

Signera gärna era inlägg när ni författar ett inlägg, men det går såklart att vara anonym om man så vill. Vi i 
arbetsgruppen hoppas ni får en bra dag och på massor av givande diskussioner! 

Detta inlägg postades i Uncategorized den 19 augusti, 2010 av Sociala medier på biblioteken. 

Information om dagen 
1 svar 

Använder ni Facebook, Twitter och bloggar på biblioteket? Funderar ni på att börja, men vill veta vad ni ger er in 
på? 

Biblioteksrådet i Stockholms län anordnar via Regionbibliotek Stockholm i samverkan med Ekerö kultur & 
bibliotek en heldagsworkshop om sociala medier. Syftet är att diskutera strategier och policy för sociala medier 
på biblioteken. (Obs, endast för bibliotek i länet.) 

Med hjälp av Open Space-metoden ges under dagen möjlighet att dela med sig av idéer, kunskap och 
erfarenheter till andra, men också att få motsvarande kunskaper tillbaka. Open Space är en deltagarstyrd 
mötesform där deltagarna möts i olika grupper utifrån intresse och de frågor som väcks kring temat för mötet. 

Målet är att du ska lämna workshopen bättre rustad inför ett strategiarbete på ditt lokala bibliotek. Agendan för 
dagen sätts av oss som deltar! Vi avgör vilka riktningar dagens ämne tar. 

Tid: Torsdagen den 26 augusti 2010, kl. 9.00 – 15.30 

Plats: Barnens eget bibliotek/Stenhamra bibliotek, Ekerö 

För vem: Personal på forsknings-, folk-, skol-, sjukhus-, specialbibliotek i 
Stockholms län. Obs. max 50 deltagare 

Kostnad: 300 kr (inklusive lunch och kaffe) 

Information: Anna-Stina Takala, anna-stina.takala@stockholm.se, Cecilia Bengtsson, 
cecilia.bengtsson@ekero.se 

Anmälan: Via e-post regionbiblioteket@kultur.stockholm.se senast 18 augusti. Ange fakturaadress i anmälan 

Program 
09.00 – 09.30 Registrering och kaffe 



09.30 – 10.30 Biblioteken och de sociala medierna. En introduktionsföreläsning av Anna-Stina Takala, 
Regionbibliotek Stockholm 

10.30 – 12.00 Open Space. Kristina Alexanderson, lärare och utbildningsansvarig Webbstjärnan, m.m., 
introducerar metoden 

12.00 – 12.45 Lunch 

12.45 – 15.00 Open Space 

15.00 – 15.30 Uppsamling 

Obs! Det här är inte en kurs där du lär dig att praktiskt hantera sociala medier, utan där du får möjlighet att 
reflektera över hur verktygen kan användas strategiskt. 

 

 
 


