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The purpose of this master thesis is to study the methods Danish public libraries make
use of when communicating through the social networking site Facebook. This is done
by studying the public libraries in Aarhus Municipality as a case study. In Aarhus
Municipality there are two public libraries identified; Aarhus Hovedbibliotek and Hasle
Bibliotek as well as two public library projects; Gaming – når biblioteket spiller med
and Mindspot. They are all represented through Facebook. These four participants
form the case which is studied in this thesis.
The study finds that the participants in the case study all make use of Facebook
because of the opportunity to actively communicate, to the client base, what the
library has to offer. They do this by using both Facebookprofiles and Facebookpages.
All of the participants have at some point established a profile on Facebook. Hasle
Bibliotek had their profile closed down by Facebook due to the fact that, according to
the rules of Facebook, no company or organization may represent themselves by a
profile. The library was therefore forced to start over with a Facebookpage. Aarhus
Hovedbibliotek was warned by facebook before their profile was shut down.
Facebook offered to convert the profile to a page, which the library agreed to. At the
present time Mindspot has both a profile and a page but has expressed wishes to
close down the profile in the future. The Gaming-project only represents itself
through a profile.
The four parts of the case use Facebook in different ways. They all send out various
types of information about events and library related topics but only the Gamingproject manages to get frequent feedback on its distributed content from the
“friends” of the profile. It is presumed that the informal tone and personal approach
with which the content is spread is a factor in this matter. This is mainly explained by
the theories of Clara Shih who argues that there are social norms on Facebook which
influence how the network receives and respond to the content. This is supported by
a theory made by my fellow students and I in a previous study on online social
marketing. The theory involves seeing the internet as a virtual world in which there
are several cyber dimensions. In each of these dimensions there are different
behavioral conventions which determine how one should act.
Only one of the four parts of the case observes these conventions and is thereby
rewarded with more feedback and activity than the others.
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Det sociale online netværk facebook1 er populært. Sitet er vokset så eksplosivt med personlige
medlemmer, at antallet af brugere længe har interesseret virksomheder, der øjner muligheden for at
udbrede kendskabet til deres virke og produkter. Virksomheder som teleselskabet Telmore og
flyselskabet SAS eksperimenterer med facebook som markedsføringsplatform, og hvor Telmore, i
skrivende stund, har nær 25.000 personer tilknyttet selskabets side2 på facebook, har SAS ca. 76.000
personer tilknyttet. Til sammenligning har den amerikanske kæde af kaffebarer, Starbucks, over 21
mio. mennesker i deres netværk3.
Grundene til at være på facebook for virksomhedernes vedkommende er muligvis mangfoldige, men i
sidste ende, er det fælles mål at tjene penge, enten ved at skaffe flere telekunder, flere flypassagerer
eller sælge mere kaffe. Anderledes og mere uklart er det med organisationer og kulturinstitutioner
som de danske folkebiblioteker. For hvad skal man egentlig bruge facebook til, hvis man ikke, som
virksomheder, har interesse i at tjene penge?
Min interesse i folkebibliotekernes forhold til facebook bunder i min uddannelse som Bibliotekar DB
fra Biblioteksskolens afdeling i Aalborg, samt mit tidligere projektarbejde på kandidatuddannelsen i
Interaktive Digitale Medier, der har handlet om at undersøge sociale online mediers potentiale som
markedsføringsplatform. I 2009 skrev jeg sammen med to medstuderende et projekt kaldet Social
Online Markedsføring, der undersøgte hvordan markedsføring via sociale online medier kunne
optimeres og rapporten udmundede i en model, der illustrerer hvordan man opnår større
sandsynlighed for salg via sociale online medier. (Andersen et al., 2009). I et efterfølgende projekt
arbejdede jeg videre med modellen og undersøgte dens praktiske funktion ved at anvende den til at
markedsføre et udlejningssommerhus i rapporten Det Blå: et praktisk studie af social online
markedsføring fra 2010.
Min formodning er, at folkebibliotekers formål med at være repræsenteret på facebook markant
adskiller sig fra virksomheder, der gerne vil markedsføre sig via facebook. Jeg ved dog ikke, hvad
folkebibliotekerne helt konkret ønsker at opnå ved at være tilgængelige på facebook, ej heller hvad
et folkebibliotek kan få ud af at etablere en profil eller en side på facebook. I Styrelsen for Bibliotek
og Mediers publikation Folke – og forskningsbiblioteksstatistik 2009 fremgår det, at 57 ud af 97
mulige folkebiblioteker har angivet, at de har en profil4 på facebook. (Styrelsen for Bibliotek og
Medier, 2010a, s. 20) Tallene er fra 2009 og dermed to år gamle. Desuden har man i publikationen
1

Facebook er en social online netværksside, som blev skabt i 2004 af den daværende collegestuderende Mark
Zuckerberg. Facebook gør det muligt for brugere at opsøge venner og dele fotos, video mv. (Bloomberg, 2011)
2

En side på facebook anvendes til at repræsentere virksomheder, organisationer og lign. på facebook. (Begrebet
facebooksider uddybes yderligere i 4.2. Begrebsafklaring, s. 15.
3

Netværk bruges i dette projekt som betegnelsen for de personer, der er tilknyttet en profil eller en side på facebook.

4

Betegnelsen facebookprofil anvendes om de personlige profiler, privatpersoner kan oprette i eget navn og derved
repræsentere sig selv på facebook. Begrebet uddybes yderligere i 4.2. Begrebsafklaring, s. 15.
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kun undersøgt, hvor mange folkebiblioteker, der har en profil, mens sider er det de førnævnte
virksomheder har etableret. Derfor har jeg selv undersøgt antallet af folkebiblioteker, der har valgt at
oprette enten en side eller en profil på facebook. En visuel oversigt kan ses herunder.

Fig. 1: Folkebiblioteker på facebook

I Bilag 1: Folkebiblioteker på facebook kan ses en oversigt over samtlige betjeningssteder i Danmark,
som de er registreret af Styrelsen for Bibliotek og Medier5 samt hvilke af disse, jeg selv har registreret
som værende repræsenteret på facebook. 6 I alt har jeg registeret 115 betjeningssteder, der har
5

Styrelsen for Bibliotek og Medier er en styrelsen under Kulturministeriet, der varetager opgaver omkring det
offentlige biblioteksvæsen. Styrelsen virker som statens videnscenter for medieområdet. (Styrelsen for Bibliotek og
Medier, 2011)
6

Ud fra listen over folkebiblioteker er der i facebooks søgefunktion søgt på det enkelte folkebibliotek eller
afhentningssteds navn. Der er søgt på flere forskellige former af navnet. F.eks. er der både søgt på Nysted Bibliotek,
men også biblioteket i Nysted. Derudover er der søgt på den enkelte kommunes biblioteker som helhed. Et eksempel
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mindst én profil, side eller gruppe på facebook. Antallet er naturligt steget, da der kun var 97
folkebiblioteker, der var med i optællingen fra Folke – og forskningsbiblioteksstatistik 2009, mens der
er 523 på listen over samtlige betjeningssteder i Danmark. Det interessante i sidstenævnte optælling
er signalet om, at danske folkebiblioteker i høj grad vælger at bruge tid og ressourcer på en
medieplatform som facebook. Det er umiddelbart uvist, hvorfor nogle folkebiblioteker har valgt at
etablere en side og andre en profil, mens nogle endda har valgt begge dele. (Jf. Bilag 1:
Folkebiblioteker på facebook) I en indsendt artikel fra d. 23. marts 2010 på Del din viden7 spørger,
webredaktør Anette Thede fra Fredeiksberg Bibliotek, ”Facebook – hvordan gør I andre?”, i hvilken
hun beskriver nogle af de overvejelser, de har haft på Frederiksberg Bibliotek omkring deres arbejde
med facebook. Samtidig efterlyser hun andre bibliotekers erfaringer med mediet. (Thede, 2010)
Artiklen indikerer en vis usikkerhed omkring brugen af mediet. Denne formodning understøttes af en
artikel ved navn, Biblioteksprofiler slettet på facebook, der blev bragt i Bibliotekarforbundets
fagmagasin Perspektiv i januar 2011, omhandlende det faktum, at otte biblioteker, på det tidspunkt
artiklen udkom, har fået slettet deres profil af administratorerne bag facebook, fordi de ikke var
forenelige med facebooks regler om, at profilerne på websitet skal være personlige og dermed
repræsentere ét menneske. Ifølge bibliotekar på Randers Bibliotek Kalle Nielsen, der interviewes i
artiklen, fordi Randers Bibliotek også har været ude for at få slettet sin profil, har bibliotekerne ikke
været gode nok til at læse reglerne, før de har kastet sig ud i at bruge facebook. Han mener, at det er
vigtigt at finde en rigtig og holdbar løsning. (Mønsted, 2011)
På det grundlag finder jeg det interessant at fortage et eksplorativt studie med henblik på at
undersøge facebooks potentiale som medie for danske folkebiblioteker.

på dette er Frederiksberg Kommunes Biblioteker, der har en samlet side for kommunens biblioteker. Nogle biblioteker
har valgt at kalde sig andet end det navn, der er registreret ved Styrelsen for Bibliotek og Medier, og andre har ændret
stavemåden, hvorved denne søgning muligvis ikke har fundet dem. Der kan derfor være flere biblioteker på facebook,
end registreret her. Udover sider og profiler for folkebiblioteker, er der også flere biblioteksfaglige tilbud, der er
repræsenteret på facebook, men det er vanskeligt at gennemskue, hvilke tilbud, der tilbydes via facebook, med
mindre bibliotekets navn er en del af tilbuddets betegnelse. Medmindre jeg selv har haft kendskab til disse, har jeg
ikke kunnet kortlægge dem. Facebookgrupper er noteret i listen, men er ikke medtaget i dette projekt.
7

Del din viden er et online fagligt forum for medlemmer af fagforbundet Bibliotekarforbundet, hvor man bl.a. kan
spørge sine kolleger om råd i forbindelse med udviklingen af projekter indenfor bibliotekarernes og
informationsspecialisternes faglige felt. (Bibliotekarforbundet, 2011)
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Det er dette projekts mål at undersøge, hvordan folkebibliotekernes rent praktisk anvender facebook
og hvordan de udnytter dets potentiale. Styrelsen for Bibliotek og Medier har i 2010 udgivet en
rapport ved navn Folkebibliotekerne i Vidensamfundet. Den er udarbejdet af Udvalget om
folkebibliotekerne i vidensamfundet,8 der også har lagt mærke til folkebibliotekernes arbejde med
facebook:

”Mange lokale biblioteker er i færd med at undersøge, hvordan de kan få del i denne globale
samtale mellem brugerne og måske i nogle tilfælde blive knudepunkter i samtalen. Som eksemplet
med facebooks vækst viser, bør biblioteket følge med i, hvor samtalen foregår. Desuden er det
formentlig vigtigt at overveje, hvordan biblioteket skal deltage i samtalen og ikke mindst, hvordan
biblioteket kan blive en interessant samtalepartner.”
Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet
(Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010, s. 30)

Netop den mangel på viden udvalget nævner her, er dét felt dette projekt ønsker at bidrage til. Som
udvalget antyder med formuleringen ”formentlig vigtigt” er det uvist præcis, hvorfor og hvordan
bibliotekerne skal anvende mediet. Indledningsvist er det derfor relevant først at slå fast, hvorfor
bibliotekerne er på facebook og hvad de vil med det, før man kan afgøre, hvordan man kan bruge
mediet.
På det grundlag er det interessant at undersøge folkebibliotekernes faktiske brug af facebook, samt
hvordan de selv vurderer dette arbejde og udnytter mediets potentiale.

8

Udvalget består af Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge, Chefkonsulent for Kommunernes
Landsforening, Helle Kolind Mikkelsen, Direktør for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, Formand for
Bibliotekarforbundet Pernille Drost, Direktør for Danmarks Radio, Gitte Rabøl, Lektor ved Danmarks Biblioteksskole,
Henrik Jochumsen mfl. (Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010, s. 8)
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På baggrund af at mange folkebiblioteker har valgt at etablere sider og profiler på facebook, (Jf. Bilag
1: Folkebiblioteker på facebook) men der samtidig er mangel på viden omkring deres brug og
værdisætning af mediet, er det relevant at undersøge følgende:

Hvordan anvender danske folkebiblioteker facebook, og hvordan udnytter de det potentiale, facebook
har som medie?

Ud fra ovenstående hovedspørgsmål affødes der to problemfelter:
Hvordan anvender danske folkebiblioteker facebook?
Hvordan udnytter danske folkebiblioteker det potentiale facebook har som medie?
For at afdække problemfelterne er det nødvendigt, yderligere at stille en række arbejdsspørgsmål.
Disse, og hvordan disse besvares, gennemgås i Afsnit 5: Metode.

Dette projekt vil kun omhandle danske folkebiblioteker og deres arbejde med facebook. Dermed ses
der ikke nærmere på forskningsbiblioteker, som er en fællesbetegnelse for videnskabelige og faglige
biblioteker og disses tiltag på området. Denne afgrænsning er dels foretaget på baggrund af
projektets tidsbegrænsede forløb samt de grundlæggende forskelle, der foreligger mellem
folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. Mens folkebiblioteker, i princippet, har hele Danmarks
befolkning som målgruppe, er forskningsbiblioteker en mere forskelligartet mængde af biblioteker,
der ofte betjener én eller flere tydeligere definerede målgrupper, eksempelvis studerende eller
forskere, om end de dog i princippet også kan benyttes af alle borgere i Danmark. (Svane-Mikkelsen,
2001, s. 32)
Dette projekt undersøger kun folkebibliotekernes brug af såkaldte facebookprofiler og facebooksider,
som begge begrebsligt defineres under 4.2. Begrebsafklaringer, s. 15 og yderligere beskrives under 7.
Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er facebook?, s. 48. Dette betyder, at forekomster af facebookgrupper ikke
er medtaget i dette projekt.
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Gennem arbejdet med dette projekt er der identificeret mange forskellige betegnelser for de
samme begreber og forskellige betegnelser for begreber, der er ens. Eksempelvis anvender
interviewpersonerne i de vedlagte transskriberede interviews forskellige ord for de samme
tekniske muligheder indenfor facebook. I mange tilfælde er ordet ”facebookprofil” brugt for en
reel facebookside og omvendt, da deres tekniske muligheder minder om hinanden. De adskiller sig
dog også i høj grad fra hinanden, hvilket har betydning for bibliotekernes brug af facebook.
Herunder er nævnt, de betegnelser for de tekniske features i facebook, der behandles i dette
projekt og hvordan de adskiller sig fra hinanden. En uddybning af begrebernes mere teknisk
betonede forskelligheder er uddybet under 7. Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er facebook?, s. 48.
Facebookprofil: Begrebet anvendes om de personlige profiler, privatpersoner kan oprette i eget
navn og derved repræsentere sig selv på facebook. Med en profil kan man danne ”venskaber”
med andre personprofiler, og man benytter derfor betegnelsen ”venner” om de personer, man er
tilknyttet via facebook. (Facebook, 2011)
Facebookside: Denne betegnelse anvendes om de såkaldte ”sider” eller ”pages” som de kaldes på
engelsk og betegner en type profil, der både ligner, men også adskiller sig fra personlige profiler.
Sider anvendes til at repræsentere virksomheder, organisationer og lign. på facebook. Man kan via
en personlig profil (Jf. definitionen ovenfor) blive tilknyttet en side ved at trykke på et hyperlink
med betegnelsen ”Synes godt om” eller på engelsk ”Like”, når man er logget ind på facebook og
befinder sig på den pågældende side. (Facebook, 2011a)
Facebookgrupper: Denne facebookfeature betegner en tredje repræsentationsmulighed på
facebook, hvor man som enkeltperson kan danne et fællesskab af sin egen profil og tilknyttede
”venners” profiler, evt. om et givent emne eller tema. (Facebook, 2011b) Som nævnt er denne
type feature ikke medtaget i denne undersøgelse, men betegnelsen er stadig defineret her, da den
ofte fejlagtigt anvendes til at beskrive profiler eller sider.
I det datamateriale det foreligger i bilagene, især i de transskriberede interviews, men også i nogle
af de kommentarer, der er indsamlet via projektets spørgeskemaundersøgelse, er der anvendt
mange kombinerede betegnelser for de features facebook tilbyder sine brugere. Eksempler er:
”venneprofil”, ”venneside” og lign. De analyseres derfor ud fra den sammenhæng betegnelsen
indgår i. Derudover er det muligt at vælge forskellige sprog, når man anvender facebook, hvilket
betyder at nogle anvender de engelske betegnelser for facebooks features.
Fig. 2: Begrebsafklaringer
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Dette afsnit beskriver den metodiske tilgang til projektet og argumenterer for de valg, der er
foretaget i den forbindelse. Indledningsvis skitseres forskningsstrategien for at besvare
hovedspørgsmålet; Hvordan anvender danske folkebiblioteker facebook, og hvordan udnytter de det
potentiale, facebook har som medie? Dernæst opstilles en række arbejdsspørgsmål, der er
udsprunget af de to problemfelter, som introduceredes i 4. Problemformulering, s. 14. Herefter
redegøres for, hvilke metoder og hvilken litteratur, der benyttes til at besvare spørgsmålene samt
hvilket videnskabsteoretisk retning, projektet arbejder indenfor.

Dette projekt tager en empirisk og eksplorativ tilgang til sit emne. Da jeg ikke kan nå at udføre en
repræsentativ, landsdækkende undersøgelse af samtlige danske folkebibliotekers arbejde med
facebook i den begrænsede tidsperiode og med de ressourcer, jeg har til rådighed. Da selv en
stikprøveundersøgelse9 af danske folkebibliotekers brug af facebook, vil være for omfattende, gøres i
stedet brug af et casestudie.
Bogen Casestudiet i praksis fra 2007 af Knud Ramian10, beskriver et casestudie ud fra Colin Robsons11
definition i bogen Real World Research fra 2002:

9

En stikprøveundersøgelse, der skal være repræsentativ for de danske folkebibliotekers brug af facebook ville kræve
en undersøgelse af en gruppe, der repræsenterer hele populationen af folkebiblioteker. En stikprøve, der udsættes for
en statistisk analyse bør desuden være tilfældigt udvalgt for at undgå bias. (Watt Boolsen & Lindermann, 2008, s. 236)
10

Knud Ramian er Senior konsulent ved Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. (Ramian, 2011)

11

Colin Robson er professor i psykologi ved School of Human and Health sciences ved University of Huddersfield i
England. (Human and Health Sciences, 2011)
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”Casestudiet er en strategi til empirisk udforskning af et udvalgt, nutidigt fænomen i sin
naturlige sammenhæng ved anvendelsen af forskellige datakilder, der kan anvendes i en
bevisførelse.”
Colin Robson
(Ramian, 2007, s. 15)

Ramian bryder, på baggrund af Robsons definition, casestudiet ned i følgende karakteristiske træk:

Fig. 3: Casestudiets karakteristiske træk
(Ramian, 2007, s. 24)

Ifølge Ramian, undersøger et casestudie hændelser, og hvad de fører med sig. (Ramian, 2007, s. 24)
Hans praktiske tilgang til casestudiet vil blive anvendt i dette projekt og hvis man ser nærmere på
ovenstående formulering og sætter den i relation til problemformuleringens to problemfelter, så
handler det første felt; Hvordan anvender danske folkebiblioteker facebook?, om hændelser –
nærmere bestemt de hændelser på facebook, der illustrerer hvordan danske folkebiblioteker
anvender facebook.
I forlængelse heraf ligger Problemfelt II; Hvordan udnytter danske folkebiblioteker det potentiale
facebook har som medie?, i hvilket det undersøges, hvad disse hændelser på facebook fører med sig
– her forstået som en vurdering af de måder, hvorpå de danske folkebiblioteker udnytter det
potentiale facebook har som medie.
Casestudiets karakteristika som de er illustreret i Fig. 3 udmønter sig i dette projekt i en empirisk
undersøgelse af et udvalgt fænomen, en case, i sin naturlige sammenhæng, forstået som facebook.
Dette belyses vha. forskellige datakilder. Disse kilder gennemgås senere i dette afsnit og vil blive
anvendt i en bevisførelse omkring casens brug af facebook.
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Dette projekts case er valgt ud fra det begreb Bent Flyvbjerg,12 i sin artikel Fem misforståelser om
casestudiet fra 2010, kalder for en case med maksimal variation13. (Flyvbjerg, 2010, s. 475)
Som vist i Fig. 3, undersøger man i et casestudie et udvalgt fænomen i dets naturlige sammenhæng,
men ifølge Flyvbjerg er en tilfældigt udvalgt case ikke nødvendigvis det bedste valg, hvis man ønsker
at skaffe sig mest mulig information om et givent fænomen, (Flyvbjerg, 2010, s. 473)

Ud fra Bilag 1: Folkebiblioteker på facebook er identificeret en case, der tilbyder en differentieret
mængde information. I bilaget ses det, at der er forskellige tilgange til brugen af facebook på tværs af
Danmark. På Sjælland er der både hoved - og lokalbiblioteker repræsenteret, mens mange jyske
folkebiblioteker har valgt at etablere en samlet profil eller side på facebook, der repræsenterer hele
kommunens folkebiblioteker. Dermed er der ikke mange jyske lokalbiblioteker at finde på facebook.
(Jf. Bilag 1: Folkebiblioteker på facebook) Hvilke årsager der findes til disse umiddelbare forskelle kan
dette studie ikke afdække, men i optællingen af folkebibliotekerne på facebook, skilte Aarhus
kommunes Biblioteker sig ud fra de øvrige biblioteker i Jylland, da de i modsætning til mange andre
jyske biblioteker ikke har valgt at etablere en samlet profil eller side for alle kommunens biblioteker.
Jeg fandt under optællingen frem til både en profil og en side for Aarhus Hovedbibliotek14 samt en
side for lokalbiblioteket Hasle Bibliotek. Derudover havde jeg i forvejen kendskab til to
biblioteksfaglige tilbud, der begge havde etableret profiler eller sider på facebook og var tilhørende
Aarhus Hovedbibliotek. Disse tilbud var projektet Gaming – når biblioteket spiller med15 og
ungdomstilbuddet Mindspot.
Casen har derfor fire dele og ser således ud:

12

Bent Flyvbjerg er cand. scient. i Geografi og Økonomi samt Ph.d. i Økonomisk Geografi fra Aarhus Universitet. Han
har tidligere været professor ved Institut for Planlægning ved Aalborg universitet, men siden 2009 har Flyvbjerg været
ansat ved Oxford University som forskningschef. (Saïd Business School, 2011)
13

Formålet med en case med maksimal variation, er at indhente information om betydningen af variation i
forudsætninger for case-proces – og resultat. Flyvbjerg foreslår 3-4 cases, der er meget forskellige på én dimension:
størrelse, organisationsform, lokalisering, budget m.m. (Flyvbjerg, 2010, s. 475)
14

På optællingens tidspunkt havde Aarhus Hovedbibliotek henholdsvis en profil og side på facebook, men profilen er
under dette projekts forløb blevet nedlagt. Grundlaget herfor afdækkes i 8. Arbejdsspørgsmål 3: Hvilket formål kan et
folkebibliotek have med at etablere en profil eller en side på facebook og hvordan vurderer de selv profilen eller sidens
succes?, s. 60.
15

Herefter kaldes Gaming – når biblioteket spiller med blot Gaming-projektet
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Case: Aarhus Kommunes Biblioteker
Casedel 1:
Gaming når biblioteket spiller med

• Gaming - når biblioteket spiller med er et projekt fra
Aarhus Hovedbibliotek, og betegnes i denne
sammenhæng som et biblioteksfagligt tilbud.
• Projektet har en profil på facebook.
• Mindspot er et biblioteksfagligt tilbud for unge på
Aarhus Hovedbibliotek.

Casedel 2:
Mindspot

• Mindspot har både en profil og side på facebook.

Casedel 3:
Aarhus Hovedbibliotek

Casedel 4:
Hasle Bibliotek

• Aarhus hovedbibliotek er beliggende i Aarhus
centrum.
• Aarhus Hovedbibliotek har en side på facebook.

• Hasle bibliotek er et lokalbibliotek beliggende i
Aarhus V.
• Hasle Bibliotek har en side på facebook.

Fig. 4: Aarhus Kommens Biblioteker som case

De forskellige dele af casen beskrives i detaljer i 8. Arbejdsspørgsmål 3: Hvilket formål kan et
folkebibliotek have med at etablere en profil eller en side på facebook og hvordan vurderer de selv
profilen eller sidens succes?, s. 60.
Det biblioteksfaglige tilbud netmedier.dk16 der også stammer fra Aarhus Kommunes Biblioteker,
repræsenterer sig også på facebook, men ønskede ikke at deltage i dette projekt. Derudover er
Litteratursiden.dk17 også tilknyttet Aarhus Hovedbibliotek, men dette blev jeg først klar over, da
undersøgelsen af de øvrige fire case-dele var så fremskreden, at en inddragelse ikke kunne forsvares
tidsmæssigt.
Dét der gør Aarhus Kommunes Biblioteker til en case med maksimal variation er deres forskellige
typer af anvendelse af facebook i forhold til profiler og sider. Det er interessant at undersøge disse
16

Netmedier er en samlet side på Aarhus Kommunes Bibliotekers websites, hvor man har samlet adgangen til film,
musik og litteratur, som man, som bruger, kan downloade til sin computer. (Aarhus Kommunes Biblioteker, 2011)
17

Litteratursiden.dk er et website, der produceres og finansieres af ”Foreningen Litteratursiden”. Siden har 85
medlemsbiblioteker, der bidrager med indhold til siden, med det formål at udbrede og styrke formidlingen af
skønlitteratur i Danmark. (Vandborg, 2011)
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forskelligheder samt eventuelle ligheder. Ved at anvende Aarhus Kommunes Biblioteker som case,
undersøges desuden to forskellige elementer af folkebiblioteket; Folkebiblioteket som institution;
Aarhus Hovedbibliotek og Hasle lokalbibliotek samt deres anvendelse af facebook, men også
biblioteksfaglige tilbud som Gaming-Projektet og Mindspot, samt deres brug af mediet.

Der er delte meninger om, hvorvidt et studie af en enkelt case kan udgøre et pålideligt grundlag for
en undersøgelse, men i følge Bent Flyvbjerg, der henvistes til tidligere i dette metodeafsnit, er der
flere misforståelser om casestudiet. I sin artikel Fem misforståelser om casestudiet fra 2010,
gennemgår han hver og én af disse såkaldte misforståelser og forsøger at modbevise dem, hvormed
han argumenterer for casestudiets berettigelse som relevant metode i videnskabelig forskning.
(Flyvbjerg, 2010, s. 463-87).
Ifølge Flyvbjerg gælder følgende misforståelser om casestudiet:

Fig. 5: De fem misforståelser om casestudiet
(Flyvbjerg, 2010, s. 465)

Herunder argumenteres for, hvorfor et casestudie har værdi i dette projekt, men samtidig pointeres
også, hvad et casestudie i denne forbindelse ikke kan
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Første misforståelse, ifølge Flyvbjerg, er at teoretisk kontekstafhængig viden er mere værdifuld end
praktisk kontekstafhængig viden. Ramian henviser i spørgsmålet om casestudiets værdi til en
tidligere udgave af Flyvbjergs artikel og erklærer sig enig i, at dette argument mod casestudiet, er en
misforståelse. Han skriver om casestudiet, at der som i andre forskningsstrategier, kan være mange
fejlkilder, men et godt casestudie forholder sig til dette ved ikke at konkludere længere, end data og
argumentation kan holde til. Han skriver også, at casestudiet ikke objektivt og upåvirket af forskeren.
(Ramain, 2007, s. 24-31) Det er dette studie naturligvis heller ikke, da jeg har en vis forforståelse af
emnet fra mine tidligere studier af social online markedsføring og umuligt kan se bort fra tidligere
indsamlet viden. (Jf. 3. Indledning) Velvidnede at dette studie er påvirket af mig som forsker, vælger
jeg at inddrage denne viden i min analyse, hvilket vil vise sig senere i denne rapport, frem for at
prøve at ignorere den.

Mangel på generalisérbarhed, er den anden af de ovennævnte misforståelser fra Fig. 5, og det er ofte
det afgørende argument mod casestudiet. Flyvbjerg mener, at man godt kan generalisere på
baggrund af et casestudie, hvis dette er velvalgt, (Flyvbjerg, 2010, s. 469-73) men generaliseret viden
er, ifølge Flyvbjerg, blot en af måderne at udføre videnskabeligt arbejde på. At viden formelt ikke kan
generaliseres, betyder ikke at den ikke kan indgå i den kollektive vidensdokumentation på et givent
felt eller område. Et deskriptivt fænomenologisk casestudie uden nogen som helst forsøg på at
generalisere, er afgjort af værdi og har, ifølge Flyvbjerg, ofte bidraget til at bane vejen for
videnskabens nytænkning. (Flyvbjerg, 2010, s. 471) Jeg er ikke enig med Flyvbjerg i, at man kan
generalisere ud fra en case, blot fordi den er velvalgt og mener heller ikke, at der kan generaliseres
på baggrund af dette projekt. Ramain forholder sig kort til casestudiers generaliserbarhed og
sammenligner det med et eksperiment, som han ikke mener, man kan generalisere ud fra.
Casestudiet generaliserer, ifølge Ramian, ikke til større populationer, men til den teori, der ligger til
grund for casestudiet. (Ramian, 2007, s. 31) Jeg er enig med Ramain i, at et casestudie ikke kan
generaliseres til større populationer, og dét der i dette studie, er gældende for Aarhus Kommunes
Bibliotekers brug af facebook, kan med stor sandsynlighed ikke umiddelbart overføres til andre
biblioteker i Danmark. I stedet mener jeg projektet skal ses som en tilføjelse til den kollektive
vidensdokumentation, der findes om folkebibliotekernes brug af facebook og som et bidrag for
nytænkning inden for området, sådan som Flyvbjerg også beskriver casestudiet. (Flyvbjerg, 2010, s.
471)

Dette punkt er, ifølge Flyvbjerg, forbundet med påstanden om manglende generaliserbarhed,
(Flybjerg, 2010. s. 473) og eftersom det ikke er dette projekts påstand at kunne anvendes til formel
generalisering, er det ikke nødvendigvis væsentligt at tale om teoridannelse udelukkende ud fra den
valgte case. I stedet vil de resultater, projektet kommer frem til anvendes som indspark i en
diskussion af casen og dens forhold til sig selv og udvalgte teorier.

Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 21 af 372

Den fjerde misforståelse omkring casestudiet er, at det har tendens til verifikation af forskerens
forudfattede meninger. Flyvbjergs påstand er, at det er en risiko, der er forbundet med alle typer af
forskningsstrategier. Flyvbjerg mener dog, at casestudiet, modsat påstanden om verifikation, i højere
grad, har tendens til falsifikation. Ifølge Flyvbjerg er det typiske udsagn fra forskere, der har udført
casestudier, at deres forudfattede meninger og antagelser var forkerte og at casematerialet har
tvunget dem til at revidere deres teser på væsentlige punkter. (Flyvbjerg, 2010, s. 478-81) Tendensen
til verifikation i forhold til casestudiet, er muligvis korrekt, hvis man som forsker ikke er klar over
denne risiko er til stede. Man vil aldrig kunne sige sig fri fra at have tendens til at verificere de
forforståelser, man måtte have forinden projektets begyndelse, især når man, som jeg, ønsker at
fortolke de hændelser, der er at finde i forbindelse med folkebibliotekernes anvendelse af facebook.
Ved at være klar over risikoen for verifikation af egne forudfattede meninger, kan disse muligvis
mindskes.

Dette punkt lægger sig op ad punkt 2 og 3, og da det ikke er dette projekts ønske at kunne
generalisere den viden, der produceres i denne rapport, er det ikke nødvendigvis et formål i sig selv
at udvikle teori alene på baggrund heraf. Den opnåede viden om casen kan, som nævnt under punkt
3 sættes i relation til diverse teorier, hvorefter det kan vurderes, om den nye viden kan give et
indspark til disse. Dog kan man ikke påstå, at den nye viden udelukkende kan danne grundlag for ny
teori. Til dette er et casestudie i denne sammenhæng ikke bredt nok.
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For at kunne arbejde med problemstillingen og belyse de to problemfelter, som hovedspørgsmålet
har affødt (Jf. 4. Problemformulering, s. 14,) er herunder opstillet en række arbejdsspørgsmål under
hvert felt.

•
Hvad er et folkebibliotek, og hvad er dets grundlæggende formål?
•
• Hvad er facebook?

Hvilket formål kan et folkebibliotek have med at etablere en profil eller en side på
facebook, og hvordan vurderer de selv profilens eller sidens succes?

Hvordan anvender folkebiblioteker facebook i praksis?

Besvarelsen af første arbejdsspørgsmål, Hvad er et folkebibliotek og hvad er dets grundlæggende
formål?, skal afdække det ideologiske grundlag folkebiblioteket som institution bygger på. Det er
nødvendigt først at undersøge, hvilken rolle det spiller i forhold til sin aktuelle omverden for
efterfølgende at kunne forstå, de bevæggrunde et folkebibliotek kan have for at etablere en profil
eller en side på facebook.
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Spørgsmålet vil blive besvaret ud fra et historisk rids af folkebibliotekets opståen i det danske
samfund. Som afslutning på det historiske rids, inddrages rapporten Folkebibliotekerne i
Vidensamfundet, der er udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier i 2010, i hvilken der beskrives en
biblioteksmodel, udarbejdet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik
Jochumsen, der illustrerer de udfordringer, som samfundsudviklingen stiller bibliotekerne over for og
som synliggør de potentialer, bibliotekerne har for at opfylde brugerens behov i det senmoderne
viden- og oplevelsessamfund. (Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010, s. 91) Modellen vil muligvis
kunne bidrage med et relevant moderne perspektiv på casens aktører og deres samspil med
brugerne igennem facebook.

Ifølge Ramain karakteriseres et casestudie ved en empirisk undersøgelse af et nutidigt fænomen i sin
naturlige sammenhæng. (Jf. Fig. 3, s. 17) I dette projekt er den naturlige sammenhæng, som
fænomenet undersøges i, medieplatformen facebook. Da en digital medieplatform dårligt kan kaldes
naturlig, er det nødvendigt først at undersøge, hvad der karakteriserer denne sammenhæng, hvor
fænomenet skal undersøges, for at kunne vurdere samspillet mellem disse. Da facebook er underlagt
begrebet sociale online netværkssider, defineres disse først ud fra Danah M. Boyd18 og Nicole B.
Ellisons19 Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, hvorefter mere tekniske og
sociale aspekter af facebook gennemgås. Facebook selv samt Deltina Hays20’ bog The social media
survival guide fra 2011, anvendes som kilde til at beskrive de tekniske aspekter af mediet, mens Clara
Shihs21 bog The facebook era: tapping online social networks to market, sell, and innovate fra 2011
benyttes til at udfolde de sociale aspekter.

I forbindelse med tredje arbejdsspørgsmål inddrages casen for første gang og den
indsamlingsmetode, der er mest hensigtsmæssig til at belyse spørgsmålet, er et interview foretaget
med en repræsentant for hver del af casen. For specifikt at undersøge, hvorfor de enkelte dele af
18

Danah M. Boyd er forsker hos Microsoft Research samt tilknyttet Harvard Universitys Jurastudie og professor ved
University of New South Wales. Boyd har en PhD fra School of Information ved University of California-Berkeley.
(Boyd, 2011)
19

Nicole B. Ellison er Professor ved The Telecommunication, Information Studies, and Media Department ved
Michigan State University. (Ellison, 2011)
20

Deltina Hays er medlem af The International Marketing Standards Board’s globale bestyrelse, og underviser i sociale
medier online på Drury University i Springfield, Missouri. (Hay, 2011)
21

Clara Shih har en bachelor og kandidatgrad i Computervidenskab og Økonomi fra Stanford University samt en
kandidatgrad i Internetstudier fra Oxford University. Hun har arbejdet med organisationsstrategi og softwareudvikling
hos både Google og Microsoft. (Shih, 2011)
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casen har valgt at etablere en profil eller side på facebook og hvad de gerne vil opnå med disse,
interviewes de nøglepersoner, der enten har stået for etableringen af de pågældende profiler eller
sider eller på nuværende tidspunkt står for varetagelsen af deres drift.

Steen Nielsen

Michael Høyer-Nielsen

Bibliotekar ved
Biblioteker &
Borgerservice med
arbejdsplads i
børneafdelingn på
Aarhus Hovedbibliotek.

Mindkeeper i Mindspot
samt bibliotekar ved
Aarhus Hovedbibliotek.

Uddannet Bibliotekar
DB i 2007 og Cand.
Scient. Bibl. i 2009.

Mette Bisgaard

Deltager som
repræsentant for
Gaming-projektet.

Studerende ved studiet
i Statskundskab ved
Aarhus Universitet.

Uddannet Bibliotekar
DB.
Ansat som Mindspotter
i Mindspot

(Begreberne Mindkeeper
og Mindspotter uddybes i
note 22)

Lisbeth Overgaard
Nielsen

Mark Bundgaard
Hansen

Projektleder for bl.a.
Gaming-projektet og
varetager forskellige
typer af PR og
kommunikation på
Aarhus Hovedbibliotek

Bibliotekar ved Hasle
Bibliotek.

Uddannet Cand. mag.
fra Nordisk Sprog og
Litteratur og
Medievidenskab samt
Ph.d. i Æstetik og
Kultur.

Uddannet Bibliotekar i
2006. Har tidligere
arbejdet som
børnebibliotekar på
Randers Bibliotek samt
Børnebiblioteket i
Odder.
Deltager som
repræsentant for Hasle
Bibliotek.

Deltager som
repræsentant for
Aarhus Hovedbibliotek.

Fig. 6: Oversigt over Interviewpersoner

22

De fem ovenstående interviewpersoner skal i dette projekt udgøre kilder til information omkring
bibliotekernes formål med facebook samt vurdere brugen. Derfor sendes der forud for hvert
interview en samtykkeerklæring med information om projektets formål og metoder, således de
involverede bliver introduceret til undersøgelsen. Samtykkeerklæringen kan ses i Bilag 2, s. 154.

Lene Tanggard og Svend Brinkmann har sammen skrevet Interviewet: samtalen som
forskningsmetode fra 2010, i hvilken de beskriver interviewet som en aktiv interaktion mellem to
eller flere personer, der leder til socialt forhandlede kontekstuelt besvarede svar. De henviser til
Holstein og Gubrium23, der gør opmærksom på, at interviewet ikke er en neutral teknik til at opnå
22

Gruppen bag Mindspot består af henholdsvis Mindspottere og Mindkeepere. Mindspottere er betegnelsen for en
række unge, der er ansat i Mindspot. Deres opgave er, at få ideer til nye arrangementer eller tilbud og udvikle dem til
andre unge. Mindkeepere er betegnelsen for den gruppe af biblioteksfagligt personale, der er tilknyttet Mindspot.
Deres væsentligste opgave er at opsamle de erfaringer og tanker som kommer frem. (Mindspot, 2009, s. 14-15)
23

J. Holstein er Professor ved Social and Cultural Sciences ved Marquette University i Milwaukee. (Marquette
University, 2011) J. Grubrium er Professor ved University of Missouri-Columbia og hans kerneområder er liv, sundhed
og sygdom, social interaktion, identitet, kvalitative metoder og narrativ analyse. (University of Missouri, 2011)
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upåvirkede svar fra informanten. Man interviewer nogen for at få adgang til at høre om deres
oplevelser af forskellige fænomener i deres livsverden, dvs. den verden vi kender og møder i
hverdagen, og denne viden kan udgøre begyndelsen til modelkonstruktion og teoriudvikling.
Videnskabelige teorier og forklaringer er dog altid at forstå som sekundære udtryk for de
fænomener, mennesker oplever i hverdagen. (Tanggard & Brinkmann, 2010, s. 30-31)

Lene Tanggaard og Svend Brinkmanns retningslinjer om det semistrukturerede interview fra samme
tekst, anvendes til at udarbejde en interviewguide til hvert interview. Der udarbejdes specifikke
interviewguides til hvert interview, men de følger den samme struktur og berører stort set de samme
emner. De enkelte guides er opdelt i to typer spørgsmål: Projektets forskningsspørgsmål (Jf.
projektets arbejdsspørgsmål s. 23-24), der søger afklaring på bestemte fænomener, samt
interviewspørgsmål, der er mere mundrette, ligefremme og søger konkrete beskrivelser.
Interviewsspørgsmålene veksler mellem bl.a. indledende, opfølgende, sonderende, specificerende,
direkte og fortolkende spørgsmål. (Tanggard og Brinkmann, 2010, s. 41) De enkelte interviewguides
kan ses i Bilag 3,5,7 og 9. Lydsiden optages, hvilket er noteret i samtykkeerklæringen,24 og godkendes
af interviewpersonerne.

Tanggard og Brinkmanns retningslinjer anvendes til transskribering og analyse af de gennemførte
interviews. Tid, gestikuleringer eller andre udtryk for kropssprog og lignende transskriberes ikke, men
hvis en kommentar siges med eftertryk skrives det med stort. Hvis noget siges med et smil, noteres
dette også, eftersom det kan have betydning for opfattelsen af besvarelsen. Endvidere er de steder i
optagelsen, hvor det ikke er muligt at høre, hvad der bliver sagt, markeret med uhørligt. Jeg arbejder
ikke diskursanalytisk og derfor er ord som øh og lignende udeladt i transskriptionen. Sætninger, der
ikke giver grammatisk mening, er rettet grammatisk. Der er dog ikke bevidst ændret i
meningssammenhængen eller på anden måde ændret i de svar interviewpersonerne har afgivet.
Endvidere har de interviewede haft mulighed for at læse transskriptionen og har godkendt den,
inden den blev anvendt i denne rapport. (Tanggard og Brinkmann, 2010, s. 44-45) De transskriberede
interviews kan læses i sin helhed i Bilag 4, 6, 8, og 10.

24

Samtykkeerklæringen udarbejdes med det formål at introducere interviewpersonerne til undersøgelsen samt
indhente tilladelse til at optage interviewene. Herudover har det til hensigt at redegøre for, hvordan de opnåede
informationer vil blive brugt, og hvordan rapporten kan rekvireres efter udarbejelse. (Watt Boolsen, 2008, s. 21-22)
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Én ting er at have et bestemt formål med at repræsenterer folkebiblioteket eller det biblioteksfaglige
tilbud på facebook, som gerne skulle belyses i arbejdsspørgsmål 3. Noget andet er den anvendelse,
der reelt foregår af facebook som medie, hvilket leder over til Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan anvender
folkebibliotekerne facebook i praksis? For at belyse arbejdsspørgsmålet anvendes metoden grounded
theory til at analysere det indhold, der deles på case-delens profiler og sider.
Gunilla Guvå25 og Ingrid Hylander26 har sammen skrevet en bog om metoden og formålet beskrives
ofte som det at skabe nye teorier og samtidig forankre ideer og teorier, der genereres ud fra de
empiriske data. Pointen er ikke at organisere en mængde data, men at fange kompleksiteten i den
virkelighed, der ikke kan forstås eller forklares ud fra kausale sammenhænge. Man udskiller mønstre i
datamængden, ikke blot for at skabe mening, men for også at generere nye teoretiske
forklaringsmodeller, der gør det muligt at forstå og forklare sammensatte fænomener. Disse
modeller består af antagelser, som ikke er videnskabeligt beviste ud fra et traditionelt hypotetiskdeduktivt forskningsperspektiv, men som er godt forankrede i empiriske data. (Guvå & Hylander,
2005, s. 9) Metoden anvendes til at analysere det faktiske arbejde, folkebibliotekerne udfører med
facebook.

Grounded Theory har sin baggrund i den symbolske interaktionismes teori27 og den tager derfor sit
udgangspunkt i et aktørperspektiv. Dette bevirker også, at forskerens interesse fokuseres på
interaktive hændelsesforløb og disses betydning. I grounded theory undersøger man sociale
hændelser egnet til at udforske mellemmenneskelige interaktioner og disses betydning. (Guvå &
Hylander, 2005, s. 15) Guvå og Hylander har begge baggrund indenfor psykologien og bygger derfor
deres forståelse af grounded theory på fysiske interaktioner i mellem mennesker, men der er
umiddelbart intet i deres fremstilling af metoden, der tyder på, at man ikke kan overføre den til
virtuelle interaktioner.
I kvalitativ28 forskning anvender forskeren sig selv som forskningsinstrument ved at foretage
observationer, tolkninger mv. I traditionel positivistisk29 forskning minimeres forskerens indflydelse i
25

Gunilla Guvå er psykolog og dr.phil (Guvå & Hylander, 2005) samt medredaktør på tidsskriftet Nordic Psychology
(Dansk Psykologisk Forlag, 2010)
26

Ingrid Hylander er psykolog og dr.phil (Guvå & Hylander, 2005) og seniorforsker ved Karolinska Instituttet i Sverige
under Department of Neurobiology, Care Sciences and Society. (Karolinska Institutet , 2011)
27

Den symolske interaktionisme bygger på ideen om, at tilværelsen konstrueres og forandres gennem interaktion
mellem mennesker, hvilket har rødder i socialkonstruktivismen. Man tolker erfaringer ud fra den situation, man
befinder sig i. (Guvå & Hylander, 2005, s. 31)
28

Når forskning er kvalitativ betyder det i reglen, at man interesserer sig for, hvordan noget gøres, siges, opleves eller
udvikles. Man beskriver, forstår og fortolker. Dette står i modsætning til kvantitativ forskning, hvor man mere er
interesseret i hvor meget, der findes af noget. (Tanggard & Brinkmann, 2010, s. 17)
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stedet mindst muligt og objektivitet er hovedformålet. Grounded theory er en tredje mulighed, hvor
forskeren vha. en struktureret tilgang anvender sig selv på en mere systematisk måde end ved den
rene tolkende metode. Metoden har derfor ligheder med den positivistiske metode, men i stedet for
kvantitative mål, anvender man kvalitativt betydningsindhold. Grounded theory beskrives derfor
sædvanligvis som en kvalitativ forskningsmetode. (Guvå & Hylander, 2005, s. 37 og 15) For de to
forskere udmønter den praktiske anvendelse af grounded theory sig i følgende centrale begreber:

Fig. 7: Centrale begreber i grounded theory (Guvå & Hylander, 2005, s. 38)

Udvælgelse af data
Punktet Teoretisk udvælgelse betyder, at udvælgelsen af data ikke er tilfældig. I stedet har forskeren
mulighed for at laborere med sin udvælgelse, som Guvå og Hylander kalder det, for f.eks. at optimere
forskelligheder i data. Formålet er at udforske sociale hændelsesforløb og relaterede til de sociale
handlinger og/eller de sociale processer, der undersøges. Med en teoretisk udvælgelse forsøger
forskeren at fange kompleksiteten i det, der undersøges ved at studere kontekstafhængige
fænomener i deres naturlige sammenhæng. (Guvå & Hylander, 2005, 38) I et casestudie undersøger
man ligeledes et kontekstafhængigt fænomen i sin naturlige sammenhæng (jf. fig. 3, s. 17) og ifølge
Ramian, er der tre hovedtyper af fænomener et casestudie kan undersøge: systemer, forløb og
personer. (Ramian, 2007, s. 24) I dette projekt undersøges der et forløb, et forløb over tid, hvor casedelene anvender facebook. Perioden der undersøges koncentreres til kun at fokusere på det indhold,
der er distribueret via profilerne eller siderne i tre måneder - perioden d. 1. marts til d. 1. juni 2011.
Der er ikke meget indhold på Hasle Biblioteks facebookside, da den er forholdsvis ny, hvilket betyder,
at det giver mest mening at medtage al det tilgængelige indhold, der er udsendt via siden. De
resterende profiler og sider undersøges for det indhold, der er udsendt i den valgte periode. Guvå og
Hylander påpeger, at der allerede sker en form for tolkning af indholdet under indsamlingen,
eftersom forskeren er indstillet på sociale interaktioner, men de siger samtidig at uanset, hvilken
indsamlingsmetode der anvendes, bliver beskrivelsen af den sociale virkelighed afhængig af de
betydningsforhold, forskeren tillægger de sociale handlinger der studeres. (Guvå & Hylander, 2005, s.
39-40) I forbindelse med teoretisk udvælgelse af data skriver Guvå og Hylander, at det ikke går an på
29

Positivismen har sit udspring i naturvidenskaben, og grundholdningen er, at al viden er begrænset til sansedata og
at denne viden kun kan opnås gennem metodisk observation af virkeligheden. (Thurén, 1996, s. 13-14)
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forhånd at bestemme, hvor meget materiale der skal indsamles. Dataindsamlingen foregår indtil
forskeren vurderer at nye data ikke længere tilfører noget væsentligt. De betegner det som en meget
vilkårlig vurdering, der sandsynligvis bygger på forskerens egen ”mæthedsfornemmelse”, som de
kalder det. (Guvå &Hylander, 2005, s. 40) I dette projekt er der dog, som nævnt, afsat en vis periode,
der samles data indenfor, hvilket umiddelbart strider mod Guvå og Hylanders anvisninger, men da de
begge, givet deres baggrund indenfor psykologien, har arbejdet med interviews og observationer, må
man formode, at deres forståelse af bygger herpå. De ville derfor kunne indsamle flere interviews
eller observationer, hvis deres datamængde ikke var tilstrækkelig. I dette projekt sammenlignes et
forløb over tid. Dermed må det indhold, der er distribueret via case-delenes profiler og sider
udelukkende udgøre det datagrundlag indholdsanalysen behandler. Det indhold, der analyseres vha.
grounded theory kan ses i Bilag 16: Indholdsanalyse, s. 282. Her er indholdet fra case-delens profiler
og sider udtrukket vha. screenshots og gengivet.

Kodning af data
Andet punkt i Fig. 7: Centrale begreber i grounded theory, s. 28, er kodning af de data, man har
indsamlet, hvilket er en induktiv proces30, hvor man stiller spørgsmål til sit materiale. Hvad siger disse
data om det der undersøges? Hvad er det for hændelser, der beskrives i disse data? Herigennem
udskilles hændelser, der via kodning (benævnelse) gives et betydningsindhold. I begyndelsen er
kodningen åben og forudsætningsløs og alt betegnes som værende af interesse. Senere benævnes
(kodes) også de kategorier af hændelser, der efterhånden udvikles til begreber. Derefter kodes
relationer mellem begreber og til sidst kodes en såkaldt kerneproces31. Via kodning vokser en
kodenøgle frem, der senere anvendes i den komparative analyse. (Guvå & Hylander, 2005, s. 41)
Indikatorer er betegnelsen for ord eller flere sætninger i den rå datamængde. De giver et fingerpeg
om en hændelse eller et hændelsesforløb i dataene, som forskeren finder interessant og ønsker at
registrere. Man koder ofte indikatorerne som verber, verbalsubstantiver eller beskrivende sætninger.
Ifølge Guvå og Hylander skelner Glaser og Strauss mellem in vivo-koder (informantens egne ord, eller
andre almindeligt forekommende ord i det miljø, der observeres) og in vitro-koder (Disse koder er
mere teoretiske i deres natur). Ifølge Guvå og Hylander er det en fordel i størst udstrækning af
anvende in vivo-koder, for ikke at risikere at blive hængende i en katagorisering eller teoretisering,
der udspringer af alt for almene eller allerede eksisterende abstrakte begreber. (Guvå & Hylander,
2005, s. 42) De kodede indikatorer bliver senere til grundlaget for de begreber, der efterfølgende
skabes. Guvå og Hylander kalder disse begreber for dynamiske begreber, fordi de hele tiden kan
forandres. I denne del af processen stilles der følgende spørgsmål til data: Hvad er det for hændelser,
der beskrives i data? (Guvå & Hylander, 2005, s. 42-43)

30

I en induktiv proces drager man almene generelle slutninger ud fra empiriske fakta. Man kan aldrig være 100 %
sikker på en induktiv slutning, eftersom den bygger på empirisk materiale, som sjældent er fuldstændigt. (Thurén,
1996, s. 18-19)
31

Formålet med grounded theory er at generere en teoretisk model, der virker, at de hændelsesforløb, der udforskes
kan forstås og forklares. Der må derfor være en rød tråd der sammenbinder de forskellige dele, dvs. begreber og
mønstre, til en helhed – en såkaldt kerneproces. (Guvå & Hylander, 2005, s. 47)
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Komparation
Det tredje punkt i Fig. 7: Centrale begreber i grounded theory, s. 28 er en sammenlignende analyse,
der foregår parallelt med kodningen. Her efterprøves den orden, der opstår gennem kodningen. Der
er her tale om en mere analytisk deduktiv proces32, hvor nye indikatorer sammenlignes med allerede
kodede indikatorer. Man spørger derfor om: Er disse udsagn/observationer indikatorer på samme
hændelsesforløb? Hvilke hører sammen og hvilke hører ikke sammen? Via disse sammenligninger kan
forskeren få en ide om, hvordan kodede indikatorer kan samles i forskellige kategorier, der så igen
kodes. Dette kaldes kodede kategorier og de udgør forstadier til de dynamiske, mere og mere
abstrakte begreber, der senere udvikles. (Guvå & Hylander, 2005, s. 44-45)
Konceptualisering
I dette stadie af metoden er formålet at skabe nye teoretiske modeller. Eksisterende teori skal kun
anvendes, når den kan bidrage til at skabe nye teoretiske modeller. Forskeren bør derfor lade data
vise vej til teorien og nedskrive refleksioner og sammenligninger i memoer33. (Guvå & Hylander,
2005, s. 45-46) Forud for dette projekt har jeg dog udarbejdet to projekter, der begge omhandlede
sociale medier og den model, jeg nævnte tidligere i indledningen (Jf. 3. Indledning). Derfor er det
utopi at tro, at jeg som forsker kan fralægge mig en enhver forforståelse omkring emnet, sådan som
man bør i kodningen af datamaterialet. Ifølge Guvå og Hylander, præsenteres forforståelsen ikke fra
begyndelsen når man anvender grounded theory, men når teorier eller tidligere erfaringer dukker
frem fra erindringen og viser sig som relevante for undersøgelsen, anvendes disse på samme måde
som andre indsamlede data. (Guvå og Hylander, 2005, s. 18-19) Samme tilgang anvendes i dette
projekt. På dette stadie dannes kerneprocessen ud fra spørgsmålet: Hvilke sociale handlinger eller
interaktive mellemmenneskelige processer kan skelnes?
Grounded theory beskrives, som nævnt, som en teorigenererende metode, hvor formålet er at lave
nye teorier, men eftersom jeg allerede har udarbejdet en model, der muligvis er brugbar i forbindelse
med dette projekt og brugen af grounded theory kun udgør en del af dets datagrundlag, er det ud fra
min forforståelse muligvis ikke nødvendigt at skabe en helt ny model ud fra de antagelser
indholdsanalysen vil bidrage med. I stedet er det mere sandsynligt at analysen vil kunne bruges til at
udvikle den allerede eksisterende model til folkebibliotekernes fordel. Guvå og Hylander er ikke
afvisende over for denne mulighed. De har selv udarbejdet et studie af, hvordan deltagelse i
demonstrationer påvirker demonstranternes og politibetjentes holdninger og indstillinger til folkelige
manifestationer, samt politiets og samfundets forpligtelser i forbindelse med demonstrationer.
Projektet bestod af tre delstudier og de fandt det berigende at udforske et område med forskellige
metoder og ud fra forskellige perspektiver. De afslutter deres værk om grounded theory med dette
udsagn:
32

I en deduktiv proces drager man en logisk slutning, der betragtes som gyldig, hvis den er logisk sammenhængende.
Derimod behøver den ikke være sand i den forstand, at den stemmer overens med virkeligheden. (Thurén, 1996, s.
22-23)
33

I grounded tehory nedskriver forskeren de ideer, tanker og slutninger, der vokser frem under forskningsprocessen.
Dette foregår kontinuerligt med kodning og komparation. Memoer kan betragtes som den råde tråd, som forskeren
efterhånden kan binde materialet sammen med. Memoer kan udgøres af en sætning, et udkast til flere sider eller
f.eks. et afsnit, men skal ikke bestå af detaljerede beskrivelser. De repræsenterer den abstrakte tænkning. Momoer og
data holdes for sig. (Guvå & Hylander, 2005, s. 46-47)
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”Som en følge af dette projekt er vi i stadigt højere grad begyndt at tænke over muligheden af at
anvende grounded theory, ikke blot som en måde at skabe nye teorier på, men også som en
mulighed for at udvikle den teoridannelse, der allerede findes indenfor et forskningsområde.”
Gunilla Guvå & Ingrid Hylander
(Guvå & Hylander, 2005, s. 105)

I henhold til denne mulige anvendelse af teorien, vil indholdsanalysen dermed også blive brugt som
et indspark til Arbejdsspørgsmål 5: Hvordan udnytter danske folkebiblioteker det potentiale facebook
har som medie?
En gennemgang af indholdsanalysen kan ses i Bilag 16, s. 282.
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Hvordan stemmer bibliotekernes brug af facebook overens med det potentiale mediet
har?

Dette spørgsmål besvares delvist ved at sammenholde 8. Arbejdsspørgsmål 3: Hvilket formål kan et
folkebibliotek have med at etablere en profil eller en side på facebook, og hvordan vurderer de selv
profilens eller sidens succes? med 9. Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan anvender folkebibliotekernes
facebook i praksis? og 7. Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er facebook? Derudover inddrages en
spørgeskemaundersøgelse foretaget i blandt de netværk, der er tilknyttet de forskellige dele af casen
på facebook.

En indholdsanalyse med groundend theory vil kunne kaste lys over den måde bibliotekerne vælger at
kommunikere med deres brugere via facebook, og selv om der ligger en del information tilgængelig
på profilerne og siderne med brugernes umiddelbare respons eller mangel på samme i forhold til
indholdet, vil indholdsanalysen ikke kunne kaste lys over brugerens egentlige vurdering af profilens
eller sidens værdi. En spørgeskemaundersøgelse defineres som en undersøgelse af et relativt stort
antal personer om et relativt begrænset antal variable – og belysningen af de nævnte forhold, sker på
et relativt overfladisk nivieau. (Watt Boolsen, s. 14-15) Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres vha.
Surveymonkey34, der er et værktøj til internetbaserede spørgeskemaundersøgelser. Det udvikles vha.
bogen Spørgeskemaundersøgelser: Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene af Merete
Watt Boolsen35 og Gitte Lindermann36 fra 2008 og udarbejdes således, at der kun er ét skema, som
34

Surveymonkey er et online redskab, hvormed man kan konstruere et spørgeskema, der via link kan distribuere
dette samt indsamle data, når skemaet besvares. (SurveyMonkey, 2011)
35

Merete Watt Boolsen er lektor i sociologi og metode på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. (Watt
Boolsen, 2008)
36

Gitte Lindermann er cand. scient. pol. og sygeplejerske. Hun har skrevet bogens første kapitel. (Watt Boolsen, 2008)
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anvendes til samtlige case-dele. Det besvares anonymt. Efter aftale med case-delenes
repræsentanter, distribueres det via et link på de enkelte case-deles profiler og sider, enten på de
såkaldte vægge37 eller via den beskedfunktion, der er tilgængelig fra profilerne. Nærmere detaljer
om aftalen med de enkelte case-dele kan ses i Bilag 2: Samtykkeerklæring.
I Fig. 8, Spørgeskemaets opbygning, s. 34, ses en oversigt over spørgeskemaets konstruktion. Først
føres man, som respondent, igennem en række indledende spørgsmål om baggrundsvariable38, ens
generelle forhold til folkebiblioteker og facebook, men kort efter guides man ud på et spor, der
handler om den del af casen, man er tilknyttet på facebook. Hele skemaet inkl. spørgsmål kan ses i
Bilag 17: Spørgeskema, s. 320 og det består af en blanding af handlings – og holdningsspørgsmål39.
(Watt Boolsen, 2008, s. 46-87)
Da webundersøgelser, ifølge har tradition for at opnå et meget lavt antal besvarelser, (Watt Boolsen,
2008, s. 31) laves et femte spor i spørgeskemaundersøgelsen, der skal opfange de respondenter, der,
selv om de guides ikke ved hvilket spor de skal vælge i skemaet. Samtidig skal sporet undersøge de
brugere, der ikke er tilknyttet et bibliotek på facebook, de såkaldte ikke-brugere40. Jeg distribuerer
derfor også skemaet via mit eget personlige netværk på facebook for at opnå flere besvarelser.
Det forventes ikke, at webundersøgelsen vil blive repræsentativ, hverken for de enkelte netværk, der
er tilknyttet casen eller den gruppe, der er tilknyttet mit eget netværk på facebook. Man vurderer
ofte en spørgeskemaundersøgelse ud fra muligheden for at generalisere, (Watt Boolsen, s. 31)men
de statistiske resultater er nødvendigvis ikke så interessante, som de eventuelle kommentarer,
skemaet kan indsamle, hvilket også har dannet grundlag for skemaets konstruktion. Inden
undersøgelsen distribueres til delene af casen, pilottestes skemaet, og det vurderes om skemaet kan
forstås. Det færdige skema kan ses i Bilag 17: Spørgeskema, s. 320.

37

Alle de opdateringer, man laver ses på væggen på ens profil eller side. Begrebet uddybes i 7. Arbejdsspørgsmål 2:
Hvad er facebook? s. 48.
38

Baggrundsvariable er spørgsmål, der belyser hvem respondenten er, herunder køn, alder, bopæl mv. De kan bruges
til at identificere sammenhænge (Watt Boolsen, s. 48).
39

Handlingsspørgsmål omhandler mere faktuelle oplysninger og trækker på respondentens viden og erfaring.
Holdningsspørgsmål kan i nogle tilfælde anvendes til at forklare handlingsspørgsmål. Sidstnævnte spørgsmål er mest
sensitive overfor små ændringer i formuleringer, da der kan være forskellige holdninger til ordene. (Watt Boolsen, s.
66)Derfor er de forsøgt konsekvente i dette skema. Tvetydige ord, lange spørgsmål, ledende spørgsmål og tekniske
udtryk er forsøgt undgået. Der bestemmes endvidere en gennemgående sprogbrug, herved bl.a. de danske versioner
af facebooks begreber. Holdningsspørgsmålene er ofte lukkede spørgsmål, hvor respondenten tager stilling til udsagn
på en skala. (Se Bilag 17: Spørgeskema) I nogle tilfælde er der lavet åbne holdningsspørgsmål, selvom de normalt er
tidskrævende at besvare. (Watt Boolsen, 2008, s. 46-47) Men det skyldes ønsket om at modtage kommentarer, der
kan belyse brugernes holdning til profilerne og siderne.
40

Ikke- brugere er normalt en betegnelse indenfor biblioteksvæsenet, der betegner de brugere, der ikke bruger
bibliotekerne. (Danmarks Biblioteksforening, 2003) I denne sammenhæng anvendes betegnelsen for de personer, der
ikke er tilknyttet et bibliotek eller et biblioteksfagligt tilbud på facebook.
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INDLEDENDE DEL
Korte oplysninger om dig selv
Din region
Dig og dit bibliotek
Dig og din facebookprofil
Facebookreklamer
UDSLUSNING TIL CASE-DELENES SPOR
Hvor er du henvist til dette spørgeskema fra?

Aarhus
Hovedbibliotek

Hasle Bibliotek

Gamingprojektet

Mindspot

Opsamlingspor

Er du tilknyttet
Aarhus
Hovedbibliotek
på facebook?

Er du tilknyttet
Hasle Bibliotek
på facebook?

Er du tilknyttet
Gamingprojektet på
facebook?

Er du tilknyttet
Mindspot på
facebook?

Er du tilknyttet
biblioteker eller
biblioteksfaglige
tilbud på
facebook?

Dig og Aarhus
Hovedbibliotek

Dig og Hasle
Bibliotek

Dig og Gamingprojektet

Dig og Mindspot

Hvis ja: Hvilke er
du tilknyttet?

Beskriv med
dine egne ord,
hvorfor du har
valgt at blive
tilknyttet Aarhus
Hovedbibliotek

Beskriv med
dine egne ord,
hvorfor du har
valgt at blive
tilknyttet Hasle
Bibliotek

Beskriv med
dine egne ord,
hvorfor du har
valgt at blive
tilknyttet
Gamingprojektet

Beskriv med
dine egne ord,
hvorfor du har
valgt at blive
tilknyttet
Mindspot

Hvis nej: Hvorfor
er du ikke
tilknyttet et
bibliotek eller et
biblioteksfagligt
tilbud på
facebook?

Din holdning til
Aarhus
Hovedbiblioteks
facebookside

Din holdning til
Hasle Biblioteks
facebookside

Din holdning til
Gamingprojektets
facebookprofil

Din holdning til
Mindspots
facebokprofil/
side

Dig og
biblioteker og
biblioteksfaglige
tilbud på
facebook

Din holdning til
kommentarer

Din holdning til
kommentarer

Din holdning til
kommentarer

Din holdning til
kommentarer

Dit overordnede
indtryk

Dit overordnede
indtryk

Dit overordnede
indtryk

Dit overordnede
indtryk

Dig og
computerspil

FÆLLES AFSLUTTENDE DEL
Har du en biblioteksfaglig baggrund?
Fig. 8: Spørgeskemaets opbygning
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Den metodiske tilgang til projektet defineres som grundlæggende hermeneutisk. Hermeneutik
betyder fortolkning og er en gammel fortolkningstradition, der består af tre dele: forståelse,
udlægning og anvendelse. (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004, s. 311) Et af de vigtigste begreber inden for
hermeneutikken er forforståelse. Her henvises til den forståelse, som altid går forud for selve
forståelsen. Før man f.eks. går i gang med at læse en bog, vil man have en forventning, en mening
eller fordom om bogens indhold. Gadamer41 betegner forforståelse som fordomme. Dette skal ikke
forstås negativt, men i højere grad som en menneskets forventning og formeninger, som
kendetegner vores måde at være til stede på. Vi er aldrig forudsætningsløse, når vi tolker verden,
mener Gadamer, og vores forforståelse udgør en samlet horisont, som er det synsfelt, der omfatter
alt, der er synligt fra et bestemt punkt. Denne horisont er det, man tolker ud fra. (Birkler, 2007, 9698) Som nævnt har jeg forforståelse fra mine tidligere projekter.
Hermeneutikken bygger på princippet om den hermeneutiske cirkel, der består af små dele og en
helhed.

Begyndende
helhed

Del

Del

Del

Del

Fig. 9 Den hermeneutiske cirkel

Delen kan kun forstås, hvis helheden inddrages og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af
delene. Det er relationen mellem de enkelte dele og helheden der gør det muligt, at vi kan forstå og
tolke. (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004, s. 311-12) Når man tolker andre menneskers oplevelser ud fra
sine egne følelser og oplevelser, befinder man sig dog på meget usikkert område, skriver Thorsten
Thurén, og oplevelser og følelser kan ikke testes intersubjektivt. Dette kan i nogle tilfælde gøre
hermeneutiske tolkninger relative. Thurén har et eksempel, med et mord. Man udforsker dette vha.
hårde data hentet fra kemi, fysik, medicin osv. Men når man skal analysere vidneudsagn og diskutere
de mistænktes motiver, så tolker man bløde data, som analyseres hermeneutisk. I praksis må man
acceptere, at motiver kan have større eller mindre sandsynlighed. Men at der findes en sandhed
betvivles dog ikke. Anderledes er det, hvis man fortolker et kunstværk. Værket kan fortolkes på
mange forskellige måder og man kan ikke afgøre, hvilken, der er den rette. Man kan derfor tale om,
41

Hans-Georg Gadamer (f1900) var i 1938-47 Professor i filosofi i Leipzig. Gadamer influerede hermeneutikken og
påpegede, at neutralitet er et underordnet element i vor erfaring, som man ikke kan forestille sig uafhængig af
bindingen til oplevelsen af en konkret historisk periode. (Bor & Petersma, 1997, s. 356)
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at de forskellige tolkninger kompletterer hinanden, frem for at udelukke hinanden. Hermeneutikken
åbner med sin indsigt op for erkendelsesmuligheder, der er utilgængelige for positivismen. Den
hermeneutiske erkendelse er mere usikker end den positivistiske, men også rigere og mere
nuanceret. (Thurén, 1996, s. 43-49)
Thuén påpeger, at betegnelsen hermeneutisk cirkel ikke er velvalgt, da erfaring og forudforståelse
forudsætter hinanden i en kredsgang, hvor man bevæger sig fremad. Thurén henviser til betegnelsen
hermeneutisk spiral. (Thurén, 1996, s. 57)
I dette projekt forstås den hermeneutiske tilgang til emnet, som en spiralformet bevægelse, hvor
man som udgangspunkt har en forforståelse. Herefter analyserer man det emne, man har en
forforståelse om, og reflekterer efterfølgende. Denne proces gentager man ud fra den erfaring, man
opnåede fra sidste refleksionsrunde.

Fig. 10 Den hermeneutiske spiral

Uanset hvor man gange omgange af analyse og refleksion, man gennemfører, vil man ifølge Thurén,
altid skulle revidere sine opfattelser. Spiralen bygger dog på, at erfaring skaber en bedre
forudforståelse, som omvendt betyder, at man opfatter finere nuancer i næsten iteration. (Thurén,
1996, s. 56-57)
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Følgende figur viser projektets metodiske struktur

•Arbejdsspørgsmålet belyses ud fra litteratur og teori
om folkebibliotekets formål

•Arbejdsspørgsmålet belyses ud fra litteratur og teori
om facebooks tekniske og sociale aspekter.

• Arbejdsspørgsmålet belyses ud fra Interviews med
repræsentatanter for casen samt relevant litteratur.

• Arbejdsspørgmålet belyses igennem en
Indholdsanalyse ud fra grounded theory, som
suupleres med førnævnte interviews, hvor det er
relevant.

• Arbejsspørgsmålet belyses ud fra de resultater,
der fremkommer af de foregående
arbejdsspørgsmål som suupleres med en
spørgeskemaundersøgelsenOpsamling på de
foregående arbejdsspørgsmål blandt de netværk,
der er tilknyttet de enkelte dele af casens
facebookprofiler - og sider.

Fig. 11 Projektets metodiske struktur
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Følgende afsnit vil behandle de danske folkebibliotekers opståen, formål og den ideologi de bygger
på. Afsnittet lægger ud med et rids af de historiske forhold, der har haft betydning for dannelsen af
det folkebibliotek, vi kender i dag og svarer dermed på det første arbejdsspørgsmål under
Problemfelt I; Hvad er et folkebibliotek og hvad er dets grundlæggende formål? Afsnittet ender med
en gennemgang af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussens og Henrik Jochumsens
biblioteksmodel, der blev bragt i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet fra 2010.
Det er i vigtigt at understrege, i forbindelse med dette afsnit, at jeg ikke vil argumentere for,
folkebibliotekernes brug af facebook som historisk determineret. Den historiske gennemgang skal
blot illustrere det ideologiske grundlag, der udgør fundamentet for folkebiblioteket i dag og forklare
hvilken arv, man som folkebibliotek forsøger at varetage og opfylde via den lovgivning, der er
gældende i dag.

AFSNITTETS STRUKTUR
1. HVAD ER FOLKEBIBLIOTEKETS
GRUNDLÆGGENDE FORMÅL?
2. HVAD ER ET FOLKEBIBLIOTEK?
Hvordan definerede man et 'godt'
bibliotek?
Udvidelse af biblioteksbegrebet
3. FOLKEBIBLIOTEKET ANNO 2011
Biblioteksmodellen
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Folkebibliotekernes formål og virksomhed
§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel
aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til
rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer,
herunder Internet og multimedier.
Stk. 2. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.
Stk. 3. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information
om samfundsforhold i øvrigt.
§ 2. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved
udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse
kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter,
være afgørende.
(Lov om Biblioteksvirksomhed, 2000, s. 9)

Ovenstående paragraffer stammer fra den gældende Bibliotekslov fra år 2000 og sammenfatter de
formål, som biblioteket skal opretholde på nuværende tidspunkt. For dog at kunne redegøre for,
hvad et bibliotek grundlæggende er og hvorfor folkebiblioteket stadig er en stor politisk del af det
danske samfund, er det nødvendigt at gå tilbage i tiden og se på de forhold, der lå til grund for dets
opståen.

Indtil 1400-tallet havde kirken haft monopol på næsten al skriftssprog og litteratur i Vesteuropa, så
indtil Gutenbergs revolution af bogtrykkerkunsten og reformationen, var bøger meget bekostelige og
kun forbeholdt de lærde og de rige. Bøgerne var ofte skrevet på latin eller græsk, hvilket gjorde det
vanskeligt at udbrede den nye viden der ellers blomstrede i perioden. Fred Lerner skriver i sin bog
The Story of Libraries: from the invention of writing to the computer age fra 2002, at der omkring
oplysningstidens begyndelse fandtes biblioteker, men ikke som vi kender dem i dag.

“The published accounts of the voyages of the great Age of Discovery; the scientific writings of
Copernicus and Galileo, of Harvey and Newton; the imaginative literature of an era that had
produced Shakespeare, Moliére, and Cervantes – all were ignored by the university curriculum
and the libraries that existed to support it *…+ The Enlightenment changed all that.”
Fred Lerner
(Lerner, 2002, s. 124)

1700-tallets oplysningstid medbragte en ny optimistisk tro på menneskets fornuft og en ny
overbevisning om, at det var nødvendigt at udbrede kendskabet til al menneskelig viden med det mål
at frisætte mennesket fra traditionens bånd. Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen
skrev i Oplysning i Senmoderniteten fra 2006, at Kants essay Hvad er Oplysning fra 1783 vider denne
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nye tankegang. Kant mener, at fornuften er det middel, som mennesket skal tage i anvendelse for at
for at myndiggøre sig, men selvom mennesket grundlæggende er et fornuftsvæsen, er udviklingen af
fornuften, for ham, ikke en automatisk proces. Det er her oplysningen skal træde til. (Jochumsen &
Hvenegaard, 2006, s. 14) Ifølge Jochumsen og Hvenegaard Rasmussen bygger folkebiblioteket i høj
grad på denne oplysningtanke, men det bygger ikke alene på troen på oplysning og forandringer. De
henviser til George Ticknor, der var en af initiativtagerne til The Boston Public library, der var et af
verdens første større folkebiblioteker. Han betragtede folkebiblioteket som en forandrings og
stabiliseringsagent i samfundet. Han ønskede, at det skulle medvirke til at bedre forholdene for ”The
common man” samtidig med at biblioteket skulle beskytte ham mod samfundsomvæltende agitation.
(Jochumsen & Hvenegaard, 2006, s. 14) Ticknor var amerikaner og de amerikanske biblioteker var
sammen med de engelske biblioteker, inspiration til det spirende folkebiblioteksarbejde, der
begyndte i Danmark omkring slutningen af 1800-tallet.

Med indførelsen af almindelig undervisningspligt og et offentligt skolesystem, skete der store
fremskridt i den danske befolknings læseevne, (Svane-Mikkelsen, 2001, s. 13) og Andreas Schack
Steenberg42 skrev tilbage i år 1900 om de danske folkebogsamlinger43 og det oplysningsarbejde disse
var et bevis på.

” Man forsvarer Folkebogsamlingerne ud fra deres Betydning for den politiske og sociale Udvikling.
Sammen med Folkeoplysningens Vækst – om ikke fuldt jævnsides med den – er gaaet Samfundets
Demokratisering. Det er nok værd at tænke over den Stilling, som den >>jævne<< Mand indtager i
vore Dage, sammenlignet med for blot hundrede Aar siden. Valgret og Valgbarhed til politisk og
kommunale Magtstillinger, indflydelse paa Erhvervslivet gennem Fagsammenslutninger har givet
Folkets store Masse en Magt og et Ansvar, som ingensinde før. Derved udvides den enkeltes
Synskreds, men derved forøges ogsaa Trangen til Kundskab og selvstændig Tænkning.”
(Steenberg, 1900, s. 13-14)

Steenberg bidrog, først og fremmest til at Danmark fik et overordnet og samlet syn på det
oplysningsarbejde, et bibliotek skulle udføre: at gennem bogen skal den enkelte uddanne og oplyse
sig selv. (Emerek, 2001, s. 91-92) I 1876, 24 år inden Steenberg skriver sin bog om
Folkebogsamlingerne, påbegyndes den første form for statsligt tilskud til bibliotekerne i Danmark,
men det er først tyve år efter bogens udgivelse, at den første bibliotekslov vedtages i 1920,

42

Andreas Schack Steenberg var adjunkt ved Horsens lærde skole 1882 og var med i Horsens byråd. Fra 1885 var han
formand for arbejderundervisning med aftenskole i byen og oprettede en lille bogsamling for aftenskolen, hvormed
han blev bibliotekar. Han tog kontakt til biblioteksledere i England og Amerika, hvilket gav ham viden om den angloamerikanske public library ideologi som han formidlede videre til den danske bogsamlingsbevægelse. (Evald, 2001)
43

Folkebogsamlingerne var nogle af de første biblioteker i Danmark, der var åbne og gratis for alle borgere, hvilket
stod i modsætning til de lukkede universitetsbiblioteker. (Steenberg, 1900, s. 10-11)
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foreløberen for den lov, der er gældende i dag. Den gjorde det muligt for staten at støtte driften af
de lokale folkebiblioteker. (Emerek, 2001, s. 90)

Efter Bibliotekslovens oprettelse i 1920 afholdt man et møde i Danmarks Biblioteksforening i 1928,
som illustrerede, hvordan man på den tid var uenige om, hvordan man skulle definere, hvad et godt
bibliotek var. Striden omhandlede en årelang intern diskussion om, hvad formålet med
folkebiblioteket var. Kortfattet kan den beskrives som uenighed mellem ”de gamle” og ”de
moderne.” (Emerek, 2001a, s. 11-14) De såkaldte ”gamle arbejdede med små bogsamlinger udenfor
byerne og var i stort omfang inspireret af det grundvigske ”levende ord”, hvorigennem man
traditionelt overleverede kundskab og dannelse, mens læsning blev betragtet som underholdning.
Størstedelen af disse samlinger bestod af billige skønlitterære titler. (Emerek, 2001a, s. 14-15) ”De
moderne”, der var inspireret af den angelsaksiske bibliotekstradition, vægtede derimod læsningen
tungere i forbindelse med tilegnelsen af kundskab og oplysning. De skelnede dog mellem forskellige
typer af læsning og ønskede, at bibliotekerne skulle udlåne litteratur, der førte folk opad og ikke
nedad, som de beskrev det. Herunder hørte faglitteraturen. Skønlitteratur var ikke nødvendigvis af
det onde, for det kunne bidrage til den enkeltes personlighed og kunne udvikle ”Kærlighed til
Folkesproget” som Steenberg udtrykte det, men der var god og dårlig skønlitteratur. (Emerek, 2001a,
S. 16-17) Striden afsluttedes på mødet, da det slutter med en afstemning, hvor man valgte samlet at
gå ”de modernes” vej. (Emerek, 2001a, s. 11-20)

Siden 1928 har man løbende revideret biblioteksloven, men ifølge Jochumsen og Hvenegaard
Rasmussens Oplysning i senmoderniteten, skete der omkring 1960’erne et væsentligt skifte i
folkebibliotekernes forestilling om oplysning. Der havde hidtil kun fandtes en forestilling om
oplysning: at der var ét medium: bogen. Kvalitet blev betragtet som noget universelt, der kom til
udtryk i det enkelte værk, men med en ny generation af bibliotekarer i slutningen af 1960’erne
begyndte man at diskutere kvalitetsbegrebet med udgangspunkt i brugernes behov og fokusere på
nye og mere udadrettede former for formidling. Dette brød med den mere passive og neutrale
formidling, som hidtil havde været kendetegnende for folkebiblioteket. (Jochumsen &Hvenegaard
Rasmussen, 2006, s. 18) Man begyndte at tage hensyn til brugernes forskellige sociale og kulturelle
baggrunde og formidlingsaktiviteterne forrykkede sig fra det materialeorienterede til det
brugerorienterede, ligesom biblioteket åbnede mere op for den tidligere så foragtede
populærlitteratur. Biblioteket udviklede sig fra kun at have én overordnet funktion til at få mange
forskellige. Fra kun at være et center for oplysning, blev det også til et mødested, et kulturcenter og
et servicested for mindre lokale erhvervsdrivende. (Jochumsen, 2006, s. 18) Dette syn på
folkebibliotekets forandring stemmer overens med Marianne Andersson og Dorte Skot-Hansens
opfattelse af den efterfølgende periode, hvor der dog også sker en væsentlig ændring af den
daværende bibliotekslov. I 1983 bliver loven ændret således, den automatiske statslige
budgetrefusion bliver erstattet med kommunale bloktilskud. Det lokale bibliotek afhang nu af den
pågældende kommune og den lokale kommunalbestyrelses fortolkning af biblioteksloven.
(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 9)
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”Drømmen og lighed, ensartethed og universalitet indenfor bibliotekssystemet afløses af mere
differentierede og varierede biblioteksløsninger. Fra topstyrede løsninger på
biblioteksplanlægningsområdet råder nu en mere kaospræget planlægning, som er overladt til det
lokale selvstyre.” *…+ For de fleste biblioteksfolk har denne kulturelle frisættelse virket foruroligende
og man har frygtet for folkebibliotekets fremtid i fri konkurrence uden det statslige engagement,
som ellers har været ubrudt siden finanslovstilskuddet til sognebiblioteker i 1882.
(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 9)

Med dette historiske rids, kan man begynde at bevæge sig ind på spørgsmålet om, hvad
folkebibliotekets skal kunne i Danmark i år 2011.

Tilskuddet til folkebibliotekernes drift forvaltes i dag stadig af kommunerne og efter
kommunalreformen i 2007 blev der lavet store ændringer på biblioteksområdet. Der blev færre og
større biblioteker og man fandt det dermed nødvendigt at diskutere folkebibliotekets plads i
samfundet. Det gjorde man med rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet i 2010, som der
henvistes til i indledningen af denne rapport, i hvilken man ønsker at komme med anbefalinger og
forslag til, hvordan man kan udvikle folkebibliotekerne, så de fortsat kan være let tilgængelige tilbud
for alle. (Styrelsen for bibliotek og Medier, 2010, s. 8) Rapporten er skrevet ud fra en opfattelse af, at
Danmark er et vidensamfund, hvor viden er den største enkelte bidragsyder til frembringelse af
værdi. Den globale konkurrence indebærer, at kompetence og innovation er forudsætningen for
kunne konkurrere med lavtlønslande, og udvalget bag rapporten mener, at bibliotekerne skal spille
en stor rolle i vidensamfundet, fordi de kan muliggøre, at danskerne kan finde den relevante
information og omsætte den til den nødvendige viden. I vidensamfundet er der, ifølge udvalget,
overflod af information pga. internettet og bibliotekernes tilbud og materialer konkurrerer derfor
med andre tilbud om borgernes opmærksomhed. Det er derfor vigtigere end nogensinde før at gøre
bibliotekernes tilbud synlige attraktive og så vidt mulige tilgængelige via internettet. (Styrelsen for
Bibliotek og Medier, 2010, s. 9-20)

Samme opfattelse havde Jochumsen og Hvenegaard Rasmussen i 2006, da de skrev Oplysning i
senmoderniteten, i hvilken de argumenterede for, at pga. den øgede konkurrencesituation, som
bibliotekerne befinder sig i, ønsker mange biblioteker at gøre biblioteksbesøget til en oplevelse. I
teksten henviser de til de amerikanske økonomer Joseph Pine og James Gilmore, der har skrevet
bogen The experience economy – work is a theatre and every business a stage fra 1999, i hvilken de
argumenterer for at samfundet er på vej ind i det de kalder oplevelsesøkonomien. Traditionelle
konkurrenceparametre som pris, kvalitet og service kan ikke længere stå alene i en intensiveret
global konkurrence. Den største vækst, mener de, skabes derimod igennem oplevelser. Deres
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argument er et eksempel med kaffe, der i sin rå stand ikke koster meget. Efter at blive ristet og
pakket, stiger den i værdi, men den egentlige pointe er, at en kop kaffe på en café kan koste 20 kr.
mens den på Markuspladsen i Venedig koster 100 kr. Det er dermed de oplevelser, der knytter sig til
et givent produkt, der genererer økonomisk vækst. Jochumsen og Hvenegaard mener, at selvom
folkebibliotekerne ikke er underlagt markedsøkonomien, befinder de sig også i en
konkurrencesituation med andre kultur – og informationstilbud, og er derfor nødt til i stigende grad
at tiltrække sig brugernes opmærksomhed. Derfor mener de, at det er oplagt at supplere bibliotekets
tilbud med en oplevelsesdimension. (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2006, s. 21)
Samme Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen har sammen med Dorte Skot-Hansen,
tilført Folkebibliotekerne i vidensamfundet en model over folkebiblioteket. Ifølge de tre forfattere har
den samfundsmæssige kontekst udviklet sig således, at globalisering, aftraditionalisering og kulturel
frisættelse, udgør den samfundsmæssige kontekst, og derfor er det folkebibliotekernes opgave at
understøtte følgende fire formål; erkendelse/erfaring, engagement, empowerment og innovation.
(Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010, s. 92)
Som man kan se i modellen nedenfor, består den af fire rum; Et inspirationsrum, et læringsrum, et
performativt rum og et møderum, i hvilke man kan udfolde de fire formål, der blev nævnt før.

Fig. 12 Model for folkebiblioteket i videns – og oplevelsessamfundet.
(Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010, s. 92)
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Herunder er formålene opstillet sammen med deres overordnede, samfundsmæssige formål, sådan
som det beskrives i Folkebibliotekerne i vidensamfundet, s. 91

Erkendelse/erfaring -->

Engagement -->

Erkendelse/erfaring og
engagement støtter det
enkelte individs
erkendelse, erfaring og
engagement i dets søgen
efter mening og identitet i
et kompleks samfund.

Empowerment -->

Empowerment støtter
udviklingen af stærke og
selvstændige medborgere,
der selv kan løse
hverdagens problemer.

Innovation -->

Innovation handler om at
give nye svar på praktiske
problemer eller at udvikle
helt nye koncepter,
metoder eller kunstneriske
udtryk.

Alle fire formål
understøtter, at vi som
nation kan klare os i den
globale konkurrence.
Formålene skal styrke
kreativitet og innovation
som konkurrenceparameter i
vidensamfundet, således
bibliotekerne kan styrke
Danmark under
globaliseringen.

Fig. 13 Folkebibliotekets formål i videns – og oplevelsessamfundet.
(Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010, s. 91)

De fire formål skal understøtte, at vi i fremtidens samfund har noget at leve af og at leve for. Ifølge
forfatterne kan biblioteket bidrage til dette gennem læring, oplevelse, engagerende møder og
mulighed for at udtrykke sig kreativt. Disse skal ses som overlappende funktioner, der spiller sammen
i bibliotekets rum, både fysisk og virtuelt. Modellen skal ikke ses som et redskab til prioritering, men
som en model over de muligheder, biblioteket skal give brugerne for selv at opleve, opdage, deltage
og skabe. De rum, der er illustreret i modellen skal ikke opfattes som fysiske rum, men i stedet som
muligheder, som kan opfyldes både i det fysiske bibliotek og i cyberspace. (Styrelsen for Bibliotek og
Medier, 2010, s. 91-92)
Skot-Hansen og hendes medforfattere foreslår, at den nye model kan bruges til at afklare de trin, der
skal til for at opnå en vision og et koncept for et bibliotek. Igen kan den også bruges til at prioritere
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de formål det enkelte bibliotek har. Det forslås at benytte modellen til at ’mappe’ bibliotekets
aktuelle tilbud funktioner som baggrund for en ændring af indretning, tilbud eller lignende. Man skal
derfor oversætte modellens abstrakte begreber til en konkret virkelighed så styrker og svagheder kan
belyses i forhold til det omkringliggende (lokal)samfund. (Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010, s.
93-94)
Herunder er skabt en oversigt over de udfoldelsesmuligheder de fire rum skal tilbyde brugeren:
’Rum’ i det
fysiske og
virtuelle
bibliotek

Muligheder i ’rummet’

’Rummet’
understøtter

Rum for meningsfulde oplevelser. (Oplevelser, der rykker os)
Rummet skal åbne for det irrationelle, følelses-mæssige og kaotiske
ved at formidle en mangfoldighed af æstetiske oplevelser.
Inspirationsrummet

Det kan ske gennem fortælling og andre kunstneriske udtryk inden
for alle medier, kulturformer og genrer.

Erkendelse/
erfaring og
innovation

Inspirationsrummet skal give brugeren lyst til at bevæge sig ud over
gængse valg og til at komme igen.

Her kan man opdage og udforske verden og dermed styrke sine
kompetencer og muligheder gennem fri adgang til information og
viden.
Læringsrummet

Læring sker i høj grad i uformelle rum, der ikke har læring som
formål.

Erkendelse/
erfaring og
empowerment

Rummet må imødekomme især de unges behov for en mere
oplevelsespræget læring gennem udviklingen af legende, interaktive
og sociale læringsformer.

Et åbent, offentligt rum, hvor borgerne som et tredje sted mellem
arbejde og hjem kan møde andre, der på samme tid er både som
dem selv og forskellige fra dem selv.

Møde-rummet

Der er brug for arenaer, hvor man støder på mennesker med andre
interesser og værdier end ens egne og møder meninger, der
udfordrer én gennem diskussion og debat.
I møderummet kan der foregå både uforpligtende, tilfældige
møder igennem lounge-indretning med avislæsning og caféliv og
mere organiserede møder, hvor temaer og problemer belyses og
debatteres.

Empowerment og
engagement

Det sidste kan ske både live og på internettet gennem
chatgrupper, blogs eller andre sociale teknologier.
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Brugerne kan, i samspil med andre, få inspiration til at skabe nye
kreative udtryk i mødet med kunst og kultur.
Det
performative
rum

Her kan brugerne få adgang til værktøjer, der understøtter deres
kreative udfoldelser og få støtte til deres kreative udfoldelser
gennem workshopper med professionelle kunstnere, designere,
udviklere mv.

Engagement og
innovation

Rummet kan fungere som en platform for formidling ved at udgive
og distribuere brugernes værker og produkter og ved at stille scener
til rådighed for deres udfoldelse.
Fig. 14: Rum i det fysiske og virtuelle bibliotek
(Styrelsen for Bibliotek og Medier, s. 92-93)

Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Dorte Skot-Hansen skriver i forlængelse af
modellen:

I det ideelle bibliotek vil disse fire rum understøtte hinanden og dermed
understøtte bibliotekets formål i viden- og oplevelsessamfundet.”
Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen
(Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010, s. 92)

Hvis man antager, at modellen er et udtryk for de formål, som folkebibliotekerne bør opfylde i 2011,
vil den i forhold til dette projekts problemstilling, kunne bruges til at anskueliggøre de virtuelle tilbud
og situationer, som de individuelle case-dele repræsenterer. Modellen vil i denne rapport blive brugt
til at identificere de grunde, casen kan have til at etablere en profil eller en side på facebook. Den vil
her blive anvendt i sammenhæng med de interviews, jeg har gennemført med repræsentanterne for
case-delene.
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Inden det er muligt at behandle de grunde, et bibliotek eller et biblioteksfagligt tilbud kan have til at
etablere en profil eller en side på facebook, er det relevant først at belyse facebook som
medieplatform, idet det er denne, der udgør projektets undersøgelsesområde. Dette afsnit afdækker
først de karakteristika, der kendetegner begrebet sociale online medier, som facebook kan defineres
som underlagt, for efterfølgende at fokusere på facebook som platform med hensyn til tekniske og
sociale udfordringer.

Danah M. Boyd og Nicole B. Ellison har i deres artikel Social Network Sites: Definition, History, and
Scholarship fra 2007 defineret sociale online netværkssider således:

”We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1)
construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of
other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of
connections and those made by others within the system. The nature and
nomenclature of the connection may vary from site to site.”
Danah M. Boyd & Nicole B. Ellison
(Boyd & Ellison, 2007, s. 1-2)

Ifølge de to forfattere er de sociale online mediers rygrad, de profiler, hvormed man kan beskrive sig
selv ud fra forskellige parametre, ofte alder, lokalitet, interesser og lign. I mange tilfælde opfordrer
medierne også brugeren til at oploade et foto af sig selv. Efterfølgende kan man identificere andre i
systemet, som man har en relation med, og de mest brugte betegnelser for disse forbindelser er
”venner”, ”kontakter” og ”fans”. Betegnelsen ”venner” kan dog være vildledende, mener Boyd og
Ellison, da der er mange forskellige grunde til, at man skaber disse online forbindelser, og de er ikke
nødvendigvis venskab i dagligdags forståelse. (Boyd & Ellison, 2077, s. 2)
Den offentlige fremvisning af disse forbindelser er et af de vigtigste elementer i de sociale online
medier, mener Boyd og Ellison, da man igennem de netværk, der opstår, kan identificere nye
kontakter og dele indhold med disse. Der er forskellige typer af indhold, der kan deles, afhængigt af,
hvilket socialt medie man taler om, men de mest almindelige typer er billeder, video, kommentarer,
private beskeder og/eller chat. (Boyd & Ellison, 2007, s. 3)
I rapporten Social online markedsføring, analyserede jeg sammen med to medstuderende i 2009,
ligeledes begrebet sociale online medier og undersøgte, hvad der kendetegner dem. Det der blandt
andet adskiller dem fra andre medietyper er det sociale aspekt, og ifølge Lon Safko og David K. Brake,
som har skrevet bogen The Social Media Bible fra 2009, bunder den sociale del af medierne i, at
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mennesker er sociale væsener og dermed naturligt interagerer med hinanden. Ifølge bogens to
forfattere kan mennesker godt lide at kende til både de gode, dårlige og grimme sider ved andre
mennesker, steder og situationer og dele dem hurtigt med hinanden. De ser sociale online medier
som skabere af konversation og med Internettets kommunikative egenskaber, kan alle deltage i
samtalen. (Andersen et. al., 2009, s. 43)
Tom Coates, hvis synspunkter vi også inddrog i rapporten, beskriver et af kendetegnene ved sociale
online medier som værende, at man, igennem medierne, opfordres til at bruge det
brugergenererede indhold, hvorved det bliver til socialt lim, som han kalder det. (Coates, 2006) Han
bidrager med endnu en vigtig egenskab ved de sociale medier:

”…that they’re looking at how each individual contribution can become part of something
that’s greater than the sum of its parts, and to feed that back to the individuals using the
service so that – fundamentally – everyone gets back more than they’re putting in.”
Tom Coates
(Andersen, 2009, s. 44)

Det output, man kan får tilbage igennem et social online medie er derfor ofte vægtet højere, end det
indhold, man selv bidrager med via mediet.

Boyd og Ellisons artikel samt rapporten om social online markedsføring, som jeg henviste til i
afsnittet om sociale medier har omhandlet sociale medier generelt og ikke specifikt behandlet
facebook, og det er derfor nødvendigt yderligere at kigge nærmere på de egenskaber platformen har.

Som nævnt i Indledningen og i projektets begrebsafklaring er det kun folkebibliotekernes brug af
profiler og sider, der undersøges i denne rapport, hvorfor deres egenskaber beskrives herunder.

Man kan som privatperson oprette en profil på facebook, hvor man kan beskrive sig selv med en del
af de parametre som f.eks. alder, lokalitet, interesser og lign., som Boyd og Ellison påpegede
tidligere. (Jf. s. 48) Man bliver ”venner” med andre profiler og fra sin egen profil kan man dele
indhold, som links, fotos mv. Her kan ens ”venner” se ens seneste opdateringer, skrive beskeder til
én, kommentere på ens indhold. (Hay, 2011, s. 150) Man kan sende hinanden private beskeder, som
andre brugere på facebook ikke kan se og man kan også sende anmodninger til sine venner. (Hay,
2011, s. 147) Herudover kan man invitere ens venner til begivenheder.
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Fig. 15 Eksempel på en : Gaming-Projektet
(Se bilag 11: Indhold på Gaming-projektets facebookprofil)

Væg/Wall: På ens profil kan man indsætte indhold i form af statusopdateringer. Det gør man på en
”væg”. Alle de opdateringer man laver ses på væggen på ens profil. De seneste aktiviteter, som f.eks.
hvem man er blevet ”venner” med på facebook og de sider man har trykket ”Synes godt om” ses
under overskriften Seneste aktivitet. Udover at indholdet bliver slået op på ens væg, bliver der også
genereret en nyhedshistorie, som kan ses på ens venners startside, når de logger på. Man har
mulighed for at kontrollere, hvilke venner der må se, hvilket indhold, ved at tilpasse sine
privatlivsindstillinger på facebook. (Facebook, 2011c)
Startside/News feed: Når man har en profil på facebook, kommer man ind på en såkaldt startside,
hvor man kan se, hvilke opdateringer/posts ens ”venner” har lavet på facebook. Opdateringer på
facebook er den måde, hvorpå man deler indhold. Det er i disse startsider, at andre brugere på
facebook kan se ens egne opdateringer. (Hay, 2011, s. 146)
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Fig. 16: Eksempel på en startside

Det er muligt selv at dele indhold, mens man er på startsiden. I
den danske version af facebook, spørges man som bruger: ”Hvad
har du på hjerte?” / ”What’s on your mind?” og opfordres
dermed til at lave en personlig opdatering.

Man kan oprette facebooksider på vegne af en virksomhed eller lign., (Jf. 4.2. Begrebsafklaring)
Facebooks skriver selv omkring sider:
“Pages are special profiles that may only be used to promote a business or other
commercial, political, or charitable organization or endeavor
(including non-profit organizations, political campaigns, bands, and celebrities)."
Facebook
(Facebook, 2011a)

Siderne er gratis at oprette og anvendes hovedsageligt til markedsføring af en virksomhed, et
produkt eller lign. På facebook kan man søge efter sider på samme måde, som man kan søge efter
profiler. De er desuden gjort søgbare for internettets søgemaskiner. Man kan udvide funktionaliteten
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på sin side ved at tilføje forskellige mere eller mindre gratis applikationer44. (Hay, 2011, s. 155) Man
kan oprette og administrere en side ud fra en personlig profil, men ifølge facebook må kun en officiel
repræsentant for en organisation, virksomhed eller lign. oprette en side. (facebook, 2011d)
På en side er der en ”væg” på samme måde, som der er én på en personlig profil. Som ved en profil,
genereres der en nyhedshistorie, der vises på den startside, der tilhører de personer, der har trykket
”Synes godt om” siden.

Fig. 17 Eksempel på en facebookside: Aarhus Hovedbibliotek
(Se Bilag 14: Indhold på Aarhus Hovedbiblioteks facebookside)

Ifølge facebook driver de nyhedshistorier, der vises på de tilknyttede personers startsider, en viral
spredning af oplysninger via deres netværk af venner. Facebook skriver selv i sin danske version:
”Det kan medføre en sneboldeffekt. Efterhånden som et eller andet bliver mere og mere
populært, er der hele tiden flere, der via nyhedshistorier hører om, at deres venner gør
det, og derefter gør det det selv. Dette medfører sidenhen, at endnu flere hører om det
via nyhedshistorier osv.”
Facebook
(facebook, 2011e)

44

Applikationer er små programmer, som facebook eller andre udviklere har lavet til at arbejde sammen med
facebooks platform. De varierer fra at være små spil, import af rss-feeds eller f.eks. en indbygget webshop. (Hays,
2011, s. 147 og 160-63)
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Facebooksider giver dermed virksomheder, kunstnere og varemærker mulighed for at fremvise deres
arbejde og kommunikere med fans. (Facebook, 2011e)

Man skal være 13 år for at kunne oprette en profil på facebook (Facebook, 2011h) og det er ifølge
New York Times-artiklen Are 5001 facebook Friends One too Many? fra 2010, ikke muligt at få mere
end 5000 venner igennem en profil på facebook. (Ball, 2010) En side er, ifølge facebook selv, en
bedre løsning end en personlig profil for virksomheder, kunstnere og varemærker, eftersom de ikke
er underlagt fanbegrænsninger, og de automatisk kan acceptere fananmodninger. (Facebook, 2011e)
Dette adskiller sig fra en facebookside, da man ved en personlig profil, skal godkende de
venneanmodninger man modtager, før man kan blive ”venner” via facebook.
Via en personlig profil, kan man kun sende en besked til 20 af sine venner ad gangen, ellers betragter
facebook handlingen som spam. Man har fastlagt denne grænse for at forhindre adfærd, som andre
kan finde generende eller stødende. Man modtager ligeledes en advarsel, hvis man sender beskeder
for hurtigt efter hinanden. Hvis man ikke overholder reglerne, kan facebook gå ind og spærre for
muligheden for at sende beskeder. Blokeringen kan vare fra nogle timer til nogle dage. Facebook gør
endvidere opmærksom på, at de ikke kan ophæve blokeringen for én. (Facebook, 2011f) Man kan
endvidere identificere og tagge sine ”venner i billeder, hvorved der skabes et link til dette på den
pågældende persons profil. (Facebook, 2011g)
Nicole B. Ellison, Charles Steinfield og Cliff Lampe, skrev i 2007 en artikel ved navn The Benefits of
Facebook ”Friends:” Social Capital and College Students’ use of Online Social Network sites. I artiklen
indikerer de tre forfattere, at facebook adskiller sig fra andre sociale online netværkssider i dens
opståen og egenskaber. Mange sociale forhold mellem mennesker, der er formet online, ender ofte
med, at man mødes i den virkelige verden og de fleste sociale online netværkssider fordrer denne
online-til-offline proces. Dog er det forfatternes påstand, at facebook understøtter den modsatte
proces. Da facebook opstod i 2004 blev facebook ikke brugt som et redskab til at møde nye
bekendtskaber online. I stedet var facebooks oprindelige formål, at man kunne oprette og bibeholde
sociale bånd mellem universitetsstuderende. Desuden er nogle af de oplysninger, man kan indtaste
omkring sig selv på facebook, information om f.eks. ens uddannelsessteder og lign. hvilket opfordrer
allerede kendte venner og bekendte til at finde én. Dermed er kontakter igennem facebook ofte
skabt offline-online. (Ellison et al., 2007, s. 1143-1144)
Facebooks vækst har været enorm og bogen The Facebook Era fra 2011, der er skrevet af Clara Shih,
giver et bud på platformens popularitet. Ifølge Shih er en af grundene til, at folk ønsker at logge ind
på et socialt netværk, hvis man kan stole på sitet og, hvis det indeholder værdifuld information. Ellers
vil de ikke selv dele værdifuld information via sitet. (Shih, 2011, s. 20)
Brugerskaren rangerer mellem alle aldersgrupper og demografi, og facebook er orienteret omkring
personligt venskab og forhold, hvilket Ellison, Steinfeld og Lampe også påpegede. Sitet har en streng
politik omkring privatliv, der begrænser adgangen til folks data og dets interface, ændrer ofte
karakter. Sitet er designet omkring virkelighedens netværk som f.eks. skoler, arbejdspladser og andre
organisationer, og det har altid opfordret sine brugere til kun at acceptere invitationer til kontakt fra
virkelige personer, de kender i forvejen. (Shih, 2011, s. 19-20)
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Hun kalder indholdet, som folk deler via facebook for:
”…instantaneous snapshots of their thoughts, feelings,
and interactions with others over time.”

Clara Shih
(Shih, 2011, s. 32)

Shihs bog er rettet mod virksomheder og lign., der ønsker at gøre sig gældende via facebook, og hun
mener, at det er kundens loyalitet, man kan opnå I forbindelse med facebook, samt viden om sin
kundegruppe. Man kan desuden identificere eventuelle problemer i forbindelse med sine produkter
eller sin service. Der gives også mulighed for at nå specifikt ud til kundegrupper med annoncer, da
brugernes oplysninger om deres interesser, bopæl, alder mv. registreres, så man kan skræddersy
annoncer til de enkelte målgrupper. Det er vigtigt som virksomhed at være brugerorienteret, da
kunden forventer personaliseret service samt ønsker at være den, der indleder et eventuelt salg. Det
bliver dermed mere og mere vanskeligt at etablere tillid imellem kunde og virksomhed. Med sociale
online medier har kunderne fået en stemme og de forventer at blive hørt og blive besvaret, hvis de
henvende sig til en virksomhed. (Shih, 2011, s. 38-40) Fordelen ved sociale netværkssider som
facebook er, at de kan skabe det Shih kalder transitiv tillid. Hvis man som virksomhed kontakter en
person via e-mail eller lign. er der ikke umiddelbar tillid til virksomheden. For at man derfor kan
skabe den tillid der mangler, hjælper det, hvis man har en fælles bekendt. Hvis en bekendt til den
mulige kunde har kontakt med en virksomhed, skal der ikke så meget til for at en af dennes bekendte
eller venner også vil få tillid til den pågældende virksomhed. Linked-in45 er en online
netværkstjenester, der eksemplificerer dette. Her kan man introducere personer for hinanden,
hvorved man i kraft af kontakten skaber tillid mellem kommende kontakter. (Shih, 2011, 42-43)
Hun mener, at facebookopdateringer føles relevante og personlige, fordi de stammer fra en person,
man kender og formodentlig bryder sig om, og det er faktisk forventet, at man deler aspekter af ens
personlighed igennem ens facebookprofil, men der er forskellige normer og måder at kommunikere
på indenfor forskellige aldersgrupper, mener Shih. (Shih, 2011, s. 33) Dette synspunkt stemmer
overens med en teori om såkaldte cybermeningsdimensioner, jeg selv og mine medstuderende
opstillede i rapporten Social Online Markedsføring i 2009. Teorien var baseret på David Weinbergers
forestilling om Internettet som en verden. I Weinbergers bog Small pieces loosly joined fra 2002,
argumenterer han for, at internettet er en kunstig verden, vi har bygget op for os selv, i hvilken der er
ligheder med også væsentlige forskelle med den virkelige verden. Fornemmelsen af rum er ulig den
virkelige verdens og afstanden mellem elementerne afgøres af links. Disse er skabt ud af
menneskelige interesser, da det enten er dem, der oprindeligt samler dem, eller dem der kalder dem
sammen i et søgeresultat. Den virkelige verdens tid er bundet op på skematisk tid, hvorimod
internettets tid adskiller sig herfra. Man kan forlade en session og vende tilbage efter behag. I forhold
til ens selv, kan man på internettet påtage sig andre personligheder, og man er ikke bundet af den
personlighed, man har i virkeligheden. I forhold til begrebet viden er internettet en vidensbase, hvor
man relativt hurtigt kan lære noget. Selv om denne viden kan kaldes usystematisk og ucertificeret
45

Linked-in er en professionelt online netværkstjeneste, hvor man etablere en profil i hvilken man beskriver sin
professionelle erfaring og ekspertise. I gennem sitet kan man skabe kontakt til andre i samme branche eller f.eks.
kollegaer. (Hay, 2011, s. 168)
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viden, kan det stadig være meningsfuldt og troværdigt, fordi det er fortalt via en menneskelig
stemme, som kendetegner meget af den viden der er på internettet. I rapporten Social online
markedsføring modificerede jeg selv og mine medstuderende Weinbergers teori og udviklede
begrebet cybermeningsdimensioner. (Andersen et al, 2009, s. 20- 25) I forhold til Weinbergers fire
dimensioner: rum, tid, selv og viden, som nævntes før, mente vi ikke, at begreberne selv og viden
beskriver internettets egenskaber tilstrækkeligt set i forhold til sociale online medier og vi
videreudviklede derfor disse til begreberne social og saglig. Vi opstillede vores fire dimensioner over
for Weinbergers i et skema, hvor der skelnedes mellem In Real Life46 meningsdimensioner og
cybermeningsdimenmsioner. Begreberne ændredes, fordi den viden der tidligere har været
tilgængelig på internettet næsten udelukkende har haft eksperter som afsender. I kraft af web 2.0.
kan brugere også bidrage med information, der nu kan valideres eller afvises af andre brugere i et
netværk og blive til viden. Det kan endda ændres, forbedres og diskuteres i en social kontekst.47
Derfor kan man begynde at tale om, at den viden der er tilgængelig på internettet kan have
forskellige grader af saglighed. Endvidere er den viden, der formidles i ét netværk, ikke nødvendigvis
saglig i et andet. Ud fra cyperspace-begrebet udviklede vi Fig. 18: Cybermeningsdimensioner. Vi
kaldte henholdsvis de to parallelle verdener for IRL-verden og cyberverden.

Fig. 18: Cybermeningsdimensioner (Andersen et al. 2009, s. 25)

Tanken er, at internettet ikke blot er én enkelt verden, men består af uendeligt mange
cyberverdener, hvilket kan begrundes ud fra den såkaldte Turing-maskine48. Der er derfor med stor
sandsynlighed forskel på, hvordan cybermening er konfigureret i forskellige verdener, hvilket leder
én hen til en sammenhæng mellem cybermening og cyberkonventioner. Konventionerne ændrer sig
derfor, alt efter hvilket cyberverden, man befinder sig i. Cyberverden skal forstås som et abstrakt
begreb og kan derfor dække over både communities, netværk, spil og lignende sociale samlinger på
internettet. Pointen med at identificere cyberverdener som begreb, ligger i de konventioner, der er
46

Herefter kaldte IRL

47

Crowdsourcing bygger på et begreb, der kaldes wisdom of the crowds eller kollektiv intelligens, hvor brugere online i
samarbejde med hinanden løser en overordnet opgave eller problemstilling. Crowdsourcing bruges især af
virksomheder til afsøge en specifik viden eller feedback på f.eks. et produkt. (Andersen et al. 2009, s. 24)
48

Turing-maskinen er et begreb udviklet af Alan Turing, der definerede principperne for en universel computer i 1936,
hvilket senere udformedes til det binære system. (Andersen et al. 2009, s. 26)
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gældende i disse verdener. Her kommer det cyber-sociale- og det cyber-saglige begreb i spil. F.eks. vil
de to dimensioner adskille sig meget fra hinanden i sammenligningen af f.eks. et dating-site og et site
omkring medicinske spørgsmål. På dating-sitet vil cyber-social være mest i fokus, hvor det cybersaglige vil være mere i fokus på det medicinske site. Ud fra dette gælder der derfor også forskellige
konventioner for, hvad man accepterer af eksempelvis sprogbrug og opførsel. Konventionerne i disse
cyberverdener er som udgangspunkt opstået i IRL, da de kræver en vis form for forforståelse. Men
som ny i en given cyberverden, vil man dog først skulle lære og forstå den givne verdens
meningsdimensioner, inden man kan gebærde sig i den. (Andersen et al, 2009, s. 25-26)
Ifølge Shih udmønter de sociale normer på facebook sig i, at man forventer, at især facebookprofiler
er personlige og autentiske. De profiler, der er mindst appellerende for andre, er de der føles tørre,
som et resumé eller direkte falske, herunder selvpromoverende eller salgsorienterede. Endvidere
forventes det, at man jævnligt opdaterer sin profil. Man skal, ifølge Shih, tænke på sin profil som en
levende online identitet, som man bør holde opdateret. Nogle af de samme sociale normer på
facebook gælder også for virksomheder, mener hun. Man forventer også, at en virksomhed er
personlig og autentisk på facebook. Åbenhed og gennemsigtighed er vigtigt, og det samme er
engagement. Hendes syn på facebook kan sættes i relation til Joseph Pines og James Gilmores model
i bogen Authenticity: What consumers really want fra 2007, der bygger på deres teori om
oplevelsesteori, der blev nævnt tidligere i denne rapport i forbindelse med Hvenegaard Rasmussens
syn på oplevelser i biblioteket, s. 43-44.
De to økonomer har opbygget en matrix, der viser, hvordan man som virksomhed bør forholde sig til
sin identitet, hvis man vil forekomme troværdig indenfor ens felt, når man markedsfører sig selv.
(Andersen et al, 2009, s. 38-39)

Fig. 19: Gengivelse af The Real/Fake Matrix (Pine & Gilmore, 2007, s. 97)
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Grundtanken bag matrixen er, at forbrugerne, jf. oplevelsesøkonomien, vil have autentiske
oplevelser. De vil opleve det, som de føler, er ægte. Der er to grundprincipper i forbindelse med
figuren; opfattelsen af en selv og ens adfærd omkring andre. Man kan ud fra de to principper som
virksomhed placere sig i et af de fire felter i figuren. (Andersen et al, 2009, s. 39)

Feltet Real-fake repræsenterer de virksomheder eller de produkter, der er, hvad de siger, at de er, men som
ikke er tro mod sig selv og sin egen vision. The NBA Store i New York er, ifølge Pine og Gilmore, er et eksempel
herpå, eftersom den sælger souvenirs fra den amerikanske basketballliga: Butikken er, hvad den giver sig ud
for, men boldspil er strengt forbudt i butikken, hvilket bevirker, at butikken, ifølge Pine og Gilmore, ikke er tro
mod sig selv. (Andersen, et al, 2009, s. 40)
Real-Real repræsenterer de produkter eller virksomheder, der er oprigtige omkring hvad de er, og samtidig er
tro mod sig selv. Det amerikanske fænomen The ESPN Zone nævnes af Pine og Gilmore som et eksempel på
dette. Det er en form for kombineret sportsbar og grill med fokus på ESPN, og i baren kører der mere end 150
fjernsynskærme med programmer fra ESPN. De lover ikke mere end de kan holde, ifølge Pine og Gilmore, og er
samtidig tro mod sig selv. (Andersen et al, 2009, s. 40-41)

Fake-Fake er et felt, der repræsenterer de virksomheder eller produkter, hvor man lover mere end produktet
kan klare. Et eksempel er, ifølge Pine og Gilmore, et falsk Rolex-ur. (Andersen et al, 2009, s. 40)

Fake-Real er feltet, hvor et produkt ikke er ægte i sig selv, men heller ikke lover mere end det kan holde. Det er
i overensstemmelse med sin egen opfattelse af sig selv. Disneyland er et eksempel på fake-real, hvor konceptet
i sig selv er falsk, men fordi det er åbenlyst for alle, accepteres det af forbrugeren. (Andersen et al, 2009, s. 40)

Fig. 20: Forklaring til The Real/Fake Matrix

Ifølge de to økonomer er det ikke nok at fortælle kunderne via markedsføring, at man som
virksomhed er autentisk. Hvis man er autentisk, behøver man ikke fortælle det. Hvis man stadig
gerne vil fortælle sine kunder, at man er autentisk, så skal man også efterkomme sin påstand, ellers
vil budskabet falde til jorden. (Andersen et al, 2009, s. 41) Pine og Gilmores teori og Fake/Real blev i
rapporten Social online markedsføring fra 2009 anvendt i forbindelse med udvikling af den model, jeg
selv og to medstuderende, opstillede over social online markedsføring, som nævntes første gang i
Indledningen. Modellen bygger på den idé David Weinberger har om, at internettet er en verden,
som kort blev skitseret i 7.2. Facebook, s. 49. Den blev revideret i rapporten Det blå – et praktisk
studie af social online markedsføring fra 2010. Den reviderede model kan ses på næste side.
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Fig. 21: Den reviderede model over social online markedsføring
(Andersen, 2010, s. 43)

Modellen illustrerer en cirkulær proces, der består af en række led, der alle skal være til stede for at
muligheden for salg stiger, hvilket er det formål, modellen er udviklet med. Hvert leds egenskaber
gennemgås på s. 59.

Modellens cirkulære proces
Virksomheden som i dette tilfælde er et bibliotek, fungerer som udgangspunkt for processen ved
at indsætte noget indhold via et socialt online medie – i dette tilfælde facebook. Hvis indholdet
findes interessant nok for mediets netværk, f.eks. de personer, der er tilknyttet en facebookside,
og det dermed er i overensstemmelse med den givne cyberverden og de gældende konventioner
heri, kan der opstå netværksaktivitet omkring indholdet. Virksomheden kan på den måde få
feedback på indholdet og dermed også opmærksomhed. Hvis virksomhedens identitet og mulige
brand i den forbindelse stemmer overens med, det indhold der er delt, kan der opstå
autenticitet omkring dette og muligheden for salg stiger. (Andersen, 2010, s. 16) I forhold til
dette projekt er salg ikke formålet med bibliotekernes brug af facebook, men hvad formålet er,
afdækkes i Arbejdsspørgsmål 3: Hvilket formål kan et folkebibliotek have med at etablere en
profil eller en side på facebook, og hvordan vurderer de selv profilens eller sidens succes?
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Virksomhed
Betegnelsen virksomhed, dækker over den aktør, der sender indhold ind i en given cyberverden. I forbindelse
med dette projekt, ville biblioteket eller det biblioteksfaglige tilbud udgøre dette element i modellen.
(Andersen, et al, 2009, s. 40)
Identitet
Dette punkt bygger delvis på artiklen Succesfulde brands er drevet af autentiske styrker fra 2008 af Nikolaj
Stagis, der omhandler virksomheders identitet, og hvordan den ikke blot bygger på branding, men i stedet på
virksomhedens værdier og kultur samt dens personlighed og karakter. Det er igennem handling, virksomheder
tager ejerskab over sin identitet. Identitetselementet hænger uløseligt sammen med autenticitetselementet i
modellen, som Stagis også er inde på i sin artikel, idet en virksomheds identitet opfattes ud fra den identitet,
virksomheden viser til sin omverden. (Andersen et al, 2009, s. 41-42)
Autenticitet
Autenticitet bygger i denne model på Joseph Pines og James Gilmores begreb, der illustreredes i Fig. 19 .
(Andersen et al, 2009, s. 40)

Interessant indhold (skabt af virksomheden)
Interessant indhold defineres her som det input, som en virksomhed kan indsætte i et socialt online
medie. I rapporten fra 2009 blev dette led i modellen ikke defineret yderligere, men det blev kædet
sammen med begrebet den gode historie. I den følgende rapport Det blå – et praktisk studie af social
online markedsføring fra 2010, blev elementet yderligere undersøgt, og det blev i rapporten fastslået, at
det giver mere mening at kæde begrebet interessant indhold sammen med en form for værditilførsel, der
muligvis kan defineres som den gode historie, storyliving eller lignende begreber. Klaus Fog, der er
direktør hos firmater SIGMA A/S, som specialiserer sig i intern kommunikation, har skrevet bogen
Branding i praksis fra 2002. Her beskriver han, hvordan, de historier, der cirkulerer i og om en virksomhed,
giver et billede af virksomhedens kultur og værdier. Ud fra disse historier definerer man, hvem man er, og
hvad man står for. Begrebet ligger op ad begrebet brand, der er en form for værdi. Et stærkt brand er en
kombination af fakta og følelser. Når man køber rationaliserer man vha. hjernen, men køber med hjertet,
mener Fogh. Forskellen ligger i historien. Storytelling og brand udspringer af samme følelser: følelser og
valg, men hvor det gode brand står for virksomhedens værdier, er det den gode storytelling, der
kommunikerer disse værdier ud i verden. (Andersen et al, 2009, s. 38-39) Storyliving er en videreudvikling
af begrebet storytelling. Begrebet er introduceret af Henriette Weber, der er ekspert i social marketing og
indehaver af konsulentbureauet Toothless Tiger, i bogen Return on involvement fra 2009. Ifølge Weber
bør man ikke blot fortælle historier, men i stedet leve dem ud selv og dokumentere dem. Er man f.eks.
producent af noget, kan man dokumentere produktionsprocessen i sin kommunikation med kunderne.
(Andersen, 2010, s. 39)

Netværksaktivitet (aktivitet)
Netværksaktivitet står for den reaktion, man kan få ud af de brugere, der er med i et netværk. De kan evt.
kommentere på det indhold, der sendes ud, eller videregivelse af indhold. Stor og produktiv netværksaktivtet
betyder, at brugerne kommenterer, deler eller selv producerer indhold med udgangspunkt i det indhold, som
virksomheden har delt.

Feedback (aktivitet)
Feedback illustrerer i modellen, at der sker en interaktion mellem netværket og virksomheden. Reaktionen kan
bestå i en henvendelse, kommentarer til indhold, videregivelse af information og lign.

Mulighed for salg (Konsekvens)
Modellen er udviklet med salg for øje, da dette var målet med den case, der blev undersøgt i rapporten om
social online markedsføring i 2009.

Fig. 22: Forklaring til modellen over social online markedsføring(Andersen, 2010, s. 14-16)

Modellen vil senere blive anvendt til at vurdere casens udnyttelse af facebooks potentiale.
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Følgende afsnit vil afdække, hvilke formål den undersøgte case har med at anvende facebook. Dette
gøres vha. de interviews der er foretaget med repræsentanterne for de fire dele af casen. (Jf.
Metodeafsnittet) I interviewene er der spurgt direkte ind til bibliotekernes eller de biblioteksfaglige
tilbuds opstartsfase med facebook, samt hvilke grunde de har haft til at anvende mediet.
Hver del af casen undersøges med det formål at afdække Arbejdsspørgsmål 3 og hvert afsnit indledes
med en casebeskrivelse for den enkelte case-del, hvorefter biblioteket eller det biblioteksfaglige
tilbud indsættes i Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussens og Henrik Jochumsens
biblioteksmodel, der introduceredes i 6.3. Folkebiblioteket anno 2011, s. 44. Afslutningsvis
sammenlignes de fire dele af casen.

1. CASE-DEL: GAMING – NÅR BIBLIOTEKET SPILLER MED
Casebeskrivelse
Gaming-projektet i Biblioteksmodellen
Hvilket formål har Gaming-projeketet med at etablere en profil på facebook?
Hvordan vurderer Gaming-projektet selv profilens succes?
2. CASE-DEL: MINDSPOT
Casebeskrivelse
Mindspot i Biblioteksmodellen
Hvilket formål har Mindspot med at etablere en profil og en side på facebook?
Hvordan vurderer Mindspot selv profilens og sidens succes?
3. CASE-DEL: AARHUS HOVEDBIBLIOTEK
Casebeskrivelse
Aarhus Hovedbibliotek i Biblioteksmodellen
Hvilket formål har Aarhus Hovedbibliotek med at etablere en side på facebook?
Hvordan vurderer Aarhus Hovedbibliotek selv sidens succes?
4. CASE-DEL: HASLE BIBLIOTEK
Casebeskrivelse
Hasle Bibliotek i Biblioteksmodellen
Hvilket formål har Hasle Bibliotek med at etablere en side på facebook?
Hvordan vurderer Hasle Bibliotek selv sidens succes?
FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM DE FIRE CASE-DELES FORMÅL
OG VURDERING AF BRUGEN AF FACEBOOK
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Bibliotekar Steen Nielsen, repræsentant for Gaming-projektet, blev i maj 2011 interviewet
omkring projektgruppens syn på facebook og dens anvendelse af mediet. Han fortalte, at
Gaming-projektet er et biblioteksfagligt, to-årigt projekt, tilknyttet Aarhus Hovedbibliotek, der er
finansieret igennem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Aarhus Hovedbibliotek. Projektet tog
sin begyndelse i 2010 og slutter i 2012.
Projektets formål er at undersøge, hvordan biblioteket kan formidle computerspil, og hvordan
computerspil kan tænkes ind i biblioteket. Begrundelsen for projektet er, ifølge Steen Nielsen, at
computerspil er en forholdsvis overset materialegruppe og med bibliotekslovens paragraf § 1, er
folkebibliotekernes materialer ligestillet og skal alle stilles til rådighed for ”at fremme oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet.” (Lov om Biblioteksvirksomhed, 2000, s. 40) Projektet har to
indgangsvinkler; spiludvikling samt spilmiljø, og ud fra vinklerne forsøger projektet at finde den
bedste måde hvorpå biblioteket, både bredt og internt, aktivt kan formidle materialegruppen
computerspil, men også viden om computerspil. I praksis har projektgruppen valgt at gøre dette
ved at iværksætte en såkaldt netværksrække, som består af foredrag, workshops og
arrangementer af forskellig art med diverse oplægsholdere. Netværksrækkerne bruges dels til at
formidle aspekter af computerspil, men anvendes også til networking og såkaldte efterfølgende
speedpræsentationer, hvor interesserede hurtigt kan præsentere deres egne produktioner og
interesser indenfor computerspil. Det gøres for at øge muligheden for formidling fra bruger-tilbruger. Udover netværksrækkerne afholder projektgruppen kompetencedage for andre
bibliotekarer i Aarhus Kommune omkring opkvalificering af deres kompetencer indenfor
computerspil. (Bilag 4: Interview med Steen Nielsen, repræsentant for Gaming – når biblioteket
spiller med, s. 160.)

Projektet ønsker at:
- Formidle computerspil og nyheder om computerspil
- Etablere et synligt netværk af interesserede indenfor
computerspil i Aarhusområdet – gerne på landsplan.
- Inspirere andre bibliotekarer til at lave
computerspilsrelaterede arrangementer.
- Skabe gode historier om Gaming-projektet
- Evt. få dele af projektets opgaver sat i drift efter
projektets afslutning i 2012
Fig. 23: (Bilag 4: Interview med Steen Nielsen, repræsentant for
Gaming – når biblioteket spiller med, s. 160)
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Projektgruppen består af Lisbeth Overgaard Nielsen (Projektleder – hun anvender 18-20 timer om
ugen på projektet), samt Steen Nielsen og Mette Jensen (Begge bibliotekarer, og de anvender hver
14 timer på projektet)
Projektets målgruppe er aldersgruppen 7 - 90 år. De enkelte arrangementer har dog smallere
målgrupper. Netværksrækkerne henvender sig normalt til de 20 til 35-årige. Der reklameres for
projektets tilbud via Aarhus Kommunes Bibliotekers website samt facebook, twitter49 og Ning.50 Der
linkes mellem facebook og Ning-siden således, at opslag der finder sted på de forskellige platforme,
duplikeres på den anden. Steen Nielsen varetager oftest den praktiske brug af de sociale online
medier. Han har, mere eller mindre, altid facebookprofilen åben og i gennemsnit vurderer han, at
han anvender ca. 1 til 2 timer ugentligt på sociale online medier, ud af de tilgængelige 14 timer, han
har til projektet. Desuden har projektet et månedligt opslag i Aarhus Stiftstidende. ( Bilag 4: Interview
med Steen Nielsen, repræsentant for Gaming – når biblioteket spiller med, s. 161)

Hvis man, ud fra Steen Nielsen oplysninger, sammenligner Gaming-projektet med de
samfundsmæssige formål, folkebibliotekerne har i dag, ifølge Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard
Rasmussens og Henrik Jochumsens Biblioteksmodel, der introduceredes i 6.3. Folkebiblioteket anno
2011, s. 43, er det i høj grad projektets opgave at skabe et møderum for de
computerspilsinteresserede personer, der findes i Aarhus. Ved at tilbyde netværksrækker med
foredrag, workshops og lign., der ikke blot tilbyder formidling den ene vej, fra eksperter til brugere,
men også muliggør kommunikation brugerne i mellem, skabes der rum for deltagelse – et af
møderummets egenskaber. Endvidere skabes der et performativt rum, eftersom disse
netværksrækker, også giver mulighed for at brugerne selv kan fremvise ideer eller produktioner.
Begge rum understøtter dermed Biblioteksmodellens formål omkring engagement. (Jf. fig. 14, Rum i
det fysiske og virtuelle bibliotek, s. 47)
Gaming-projektet giver også rum til både inspiration og læring, idet projektet ønsker at inspirere
andre bibliotekarer til at lave computerspilsrelaterede arrangementer samt tilbyder både brugere og
fagligt personale adgang til information og viden om computerspil. Hvis man på det grundlag
indsætter Gaming-projektet i Biblioteksmodellen, kan man se, at det som helhed lægger sig under
figurens midte, da dets styrkesider er dets evne til at skabe engagement blandt dets brugere.

49

Twitter er et socialt online netværk, hvor det er muligt at microblogge. Man opdaterer en statuslinje med max 140
tegn og disse kaldes for tweets. (Andersen et al. 2009, s. 12)
50

Ning er et redskab, hvormed man kan skabe sin egen webbaserede sociale netværksside inkl. f.eks.fora, blogs,
fildeling mv. (Hay, 2011, s. 89)

Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 62 af 372

Det skaber også rum for inspiration og oplevelse igennem dets arrangementer og dets opslag i Århus
Onsdag, hvilket er grunden til, at det stadig er placeret indenfor de felter, der illustrerer disse rum,
men det er projektets evne til at skabe et netværk omkring computerspil og dets evne til at fastholde
dette og skabe engagement, der vejer tungest i modellen.
Årsagen til, at Gaming-projektet ikke er placeret tættere på modellens centrum er, at den
brugergruppe, projektet har bedst kontakt til, er allerede etablerede eksperter på området samt
brugere, der i forvejen har interesse og viden om computerspil. Man kan derfor sætte
spørgsmålstegn ved projektets muligheder for at overraske brugerne med viden, de ikke har i
forvejen fra andre computerspilsrelaterede sites eller fora og dermed give dem muligheden for at
opleve og opdage.
Man kan ikke ud fra interviewet med Steen Nielsen afgøre om projektet faktisk opfylder placeringen i
modellen, men man kan nu begynde at udfolde, hvilke formål det har med at repræsentere sig selv
igennem facebook.
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• Projektet begyndte at anvende facebook, fordi den allerede etablerede Ning-side
ikke forløb tilfredsstillende. Der var ikke nok aktivitet blandt sidens brugere.
• Projektets eksisterende netværk om computerspil (Foredragsholdere, brugere mv.)
efterspurgte projektets tilstedeværelse på facebook, eftersom flere af disse allerede
havde profiler her og ikke ønskede at etablere nye profiler på Ning-siden.

• Den oprindelige grund til at etablere en personprofil kontra en side, var, at profilen
gjorde det nemmere at invitere folk til at blive ”ven” med en profil, end det var at få
folk til at trykke ”Synes godt om” en side.
• Måden hvorpå projektet etablerede sit facebooknetværk, var ved at invitere
projektets allerede eksisterende netværk omkring computerspil; spilinteresserede,
spiludviklere, studerende mv. samt biblioteker og bibliotekarer. Formålet var at
skabe en basisgruppe, så profilen ville blive mere interessant for udefrakommende.
Tanken var, at profilen var mere tiltrækkende med et stort netværk. Med denne
metode opnåede profilen omkring 100 ”venner”. Efterfølgende har ca. 200 andre
uopfordret anmodet om ”venskab."
•Steen Nielsen fortalte i interviewet, at de i projektgruppen ikke har vidst fra starten,
hvad de ville bruge profilen til, udover at det var en mulighed for at skabe et synligt
netværk omkring computerspil. Sidenhen har formålet ændret sig, så profilen nu
hovedsageligt bliver brugt som formidlingskanal og samlingspunkt for folk, der er
interesserede i computerspil. Dét, der adskiller den
fra andre
computerspilsorienterede fora på internettet, mener han, er dens tilknytning til
biblioteket. Det er hovedsageligt folk, der i forvejen er interesserede i computerspil
og har et eller andet forhold til biblioteket, der er profilens målgruppe. Det er f.eks.
brugere af biblioteket, folk der arbejder på et bibliotek eller nogen, der er
professionelt involverede i computerspil og interesserede i at involvere biblioteket.
•Et af projektets ønsker er at inspirere andre bibliotekarer til at lave
computerspilsrelaterede arrangementer og de kan få indblik i projektet via facebook.
Det er derfor også et mål at skabe kontakter imellem disse via platformen.

• Projektgruppen bestemte suverænt selv at etablere en profil på facebook og gør
opmærksom på facebookprofilen via links på Aarhus Kommunes Bibliotekers website
samt ved mundtligt at fortælle tilhører til diverse arrangementer, at projektet kan
findes på facebook.
• Pr. 06/06-2011 har profilen 294 ”venner”. og kan ses her:
http://www.facebook.com/Gaminghovedbiblioteket (For at kunne se alt indhold
kræves log in til facebook samt venskab med profilen)

Fig. 25: Gaming-projektets opstartsfase med facebook. (Figuren er baseret på Bilag 4: Interview med Steen Nielsen,
repræsentant for Gaming – når biblioteket spiller med, s. 162)
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”Altså, jeg vil sige, facebooksiden hjælper med til at synliggøre, at vi laver noget, og det er
en af de helt store udfordringer, som vi har. Fordi, hvordan synliggør vi, at der sker et eller
andet? Det er de færreste, der kommer ind på biblioteket og læser vores infogalleri eller
besøger bibliotekets hjemmeside, hvor vores arrangementer er. Vi har
arrangementskalendere, men igen, det kræver, at folk de læser dem og aktivt kigger efter
dem ”
Steen Nielsen
(Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 165)

Dermed er et af formålene med siden også at tiltrække flere besøgende til projektets arrangementer
og gøre opmærksom på det netværk, der er opbygget og de nyheder, der opstår omkring
computerspil i Aarhus. Det er projektets hensigt synliggøre de aktiviteter der foregår gennem
projektet og gøre opmærksom på at det eksisterer og er åben for input. Her anvendes facebook i høj
grad. Derudover skal man også, som projekt formidle og legitimere det man laver, når man modtager
støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, fortæller Steen Nielsen, og der er facebook også et
redskab projektet benytter. (Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 164)

Formålene med Gaming-projeketets facebookprofil kan summeres op til
følgende:
- Efterkomme et ønske om tilstedeværelse på facebook fra projektets
netværk
- Skabe et synligt netværk omkring computerspil i Aarhus
- Formidle computerspil og nyheder indenfor emnet
- Oplyse om, hvad der sker i Aarhusområdet omkring computerspil?
- Få flere til at deltage i arrangementer
- Skabe kontakter mellem spilbibliotekarer
- Inspirere andre bibliotekarer til selv at lave computerspilsrelaterede
arrangementer.
- Legitimere projektets evne til at formidle
- Aktiv formidling i modsætning til passiv afventning.

Fig. 26: (Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 160)

Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 65 af 372

Steen Nielsen vurderer, at profilen, i det store hele, fungerer som den skal. Han har selv forsøgt at
sammenligne profilen med andre bibliotekers facebookprofiler – og sider, og han mener selv, at
projektet gør det godt på facebook.

”I udgangspunktet var det jo bare en formidlingskanal, hvor vi kunne komme ud med noget. Det
har så vist sig at være, heldigvis, mere end det. Det har været en kanal, hvor vi har kunnet relatere
til vores brugere på en anden måde, end vi gør normalt. Det har været en mulighed for brugerne
hurtigt at komme med input til os.”
Steen Nielsen
(Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 168)

Der har været enkelte, der har henvendt sig via facebookprofilen og gerne har villet præsentere et
spil, de selv har lavet og der er ofte positiv feedback på det indhold, der deles via profilen, fortæller
Steen Nielsen. Den feedback, han får igennem profilen, er oftest ”Synes godt om”, men ind i mellem
afføder indholdet også kommentarer fra netværket, hvilket Steen Nielsen er meget begejstret for, da
det ofte bidrager med mere viden om emnet og gør oplevelsen bedre for dem, der ser det, mener
han. Desuden er der en sammenhæng mellem antallet af personer, der melder sig til at arrangement
på facebook, og antallet der dukker op. Det stemmer ikke fuldstændig overens, men der er en
relation, fortæller han. (Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 165)
Den positive feedback, netværket kommer med på baggrund af indholdet, betyder også noget, for
den måde han anvender profilen på:

”Det gør, at man gider at lave et…, Ikke for det, det er jo selvfølgelig mit arbejde (smiler), men man
gider at gøre den der ekstra ting, hvor man finder en eller anden interessant debattråd et eller
andet sted og så linker man ind på facebook: ”Hvad synes I?” Og der kommer noget feedback
tilbage, og især det sidste er vigtigt. Dét at der sker noget feedback og man ikke bare står og råber
ud i et tomt rum. Det gør, at man gider at give den en ekstra tand.”
Steen Nielsen
(Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 163)

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, da Steen Nielsen mener, at profilen sagtens kan forbedres.
Netværket måtte gerne voksne, mener han. Projektet får kommentarer på noget af det indhold, der
deles via siden, men ikke det hele. Nogle gange fænger det og andre gange fænger det ikke, siger
han.
Til spørgsmålet om, hvordan han helst ville se facebookprofilen, når Gaming-projektet slutter i 2012,
svarer han:
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”Der er kommet et par hundrede flere til, og der er stor aktivitet og folk kommenterer lystigt på
det, jeg skriver. (Smiler) Og endnu bedre, folk de skriver selv noget, som jeg kan kommentere på.
Altså, det ville være fedt, hvis det går begge veje.”
Steen Nielsen
(Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 169)

Dog mener han ikke ovenstående scenarie er realistisk. Netværket er ikke stort nok til, at man kan
drive en stor aktiv profil eller side og det kræver bl.a., at det når en kritisk masse, hvor det også kan
drive sig selv, forstået på den måde, at hvis man sender indhold ud på profilen, kommer der
kommentarer til, som efterfølgende afføder nye kommentarer osv. (Jf. Bilag 4: Interview med
repræsentant for Gaming-projektet, s. 169)

Formål med facebook
- Efterkomme et ønske om tilstedeværelse fra
projektets netværk.
- Skabe et synligt netværk omkring computerspil i
Aarhus
- Formidle computerspil og nyheder indenfor emnet
- Oplyse om, hvad der sker i Aarhusområdet omkring
computerspil?
- Få flere til at deltage i arrangementer
- Skabe kontakter mellem spilbibliotekarer
- Inspirere andre bibliotekarer til selv at lave
computerspilsrelaterede arrangementer.
- Legitimere projektets evne til at formidle
- Aktiv formidling i modsætning til passiv afventning.

Ønskværdige mål med
facebook
- Netværket skal vokse yderligere
- Flere uopfordrede inputs fra netværket
- Flere kommentarer med mere viden fra netværket

Gaming-projektets egen vurdering af brugen af
facebook?
-Facebookprofilen fungerer, i det store hele, som den
skal
- Profilen muliggør uopfordrede inputs fra netværket
- Netværket giver generelt positiv feedback på
profilens indhold
- Ikke alt indhold får feedback

Er målene realistiske
i følge Gaming-projektet selv?
- Sidens netværk er ikke stort nok til at være
selvkørende endnu.
- Det kræver tid at opretholde aktivitet på siden

Fig. 27: Gaming-projektets samlede formål og egen vurdering af brugen af facebook
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Mindspot er et biblioteksfagligt tilbud fra Aarhus Hovedbibliotek, til unge mellem 14 og 20 år,
især dem, der ikke normalt bruger biblioteket. Kommunikationen med unge er essentiel for
Mindspot, og det har været vigtigt at møde de unge, der hvor de er, i stedet for at forsøge at
flytte de unge derhen, hvor Mindspot gerne ville have, at de skulle være. Mindspot er, ifølge det
foreliggende projekts refleksionsrapport, ikke et sted på biblioteket, men et univers som møder
de unge, hvor de færdes, enten i forbindelse med deres uddannelse, deres interesser eller når de
er sammen med deres venner. (Mindspot, 2009, s. 13)

Mindspot ønsker at
- Skabe dialog med unge, der ikke bruger folkebiblioteket normalt
- Skabe et forum, hvor man kan deltage aktivt i arrangementer sammen
med andre unge.
- Tilbyde unge hjælp til selvhjælp og skabe kontakt mellem unge. Dette
gøres ved at udvikle arrangementer og andre tilbud, der ofte består af
arrangementer, hvor unge selv bidrager eller performer med indholdet,
f.eks. koncerter workshops foredrag og lign.
- Inspirere eller tilbyde læring indenfor et givent felt, der interesserer de
unge.
- Afprøve måder at kommunikere med unge, der ikke er afprøvet før i
bibliotekssammenhænge.
Fig. 28: (Bilag 6: Interview med reprænsentanter for Mindspot , s. 176-180)

I april 2011 blev der foretaget et interview med Michael Høyer-Nielsen og Mette Bisgaard, der begge
er tilknyttet Mindspot som henholdsvis Mindkeeper og Mindspotter. (Jf. fig. 6, s. 25) De forklarede, at
de ønsker, at der kommer mange unge til de afholdte arrangementer, men antallet af deltagere er
ikke så vigtigt som dét, at der opstår læring blandt de unge, der dukker op, samt at de får lyst til at
komme igen og selv bidrage med input. Man har løbende nedprioriteret formidlingen af litteratur til
de unge og har i stedet udviklet andre tilbud, der kan engagere til deltagelse og skabe rum for læring.
(Bilag 6: Interview med reprænsentanter for Mindspot , s. 176-180)
Mindspot har, efter flere år i drift, god tilknytning til kreative, stærke unge, der ikke benytter
biblioteket så meget, men som har meget at byde ind med. Tilbuddet ønsker også at skabe kontakt
med unge, der normalt ikke bruger biblioteket eller nødvendigvis er aktivt opsøgende for hvad
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biblioteket kan tilbyde dem. Mindspot er meget bevidste om at skulle markedsføre sig markant til de
unge og målet er at ændre opfattelsen af biblioteket blandt målgruppen og gøre Mindspot kendt som
et relevant ungdomstilbud i Aarhus. I den forbindelse er brugerinvolvering i sig selv en PR-strategi.
Man har ydermere valgt at udarbejde et logo og arbejde mod klare signaler om hvad Mindspot er og
vil. (Mindspot, 2009, s. 48-49) Mindspot har desuden et godt netværk med diverse forskellige
samarbejdspartnere, bl.a. festivalarrangører, forfattere, ungdomsinteressenter mv. og bliver ofte
kontaktet og inviteret til samarbejde, fordi Mindspot efterhånden har etableret et velkendt navn i
Aarhusområdet. (Bilag 6: Interview med reprænsentanter for Mindspot , s. 179)

Hvis man indsætter Mindspot i biblioteksmodellen, vil tilbuddet, med de målsætninger det har,
placere sig i centrum af de fire rum, eftersom man ønsker at:




Skabe et forum, hvor man kan deltage aktivt i arrangementer sammen med andre unge
Skabe rum for at de unge selv kan bidrage eller performe med indholdet
Inspirere eller tilbyde læring indenfor et givent felt

Dermed er alle fire rum i modellen repræsenteret forholdsvis ligeligt i tilbuddets målsætninger.

Fig. 29: Mindspot i biblioteksmodellen.
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Man giver igennem Mindspot brugerne mulighed for at deltage aktivt i arrangementer med andre
unge, hvilket placerer tilbuddet i Møderummet, men der bliver også skabt rum for at de unge selv
kan bidrage med indhold, hvormed Det performative rum også dækkes. Endvidere er det også en
målsætning for Mindspot at inspirere de unge og tilbyde dem læring, hvilken dækker inspirations –
og læringsrummet og dermed trækkes dets placering i modellen længere op og ind mod centrum.
Mindspot er derfor tæt på, ifølge modellen, at opfylde betingelserne for det ideelle bibliotek, i hvilket
de fire rum vil understøtte hinanden. (Jf. s. 47) Dog er Mindspot et biblioteksfagligt tilbud kun for
unge og ikke et helt bibliotek, og ud fra interviewet med Michael Høyer-Nielsen og Mette Bisgaard
kan man ikke afgøre om tilbuddet rent faktisk opfylder betingelserne.
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• Man har valgt at repræsentere tilbuddet igennem facebook, da man formoder, at
det er en platform, hvor der befinder sig mange unge. Man etablerede derfor en
personprofil og fik skabt et netværk af unge, bibliotekarer, biblioteker og deres
eksisterende netværk. (Festival-arrangører, samarbejdspartnere mv.)
• Efterfølgende etableredes en facebookgruppe og sidenhen en facebookside. Der var
dog ikke megen aktivitet i gruppen og med både en profil, side og gruppe, vurderedes
det, man ville nedlægge sidstnævnte. Dette skete uden de store problemer.
• Mindspot ville ydermere gerne have nedlagt profilen, for kun at fortsætte med
facebooksiden, men der er tilknyttet et så stort antal af venner til profilen, at det
vurderes som et markant tab af netværk, hvis profilen nedlægges. En midlertidig
løsning har været at skjule profilen for offentligheden, for at undgå flere
venneanmodninger. På trods af dette får profilen stadig anmodninger, hvilket
formodes at være personer, der er i kontakt med profilens venner og som har fået
kendskab til denne via disse venner.
• Ideelt set ville Mindspot gerne blot have én facebookside, hvor det meste af
aktiviteten omkring Mindspot, kan foregå.
• Tilbuddet har i øjeblikket både en profil og side, som kører stort set parallelt med
hinanden, og der er ikke gjort intentionel forskel på de to repræsentationer fra
Mindspots side i. Formålet med dem begge er, at få nyhederne om de
arrangementer, der foregår i Mindspot ud til de unge, uden at de selv skal opsøge
dem, da det har været svært at få folk til aktivt at opsøge tilbuddets website
www.mindspot.dk.
• Mindspot ønsker at anvende platformen som et forum for de unge, i hvilket man
kan gøre opmærksom på Mindspots eksistens, invitere til arrangementer, skabe
bruger-til-bruger kontakt og selv opnå flere kontakter. Man ønsker som
udgangspunkt, at en repræsentation igennem facebook, skal udmønte sig i flere
tilknytninger med unge mennesker, men også sende et signal til politikere og andre
interessenter i tilbuddets netværk, om at Mindspot eksisterer og er en aktiv del af de
unges liv i Aarhus. Desuden er det også Michael Høyer-Nielsen og Mette Bisgaards
håb, at facebook kan sprede budskabet omkring tilbuddet og via de unge, der
allerede er tilknyttet Mindspot på facebook, signalere til at andre unge, at Mindspot
er et interessant tilbud.

• Mindspot gør opmærksom på facebooksiden via links på Aarhus Kommunes
Bibliotekers website samt Mindspots eget website (http://www.mindspot.dk/)
• Mindspot har pr. 6. juni 2011 en side og en personprofil på facebook.
Facebookprofilen har mellem 375 - 400 ”venner” og der er 113, der har trykket
”Synes godt om” facebooksiden. (For at kunne se både profil og side, skal man være
logget ind på facebook og søge efter "Mindspot". Profilen er skjult for offentligheden,
men de der er "venner" med profilen kan se dens indhold.

Fig. 30: Figuren er baseret på Bilag 6: Interview med reprænsentanter for Mindspot , s. 180-185
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Mindspot arbejder, i sig selv, aktivt med at opsøge de unge de steder, hvor de er repræsenteret,
uanset om det er fysisk eller virtuelt. Man ønsker at nå en gruppe unge, der ikke i forvejen har en
tilknytning til folkebiblioteket og dermed er det nødvendigt, som bibliotek at være aktiv for at
forsøge at skabe en relation til den unge. I den forbindelse ser man også facebook som et redskab.
(Bilag 6: Interview med reprænsentanter for Mindspot , s. 176)
Et af tilbuddets formål er også at finde nye måder at kommunikere med unge, der ikke er afprøvet
før i bibliotekssammenhænge. I sagens natur anser, både Michael Høyer-Nielsen og Mette Bisgaard,
derfor facebook som en oplagt platform, hvor man kan opnå input fra de unge. Det er altså
kontakten og dialogen med de unge, Mindspot søger gennem facebook, men de ønsker også at siden
skal være levende, både for deres egen skyld, men også for deres brugere. Michael Høyer-Nielsen og
Mette Bisgaard ville faktisk helst have, at der kom en hel masse forslag til forskellige arrangementer
og lign. ind via facebook, da de mener, at det er et oplagt medie til den slags. (Bilag 6: Interview med
reprænsentanter for Mindspot , s. 184)

" Jeg tror faktisk også gerne, at vi vil have det her med, at en ung inde på facebook skrev: "Jeg har
den her idé. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at gøre det her" Og så der var andre, der sagde:
"Hov, det vil jeg gerne være med til."
Michael Høyer-Nielsen
(Bilag 6: Interview med reprænsentanter for Mindspot , s. 185)

Formålene med Mindspot facebookprofil – og side kan summeres op til
følgende:
- Forum for unge
- Siden kan bruges til at gøre opmærksom på Mindspots eksistens og
invitere til arrangementer
- Skabe bruger til bruger kontakt
- Som tilbud kan man opnå flere kontakter med andre
ungdomsinteressenter.
- Sende et signal til politikere om, at Mindspot er
en aktiv del af unges liv i Aarhus.
- Opnå kontakt til flere unge igennem de unge, der allerede er tilknyttet
Mindspot via facebook
- Aktiv formidling i modsætning til passiv afventning.
Fig. 31: (Bilag 6: Interview med reprænsentanter for Mindspot , s. 176-188)
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Der har været en længere læringsperiode i forbindelse med Mindspots brug af facebook og i
fremtiden ønsker Michael Høyer-Nielsen og Mette Bisgaard kun at opretholde facebooksiden. (Jf. Fig.
30, s. 71)
Ifølge Mette Bisgaard, der er mindspotter og bl.a. til daglig står for at drive både profil og side, er der
ikke meget respons fra de unge på facebook, når tilbuddet sender opdateringer ud. De unge selv
bidrager ikke, i høj grad, med kommentarer og de gange, Mette Bisgaard, har forsøgt at skabe debat
på siden og f.eks. sendt et åbnet spørgsmål ud blandt netværket, er der ikke sket noget. Derfor
ønsker hun sig mere feedback fra de unge.

”For nu er det ligesom bare sådan en envejskommunikation, som facebook jo faktisk ikke sådan...
Det er jo ikke lige helt formålet med facebook..”
Mette Bisgaard
(Bilag 6: Interview med reprænsentanter for Mindspot , s. 184)

Desuden er der langt fra, at de der melder sig til et arrangement på facebook, til de rent faktisk
dukker op. De unge er svære at fastholde, og selv hvis de deltager i et arrangement, er det næste
tilbud kun en SMS væk, fortæller Michael Høyer-Nielsen.

”Mandag kan de være helt vilde med den ide du har, og torsdag hvor arrangementet foregår, så er
der lige en kammerat der ringer og så videre. Vi havde også en der faktisk skulle spille finale til et
af vores arrangementer i det der Guitarhero, der lige pludselig havde kærestesorger og forsvandt
(Smiler).”
Michael Høyer-Nielsen
(Bilag 6: Interview med reprænsentanter for Mindspot , s. 187)

Både Michael Høyer-Nielsen og Mette Bisgaard er enige om, at unge er en svær målgruppe at
arbejde med og det er et synspunkt, de oplever hos mange andre interessenter, der udarbejder
tilbud til unge mennesker. Det er en fordel, fordi der er mange unge i byen, men det er også en
ulempe som biblioteksfagligt tilbud at være placeret i Aarhus, for de unge har mange kulturtilbud i
forvejen. Mette Bisgaard forklarer, at mange unge udmærket ved, at Mindspot findes, men det er de
færreste, der ved at Mindspot hører til Hovedbiblioteket og er et biblioteksfagligt tilbud.
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Formål med facebook
- Forum for unge
- Gøre opmærksom på Mindspots eksistens
- Invitere til arrangementer
- Skabe bruger til bruger kontakt
- Som tilbud kan man opnå flere kontakter med andre
ungdomsinteressenter
- Sende et signal til politikere om, at Mindspot er en
aktiv del af unges liv i Aarhus
- Opnå kontakt til flere unge igennem de unge, der
allerede er tilknyttet Mindspot via facebook
- Aktiv formidling i modsætning til passiv afventning.

Ønskværdige mål med
facebook
- Der skal kun være en facebookside
i fremtiden, ikke en profil
- Flere uopfordrede inputs fra netværket
omkring ideer til arrangementer eller lign.
- Mere feedback fra de unge til det indhold,
Mindspot deler
- Mere interaktion brugerne i mellem,
så der skabes et forum

Mindspots egen vurdering af brugen af facebook?
- Der er ikke nok aktivitet på hverken profilen eller
siden
- Der er mest envejskommunikation fra Mindspot
- Der er ikke sammenhæng mellem det antal personer,
der melder sig til at arrangement på facebook og det
antal personer, der dukker op.

Er målene realistiske
i følge Mindspot selv?
- Unge er er en svært målgruppe at fastholde
- Den måde Mindspot opdaterer siden på i øjeblikket,
er ikke den rette til at opnå målene
- Der er usikkerhed omkring facebookprofilens
skæbne, da man ikke umiddelbart kan få flyttet
"vennerne" over til siden.

Fig. 32: Mindspots samlede formål og egen vurdering af brugen af facebook
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Aarhus Hovedbibliotek har sin plads i centrum af Aarhus og beskriver sig selv som

”… et moderne, gratis og centralt videnscenter og kultursted”, der ”…
formidler og levendegør medier på tværs af genrer og format og afholder ofte
koncerter, udstillinger, debatter og litterære arrangementer.”
(Aarhus Kommune, 2011)

Mange bruger Aarhus Hovedbibliotek med forskellige formål. Nogle af formålene er: at læse,
skrive eller diskutere aktuelle opgaver i forhold til deres uddannelse. Biblioteket har endvidere
gjort det muligt at lave forskellige optrædender eller forsamlinger og man opererer med fire
scener i biblioteket. Disse scener fyldes med især arrangementer og især aktiviteter med
læsning og litteratur trækker mange deltagere. (Habel, 2010, s. 19-20) Biblioteket bygger,
sammen med resten af Aarhus Kommunes Biblioteker, på Politik for Borgerservice og Biblioteker
2011-2014 og bibliotekets ønsker for, hvad det ønsker at tilbyde Aarhus’ borgere må derfor
bygge på Aarhus Kommunes vision for Aarhus Kommunes borgerservice og biblioteker.

Aarhus Hovedbibliotek skal
-

være et medborgercenter
udgøre et lokalt samlingssted
være et kulturcenter
give borgerne adgang til et bredt og varieret medieudbud, der baserer sig på
aktualitet, kvalitet og alsidighed
give borgeren overblik og sammenhæng i forhold til den store mængde
information, der er til rådighed
give rum for inspiration, læring, kultur og oplevelse
varetage grundlæggende demokratiske værdier
styrke Aarhus Kommunes sammenhængskraft
inspirere og overraske borgerne
opfattes som relevant for den enkelte borgere

Fig. 33: (Aarhus Kommune, 2011a)
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Hovedbiblioteket skal erstattes af et nye Multimediehus fra år 2014, og biblioteket har intet defineret
brand, ej heller et logo. Der er 66 medarbejdere på Aarhus Hovedbibliotek (Aarhus Kommune, 2011)

Hvis man ud fra casebeskrivelsen placerer Aarhus Hovedbibliotek i Biblioteksmodellen, vil det lægge
sig omkring centrum. Tre af rummene i modellen understøttes af politikkens målsætning om give
rum for inspiration, læring, kultur og oplevelse. (Jf. Fig. 33, s. 75)

Fig. 34: Aarhus Hovedbibliotek i Biblioteksmodellen

Hvis man dermed medregner Mindspot og Gaming-projektet, som begge er tilbud, der er tilknyttet
Hovedbiblioteket, tilfører det biblioteket mulighed for at opfylde betingelserne for det Performative
rum. Det er dog i dette projekt ikke muligt at undersøge om biblioteket reelt understøtter denne
placering i modellen, da det ville kræve at man analyserede samtlige af bibliotekets tilbud. Derfor
skal placeringen ses som en illustration på de målsætninger, Aarhus Hovedbibliotek har for sit virke.
(Jf. Fig. 33) Med dette som udgangspunkt, kan man kigge nærmere på Hovedbibliotekets formål med
facebook.
I april blev Lisbeth Overgaard Nielsen interviewet omkring biblioteks formål med at anvende
facebook, hvilket ligger til grund for næste afsnit.
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• Aarhus Hovedbibliotek havde allerede oprettet en virksomhedsside på facebook,
inden Lisbeth Overggard Nielsen kom til. Den havde 67 personer tilknyttet, men var
meget inaktiv. Hun valgte derfor, på eget initiativ at overtage siden og erstattede den
med en personprofil, da hun kunne se, at det var den måde, andre folkebiblioteker
greb facebook an på daværende tidspunkt. Hun vurderede, at det ville give
biblioteket en mulighed for at invitere til nye bekendtskaber på facebook og slettede
derfor den oprindelige side.
• I opstartsfasen valgte hun at være meget aktiv med at anmode om venskab blandt
bibliotekarer og lign. og opbyggede hurtigt et større netværk, end det var tilfældet
med den forrige side. På et tidspunkt begyndte venneanmodningerne at dukke op af
sig selv og der kom mellem 3 og 5 henvendelser om dagen fra folk, der ønskede at
blive ”ven” med Aarhus Hovedbibliotek på facebook. Det endte med at profilen
havde ca. 1100 ”venner”.
• Lisbeth Overgaard Nielsen fortæller, at hun begyndte at høre om folkebiblioteker,
der havde fået lukket deres profiler, fordi de ikke overholdt facebooks regler. Derfor
valgte hun påny at etablere en facebookside i stedet og forsøgte at flytte de
tilknyttede ”venner” over til siden. Det krævede dog, at brugerne selv aktivt trykkede
”Synes godt om” Aarhus Hovedbiblioteks nye side, og hun endte kun med at få
hundrede personer flyttet på den måde. I den periode håndterede hun henholdsvis
en profil og side på facebook, hvilket tog meget af hendes tid.
•Da Lisbeth Overgaard Nielsen og en kollega efterfølgende ansøgte facebook om at
gøre Aarhus Hovedbibliotek til et ”place” (Se note 51), blev hun kontaktet af
facebook, der meddelte hende, at hun skulle lukke bibliotekets profil og etablere en
side i stedet, ellers ville profilen blive lukket. Facebook sendte hende herefter et link
med en konvertering, der kunne ændre den allerede eksisterende profil til en side, og
dermed bibeholde de ”venskaber” profilen har etableret. De ville dermed blive
konverteret til siden, som om, de havde trykket ”Synes godt om” den. Denne
mulighed kendte Lisbeth Overgaard Nielsen ikke til, og det var ikke en mulighed, hun
selv kunne have iværksat uden facebooks link, mener hun. Konverteringen blev
foretaget uden problemer og ingen tidligere ”venner” har reageret på nu at være
tilknyttet en side og ikke en profil.
• Der er ikke afsat tid fra Aarhus Hovedbibliotek til at Lisbeth Overgaard Nielsen kan
arbejde med facebook. Hun opdaterer den i mellem sine andre opgaver og vurderer
selv, at hun bruger omkring 3 minutter på den om dagen.
• Aarhus Kommunes Biblioteker har overvejet at lave en samlet side for kommunens
folkebiblioteker, men da der er uenighed på ledelsesniveau omkring, hvordan man
skal gribe sagen an, er ideen er sat i bero. Indtil da fortsætter Aarhus Hovedbiblioteks
side, fortæller Lisbeth Overgaard Nielsen
• Siden har pr. 6/6-2011 1310 personer tilknyttet og kan ses her:
http://da-dk.facebook.com/hovedbiblioteket

Fig. 35: Figuren er baseret på Bilag 8: Interview med repræsentant for Aarhus Hovedbibliotek, s. 193-195
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Hun kan kun gisne om, hvorfor man i sin tid valgte at oprette en side, men oprindeligt tror hun, at
man har valgt at gøre det, fordi det har været naturligt for en institution, der arbejder med nye
medier. Det har været åbenlyst, at man gerne ville være til stede på en sådan platform.

”Og et sted, der arbejder med nye medier… det kan ikke nytte noget, at man ikke er de steder. Og
det samme med twitter i sin tid. Altså, det skulle man være, ikke? Men så er det typisk også… Det
tror jeg sker mange steder, at man får oprettet den, og så gør man ikke mere ved den. Så fører den
egentlig en hendøende tilværelse.”
Lisbeth Overgaard Nielsen
(Bilag 8: Interview med repræsentant for Aarhus Hovedbibliotek, s. 195)

Hun har selv overtaget arbejdet med siden, fordi hun så nogle muligheder i det for at komme aktivt
ud til brugerne i modsætning til, at de selv skal opsøge biblioteket for at finde ud af, hvad det kan
tilbyde dem. Hendes initiativ havde ingen overordnede strategiske overvejelser bag sig, men hun
øjnede en mulighed for at udbrede kendskabet til bibliotekets arrangementer, hvilket hun står for i
det daglige, samt komme udenfor bibliotekets sædvanlige platforme. Hun har dog ikke vidst præcis
med hvilket formål, hun ønskede at føre siden videre. (Bilag 851: Interview med repræsentant for
Aarhus Hovedbibliotek, s. 19).

Formålene med Aarhus Hovedbiblioteks facebookside kan
summeres op til følgende:
- Ingen overordnet strategi med brugen af facebook i
begyndelsen
- Oplyse om arrangementer
- Sprede eventuelle nyheder fra biblioteket
- Aarhus Hovedbibliotek er på facebook, fordi det er
et nyt medie
- Aktiv formidling i modsætning til passiv afventning.
Fig. 36: (Bilag 8: Interview med repræsentant for Aarhus
Hovedbibliotek)

51

Et såkaldt ”place” er en forholdsvis ny gren af de sidetyper, der er tilgængelige på facebook. Som bruger kan man,
vha. sin telefon, checke ind på et “place” (et sted. red.), hvorved nyheden om, hvor man befinder sig I den virkelig
verden, vil vise sig som en opdatering på ens venners vægge. Som f.eks. café eller lign. kan man ansøge om, at ens
lokalitet bliver et “place” på facebook (Sharon, 2010) Places-funktionen vil ikke blive yderligere uddybet I dette
projekt.
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Siden fungerer nu som en form for reklamesøjle for de arrangementer, der afholdes på Aarhus
Hovedbibliotek, fordi det er det indhold Lisbeth Overgaard Nielsen selv arbejder med til daglig og det
hun har tid til at dele. Siden har dog absolut potentiale til mere, mener hun. Det er kun en gang i
mellem, der kommer andre nyheder med, og det er kun hvis Lisbeth selv falder over noget, som hun
synes er interessant. Hun ville dog rigtig gerne have de øvrige ansatte på Aarhus Hovedbibliotek til at
lægge indhold på siden, men hun har svært ved at få det sat i gang.
”...min oplevelse er, at bibliotekerne har været noget, der har været der. Og har været noget, som
befolkningen kunne komme til, hvis de havde brug for det. Og det var ikke noget, man, som sådan,
skulle markedsføre, fordi det var et tilbud, som borgerne selv skulle have lov til at søge, hvis det var
det de ville. Og på samme måde med også at formidle. Der er det min oplevelse, at bibliotekarer
ikke tænker ret meget i, at de kan formidle deres arbejde.”
Lisbeth Overgaard Nielsen
(Bilag 8: Interview med repræsentant for Aarhus Hovedbibliotek, s. 199)

Lisbeth Overgaard Nielsen, der, som nævnt i fig. 6 i metodeafsnittet, er uddannet indenfor
Kommunikation, så gerne, at der blev nedsat en redaktion på Hovedbiblioteket, der kunne varetage
siden, men der er ikke tid og ressourcer nok, fortæller hun. Man anerkender brugen af sociale medier
fra ledelsens side og det er også accepteret, at hun bruger noget tid på det, fortæller hun. Så længe
man ikke har set succeseksemplet på brugen af facebook i forbindelse med folkebiblioteker, eller har
facts om, hvilken betydning en succesfuld facebookside kunne have, vil der ikke blive afsat yderligere
ressourcer af til facebookarbejde, vurderer hun. (Bilag 8: Interview med repræsentant for Aarhus
Hovedbibliotek, s. 201.)
Formål med facebook
- Ingen overordnet strategi med brugen af facebook
i begyndelsen
- Oplyse om arrangementer
- Sprede eventuelle nyheder fra biblioteket
- Er på facebook fordi det er et nyt medie
- Aktiv formidling i modsætning til passiv
afventning.

Ønskværdige
mål med facebook
- Komme aktivt ud til brugeren
- Udbrede kendskabet til Hovedbibliotekets
arrangementer
- Skabe en redaktion, der kan varetage driften af
facebooksiden
Øvrige ansatte på biblioteket burde opdatere siden
med nyheder og lign.

Aarhus Hovedbiblioteks
egen vurdering af brugen af facebook?
- Siden er kun en reklamesøjle i øjeblikket
- Den opdateres kun med arrangementer og ind i
mellem nyheder, hvis der er tid.

Er målene realistiske
i følge Aarhus Hovedbibliotek selv?
- Der er afsat ressourcer til at drive siden
- Medmindre den prioriteres højere på
ledelsesniveau, vil den ikke komme til at opfylde de
ønskværdige mål

Fig. 37: Aarhus Hovedbiblioteks samlede formål og egen vurdering af brugen af facebook
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Mark Bundgaard Nielsen blev i maj interviewet omkring Hasle Biblioteks brug af facebook og han
fortalte, at Hasle Bibliotek ligger i Aarhus Vest, midt i Herreds Vang, som er et socialt boligbyggeri.
Biblioteket ligger i et belastet område, hvor der ikke er mange andre kulturtilbud til beboerne, end
det kulturhus, biblioteket er en del af og ifølge Mark Bundgaard Hansen, bærer dets brugerskarer
også præg af lokalområdets karakter. Biblioteket har mange unge brugere, der kommer for at
mødes. Det har høje besøgstal, men meget lave udlånstal, da folk kommer på biblioteket for at
bruge internettet, læse aviser og tidsskrifter samt for at mødes med hinanden. Det bliver ikke
prioriteret at låne materialer med hjem. Området er dog, politisk set, et prioritetsområde.
Meget af det biblioteket foretager sig, bærer et socialt præg. Dermed er der ikke mange
traditionelle bibliotekstilbud som f.eks. litteraturformidling. I stedet prioriteres mere utraditionelle
tilbud som fodboldhold, boksning og rap-skole til de unge. Tilbuddene er velbesøgte, men de unge
er vanskelige at fastholde og falder ofte fra, hvis der bliver stillet krav til dem. Biblioteket har
førhen været scene for meget ballade og hærværk, hvilket har bevirket at mange af de voksne,
almindelige biblioteksbrugere, som Mark Bundgaard Hansen kalder dem, har fravalgt Hasle
Bibliotek og i stedet har søgt andre steder hen. Man har derfor været nødt til at ansætte en
vagtmand på biblioteket, hvilket har fungeret efter hensigten. Biblioteket er blevet mere roligt, og
ifølge Mark Bundgaard Hansen, ønsker man nu at tiltrække de målgrupper, man tidligere har
mistet.
I det daglige har bibliotekarerne ikke meget kontortid og der er oftest to personer på arbejde ad
gangen. De samme to er som regel også dem, der har udlånsvagt. De er derfor, mere eller mindre, i
kontakt med brugerne hele dagen, og det giver ikke meget rum for systematik i det daglige arbejde.
De ansatte har derfor forholdsvis stor indflydelse på, hvordan de strukturer deres dag. (Bilag 10:
Interview repræsentant for Hasle Bibliotek, s. 209-219)

Hasle Bibliotek ønsker at:
- Skabe arrangementer, der kan hjælpe
med til at sluse unge brugere ind i det lokale
foreningsliv.
- Atter at tiltrække voksne ”almindelige”
biblioteksbrugere til biblioteket
Fig. 38: (Bilag 10: Interview repræsentant for Hasle
Bibliotek, s. 209-219)
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Hvis man ud fra casebeskrivelsen placerer Hasle Bibliotek i Jochumsens, Hvenegaard Rasmussens og
Skot-Hansens model over biblioteker, vil man uundgåeligt skulle sætte det i møderummets cirkel.

Fig. 39: Hasle Bibliotek i Biblioteksmodellen

Et af de store formål biblioteket har er at få de unge til aktivt at deltage i de arrangementer,
biblioteket afholder., og det meste som biblioteket foretager sig, bærer et socialt præg. Man
prioriterer mere utraditionelle tilbud til de unge, der har til formålet at sluse de unge ind et lokalt
foreningsliv, få dem gjort opmærksomme på omverdenen og give dem mulighed for at møde andre
mennesker end dem, de normalt bruger tid sammen med. Det kan dog være svært for de
biblioteksansatte at fastholde de unge og få dem til at deltage. Mark Bundgaard Hansen forklarede i
interviewet, at der er en del, der hænger ved tilbuddene, men størstedelen falder hurtigt fra:
”Så nogen har virkelig bidt sig fast i det og får rigtig meget ud af det. Mens andre…
Ja, så fandt de ud af, at man skal møde op hver gang, og man skal være der, og der
bliver stillet krav. Og så var det ikke så sjovt alligevel.”
Mark Bundgaard Hansen
(Bilag 10: Interview repræsentant for Hasle Bibliotek, s. 214)

Det er derfor muligt, at de øvrige brugere og de unge også kan blive inspireret af bibliotekets tilbud
eller opdage og lære noget og performe igennem bibliotekets tilbud, men da deltagelse er svært nok
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i sig selv, er Det performative rum og Læringsrummet og Inspirationsrummet kun markeret i mindre
grad. Biblioteket er dog ikke placeret udelukkende i møderummet af samme grund. Man giver de
unge muligheden for bl.a. at performe igennem den foromtalte rap-skole og samtidig kan man måske
tale om, at de lærer noget om f.eks. rap-teknikker, at skrive tekster og lign. men deltagelsen er
nødvendig før de andre formål kan opfyldes. Endvidere drives der også mere almindelig
biblioteksvirksomhed, hvilket betyder at de øvrige rum i modellen ikke bør overses.
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• Hasle Bibliotek har tidligere haft en facebookgruppe, hvor der var en del brugere
tilknyttet, men da det indhold, der deles i en facebookgruppe ikke vises på de
tilknyttede personers startsider skulle netværket selv opsøge det indhold, der
distribueredes gennem gruppen, og den blev derfor nedlagt.
• Efterfølgende oprettede biblioteket en facebookprofil, som ifølge Mark Bundgaard
Hansen, opnåede omkring 375 ”venner”. Netværket omkring profilen bestod af en
del lokale brugere, en del kollegaer fra Aarhus Kommunes Biblioteker samt andre
folkebiblioteker. Grunden til at biblioteket valgte at etablere en profil i sin tid,
omhandlede forskelle i den måde, netværket beskrives på. På daværende tidspunkt
skulle man som bruger på facebook, vælge at blive ”fan” af en side, hvor man i stedet
blev ”venner” med en profil. Denne forskel var afgørende for Hasle Bibliotek, da man
ønskede at være ligeværdig med brugeren og fortrak betegnelsen ”ven” frem for at
brugeren skulle være ”fan” af biblioteket. Det var forskelligt hvor meget aktivitet, der
var på profilen, ifølge Mark Bundgaard Hansen, men man opnåede ikke mange
kommentarer fra netværket. Ind i mellem stod profilen stille, hvis personalet glemte
at opdatere dem.

• En dag blev profilen slettet af facebook, da det ikke er tilladt for en virksomhed eller
organisation at oprette en personlig profil. (Jf. Indledningen) Inden da, havde Aarhus
Kommunes Biblioteker fået nye e-mail adresser, og da profilen var oprettet igennem
en e-mail adresse, der nu ikke længere var i brug, ved Mark Bundgaard Hansen ikke,
om facebook havde sendt en advarsel i forvejen.
• I februar 2011 oprettede Hasle Bibliotek en side og havde på interviewtidspunktet 9
personer tilknyttet. Deraf er 6 personer, ansatte i biblioteket.
• Mark Bundgaard Hansen står primært for den daglige drift af siden, men har givet
andre ansatte på biblioteket rettigheder som administrator på siden.

• Mark Bundgaard Hansen har reklameret for den igennem sin egen personlige
facebookprofil, hvor man har anbefalet den til personer i sit netværk. Endvidere har
han lavet opslag i biblioteksrummet i nærheden af bibliotekets computere og
reklameret for den på Aarhus Kommunes Bibliotekers website.
• Siden har pr. 06/06-2001: 9 personer tilknyttet og kan ses her:
http://da-dk.facebook.com/pages/Hasle-Bibliotek/184623321556076

Fig. 40: Figuren er baseret på (Bilag 10: Interview med repræsentant for Hasle Bibliotek, s. 209-219)
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Hasle Bibliotek adskiller sig en smule fra de øvrige case-dele ved at have nogle andre mere
presserende opgaver i forhold til dets lokalområde, end de andre. Med en brugerskare, der
fortrinsvis består af børn og unge, der anvender biblioteket som mødested, (Jf. Fig. 39, s. 81) har
Mark Bundgaard Hansen og hans kollegaer en anden tilgang til brugen af facebook. Da han, i
interviewet, blev spurgt om, hvorfor biblioteket havde valgt at oprette en side på facebook var svaret
hurtigt:
”For sjov, tror jeg. (Griner) Mest af alt.”
Mark Bundgaard Hansen
(Bilag 10: Interview med repræsentant for Hasle Bibliotek, s. 209)

Der har derfor ikke været et egentligt formål med at repræsentere biblioteket via facebook, men det
har været interessant for de ansatte at undersøge, om de kan bruge det til noget. En af fordelene har
været, at det ikke har kostet biblioteket så meget at bruge, og som nævnt, har medarbejderne stor
indflydelse på, hvordan de strukturerer deres daglige arbejde og kan derfor selv bestemme, hvor
meget tid, de afsætter til facebook.
Mark Bundgaard Hansen angiver, at der ikke er nogen overordnet strategi med at anvende facebook,
men at det i højere grad går ud på at undersøge mediets muligheder. Hasle Bibliotek er endvidere i
den situation, at det for kort tid siden har oprettet en ny side og derfor skal til at bygge et helt nyt
netværk op, hvilket er rigtig svært, fortæller han. De muligheder Mark Bundgaard Hansen ser, for
Hasle Bibliotek, i forbindelse med facebook, er at man kommer direkte ind på netværkets respektive
startsider, og de skal derfor ikke selv opsøge de tilbud, biblioteket har. Dermed kan tilbuddene blive
mere synliggjort. Dog kræver det, at man har et større netværk og på nuværende tidspunkt, står
Hasle Bibliotek over for at skulle vurdere, hvem de ønsker at henvende siden til. Mark Bundgaard
Hansen ser en mulighed i, at man kunne få skabt en dialog med en del af de børn og unge, som
befinder sig på biblioteket til dagligt og som givet vis er på facebook, fordi det er populært. Han
tvivler dog på, at de har lyst til at kommunikere med biblioteket via facebook. I stedet forestiller han
sig, at biblioteket evt. kunne få kontakt til en del af de meget selvhjulpne brugere, der reserverer
materialer hjemmefra og blot kommer for at hente dem, når de har modtaget besked, om at de er
klar til afhentning.

”De er så vant til at bruge computere og biblioteket i det hele taget, så de behøver ikke vores
hjælp. Og de er her så kort tid, så man når heller ikke at falde i snak med dem, og hvis de ikke
ser, hvad der er hængt op rundt omkring her i huset *…+ så får man heller ikke at vide, hvad der
ellers foregår i huset. Også hvis man ikke er interesseret - det er også fint. Men det er en ekstra
mulighed for at få det ud, måske også til nogle af dem.”
Mark Bundgaard Hansen
(Bilag 10: Interview med repræsentant for Hasle Bibliotek, s. 218)

Han ser i høj grad facebook som en reklamesøjle, men dog en reklamesøjle med muligheder. Han
ønsker at komme i dialog med sine brugere, og faktisk mener han, at størrelsen på netværket er
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underordnet. De 9 der på daværende tidspunkt var tilknyttet, er ikke nok, men i Mark Bundgaard
Hansens optik er det ikke nødvendigt at have et svimlende højt antal brugere tilknyttet, blot
brugerne er engageret på siden og der kommunikeres bibliotek og bruger i mellem.
Udover at kommunikere direkte med brugerne, kan facebooksiden, ifølge Mark Bundgaard Hansen,
også være en mulighed for at fortælle omverdenen, at der er andet end ballade og unge kriminelle på
Hasle Bibliotek, som han udtrykker det. (Bilag 10: Interview med repræsentant for Hasle Bibliotek, s.
219)

Formålene med Hasle Biblioteks facebookside kan
summeres op til følgende:
- Intet overordnet formål med at etablere en side
på facebook
- For sjov
- Undersøge mediets muligheder
- Evt. skabe dialog med bibliotekets brugere
- Aktiv formidling i modsætning til passiv
afventning.
Fig. 41: (Bilag 10: Interview med repræsentant for Hasle
Bibliotek, s. 209)

Som det fremgår af afsnittet ovenfor er Mark Bundgaard Hansen ikke tilfreds med den tilstand
bibliotekets side havde, da interviewet blev foretaget. Med kun 9 personer tilknyttet og de 6 af dem
som administratorer, er netværket ikke stort nok. Derfor ønsker han, at det vokser. I sagens natur var
der, på det pågældende tidspunkt, ikke meget indhold på siden og ikke meget feedback fra de
tilknyttede personer. Det er ellers feedbacken, der er noget af det, Mark Bundgaard Hansen sætter
højest på ønskelisten:

”Det, ville jeg jo synes, var optimalt. Hvis folk havde lyst til at sætte deres egne ting på, eller
sige: ”Jeg har læst den her bog – den synes jeg også, at andre skal læse” *…+ Eller hvad de nu
måtte have lyst til at brokke sig over eller rose os for. Det ville jeg synes… Det ville være det
fedeste. Det ville være, hvis man kunne mærke, der var liv i den anden ende.”
Mark Bundgaard Hansen
(Bilag 10: Interview med repræsentant for Hasle Bibliotek, s. 212)

Han understreger at netværket størrelse ikke er det altafgørende kriterium for at vurdere sides
succes, for ham er det vigtigere, at de brugere der er tilknyttet, gør brug af den, men mangel på
feedback og netværk bevirker også, at siden ikke opdateres så ofte som den kunne, fortæller Mark
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Bundgaard Hansen. I en hverdag, hvor siden hovedsageligt køres på eget initiativ, kan det være svært
at motivere sig til at opdatere den, når de 6 af sidens tilknyttede personer arbejder på biblioteket:

” Så føler man meget, at man taler med sig selv lige nu, og det virker lidt omsonst, at sidde
og fortælle, at vi har arrangement på torsdag, for det ved 2/3 godt… ”
Mark Bundgaard Hansen
(Bilag 10: Interview med repræsentant for Hasle Bibliotek, s. 213)

•

Det er ikke noget problem for Mark, at der er andre bibliotekarer, biblioteker og lign. der er
tilknyttet siden, men det er et problem, hvis størstedelen af netværket udgøres af
biblioteksfaglige personer eller institutioner. Det kan betyde, at man som bibliotek stikker sig
selv blår i øjnene og tror, at man taler til en hel masse brugere uden i virkeligheden at gøre
det. Derfor er det, for Mark Bundgaard Hansen, brugerne der er hovedmodtageren af sidens
indhold. Antallet af biblioteksfaglige kontakter kan dog være med til at øge størrelsen på
netværket og dermed sende et positivt signal om, at siden har stor tilslutning, mener han.
Det har dog været svært at trække folk til siden, efter at den forrige profil blev nedlagt. Han
forventer ikke, at brugerne selv opsøger siden på facebook, men opslagene i
biblioteksrummet samt invitationerne fra Mark Bundgaard Hansens egen private profil, har
ikke båret frugt og selvom størrelsen på netværket ikke er det afgørende for sidens succes,
vil han ikke afvise, at siden lukkes ned, hvis netværket ikke vokser. Det er dog først det
øjeblik, hvor ingen gider at opdatere siden, den skal lukkes, mener Mark Bundgaard Hansen.
(Bilag 10: Interview med repræsentant for Hasle Bibliotek, s. 214)

Formål med facebook
- Intet overordnet formål med brugen af facebook
- For sjov
- Undersøge mediets muligheder
- Evt. skabe dialog med bibliotekets brugere
- Aktiv formidling i modsætning til passiv
afventning.
- Aktiv formidling i modsætning til passiv
afventning.

Ønskværdige mål med
facebooksiden
- Flere lokale brugere tilknyttet siden
- Aktiv kommunikationskanal til bibliotekets
brugere
- Ligeværdig dialog mellem bibliotek og bruger
- Flere opdateringer fra biblioteket – helst én
dagligt
- Få fortalt omverdenen, at Halse Bibliotek ikke er
et farligt sted at opholde sig

Hasle Biblioteks egen vurdering af siden?
- For få personer tilknyttet siden
- Netværket vokser meget langsomt
- For lidt dialog og feedback
- For få opdateringer fra biblioteket selv

Er målene realistiske
i følge Hasle Bibliotek selv?
- Netværket er for lille i øjeblikket til kunne opnå
nogen af de ønskværdige mål kan opnås.
- At opnå en aktiv side er svært, for brugerne er
ikke selv opsøgende på facebook

Fig. 42: Hasle Biblioteks samlede formål og egen vurdering af brugen af facebook
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I følgende afsnit vil de fire case-deles formål med anvendelse af facebook blive sammenlignet. Det
samme vil deres egen vurdering af profilerne og siderne. Formålet er at udrede om der er ligheder
mellem de mål, de hver i sær har med brugen af facebook samt deres vurdering af, hvordan brugen
af mediet forløber.

De fire case-deles formål med facebook
Som illustreret i figur 27 ønsker Gaming-projektet at skabe dialog med netværket og opnå
kommentarer på det indhold der deles. Ifølge Steen Nielsen er det værdifuldt, hvis netværket selv
bidrager med mer-viden og dermed gør oplevelsen bedre for de øvrige i netværket. Derudover
ønsker de også at skabe interesse for de arrangementer projektet afholder og evt. modtage
uopfordrede henvendelser omkring mulige arrangementer. Eftersom projektet opnår flere af disse
ønsker, fungerer profilen stort set efter projektets hensigt, hvilket gør Gaming-projektet til den
eneste del af casen, der selv mener, at den fungerer godt på facebook.
Anderledes står det til med Mindspot, der ligesom Gaming-projektet også gerne vil i dialog med sine
unge brugere, men ikke opnår dette. (Jf. fig. 32) Tilbuddet i sig selv fungerer godt, har et godt brand,
og bl.a. en god placering i modellen, men de opnår ikke den kontakt til de unge via facebook som de
ønsker. Som Gaming-projektet bruger Mindspot også deres side og profil til at invitere til tilbuddets
arrangementer, men i modsætning til Gaming-projektet, er der ikke megen sammenhæng mellem de,
der melder sig til arrangementerne på facebook og dem, der dukker op. Michael Høyer Nielsen og
Mette Bisgaard så gerne, at tilbuddets profil blev nedlagt og facebooksiden kom til at udgøre et
forum, hvor unge dels kan henvende sig til Mindspot med ideer til arrangementer, men også fandt
frem til nye ideer i fællesskab. Dog er der ifølge Michael Høyer Nielsen og Mette Bisgaard ikke nok af
den slags aktivitet på siden, og det er mest Mindspot selv, der deler indhold.
Aarhus Hovedbibliotek er i sig selv velbesøgt med en god placering i Biblioteksmodellen, og det har
velfungerende tilbud som Gaming-projektet og Mindspot tilknyttet. Bibliotekets facebookside har
desuden et stort netværk takket være sidens begyndelse som profil, hvor Lisbeth Overgaard Nielsen
således kunne invitere andre til at være tilknyttet Hovedbiblioteks profil. Dog bruges den kun til
opdateringer omkring arrangementer og ind i mellem lidt nyheder, hvilket skyldes, at der ikke er sat
ressourcer af til drift af siden. (Jf. fig. 37) Den drives, i skrivende stund, udelukkende på initiativ af
Lisbeth Overgaard Nielsen og fungerer ikke, som den potentielt kunne, mener hun. Der bliver ikke
lagt op til debat sådan som siden køres nu, for der er ikke ressourcer til at svare de folk, der eventuelt
ville henvende sig.
Hasle Bibliotek adskiller sig fra de øvrige dele af casen ved at drive en relativt nystartet side, der ikke
har et stort netværk endnu. Dette skyldes, som nævnt, at Hasle Biblioteks tidligere profil blev slettet
af facebook. Hasle Bibliotek er derfor blevet slået tilbage til start. Det er faktisk slået tilbage før
startlinjen, for ifølge Mark Bundgaard Hansen, er der formodentlig en del af det oprindelige netværk,
der ikke er klar over, at den gamle profil er blevet lukket, og som derved ikke finder det nødvendigt
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også at trykke ”synes godt om ” en eventuel ny side. Hasle Bibliotek er derfor ikke i en position, hvor
man meningsfuldt kan tale om, at siden er velfungerende eller ej. Ifølge figur 42 har Hasle Bibliotek
valgt at repræsentere sig via facebook for at undersøge, hvad mediet kan gøre for dem, især fordi det
giver biblioteket mulighed for at formidle forskellige tilbud aktivt i stedet for at være afventende i
forhold til brugerne. Dette er en egenskab, alle dele af casen ser fordele i.
Herunder kan ses en oversigt over de formål de enkelte dele af casen har med facebook.

Gaming-projektet

Mindspot

Efterkomme et ønske om tilstedeværelse fra
projektets netværk.
- Skabe et synligt netværk omkring computerspil i
Aarhus
- Formidle computerspil og nyheder indenfor emnet
- Oplyse om, hvad der sker i Aarhusområdet
omkring computerspil?
- Få flere til at deltage i arrangementer
- Skabe kontakter mellem spilbibliotekarer
- Inspirere andre bibliotekarer til selv at lave
computerspilsrelaterede arrangementer.
- Legitimere projektets evne til at formidle
- Aktiv formidling i modsætning til passiv
afventning.

Forum for unge
- Gøre opmærksom på Mindspots eksistens
- Invitere til arrangementer
- Skabe bruger til bruger kontakt
- Som tilbud kan man opnå flere kontakter med
andre ungdomsinteressenter
- Sende et signal til politikere om, at Mindspot er en
aktiv del af unges liv i Aarhus
- Opnå kontakt til flere unge igennem de unge, der
allerede er tilknyttet Mindspot via facebook
- Aktiv formidling i modsætning til passiv
afventning.

Aarhus Hovedbibliotek
Ingen overordnet strategi med brugen af facebook i
begyndelsen
- Oplyse om arrangementer
- Sprede eventuelle nyheder fra biblioteket
- Er på facebook fordi det er et nyt medie
- Aktiv formidling i modsætning til passiv
afventning.

Hasle Bibliotek
-Intet overordnet formål med brugen af facebook
- For sjov
- Undersøge mediets muligheder
- Evt. skabe dialog med bibliotekets brugere
- Aktiv formidling i modsætning til passiv
afventning.

.Fig. 43: Case-delens formål med facebook

Begge folkebiblioteker har intet overordnet formål med at anvende facebook, mens de to tilbud i
højere grad kan sætte ord på deres målgrupper og, hvad de gerne vil med mediet. Det fælles
hovedformål med case-delenes brug af facebook, er dog muligheden for aktivt at formidle
bibliotekets tilbud.

Ønskværdige mål med facebook
Alle fire dele af casen ønsker dialog med brugerne igennem facebook. Aarhus Hovedbibliotek
opfordrer dog ikke til det, pga. mangel på ressourcer. De efterspørger alle fire liv på profilerne og
siderne, og vil alle gerne opnå et aktivt miljø, hvor input både kom fra bibliotek og fra brugerne.
Ingen af de fire case-dele har dog en skarp strategi for, hvad de vil med facebook, og hvordan de vil
arbejde med mediet.
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Herunder kan ses en oversigt over ønskværdige mål de enkelte dele af casen har med facebook.
Mindspot
Gaming-projektet
- Netværket skal vokse yderligere
- Flere uopfordrede inputs fra netværket
- Flere kommentarer med mere
viden fra netværket

- Der skal kun være en facebookside
i fremtiden, ikke en profil
- Flere uopfordrede inputs fra netværket
omkring ideer til arrangementer eller lign.
- Mere feedback fra de unge til det indhold,
Mindspot deler
- Mere interaktion brugerne i mellem,
så der skabes et forum

Aarhus Hovedbibliotek

Hasle Bibliotek

- Komme aktivt ud til brugeren
- Udbrede kendskabet til Hovedbibliotekets
arrangementer
- Skabe en redaktion, der kan varetage driften af
facebooksiden

- Flere lokale brugere tilknyttet siden
- Aktiv kommunikationskanal til bibliotekets
brugere
- Ligeværdig dialog mellem bibliotek og bruger
- Flere opdateringer fra biblioteket – helst én
dagligt
- Få fortalt omverdenen, at Halse Bibliotek ikke er
et farligt sted at opholde sig

Øvrige ansatte på biblioteket burde opdatere siden
med nyheder og lign.

.Fig. 44: Case-delens ønskværdige mål med facebook
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Dorte Skot-Hansen og hendes medforfatteres biblioteksmodel fra Folkebibliotekerne i
Vidensamfundet er anvendt som analysemodel i de foregående afsnit, da den viser hvilke formål
folkebibliotekerne har i nutidens samfund. Formodningen var, at den kunne bruges til at illustrere,
hvilke formål de enkelte case-dele ønsker at understøtte og dermed skabe et billede af biblioteket
eller det biblioteksfaglige tilbuds egenskaber. Hensigten med at placere case-delene i modellen, var
at skabe et afsæt for Arbejdsspørgsmål 3: Hvilket formål kan et folkebibliotek have med at etablere
en profil eller en side på facebook og hvordan vurderer de selv profilens eller sidens succes? Dette er
kun delvist sket, fordi modellen har vist sig ikke at være fuldt ud velegnet til at analysere et bibliotek
eller et biblioteksfagligt tilbud. Ud fra de oplysninger, der er fremkommet af de anvendte interviews,
er det kun case-delenes målsætninger, man kan illustrere i modellen og ikke deres relle opfyldelse af
de samfundsmæssige formål, modellen kan repræsentere. Dette har betydet, at de fleste dele af
casen endte med at placere sig omkring modellens centrum, fordi de stort set alle sammen
indeholder elementer af modellens fire verdenshjørner. I forbindelse med Hasle Bibliotek har det
været muligt at vægte møderummet tungere, end de øvrige rum, eftersom det er meget tydeligt,
ifølge interviewet med Mark Bundgaard Hansen, at det er dette biblioteksrummet oftest bruges til.
Dog indeholder Politik for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune visioner for alle fire rum i
modellen og det er derfor sandsynligt at de fleste biblioteker i Aarhus Kommune, der i blandt Aarhus
Hovedbibliotek og Hasle Bibliotek, tilbyder mulighed for udfoldelse indenfor alle fire rum i modellen.
Det er meget svært at placere Aarhus Hovedbibliotek, Gaming-projektet og Mindspot ud fra de
oplysninger, der er fremkommet i interviewene, hvormed man kan betvivle modellens egnethed til
analyse af et tilbud eller et bibliotek. Dette tydeliggøres ved, at man f.eks. ikke kan bruge den til
praktisk at illustrere et tilbud, der kun tilbyder mulighed for udfoldelse i f.eks. Det performative rum
og Læringsrummet, da man ikke umiddelbart kan undgå at markere de øvrige to rum. Desuden er det
vanskeligt vha. modellen at illustrere vægtningen af respektive rums egenskaber i case-delens tilbud.
Hvor vigtigt er læringsrummet f.eks. i forhold til det performative rum, hvis møderummet også gør sig
gældende i biblioteket? Hvis vægtningen skal vises, vil biblioteket automatisk placere sig omkring
centrum.
Modellen er muligvis mere velegnet til at diskutere et biblioteks- eller et biblioteksfagligt tilbuds
vision, hvis man som biblioteksfagligt personale skal udvikle det, hvilket er et formål, Dorte SkotHansen og hendes medforfattere også tilskriver modellen, men i dette projekt er den ikke velegnet
som analysemodel ud fra de oplysninger, der fremtræder af det foreliggende datamateriale. Dog kan
den bidrage til at tegne et billede af et biblioteks eller biblioteksfagligt tilbuds målsætninger, hvorved
man som læser alligevel får et tydeligere billede af, hvad biblioteket ønsker at udrette.
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I dette afsnit belyses Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan anvender folkebibliotekernes facebook i praksis?
Dette sker igennem en indholdsanalyse af det indhold, der findes på case-delenes facebookprofiler og sider ud fra metoden grounded theory. (Jf. Metodeafsnittet) Først redegøres der kort for, hvordan
grounded theory er anvendt til at analysere indholdet, hvorefter arbejdsspørgsmålet behandles med
indspark fra interviewene. Afslutningsvis reflekteres der over grounded theory og som metode i
denne sammenhæng.
De profiler og sider der vil blive analyseret er følgende:

Gaming-projektets facebooksprofil

Mindspots facebookprofild

Mindspots facebookside

Aarhus Hovedbiblioteks facebookside

Hasle Biblioteks facebooksidemm

Fig. 45: Indholdsanalysens datakilder
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Formålet med grounded theory er at udskille mønstre i datamængden for både at skabe mening og
generere nye teoretiske forklaringsmodeller, der gør det muligt at forklare sammensatte fænomener.
(Jf. Metodeafsniittet) De fire stadier, i forbindelse med grounded theory, gennemgås herunder for at
illustrere, hvordan analysen praktisk blev udført.
1. Teoretisk udvælgelse
Som nævnt i metoden undersøges mængden af indhold de respektive profiler og sider i perioden 1.
marts til 1. juni 2011, hvilket er udtrukket fra profilerne og siderne og gengivet i Bilag 11-14.
2. Kodning
I det næste stadie skulle datamængden kodes. En indholdsdel defineredes i denne analyse som et
opslag på profilen eller sidens væg, et billede i et album, et link og eller sammensætninger af disse. Et
eksempel på en indholdsdel er:

Fig.46: Eksempel på indhold fra Gaming-projektets facebookprofil.
Indholdet består af en statusopdatering inkl. et link.

Indholdet for hver profil blev udskrevet, klippet ud og indikatorerne understreget med en rød tusch.
Profilerne og siderne blev analyseret hver for sig.

Fig. 47: Først blev indholdet delt

Fig.48: Kodning

Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 92 af 372

Efter indholdet blev opdelt i mindre dele, blev det hængt op på en tavle og benævnt (kodet). Dette
skete ved, at følgende spørgsmål blev stillet til data: Hvad er det for hændelser, der beskrives i data?
Da alt, ifølge Guvå og Hylander, kan være af interesse i begyndelsen, registreredes alt indhold på
denne måde.
De benævnelser, der herefter blev sat på indholdet er, som Guvå og Hylander betegner dem,
dynamiske og derfor blev de indholdet blot indledningsvis kodet med det ord eller den sætning, der
først forekom logisk, da kodningen på dette stadie betragtes som åben og forudsætningsløs. (Jf. Bilag
16: Indholdsanalyse, s. 282)
3. Komparation
I dette stadie blev det vurderet om, de enkelte enheder af indhold var indikatorer på samme
hændelsesforløb og indholdet begyndte at kunne samles i kategorier, som igen fik en kode. Det var i
dette stadie, man kunne begynde at se mønstre i datamængden. Nogle kategorier kunne lægges
sammen og andre kunne skilles ad. Kodning og komparation flød sammen, da indholdet, under
kodningen, hele tiden blev holdt op mod hinanden. Dette skete dels for at kunne skelne de enkelte
indholdsenheder fra hinanden, og dels for at kunne finde frem til kodede katagorier. (Jf.
Metodeafsnittet)
4. Konceptualisering
Ud fra kategorierne, der nu hang på tavlen, kunne man begynde at lede efter relationer imellem de
hændelser, som koderne var udtryk for og der blev derfor stillet følgende spørgsmål til kategorierne:
Hvilke sociale handlinger eller interaktive mellemmenneskelige processer kan skelnes? Der forsøgtes
derfor at finde en rød tråd, der forbinder de forskellige dele og skaber en kerneproces.
Kerneprocessen, for hver profil og side, anvendes i dette afsnit som udgangspunkt for at belyse
Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan anvender folkebibliotekernes facebook i praksis?
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Ud fra analysen af indholdet, der kan findes på Gaming-projektets facebookprofil mellem d. 1. marts
og d. 1. juni er der identificeret følgende datatyper:

• Oplysninger om Gaming-projektet.
(Personlige oplysninger, profilbillede,
aktiviteter, interesser mv. i form af tekst)
• Projektets egne billeder på facebook (1
stk. Logo samt 1 stk. billede fra et
arrangement)
• Invitationer til begivenheder

• Kommentarer (Fra både netværk og
projektet)
• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra
både netværket og projektet)
• Gaming-projektets "Seneste aktivitet"
• Gaming-projektet"deltog i begivenheden"

• Links til billeder på Ning-siden
• Projektets egne videoer (1 stk.)
• Links til artikler, websites mv.
• Polls
• Liste over venner

Der skelnes igennem hele analysen mellem indhold i bred forstand, tekst, billeder, video mv. og hvad
jeg har valgt at kalde metaindhold, der i højere grad skal forstås som indhold, der lægger sig op ad
andet indhold. Det kan f.eks. være kommentarer, der tilknyttes en statusopdatering eller lignende.
Herunder regnes også facebooks sammenføjninger af indhold, f.eks. udtræk af indhold, der samles
under en samlet overskrift. F.eks. seneste aktiviteter:

Fig. 51: Eksempel på metaindhold, hvor facebook har sammenføjet en række hændelser,
Gaming-projektet har foretaget sig, som listes på profilens væg.
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Efterfølgende blev der stillet følgende spørgsmål: Hvad er det for hændelser, der beskrives i data?

• 1. Gaming-projektet inviterer til kommende netværksrækker og opfordrer netværket til at
deltage.
•2. Gaming-projektet udsender statusopdateringer efter et netværksarrangement er afholdt.
• 3. Gaming-projektet udsender links til artikler/websites samt til det spørgeskema, der er tilknyttet
dette projekt.
• 4. Gaming-projektet "deltager i begivenheder", bliver "venner" med personer samt "synes godt
om" sider på facebook. (Metaindhold)
• 5. Gaming-projektet stiller spørgsmål til netværket og udsender polls
• 6. Netværket henvender sig uopfordret til Gaming-projektet

Der blev efterfølgende stillet følgende spørgsmål til hændelserne i figur 52: Hvilke sociale handlinger
eller interaktive mellemmenneskelige processer kan skelnes?, hvorved følgende kerneproces blev
identificeret:

Formidling af
computerspilsbaseret
information igennem direkte
og personlige henvendelse til
netværket.

• Sker vha. invitationer
til
netværksarrangementer
• Sker vha.
statusopdateringer
med links til artikler og
websites

Forankring af identitet

loyalitet og engagement
hos netværket

• Sker vha. Steen
Nielsens direkte og
personlige
henvendelser

• Sker vha.
Statusopdateringer
efter
arrangementer

• Sker vha. profilens
metainhold

• Sker vha. Direkte
og engagerende
spørgsmål til
netværket

Fig. 53: Gaming-projektets kerneproces på facebookprofilen
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Gaming-projektets invitationer til de kommende netværksrækker samt projektets statusopdateringer
med links til computerspilsorienterede artikler og websites, er udtryk for formidling af
computerspilsbaseret information igennem direkte og personlige henvendelse til netværket, som der
kan ses i figur 53, hvilket stemmer overens med projektets eget formål. (Jf. Casebeskrivelse, s. 61 )
Måden profilen hovedsageligt drives på, giver sig ofte udslag i de føromtalte opdateringer med
artikler og websites samt invitationer til projektets arrangementer, hvor netværket kraftigt opfordres
til at deltage. Efterfølgende udsendes der ofte en statusopdatering fra projektet, der ofte linker til
billeder fra arrangementet på projektets Ning-side. I andre opdateringer takkes der for deltagelsen
ved det afholdte arrangement.
Steen Nielsen henvender sig endvidere ofte personligt til netværket, når han udsender disse
statusopdateringer.

Sproget er ofte personligt og direkte henvendt til netværket. I interviewet i maj blev der spurgt ind
til, hvordan Gaming-projektet gerne selv ville fremstå igennem profilen og til dette svarede Steen
Nielsen:

”Hmm, det er en svær én, fordi at vi har haft lidt overvejelser over det i forbindelse med
facebookprofilen. Fordi, selvfølgelig er det projektets profil, og projektet, som sådan, har ikke nogen
holdning (smiler). Men samtidig, så vil vi jo gerne kommentere på tingene, og vi har ikke
nødvendigvis lyst til at bruge vores egne profiler. Fordi så fremstår det, som om, at vi har en eller
anden interesse i det her… Sådan som det er blevet, er, at Gamingprofilen HAR en holdning, og indtil
videre, er det så mig, der ligesom forvalter den, fordi det primært er mig, der opdaterer den, og jeg
må gerne tage stilling til nogle forskellige ting, men skal selvfølgelig hele tiden være opmærksom på,
at det er et projekt, der står som afsender.”
Steen Nielsen
(Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 167)

At invitere til arrangementer og dele artikler blandt netværket udgør derfor den kerne, som profilen
drives på, men derudover har Steen Nielsen valgt at indføre, hvad han kalder weekendspørgsmålet,
hvor han tager fat i et computerspilsrelateret emne, og spørger ind til netværkets oplevelser omkring
dette. Igen er tonen personlig.
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Inden selve indholdsanalysen, havde jeg set, at Gaming-projektets stillede disse spørgsmål til sit
netværk og ved interviewet i maj, og der blev derfor spurgt ind til, hvorfor Gaming-projektet vælger
at stille disse spørgsmål.

”Altså, fra vores synspunkt er det for at aktivere dem. Og hele tiden gøre den her Gamingprofil
relevant, og det gør man blandt andet ved at stille sådan nogle spørgsmål, hvor de får lov til at
komme med deres eget bud på et eller andet. For deres vedkommende? Jamen, så er det jo en
mulighed for at fortælle, hvilken spilkarakter har betydet et eller andet for mig, og se hvad de andre
svarer. Det er lidt ligesom, når man sidder på litteratursiden, og folk diskuterer en eller anden bog…
Man har mulighed for at komme i kontakt med nogle folk, som man ellers ikke har.”
Steen Nielsen
(Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 166)

Som man kan se i den udbyggede indholdsanalyse i bilag 16: Indholdsanalyse, s. 282, er det disse
weekendspørgsmål, der er mest aktivitet omkring fra netværkets side.
I forbindelse med interviewet i maj blev der ligeledes spurgt ind til, hvordan Steen Nielsen udvælger
indholdet, der lægges ud på profilen.
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”Der tager jeg udgangspunkt i mig selv. Jeg er gamer og interesserer mig for computerspil
også på et teoretisk plan, så hvis jeg ser et eller andet, som jeg synes virker spændende eller
oplagt som emne i forbindelse med projektet, så prøver jeg at smide det ud."
Steen Nielsen
(Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 166)

Man kan formode, at udvælgelsen af indhold med udgangspunkt i Steen Nielsens egne interesser er
med til at tilføre profilen den føromtalte personlige tone.
Inden interviewet i maj havde jeg set, at Steen Nielsen selv havde kommenteret med sin egen
personlige profil på et af weekendspørgsmålene, hvilket der derfor blev spurgt ind til i interviewet i
maj:

”Ja, jeg er af og til inde at kommentere, fordi at… jeg er ikke projektet. Så hvis der er en eller anden
speciel oplevelse, f.eks. ”Hvornår var det første gang, man oplevede computerspil som noget
fantastisk?”Det har projektet ikke nogen erfaringer med. Det er mig selv, der har det. Så det er hele
tiden den der balancegang; hvornår er det mig selv som privatperson, der er inde at skal sige et eller
andet, og hvornår er det projektet som sådan, der har noget? Så snart det bliver oplevelsesbaseret,
så er det mig. Og hvis det bliver nogle holdninger, som jeg ikke ville kunne sige, at projektet, som
sådan ikke kan forsvare, så er det igen også mig.”
Steen Nielsen
(Bilag 4: Interview med repræsentant for Gaming-projektet, s. 167)

Denne konstante vurdering fra Steen Nielsens side kan siges, både at fungere som en fordel og en
ulempe. Fordelen er, at Steen Nielsen forstærker profilens personlige egenskaber, og muligvis er med
til at gøre profilen mere interessant for netværket, men det kan også være en ulempe, da netværket
kan forledes til at blande Steen Nielsens person sammen med Gaming-projektets. Endvidere bliver
facebookprofilen sårbar, da drivkraften på profilen muligvis kunne forsvinde, hvis Steen Nielsen
pludselig forlod sit job eller af andre grunde ikke fulgte projektet til dørs, indtil år 2012, hvor
projektet ender.
Oveni den sporgbrug der anvendes og det indhold, der udvælges, er der også en del mere statisk
data på profilen, der er med til at signalere, hvad Gaming-projektet er og står for. Her tænkes på de
grundlæggende oplysninger og det metaindhold, der er synligt på profilen. (Jf. Bilag 16:
Indholdsanalyse, s. 282) Der er ikke nødvendigvis meget mellemmenneskelig interaktion omkring
dette indhold, men det har dog alligevel en vis signalværdig omkring hvilke typer computerspil og
hvilke interesser projektet omhandler. Der skabes derfor en form for identitet med en vis
personlighed, som Steen Nielsen forvalter.
Denne formodning om en identitet, der forvaltes af Steen Nielsen, understøttes yderligere af de
uopfordrede henvendelser fra netværket der ligeledes er at finde i datamængden i den undersøgte
periode. I kraft af, at projektet driver en profil og ikke en side, har den også den egenskab, at man har
indtastet en fødselsdato, da man oprettede profilen, hvilket har bevirket, at netværket ser dette på
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deres startside, når dagen oprinder. Da denne dato falder indenfor den undersøgte periode, finder
man 5 henvendelser fra netværket med lykønskninger på fødselsdagen.52

De fem henvendelser vidner om, at man interagerer med profilen, som om den repræsenterede en
virkelig person. Enten kan dette regnes for en social norm (Jf. Shihs opfattelse af sociale normer på
facebook, (Jf. s. 54-56), der at finde på facebook – at man lykønsker sine ”venner” på facebook,
herunder Gaming-projektet, hvis man kan se, at de har fødselsdag. Eller også er de 5 personer, der
ønsker tillykke, i forvejen IRL-venner med Steen Nielsen. Det er vanskeligt at afgøre, men under alle
omstændigheder udspiller der sig en social mellemmenneskelig handling i disse henvendelser, der
muliggøres af facebooks tekniske mulighed for at gøre opmærksom på en profils fødselsdag. Derved
er der opstået en social relation til et biblioteksfagligt projekt, hvilket sandsynligvis ikke var sket,
havde projektet ikke befundet sig på facebook. Gaming-projektet vil blive sammenholdt med de
øvrige dele af casen på s. 113.

52

Den pågældende dato er Steen Nielsens egen fødselsdag. (Steen Nielsen, personlig kommunikation, d. 11/07-2011)
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Mindspot har, som det er nævnt både en facebookprofil og en facebookside. I Indholdsanalysen i
bilag 16, s. 282, er profilen og siden analyseret hver for sig, men i dette afsnit vil de blive
sammenholdt for afslutningsvis at kunne tegne et billede af, hvordan Mindspot anvender facebook.

Facebookprofilen
I forbindelse med analysen af Mindspots facebookprofil, kaldet Mindspot Århus, er følgende data
registreret:

• Oplysninger om Mindspot Århus.
(Personlige oplysninger, aktiviteter,
interesser mv. i form af tekst samt 1 stk.
profilbillede)
• Billeder fra andre distributører, hvor i
Mindspot Århus er "tagget" (1 stk.)
• Links til Mindspots side (3 stk.) samt til
sidens videoer (2. stk) Desuden også links
til dette projekts spørgeskema (3 stk.)

• Kommentarer (Fra både netværk og
Mindspot Århus)
• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra
både netværket og Mindspot Århus)
• Mindspot Århus' "Seneste aktivitet"
• Mindspot Århus"deltog i begivenheden"

• Noter i form af tekst (7 stk.)

Efterfølgende blev der stillet følgende spørgsmål: Hvad er det for hændelser, der beskrives i data?

• 1. Mindspot Århus deltager i Mindspot Live-begivenheder (Metaindhold) og deler information om
arrangementer (1 stk.) samt videoer (2 stk.) om kommende bands forud for arrangementerne.
• 2. Mindspot slår links op på andre sider og trykker "Synes godt om" sider. (Metaindhold) og bliver
selv tagget i billeder. (1 stk.)
• 3. Mindspot Århus opfordrer netværket til at blive fan af Mindspots side. (Statusopdateringer nogle med links)
• 4. Mindspot Århus skriver noter om, hvad Mindspot kan tilbyde netværket.
• 5. Mindspot Århus deler links om spørgeskema til dette projekt.
• 6. Netværket henvender sig uopfordret til resten af netværket på Mindspot Århus' væg.
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Ligesom ved analysen af Gaming-projektets indhold blev der efterfølgende stillet følgende spørgsmål
til hændelserne i figur 56: Hvilke sociale handlinger eller interaktive mellemmenneskelige processer
kan skelnes? Herved blev følgende kerneproces identificeret

Formidling af information
om Mindspot Live til
netværket
• Sker vha. at Mindspot
Århus deler information
om arrangementer og
videoer om kommende
bands forud for
arrangementerne.
•Sker vha. at Mindspot
deltager i Mindspot Livebegivenheder .

Svag forankring af
identitet
• Sker vha. Metadata:
Mindspot slår links op på
andre sider og trykker "Synes
godt om" sider og bliver selv
tagget i billeder.
• Sker vha: Mindspot Århus
skriver noter om, hvad
Mindspot kan tilbyde
netværket.

• Sker vha. direkte
henvendelse til
netværket og frisk
ungdommelig tone.

Forsøg på at skabe
engagement og
deltagelse hos
netværket

Fig. 57: Kerneproces på Mindspots facebookprofil

Kerneprocessen består i, at Mindspot deler information om Mindspot arrangementer og på flere
måder sender netværket signaler om, hvad Mindspot er. Dog er der endnu en vigtig hændelse på
Mindspots facebookprofil, og det er en hændelse, der konflikter med kerneprocessen.
Som man kan se i Fig. 56, under hændelse 3. opfordrer profilen netværket til at blive tilknyttet
Mindspots fanside. Det sker, fordi Mindspot ikke ønsker at fortsætte profilen, og gerne vil have
netværket flyttet over på siden.
Mindspot har før forsøgt at flytte netværket over på siden, uden held:
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”Men vi ville helst have, at det hele skulle foregå på fansiden, fordi det ligesom er, med
det samme, man trykker "like" eller "Synes godt om," så er man med, i stedet for at vi
skal acceptere "Ja, vi vil gerne være venner med". Så vi gjorde den ”person” skjult og
skrev til vores medlemmer dér, om de ikke ville gå over på fansiden. Og lukkede gruppen
ned, fordi der næsten ikke var nogle medlemmer. Men der er stadig rigtig mange som
stadigvæk er på ”personen”, som ikke er flyttet med over på fansiden, og vi får også
stadigværk anmodninger, om at være venner med os, selv om vi faktisk har gjort den
usynlig, tror vi.”
Mette Bisgaard
(Bilag 6: Interview med repræsentanter for Mindspot, s. 180)

Profilen drives derved ved, at man informerer netværket om de arrangementer, Mindspot afholder,
men samtidig forsøger man at få dem til aktivt at trykke ”Synes godt om” facebooksiden.

Formidling af
information om
Mindspot Live
til netværket

Blandede
signaler til
netværket
Mindspots
fremtidsplaner
om at
nedlægge
profilen

Fig. 58: Blandede signaler på facebookprofilen
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I forbindelse med analysen af facebooksiden, registreredes følgende data i den undersøgte periode.

• Oplysninger om Mindspot
(Grundlæggende oplysninger) i form af
tekst samt profilbilleder - 5 stk.)
• Mindspots egne billeder (6 albums, heraf
1 til profilbilleder og 1 til vægbilleder)

• Kommentarer (Fra både netværk og
Mindspot)
• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra
både netværket og Mindspot)

• Links samt videoer. Desuden også links til
dette projekts spørgeskema (3 stk.)

Der er en række forskelle i de oplysninger og de muligheder siden har i forh. til profilen, der
analyseredes før. F.eks. Kaldes personlige oplysninger for grundlæggende oplysninger. Mindspot som
side kan ikke tagges i billeder og facebook udtrækker ikke data om Mindspots færden på facebook og
præsenterer det som metaindhold på sidens væg på samme måde som ved en profil.
Efterfølgende blev der stillet følgende spørgsmål: Hvad er det for hændelser, der beskrives i data?

• 1. Mindspot stiller information til rådighed om sig selv. (Grundlæggende oplysninger og
profilbilleder)
• 2. Mindspot informerer om bands via Månedens Spot samt arrangementer (Mindspot Live og
Oregon Festival) og opfordrer netværket til at deltage
• 3. Mindspot deler billeder og videoer fra tidligere arrangementerne og opfordrer netværket
til at se dem
• 4. Mindspot deler links om spørgeskemaet til dette projekt.
• 5. Mindspot opfordrer netværket til at deltage i Mindspotpanelet samt blive del af et
ungdomsråd, der er tilknyttet Aarhus Festuge.

Siden anvendes, ligesom facebookprofilen, hovedsageligt til at informere netværket om kommende
arrangementer. Derudover deles der videoer og billeder fra afholdte koncerter og lign. Derfor ser
kerneprocessen på siden således ud:
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Formidling af information
om Mindspot Live til
netværket

• Sker vha. at
Mindspot informerer
om bands via
Månedens Spot samt
arrangementer
(Mindspot Live og
Oregon Festival) samt
opfordrer netværket
til at deltage

Svag forankring af
identitet
• Sker vha. at Mindspot
stiller information til
rådighed om sig selv.
(Grundlæggende
oplysninger og
profilbilleder)
• Sker vha. frisk og
ungdommelige
sprogbrug, men ingen
personlig formidling.

• Sker vha.
Statusopdateringer efter
arrangementer
• Mindspot
opfordrer
netværket til at
deltage i
Mindspotpanelet
samt blive del af et
ungdomsråd, der
er tilknyttet
Aarhus Festuge.
Forsøg på at skabe
engagement og
deltagelse hos
netværket

Fig. 62: Kerneprocessen på Mindspots facebookside

Det indhold, der hovedsageligt deles på siden, i den undersøgte periode, er information omkring
arrangementer i Mindspot Live. Efterfølgende udsendes der billeder eller video fra de pågældende
arrangementer. Derfor har Mindspots facebookside – og profil kerneprocesser, der minder om
Gaming-projektets, men i dette tilfælde, er der ikke samme respons fra netværket. Der signaleres til
netværket, hvad Mindspot er, vha. de grundlæggende oplysninger, men formidlingen af de
forskellige informationer har ikke samme personlige tone, som Gaming-projektet anvender.
Sprogbrugen på både profilen og siden, hvormed informationen deles, er frisk og ungdommelig, men
der er ikke samme personlighed. Steen Nielsen har i emnerne i Gaming-projektets opdateringer taget
udgangspunkt i sig selv, hvilket ikke er samme tilfælde her.
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Der er desuden heller ikke samme engagerede respons fra netværket. I forbindelse med interviewet i
april blev Mette Bisgaard spurgt, hvor meget hun følte, at hendes egen identitet var inde over, når
hun opdaterede profilen eller siden, og til dette svarede hun:

”...jamen, der synes jeg mest, at jeg taler på vegne af Mindspot. *…+ Så det synes jeg ikke. Det er
selvfølgelig mine formuleringer,
men ellers synes jeg ikke der er så meget... nej.
Mette Bisgaard
(Bilag 6: Interview med repræsentanter for Mindspot, s. 187)

Michael Høyer-Nielsen påpegede i interviewet, at man godt kunne overveje at inddrage de
opdaterendes personlighed mere i måden, man henvendte sig til netværket på.

”...jeg tror det er vigtigt, at man viser sin person. Det tror jeg folk godt kan lide,
at man sætter sin personlighed lidt på spil."
Michael Høyer-Nielsen
(Bilag 6: Interview med repræsentanter for Mindspot, s. 187)

Mette Bisgaard mente dog ikke, at måden, hvorpå Mindspot opdaterer sin side på, er velegnet til
denne form for personliggørelse.

”…den måde den har nu, der synes jeg nærmest ikke, man kan gøre noget personligt over det, ved
at skrive "Hey, kom til vores arrangement på tirsdag". *…+Så skal det være, fordi, man skriver et
eller andet om, at "Jeg sidder lige nu og arbejder med dét her i Mindspot... Jeg glæder mig til det
her arrangement skal finde sted." Sådan nogle opdateringer kunne man også godt have. Men
sådan som vi bruger det lige nu, så synes jeg ikke rigtig, at det kan være muligt."
Mette Bisgaard
(Bilag 6: Interview med repræsentanter for Mindspot, s. 187)

Mette Bisgaard fortalte i interviewet at hun på et tidspunkt har forsøgt at stille et spørgsmål til
netværket, men der kom ingen respons overhovedet. Hun mener ellers, at mediet er oplagt til den
slags kommunikation. Der er derfor, ud fra analysen, hovedsageligt tale om, at Mindspot anvender
både profil og side til at informere netværket om kommende arrangementer samt dele billeder og
video om emnerne til arrangementerne.
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I forbindelse med analysen af Aarhus Hovedbiblioteks facebookprofil, er følgende data registreret:

• Oplysninger om Aarhus Hovedbibliotek i
form af tekst samt profilbillede og kort

• Kommentarer (Fra både netværk og
Aarhus Hovedbibliotek)

• Statusopdateringer med tekst

• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra
både netværket og Aarhus Hovedbibliotek)

• Billeder (5 stk. inkl. profilbillede)
• Links
• Oprettede begivenheder (Tekst og
billeder)

Ud fra ovenstående data blev der udfoldet følgende hændelser:

• 1. Aarhus Hovedbibliotek stiller information til rådighed om sig selv. (Oplysninger, beskrivelse,
kort og profilbillede)
• 2. Aarhus Hovedbibliotek opretter begivenheder
• 3. Aarhus Bibliotek deler links med biblioteksfaglige ressourcer
• 4. Henvendelser fra andre på Aarhus Hovedbiblioteks væg
• 5. Aarhus udsender en status om profilens overgang til en side.

Der blev efterfølgende stillet følgende spørgsmål til hændelserne i figur 65: Hvilke sociale handlinger
eller interaktive mellemmenneskelige processer kan skelnes?, hvorved følgende kerneproces blev
identificeret:
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Statusændring fra profil til side
• Sker vha. at Aarhus
Hovedbibliotek udsender en
status om profilens overgang til en
side.

Formidling af arrangementer
på Aarhus Hovedbibliotek
samt biblioteksfaglige tilbud

• Sker vha. at Aarhus
Hovedbibliotek opretter
begivenheder
• Sker vha. at Aarhus Bibliotek deler
links med biblioteksfaglige
ressourcer

Fig. 66: Aarhus Hovedbiblioteks kerneproces på facebooksiden

Som det er skitseret i fig. 33: Hvilket formål har Aarhus s. 75 har Aarhus Hovedbibliotek fået
konverteret deres profil til en side. Det indhold, der er blevet analyseret, er derfor dét, der er
tilgængeligt efter, at profilen er overgået til en side. Overgangen fra profil til side, valgte Lisbeth
Overgaard Nielsen at markere ved at lave følgende opdatering:

Som man kan se, er der ingen i netværket, der reagerer på at profilen konverteres til en side.
Dét som siden hovedsageligt anvendes til er at informere om og invitere til arrangementer på Aarhus
Hovedbibliotek, men der laves også en række opdateringer, hvor der informeres om forskellige
biblioteksfaglige ressourcer.

I den undersøgte periode opretter Aarhus Hovedbibliotek 10 begivenheder på facebook, men
der opfordres ikke direkte til at deltage, sådan som det er tilfældet med Gaming-projektet og
Mindspot.
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Der er heller ikke samme personlige tone, som Gaming-projektet anvender.

”…jeg tænker på, at jeg repræsenterer Hovedbiblioteket, men samtidig tænker jeg også, at det
gerne må være en afslappet stil, og der må også gerne være humor ind i mellem, og jeg prøver
også at bløde den lidt op, hvis jeg har tid. [...] Altså, de facebook, vi har ,der knytter sig til mindre
netværk, altså til projekter osv. Der synes jeg, at der kan de vælge helt den stil, der passer til det
projekt og den målgruppe, de arbejder med. Men vi har så bred en målgrupppe, at der synes jeg,
at der skal være en vis… Ja, det er også en vis officiel tone uden at blive officiel, for vi
repræsenterer også Aarhus Kommune."
Lisbeth Overgaard Nielsen
(Bilag 8: Interview med repræsentant for Aarhus Hovedbibliotek, s.197)

Hvis man klikker sig ind under de enkelte begivenheder, vil man se, at der i nogle, er nogen der har
meldt sig til arrangementerne. Der er normalt ikke megen mellemmenneskelig interaktion forbundet
med disse begivenheder, men i et eksempel er der 16 personer, der har meldt sig til et arrangement.
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Det der er mest interessant i dette eksempel, er de kommentarer, der er tilknyttet begivenheden.
Der er flere som begrunder, hvorfor de ikke er i stand til at deltage i arrangementet. Flere af dem
henvender sig direkte til én person, nemlig den person, der afholder arrangementet. Det er dermed
rimeligt at antage, at denne person selv har delt hovedbibliotekets arrangement, hvormed de
kommenterende personer er tilknyttet den pågældende persons netværk og ikke nødvendigvis
hovedbibliotekets. Dermed er den menneskelige interaktion ikke rettet mod Hovedbiblioteket, men i
stedet den person, der afholder arrangementet.
I et andet eksempel har en anden privatperson henvendt sig direkte til Hovedbiblioteket på væggen:

Denne opdatering tog Lisbet Overgaard Nielsen selv op under interviewet i april:
"Jeg tænkte, der skal et eller andet humor til, for jeg opfatter det som humoristisk. *…+ Så
jeg tænkte, jeg ville prøve at lave sådan én, der var lidt morsom og så alligevel, så kom den
der officielle: "I er velkomne alligevel alle tre" ikke? "Og husk det er aldrig for sent at få
gammel gæld ud af verden." Fordi jeg tænkte, på den anden side... Der er alligevel en
grænse for, hvor spas-agtigt, det så bare bliver, ikke? Fordi man igen repræsenterer... For
hvis jeg havde skrevet: "De kan da bare komme herned og bare arbejde dem af", så ved
man aldrig hvad andre folk ville sige..? "Jeg har også gæld!" (Griner) Det kunne måske blive
meget sjovt, men på den anden side, er det jo også et reelt problem, at der er så mange,
der ikke betaler deres bøder, ikke? (Smiler)."
Lisbeth Overgaard Nielsen
(Bilag 8: Interview med repræsentant for Aarhus Hovedbibliotek, s.204)

Her er der i virkeligheden tale om reel mellemmenneskelig interaktion, hvor personen, der skriver på
væggen inddrager to personer foruden Hovedbiblioteket i sin opdatering. Det er sandsynligt, at han
kender de to, han henviser til i forvejen og blot vil lave sjov med dem. Dog bringes Lisbeth Overgaard
Nielsen til at overveje sin rolle som repræsentant på vegne af Aarhus Hovedbibliotek samt sin måde
at tackle opdateringen på.
Der er i indholdet ikke den samme personlige tone og forankring af identitet, som der er hos Gamingprojektet, ej heller den samme respons fra netværket. Der lægges dog heller ikke op til dette pga.
manglende ressourcer.
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• Oplysninger om Hasle Bibliotek i form af
tekst samt profilbillede og kort

• Kommentarer (Fra både netværk og Hasle
Bibliotek)

• Statusopdateringer med tekst

• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra
både netværket og Hasle Bibliotek)

• Billede (1 vægbillede)
• Links

Da Halse Bibliotek tidligt i 2011åbnede en ny facebookside, tilbyder den ikke så mange data. I de
data, der er beskrevet i figur 67 og 68, kan dog identificeres følgende hændelser:

• 1. Hasle Bibliotek stiller information til rådighed om sig selv. (Grundlæggende oplysninger, kort
og profilbillede)
• 2. Hasle Bibliotek opretter begivenheder og fortæller om og gør opmærksom på kommende
arrangementer.
• 3. I nogle tilfælde følger Hasle Bibliotek op på en afholdt begivenhed.
• 4. Hasle Bibliotek deler nye oplysninger om biblioteket og udsender i et enkelt tilfælde en
status omkring, hvordan der er på biblioteket.
•5. Hasle Bibliotek deler spørgeskemaet fra dette projekt.
• 6. Netværket henvender sig uopfordret på profilen

Ud fra ovenstående hændelser kan der identificeres følgende kerneproces.
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Formidling af bibliotekets
arrangementer
• Sker vha. at
Hasle Bibliotek
opretter
begivenheder og
fortæller om og gør
opmærksom på
kommende
arrangementer

Forsøg på at skabe
engagement samt deling af
tanker
• Sker vha. at Hasle
Bibliotek følger op på
en afholdt begivenhed.
• Netværket henvender
sig uopfordret på
profilen

Fig. 70: Kerneproces på Hasle bibliotek

Da der kun er 9 personer tilknyttet netværket omkring Halse Bibliotek, er der ikke megen
mellemmenneskelig interaktion at spore omkring sidens indhold. Dét siden bliver brugt til, er dog i
høj grad, det som de øvrige dele casen anvender deres profiler og sider til; nemlig at informere om
kommende arrangementer. I ét tilfælde har man fulgt op på en begivenhed, der er afholdt på
biblioteket:

Biblioteket har selv valgt at tilkendegive, at det synes godt om artiklen, men derudover er der ingen
mellemmenneskelig interaktion omkring indholdet.
Der er én begivenhed oprettet på Hasle Biblioteks facebookside og hvis man ser nærmere på
begivenheden, er det en digtoplæsning, som der kun er en deltager, der har meldt sig til på facebook,
nemlig digteren selv.
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I dette indhold formidles der reel lyrik, da man har valgt at indsætte et digt af digteren i invitationen
til begivenheden. Formodentlig er sidens netværk på dette tidspunkt dog så lille, at der ikke har
været grundlag for meningsfuldt at invitere til begivenheden på facebook, med det formål at skaffe
tilhører til oplæsningen.
Hasle Bibliotek deler ligesom de forrige case-dele information om arrangementer og biblioteksfaglige
tilbud, og der følges i et enkelt tilfælde op på en begivenhed. Desuden er der en enkelt person, der
henvender sig uopfordret på profilen med en positiv tilkendegivelse af en oplevelse på Hasle
Bibliotek. (Jf. Bilag 16: Indholdsanalyse, s.282)Der er dog så lidt indhold på Hasle Biblioteks side, at
man ikke kan tale om en egentlig kerneproces, hvor der jævnligt følges op på arrangementer. Man
sporer ikke en stærk identitet eller deling af indhold med udgangspunkt i afsenderen. Dog opfordres
der til deltagelse i arrangementerne, hvilket adskiller sig fra Aarhus Hovedbibliotek.
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De fire case-dele anvender i reglen stort set facebook til det samme formål: at formidle information
til et netværk. Der er blot forskel i, hvordan de gør dette, og hvordan netværkene reagerer på
indholdet, der deles.
Hasle Bibliotek og Aarhus Hovedbibliotek er de to dele af casen, der er mest naturlige at
sammenligne, da de begge udgør hele institutioner og dermed har bredere målgrupper end de øvrige
to dele af casen. De driver begge to sider og har stort set ens kerneprocesser – nemlig at formidle
information om arrangementer og biblioteksfaglige tilbud til netværket. Der er dog flere forskelle
mellem de to biblioteker. Det første er størrelsen på netværkene, eftersom Aarhus Hovedbibliotek
har 1310 personer tilknyttet og Hasle Bibliotek har 9. Dermed har Hasle Bibliotek reelt set ikke noget
netværk at interagere med gennem facebook, og man kan derfor ikke sammenligne netværkenes
respons på det indhold, der deles. Det de dog har til fælles, er deres kerneproces og deres formål
med at anvende facebook. De ønsker begge at komme aktivt ud med information til et netværk, der
dermed ikke selv behøver at opsøge biblioteket for at undersøge, hvad biblioteket kan tilbyde dem.
De adskiller sig imidlertid yderligere fra hinanden i deres placering i biblioteksmodellen, hvilket gør
deres konkrete ønske om, hvem de gerne vil nå forskellig. Aarhus Hovedbibliotek er et stort bibliotek
– et hovedbibliotek med en central placering i Aarhus by og med en stor og differentieret
brugergruppe. Hasle Bibliotek er et mindre lokalbibliotek beliggende i et socialt belastet område,
hvor brugerne hovedsageligt består af unge, der anvender biblioteket til at mødes med sine venner.
Deres målgrupper på facebook bør derfor ligeledes adskille sig betydeligt. Det er ikke muligt ud fra
indholdsanalysen at definere, hvilke typer brugere, der er tilknyttet de respektive biblioteker på
facebook, men Mark Bundgaard Hansen nævner selv i interviewet i maj, at han gerne så, at
biblioteket fik kontakt til nogle af de mere selvhjulpne brugere, der kun kommer på biblioteket for at
afhente materialer. Desuden vil biblioteket grundlæggende gerne tiltrække nogle af de brugere, der
førhen har valgt Hasle Bibliotek fra, fordi der har været for meget ballade. Halse Bibliotek er dermed i
højere grad i stand til at kunne målrette sin brug af facebook til disse brugere, end Aarhus
Hovedbibliotek er. Der er dog intet, der tyder på en specifik målretning af kommunikationen til disse
brugere endnu på Hasle Biblioteks facebookside, eftersom siden er så ny som den er. I forhold til
Aarhus Hovedbibliotek, kan man bedre evaluere brugen af siden. Her bruges facebooksiden til at
udbrede information om arrangementer og biblioteksfaglige ressourcer, men det sker uden personlig
henvendelse til netværket eller opfordringer til at deltage i arrangementerne.
Dette står i kontrast til Gaming-projektet, der som udgangspunkt har et formål med facebook, der
ligner både Aarhus Hovedbiblioteks og Hasle Biblioteks, nemlig at formidle information til et netværk,
der derved ikke selv behøver at være opsøgende, for at finde ud af, hvad projektet kan tilbyde dem.
Steen Nielsen fra projektgruppen fortalte selv, at man i begyndelsen anså facebook som en
formidlingskanal, men nu er gået over til at se mediet som en måde, hvorpå man kan relatere til sine
brugere på en anderledes måde. (Jf. s. 66) Denne anderledes tilgang kan ses i den måde, projektet
opdaterer siden, eftersom opdateringerne ofte er skrevet i en personlig tone og direkte henvendt til
netværket. Endvidere er der ofte netværksaktivitet omkring det indhold, projektet deler via profilen.
Mindspot er den del af casen, der er mest oplagt at sammenligne Gaming-projeket med i kraft af, at
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de begge er biblioteksfaglige tilbud tilknyttet Aarhus Hovedbibliotek. Der er dog ikke den samme
netværksaktivitet omkring det indhold, som Mindspot deler, hverken på profilen eller siden. Der er
ikke samme personlige tone, som på Gaming-projektets profil, men dog en ungdommelig frisk måde
at omtale det indhold der deles. Samtidig henvender opdateringerne sig også ofte direkte til
netværket. Mindspot har en kerneproces på både profil og side, der ligner de øvrige dele af casens,
men på tilbuddets profil, er der ligeledes en række hændelser, der konflikter med den egentlige
proces. Man ønsker nemlig fra Mindspots side at nedlægge profilen og kun fortsætte med profilen,
men det er endnu ikke lykkedes at nedlægge den.
Alle fire dele af casen har stillet information til rådighed omkring sig selv på de enkelte profiler og
sider, hvilket er med til at tegne et billede af, hvad biblioteket eller det biblioteksfaglige tilbud er. Dog
er der forskel på, hvordan de gør dette. Hasle Bibliotek angiver kun kontaktoplysninger, kort og
åbningstider oplysningerne om sig selv (Jf. s. 110), mens Aarhus Hovedbibliotek med mere tekst har
formuleret, hvad biblioteket ønsker at gøre for sine brugere. (Jf. s. 106) Mindspot bruger både på
profil og side en ungdommelig tone, logo mv., der kan illustrere hvad Mindspot er. Der forankres dog
ingen egentlig identitet. (Jf. s. 104-105) Gaming-projektet illustrerer, på en anden måde, hvad
projektet er. Der er mere information om projektets interesser, end egentlige tekstuelle
formuleringer om, hvad projektet omhandler. Dette sker bl.a. i kraft af projektets status som profil,
hvorved det fungerer som en egentlig person, der kan angive personlige interesser, aktiviteter mv.
(Jf. 7. Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er facebook?, s. 48) Der interageres også i højere grad med Gamingprojektets profil, som om projektet havde været en reel person, end det er tilfældet med de andre
dele af casen.
Der er dermed ligheder i de formål bibliotekerne har med at repræsentere sig selv via facebook samt
i deres ønsker for, hvordan de gerne så profilerne og siderne fungere, men der er forskel i deres
praktiske brug af mediet. I 10. Arbejdsspørgsmål 5: Hvordan udnytter danske folkebiblioteker det
potentiale facebook har som medie?, s. 117, vil det blive vurderet, hvordan case-delene hver i sær,
udnytter det potentiale facebook har som medie.
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Grounded theory er en metode, der oftest bruges i forbindelse med interviews eller observationer,
hvilket ikke har været tilfældet i forbindelse med denne analyse. Metoden har været forholdsvis
velegnet som redskab til at organisere de data, der er tilgængelige på de enkelte facebookprofiler –
og sider. Den har desuden bidraget med nogle relevante spørgsmål til disse data. Dog er de data, der
er tilgængelige på profilerne og siderne, bestående af bl.a. tekst, billeder, videoer mv., hvortil der
ikke nødvendigvis er forbundet nogen sociale handlinger. Det kan derfor være vanskeligt at kode
indholdet ud fra metoden.
Det kan være vanskeligt at afkode mellemmenneskelige sociale handlinger i en datamængde, der
ikke nødvendigvis består af talte ord eller fysiske handlinger. Det forekommer, som om man skal
opfatte datamængden på facebook som sociale intentioner frem for direkte sociale handlinger. En
supplerende retorisk analyse eller en diskursanalytisk tilgang til indholdsanalysen ville muligvis have
kunnet bidrage med mere information omkring case-delenes italesættelse af indholdet. I nogle
tilfælde foregår der ingen mellemmenneskelige interaktioner i de data, der undersøges, hvorved
metoden ikke er specielt velegnet. Et eksempel på indhold, der er relevant for analysen, men
vanskeligt at analysere vha. grounded theory, er de grundlæggende oplysninger, der ofte er
tilgængelige på disse profiler og sider. Der foregår ingen handlinger igennem disse data, men de kan
dog stadigvæk tillægges værdi, idet de indeholder information om profilens eller sidens ophav.
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De fire dele af casens brug af facebook er nu udfoldet og man kan derfor begynde at besvare
Arbejdsspørgsmål 5: Hvordan udnytter danske folkebiblioteker det potentiale facebook har som
medie? Dette spørgsmål besvares delvist ved at sammenholde Arbejdsspørgsmål 3: Hvilket formål
kan et folkebibliotek have med at etablere en profil eller en side på facebook, og hvordan vurderer de
selv profilens eller sidens succes? med Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan anvender folkebibliotekernes
facebook i praksis? og Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er facebook? Derudover inddrages en
spørgeskemaundersøgelse blandt de netværk, der er tilknyttet de forskellige dele af casen på
facebook.

Som nævnt i metodeafsnittet blev der lavet en et webbaseret spørgeskema. For at øge antallet af
besvarelser, blev skemaet også distribueret via min egen personlige facebookprofil, med det formål
at få en række besvarelser, der kunne give information om personer, der eventuelt ikke er tilknyttet
et folkebibliotek via facebook. Undersøgelsen var opbygget med fem spor, hvoraf de fire hver
omhandlede én af case-delene, mens det femte dels fungerede som et opsamlingsspor, for de
personer der ikke vidste om de var tilknyttet én af case-delene,og dels anvendtes det til at indsamle
information om de personer, der ikke er tilknyttede biblioteker eller biblioteksfaglige tilbud på
facebook. (Jf. Metodeafsnittet, fig. 8, s. 34) Det var ikke forventet af spørgeskemaundersøgelsen ville
blive repræsentativ, hvilket den heller ikke blev, da antallet af besvarelser er for lavt, og derfor
tillægges de statiske resultater i undersøgelsen ikke værdi i dette projekt.
I alt var der 112 personer, der gennemførte undersøgelsen, hvoraf 44 var mænd og 68
kvinder.
•
•
•
•
•

16 personer gennemførte undersøgelsen på vegne af Aarhus Hovedbibliotek
Ingen gennemførte på vegne af Hasle Bibliotek
2 personer gennemførte på vegne af Mindspot
13 gennemførte på vegne af Gaming-projektet
81 personer gennemførte det femte opsamlingsspor i undersøgelsen

(Jf. Bilag 18; Spørgeskema: Besvarelser, s. 342 )

Det er i højere grad de kommentarer, respondenterne har afgivet i besvarelsen af skemaet, der vil
blive anvendt i afdækningen af Arbejdsspørgsmål 5, end det er de statistiske resultater.
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Kommentarerne vil blive inddraget i vurderingen af casens udnyttelse af facebook, hvor det findes
relevant.

I afsnit 6 interviewedes repræsentanterne for case-delene. Det viste sig, at alle 4 ser facebook som
en mulighed for at komme aktivt ud til en række brugere, der dermed ikke selv skal opsøge
biblioteket for at finde ud af, hvad biblioteket kan tilbyde dem. I afsnit 8, analyseredes casens
praktiske anvendelse af facebook, hvor det viste sig, at alle dele af casen brugte facebook til at
informere sine netværk omkring arrangementer og biblioteksfaglige tilbud. Alle de interviewede
ønskede dog, at profilerne og siderne blev mere aktive, samt at der kom mere dialog med brugerne.
Gaming-projektet er den eneste del af casen, der mener, at projektets profil stort set fungerer, som
man ønsker.

Gaming-projektet
Gaming-projektets placering i biblioteksmodellen illustrerer et projekt, hvis tyngde ligger i
møderummet og det performative rum i kraft af projektets netværksrækker. Begge rum understøtter
det samfundsmæssige formål engagement IRL, og vha. facebook flyttes møderummet over i den
virtuelle verden. Gaming-projektet anvender sin facebookprofil til at pleje og engagere et netværk,
der allerede var etableret i forvejen, hvilket stemmer overens med Ellison og hendes medforfatteres
opfattelse af facebook som en social online netværksside, hvor man hovedsageligt skaber sine
kontakter offline og genskaber dem online. (Jf. s. 53)
I alt er der 13 personer der har besvaret spørgeskemaet på vegne af Gaming-projektet. Blandt disse
kan man spore stor interesse for computerspil. I forbindelse med spørgsmålet: ”Beskriv kort med dine
egne ord, hvorfor du har valgt at blive tilknyttet Gaming-projektet på facebook” er der bl.a. dette
svar:

Mand, ingen biblioteksfaglig baggrund
Bilag 18, Spørgeskema s. 359)

Der kan ses flere kommentarer i Bilag 18, men de vidner alle om stor interesse for det emne, Gamingprojektet formidler viden om. Til spørgsmålet om, hvad de gerne ville have at Gaming-projektet
tilbød dem via facebook, svarer 2 personer, at de ønsker mere af det projektet i forvejen gør, mens 2
andre gerne ville have at netværksrækkerne ikke kun foregik i Aarhus. (Bilag 18, s. 361)Igen
signaleres der stor interesse, hvilket ikke nødvendigvis kan overføres til resten af projektets netværk,
men denne tilfredshed med Gaming-projektets anvendelse af facebook stemmer overens med Steen
Nielsen egen opfattelse af profilen som forholdsvis velfungerende.
Som nævnt fortalte Steen Nielsen, at profilen som udgangspunkt er blevet anvendt som
formidlingskanal og samlingspunkt for folk, der er interesserede i computerspil. Profilen har dog
Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 118 af 372

siden vist sig at være en kanal, hvor projektet kan relatere til sine brugere på en anden måde, end
det tidligere har kunnet. Der er endvidere, i højere grad, netværksaktivitet omkring det indhold,
projektet deler via profilen, end der er i forbindelse med de øvrige case-deles profiler og sider.
Grundlaget herfor er uklart og kan skyldes flere faktorer eller en kombination af flere. Givetvis har
Gaming-projektets repræsentation på facebook igennem en facebookprofil i modsætning til en
facebookside, været en fordel, da projektet indledte sin brug af facebook. I kraft af profilens
egenskab til at kunne invitere andre profiler til venskab, har Gaming-projektet kunnet indtage en
aktiv rolle i forhold til skabelsen af sit eget netværk. Ifølge Shih (Jf. s. 54) er det en kundes loyalitet,
man som virksomhed kan opnå igennem et medie som facebook, og man kan spore en vis grad af
loyalitet blandt gaming-projektets netværk, Som sagt kommenterer netværket ofte på det delte
indhold, og der er en relation mellem antallet af personer, der melder sig til arrangementerne på
facebook, og antallet der dukker op. Projektet har endvidere den fordel, at profilen er etableret
omkring et netværk, der i forvejen har interesse i det emne, projektet arbejder for at formidle.
Dermed kan der meget vel allerede havde været loyalitet og engagement i forbindelse med
projektet, inden profilen etableredes og man har muligvis overført dette IRL engagement til
facebookprofilen.
En anden faktor, der adskiller Gaming-projektet fra de øvrige dele af casens brug af facebook er den
personlige tone på profilen, der varetages af Steen Nielsen. Shih mener, (Jf. s. 56) at man bør
betragte sin facebookprofil som en online identitet, som man jævnligt bør holde opdateret. I følge de
forskellige case-deles kerneprocesser er Gaming-projektet den eneste, der forankrer en vis form for
identitet i form af interesser, personlig tone og direkte henvendelser til netværket. Hvis man ser på
projektet i forhold til modellen over social online markedsføring, der nævntes i afsnit 7, kan man se,
at Gaming-projektet indsætter indhold i en cyberverden (facebook), der indeholder en række
konventioner (Jf. teorien om cybermeningsdimensioner og Shihs syn på mediets sociale normer s. 5456) Man forventer jf. Shih s. 56, at en virksomhed er personlig og autentisk på facebook og hun
understreger, at åbenhed, gennemsigtighed og engagement er vigtigt. Gaming-projektet opnår
autenticitet omkring sit indhold, da projektets identitet stemmer overens med det indhold projektet
deler, hvorved det placerer sig i Real/real-feltet i Pine og Gilmores matrix (Jf. s. 56).
Shihs definerer indholdet på facebooks som værende ” instantaneous snapshots of their thoughts,
feelings, and interactions with others over time.”(Jf. s. 54) Gaming-projektet deler ikke nødvendigvis
så mange følelser i sine opdateringer, men der deles tanker og oplevelser. Især i forbindelse med
projektets weekendspørgsmål, hvor der tages udgangspunkt i Steen Nielsens egne indledende tanker
om et emne, hvorefter der spørges ind til netværkets egne oplevelser. I forhold til modellen kan man
forestille sig, at projektet tilfører indholdet værdi vha. personlige oplevelser, hvorved muligheden for
aktivt at formidle øges.
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Fig. 71: Gaming-projektet i modellen over social online markedsføring

Mindspot
Mindspot har et velfungerende brand, hvilket bl.a. giver sig udtryk i en god IRL kontakt til stærke
unge. Man kan endda formode, at der er sket samme offline-online etablering af kontakten til de
unge på facebook, som der er sket med Gaming-projektet, eftersom der i følge Michael HøyerNielsen og Mette Bisgaard er mange unge, der ved hvad Mindspot er. Der er dog ikke samme
etablering af identitet på Mindspots side, som der er på Gaming-projektets profil. Der er kun to
personer, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen på vegne af Mindspot, og den eneste
kommentar, de to respondenter har bidraget med i besvarelsen af skemaet, er i forbindelse med
spørgsmålet: ”Beskriv med dine egne ord, hvorfor du har valgt at blive tilknyttet Mindspot på
facebook”. Hertil har en enkelt svaret:

Kvinde, ingen biblioteksfaglig baggrund
(Bilag 18, Spørgeskema s. 364)

Manglen på besvarelser og kommentarer kan skyldes flere ting. Muligvis fordrer spørgeteknikken i
spørgeskemaet ikke til længere besvarelser, eller lign., men umiddelbart minder antallet af
respondenter og svarvilligheden om den respons, Mindspot i forvejen får fra netværket.
Hvis man indsætter Mindspot i modellen, kan man se, at tilbuddet ikke får den feedback fra
netværket, man ønsker.
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Fig. 72: Mindspot i Modellen over social online markedsføring

Der er ikke særlig meget værditilførsel til det indhold, der deles. Derudover kan der muligvis være
svag autenticitet omkring Mindspots identitet, da der ikke er mange unge der ved, at Mindspot er et
kulturelt tilbud, tilknyttet biblioteket. Dette kan muligvis tyde på, at Mindspot ikke er helt tro mod sin
identitet. (Jf. Pine og Gilmores matrix, s. 56) Hvis man følger de to økonomers anvisninger, havner
Mindspot under Real/fake feltet, eftersom tilbuddet reelt er, hvad det siger det er. Det er et kulturelt
tilbud til unge, hvor de kan udfolde sig på flere niveauer, men det er ikke tro mod sig selv, da man
ikke lader skinne igennem, at Mindspot egentlig hører til biblioteket, af frygt for at skræmme unge
væk, der normalt ikke bruger biblioteket. (Bilag 6: Interview med repræsentanter for Mindspot, s.
176) Denne identitetssplittelse, kan muligvis udgøre en forhindring for oprigtig kommunikation på
tilbuddets facebookside.
Desuden er der den faktor, at de unge, ifølge Michael Høyer-Nielsen og Mette Bisgaard er svære at
fastholde, hvilket yderligere kan vanskeliggøre kontakten på facebook. Dette kan dels skyldes en
særlig vanskelig målgruppe, men også teorien om det såkaldte pull society53, hvilket indebærer at

53

The pull society er, som det præsenteres af Kirsten Dinesen i bogen Forbrugeren i førersædet –
kommunikation og ledelse efter web 2.0. i the pull society, en konsekvens, der bl.a. ligger i forlængelse af
web 2.0. og de valg og fravalg nye medieformer indebærer. Hvis en publikation ikke vurderes som relevant
for brugeren, fravælges den hurtigt. (Andersen et al., 2009, s. 23)
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forbrugere i dag selv afgør, hvilke informationer og hvilken viden de ønsker at blive præsenteret for.
(Andersen et al, 2009, s. 23) Som nævnt i Afsnit 9 er der ikke megen loyalitet at spore hos Mindspots
netværk, hvilket ellers er noget af det, man på facebook kan opnå blandt sine brugere, ifølge Shih.

Aarhus Hovedbibliotek
Ifølge Shih er en af grundene til, at folk ønsker at logge ind på et socialt netværk, hvis man kan stole
på sitet og hvis det indeholder værdifuld information. Ellers vil de ikke selv dele værdifuld
information via sitet (Jf. s. 53) Spørgsmålet er, hvad denne værdifulde information består i, når det
kommer til bibliotekers profiler og sider på facebook? I forbindelse med 3 dele af casen, er det i høj
grad biblioteket, der tilfører profilerne eller siderne information. Dette gælder også Aarhus
Hovedbibliotek. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen, lød et af spørgsmålene: ”Beskriv med
dine egen ord, hvorfor du har valgt at blive tilknyttet Aarhus Hovedbibliotek på facebook?” I alt er der
14 personer, der har svaret på dette spørgsmål, og de fleste angiver, at de er tilknyttet
Hovedbiblioteket på facebook, fordi de gerne vil holde sig opdateret omkring, hvad der sker på
biblioteket:

Kvinde, biblioteksfaglig baggrund
(Bilag 18, Spørgeskema: Besvarelser s. 350)

Til spørgsmålet ”Har du andre kommentarer til Aarhus Hovedbiblioteks facebookside”, er der 3
personer, der har afgivet et svar. Én har svaret:

Mand, ingen biblioteksfaglig baggrund
(Bilag 18, Spørgeskema: Besvarelser s. 350)

Dette tyder på, at de personer, der har svaret sådan i undersøgelsen efterspørger mere dialog og liv.
Det er muligvis ikke nok at tilbyde ren information. Man skal muligvis også tilbyde mere
personlighed.
Hvis man indsætter Aarhus Hovedbibliotek i modellen, kan det evt. være manglende overholdelse af
cyberverdenens konventioner, der evt. forhindrer modellens forløb. Der skabes heller ikke nogen
identitet, og der er intet brand at kommunikere ud fra. Endvidere tilføres der heller ikke værdi til det
indhold, der deles.
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Fig. 73. Aarhus Hovedbibliotek i Modellen over social online markedsføring

Hasle Bibliotek – og polemikken med profiler vs. sider
I forhold til Hasle Bibliotek er det vanskeligt at afgøre, hvilke faktorer, der gør sig gældende her, da
siden er så ny og derfor er biblioteket ikke indsæt i modellen. Det Hasle Bibliotek har kunnet bidrage
med i dette projekt er et perspektiv på et medie, der tydeligvis ikke varetages ens af alle biblioteker.
Hasle Bibliotek indtager en lokal vinkel på casen og har bl.a. illustreret, hvordan en biblioteks profil
og netværk på facebook hurtigt kan forsvinde. Ifølge facebooks regelsæt, må en virksomhed eller en
organisation ikke oprette en personlig profil i dennes navn, men ikke desto mindre er det fælles for
alle 4 dele af casen, at de tidligere har haft eller stadig driver en profil. Både Gaming-projektet og
Mindspot har en profil, mens de to biblioteker begge havde en, hvoraf Hasle Biblioteks blev lukket.
Derved mistede biblioteket hele sit netværk og har nu svært ved at opbygge et nyt. Aarhus
Hovedbibliotek blev kontaktet af facebook selv og nåede at få reddet sit netværk, der vha. en
konvertering kunne transformere profilen om til en side, men denne omlægning kunne ikke være
foregået uden facebooks indgriben. Derved er Aarhus Hovedbibliotek, som den eneste af de fire,
kommet ud på den anden side, mens Hasle Bibliotek ikke længere overtræder reglerne, men i stedet
har mistet sit netværk og må begynde forfra. Gaming-projektet er fuldstændig afhængig af at
projektets profil stadig får lov til at fortsætte, eftersom man ikke har valgt at etablere en
facebookside i stedet, mens Mindspot spiller på to heste og stadig driver begge dele. Nogle af de
problemstillinger, som der blev nævnt i indledningen omkring lukninger af biblioteksprofiler på
facebook, finder man altså også i denne case. Ingen af bibliotekerne eller de biblioteksfaglige tilbud
har frivilligt lukket deres profiler ned, selvom de er klar over, at man ikke må drive en profil i et
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biblioteks navn og grunden må findes i de netværk, som case-delene har opbygget via profilerne. Det
virker ikke til, at hverken bibliotekerne eller de biblioteksfaglige tilbud ønsker at miste disse netværk,
for i stedet at oprette en side, hvor brugerne skal være aktivt opsøgende for at blive tilknyttet
bibliotekerne på facebook. I gennem en profil kan man aktivt opsøge et netværk, hvilket alle casedelenes erfaringer med profiler bærer præg af, eftersom de ivrigt har inviteret andre biblioteker,
bibliotekarer og lign. for at bygge et stort netværk op. Det kan man ikke igennem en side. (Jf. s. 53) I
stedet er man nødt til at vente på, at brugerne selv trykker ”Synes godt om” siden. Det forskubber
bibliotekernes rolle fra aktør til afventende.
Eksemplet med Aarhus Hovedbiblioteks overgang fra profil til side, får facebook til at minde om
Jeremy Benthams54 opsynshus Panoptikon55, hvor magthaveren kan se den overvågede, men den
overvågede kan ikke se magthaveren. Det er ikke sikkert, at magthaveren holder øje med den
overvågede, men man ved aldrig, hvornår man bliver opdaget og dermed holdes man i ave af sin
egen bevidsthed. (Bentham, 2011, s. 50-52) På samme måde kan facebook aktivt lukke en profil, som
det skete i Hasle Biblioteks tilfælde, hvorved man ikke kan genskabe det netværk man har opnået.
Frygten for at miste netværket, uanset hvor stort eller småt det måtte være, virker som den faktor,
der fastholder Gaming-projektets og Mindspots brug af profiler. Der må derfor være en så stor
ulempe ved at være en side i forhold til en profil, at man foretrækker at skjule sig og håbe på at
magthaveren ikke kigger, frem for at starte et nyt netværk op på en side. Det aktivt at få brugerne til
at opsøge bibliotekerne eller siderne på facebook må derfor udgøre et problem for bibliotekerne
I spørgeskemaundersøgelsen blev der, som nævnt i metodeafsnitte, skabt et femte spor, der skulle
opsamle besvarelser fra de brugere, der ikke er tilknyttet et bibliotek eller et biblioteksfagligt tilbud
på facebook. Der var 81 personer, der gennemførte opsamlingssporet, hvoraf 50 personer har svaret,
at de ikke er tilknyttet et bibliotek eller biblioteksfagligt tilbud på facebook. Til spørgsmålet Hvorfor
har du, indtil nu, ikke været tilknyttet et bibliotek eller et biblioteksfagligt tilbud på facebook? er der i
alt 26 personer der har svaret, og 11 af disse beskriver, i en eller anden form, at de ikke var klar over,
at der var mulighed for en sådan tilknytning.

54

Jeremy Bentham blev født i 1748 og var jurist og filosof. Han forbindes oftest med utilitarismen, hvormed han
mente, at mennesket er underlagt to herrer: smerte og lykke. Til dette hører sig nytteprincippet, hvilket bedømmer
enhver handling efter, om den øger eller mindsker lykken. Endemålet for menneskelivet er 2den største lykke for det
største antal”. (Bentham, 2011, s. 10-12)
55

Panoptikon eller opsynshuset som det også kaldtes var oprindeligt en fængselsbygning, der byggede på
opsynsprincippets idé – at man med arkitektoniske og tekniske midler kan give den ene bevidsthed magt over den
anden. Man bygger en rund bygning, hvor fangernes celler udgør omkredsen, og sørger for at, fangerne er afskåret
fra enhver kommunikation med hinanden vha. skillevægge. I midten af bygningen ligger inspektørens rum, hvorfra
han kan se samtlige celler. Fangerne kan dog ikke se ham, pga. sindrige afskærmninger og modlys. Derfor ved de
aldrig, hvornår de bliver overvåget og derfor holdes de i ave af deres egen bevidsthed. Det var Benthams påstand, at
man kunne anvende ideen til både fængsler, tvangsarbejdeanstalter, fabrikker, galeanstalte, hospitaler og skoler. (s.
30-52)
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Ifølge Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet, betyder overflod af information pga.
internettet, at bibliotekernes tilbud og materialer er i konkurrence med mange andre tilbud om
brugernes opmærksomhed. Dette gør øget synliggørelse af bibliotekernes tilbud nødvendig gennem
internettet. (Jf. S. 43) Facebook kan være med til at opnå dette, hvilket også giver sig udtryk I casens
brug af mediet. Alle dele af casen ser fordele i at biblioteket aktivt kan præsentere dets tilbud for
brugerne. Dog ligger der i facebooks egenskab, at udveksling af information sker fra flere parter
igennem en uformel og personlig dialog. Coates skriver, at det output man får igennem et socialt
medie, ofte er vægtet højere, end det man selv bidrager med via mediet. (Jf. s. 49)Formodentlig
mener Coates, at dette foregår via en vekselvirkning mellem de indbyrdes parter i et socialt online
medie. Mindspot ønsker, at de unge anvender deres profil og side som et forum, hvor man kan dele
viden, samt at de anvender platformen til at byde ind med ideer til arrangementer mv. Halse
Bibliotek har samme ønske om, at brugerne selv bidrog med egne anbefalinger af bøger eller
lignende. Der lægges dog ikke op til, at netværket selv kan bidrage med viden i det indhold, der deles
på nogle af disse sider eller profil. Samme opfordring mangler på Aarhus Hovedbiblioteks side pga.
for få ressourcer til at varetage denne mulige tilførsel af viden.
Det er i dette projekt ikke blevet klart, om biblioteket som institution er i stand til at deltage i denne
dialog, da kommunikation via sociale online medier fordrer en vis identitet, man kan tale ud fra.
Gaming-projektet formår at udnytte facebooks potentiale I forhold til dialog, loyalitet og
crowdsourcing i højere grad end de øvrige dele af casen, da projektet igennem Steen Nielsens
personliggørelse forankrer en vis menneskelig identitet. Dog er der både fordele og ulemper
forbundet med denne personliggørelse. Steen Nielsen forstærker profilens personlige egenskaber og
er muligvis er med til at gøre profilen mere interessant for netværket, men det kan også være en
ulempe, da netværket kan forledes til at blande Steen Nielsens person sammen med Gamingprojektets. Endvidere bliver facebookprofilen sårbar, da drivkraften på profilen muligvis kunne
forsvinde, hvis Steen Nielsen pludselig forlod sit job. Desuden er Gaming-projektet forbundet til en
profil, der ifølge facebooks regler er ulovlig, og den kan derfor lukkes ned af facebook hvert øjeblik.
Profiler er derfor ikke svaret på bibliotekernes tilstedeværelse på facebook og man bør derfor finde
en måde, hvorpå man kan tilføre biblioteket den samme form for personliggørelse igennem en side.
Derudover er spørgsmålet, om et bibliotek som helhed kan etablere en menneskelig identitet, i
samme grad som et mere afgrænset projekt og derved kan udnytte facebooks potentiale som
samtalerør til de danske brugere i vidensamfundet.
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Spørgeskemaundersøgelsen er som nævnt ikke repræsentativ, da der er for få besvarelser. Dette var
dog ventet. Som man kan se i Bilag 16:Indholdsanalyse, har jeg med min egen personlige profil på
facebook opfordret netværkene til at besvare skemaet, hvilket i nogle tilfælde har medført flere
besvarelser. Hvis skemaet evt. havde været tilgængelig på profilerne og siderne i en længere periode
og man yderligere havde opfordret netværkene til besvarelse, kunne antallet af respondenter evt.
være steget. Dog er det tvivlsomt om antallet var steget nok til at den kunne være blevet
repræsentativ. Det interessante i undersøgelsen har dog været respondenternes kommentarer,
hvilket skemaet var bygget op omkring og dem var der en del af. (Jf. Bilag 18: Spørgeskema:
Besvarelser) Da projektet ikke er kvantitativt orienteret har undersøgelsen derfor stadig værdi, selv
om besvarelserne var få.

Modellen over social online markedsføring
Modellen er i dette projekt blevet anvendt til at evaluere biblioteker og biblioteksfaglige tilbud på
facebook. Den har kunnet bidrage med relevante elementer, der har ligget til grund for nogle af de
overvejelser, der er gjort i forbindelse med bibliotekernes brug af facebook. Indholdsanalysen (Jf.
bilag 16) har kunnet bidrage med interessante nuanceringer af indholdselementet i modellen, men
det har ikke været muligt at tilfører modellen flere elementer eller lign. Dog er der fremkommet en
relevant iagttagelse ud af interviewene med Steen Nielsen og Mark Bundgaard Hansen. Ifølge Steen
Nielsen ligger en del af profilens værdi i de ekstra oplysninger, netværket tilfører de opdateringer han
selv laver. (Jf. s. 66) Herved motiveres han selv til yderligere at tilfører profilen flere og bedre links,
videoer mv. Hvis man sætter dette i forbindelse med modellen, ses det at afsenderen
(virksomheden) har været et forholdsvis statisk element, der ikke tidligere blev beskrevet som en
enhed, der blev påvirket af netværkets feedback i anden grad, end ved virksomhedens øgede
mulighed for salg. I forbindelse med folkebibliotekerne har det vist sig at de bibliotekarer, der
opdaterer profilerne og siderne, lader sig påvirke af netværkets feedback eller mangel på samme.
Steen Nielsen motiveres af feedbacken til at dele mere indhold, mens Mark Bundgaard Hansen
demotiveres til at opdatere siden af manglende feedback. (Jf. s. 86) I dette kan man genkende en del
af den cirkulære proces modellen kendetegnes ved, men ved at afsenderen også påvirkes af
processen, kan man nu formode at processen forstærkes for hver gang indhold deles.
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Dette projekt har haft til formål at belyse danske folkebibliotekers brug af facebook. Til dette er
anvendt et casestudie af Aarhus Kommunes Biblioteker, bestående af 4 dele: Aarhus Hovedbibliotek,
Hasle lokalebibliotek, projektet Gaming – når biblioteket spiller med og ungdomstilbuddet Mindspot.
De to sidstnævnte er tilknyttet Aarhus Hovedbibliotek.
Det var uvist hvilke formål folkebiblioteker kunne have med at repræsentere sig via facebook, men
dette studie har vist, at alle 4 dele af casen har anvendt facebook med det fælles formål at aktivt
formidle biblioteksfaglige tilbud til brugere af biblioteket. Casen anvender både facebookprofiler og
facebooksider, eftersom Aarhus Hovedbibliotek og Hasle Bibliotek begge har sider. Gaming-projektet
repræsenterer sig via en profil og Mindspot har begge dele. Alle dele af casen har på et tidspunkt
drevet profiler, men pga. facebooks reglement, er man begyndt at nedlægge disse. Hasle Bibliotek fik
lukket sin daværende profil af facebook og mistede sit netværk, mens Aarhus Hovedbibliotek blev
advaret fra facebook om en snarlig nedlæggelse, hvis ikke biblioteket oprettede en side i stedet.
Biblioteket modtog en konvertering fra facebooks side, der bevirkede at profilen kunne omdannes til
en side, hvorved netværket bevaredes. Mindspot er i færd med at nedlægge sin profil, og har forsøgt
at få netværket fra denne til at ”Synes godt om” tilbuddets side i stedet. Dette har kun virket til en vis
grad. Gaming-projektet opretholder fortsat en profil. Casen bærer derfor præg af de samme
problemer, nogle folkebiblioteker har haft med nedlæggelse af profiler. (Jf. Indledningen)
Der er forskel i den måde de 4 dele af casen anvender facebook. Gaming-projektet er den eneste del,
der selv vurderer, at det fungerer relativt godt på facebook. Projektet har etableret et engageret
netværk IRL, som man har formået at få overført til facebooks virtuelle verden. Man anvender
hovedsageligt profilen til at dele information om arrangementer samt andre informationer om
computerspil, men man gør det med en personlig omgangstone, der forekommer medvirkende til at
engagere netværket og der kan spores en vis loyalitet blandt dette. Profilens indhold skaber også
mere feedback end de øvrige dele af casens indhold gør. Mindspot har næsten samme formål med
facebook som de øvrige dele af casen, at udbrede kendskabet til de arrangementer og tilbud
Mindspot har at tilbyde. Dog opnås der ikke samme feedback på det indhold, der deles via både
profil og side. Tilbuddet har et velfungerende brand og anvender en ungdommelig tone på facebook,
men der er ikke megen aktivitet blandt netværket. Det samme er gældende for Aarhus
Hovedbibliotek, der ikke har sat ressourcer af til at drive siden. Den er på eget initiativ overtaget af
Lisbeth Overgaard Nielsen, der varetager driften mellem sine andre opgaver. Siden anvendes derfor
hovedsageligt til at informere netværket om arrangementer og ikke meget andet. Hasle Bibliotek har
som nævnt tidligt på året mistet sin oprindelige profil inkl. netværk, hvorved den nuværende side kun
har 9 personer tilknyttet. 6 af disse er medarbejdere på biblioteket.
Alle dele af casen ønsker, at profilerne og siderne var mere aktive og netværkene i højere grad
henvendte sig uopfordret hertil. Der er dog forskel i den måde, hvorpå de enkelte dele af casen
udnytter facebooks potentiale. Ifølge Shih og teori om Cybermeningsdimensioner (Jf. s. 54-56) er der
sociale normer på facebook, der betyder, at det forventes at man er personlig og autentisk, når man
anvender facebook. Shih definerer det indhold, der deles via facebook som ” instantaneous
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snapshots of their thoughts, feelings, and interactions with others over time.”(Jf. s. 54) men det er
kun Gaming-projektet, der opfylder en del af disse normer. Igennem Steen Nielsen, der er den
person, der opdaterer projektets profil forankres der en vis menneskelig identitet i de opdateringer,
der deles på profilen. Det formodes at denne identitet er med til at forbedre mulighederne for at
opnå feedback og aktivitet fra netværket.
Det har i de fleste case-deles tilfælde været en fordel på et tidspunkt at have etableret en profil frem
for en side, da man herved selv aktivt har kunnet invitere personer til ”venskab.” Samme mulighed
har man ikke i form af en side, hvorved man som biblioteket forskubbes fra aktør til afventende. Det
er dog ikke anbefalelsesværdigt at etablere en profil i forhold til en side, da facebook kan lukke
denne, som det er sket med Hasle Bibliotek.
Facebooks overordnede potentiale for bibliotekerne er muligheden for aktivt at kunne formidle
arrangementer og tilbud frem for at brugerne selv skal opsøge biblioteket for at finde ud af, hvad
biblioteket kan tilbyde dem. Dog er det kun én af de 4 dele af casen, der overholder facebooks
sociale normer for identitet, autenticitet og engagement og dermed i nogen grad opnår facebooks
potentiale for dialog, feedback, aktivitet og berigelse i form af merviden fra netværket.
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Dette projekt giver indblik i en enkelt cases brug af facebook. Det har givet en mængde dybdegående
viden om 2 biblioteker og 2 biblioteksfaglige tilbuds anvendelse af et socialt online medie. Det siger
dog ikke meget om andre bibliotekers anvendelse af mediet. En større undersøgelse ville, i
modsætning til et casestudie, kunne tilbyde emnefeltet et bredere perspektiv og gøre det muligt at
sammenligne flere typer af biblioteker, hvormed man i højere grad kunne identificere velfungerende
facebookprofiler og – sider, samt hvilke faktorer der eventuelt er udslagsgivende for øget dialog og
engagement. For at skabe sig et større overblik over måder, hvorpå danske folkebiblioteker vælger
at anvende facebook, ville en supplerende, bredere undersøgelsesstrategi medføre større viden på
området og man ville i højere grad kunne udarbejde strukturerede anbefalinger til de biblioteker, der
ikke mener, at deres arbejde med facebook understøtter de ønsker de har med mediet. Projektet har
endvidere ikke behandlet emnet brugernes privatliv, selvom der er flere diskutable faktorer
forbundet med folkebibliotekernes brug af facebook og brugernes personlige oplysninger. Et projekt
omhandlende dette kunne ligeledes være et interessant supplement til dette projekt.
Google+
Igennem projektets forløb har Google lanceret Google +, som er en ny social online netværksside, der
ifølge Google selv, skal gøre det nemmere at skabe kontakter online, der ligner dem i den virkelige
verden. (Google Inc, 2011)

Fig. 74: Google+ (Google Inc, 2011a)
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Forskellen mellem facebook og Google+ skulle være, at man vha. Google+ bedre kan sortere i de
kontakter, man har online og dermed ikke begrænses i den måde, man deler indhold. Google mener
ikke, at man er ven med alle på lige fod og derfor ikke ønsker at dele alt med alle. Google+ skulle gøre
dette nemmere at dele sine kontakter op i tættere og knap så tætte kontakter. Endvidere
introducerer sitet en søgemaskine in site, der gør det nemmere at finde det indhold, man gerne vil
dele. (Google Inc, 2001)
Det er uvist, hvilken betydning Google+ vil få for de danske folkebiblioteker i fremtiden, men hvis det
nye netværk får skabt en stor brugergruppe, er det ikke utænkeligt, at Google+ kan blive en stor
konkurrent til facebook, hvorved folkebibliotekerne muligvis kan tabe de netværk, der er etableret
her. Alt afhængig af sitets fremtidige succes er det muligvis endda her, folkebibliotekerne skal
forsøge at skabe kontakt til brugerne fremover.
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Navn biblioteksvæsen

Københavns Biblioteker

Navn betjeningssted

Profil

Hovedbiblioteket,
Krystalgade

Side

Gruppe

Xx

-

Antal
personer i
netværket

Noter

Side:933
Side: 58

Købehavns Hovedbibliotek i
Krystalgade har to sider: En
for selve hovedbiblioteket
(933)og en for
hovedbibliotekets
ungdomsafdeling (58).

-

Københavns Biblioteker

Rådhusbiblioteket

-

-

-

-

Københavns Biblioteker

Blågårdens Bibliotek

-

x

x

Københavns Biblioteker

Brønshøj Bibliotek

-

x

-

Side: 129
Gruppen er listet under
Gruppe: 32 erhverv.
Side: 12

Københavns Biblioteker

Christianshavns Bibliotek

-

-

-

-

Københavns Biblioteker

Husum Bibliotek

-

x

-

37

Københavns Biblioteker

Islands Brygge Bibliotek

-

x

-

38

Københavns Biblioteker

Øbro Jagtvej Bibliotek

-

x

-

130

Københavns Biblioteker

Biblioteket Rentemestervej

-

-

xx

Københavns Biblioteker

Nørrebro Bibliotek

-

-

x

Københavns Biblioteker

Solvang Bibliotek

-

-

-

Gruppe:18 Gruppen: Lektiehjælpen,
Gruppe:15 BIBLIOTEKET på
Rentemestervej (18)
Gruppe: Litterære
søndagsmatinéer (15)
19
Gruppe: Ungelektiehjælpen
Nørrebro Bibliotek (19)
-

Københavns Biblioteker

Sundby Bibliotek

-

-

x

8

Københavns Biblioteker

Bibliotekshuset

-

-

-

-

Københavns Biblioteker

Sydhavnens Bibliotek

-

x

-

140

Københavns Biblioteker

Tingbjerg Bibliotek

-

x

-

Side: 11
Gruppe: 5

Københavns Biblioteker

Valby Bibliotek

-

x

-

209

Københavns Biblioteker

-

x

-

787

Københavns Biblioteker

Kulturstationen Vanløse.
Biblioteket
Vesterbro Bibliotek

-

x

-

224

Københavns Biblioteker

Vigerslev Bibliotek

-

-

-

-

Københavns Biblioteker

Østerbro Bibliotek

x

x

Xxx

Profil: 1
Side: 44
Gruppe: 1
Gruppe:50
Gruppe: 85

Side: Østerbro Bibliotek
Gruppe: Østerbro Bibliotek
Profil: Østerbro Bibliotek
Gruppe:
Børnearrangementer på
Østerbro Bibliotek (50)
Gruppe: Arrangementer for
voksne på Østerbro
Bibliotek (82(

Frederiksberg Kommunes
Biblioteker

Frederiksberg Kommunes
Biblioteker, Hovedbiblioteket

x

x

Side:904
Gruppe: 6

Side: Frederiksberg
Bibliotek (904)
Gruppe: 23 ting light FKB

Frederiksberg Kommunes

Biblioteket Danasvej

-

-

-

-

Biblioteket hedder ”Husum
Bibliotek og
Medborgercenter”

Gruppe: Lektiehjælp i
Sundby

Side: Tingbjerg Bibliotek –
en del af 2799 kultur
Gruppe: Tingbjergs
lektiehjælpere

Side: Kulturstationen
Vanløse
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Biblioteker
Frederiksberg Kommunes
Biblioteker
Frederiksberg Kommunes
Biblioteker
Ballerup Bibliotekerne

Biblioteket Godthåbsvej

-

-

-

-

Biblioteket Domus Vista

-

-

-

-

Ballerup Bibliotek

x

-

x

Ballerup Bibliotekerne

Skovlunde Bibliotek

-

-

-

Profil: 468
Gruppe: 5
-

Ballerup Bibliotekerne

Måløv Bibliotek

-

-

-

-

BrøndbyBibliotekerne

Brøndbyøster Bibliotek

-

x

-

229

BrøndbyBibliotekerne

Brøndbyvester Bibliotek

-

-

-

-

BrøndbyBibliotekerne

Biblioteket i Brønden

-

-

-

-

Dragør Bibliotekerne

Biblioteket i Dragør

xx

xx

-

Dragør Bibliotekerne

Biblioteket i Hollænderhallen -

-

-

Profil: 645
Profil: ?
Side: 1
Side: 0
-

Dragør Bibliotekerne

Lokalarkiv

-

x

-

17

Gentofte Bibliotekerne

Gentofte Bibliotekerne,
Hovedbiblioteket

x

Xx

Gentofte Bibliotekerne

Ordrup Bibliotek

Gentofte Bibliotekerne

Vangede Bibliotek

Gentofte Bibliotekerne

Profil og side dækker
Ballerup Bibliotekerne

Side: Samlet side for
Brøndby-Bibliotekerne
(229)

Profil: 3458 Mix by Gentofte
Side: 141
Bibliotekerne har en side
Side: 14
med 14 personer tilknyttet.

x

x

-

-

-

Side: 88
Gruppe: Ordrup Bibliotek
Gruppe: 40 spiller!
-

Gentoftegade Bibliotek

-

x

-

45

Gentofte Bibliotekerne

Dyssegård Bibliotek

-

-

x

27

Gentofte Bibliotekerne

Jægersborg Bibliotek

-

-

-

-

Gladsaxe Bibliotekerne

Gladsaxe Bibliotekerne,
Hovedbiblioteket

x

x

Side: 302
Gruppe:
Gruppe: 71 Voksenarrangementer i
Gladsaxe Bibliotekerne

Gladsaxe Bibliotekerne

Bibliografen Bagsværd

-

-

-

-

Gladsaxe Bibliotekerne

Høje Gladsaxe Bibliotek

-

-

-

-

Gladsaxe Bibliotekerne

Mørkhøj Bibliotek

-

-

-

-

Gladsaxe Bibliotekerne

Værebro Bibliotek

-

-

-

-

Glostrup Bibliotek

Glostrup Bibliotek

-

-

-

-

Herlev-Bibliotekerne

Herlev-Bibliotekerne,
Hovedbiblioteket

-

-

-

-

Herlev-Bibliotekerne

Hjortespring Bibliotek

-

-

-

-

Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek

-

x

xx

Albertslund Bibliotek

Bibliotek og
Medborgercenter
Hedemarken

-

x

-

Side: 258
Gruppe: 5
Gruppe: 5
22

Albertslund Bibliotek

Herstedvester Skole
Biblioteksservicepunkt

-

-

-

-

Gruppe: Teaterdyssen – et
samarbejde i mellem
biblioteket og
Dyssegårdskirken

Gruppe: Albertslund
Bibliotek (5)
Gruppe: Katalogafdeling (5)
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Albertslund Bibliotek

Herstedøster Skole
Biblioteksservicepunkt

-

-

-

-

HvidovreBibliotekerne

Hovedbiblioteket

x

x

x

HvidovreBibliotekerne

Avedøre Bibliotek

-

-

-

Profil: 904 Gruppe: Oplevelser for børn
Side: 4
Gruppe: 105
-

Høje-Taastrup Kommunes
Biblioteker
Høje-Taastrup Kommunes
Biblioteker
Høje-Taastrup Kommunes
Biblioteker
Høje-Taastrup Kommunes
Biblioteker

Tåstrup Bibliotek

-

-

-

-

Biblioteket i Fløng

-

-

-

-

Hedehusene Bibliotek

-

-

-

-

Rådhusbiblioteket i HøjeTaastrup Kommune

-

-

-

-

Høje-Taastrup Kommunes
Biblioteker
Høje-Taastrup Kommunes
Biblioteker
Lyngby-Taarbæk
Bibliotekerne
Lyngby-Taarbæk
Bibliotekerne

Reerslev Bibliotek

-

-

-

-

Sengeløse Bibliotek og
Mediecenter
Stadsbiblioteket i Lyngby

-

-

-

-

-

-

-

-

Taarbæk Bibliotek

-

x

-

201

Lyngby-Taarbæk
Bibliotekerne
Rødovre
Kommunebiblioteker
Rødovre
Kommunebiblioteker
Rødovre
Kommunebiblioteker
Ishøj Bibliotek

Biblioteksbussen

-

-

-

-

Rødovre
Kommunebiblioteker
Islev Bibliotek: Trekanten

x
-

-

-

-

Cafébiblioteket: Tremilen

-

-

-

-

Ishøj Bibliotek

x

-

-

89

Tårnby
Kommunebiblioteker
Tårnby
Kommunebiblioteker
Vallensbæk Bibliotek

Hovedbiblioteket

-

x

-

365

Filial Vestamager

-

-

-

-

Vallensbæk Bibliotek

-

x

-

20

Vallensbæk Bibliotek

Biblioteket Nordmarken

-

-

-

-

Furesø Bibliotekerne

Værløse Bibliotek

-

-

x

26

Furesø Bibliotekerne

Farum Bibliotek

-

-

x

42

Furesø Bibliotekerne

Hareskov Bibliotek

-

-

-

-

Furesø Bibliotekerne

Furesø Museum og Lokalarkiv -

-

-

-

Allerød Biblioteker

Allerød Bibliotek

-

-

x

21

Allerød Biblioteker

Lynge Bibliotek

-

-

-

-

Fredensborg Bibliotekerne Fredensborg Bibliotek

x

-

-

526

Fredensborg Bibliotekerne Nivå Bibliotek

-

-

-

-

Fredensborg Bibliotekerne Humlebæk Bibliotek

-

-

-

-

Helsingør Kommunes
Biblioteker
Helsingør Kommunes
Biblioteker
Helsingør Kommunes

Biblioteket Kulturværftet

-

-

-

-

Espergærde Bibliotek

-

-

-

-

Abildvængets Bibliotek

-

-

-

-

Side: Samlet side for
Lyngby-Taarbæk
Bibliotekerne (201)

Side: Rødovre Bibliotekerne
(1451)

Side: Samlet side for Tånby
Kommunes Biblioteker

Side: Samlet gruppe for
Furesø Bibliotekerne
Samlet gruppe for
Kulturhuset i Farum

Gruppe: Filmbib – en
kultfilmklub på Allerød
Bibliotek

Samlet profil for
Fredensborg Bibliotekerne
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Biblioteker
Helsingør Kommunes
Biblioteker
Helsingør Kommunes
Biblioteker

Hornbæk Bibliotek

-

-

-

-

Vapnagård Bibliotek

-

x

x

Helsingør Kommunes
Biblioteker
Hillerød Bibliotekerne

Bølgen Bibliotek

-

-

-

Side: 2
Side: Lektiecaféen
Gruppe: 75 Vapnagård Bibliotek
Gruppe: Lektiecafé
Vapnagård Bibliotek
-

Hillerød Bibliotek

-

x

x

Hillerød Bibliotekerne

Skævinge

-

-

-

Side: 135
Gruppe: Hillerød Bibliotek
Gruppe: 38 (personale)
-

Hørsholm Bibliotek

Hørsholm

-

-

-

-

Rudersdal Bibliotekerne

Rudersdal Bibliotekerne.
Hovedbiblioteket i Birkerød

-

x

-

48

Rudersdal Bibliotekerne

Holte Bibliotek

-

-

-

-

Rudersdal Bibliotekerne

Nærum Bibliotek

-

-

-

-

Rudersdal Bibliotekerne

Vedbæk Bibliotekscenter

-

-

-

-

Egedal Bibliotekerne

Smørum Bibliotek

-

x

-

71

Egedal Bibliotekerne

Ganløse Bibliotek

-

-

-

-

Egedal Bibliotekerne

Stenløse Bibliotek

-

-

-

-

Egedal Bibliotekerne

Ølstykke Bibliotek

-

-

-

-

Frederikssund Bibliotekerne Frederikssund Bibliotek

-

x

-

82

Frederikssund Bibliotekerne Jægerspris Lokalbibliotek

-

-

-

-

Frederikssund Bibliotekerne Slangerup Lokalbibliotek

-

-

-

-

Frederikssund Bibliotekerne Skibby Lokalbibliotek

-

-

-

-

Greve Bibliotek

Greve Bibliotek

-

x

-

91

Greve Bibliotek

Karlslunde Bibliotek

-

-

-

-

Greve Bibliotek

Tune Bibliotek

-

-

-

-

KøgeBibliotekerne

-

x

-

128

KøgeBibliotekerne

KøgeBibliotekerne,
Hovedbiblioteket
Ølby Bibliotek

-

-

-

-

KøgeBibliotekerne

Herfølge Bibliotek

x

x

KøgeBibliotekerne

Borup Bibliotek

-

-

-

Side: 83
Gruppe: 219
-

KøgeBibliotekerne

Bjæverskov Bibliotek

-

-

-

-

KøgeBibliotekerne

Ejby Bibliotek

-

-

x

121

Halsnæs Kommune.
Bibliotekerne
Halsnæs Kommune.
Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne

Frederiksværk
Hovedbibliotek
Hundested Lokalbibliotek

-

-

-

-

-

-

-

-

Roskilde Bibliotek

-

x

-

681

Roskilde Bibliotekerne

Bogbussen

-

-

-

-

Roskilde Bibliotekerne

Jyllinge Bibliotek

-

-

-

-

Roskilde Bibliotekerne

Gundsømagle Bibliotek

-

-

-

-

Roskilde Bibliotekerne

Ågerup Bibliotek

-

-

-

-

Samlet side for Rudersdal
Bibliotekerne

Side: Salet side for Egedal
Bibliotekerne

Samlet side for
Frederikssund Bibliotekerne

Samlet side for Roskilde
Bibliotekerne
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Roskilde Bibliotekerne

Viby Bibliotek

xxx

Roskilde Bibliotekerne

Gadstrup Bibliotek

-

-

-

Gruppe: 24 Gruppe: Lektiecaféen Viby
Gruppe: 6 Bibliotek (24)
Gruppe: 15 Gruppe: Viby Lektiecafé (6)
Gruppe: Lektiecaféen på
Viby Bibliotek (15)
-

Solrød Bibliotek

Solrød Bibliotek

-

x

-

90

Solrød Bibliotek

Havdrup afhentningssted

-

-

-

-

Gribskov kommunes
biblioteker

Helsinge Bibliotek

x

x

x

Gribskov kommunes
biblioteker

Gribskov Kommunes
servicepunkt på Ramløse
skole

-

-

-

Profil: 507 Profil: Gribskov
Side: 42
Bibliotekerne
Gruppe: 51 Side: Samlet side for
Gribskov Biblioteker
Gruppe: Gribskov
Biblioteker
-

Gribskov kommunes
biblioteker

Tisvildeleje station og
servicepunkt for Gribskov
kommunes biblioteker

-

-

-

-

Gribskov kommunes
biblioteker

Gribskov Kommunes
servicepunkt på Sankt Helene
Skole Vejby

-

-

-

Gribskov kommunes
biblioteker
Gribskov kommunes
biblioteker
Odsherred Bibliotek

Gilleleje Bibliotek

-

-

-

-

BLIK- Græsted Bibliotek

-

-

X

15

Nykøbing Sj. Bibliotek

-

x

-

79

Odsherred Bibliotek

Asnæs Bibliotek

-

-

-

-

Odsherred Bibliotek

Vig Bibliotek

-

-

-

-

Odsherred Bibliotek

Hørve Bibliotek

-

-

-

-

Odsherred Bibliotek

Rørvig Bibliotek

-

-

-

-

Odsherred Bibliotek

Odden Bibliotek

-

-

-

-

Odsherred Bibliotek

Egebjerg Demokratek

-

-

-

-

Holbæk Bibliotek

Holbæk Bibliotek

-

-

x

25

Holbæk Bibliotek

Jyderup Bibliotek

-

-

-

-

Holbæk Bibliotek

Svinninge Bibliotek

-

-

-

-

Holbæk Bibliotek

Tølløse Bibliotek

-

-

-

-

Holbæk Bibliotek

Orø Bibliotek

-

-

-

-

Holbæk Bibliotek

Undløse

-

-

-

-

Holbæk Bibliotek

Mørkøv

-

-

-

-

Faxe Kommunes Biblioteker Haslev Bibliotek

-

-

-

-

Faxe Kommunes Biblioteker Faxe Bibliotek

-

-

-

-

Faxe Kommunes Biblioteker Rønnede Bibliotek

-

-

-

-

Faxe Kommunes Biblioteker Dalby Bibliotek

-

-

-

-

Faxe Kommunes Biblioteker Karise MikroBibliotek

-

-

-

-

Kalundborg Bibliotek

Kalundborg Bibliotek

-

x

-

28

Kalundborg Bibliotek

Gørlev Bibliotek

-

-

-

-

Gruppe: BLIK (Gruppe for
Græsted Bibliotek)
Samlet side for Odsherred
Bibliote

Gruppe for nuværende og
tidligere ansatte på Holbæk
Bibliotek

Side: Samlet for Kalundborg
Biblioteker (28)
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Kalundborg Bibliotek

Høng Bibliotek

-

-

-

-

Kalundborg Bibliotek

Sejerø Bibliotek

-

-

-

-

Kalundborg Bibliotek

Ubby Bibliotek

-

-

-

-

Kalundborg Bibliotek

Eskebjerg Bibliotek

-

-

-

-

Ringsted Bibliotek

Ringsted Bibliotek

-

x

-

421

Ringsted Bibliotek

Bogbussen

-

-

-

-

Slagelse Bibliotekerne

Slagelse Bibliotek

-

x

x

Slagelse Bibliotekerne

Korsør Bibliotek

-

-

-

Side: 1
Gruppe: Samlet gruppe for
Gruppe: 34 Slagelse Bibliotekerne
-

Slagelse Bibliotekerne

Skælskør Bibliotek

-

-

-

-

Slagelse Bibliotekerne

Vemmelev Bibliotek

-

-

-

-

Slagelse Bibliotekerne

Agersø Bibliotek

-

-

-

-

Slagelse Bibliotekerne

Omø Bibliotek

-

-

-

-

Slagelse Bibliotekerne

-

-

-

Stevns Bibliotekerne

Dalmose Servicepunkt Dagli’ Brugsen
Store Heddinge Bibliotek
-

-

-

-

Stevns Bibliotekerne

Hårlev Bibliotek

-

-

-

-

Stevns Bibliotekerne

Strøby Egede Bibliotek

-

-

-

-

Sorø Bibliotek

Sorø Bibliotek

-

x

-

33

Sorø Bibliotek

Dianalund Bibliotek

-

-

-

-

Sorø Bibliotek

Afhentningssted Stenlille
Røde Kors Butik

-

-

-

-

Lejre Bibliotekerne

Kirke Hyllinge Bibliotek

-

x

-

61

Lejre Bibliotekerne

Hvalsø Bibliotek

-

-

-

-

Lejre Bibliotekerne

Osted Bibliotek

-

-

-

-

Lejre Bibliotekerne

Lejre Bibliotek

-

-

-

-

Lejre Bibliotekerne

Gevninge Bibliotek

-

-

-

-

LollandBibliotekerne

-

-

-

LollandBibliotekerne

LollandBibliotekerne,
Nakskov
LollandBibliotekerne, Maribo -

-

-

-

LollandBibliotekerne

LollandBibliotekerne, Rødby -

-

-

-

LollandBibliotekerne

LollandBibliotekerne, Holeby -

-

-

-

LollandBibliotekerne

-

-

-

-

-

-

-

-

LollandBibliotekerne

LollandBibliotekerne,
Horslunde
LollandBibliotekerne,
Søllested
LollandBibliotekerne, Fejø

-

-

-

-

LollandBibliotekerne

LollandBibliotekerne, Femø

-

-

-

-

NæstvedBibliotekerne

Næstved Hovedbibliotek

x

xx

NæstvedBibliotekerne

Fensmark Bibliotek

-

-

LollandBibliotekerne

Profil: 891
Side: 344
Side: 108

-

Samlet side for Sorø
Bibliotekerne

Samlet side for Lejre
Bibliotekerne

Side: Samlet side for
Næsted Bibliotekerne (108)
Side: Næstved
Hovedbibliotek (344)
På den samlede side skrives
det, at man er ved at
nedlægge siden for
Hovedbiblioteket.

-
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NæstvedBibliotekerne

Fuglebjerg Bibliotek

-

-

-

-

NæstvedBibliotekerne

Glumsø Bibliotek

-

-

-

-

NæstvedBibliotekerne

Sct. Jørgens Bibliotek

-

-

-

-

NæstvedBibliotekerne

Bogbilen

-

-

-

-

NæstvedBibliotekerne

Mogenstrup Bibliotekspunkt -

-

-

-

Guldborgsundbibliotekerne

Hovedbiblioteket

-

x

-

84

Guldborgsundbibliotekerne
Guldborgsundbibliotekerne
Guldborgsundbibliotekerne
Guldborgsundbibliotekerne
Guldborgsundbibliotekerne
Guldborgsundbibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne

Nysted Bibliotek

-

-

-

-

Nørre Alslev Bibliotek

-

-

-

-

Sakskøbing Bibliotek

-

-

-

-

Stubbekøbing Bibliotek

-

-

-

-

Væggerløse Bibliotek

-

-

-

-

Bogbussen

-

-

-

-

Vordingborg Bibliotek

-

-

-

-

Vordingborg Bibliotekerne Møn Bibliotek

-

-

-

-

Vordingborg Bibliotekerne Præstø Bibliotek

-

-

-

-

Vordingborg Bibliotekerne Lundby Bibliotek

-

-

-

-

Bornholms Biblioteker

Bornholms Biblioteker, Rønne Bibliotek

x

-

52

Bornholms Biblioteker

Bornholms Biblioteker,
Allinge Bibliotek

-

-

-

-

Bornholms Biblioteker

Bornholms Biblioteker,
Gudhjem Bibliotek

-

-

-

-

Bornholms Biblioteker

Bornholms Biblioteker, Hasle Bibliotek
Bornholms Biblioteker, Nexø Bibliotek
Bornholms Biblioteker,
Svaneke Bibliotek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bornholms Biblioteker

Bornholms Biblioteker,
Aakirkeby Bibliotek

-

-

-

-

Bornholms Biblioteker

Bornholms Biblioteker,
Christiansø Bibliotek

-

-

-

-

Middelfart Bibliotek

Middelfart Bibliotek

-

-

-

-

Middelfart Bibliotek

Strib Bibliotek

-

-

-

-

Middelfart Bibliotek

Ejby Bibliotek

-

-

-

-

Middelfart Bibliotek

Nørre Aaby Bibliotek

-

-

-

-

AssensBibliotekerne

Assens Bibliotek

-

-

-

-

AssensBibliotekerne

Glamsbjerg Lokalbibliotek

-

-

-

-

AssensBibliotekerne

Hårby Lokalbibliotek

-

-

-

-

Fælles side for
Guldborgsund Bibliotekerne
(84)

Vordingborg Bibliotekerne Bogbus Vordingborg

Bornholms Biblioteker
Bornholms Biblioteker

Samlet side for Bornholms
Biblioteker (52)
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AssensBibliotekerne

Tommerup Lokalbibliotek

-

-

-

-

AssensBibliotekerne

Vissenbjerg Lokalbibliotek

-

-

-

-

AssensBibliotekerne

Årup Lokalbibliotek

-

-

-

-

Faaborg-Midtfyn
Bibliotekerne
Faaborg-Midtfyn
Bibliotekerne
Faaborg-Midtfyn
Bibliotekerne
Faaborg-Midtfyn
Bibliotekerne
Faaborg-Midtfyn
Bibliotekerne
Kerteminde Bibliotekerne

Faaborg Bibliotek

-

x

-

134

Ringe Bibliotek

-

-

-

-

Årslev Bibliotek

-

-

-

-

Broby Bibliotek

-

-

-

-

Lyø Bibliotek

-

-

-

-

Kerteminde Bibliotekerne

Kerteminde Bibliotek

x

x

-

Kerteminde Bibliotekerne

Langeskov Bibliotek

-

-

-

Profil: 4
Side: ?
-

Nyborg Bibliotek

Nyborg Bibliotek

-

-

-

-

Nyborg Bibliotek

Ullerslev Bibliotek

-

-

-

-

Nyborg Bibliotek

Ørbæk Bibliotek

-

-

-

-

Odense Centralbibliotek

Odense Centralbibliotek

-

x

-

711

Odense Centralbibliotek

Bolbro Bibliotek

-

x

-

43

Odense Centralbibliotek

Dalum Bibliotek

-

-

-

-

Odense Centralbibliotek

Højby Bibliotek

-

-

-

-

Odense Centralbibliotek

Lokalhistoriske Bibliotek

-

-

-

-

Odense Centralbibliotek

Musikbiblioteket

-

-

-

-

Odense Centralbibliotek

Tarup Bibliotek

-

x

-

52

Odense Centralbibliotek

Vollsmose Bibliotek

-

x

xxx

Side: 60
Gruppe: ?
Gruppe:54
Gruppe: 76

Odense Centralbibliotek

Holluf Pile Bibliotek

-

-

-

-

Svendborg Bibliotek

Svendborg Bibliotek

-

x

-

346

Svendborg Bibliotek

Thurø Bibliotek

-

-

-

-

Svendborg Bibliotek

Skårup Bibliotek

-

-

-

-

Svendborg Bibliotek

Landet Bibliotek

-

-

-

-

Svendborg Bibliotek

Drejø Bibliotek

-

-

-

-

Svendborg Bibliotek

Gudme Bibliotek

-

-

-

-

Svendborg Bibliotek

Stenstrup Bibliotek

-

-

-

-

Svendborg Bibliotek

Vester Skerninge Bibliotek

-

-

-

-

Nordfyns Biblioteker

Otterup Bibliotek

-

x

-

5

Nordfyns Biblioteker

Søndersø Bibliotek

-

-

-

-

Nordfyns Biblioteker

Bogense Bibliotek

-

-

-

-

Langeland Bibliotek

Langeland Bibliotek

-

x

-

3

Fælles side for FaaborgMidtfyn Bibliotekerne

Munkebo Bibliotek

Støttegruppe for Bolbro
Bibliotek (43)

Gruppe: Pigestedet
Vollsmose Bibliotek (?)
Gruppe: Kvindegruppen
Mosekonerne – Vollsmose
Bibliotek (54)
Gruppe: IT for drenge (76)

Fælles side for Nordfyns
Biblioteker
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Langeland Bibliotek

Langeland Biblioteks Bogbil

-

-

-

-

Ærø Folkebibliotek

Ærø Folkebibliotek

-

-

-

-

Ærø Folkebibliotek

Marstal Bibliotek

-

-

-

-

Ærø Folkebibliotek

Søby

-

-

-

-

Haderslev Bibliotekerne

Haderslev afdeling

-

x

-

32

Haderslev Bibliotekerne

Gram afdeling

-

-

-

-

Haderslev Bibliotekerne

Vojens afdeling

-

-

-

-

Billund Bibliotekerne

Grindsted Bibliotek

-

-

-

-

Billund Bibliotekerne

Billund Bibliotek

-

-

-

-

Billund Bibliotekerne

Vorbasse Bibliotek

-

-

-

-

Billund Bibliotekerne

Sdr. Omme Bibliotek

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Sønderborg

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Augustenborg

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Broager

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Dybbøl

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Gråsten

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Guderup

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Nordborg

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Sottrup

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Hørup

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Ulkebøl

-

-

-

-

Biblioteket Sønderborg

Fynshav

-

-

-

-

Tønder Kommunes
Biblioteker
Tønder Kommunes
Biblioteker
Tønder Kommunes
Biblioteker
Tønder Kommunes
Biblioteker
Tønder Kommunes
Biblioteker
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Esbjerg Kommunes
Biblioteker

Tønder Bibliotek

x

x

-

Bredebro Afhentningssted

-

-

-

Profil: 951
Side: 45
-

Løgumkloster Bibliotek

-

-

-

-

Skærbæk Bibliotek

-

-

-

-

Toftlund Bibliotek

-

-

-

-

Esbjerg Hovedbibliotek

-

-

-

-

Sædding Bibliotek

-

-

-

-

Kvaglund Bibliotek

-

x

-

26

Tjæreborg Bibliotek

-

-

-

-

Nordby Bibliotek

-

-

-

-

Sønderho Bibliotek

-

-

-

-

Blå bogbus

-

-

-

-

Ribe Bibliotek

-

-

-

-

Bramming Bibliotek

-

-

-

-

Fælles side for Haderslev
Bibliotekerne

Følles profil for Tønder
Kommunes Biblioteker
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Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Varde Bibliotek

Rød bogbus

-

-

-

-

Varde Bibliotek

-

-

-

-

Varde Bibliotek

Oksbøl Bibliotek

-

-

-

-

Varde Bibliotek

Nr. Nebel Bibliotek

-

-

-

-

Varde Bibliotek

Outrup Bibliotek

-

-

-

-

Varde Bibliotek

Bogbussen

-

-

-

-

Varde Bibliotek

Agerbæk Bibliotek

-

-

-

--

Varde Bibliotek

Ølgod Bibliotek

-

-

-

-

Vejen Kommunes
Biblioteker
Vejen Kommunes
Biblioteker
Vejen Kommunes
Biblioteker
Vejen Kommunes
Biblioteker
Vejen Kommunes
Biblioteker
Aabenraa Bibliotekerne

Vejen Bibliotek

-

-

-

-

Brørup Bibliotek

-

-

-

-

Holsted Bibliotek

-

-

-

-

Rødding Bibliotek

-

-

-

-

Vejen Bogbus

-

-

-

-

Aabenraa Bibliotek

-

-

-

-

Aabenraa Bibliotekerne

Bov Bibliotek

-

-

-

-

Aabenraa Bibliotekerne

Rødekro Bibliotek

-

-

-

-

Aabenraa Bibliotekerne

Tinglev Bibliotek

-

-

x

182

Aabenraa Bibliotekerne

Felsted Bibliotek

-

-

-

-

Aabenraa Bibliotekerne

Boblebussen

-

-

-

-

Fredericia Bibliotek

Fredericia Bibliotek

-

x

-

63

Fredericia Bibliotek

Medborgerhuset Korskær

-

-

-

-

Fredericia Bibliotek

Taulov Bibliotek

-

-

-

-

Fredericia Bibliotek

-

-

-

-

Horsens Bibliotek

Erritsø-hallen
afhentningssted
Horsens Bibliotek

-

x

-

223

Horsens Bibliotek

Brædstrup Bibliotek

-

x

-

32

Horsens Bibliotek

Endelave Bibliotek

-

-

-

-

Horsens Bibliotek

Hovedgård Bibliotek

-

x

-

30

Horsens Bibliotek

Gedved Bibliotek

-

x

-

39

Horsens Bibliotek

Østbirk Bibliotek

-

x

-

37

Horsens Bibliotek

Søvind Bibliotek

-

x

-

37

Koldingbibliotekerne

Kolding Bibliotek

x

xx

Koldingbibliotekerne

Lunderskov Bibliotek

-

-

-

Side: 194
Side: Kolding Bibliotekernes
Gruppe:35 officielle side på facebook:
Gruppe: 11 Mit bibliotek i Kolding (194)
Gruppe:
Personaleforeningen på
Kolding Bibliotek (35)
Gruppe: Kolding Bibliotek –
Ansatte (Kommunalt og FKI)
(11)
-

Koldingbibliotekerne

Christiansfeld Bibliotek

-

-

-

-

-

Gruppe: Fan der Bücherei
Tingleff (Det tyske Bibliotek
i Tinglev)
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Koldingbibliotekerne

Vamdrup Bibliotek

-

-

-

-

Koldingbibliotekerne

-

-

-

-

Vejle Bibliotekerne

Vester Nebel
Biblioteksautomat
Vejle Bibliotek

-

-

-

-

Vejle Bibliotekerne

Give Bibliotek

-

-

-

-

Vejle Bibliotekerne

Jelling Bibliotek

-

-

-

-

Vejle Bibliotekerne

Egtved Bibliotek

-

-

-

-

Vejle Bibliotekerne

Børkop Bibliotek

-

-

-

-

Vejle Bibliotekerne

Bogbussen

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Biblioteket i Herning

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Biblioteket i Hammerum

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Biblioteket i Sunds

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Biblioteket i Vildbjerg

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Biblioteket i Aulum

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Biblioteket i Kibæk

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Biblioteket i Midtbyen

x

x

-

66

Herning Bibliotekerne

Arnborg afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Fasterholt afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Feldborg afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Haderup afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Haunstrup afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Hodsager afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Herning Gymnasium
afhentningssted
Ilskov afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Karstoft afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Kølkær afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Simmelkær afhentningssted -

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Sinding afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Skarrild afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Sdr. Felding afhentningssted -

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Stakroge afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Sørvad afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Ørnhøj afhentningssted

-

-

-

-

Herning Bibliotekerne

Skibbild afhentningssted

-

-

-

-

Holstebro Bibliotek

Holstebro Bibliotek

x

x

xx

Profil: ?
Side: 416
Gruppe: 41
Gruppe: 71

Holstebro Bibliotek

Bogbussen

-

-

-

-

Holstebro Bibliotek

Ulfborg Bibliotek

-

-

-

-

Holstebro Bibliotek

Vinderup Bibliotek

-

-

-

-

Profil: Bib Liotek (navn)
Gruppe: Lektiecaféen på
Holstebro Bibliotek (41)
Gruppe: Bibzoom på
Holstebro Bibliotek
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Lemvig Bibliotek

Lemvig Bibliotek

-

-

X

13

Lemvig Bibliotek

Bogbussen

-

-

-

-

Struer Bibliotek

Struer

-

x

-

162

Struer Bibliotek

Bogbussen

-

-

-

-

Struer Bibliotek

Thyholm Bibliotek

-

-

-

-

Syddjurs Bibliotek

Ebeltoft Bibliotek

-

-

-

-

Syddjurs Bibliotek

Hornslet Bibliotek

-

-

-

-

Syddjurs Bibliotek

Kolind Bibliotek

-

-

-

-

Syddjurs Bibliotek

Rønde Bibliotek

-

-

-

-

Syddjurs Bibliotek

Ebeltoft Bogbus

-

-

-

-

Syddjurs Bibliotek

Mørke Bibliotek

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Grenaa Bibliotek

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Ørum Bibliotek

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Anholt Bibliotek

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Auning Bibliotek

-

x

-

32

Norddjurs Biblioteker

Ørsted Bibliotek

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Allingåbro Servicepunkt

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Bønnerup Servicepunkt

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Fjellerup Servicepunkt

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Gjerrild Servicepunkt

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Trustrup Servicepunkt

-

-

-

-

Norddjurs Biblioteker

Vivild Servicepunkt

-

-

-

-

Favrskov Bibliotekerne

Hinnerup Bibliotek

-

x

-

129

Favrskov Bibliotekerne

Hammel Bibliotek

-

-

-

-

Favrskov Bibliotekerne

Hadsten Bibliotek

-

-

-

-

Favrskov Bibliotekerne

Ulstrup Bibliotek

-

-

-

-

Odder Bibliotek

Odder Bibliotek

-

-

-

-

Odder Bibliotek

Tunø Bibliotek

-

-

-

-

Randers Bibliotek

Randers Bibliotek

-

x

xx

Randers Bibliotek

Dronningborg Bibliotek

-

-

-

Side: 1329
Gruppe: 2
-

Randers Bibliotek

Kristrup Bibliotek

-

-

-

-

Randers Bibliotek

Vorup Bibliotek

-

-

-

-

Randers Bibliotek

Bogbus

-

-

x

95

Randers Bibliotek

Langå Bibliotek

-

-

-

-

Randers Bibliotek

-

-

-

-

Silkeborg Bibliotekerne

Randers Storcenter
afhentningssted
Silkeborg Bibliotek

-

x

-

366

Silkeborg Bibliotekerne

Kjellerup Bibliotek

-

-

-

-

Gruppe for ansatte og
andre, der har tilknytning til
Lemvig Bibliotek

Side: Kulturperronen,
Auning Bibliotek og
Borgerhus

Fælles side for Favrskov
Bibliotekerne

Gruppe: Randers Bibliote ansatte

Bogbussen fra Randers
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Silkeborg Bibliotekerne

Them Bibliotek

-

-

-

-

Silkeborg Bibliotekerne

Gjern Bibliotek

-

-

-

-

Silkeborg Bibliotekerne

Bogbussen

-

-

-

-

Silkeborg Bibliotekerne

Sorringhus

-

-

-

-

Silkeborg Bibliotekerne

Vrads Købmandshandel

-

-

-

-

Silkeborg Bibliotekerne

Sinding Bibliotekscafé.
Sinding Forsamlingshus

x

-

-

20

Samsø Bibliotek

Samsø Bibliotek

-

-

-

-

Samsø Bibliotek

Nordby Posthus og Bibliotek -

-

-

-

Skanderborg Bibliotek

Skanderborg Bibliotek

-

-

-

-

Skanderborg Bibliotek

Ry Bibliotek

-

-

-

-

Skanderborg Bibliotek

Hørning Bibliotek

-

-

-

-

Skanderborg Bibliotek

Galten Bibliotek

-

-

-

-

Skanderborg Bibliotek

Gl. Rye Afhentningsted

-

-

-

-

Skanderborg Bibliotek

Hylke Afhentningsted

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Aarhus Kommunes
Biblioteker, Hovedbiblioteket

x

-

1311

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Højbjerg Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Beder-Malling Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Solbjerg Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Tranbjerg Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Viby Bibliotek

-

-

xx

Gruppe: 24 Gruppe: Lektiecaféen Viby
Gruppe: 6 Bibliotek (24)
Gruppe: Viby Lektiecafé (5)

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Kolt-Hasselager Kombi
Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Åby Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Gellerup Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Harlev Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Hasle Bibliotek

--

x

-

9

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Sabro Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Tilst Bibliotek

-

-

-

-

Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 149 af 372

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Risskov Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Hjortshøj Kombi Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Egå Kombi Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Lystrup Bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Skødstrup Kombi-bibliotek

-

-

-

-

Aarhus Kommunes
Biblioteker. Borgerservice
og Biblioteker

Trige Bibliotek

-

-

-

-

Ikast-Brande Bibliotek

Ikast Bibliotek

-

x

-

39

Ikast-Brande Bibliotek

Brande Bibliotek

-

-

-

-

Ikast-Brande Bibliotek

Bording Bibliotek

-

-

-

-

Ikast-Brande Bibliotek

Ejstrupholm Bibliotek

-

-

-

-

Ikast-Brande Bibliotek

Engesvang Bibliotek

-

-

-

-

Ikast-Brande Bibliotek

Nr. Snede Bibliotek

-

-

-

-

Ringkøbing-Skjern
Bibliotekerne
Ringkøbing-Skjern
Bibliotekerne
Ringkøbing-Skjern
Bibliotekerne
Ringkøbing-Skjern
Bibliotekerne
Ringkøbing-Skjern
Bibliotekerne
Ringkøbing-Skjern
Bibliotekerne
Hedensted Bibliotekerne

Ringkøbing Bibliotek

-

x

-

336

Skjern Bibliotek

-

-

-

-

Tarm Bibliotek

-

-

-

-

Videbæk Bibliotek

-

x

-

1

Hvide Sande Bibliotek

-

-

-

-

Bogbussen

-

-

-

-

Hedensted Bibliotek

-

-

-

-

Hedensted Bibliotekerne

Tørring Bibliotek

-

-

-

-

Hedensted Bibliotekerne

Uldum Bibliotek

-

-

-

-

Hedensted Bibliotekerne

Hornsyld Bibliotek

-

-

-

-

Hedensted Bibliotekerne

Juelsminde Bibliotek

-

-

-

-

Morsø Folkebibliotek

Morsø Folkebibliotek

-

x

-

126

Skive Bibliotek

Skive Bibliotek

-

x

-

123

Skive Bibliotek

Bogbusserne

-

-

-

-

Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek

-

-

-

-

Thisted Bibliotek

Bogbussen

-

-

-

-

Thisted Bibliotek

Hanstholm Bibliotek

-

-

-

-

Thisted Bibliotek

Hurup Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Viborg Bibliotekerne,
Hovedbiblioteket

x

x

-

Profil: 511
Side: 240

Fælles side for
bibliotekerne i IkastBrande

Fælles side for RingkøbingSkjern Bibliotekerne

Uklart om siden er officiel
for Videbæk Bibliotek

Fælles profil for Viborg
Bibliotekerne
Fælles side for Viborg
Bibliotekerne
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Viborg Bibliotekerne

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Bogbussen, Viborg
Bibliotekerne
Houlkær Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Møldrup Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Skals Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Ørum Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Bjerringbro Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Rødkærsbro Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Stoholm Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Karup Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Frederiks Bibliotek

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Servicepunkt Hammershøj

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Servicepunkt Ulbjerg

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Servicepunkt Sparkær

-

-

-

-

Viborg Bibliotekerne

Servicepunkt
Paraplegiafdelingen, Viborg

-

-

-

-

Brønderslev Bibliotek

Brønderslev Bibliotek

-

x

x

Brønderslev Bibliotek

Bogbussen

-

x

-

Side: 154
Gruppe: 5
-

Brønderslev Bibliotek

Dronninglund bibliotek

-

-

-

-

Brønderslev Bibliotek

Hjallerup bibliotek

-

-

-

-

Frederikshavn Kommunes
Biblioteker

Frederikshavn Bibliotek

-

x

-

747

Frederikshavn Kommunes
Biblioteker
Frederikshavn Kommunes
Biblioteker
Frederikshavn Kommunes
Biblioteker
Frederikshavn Kommunes
Biblioteker
Frederikshavn Kommunes
Biblioteker
Vesthimmerlands
Biblioteker

Bogbussen

-

-

-

-

Sæby Bibliotek

-

-

-

-

Østervrå Bibliotek

-

-

-

-

Ålbæk Bibliotek

-

-

-

-

Skagen Bibliotek

-

-

-

-

Aars bibliotek

-

x

x

Vesthimmerlands
Biblioteker
Vesthimmerlands
Biblioteker
Vesthimmerlands
Biblioteker
Vesthimmerlands
Biblioteker
Vesthimmerlands
Biblioteker
Vesthimmerlands
Biblioteker
Vesthimmerlands
Biblioteker
Læsø Bibliotek

Løgstør Bibliotek

-

-

-

Side: 118
Gruppe: Ansatte ved
Gruppe: 10 Vesthimmerlands
Biblioteker
-

Farsø Bibliotek

-

-

-

-

Aalestrup Bibliotek

-

-

-

-

Gedsted Bogcafè

-

-

-

-

Hvalpsund Bogcafé

-

-

-

-

Ranum Bogcafé

-

-

-

-

Vegger Bogcafè

-

-

-

-

Læsø

-

-

-

-

Læsø Bibliotek

Østerby

-

-

-

-

Gruppe: Bogopsættere på
Brønderslev Bibliotek
Side: Vi der elsker
bogbussen

Fælles side for
Frederikshavns Kommunes
Biblioteker
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Rebild Kommunes
Biblioteker
Rebild Kommunes
Biblioteker
Rebild Kommunes
Biblioteker
Rebild Kommunes
Biblioteker
Rebild Kommunes
Biblioteker
Mariagerfjord
Bibliotekerne.

Støvring Bibliotek

-

-

-

-

Skørping Bibliotek

-

-

-

-

Terndrup Bibliotek

-

-

-

-

Nørager Bibliotek

-

-

-

-

Bogbussen

-

-

x

46

Hobro Bibliotek

-

-

xx

Gruppe: 3
Gruppe: 7

Mariagerfjord
Bibliotekerne.
Mariagerfjord
Bibliotekerne.
Mariagerfjord
Bibliotekerne.
Mariagerfjord
Bibliotekerne.
Jammerbugt Bibliotekerne

Arden Bibliotek

-

-

-

-

Hadsund Bibliotek

-

-

-

-

Mariager Bibliotek

-

-

-

-

x

x

-

Profil 151:
Side: 54

Jammerbugt Bibliotekerne Aabybro Bibliotek

-

-

-

-

Jammerbugt Bibliotekerne Pandrup Bibliotek

-

-

-

-

Jammerbugt Bibliotekerne Fjerritslev Bibliotek

-

-

-

-

Jammerbugt Bibliotekerne Bogbus

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

Aalborg Bibliotekerne.
Hovedbiblioteket

x

x

x

Aalborg Bibliotekerne

Haraldslund Bibliotek

-

-

-

Profil:0
Side: Fælles side for Aalborg
Side: 628
Bibliotekerne
Gruppe:35 Gruppe: Aalborg
Bibliotekernes
fotokonkurrence 2011
-

Aalborg Bibliotekerne

Vejgaard Bibliotek

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

Biblioteket Grønlands Torv

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

-

-

x

232

Aalborg Bibliotekerne

Trekanten Bibliotek &
Kulturhus
Hasseris Bibliotek

-

-

-

--

Aalborg Bibliotekerne

Nørresundby Bibliotek

-

-

xx

Gruppe: 6
Gruppe: 1

Aalborg Bibliotekerne

Løvvang Bibliotek

-

-

x

4

Aalborg Bibliotekerne

Svenstrup Bibliotek

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

Vodskov Bibliotek

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

Hals Bibliotek

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

Nibe Bibliotek

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

Bogbus 1

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

Bogbus 2

-

-

-

-

Gruppe for bogbussen i
Rebild
Gruppe: Mariagerfjord
Bibliotekerne - Ledere ved
Mariagerfjord Bibliotekerne
(3)
Gruppe: Biblioteksansatte –
Mariagerfjord bibliotekerne
(7)

Als Bibliotek
Brovst Bibliotek

Fælles profil samt fælles
side for Jammerbugt
Bibliotekerne

Trekanten Bibliotek og
Kulturhus

Gruppe: Byens bedste
mødested – Nørresundby
Bibliotek (6)
Gruppe: Nørresundby
Bibliotek (Ansatte på
biblioteket (1)
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Aalborg Bibliotekerne

Bogbus 3

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

Storvorde Bibliotek

-

-

-

-

Aalborg Bibliotekerne

Kongerslev Bibliotek

-

-

-

-

Hjørring Bibliotekerne

Hjørring Bibliotek

-

x

x

Hjørring Bibliotekerne

Hirtshals Bibliotek

-

-

-

Side: 1093 Side: Samlet side for
Gruppe: 20 Hjørring Bibliotekerne
(1093)
Gruppe: Biblioteksansatte –
Hjørring Bibliotekerne (20)
-

Hjørring Bibliotekerne

Vrå Bibliotek

-

-

-

-

Hjørring Bibliotekerne

Løkken Bibliotek

-

-

-

-

Hjørring Bibliotekerne

Sindal Bibliotek

-

-

-

-

Hjørring Bibliotekerne

Bogbussen

-

-

-

-

Andre

Biblioteksnetværk
Storkøbehavn

-

-

x

27

Andre

23 ting Middelfart Bibliotek

-

-

x

15

Antal
Betjeningssteder:
Antal
Betjeningssteder på
facebook:

523

Samarbejde mellem
Frederiksberg Bibliotek,
Gentofte Bibliotek, CBS
Bibliotek, Det Kgl. Bibliotek,
Københavns Kommunes
Biblioteker, Roskilde
Bibliotek og Roskilde
Universitetsbibliotek

115
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XXXXXX XXXXXXXX
XX/XX-2011
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXXX
E-mail: XXXX@XXXXX.dk
Repræsentant for XXXXXXXXXXXX

Deltager samtykkeerklæring
Introduktion
Undertegnede Tina Andersen er specialestuderende ved kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale
Medier ved Aalborg Universitet, og gennemfører et specialeprojekt i perioden 1. februar til 1. august
2011. Projektet ønsker at undersøge, hvordan et dansk folkebibliotek kan udnytte facebooks potentiale
som social medieplatform og arbejder i den forbindelse med Aarhus Kommunes folkebiblioteker som case.
I Aarhus Kommune arbejder man med flere forskellige projekter, hvori den sociale medieplatform
facebook indgår som en del af disse. Enkelte biblioteksfaglige projekter i kommunen, hvoraf førnævnte er
en faktor, er i denne forbindelse er blevet udvalgt til en nærmere undersøgelse. Projekterne er udvalgt på
baggrund af disses forskelligheder og eventuelle anderledes tilgange til arbejdet med facebook.
Undersøgelsens formål
Hensigten med undersøgelsen er at finde ud af, hvilke bevæggrunde et folkebibliotek kan have for at
etablere en side eller profil på facebook, hvilke succeskriterier dette arbejde måtte have, samt hvordan
modtagerne, brugerne af siderne og profiler, responderer og reagerer på indsatsen.
Undersøgelsen skal ligge til grund for en analyse, der skal være med til at belyse, hvilke udfordringer og
faktorer, der kan have indvirkning på folkebibliotekers arbejde med facebook. Undersøgelsen skal også
bidrage til at kunne vurdere eventuelle anbefalinger til dette arbejde.
Undersøgelsen indhold
Deltagelse i undersøgelsen består, praktisk, af følgende dele:


Et interview med en repræsentant for projektet, der er tilknyttet facebooksiden/profilen og dens
tilblivelse og drift.



Et webbaseret spørgeskema henvendt til facebooksiden/profilens netværk, der skal distribueres
via den omhandlende facebookside/profil, enten via dennes beskedfunktion eller som et link på
siden/profilens væg, eventuelt begge steder.



Undersøgelsen vil også omhandle en analyse af den aktuelle facebookside/profils indhold
(Billeder, statusopdateringer, video m.m.), men denne del af undersøgelsen kræver ikke direkte
deltagelse fra de udvalgte projektdeltageres side.
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Undersøgelsen vil blive gennemført ultimo marts til medio maj 2011
Specifikt for xxxxxxxxxxxx













Den deltagende part for XXXXXXXXXXXXXXXXX er XXXXX XXXXXXXXXXXX
Interviewet finder sted d. XX XXXXXX på XXXXXXXXX kl.XX.XX.
Interviewets lydside optages og anvendes udelukkende til transskribering. Efterfølgende slettes
det optagede materiale.
Det transskriberede interview sendes efterfølgende via mail XXXX@XXXX.dk til XXXX
XXXXXXXXXXX, så denne har mulighed for at godkende interviewets gengivelse og rette
eventuelle misforståelser.
Det webbaserede spørgeskema forventes klar til distribution medio april, men skal godkendes af
XXXX XXXXXXXXXX, inden det omdeles til XXXXXXXXXXXX netværk på facebook.
Det webbaserede spørgeskema forventes at blive distribueret via XXXXXXXXXXXXXXXs side på
facebook, medio/ultimo april, via dennes beskedfunktion, subsidiært via den såkaldte ”væg” på
siden. Tina Andersen er bekendt med, at sidens netværk pt. ikke er særlig stort, og der derfor
muligvis ikke vil opnås mange besvarelser.
Spørgeskemaundersøgelsen skal være mulig at besvare for netværket i ca. tre uger, fra det
omdeles første gang via profilen, til skemaet lukkes for flere besvarelser.
Efter at spørgeskemaet er distribueret første gang via facebook (uanset om det er omdelt via
profilens beskedfunktion eller dennes væg), skal et link til skemaet distribueres endnu en gang via
profilens væg eller dennes beskedfunktion, for at øge muligheden størst mulig antal besvarelser.
Dette skal ske ca. en uge efter at skemaet er distribueret første gang.
Når spørgeskemaet ikke længere kan besvares, skal der sendes en meddelelse ud via profilens
side om, at undersøgelsen er slut.

Tina Andersen retter henvendelse til XXXXXX XXXXXXXXXXX, når webspørgeskemaet er klar til godkendelse
og distribution, medio april. Det samme er gældende, når spørgeskemaet ikke længere skal være aktivt og
muligt at besvare for netværket/medio maj 2011.
Undersøgelsens afslutning
Selve undersøgelsen af de involverede projekter har sin afslutning ultimo maj 2011, men analysearbejdet,
og udarbejdelsen af specialet afsluttes ultimo juli. Herefter er det muligt for de deltagende parter at
rekvirere en PDF version af specialet med analysens resultater, hvis dette ønskes.
Der kan rettes henvendelse til tina-andersen@live.dk.
Tak for deltagelsen og med venlig hilsen
Tina Andersen,
Interaktive Digitale Medier (Cand it.), Aalborg Universitet, 10. semester
E-mail: tina-andersen@live.dk
Tlf: 61469163

Undersøgelsesdeltager, XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Specialestuderende, Tina Andersen

Dato og underskrift:___________________________

Dato og underskrift:________________________
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Hvilket formål kan et
folkebibliotek have med
at etablere en profil
eller en side på
facebook, og hvordan
vurderer de selv
profilens eller siden
succes?

Inden vi går i gang vil jeg lige høre, hvad din uddannelse er og hvad din officielle
stilling er?
Vil du fortælle mig lidt om projektet Gaming – når biblioteket spiller med?
Kan du fortælle lidt nærmere om, hvordan projektet opstod?
Hvordan vil du beskrive de målsætninger og det formål projektet har?
Hvad er din egen rolle, din egen motivation i forbindelse med projektet?
Hvordan organiseres og finansieres projektet?
Hvor stor er gruppen bag projektet?
Hvem er helt præcist med? (Navne)
Hvor meget tid er der sat af til at arbejde med projektet?
Hvem er hovedmålgruppen for projektet? (Typer, alder?)
Hvorfor netop dem?
Hvor længe forventes projektet at fortsætte?
Hvis vi skal tale lidt om projektets facebookprofil, kan du så fortælle lidt om,
hvordan ideen opstod med at lave en facebookprofil for projektet?
Hvorfor har I valgt at anvende facebook i forbindelse med projektet?
Hvordan oplever du holdningen er blandt hele personalegruppen på Aarhus
Bibliotek, til at bruge facebook som redskab i forbindelse med det bibliotekariske
arbejde?
Har du en idé om, om, hvor mange andre projekter på Århus kommunes
biblioteker, ligeledes arbejder med facebook?
Hvis du tænker tilbage på profilens opstartsfase. Hvordan oplevede du så den?
Har der været tekniske udfordringer i forbindelse med etableringen eller
vedligehold af siden? – Hvilke?
Har I vidst fra starten, hvad I ville med profilen?
Hvad vil I gerne opnå med profilen?
Kan du fortælle lidt om, hvorfor skal man kunne blive ”ven” med Gamingprojektet på facebook?
Hvem er hovedmålgruppen for facebookprofilen?
(Er det den samme som for resten af projektet?)
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Hvorfor vil du mene, at målgruppen på facebook (ikke) adskiller den sig fra hele
projektet?
Profilen har pt. næsten 300 venner. Hvordan har du oplevet profilens vækst af
”venner”?
Opnåede I hurtigt netværkets størrelse?
Er netværket stort nok, mener du?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvis du skulle beskrive en succesfuld profil på facebook for projektet, hvordan
skulle den så fungere?
Hvad ønsker du dig af profilens netværk? Hvordan ville du helst have, at de skulle
bruge profilen?
Føler du, at I har opnået det, du beskriver?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Har I sat nogle officielle kvantificerbare mål I skal opnå med arbejdet med
profilen? (F.eks. at profilen skal opnå et vist antal ”venner” eller opnå en vis
målbar respons på det, I oploader via profilen)
Hvorfor/ hvorfor ikke?
Hvad ville gøre hele projektet om Gaming til en succes?
Hvor meget betyder udlånstal af f.eks. computerspil og besøgstal til jeres
arrangementer i jeres egen bedømmelse af hele projektet?
Hvilken rolle spiller facebookprofilen i forbindelse med at gøre projektet til en
succes?

Vil du fortælle lidt om, hvordan I indtil nu har hvervet ”venner” til profilen?
Hvordan anvender
folkebibliotekerne
facebook i praksis?

Hvordan reklamerer I for siden?
Hvor stor en andel af profilens ”venner”, vil du anslå, har en faglig tilknytning til
biblioteksverdenen, altså enten har en uddannelse som f.eks. bibliotekar, eller er
ansat ved et bibliotek?
Er det et problem for jer, hvis en rigtig stor del af profilens ”venner” reelt skulle
vise sig at have en biblioteksfaglig tilknytning?
Kan du beskrive en typisk arbejdsdag inden for gaming-projektet?
Hvor meget arbejdstid er der afsat til specifikt at arbejde med facebookprofilen?
Hvem opdaterer profilen? (Hvor mange forskellige personer har adgang til den
og opdaterer den?)
Hvordan udvælger I det indhold, som skal deles via siden/profilen?
Hvem udvælger det?
Har I en politik for, hvor ofte I opdaterer profilen?
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I har ikke så mange billeder tilknyttet profilen, hvorfor ikke?
I laver heller ikke jeres egne videoer, som I oploader, hvorfor ikke?
I stiller jævnligt, hvad I kalder weekendspørgsmål, hvorfor gør I det?
I inviterer til projektets arrangementer via begivenhedsfunktionen på profilen.
Har I stor interesse for de arrangementer, I afholder via projektet?
Hvordan vil du vurdere facebookprofilens indflydelse på dét?
Dukker der normalt dét antal personer op, som melder sig til begivenhederne på
facebook?
Hvor oplyser I ellers om arrangementerne?
Hvordan vil I gerne fremstå som afsender igennem profilen, kan du sætte nogle
nøgleord på?
Har I et bestemt brand eller en identitet I arbejder ud fra?
Hvorfor ikke?
Hvem har lavet jeres logo og hvilke overvejelser ligger bag?
Kan du fortælle lidt om den sprogbrug I anvender på siden? F.eks. bruger I ord og
udtryk som ”Awesome omkring noget indhold”. Hvorfor netop bruge denne
måde at udtrykke sig på?
Jeg kan se, at du selv, via din egen facebookprofil, nogle gange er inde for at
kommentere på nogle af projektets statusopdateringer. Hvorfor vælger du at
gøre det?
Hvilke overvejelser gør I jer over de links, billeder og videoer, I deler på siden?
Hvorfor vælger i netop dem?
Hvordan vil du beskrive sidens netværk? – hvem trykker ”synes godt om” set
med dine øjne?

Hvad er positiv respons for dig?
Synes, du at jeres netværk er aktivt nok i forhold til de opdateringer I laver?
Hvilke emner fornemmer du, skaber mest debat/respons på profilen?
Er det et problem, hvis brugerne ikke responderer mere, end de gør nu på
profilen?
Hvis du skulle forestille dig et ønske-netværk, der reagerede præcist, som I gerne
ville have det, hvordan opførte de sig så?
Vurderer du, at siden reelt fungerer, som I ønsker det?
Hvorfor?
Hvad ville du gerne se anderledes? På hvilke punkter?
I hvor høj grad har I skulle prøve jer frem med at få facebookprofilen til at
fungere?

Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 158 af 372

Jeg kan se, at projektet både driver en hjemmeside med mulighed for at skabe
netværk samt jeres facebookside. Hvorfor har I valgt at gøre begge dele?
Hvordan oplever du forskellen på de to platforme i forbindelse med projektet?
Er det dét samme netværk, der optræder begge steder?

Hvis du skal tænke fremad, hvordan forstiller du dig så, at profilen skal se ud og
fungere om et års tid (eller når projektet ender)?
Hvilke ambitioner har du selv på sigt med arbejdet?
Er det realistiske mål?
Vil arbejdet med profilen fortsætte som hidtil?
Hvor længe forestiller du dig, at arbejdet med facebook skal forløbe?
Hvem skal varetage profilen, hvis projektet ender, eller du finder et andet
arbejde?
Hvis profilen af en eller anden grund nedlægges, hvordan vil I så varetage det
fællesskab, der er blevet opbygget omkring profilen og projektet?
Hvad vurderer du, at det ville betyde for projektet, hvis der ikke var en
facebookprofil?
I har valgt at etablere en profil for projektet, men flere folkebiblioteker har fået
lukket deres profiler af facebook, fordi man ikke må bruge profiler, hvis man ikke
er en reel person.
Hvorfor har I valgt en profil og ikke en side?

Hvad mener du selv om den adgang, I har nu, til brugernes personlige
oplysninger?
Er det noget I har drøftet i projektgruppen?
Hvad gør I, hvis facebook pludselig vælger at lukke profilen?
Hvis I er nødsaget til at etablere en side, i stedet for en profil, hvordan vil I så
praktisk sørge for, at netværket bliver reetableret på den nye side?
Er det overhovedet noget, I er interesseret i, set i lyset af de arbejdstimer, der
allerede er anvendt til arbejdet med facebook?
Kan I ikke frygte, at facebook er en dille, der dør ud igen, ligesom eksempelvis
second life, var det for nogle biblioteker førhen?

Tak for din tid.
Transskriberingen fremsendes til godkendelse, så snart som muligt.
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_______________________________________________________________________________
Transskription af Interview med Steen Nielsen, repræsentant for projektet Gaming – når biblioteket spiller med, d.
28/03-11. Interviewet er foretaget af Tina Andersen
Tina Andersen: TA
Steen Nielsen: SN

______________________________________________________________________________________
TA: Bare til at starte med; hvad er din stilling og din uddannelse?
SN: Jeg er ansat som bibliotekar ved Biblioteker & Borgerservice i Aarhus Kommune med arbejdsplads på
Hovedbibliotekets børneafdeling. Jeg er uddannet som Bibliotekar DB i 2007 ved Aalborg-skolen og Cand. Scient. Bibl.
2009, også ved Aalborg-skolen.
TA: Hvis du så skal fortælle lidt om det her Gaming-projekt (SN: Ja), hvad er det for noget?
SN: Gaming - Når biblioteket spiller med er et to-årigt projekt, der er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier, som
går ud på at finde ud af, hvordan biblioteket kan formidle computerspil, på en fornuftig måde og hvordan
computerspil i det hele taget kan tænkes ind i biblioteket. (TA: Ok) Vi har så valgt to indgangsvinkler. Det er
spiludvikling og spilmiljø, og ud fra de indgangsvinkler, dér prøver vi så på, at finde den bedst mulige måde, biblioteket
kan formidle viden om de her felter på, både bredt, men også mere internt, mellem bibliotekarer, altså hvor vi får sat
noget vidensdeling i gang.
TA: Ok, og hvornår startede det?
SN: Det startede i april, 2000…og… 10 (TA: 10, ja?) ... og kører til 29. februar, 2012.
TA: Så det kører et stykke tid endnu?
SN: Ja, det kører et lille års tid endnu.
TA: Ok, hvordan vil du så beskrive de målsætninger, som projektet har. Er det …, altså, du snakker om formidling af
computerspil. (SN: Ja) ... Hvad ligger der i det?
SN: (Smiler): Der ligger rigtig mange ting. Èn ting er selvfølgelig formidling af materialet computerspil, som vi har på
biblioteket. Hvordan kan vi aktivt formidle dét, så at det ikke blot er et materiale, der står blandt alle de andre
materialer? Det er der fokus på, fordi computerspil har været en forholdsvis overset materialegruppe på
bibliotekerne, Vi har en meget stærk tradition for litteraturformidling og egentlig også for musikformidling, og
selvfølgelig hele børnearbejdet, er også stort. Det er felter, der dækker meget og faglige arrangementer, har vi også.
Computerspil er så et af de medier, der falder lidt udenfor, og derfor mener vi, at der er nødvendigt at gøre noget
aktivt med dem, HVIS vi skal leve op til lovens krav om ligestilling af medierne. (TA: Ok) Når vi så siger formidling af
computerspil, så er det selvfølgelig, som sagt, materialerne, men det er også formidling af viden om computerspil. (TA:
Ok) Ligesom vi har forfatterarrangementer og arrangementer om, hvordan man strikker… altså, biblioteket formidler
jo bredt, og så længe spil er en del af dét, som biblioteket tilbyder, så bør vi også formidle dét på en ordentlig måde.
TA: Ok, hvordan gør I dét, aktivt, så?
SN: Ja, vi har iværksat en netværksrække, kalder vi det, som er en række af foredrag af forskellig art. Spil er et meget
bredt medie. Det er både spiludviklere, der kommer, det er folk, der er interesseret i spilhistorie, det er E-sport,
Machinema, som er krydset mellem computerspil og film. Det er spil med holdninger, spil som læring. Der her er alle
sammen aspekter af spilmediet, som vi prøver på at formidle i biblioteket vha. den her netværksrække, som er bygget
op på den måde, at, først er der nogle hovedoplægsholdere, som fortæller om et eller andet aspekt, og derefter er
alle deltagere egentlig inviteret til en gang networking og snak sammen. Vi har så siden hen udvidet konceptet, hvor vi
så også giver mulighed for, at interesserede kan komme og præsentere deres ting. Efterfølgende, efter
hovedoplægget, så er der afsat tid til, at der kan være speedpræsentation, hvor alle interesserede kan komme ind på
biblioteket og fortælle om, hvad det er, de laver i forbindelse med spil. Har de haft en eller anden fed spiloplevelse? Er
de i gang med at lave et spil? Står de med et spilprojekt og mangler de folk? Sådan nogle ting. Sådan, at det ikke bare
bliver biblioteket, der arrangerer et eller andet formidling, men at der åbnes op for, at der sker bruger-til-bruger
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formidling. (TA: Ok) …Og det har været sådan… en jævnt god succes. Det svinger selvfølgeligt, afhængigt af hvilket felt
det er. Lige fra 20 deltagere til over 200, da vi havde besøg af Jakob Stegelmann fra Troldspejlet af. Dét er en af
måderne, som vi formidler på, og det bruger vi til bred formidling. Så har vi workshops, som i sagens natur er lidt mere
specialiserede. Vi har haft spiludviklingsworkshops, hvor børn og unge har kunnet komme ind og få demonstreret,
hvor nemt det egentlig er at give sig til at lave et spil. Vi har et samarbejde med en forening, der hedder Unge
Spiludviklere, som netop arbejder på at oplyse omkring spiludvikling bredt. De kommer så ind og så laver de
spiludviklingsworkshops for børnene… Vi skal til at lave en Machinema-workshop,.. hvor, Martin Falch, en
Machinemainstruktør, der er bosiddende i Aarhus, kommer ind og demonstrerer; ”Hvordan kan man egentlig lave det
her…” Og derudover så har vi sådan nogle turneringer, FIFA-turneringer i forbindelse med, at U21 holder
Europamesterskaber. Blandt andet i Aarhus, laver vi en turnering, der knytter op på der, hvor man i finalen, kommer
ned på Bispetorv og bliver en del af hele det her U21-trummerum, der er. Med Martin Jørgensen, måske, der kommer
og uddeler præmier eller sådan nogle ting. (TA: Ja) Så vi prøver hele tiden på at knytte an til begivenheder, der sker. Vi
havde en turnering sidst ved verdensmesterskaberne, hvor vi så kaldte det Biblioteksverdensmesterskaberne i FIFA,
hvor man kunne spille som de lande, der deltog. …Og knytter ting som børnene, eller de unge,… eller voksne, fordi
vores målgruppe er meget bred, de forbinder med noget i den virkelig verden, og så hiver vi det ind på biblioteket og
gør det… altså formidler det. Derudover så formidler vi også mere… sådan mere traditionelt, igennem artikler. (TA: Ja)
Vi har et samarbejde med Aarhus Stiftstidende, hvor vi én gang i måneden laver et Gaming-opslag. Det er delvist
noget, som vi i projektgruppen, laver, men vi har også en hel masse gæsteskribenter inde fra de forskellige områder,
fordi selvfølgelig ved vi ikke alt, hvad der eksisterer omkring spil. Det ville jo næsten være… sørgeligt (smiler). Så der er
simpelthen mulighed for at komme igennem dér. Og så har vi selvfølgelig de forskellige sociale platforme, hvor vi også
formidler på. (TA: Ja) …Vi bruger twitter, vi bruger facebook, vi bruger Ning, som er en netværksside, og så bruger vi
selvfølgelig bibliotekets hjemmeside også.
TA: Øhm,.. hvad er din egen rolle i forhold til det her, din egen motivation for at være med?
SN: Altså, jeg sidder som en del af projektgruppen på tre personer. Jeg er forholdsvis nyuddannet, da jeg blev hevet
ind i det her projekt og har i min uddannelse beskæftiget mig meget med biblioteker og computerspil ud fra
forskellige vinkler. Så på den måde, da jeg blev ansat på Aarhus Hovedbibliotek, der var jeg selvskrevet til projektet…
Jeg sidder så delvis at sørger for,… ikke sørger for, PRØVER PÅ at finde forskellige kontakter, som vi kan bruge til de
her netværksrækker, også på sigt, som kan bruges til at skabe nogle netværk, som er nødvendige for, at vi i fremtiden,
kan få formidlet de er spilmedier på en ordentlig måde. Og så sidder jeg og varetager blandt andet vores facebookside
og vores Ningside…og egentlig også vores twitter.
TA: Ja… men hvem er de andre, der er med….?
SN: Vi er som sagt tre. Vi har Lisbeth, som er vores projektleder. (TA: Det er Lisbeth Overgaard?) Ja, lige præcis. Hun
er vores projektleder. Hun sidder med den overordnede styring af projektet. Hun har arbejdet meget med
kommunikation og formidling også. Og så har vi en bibliotekar mere. Mette Jensen, som også arbejder… Vi sidder i
hver vores afdeling, så vi kommer med hver vores, hvad skal vi sige, bagage. Jeg sidder i børneafdelingen, hun sidder i
litteratur og musik… og er også interesseret i computerspil. Og sammen finder vi så ud af, hvilke emner kunne være
interessante? Hvad er det, vi skal lave med det her projekt i den kommende tid, og hvad har vi lavet? … Meget
involveret i dokumentationen af de her ting, f.eks. hvordan får vi skabt en ordentlig (uhørligt) af det der foregår, så vi
kan formidle det videre. Vi sidder og arbejder med hver vores ting i projektgruppen.
TA: Men er det så,… altså hvordan opstod det, sådan egentlig? For der må da have været noget motivation for, at
det lige nøjagtig skulle være computerspil, når nu der også er andre emner, som…?
SN: Ja, det er egentlig opstået, før jeg blev ansat på Hovedbiblioteket. Helt tilbage i 2008, tror jeg det var, der blev der
lavet en projektansøgning omkring et modningsprojekt, hvor man skulle undersøge, om der i det hele taget var belæg
for et større projekt omkring computerspil og biblioteket. Og det er så sidenhen blevet til det her Gaming – når
biblioteket spiller med, hvor vi undersøger de aspekter, som vi nu gør. Belægget er, at… vi… og Styrelsen for Bibliotek
og Medier, det er derfor vi har fået penge fra dem, synes, at der godt kan gøres noget bedre på det her område. Fordi
mediet er der, ude på bibliotekerne, men der er ikke mange biblioteker, der gør noget for AKTIVT at formidle dem. Det
er blevet bedre de sidste par år, men vi kan stadig blive meget, meget bedre.
TA: Ja, hvordan…?… Du siger, at Styrelsen for Bibliotek og Medier er inde over, men finansieres det også igennem…
SN: Det er delvis finansiering fra Styrelsen for Bibliotek og Medier og så Aarhus Hovedbibliotek, der finansierer det.
TA: OK. Hvor meget tid er der så sat af til det?
SN: Ja, i starten, der var der afsat.., jeg tror, det var 12 timer til projektlederen og, jeg tror det var 7 timer til
projektdeltagere. (TA: Altså ugentligt?).. .Ja, det er så sidenhen blevet opjusteret, fordi vi fik ikke brugt timer nok – det
er et spørgsmål om at få et regnskab til at passe. Så nu er vi oppe på, at projektlederen, vist har 18-20 timer om ugen
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til det og Mette og jeg, vi har så 14 timer om ugen til projektet? (TA: Hver?) (SN: ja, altså,… ja)
TA: Du snakker om, at jeres målgruppe er rimelig bred, hvem er egentlig det?
SN: En af de ting vi opdagede, da vi gik i gang med det her Gaming-projekt, det er, at spilmediet i sig selv er meget
tværgående. Altså, man kan sagtens lave en eller anden turnering, hvor både 12-årige og 25-årige kunne være
interesserede i at deltage. Det er ikke aldersgrænser som sådan, der bestemmer, hvem der interesserer sig for hvad.
Det er forskellige genrer eller forskellige aspekter af spilkulturen. Og derfor blev vi enige om, at det ville indsnævre
projektet for meget, hvis vi fra starten af sagde, at vores målgruppe er 8 til 20 år, fordi der kan være interessante
arrangementer, man kunne lave for dem, der var ældre og dem der var yngre, egentlig også. Og det kunne også godt
være, at der var arrangementer, der hev folk ind på tværs af alder. Det, som vi så siger i øjeblikket, fordi at selvfølgelig
arbejder vi med en ramme. Jeg tror, den er omkring 7 til 90.
TA: 7-90? (smiler)
SN: …Ja, (smiler), 7 til 90. Og så de enkelte arrangementer indenfor, dem sætter vi selvfølgelig en eller anden form for
målgruppe for. Altså, vi laver ikke en FIFA turnering for børn og så siger, at 20-årige kan være med. Og omvendt, hvis
vi har et arrangement om FIFA, der foregår om aftenen, det er så godt nok Mindspot, et ungdomsprojekt der laver
dem, men så er det heller ikke børn der kan være med her, men så er det 20-årige +. Og netværksrækkerne trækker
normalt folk, der er i alderen 20 til 35 år, med nogle enkelte undtagelser. F.eks., Jakob Stegelmann, han trak hele
familien Danmark til. Altså, der var børn helt ned til 8 år.
TA: Men, hvem vil du sige, så egentlig er dem I får flest ind af?
SN: Altså, dem vi har bedst kontakt til i øjeblikket, og det er så afhængig af de arrangementer, vi har lavet, det er de 25
til 35-årige. (TA: Ja) Det er dem vi ser mest til.
TA: OK, hvis nu vi skal snakke lidt om projektets facebookprofil (SN: Ja) hvad var så egentlig grundlaget for at bruge
sådan én?
SN: Det startede sådan lidt bagvendt, for vi startede egentlig med at lave sådan en Ning… -netværksside, hvor vi ville
invitere folk ind og så simpelthen skabe og synliggøre et netværk. Den gik meget trægt, fordi folk, de var på facebook
og kunne ikke se behovet for at skrive sig op til en anden side også. Så vi fik hele tiden tilbagemeldinger om, ”Jamen,
hvorfor er I ikke på facebook?” Og det besluttede vi os for, jamen fair nok, hvis det er derude, folk ER, jamen så er vi
der også. Fordi, det er netop en af de ting, som vi skal, vi skal ud at være der, hvor folk er, som biblioteks- og
formidlingsenhed. Så vi oprettede en facebookside. (Smiler)
TA: Jamen, hvordan oplever du, at personalegruppen på Aarhus bibliotek de egentlig har det med at skulle bruge
sådan noget som facebook. Har det været jeres valg, at bruge facebook? Altså, I har været tre om at bestemme det,
eller..?
SN: Vi har været tre om at bestemme det. Det har været projektgruppen, der suverænt bestemte, hvordan vi ligesom
kommer ud til folk. Og hvordan vi oplever det generelt? Det ved jeg ikke. De eneste, der sidder med Gamings
facebookprofil, det er Gaminggruppen, så der er, som sådan, ingen af de andre medarbejdere eller kolleger, der har
noget med den at gøre. Så det ved jeg ikke.
TA: Nej, har du så en fornemmelse for, hvor mange andre projekter, der arbejder med facebook. Hvis nu du tager
Hovedbiblioteket, som har gang i nogle projekter.
SN: Mindspot, som er et ungdomsprojekt, det er ikke et projekt længere, det er gået i drift. Men ungdomsdelen, de
bruger facebook. Hovedbiblioteket som sådan har en facebook-indgang, og det tror jeg… Så tror jeg også, at
Multimediehuset har en facebooktilstedeværelse. Men det er så også, hvad hovedbiblioteket umiddelbart bruger. Det
er så der, Litteratursiden sidder, og de har selvfølgelig også... Og vi har nogle litteraturkonsulenter, som sidder fysisk
ude på lokalbibliotekerne, som også har en facebookprofil, og så er der også nogle lokalbiblioteker, der også har.
TA: Så det er sådan ganske almindeligt brugt, eller hvad?
SN: Ja, i visse dele. Vores Gamingprojekt, altså, bruger den meget. Mindspot bruger den i et vist omfang, så vidt jeg er
orienteret, og Hovedbibliotekets facebookside bliver også brugt, men primært egentligt til at sende beskeder om
events ud og så videre, men det kan Lisbeth Overgaard, som bestyrer den, fortælle meget mere om.
TA: Hvis nu du skal tænke tilbage på den her profil, som I lavede, den her opstartsfase. Hvordan oplevede du så
egentlig den?
SN: Jah, det er sådan lidt… I opstartsfasen, der er det jo meget… Vi skal jo ud og gøre os synlige, og der trak vi meget
på det netværk, som vi allerede havde opbygget, selvfølgelig. Vi gik ud og så, jamen findes de på facebook, så inviterer
vi dem. Biblioteker, vi inviterer dem. Bibliotekarer, vi inviterer dem. Sådan, at vi får skabt en basisgruppe på siden,
fordi den er ikke interessant med mindre, der er nogle folk på. Sidenhen er vi så blevet mere selektive. Vi render ikke
rundt og inviterer ad libitum mere. Det er folk, der requester … friendship, altså, det er en venneside. …Og det går
egentlig fint. Altså, opstarten, der var vi lidt nervøse for, om vi ville få en gentagelse af Ning-platformen, hvor vi
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postede en hel masse ressourcer i det, men, der ikke nødvendigvis var så mange, der var aktive på siden. Og det er så
sidenhen… det er gået i sig selv, så… Der er kommet aktivitet på siden og jeg kan også godt se en vis nytte i den.
TA: Har der været nogle tekniske udfordringer? Var der noget I sådan skulle vurdere frem for noget andet, eller
hvad ved jeg?
SN: Jah, altså… Vi skulle sætte os ind i, hvordan vi kunne bruge facebook. Vi skulle vurdere, om det skulle være en
venneside eller en ”page”. (TA: Ja) … Og der var nogle ting, vi skulle sætte os ind i, fordi vi havde ikke ressourcer til at
sidde og lave et facebook-kursus, så vi alle sammen kunne blive opdaterede, på hvordan udnytter vi det maksimalt. Så
der var nogle overvejelser inde over. Da vi så fandt ud af, at vi kunne linke det som vi laver på vores Ning-platform
over til facebook, sådan at der er en synergi mellem de her to platforme, der blev det meget det meget bedre. Fordi
så kan du bruge ressourcerne ét sted og så simpelthen duplikere dit arbejde.
TA: OK,… har I vidst fra starten, hvad I ville med den?
SN: Udover at skabe et synligt netværk… Nej, det har vi ikke.
TA: Det har været dét at skulle skabe et netværk der…?
SN: Ja, altså, det var grundtanken… Nu bruger vi den også til andre ting, altså, der er lidt feedback på, at… Der bliver
kørt nogle debatter ind over, og af og til er der så også noget der slår igennem, og så bliver der debatteret meget. Så
nu bliver det brugt, udover at være en synlig netværksting, så er det også en formidlingskanal, som vi bruger.
TA: Øh… hvad er hovedformålet med den? Hvad bruger I den til?
SN: Ja, hovedformålet, det er nok blevet formidling nu. Ja, hvor det i starten var synliggørelse af netværk.
TA: Kan du så fortælle lidt om, hvis nu jeg kommer udefra, hvorfor… altså, hvad skal jeg få ud af at være ”ven” med
profilen?
SN: Der er to måder, du kan komme udefra. Hvis vi siger, at du kommer uden for Aarhus, så kan det være en måde at
få indblik i, hvad sker der i projektet. Der sidder en del spilbibliotekarer, som er venner med siden, og der bliver delt
noget viden her. Der bliver lavet nogle kontakter. Er du i Aarhus, så er der en oplagt mulighed for at se, hvad sker der i
Aarhus, altså på spilområdet, på biblioteket. Plus, naturligvis, at de snubler over et eller andet interessant
arrangement omkring spil, så oplyser vi også om det på den side… Så er det et samlingspunkt for folk, der er
interesseret i computerspil. Det er der mange andre steder også, her er det så bare folk, der er interesseret i
computerspil og har et eller andet forhold til biblioteket. Det kan være, at de er brugere af biblioteket, det kan være,
at de arbejder på et bibliotek. De kan være, at de er professionelt involverede i computerspil og interesserede at
involvere biblioteket i et eller andet aspekt dér. Så det er en bred skare af folk, der…
TA: Ja, det er også noget af det, jeg vil spørge om, fordi målgruppen på facebooksiden er det nøjagtig den samme,
som for der er for hele projektet.
SN: Nej, … ikke helt. Altså, selve projektet har en meget vid målgruppe, så allerede der bliver der jo skåret noget af,
fordi reelt set, må de ikke være på facebook, før de er 13, så dvs., det er seks år der er skåret af der… Og så er
facebookprofilen, lidt mere målrettet brugere af biblioteket,… bibliotekarer osv. Folk, der er interesserede i netop den
her kombination af computerspil og bibliotek… Primært er det vel en 20-30 år, måske 40, altså dem der sidder og er
venner af den her ”side”.
TA: Ved du så hvorfor den ligger en lille smule højere, altså det er jo så fordi at børnene ligesom er sorteret fra, men
er der en grund til at den ikke ligger på de 25-35, som…?
SN: Det er ikke noget, som vi har tænkt særlig meget over, må jeg nok indrømme… Nej, det har vi ikke. Vi har ikke
rigtig nogen anelse om, hvordan og hvorledes den ligger.
TA: Altså, jeg kan jo se, der er… Jeg har lige været inde at kigge her. Der var næsten 300 venner, der er tohundrede–
nogen og firs, tror jeg. Hvordan har du oplevet at få skabt de trehundrede, altså der er dukket så mange ind, altså
væksten, tænker jeg på?
SN: Ja, altså, da vi startede, var det meget den der, ”spamming wide”. At, folk som, der var relaterede i et eller andet
forhold til hinanden og til os. Så vi kan sige, vi fik hundrede forærende, hvis vi siger dét. Så er der jo så, de her 200
løseligt, der er kommet til sidenhen, og det synes jeg da, personligt er rigtig fedt, fordi det viser, at det kan svare sig at
lægge et eller andet arbejde i det. Men det er også et arbejde, fordi at sker der ikke noget på profilen, så gider folk
ikke at være der, og så er det bare tohundrede, der står og er døde. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener? (TA: Ja, jeg
forstår) … Så det er fedt. Det gør, at man gider at lave et…, Ikke for det, det er jo selvfølgelig mit arbejde (smiler), men
man gider at gøre den der ekstra ting, hvor man finder en eller anden interessant debattråd et eller andet sted og så
linker man ind på facebook: ”Hvad synes I?” Og der kommer noget feedback tilbage, og især det sidste er vigtigt. Dét
at der sker noget feedback og man ikke bare står og råber ud i et tomt rum. Det gør, at man gider at give den en
ekstra tand.
TA: Ja,… gik det stærkt? Du sagde, at de første hundrede, fik I, i gåseøjne, forærende, ikke? Hvad med resten? Er de
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sådan kommet dryppende, eller...? Hvor hurtigt er det egentlig gået med at få de sidste venner?
SN: … Altså, forholdsvis hurtigt. Men det er så også ebbet ud. Altså, hvad skal man sige, de kontakter, der ligesom var
interesserede, de er ved at have fundet os, og nu ligger vi forholdsvist stabilt, omkring de der… Der kommer stadigvæk
nogle til, og der går nogle fra… Så det er fint nok. Men i starten kunne vi se en relation til de aktiviteter, vi lavede på
biblioteket. Når vi havde afholdt en netværksrække f.eks., så var der en 3, 4, 5 venneanmodninger i forbindelse med
den, og det triggler jo ned. Så ser nogle af deres venner, at der er det her… og så kommer det den vej igennem. F.eks.
med Stegelmann-arrangementet, hvor der kom de her små to hundrede, det har nok givet 20, 30, 40 venner i sig selv.
TA: OK, det er sådan set meget på ét arrangement.
SN: Ja, det er jo det. Altså, hvis man rammer rigtigt, så skaber man opmærksomhed, og så vil folk også gerne være
venner, for det kunne jo være at næste gang Stegelmann kommer, hvis han kommer (Smiler), at det var der, de så det
først.
TA: Jamen, hvordan har I sådan ellers erhvervet venner, I har jo så sendt nogle ”requests” ud til at starte på. De
sidste, altså, så kommer de via et arrangement måske , er der andre måder hvorpå, du VED I har fået dem ind?
SN: Ja, det er jo så lige netop, dét der med, at VIDE, hvordan vi har fået dem ind… Noget af det, er jo selvfølgelig i
forbindelse med oplægsholderne på arrangementerne, som vi gerne inviterer ind på facebook, sådan, at de har
mulighed for at kommentere på deres egne arrangementer. Og der kommer så nogle ind dér gennem vores
vennekreds. Det er et minimum. Så har vi en formodning om, at ved at lave det her Gaming-opslag i Aarhus
Stifttidende, er der kommet større fokus på os, og der har vi så også fået nogen. Og så har vi en rimelig god kontakt til
uddannelsesinstitutionerne i området, der har med computerspil at gøre. Der har vi også fået nogen inde fra. Men at
vide lige præcis hvad det er, det er svært, andet end arrangementerne, der ligger på en bestemt dag.
TA: Ja, altså, hvordan reklamerer I for; ”…at nu har vi også en facebookside”. Er det noget, der bliver sagt til de her
netværksarrangementer, eller har I nogle reklamer, der hænger, eller hvordan gør I dét?
SN: Det gør vi faktisk ikke så meget i. Vi linker til det på vores hjemmeside, og vi siger det også til vores
arrangementer, altså; ”I kan finde os på vores facebook, vi er på twitter og vi er på Ning.” Men ellers så gør vi ikke det
helt store ud af det.
Ta: Nej, Ok, hvis nu du skal beskrive en succesfuld profil for projektet. Hvordan skulle den så fungere? Hvis nu det
var sådan ønsketænkning, ikke?
SN: Hmm, en succesfuld for gamingprojektet på facebook, det ville være en profil, der havde… et par hundrede flere
venner, end der er nu, og så havde et aktivt debatmiljø, altså hvor man fik feedback løbende på det der skete, og hvor
der også ligesom bevægede sig noget den anden vej. Vi har oplevet det af og til med den Gamingprofil, vi har nu, hvor
folk de har kontaktet os på profilen og spurgt, om de kunne komme og lave et eller andet på biblioteket, hvor det er
DEM, der har taget kontakten. En ønskeprofil ville være, hvor vi dels formidler et eller andet ud, men hvor der den
anden vej også kommer et eller andet ind.
TA: Hvad er det ”et-eller-andet”? (Smiler)
SN: Det kan være spørgsmål. Det kan være kommentarer til, hvad der sker. Det kan være, at de synes, at det her link
til Danish Gaming Awards, f.eks., det skal da deles med resten af gruppen. Det kan være, at de kommer og siger,
”Jamen, vi er i gang med et fedt projekt, kunne vi ikke komme ned på biblioteket” - eller et eller andet bibliotek, det
behøver ikke at være Aarhus Hovedbibliotek, og så simpelthen præsentere det for folk dernede. Det synes, vi kunne
være rigtig fedt. Sådan, at facebookprofilen, blev en ressource for os og for dem. Altså, vi går ud og kan formidle,
hvad vi laver og får mulighed for at få input fra folk og muligvis nye kontakter. Og de har en mulighed for, altså på
deres side, at formidle dét de laver, få nye kontakter og finde et sted, hvor de kan præsentere dét, de laver.
TA: Men, hvad er egentlig formålet med at opbygge dette netværk? Altså, man kan jo sige, at tingene fungerer jo
hver for sig, men hvad er jeres… hmm, hvad hedder sådan noget,.. benefit, af at få skabt det her netværk? Er det for
at få flere folk ind til arrangementer, øge udlånet, eller hvad er det?
SN: Altså, vi er altid interesseret i at øge udlånet, men i udgangspunktet er det ikke det, der er projektets opgave. Det
er dels at få folk ind til de her arrangementer, synliggøre at der sker noget. Dels at åbne op for, at der kan komme nye
input ind på biblioteket, og det kræver, at de er opmærksomme på, at vi er der, og at vi er åbne over for de her input.
Og der er facebook en af de kanaler, vi benytter… Og så er vi i projektet… I projekter, der laver man altid det her med,
at man skal formidle det, man laver. Man skal hele tiden legitimere sig. En af måderne, vi legitimerer os på og
formidler det, vi laver på, det er via facebook. Så når vi laver et eller andet indslag dér, så kan vi sige; ”Jamen, vi har
sendt det ud til x antal folk.” … Og det er så ikke sådan, som det kommer til at stå (smiler), men det er en af tankerne
bag ved at have sådan nogle kanaler. Det gælder om at brede sig ud, fordi, at hvis vi sætter en pressemeddelelse i
Århus Onsdag, så er det ikke nødvendigvis Gamer-segmentet, der ser den.
TA: Nej.., har I sat nogle kvantificerbare mål på… både på jeres projekter, men også på facebookprofilen. Åltså, at;
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”Vi gerne vil have x antal nye brugere inden for… de og de måneder?”
SN: Ja,.. nej, det har vi ikke, ikke på den måde. Vi har sat os nogle kvantificerbare mål for, hvad vi skal have leveret af
ting igennem projektet. Det er f.eks. x antal artikler omkring spil, spilmiljø. Det er x antal arrangementer ...i et eller
andet omfang, sådan, at vi hele tiden kan vise; ”Jamen, de her støttekroner, som vi får, dem bruger vi rent faktisk også
på noget konkret og noget relevant.” På facebooksiden har vi heller ikke sat et egentlig mål på. Det blev på et
tidspunkt vurderet: ”Giver det her mening at fortsætte med… Skal vi opgive Ning, skal vi opgive facebook?” …Og så
viste det sig så, at vi kunne integrere de her to ting med hinanden, og så gav det lidt sig selv, fordi at de har to adskilte
målgrupper egentlig.
TA: Ok…, hvis du så skulle komme med ønsketænkning, hvordan vil du så betegne Gamingprojektet som en succes?
Altså, hvad vil gøre det til en succes… og ER det dét?
SN: (Smiler) Ja, jeg synes jo, at Gamingprojektet er en succes. (Smiler) Den helt store succeshistorie ville være, hvis der
i Gamingprojektet kommer nogle samarbejder ud, som kører ud over projektets rammer, fordi det er klart, at lige i
øjeblikket, der sidder vi med nogle ressourcer og nogle midler til at få noget til at ske på biblioteket i forbindelse med
computerspil, og det gør vi så også. Men projektet stopper på et tidspunkt, og så stopper pengene også. En
succeshistorie for mig ville være, hvis nogle af de gode tiltag, som er blevet startet, de kan få lov til at fortsætte ud i
driften… Og så selvfølgelig hvis vi, på nogen måder, kan inspirere nogle andre bibliotekarer til at lave nogle
spilrelaterede arrangementer, der går ud over en turnering. Ikke fordi, der er noget galt med turneringer, vi laver dem
også selv, men computerspil er meget mere end bare turneringer. Det vil være sådan, det helt store succeskriterium.
Og så selvfølgelig er det et succeskriterium, at der internt på Aarhus Hovedbibliotek… At der bliver fortalt gode
historier om Gamingprojektet. Da vi fik lavet en samarbejdsaftale med Aarhus Stiftsstidende, var det en stor ting, fordi
at vi får et månedligt opslag i avisen. Det er ikke alle biblioteker eller projekter forundt. Så det var en god historie, og
det er sådan nogle ting, der udgør et succeskriterium i det lange løb, de gode historier.
TA: Hvor stor indflydelse vil du egentlig give facebook for den succes, som Gamingprojektet har haft? Hvad betyder
facebook for Gaming?
SN: Altså, det er svært at sige. At det betyder noget, det er sikkert. Altså, vi kan se på de arrangementer, som vi lægger
ud på facebook, på Gamingsiden, tilmeldingsantallet og så dem der fremmøder, de stemmer ikke 100 % overens, men
der er relation. Det kan vi godt se… Altså, jeg vil sige, facebooksiden hjælper med til at synliggøre, at vi laver noget, og
det er en af de helt store udfordringer, som vi har. Fordi, hvordan synliggør vi, at der sker et eller andet? Det er de
færreste, der kommer ind på biblioteket og læser vores infogalleri eller besøger bibliotekets hjemmeside, hvor vores
arrangementer er. Vi har arrangementskalendere, men igen, det kræver, at folk de læser dem og aktivt kigger efter
dem; ”Er der spilarrangementer?” Og det er da en ting, der skal overkommes med, at folk, de forbinder ikke
computerspil med biblioteket. Og der er facebook god til at komme ud på en platform, hvor folk er, og det er
forholdsvis uforpligtende for dem at sige; ”Ja tak, jeg vil gerne høre et eller andet om det her.” Og så er der en chance
for, at de så også ser det. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at de ser alt, fordi vi bliver jo også bombarderet med
hundrede millioner ting på facebook. Det kender vi jo fra os selv, når vi er derude.
TA: Altså, det her netværk, der er også en del bibliotekarer. Er det en god ting, synes du? Altså, jeg tænker lidt mere
på, at nogle af succeskriterierne for projektet. Det er også f.eks. at udlånet GERNE må stige, og at der kommer
rigtig mange ind til arrangementerne. Er det så et problem, hvis en stor del af netværket består af nogle, der har en
bibliotekarisk faglig baggrund?
SN: Altså, det kan det være, hvis det er en for stor del af det, fordi så er det en anden ting, netværket skal bruges til.
For så snakker vi vidensdeling. Det er rigtigt, altså hvis det er en for stor del af kollegaer, der sidder og kigger på det
her og andre biblioteker, så er den del af nytten, den er væk. Jeg synes, at vi har en forholdsvis fornuftig balance på
Gamings side, men det er da klart noget, man skal være opmærksom på, fordi at hvis vi bare sidder og laver
arrangementer og smider dem ud på facebook, og så det rent faktisk bare er vores kolleger, der sidder og ser dem, så
er vi lige vidt. Det er de færreste kolleger på Københavns Hovedbibliotek, der har lyst til at tage til Aarhus
Hovedbibliotek for at høre om Machinema, altså sådan er det. (Smiler)Og den anden vej, gør sig så også gældende.
TA: Kan du beskrive sådan en typisk arbejdsdag for Gamingprojektet?
SN: Ja, altså vi har én dag, der er afsat i ugen til det. Om tirsdagen. Og en typisk arbejdsdag for Gaming, er at der er
nogle møder, enten med nogle eksterne eller noget internt, hvor vi snakker omkring nogle arrangementer, artikler. Vi
har et redaktionsmøde en gang om måneden, hvor vi snakker om, hvad skal der være i næste opslag. Så er det
selvfølgelig research, altså vi går ud og ser, hvad der er af muligheder. Det er e-mail og kontaktopfølgning. Vi snakker
med de her kontakter, som vi har. I det hele taget, så går der en del tid af til at pleje det her netværk, som vi prøver på
at få opbygget, for der skal hele tiden sættes et eller andet ud, for at der har relevans for dem. Møder, artikler,
formidling af de tiltag vi har lavet, og så selvfølgelig afholdelse af arrangementer. Når vi har en netværksrække eller
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kompentencedage, som vi også laver…
TA: Hvad er kompetencedage?
SN: Kompetencedage, det er vores tilbud til bibliotekarer i Aarhus Kommune omkring opkvalificering af deres
kompetencer, inden for computerspil (TA: Ok) og dem holder vi tre af i forbindelse med projektet. Og det tager
selvfølgelig også tid.
TA: Hvor meget tid vil du vurdere, at der bliver brugt på facebook?
SN: … Det er forskelligt, jeg har den mere eller mindre, altid kørende… Når jeg er på arbejde, så tjekker jeg lige ind af
og til for at se, om der er sket et eller andet, som jeg kan forholde mig til. Og så ellers i perioder op til netværksrækker,
bruger jeg lidt mere tid. Og hvis der en eller anden god historie, der bliver fortalt og en debat der er i gang, så er jeg
selvfølgelig også på, fordi det er vigtigt, at det ikke bare er brugerne, der snakker sammen i det her netværk. De skal
også få en fornemmelse af, at Gamingprofilen er en medspiller i det her… Så der bliver brugt noget… Jeg vil sige i snit
måske, en time, to timer…
TA: Ud af de 14?
SN: Ja, altså, det er nok noget i den stil. Og det vil så sige, at det er ikke bare facebook, det nok også twitter og
Ningsiden, der ligesom bliver brugt dér. Så en til to timer på de sociale medier.
TA: Hvem opdaterer, er det hovedsageligt dig?
SN: På facebook ja, på twitter er det også mig, på Ning, er det primært mig. På hjemmesiden er det os alle sammen.
TA: Når du siger hjemmesiden, er det så Ning? Ning det er…?
SN: Nej, det er Hovedbibliotekets hjemmeside, hvor vi har fået etableret en temaside omkring spil, som i princippet er
åbent for alle bibliotekarer i Aarhus Kommune, så de kan lægge et eller andet spilrelevant ind.
TA: Så det vil så også betyde, at det er dig, der sidder og vælger indhold?
SN: Ja, til facebook? Ja, det er det.
TA: Hvordan udvælger du det? Hvad er dine kriterier for, hvad der bliver lagt ud?
SN: Jah… der… Der tager jeg udgangspunkt i mig selv. Jeg er gamer og interesserer mig for computerspil også på et
teoretisk plan, så hvis jeg ser et eller andet, som jeg synes virker spændende eller oplagt som emne i forbindelse med
projektet, så prøver jeg at smide det ud. F.eks. i forbindelse med den store debat, der var omkring Det Kongelige
Bibliotek og deres varetagelse af kulturarvsbeskyttelsen, altså computerspil der skulle opbevares osv. Der kom det ud
over facebook også, og det skabte lidt debat, fordi, at der var en del, der mente, at Det Kongelige Bibliotek ikke havde
varetaget deres opgave godt nok. Det var sådan en aktuel sag, som man tog fat i og smed ud på facebook og fik lidt
debat på. Det samme, altså når der er Danish Gaming Awards, sådan nogle ting… Når der er nogle oplagte ting, så
kommer det ud. Og så har jeg prøvet at indføre, weekendspørgsmålet, altså, hvor jeg hver fredag smider et spørgsmål
ud, og af og til fænger det og af og til fænger det ikke. Og det er så spilrelaterede ting. Sidste weekend var det ” Er bipbip-spil stadigvæk in? Altså, holder de endnu? Og kan I i det hele taget huske dem?” Der var ikke den helt store
respons på. Ugen før, der var det; ”Hvilken spilkarakter har betydet noget for dig?” Der var så lidt bedre respons på,
hvor der var folk, der kommenterede.
TA: Ja, og det… Altså, dét at folk kommenterer på, f.eks. hvilken spilkarakter, har betydet noget, er det…? Hvad er
det for? Hvorfor egentlig?
SN: Det er for… Altså, fra vores synspunkt er det for at aktivere dem. Og hele tiden gøre den her Gamingprofil
relevant, og det gør man blandt andet ved at stille sådan nogle spørgsmål, hvor de får lov til at komme med deres eget
bud på et eller andet. For deres vedkommende? Jamen, så er det jo en mulighed for at fortælle, hvilken spilkarakter
har betydet et eller andet for mig, og se hvad de andre svarer. Det er lidt ligesom, når man sidder på litteratursiden,
og folk diskuterer en eller anden bog… Man har mulighed for at komme i kontakt med nogle folk, som man ellers ikke
har. Altså, de kender sandsynligvis ikke hinanden. Og det er så simpelthen et debatforum.
TA: Ok, I inviterer jo til nogle begivenheder, via den her begivenhedsfunktion, der er derinde. Hvor stor er interessen
for det her?
SN: Altså, hvis vi snakker udelukkende facebook-tilmeldinger osv? (Ta: Ja)… Ja, i snit, der er vi nok oppe på en 30-35
tilmeldinger. Hvis vi så hiver en Stegelmann ud af den statistik (Smiler), så er vi nok nede på en 20 stykker. Stegelmann
havde ovre 150 tilmeldinger over facebook. Og det sådan en indikator for, hvordan går det her emne… Lige i øjeblikket
har vi en meget snæver netværksrække planlagt. Det handler omkring mobilspil, og hvordan får man dem solgt. Det er
et kommercielt tiltag, eller tilsnit. Og der er 9 tilmeldte i øjeblikket. Så den er vi lidt nervøse for, hvordan det kommer
til at gå. Men ellers en 20-25 stykker i snit. Og så er der også, fordi… Jeg vil ikke sige ”de gode arrangementer”, men
der er af og til nogle begivenheder, som fænger lidt mere. F.eks. Stegelmann, hvor vi fik meget respons fra dem, der
ikke boede i Aarhusområdet, som sagde ”Ahr, det var skideærgerligt, at de ikke kom til København, og hvorfor skulle
han til Aarhus?”… Og sådan noget. Det var det samme igen, da vi havde en Machinema workshop, hvor de sagde ”Ahr,
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super interessant. Kommer I ikke til København?” Og sådan nogle ting dér, er selvfølgelig også et eller andet sted, en
succesoplevelse, fordi at vi oplever, at vi laver noget, som er interessant for folk også uden for Aarhusområdet.
TA: Men oplever I at… Altså, jeg går ud fra, at I så også reklamere for arrangementerne også andre steder. Hvor
mange kommer der så i snit til arrangementerne?
SN: I snit, der er det nok også de der 25-30 stykker… Jeg tror det mindste, der har været er lige knap 20.
TA: …Hvordan vil I gerne fremstå? Altså, som afsender, kan du sætte nogle nøgleord på? Sådan som identitet?
SN: Hmm, det er en svær én, fordi at vi har haft lidt overvejelser over det i forbindelse med facebookprofilen. Fordi,
selvfølgelig er det projektets profil, og projektet, som sådan, har ikke nogen holdning (smiler). Men samtidig, så vil vi
jo gerne kommentere på tingene, og vi har ikke nødvendigvis lyst til at bruge vores egne profiler. Fordi så fremstår
det, som om, at vi har en eller anden interesse i det her… Sådan som det er blevet, er, at Gamingprofilen HAR en
holdning, og indtil videre, er det så mig, der ligesom forvalter den, fordi det primært er mig, der opdaterer den, og jeg
må gerne tage stilling til nogle forskellige ting, men skal selvfølgelig hele tiden være opmærksom på, at det er et
projekt, der står som afsender. Så det skal kunne… Det skal kunne forsvares. Jeg kan ikke komme med nogle rabiate
holdninger om,… hvem der har gjort et eller andet.
TA: Så, det vil sige…. Jeg kan så fornemme, at I ikke har et brand, som I arbejder ud fra?
SN: Ikke et bevidst brand, nej. Det har vi ikke.
TA: Men I har et logo? (SN: Det har vi, ja) Hvordan er det opstået?
SN: ..Det er simpelthen opstået (Smiler) i forbindelse med, at et eller andet sted, så skulle vi have noget der var
genkendeligt. Aarhus Hovedbibliotek har ikke noget logo. Men vi synes, at Gamingprojeket skulle have et eller andet,
altså et grafisk udtryk, som kunne genkendes. Det blev etableret i forbindelse med Ning-siden, hvor vi i starten havde
en meget, hvad skal vi sige, kedelig Ningside (smiler). Det var mig, der byggede den op, og jeg var ikke nødvendigvis
bedst til det. Og grafik kunne jeg ikke så meget med. Så vi fik nogle i ITK, som er et serviceorgan, der er tilknyttet
blandt andet bibliotekerne i Aarhus, til at lave nogle forslag til, hvordan et Gaminglogo kunne se ud. Og så valgte vi det
logo, som det nu er blevet til, Vi synes, at der var nogle muligheder i det, og så tog vi det.
TA: Den sprogbrug I bruger på facebook, der kan jeg jo så også fornemme, det er dig. Men sådan nogle udtryk som
”awesome” f.eks. (smiler), det er vel også i kraft, at I vil sende et signal om et eller andet? Hvad er det for noget så?
SN: Ja, altså, det er dels, at vi sender et signal om, at der er levende personer bag det her projekt, fordi et projekt vil
aldrig sige ”awesome” (smiler). Jeg ville. (Smiler). Og dels, så sender vi et signal om, at vi er en del af den her
spilkultur, fordi, der vil man sige ”awesome”, ”epic” eller sådan nogle ting. Det er simpelhen en del af den måde man
kommunikerer på her… Håber vi (smiler), ellers så er det bare pinligt (Smiler).
TA: (Smiler) Jeg kan se, at du også selv er inde at kommentere med din egen profil. Hvorfor det?
SN: Ja, jeg er af og til inde at kommentere, fordi at… jeg er ikke projektet. Så hvis der er en eller anden speciel
oplevelse, f.eks. ”Hvornår var det første gang, man oplevede computerspil som noget fantastisk?”Det har projektet
ikke nogen erfaringer med. Det er mig selv, der har det. Så det er hele tiden den der balancegang; hvornår er det mig
selv som privatperson, der er inde at skal sige et eller andet, og hvornår er det projektet som sådan, der har noget? Så
snart det bliver oplevelsesbaseret, så er det mig. Og hvis det bliver nogle holdninger, som jeg ikke ville kunne sige, at
projektet, som sådan ikke kan forsvare, så er det igen også mig.
TA: Så du skal, som sådan, arbejde sådan lidt med en splittet identitet?
SN: Jeg vil sige, ja i den der forbindelse, ja, der er der en splittet… identitet.
TA: Hvilke overvejelser har du så egentlig med de videoer, der bliver delt på siden? Det er jo så dig selv. Men hvad
er ligesom dine…rammer?
SN: Altså ,de ting, jeg prøver på at vise på facebook, de skal gerne have en eller anden nyhedsværdi, eller også skal det
være udtryk for en eller anden spilkultur. Altså, jeg har delt nogle videoer om Tetris God, som er lavet af College
Humor, tror jeg det er. Fantastisk morsom, synes jeg selv, spilhumor. Sådan nogle ting vil jeg gerne dele… Jeg har delt
nogle enkelte videoer, som relaterer til det ,som vi ligesom prøver at lave i netværksrækken. Altså, da vi havde
Machinema, der delte jeg en Machinema-video, som ham der holdt oplæg, han havde lavet, så man havde en
mulighed for at se, hvad det var for noget. Jeg mener også, at jeg har delt noget om (uhørligt) Der er lavet et
læringsspil, der hedder (uhørligt)Så der er de der tre kriterier; det skal enten have nyhedsværdi, eller så skal det have
et eller anden spilkultur-indhold, og det kan godt være enormt nørdet. Ellers så skal et være noget, der relaterer sig til
nogle konkrete aktiviteter, som vi laver i projektet.
TA: Ok, hvis nu du skal kigge på netværket, altså dem der er brugere derude. Hvordan vil du så egentlig beskrive
dem, som typer? (Smiler)
SN: Ja, (Smiler), ja det er svært… Jeg vil sige, der er mange studerende derude. Der er også mange studende, der er
gamere… Og så kan man så snakke om, hvad det er for en type? Det er folk, der har tid til at fordybe sig i spillet. Det er
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folk, der har et indgående kendskab til spilhistorie og spilkultur. Og som også har nogle holdninger til det. Det er det
ene segment. Så har vi selvfølgelig bibliotekarer, som i mere eller mindre grad også er gamere. Og så har vi en bred
masse af almen interesserede, som man måske ikke ser så meget til i debatten. Der er klart nogle typer, der går igen,
når vi snakker weekendspørgsmål, f.eks.
TA: Hvad er så positiv respons? For jeg tænker, når man laver en facebookprofil, så er det jo også fordi, der er risiko
for, at der er nogen, der vil sige, at de hader computerspil. Hvad er positiv respons egentlig?
SN: Ja, indtil videre har vi faktisk kun fået positiv respons. Der har ikke været nogen der sagde, ”Aj, vi hader
computerspil, eller det var et lortarrangement I holdt” Det vil vi også gerne have, for så kan vi blive bedre til det.
Måske lidt mere nuanceret, end at det var et lortarrangement. Men det er også velkomment. Det må man gerne.
Positiv respons er… Det er… ting, hvor man forholder sig til det, vi har formidlet. Det kan være, så lidt som et ”like” af
noget, man har sendt ud. Det er dét, vi får oftest. Det kan være en kommentar, hvor man måske knytter noget merviden på, eller et link, man smider ud, og simpelthen gør oplevelsen bedre for dem, som ser det. Sådan nogle ting, er
rigtig godt.
TA: Er de aktive nok, vil du egentlig hellere have, at de kommer med en kommentar, end en ”synes godt om”?
SN: (Smiler) Jeg vil altid hellere have, at de kommer med en kommentar, og der kan kun komme for lidt. (Smiler)
Selvfølgelig ville det være fedt, hvis de var mere aktive, men når jeg sådan skeler til, hvad der foregår på andre
bibliotekers facebooksider, og det gør man jo uværgeligt, altså, man sammenligner jo sig selv med andre, så synes jeg
egentlig, at de er tilpas aktive, uden at det er prangende på nogen måder. Man føler, at der er en respons derude, og
det er det vigtigste. Den måtte gerne være større, men sådan er dét jo.
TA: Vurderer du, at siden egentlig fungerer, som I havde regnet med?
SN: …Jah, altså i det stor hele gør den og på nogle områder bedre. (TA: Hvilke?) Netop den her positive respons. I
udgangspunktet var det jo bare en formidlingskanal, hvor vi kunne komme ud med noget. Det har så vist sig at være,
heldigvis, mere end det. Det har været en kanal, hvor vi har kunnet relatere til vores brugere på en anden måde, end
vi gør normalt. Det har været en mulighed for brugerne hurtigt at komme med input til os. Der er enkelte, der har
henvendt sig og sagt: ”Jeg har en god idé. Jeg har lavet et spil, må vi komme på biblioteket og præsentere det?” Så på
den måde har den fungeret over forventning.
TA: Hvad ville du gerne se anderledes, så?
SN: Ja, anderledes?... En større gruppe så vi får en bedre kontaktflade, så vi får flere, der bliver opmærksomme på, at
vi laver nogle arrangementer. Vi er ude over de der dage, hvor vi sådan ”spamming wider”, men lidt flere folk, sådan
løbende, ville være fint.
TA: Hvad med sådan noget, som de her små reklamer, man kan sætte ud i siden, hvad er holdningen til det?
SN: Det har vi faktisk ikke nogen… Selvfølgelig har vi en holdning, men vi har ikke snakket om det. Som udgangspunkt,
ville det jo være rigtig fedt, hvis vi kunne bruge de her reklamer målrettet med nogle ting, men det koster.
TA: Er der midler til det, for de er jo ikke vanvittig dyre? Man kan jo sætte, du ved, antal ”klik” på, at man bruger en
femmer om dagen, f.eks. Men jeg ved jo ikke hvad finansieringen er?
SN: Altså, vi har penge til reklame, men det er ikke meget, fordi vi skal samtidig lave plakater og sådan nogle ting til
forskellige aktiviteter, vi laver. Så der er hele tiden nogle udgifter dér. Vi har ikke som sådan snakket om at bruge de
her reklamemuligheder, aktivt. Det kunne godt være, at man skulle kigge på det.
TA: Altså, jeg kan se, at I driver den her hjemmeside, er det Ning-siden? Altså, der er jo Hovedbibliotekets
hjemmeside, hvor I har en temaside, og så er der den her hjemmeside, som egentlig hedder Gaming – når
biblioteket spiller med. Er det den, der hedder Ning-siden. (SN: Det er Ning-siden) Ok, det netværk der er dér, så vidt
jeg kunne forstå på dig, så var der ikke så stort, som dét, der var på facebook. (SN: Det er rigtigt) Hvad er forskellen
egentlig blandt de netværk?
SN: Forskellen er… Ning-siden, der er det egentlig mere, hvad skal man sige… traditionel netværksopbygning med
samarbejdspartnere og eventuelt relevante kollegaer ude i landet, der er inde der. Der er så sidenhen kommet nogle
studerende på også. Håbet var, da vi lavede den, at lave en eller anden netværksportal, hvor man kunne komme ind
og se på det spilnetværk, der var, gerne på landsbasis, men ellers i Aarhusområdet. Sådan, at man kunne få skabt
nogle kontakter. Og det har til dels virket, men ikke helt efter hensigten. Vi så gerne, at der var mere aktivitet på Ningsiden. Så indtil videre, der bliver den reelt brugt, som en formidlingskanal for projektet. Det er der, vi samler billeder
og videoer og sådan nogle ting. Vi opretter diskussioner og smider dem ud på facebook, og så videre.
TA: Jeg kunne jo se, at I ikke har så mange billeder på jeres facebookprofil. (SN: Nej, det har vi ikke)Hvorfor deler I
ikke nogle af de billeder og videoer, der ligger på Ning-siden ovre på facebooksiden.
SN: Det er fordi, at hver gang der er et eller andet relevant, så linker vi fra Ning-siden over på facebook, så man
kommer ind på hjemmesiden og ser dem her.
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TA: Så det er meningen, at man skal gå fra facebooksiden til Ning-siden, ideelt set?
SN: Ja… for at se de her billeder.
TA: Hvorfor egentligt?
SN: Det… Jeg tror simpelthen, det er en arbejdsgang, der er blevet lagt fast inde i vores hoveder. Der er ikke nogen
reelt grund til det. I hvert fald Ikke nogen gennemtænkt grund til det. Jeg tror, at det er fordi, vi ikke umiddelbart kan
eksportere de billeder, der er lagt ind i Ning, ind i facebook, uden at skulle sidde at kommentere de her billeder og
hele tiden… Så det ville være dobbeltarbejde.
TA: Så tid er en faktor?
SN: Tid ER en faktor. Nu her har vi så fået fordobblet vores timer fra 7 til 14 timer, så det kunne godt være, at der var
reelt tid til det. Men vi skal hele tiden afveje, hvordan tiden er bedst brugt.
TA: Hvis nu du skal tænke fremad, og projektet slutter i 2012. Når nu projektet slutter, hvordan vil du så helst have,
at facebooksiden ser ud? (Smiler)
SN: … Der er kommet et par hundrede flere til, og der er stor aktivitet, og folk kommenterer lystigt på det, jeg skriver.
(Smiler) Og endnu bedre, folk de skriver selv noget, som jeg kan kommentere på. Altså, det ville være fedt, hvis det
går begge veje.
TA: Er det realistisk?
SN: Nej, det er det ikke. Altså, i et eller andet omfang, jo, men den store… den store side med aktivitet hele tiden, den
er ikke som sådan realistisk, tror jeg ikke. Der skal helt andre midler til. En af måderne at gøre det på, kunne være
løbende konkurrencer, hvor man siger; ”I kan vinde et eller andet… en eller anden ordentlig præmie, hvis I er aktive”.
Det har vi set på andre biblioteker. Det virker, altså, det får folk ind. Det kan godt være, at det kun er et kortvarigt
boost, men på et eller andet tidspunkt, opbygger man en kritisk masse, hvor det også kan drive sig selv. Når man
skriver et eller andet ud, så kommer der en kommentar, og den kommentar kommer der så flere kommentarer på,
fordi den har en eller anden vinkel, som folk synes er interessant. Men det kræver, at man opnår en kritisk masse, og
jeg er ikke sikker på, at de her små 300 vi har på Gamingsprojektet, er dér, hvor vi kan sige, at vi har opnået kritisk
masse til, at den kan være selvkørende.
TA: Vil I arbejde med profilen fortsat, som den her været, eller er det noget I korrigerer løbende, eller tager op i
gruppen, eller?
SN: Altså, vi tager det løbende op og vurderer, om der skal gøres et eller andet anderledes i vores tilgang til de sociale
medier. F.eks. twitter er en forholdsvist ny ting. Jeg er ikke helt blevet god nok til at bruge den endnu… Men vi prøver
at udvikle vores brug af de sociale medier.
TA: Er twitter og facebook… er de også sammenkørt, så at der sker en automatisk opdatering?
SN: … Nej det er de ikke. Det kunne de selvfølgelig godt blive, men det er de ikke i øjeblikket.
TA: Når nu, at projektet ender, har I så tænkt jer at lukke ned for profilen, eller skal den have lov at køre?
SN: Det ved vi faktisk ikke. Det er noget, der skal afklares, når vi slutter projektet af. Så skal der vurderes; hvad skal der
over i drift? Og der er det så igen, hvor meget tid kan afsættes, hvis overhovedet noget? Hvilke ressourcer er der? Det
kan godt være at facebookprofilen får lov at køre. Det kan også godt være at den skal ændres i et eller andet omfang.
Og det kan også godt være, at den simpelthen bliver nedlagt.
TA: Det er også i kraft af det netværk, som jeg kan forstå er rigtigt vigtigt. Hvordan vil I så bevare det?
SN: Det er udfordringen. I øjeblikket har vi jo vores aktiviteter ,og vi har mulighed for at holde den kørende med noget
formidling og noget vidensdeling osv. Men når projektpengene holder op, så ser man desværre meget ofte, at man
ikke har råd til at køre det videre, og så taber vi netværket på gulvet, og det er superærgerligt. Men det er desværre
vilkårene. Aarhus har været lidt udfordret i forbindelse med spilmiljøet, for vi har faktisk ikke haft noget spilmiljø i
Aarhus. Det har de i Aalborg, det har de i København. Der er så nogle i spilbranchen, nogle studerende osv., der er i
gang med at skabe et miljø i Aarhus, så det er vores håb, at der alligevel overlever noget af det netværk, som vi har
skabt, i det, de er ved at skabe, og som vi også er med i.
TA: Hvordan vil du vurdere facebooks betydning i det forhold til det her projekt? Hvis nu I ikke havde en
facebookprofil, hvad ville det så have betydet?
SN: Jah, det ville have betydet, at det havde været sværere for os at komme ud med vores budskab. Der er ingen tvivl
om, at vi når nogle folk via facebook, som vi ellers ikke ville have nået… Det ville have betydet, at vores Ning-side,
højst sandsynligvis, ville have gået i sig selv igen, fordi der ikke er nok i sig selv på Ning-siden til at, hvad skal vi sige, at
legitimere den tid, det tager at vedligeholde. Og så ville det have gået over til at blive en klassisk projektside, hvor vi
oploader nogle ting løbende på vores hjemmeside, ligesom de andre projekter gør. Så dét ville det nok have betydet.
TA: Altså, I har jo valgt at etablere en profil og ikke en side. Hvad er egentlig grunden til det?
SN: Den oprindelige grund var, fordi det var nemmere at få folk til at være ven med en profil, end at det var med en
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side. Og fordi, at på det tidspunkt, kunne man bedre se, at man fik en ny ven, end der var nogen der ”likede” en side.
Det har så vist udviklet sig lidt mere. Men det var egentlig den oprindelige grund.
TA: Der er jo flere biblioteker, der har fået lukket deres profiler, fordi man ikke må være en organisation eller et
bibliotek, hvis ikke man er en reel person?
SN: Altså, det er jo reelt nok. Det står i reglerne. Det er jo reelt nok, at det er sådan, det er. Fordi ,der jo nogle
potentielle problemer i, at det er en venneside. F.eks. kan jeg, når jeg sidder på min Gaming-profil, se hvad andre folk
de skriver, deres opdateringer. Og det er ikke altid, at det er lige hensigtsmæssigt.Det er ikke meningen, at jeg skal
sidde og kigge på det.
TA: Nej, og i lyset af, at der er en politik, om at man ikke, til dels, må have indblik i folks lån. Der er nogle
privatslivs…?
SN: Ja, altså det er rigtigt. Der er nogle potentielle problemer dér, det er der. Altså, hvis vi snakker om at konvertere
profilen til en ”page”, så tror jeg ikke, at der som sådan ville være et problem i det. En anden mulighed ville være, hvis
vi oprettede det som en biblioteksmedarbejder, som så var ”spil”, så at der var en klar afsender. Så at folk kan se, at
ham her, han er den, der står bag.
TA: Det skal jeg lige forstå rigtigt?
SN: Der er mange biblioteker, der har lavet en ”page”, og så har de nogle profiler for deres medarbejdere.
”Børnebibliotekar Gitte”. Sådan nogle ting. Det kunne så være spilbibliotekar, eller ”Gaming-Steen”. Det lyder
åndsvagt, men i hvertfald ”Spilbibliotekar Steen”. Sådan, at folk, de vidste, hvad det egentlig var. Og så de også vidste,
hvem er det , der sidder og ser på mine statusopdateringer. Det er rigtigt, der er nogle problemer dér.
TA: …Hvis nu du så ikke arbejdede på biblioteket mere og du var ”Spilbibliotekar Steen”, hvad ville du så gøre, hvis
nu du havde en side tilknyttet til den profil. Så ville der måske være en anden, der skulle overtage den, eller hvordan
forestiller du dig, det skal foregå?
SN: Det er et godt spørgsmål, jeg ved ikke, hvordan folk de har tænkt sig det. Det er en af de ulemper, der er ved at
sætte et navn på og sætte et ansigt på, fordi hvis vedkommende ikke er i jobbet mere, så alt det som han eller hun har
opbygget, det er selvfølgelig et eller andet sted, tabt. Man kan godt få en anden til at overtage det, men det virker
bare ikke særlig troværdigt. Så skal der en ”spilbibliotekar Jette” ind? Og så skal vedkommende så starte alt det hårde
arbejde med at få opbygget en profil selv… Sådan som jeg ser det, så er det desværre et af de vilkår, der er, hvis man
skal have medarbejderne til komme ud og give noget af sig selv på de her sociale medier, så er det også bundet i
medarbejderen. Når medarbejderen tager væk, jamen så er grundlaget for det netværk, han eller hun har opbygget,
det forsvinder også lidt. Så kan man måske overføre noget af det, men man kan jo ikke garantere det. Så skulle man
lave, sådan én… ligesom ”Spørg Olivia”, hvor det er en eller anden generel person, ”Olivia”, og der så er x antal
bibliotekarer inde over for at agere Olivia. Sådan, at hver gang, der er en der forsvinder, så er der egentlig ikke noget
tabt, for ”Olivia”. Fordi dét som børnene, i det her tilfælde, relaterer til, det er Olivia, det er ikke ”Børnebibliotekar
Jens”, der sidder og svarer for Olivia.
TA: Altså, hvis nu du skulle… Du snakkede om at etablere en ”side”, i stedet for en profil, hvis nu det bliver aktuelt.
Hvordan vil I, så praktisk gøre det? For man skal jo, så have folk aktivt til at trykke ”synes godt om” den nye side.
SN: Det er den store udfordring. Vi var lidt inde over det, men det kan Lisbeth fortælle meget mere om, hvis du
snakker med hende om Hovedbibliotekets side, for den er netop blevet konverteret om til en page og jeg tror at det et
spørgsmål om, hvordan det sker. For jeg kan se, at den page har fået de der 1100 ”likes”, og det var omtrent, hvad vi
havde af venner før. Og jeg går ud fra, at der er blevet lavet lidt fiksfakserier, hvor man simpelthen bare har
konverteret vennerne til fanssiden. Og hvis man gør det på den måde, så er der jo ikke de store ben i det. Men det er
klart, at hvis man skal starte fra ”scratch” af på en ”page”, så er det en udfordring, fordi, at der skal altså ske et eller
andet. Der skal være en relevans, før folk gider at være fan af en ”page”. Det er i hvert fald mit indtryk. Jeg har ikke
noget belæg for det.
TA: …Kan I ikke frygte, at facebook er en dille? (Smiler) Altså, der var en overgang med noget second life. Hvad hvis
det sker igen, at I taber det?
SN: Det er helt rigtigt. Facebook kan sagtens være en dille. Der var engang, hvor folk mente, at myspace ikke kunne
fejle. Det er ved at dø… Det er det. Men det er vilkårene, hvis bibliotekerne vil formidle på en relevant måde, så må de
være derude, hvor det sker. Vi kan ikke sidde at vente på, at der kommer et eller andet, der er så fast, at vi tør at
investere i det. Man kan så selvfølgelig vurdere, hvor meget man vil gå ind i det. F.eks. i forbindelse med second life,
som var meget stort på et tidspunkt… Det var så, før jeg kom på Aarhus Hovedbibliotek, men det var mit indtryk, at
der blev brugt betydelige ressourcer på at etablere et eller andet i Second Life, hvor det måske ikke var SÅ relevant
endda. Men det er en vurderingssag, og man bliver nødt til at være med i et eller andet omfang, fordi, at hvis vi sidder
tilbage og venter på et eller andet der er sikkert, så kommer vi til at vente forgæves. Fordi der hele tiden sker en
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udvikling. Og man kan så sige, med facebook i øjeblikket, der har den så stor en tyngde, også her i Danmark, at det kan
næsten ikke svare sig ikke at være der.
TA: (Smil) Jeg har ikke mere. Jeg vil bare sige mange tak.
SN: (Smil) Jamen, det var så lidt.
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Forskningsspørgsmål

Interviewspørgsmål

Hvilket formål kan et
folkebibliotek have
med at etablere en
profil eller en side på
facebook, og
hvordan vurderer de
selv profilens eller
siden succes?

Inden vi går i gang vil jeg lige høre, hvad jeres uddannelser består i og hvad jeres
officielle stillinger er?
Jeg har læst rapporten Mindspot – Make it your library, men vil I med jeres egne ord
fortælle mig lidt om Mindspot og hvad man kan bruge det til?
Hvordan vil I selv beskrive det formål, Mindspot har?
Hvad er jeres egne roller, jeres egen motivation i forbindelse med Mindspot?
Hvor stor er gruppen bag Mindspot nu?
Er du, Michael, udelukkende tilknyttet Mindspot?
Hvem er, for jer, hovedmålgruppen for projektet? (Typer, alder?)
Hvorfor netop dem?
Hvem er det, der bruger Mindspot.
Hvorfor skal de unge overhovedet have et tilbud som Mindspot? (Alternativ til
ungdomsklub)
I rapporten Mindspot – make it your library betegnes Mindspot som en succes.
Hvordan skal Mindspot forstås som en succes?
Et bibliotek bedømmes ofte på dets udlånstal og besøgstal, men hvordan
legitimeres Mindspot?
Jeg har læst, at hjemlån af materialer ikke er i fokus for Mindspot. Hvor meget
betyder udlånstal i jeres egen bedømmelse af Mindspots succes?
Er det i stedet antallet af besøgende til arrangementerne, der betyder noget?
Hvor mange besøgende har I generelt til arrangementerne i Mindspot?
Hvis vi skal tale lidt om Mindspot og facebook, kan I så fortælle lidt om hvordan I
indtil nu har arbejdet med facebook?
Jeg kunne se, at der i rapporten har været arbejdet med facebook, men den er fra
2009 og den side, jeg kan finde på facebook er næsten helt ny. Kan I fortælle lidt om
det?
Hvem har taget initiativ til at Mindspot skal være på facebook?
Hvem er helt præcist med til at arbejde med facebook? (Navne)
Hvilken personprofil er siden tilknyttet?
Hvorfor er det mindspottere, der administrerer siden?
Hvordan oplever du, Michael, generelt holdningen er blandt biblioteksfaglige til at
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bruge facebook som redskab i forbindelse med det bibliotekariske arbejde? Har du
en idé om, om, hvor mange andre projekter på Aarhus kommunes biblioteker,
ligeledes arbejder med facebook?
Hvis I skal tænke tilbage på den nuværende sides begyndelse, som jeg kan forstå,
ligger tilbage i februar måned. Hvordan oplevede I at skulle starte siden?
Har der været tekniske udfordringer i forbindelse med etableringen eller
vedligehold af siden? – Hvilke?
Har I vidst fra starten, hvad I ville med siden?
Hvordan bruger I den?
Hvad vil I gerne opnå med siden?
Kan du beskrive en typisk arbejdsdag for dig selv (Mindspotter) inden for Mindspot?
Hvor meget fylder arbejdet med facebook i dit arbejde?
Hvem opdaterer profilen? (Hvor mange forskellige personer har adgang til den og
opdaterer den?)
Kan I fortælle lidt om, hvorfor man skal trykke ”like” om Mindspots side på
facebook?
Hvem er hovedmålgruppen for facebookprofilen?
(Er det den samme som for resten af projektet?)
Hvorfor vil I mene, at målgruppen på facebook (ikke) adskiller den sig fra hele
projektet?
Hvis I skulle beskrive en perfekt side på facebook for Mindspot, hvordan skulle den
så være?
Hvad ønsker I dig af dem, der har trykket ”like”? Hvordan ville I helst have, at de
skulle bruge profilen?
Føler I, at I har opnået det?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Har I sat nogle mål for, hvad I skal opnå med siden? (F.eks. at siden skal opnå et vist
antal personer, der har trykket ”like” eller opnå en vis respons på det, I oploader?)
Hvorfor/ hvorfor ikke?

Hvordan udvælger I det indhold, som skal deles via siden/profilen?
Hvordan anvender
folkebibliotekerne
facebook i praksis?

Hvem udvælger det?
Har I bestemt jer for, hvor ofte I skal opdaterer profilen?
I har forholdsvis mange billeder på jeres side og I har valgt at lave albums ud af dem.
Hvorfor?
I har lavet, i hvert fald et par videoer selv, der er f.eks. en video om MAKKER-FIFA,
hvorfor deler I den slags videoer?
Jeg har ikke kunnet se, at I indbyder til arrangementer på selve siden, altså via
sidens begivenhedsfunktion ? Hvorfor ikke? Der bliver da afholdt en del, ikke?
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Hvor oplyser I ellers om arrangementerne?
Jeg kan læse i rapporten, at Mindspot har et bestemt brand, arbejder I også ud fra
det, når I opdaterer siden, eller er det mere jer selv, der ”taler”?
Hvorfor (ikke?)
Kan du fortælle lidt om den sprogbrug I anvender på siden? Hvilke overvejelser
ligger bag måden, I kommunikerer på siden?
I hvor høj grad, er I opmærksomme på, at ”fortælle historier” om Mindspot?
Er I selv, med jeres egen personlige facebookprofil, inde for at kommentere på
nogle af opdateringerne?
Hvorfor (ikke)?
Hvordan
responderer
brugerne på
indsatsen?

Vil du fortælle lidt om, hvordan I indtil nu har fået personer til facebook siden?
Hvordan reklamerer I for siden?
Vil I fortsætte med det i fremtiden?
Hvordan vil I beskrive sidens netværk? – hvem trykker ”synes godt om” set med
jeres øjne?
Kender I de fleste, der har trykket ”like”?
Hvor stor en andel af sidens netværk, vil I anslå, har en faglig tilknytning til
biblioteksverdenen, altså enten har en uddannelse som f.eks. bibliotekar, eller er
ansat ved et bibliotek?
Er det et problem for jer, hvis en rigtig stor del af sidens netværk, reelt skulle vise sig
at have en biblioteksfaglig tilknytning?
Hvad er positiv respons på siden for jer?
Hvorfor?
Siden har lige nu næsten 100 personprofiler tilknyttet, er I hurtigt nået op på den
størrelse netværk?
Er netværket stort nok, mener I?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Synes I, at jeres netværk er aktivt nok i forhold til de opdateringer I laver?
Hvilke emner fornemmer I, skaber mest debat/respons på siden?
Er det et problem, hvis brugerne ikke responderer mere, end de gør nu på siden?
Hvis I skulle forestille dig et ønske-netværk, der reagerede præcist, som I gerne ville
have det, hvordan opførte de sig så?
Hvorfor?
Vurderer I, at facebooksiden reelt fungerer, som I ønsker det?
Hvorfor?
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I hvor høj grad har I skulle prøve jer frem med at få facebookprofilen til at fungere?

Hvis du skal tænke fremad, hvordan forstiller I jer så, at siden skal se ud og fungere
om et års tid?
Er det realistiske mål?
Vil arbejdet med siden fortsætte som hidtil?
Hvor længe forestiller I jer, at arbejdet med facebook skal forløbe?
Hvad vurderer I, at facebooksiden kan komme til at betyde for Mindspot?
Er der et behov for en facebookside, når nu Mindspot i forvejen er en succes?
Jeg har hørt, at Arto ikke længere er et fedt sted at være. Kan I ikke frygte, at
facebook på samme måde, på et tidspunkt dør ud?

Tak for jeres tid.
Transskriberingen fremsendes til godkendelse, så snart som muligt.
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______________________________________________________________________________________
Transskription af Interview med Mindkeeper Michael Høyer-Nielsen og Mindspotter Mette Bisgaard,
repræsentanter for Mindspot, d. 13/04-11. Interviewet er foretaget af Tina Andersen
Tina Andersen: TA
Michael Høyer Nielsen: MHN
Mette Bisgaard: MB

______________________________________________________________________________________
TA: Må jeg ikke spørge dig, hvad din faglige baggrund er?
MHN: Altså, det er bibliotekar. (TA: DB?) DB, ja (Smiler)
TA: Og dig? (Smiler)
MB: Jeg er bare studerende, der er ansat her som Mindspotter.
TA: OK, men I er begge to tilknyttet Mindspot eller hvad?
MHN: Ja, det er vi.
TA: Hvor lang tid går det med det?
MHN: Altså, jeg bruger officielt 10 timer om ugen på det, men i realiteten mere. Men det svinger altså... Der er sådan
nogle perioder, hvor vi bruger meget mere, fordi vi har arrangementer, og der kan vi måske have en 15-16 timers dag.
Og så andre gange kan der gå nogle uger, hvor vi måske kun bruger en halv time/en time, så det fordeler sig sådan lidt
skævt, kan man sige.
TA: Altså, nu har jeg forberedt mig lidt til i dag, og jeg har læse den der: (Fremviser reflektionsrapporten Mindspot:
make it your library fra 2009) Så jeg har sådan lidt grundlæggende om, hvad det har været og hvad man ville med
det og sådan noget. Men hvis ,I med jeres egne ord, skal fortælle lidt om, hvad Mindspot er, og hvad det vil. Hvad er
så det?
MB: Ja, det er jo sådan set også det, vi selv har snakket rigtig meget om; Hvad Mindspot er, og hvad det skal være.
Men dét vi sådan er noget frem til, det er, at det skal være noget, hvor vi også kan hjælpe andre unge mennesker.
F.eks. har vi nu noget, der hedder Mindspot live, hvor vi giver unge, chancen for at optræde i Bruuns Galleri med deres
egen musik. Så vi arbejder meget med det der med, at det skal være sådan hjælp til selvhjælp, at vi skal give nogen
mulighederne, men at vi selvfølgelig også laver nogle fede arrangementer hernede, som unge i Aarhus kan komme til.
Men det der med, at unge selv kan sætte præg på, hvilke arrangementer, vi skal lave. Det er dét, vi fokuserer meget
på.
MHN: Ja, vi… Altså, vil gerne også have ung-til-ung, altså, at de unge selv laver noget til andre unge. Men det kan
godt være lidt svært at få løbet i gang. Men det er en af de ting, vi rigtig gerne vil... Også hvis vi holder en koncert
f.eks. Så skal det gerne være noget MERE end en koncert, sådan så, at de også får en eller anden form for læring med.
Altså, f.eks. via en workshop eller sådan noget. Altså, så at vi ikke bare gør som andre gør, eller de der (uhørt)
ungdomsklubber. Der skal være lidt mere ... Vi havde sådan et stort LAN-party - altså computer, 24 timers computerevent for to eller tre år siden, hvor vi spillede hele natten. Men det der var pointen, var at der havde vi en workshop,
med nogle af de bedste spillere inden for det her World of Warcraft, som faktisk kom og fortalte, om hvordan de var
blevet så gode, og hvad de gjorde osv. Så bagefter kunne de individuelt, spillerne, få tips til, hvordan man skulle ”oppe”
sine figurer, og hvad man skulle gøre og sådan nogle ting. Og det var rigtig sjovt, fordi de her folk, der var her, lærte
rigtig meget. Det var den ene ting, og den anden ting; Der skete også faktisk en masse møder, mellem de her unge,
som var. De kom faktisk fra hele landet, selv om vi kun havde "klikket " Aarhus. Og der var rigtig mange af dem, som
kun havde mødt hinanden via World of Warcraft. De havde aldrig set hinanden, og lige pludselig mødte de hinanden
fysisk. Det var også en rigtig sjov oplevelse, og der kom nogle venskaber ud af det, som vi egentlig ikke havde regnet
med. (Smiler) Men det kom der. Det er bare et eksempel. Men ja tanken er, at der skal være lidt mere end bare sjov.
Altså, vi laver også nogle, hvad skal vi sige, kulturarrangementer, hvor det bare er underholdning, men det skal helst
være, at der er noget mere læring ind over det på en eller anden måde. Og så det som Mette siger med, at vi gerne vil
have dem, der er på vej op af. Altså, hvor de ikke rigtig er blevet ”up and coming” bands, f.eks. Men de er lige startet
og måske sådan nogenlunde på vej. Sådan, vi giver dem et forum, hvor de kan, måske for første gang, få lov til at spille
for en større forsamling eller sådan nogle ting. Så der skal være noget lidt mere end bare et koncert eller bare et
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foredrag. Altså, vi holder også foredrag, med Peter Madsen. Ham, der laver Valhalla (TA: Tegneren der, ja) Og der var
pointen igen, at det skulle ikke bare være, hvor han kom og fortalte om sine tegneserier. Ideen var, at vi gerne ville
bruge det som inspiration til unge, som kunne tænke sig at komme i gang med at lave tegneserier. Sådan de fandt ud
af, ”Jamen, hvordan kommer vi i gang med det? Hvad for nogle virkemidler bruger man i tegneserier?” og sådan
noget. Det var ligesom tanken bag det. Og det er sådan meget tanken bag mange af de arrangementer, vi laver. At
enten skal de unge selv være aktive og få noget ud af det, enten ved, at de performer eller gør et eller andet, eller
også skal de få et eller andet læringsmæssigt noget bagefter, som de kan bruge, ud over bare en koncert eller
foredrag. (TA: Ja) Og så har vi haft det her. Det er lidt svært at få løbet i gang, med at vi gerne vil..., Art SPOT kalder vi
det. Altså, hvor unge kunstnere har kunnet udstille heroppe. For ligesom at give dem et sted at udtrykke sig. Men det
er lidt svært at komme i gang... af flere årsager, også fordi det heller ikke er det bedste sted at udstille - det område, vi
har til rådighed.
TA: Er det rigtigt forstået, at det område I har til rådighed, det er det, der er inde i faglitteraturen? (MHN: Ja det er
rigtigt) En niche? (MHN: Ja, det er det) Har det ikke ligget et andet sted?
MHN: Jo, det har ligget et andet sted. Det har ligget helt oppe i... der, hvor vores undervisningslokaler er nu. (TA: OK)
Hvor vi havde designet... Nogle arkitektstuderende havde designet rummet. (TA: Jeg tror, jeg så det sådan helt
tilbage...) Og det var et rigtig flot rum og det var rigtig interessant, for det spændte meget bredt, altså, de 30-årige
kunne lide at være derinde, de 12-årige kunne også lide at være derinde. Og målgruppen var jo 14 til 20 på det
tidspunkt. Men der var nogle problemer.
TA: Hvad for nogle?
MHN: Med nogle unge ballademagere, som skabte et klima derinde, som gjorde at dem, som vi gerne ville have til at
være derinde, ikke havde lyst til at være derinde. Og jeg tror, det er et problem, rigtig mange steder, hvor man prøver
at lave nogle ting for teenagere, men det bliver hurtigt de forkerte, der overtager det. Så den er lidt svær.
TA: Hvem er målgruppen så, egentligt, nu?
MB: Den primære målgruppe, kalder vi det, er 14 til 20, men det er tit til vores arrangementer, at der kommer nogen,
der er i hvert fald også 23 eller 22 eller et eller andet. For os der selv er Mindspottere er alle sammen over 20.
MHN: Men vi har udvidet... Altså, efter vi er gået i drift, har vi sagt, at vi vil ikke holde så fast på det. Det er rigtigt, det
er vores primære målgruppe, men altså om de lige er 22, 23, 24, 25 år… Altså, hvis de kommer op til 29-30 år, altså
hvis de f.eks. vil udstille, så siger vi nej til dem, så skal de gå gennem de almindelige kanaler. Men hvis de kommer til et
af vores arrangementer og gerne vil høre et foredrag, det må de gerne.
MB: Men det er mere i forhold til, f.eks. Mindspot live, når vi skal finde nogle bands der skal spille, at de så skal være
tæt på målgruppen.
MHN: Altså, ja i forhold til kunstnere... i forhold til workshops. Hvis vi holder workshop, så vil vi egentlig helst finde
nogle unge, som kan holde den her workshop og så fortælle andre unge om det. For det giver en helt anden dialog, end
hvis det er sådan en gammel én som mig, der står der. (Smiler) Men det er ikke altid, det kan lykkes jo... Men det er
dét, vi bestræber os på. Men om... Altså, man kan sige, det er lidt et (uhørligt), fordi hvis de 13-14-årige er der, er det
jo ikke altid at de 19-20-årige vil være der. (MB: Nej, det er nemlig det) Eller de 17, 18, 19-årige vil være der... Så derfor
er vi nok begyndt lidt mere at tænke over, hvem henvender vi os til med det her arrangement og så målrette PR'en
mere mod, lad os sige de 14 til 16-årige. Og i andre arrangementer målretter vi det til de 16 til 20-årige.
MB: Ja, det er svært at finde et arrangement, der er spændende for hele målgruppen.
MHN: Altså, vi har haft nogle erfaringer med, at f.eks. de her computerarrangementer, at nogen gange er det faktisk
interessefælleskabet og ikke alderen, der betyder noget. Lige præcis der med computeren var det faktisk ligegyldigt,
om de var 12 eller de var 28. De havde samme interesse, de kunne snakke sammen, og de unge kunne faktisk lære de
ældre nogle ting. (TA: Ok?) Og det har vi faktisk også oplevet, når vi har været ude med vores Spotmobil, hvor vi har
haft det der Guitarhero oppe... at du kan se en 12-årige stå at spille med den 28-årige, hvor de konkurrerer, og hvor de
giver hinanden tips. Og det er faktisk dét, vi gerne vil opnå med nogle af de her ting. At vi på en eller anden måde
skaber rammerne for en dialog mellem brugerne, så de i virkeligheden, enten laver læring mellem hinanden, eller der
opstår et eller andet der. (TA: Ok) Og det har også været den tanke med nogle af de kreative ting, altså Art SPOT, at vi
har en ung til at udstille, og det skal så inspirere andre unge til det... men nogle af tingene kan være lidt svære at løbe i
gang. Der tror jeg måske Aarhus... Vi har nogle fordele, midt i Aarhus, ved at være sådan en stor by, fordi der er så
mange andre kulturtilbud i Aarhus... hvor… Hvis vi havde været i Horsens, så havde det måske været lidt nemmere.
MB: Det er måske nogle gange lidt svært at skinne, som lille Mindspot, blandt hele mængden. (TA: Ok)
MHN: Men vi har, løbende, haft den her diskussion om,… Og nu har der også været udskiftning af Mindspotterne, og
nu har vi, løbende, haft en diskussion omkring, ”Jamen hvad er Mindspot?” Og den diskussion skulle egentlig gerne
fortsætte, for det skulle nødig ende sådan, at vi er det samme i morgen, som vi var i forgårs. Fordi så mister vi også de
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unge. Mindspotterne er nogle af de allervigtigste i vores tilbud. Uden dem kunne vi ikke...
TA: Men hvad er formålet med en Mindspotter? Hvad gør du egentlig?
MB: Jamen, jeg tror, vi kommer ind på den der vinkel, der hedder ung-til-ung, med, at vi skal komme på nogle ideer
om, hvad vi synes, der er fedt, eller hvad der gør sig gældende lige nu og være med til at udvikle det. For det kan
måske være svært at sætte sig ind i, hvad de unge gerne vil have nu, når man har en anden alder. Så på den måde,…
Og så er det jo os, der sådan kommer med ideerne og udvikler dem og er med til at lave arrangementerne. Og så kan vi
jo sådan støtte os op ad mindkeeperne med sådan praktiske ting og hjælp til inspiration. Men det er jo primært os, der
sådan brainstormer og ideudvikler, selvfølgelig i samarbejde med mindkeeperne, men ja, ellers er det sådan vores
opgave at varetage alle de der opgaver, events osv.
MHN: Og så være ansigtet udadtil også. Altså, når vi er ude, skal det gerne være Mindspotterne, der skal være de
forreste. Og det handler igen om det her ung-til-ung.
MB: Altså, når der er et arrangement, at det så er os, der går op og præsentere det og siger velkommen til
Mindspotarrangementer, så de ser at det også bliver lavet af unge. Fordi så er det måske lidt mere tiltrækkende, end
hvis det havde været nogle unge bibliotekarer, der havde lavet arrangementet.
MHN: Og jeg synes, ... Altså, vi har lidt de her tilbagevendende diskussioner… Det synes jeg er rigtigt vigtigt, fordi det
er også rigtigt vigtigt… Altså, Mette er jo forholdsvis ny, at de kommer ind og sætter spørgsmålstegn ved det, de gør.
(Smiler) Altså, det kan du jo svare bedste på... (Henvendt til Mette Bisgaard) Men vi forsøger at skabe en stemning,
sådan, det er Ok at stille spørgsmålstegn ved det, vi gør.
MB: Ja, fordi altså bare den gruppe vi er, på fire personer, er også meget forskellig, og hvad vi interesserer os for, så
det er sådan meget forskellige arrangementer, vi foreslår, og vi så bliver tovholdere for, altså det der interesserer os
selv, og det vi tror der er andre unge, der interesserer sig for. Men jeg vil gerne lave nogle arrangementer, som de unge
måske ikke gør… men det gør jo også bare, at det bliver ret bredt, det vi kan komme ud at levere over for de andre
unge. Og det er ret fedt også bare at høre de andres ideer, som man aldrig ville komme på, fordi vi ikke lige er sådan...
Ja, det man selv måske ville interessere sig for.
TA: Men hvordan adskiller det sig... Fra da jeg læste det, tænkte jeg, er det en ungdomsklub? Og hvor meget er det,
de kan få her, som de ikke kan få i en ungdomsklub?
MHN: Altså, det skulle jo gerne være dét ekstra (TA: Ja) til arrangementer f.eks. At de får det her ekstra læring. Plus, at
vi skaber det her forum... Altså, vi har haft nogle unge... Der kan jeg ikke engang huske om du var med på det
tidspunkt. (Henvendt til Mette Bisgaard) Altså, vi havde en Mindspotter på et tidspunkt, som... var rigtig god til grafik,
hvor han holdt en grafik-workshop for unge, hvor der kom rigtig, rigtig mange. Og den typer vil vi rigtigt gerne have
mere af. Der skal også være underholdning og kulturtilbud, det skal der også være. Men der skal gerne være noget
mere. Og så er der så også den som Mindspotterne ikke er så meget inde i. Vi har diskuteret, om de skulle være det.
Hvor vi er ude at undervise på skolerne. Den er så ikke så synlig for de unge, for den går gennem skolerne. Men når vi
er derude, så fortæller vi jo, hvor vi kommer fra osv. Der har vi faktisk diskuteret, om vi skulle have nogle af
Mindspotterne med, når vi er ude, igen fordi det vil give noget andet. Men det er nok en snak, vi skal have igen.
TA: Men hvad med litteratur?
MHN: Jamen, vi har nedprioriteret litteratur til at starte med, og årsagen til det var, at da vi startede, da tænkte vi
meget, at vi skal have fat i de unge, som ikke normalt bruger biblioteket. Og finde ud af hvad de vil. For vi ville gerne
skabe et tilbud, som kunne være lidt anderledes, end det vi normalt... og de unge, som vi snakker med, som kommer
hernede. De har en meget fast forestilling om, hvad biblioteket er. (MB: Ja) Og det er faktisk lidt svært at få dem ud af
den forestilling, så derfor ville vi faktisk hellere have en dialog med folk, som slet ikke kendte biblioteket, og ”Lad os
høre; Hvad kunne få jer til at gå på biblioteket? Hvad kunne få jer til at ... bruge biblioteket?” osv. Og der tænkte vi,
at... det er jo ikke sådan, at vi ikke har haft litteratur... I det gamle rum havde vi bøger... og vi har haft en bogklub i
spotmobilen. Til at starte med var tanken også, at vi havde bøger med ude f.eks. til stranden, og så kunne man låne
osv. Men vi har nedtonet det, fordi vi vil ikke have fat i de unger som har drømt om at blive bibliotekarer (Smiler)
MB: Det skulle være meget med, at det skulle være mere end bare bøger at være Mindspot. Og det gør jo så, at når vi
ansætter de unge, så kigger vi faktisk også lidt efter, at hvis de skriver for meget, at de er kommet på biblioteket siden
de var fem, og ”jeg elsker det”. Så skal der være noget ekstra, for at de ikke bliver sorteret fra, for vi vil have nogen, der
ser biblioteket på en anden måde. ... Men vi har haft nogle vældige diskussioner igennem det sidste halve år... måske
lidt mere... Hvor vi måske er rykket lidt mere tilbage mod biblioteket, kan man sige. På den måde, at vi er begyndt at
diskutere, om vi skal have bøger ind på en eller anden måde, og mere synligt. Nu tænker jeg ikke oppe i rummet, men
altså at litteratur på en eller anden måde, skal være mere synligt i vores tilbud.
TA: Hvorfor?
MHN: ...Jamen, fordi at vi... synes egentlig vi har rimeligt godt fat, i hvad skal man sige, de stærke unge, som ikke
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kommer så meget på biblioteket, men som har en masse at byde ind med. Nu tænker jeg via vores netværk. Så vi får
input fra den vinkel, men vi vil måske også gerne stadigvæk vise, at vi er et bibliotek. Det betyder ikke, at vi skal lukke
ned for de andre tilbud. Det er den ene ting, den anden ting er, at vi definerer jo ikke bibliotek som litteratur, vi
definerer jo også biblioteket som f.eks. demokrati-skabende. Ved at vi skaber nogle rammer for, at man enten kan få
en viden om, hvordan man kan gebærde sig i demokratiet. Der har vi lavet den her bog, der hedder ”Projektguiden”.
Altså, hvis du gerne vil holde en demonstration, hvad gør du så? Men også skabe noget debat omkring nogle ting. Vi
har f.eks... i forbindelse med det kommende folketingsvalg, har vi noget på bedding.
MB: Ja, der skal vi lave sådan et ungevalg, for unge mellem 14 og 18 her i Aarhus, for ligesom at sætte fokus på, at
man skal tage et valg. Og sætte de unge ind i forskellige partier, men problemet er, det der med, at tage et valg og
vælge, også i, at det måske kan gøre en forskel, hvilken stemme man vælger.
MHN: Altså, tanken er, at vi laver valg, hvor de faktisk afgiver en stemme. Fokus er på niende klasser.
MB: Men også for at give dem et billede af, at der godt kan være forskel på unge i Aarhus. f.eks. at der kan være
forskel på, hvad man ville stemme, hvis man boede i Risskov, i forhold hvis man bor i Brabrand eller noget helt andet.
Så igen, det her er den samme vinkel som den bog, der er blevet lavet i Mindspot, der hedder ”Aftryk”, hvor den sådan
skildrer forskellige typer mennesker i Aarhus. Og det er der jo også sådan indenfor det politiske. ... Så på den måde,
kan man sige, at det er ret bredt, altså for mange. Hvis de tænker på Mindspot, så tænker de måske mere på sådan
kulturtilbud, end den måde... Men nu har vi også fået dét ind over det.
MHN: Tanken er, at der gerne skal opstå et eller andet ved vores tilbud, der gør, at de på en eller anden måde kommer
videre. Enten ved, at de får en viden eller får lyst, får inspiration til at give sig i kast med et eller andet. Så der er et
læringsaspekt inde over på et eller andet niveau. men vi diskuterer meget... Jeg tror aldrig litteraturen kommer til at
have førsteprioritet.
TA: Men hvordan legitimerer I så projektet? Fordi, det er jo gået fra at være projekt til at komme i drift og så til at
køre nu, ikke? På et par år, eller hvordan? (MHN: Ja, det er andet år) Men hvordan legitimerer man, at det er i
orden, at I kører,… at I bruger tid på det her, I bruger ressourcer på det her. For jeg går også ud fra, at du får sikkert
også løn for at være her og sådan noget? (Henvendt til Mette Bisggard) Altså, hvordan sørger man for, at det er en
succes?
MHN: Altså, vi snakker meget om, at vi skal opstille succeskriterier, altså, simpelthen måle på... Altså der er nogle ting,
der er lidt svære at måle på, men man kan jo godt opsætte nogle succeskriterier på nogle ting. Det er den ene ting, den
anden ting er, at vi kan også se på vores netværk i forhold til, hvor mange der henvender sig til os.
TA: Hvad for et netværk er det?
MHN: Altså, vi har et ret stort netværk, faktisk alle mulige andre ungdomsinteressenter, men ikke bare
ungdomsinteressenter, også folk der laver, hvad hedder det, festivaler osv. Og der er vi faktisk nået dertil, at vi har
fået opbygget sådan et navn, at de kommer til os. Og spørger, om vi vil være med til ting. Fordi, vi ikke har samme
ressourcer, som vi havde, da vi var projekt, så er vi nødt til at sige fra i forhold til flere ting, end vi gjorde, da vi var
projekt, fordi vi ikke har samme ressourcer. Altså, vi har f.eks. en filmkonkurrence, der hedder Oregon. Og det er jo i
virkeligheden film-værkstedet hernede, der laver det for unge i landet, er det faktisk. Vi afholder så
Midtjyllandsfinalen. Det er sådan noget med, at unge laver en kortfilm, som så kommer ind i en konkurrence, og
vinderen ryger så videre til Danmarksmesterskaberne. Og de spørger jo så os, om vi gerne vil være med til at afholde
det, og det siger vi selvfølgelig ja til. Og det er så den 30. maj, tror jeg, det er. Men vores rolle er egentlig mere at
lægge lokaler til og ligesom skabe nogle rammer for, at det bliver hyggeligt, hvor indholdet primært er de unge. Og at
styre arrangementet står filmværkstedet for dernede.
TA: Men hvordan bedømmer I så en succes? For sådan traditionelt, så bedømmes et bibliotek ofte på udlånstal og
på besøgstal og hvor ligger I?
MB: Men I forhold til arrangementer, fremstiller vi da nogen gange inden… Jamen , vi vil gerne have, at der kommer så
og så mange til det arrangement. Men også hvilken respons man får under arrangementet. Hvis vi får at vide, "Jamen,
vi synes, det her er bare et rigtigt fedt arrangement", så er det jo også et succeskriterium, der er opfyldt. Og hvis vi
efterfølgende får nogle mails eller et eller andet om det, men det er svært lige at opstille præcise antal, man gerne vil
have, der kommer til arrangementer, fordi de er så forskellige, og man ved ikke hvem man lige rammer med
arrangementet.
MHN: Altså, når vi er ude med Spotmobilen, kan det også være svært, fordi hvordan tæller vi? Tæller vi dem der har
stået der i ti minutter, tæller vi dem, der har været der en time, tæller vi dem som stopper op, vi har en dialog med. Så
vi kan ikke helt... Det er lidt svært at gøre op, for der kan faktisk godt være et arrangement, hvor der kun kommer 15
mennesker. Det er vi så ikke helt tilfredse med, at der kun kommer 15 mennesker, men det kan godt være, der kommer
er arrangement, hvor der kun kommer 15 mennesker, men hvor man faktisk kan se, alligevel, at der er faktisk nogle
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ting ved de 15 mennesker, der har rykket sig. Og de har haft en rigtig godt aften osv. Så kan man selvfølgelig gå ind og
kigge på ressourcer i forhold til dét, men der skal man også nogle gange tænke over, at de her 15 mennesker går
tilbage og giver det gode budskab videre.
MB: Ja, præcis, at de fortæller det videre til andre, at de har været til et godt arrangement med Mindspot, og det gør
måske, at der så er andre, der kender os eller kommer til et andet arrangement.
TA: Er ledelsen enig, eller er det hardcore; "Vi skal have x antal besøgende?
MHN: Nej, det er det ikke. De vil selvfølglig gerne se nogle mål, og at vi opstiller nogle målsætninger. Og det skal vi
også. Det handler jo ikke bare om... Altså når man opstiller mål, kan det nemt blive…, at det nemt blive, at vi skal bare
opfylde målene, men det kan også være lidt et incitament til, at vi selv gør noget mere. Så på den måde, er det ikke
dårligt. Men det er lidt svært, for hvor mange af de ting vi gør, tænker vi jo ikke i målbare ting, Altså, hvis vi holder en
koncert f.eks., så vil vi måske gerne have, at der er så og så mange, der kommer, men hvis vi holder en workshop, kan
det være, at vi siger, at vi gerne vil have, at der er 15, der kommer herind, men i virkeligheden... Der opstår nogle andre
ting, som betyder lige så meget for os.
TA: Og det er sådan noget som læring...?
MHN: Ja, det er læring og forhåbentlig også det hermed, at de får lyst til at komme igen. De får måske lyst til at
bidrage på en eller anden måde...
MB: Og det er… Når man først får en idé, tænker man selvfølgelig; ”Hov, kan der være mange, der gerne vil til det
her?” Men det er alligevel ikke sådan, at man tænker, at; ”Vi kan kun føre den her ide videre, hvis vi ved, at der er 50
mennesker, der gerne vi komme”. Det er jo heller ikke sådan, at vi arbejder med det,... som sådan.
MHN: Der synes jeg, der en forståelse fra ledelsen for, at vi nogle gange gør nogle ting, der er anderledes. Vi kan ikke
på forhånd sige,... sætte et mål om, at nu skal der komme 60 mennesker... Jeg tror egentlig måske, i virkeligheden, at
det er os selv, der bliver mest skuffede i forhold til... Men der er det så, at vi så bagefter sætter os ned og evaluerer på
det; ”Hvad kunne vi have gjort anderledes? Skulle vi have gjort det her? Skulle vi helt have ladet være med det her?”…
Og sådan nogle ting. Men det er en del af den her drift, at vi har lov til at dumme os. Vi skal gerne afprøve nogle ting
der ikke er afprøvet før i bibliotekssammenhænge, og nogle gange virker det, og andre gange virker det ikke. Og der er
selvfølgelig også nogle sammenhænge, hvor vi indgår for at være synlige, hvor det i virkeligheden ikke handler om, at
vi bidrager. Selvfølgelig bidrager vi, men hvor synligheden i forholdet til samarbejdspartnere, netværk osv., er
vigtigere, end at der kommer så og så mange mennesker. Så vi tænker en del over; Hvordan plejer vi netværket? Fordi
,det har hjulpet os rigtig, rigtig meget. I en masse sammenhænge. Men det er jo selvfølgelig nogle ressourcemæssige
rammer, der gør, at vi ikke kan gøre alt. Og der er jo selvfølgelig også nogle andre rammer, hvor mange, nogle gange,
er nødt til at gå ind at sige; ”Jamen, det her kan vi ikke.” Men som udgangspunkt vil vi gerne have skøre ideer og vilde
ideer osv. Og så må vi så bagefter sætte os ned og sige; "Jamen, kan vi virkeliggøre det her"
TA: Hvis så vi skal snakke lidt facebook... For det er egentlig det, jeg også er interesseret i. Vi snakkede lidt om det
før (Henvendt til Mette Bisgaard), at der måske har været en profil til at starte på. Hvordan har det foregået med
facebook for jer?
MB: Jeg tror først, at der er blevet oprettet en ”person”, som jo var det primære i starten af facebook ,og senere er der
så blevet oprettet en gruppe. Og så er vi kommet til... og nogle måneder siden, at man kunne oprette en fanside. Så vi
havde på et tidspunkt, både ”personen”, gruppen og så havde vi også fansiden. Og så blev vi enige om, at det synes vi,
det var for meget for at finde rundt. Hvilken én skal man gå ind på? Hvilken én skal vi lægge vores information ud på?
Men det viste sig faktisk, at vi havde ret mange medlemmer på personen, og ikke særlig mange på gruppen. Men vi
ville helst have, at det hele skulle foregå på fansiden, fordi det ligesom er, med det samme, man trykker "like" eller
"Synes godt om," så er man med, i stedet for at vi skal acceptere "Ja, vi vil gerne være venner med". Så vi gjorde den
”person” skjult og skrev til vores medlemmer dér, om de ikke ville gå over på fansiden. Og lukkede gruppen ned, fordi
der næsten ikke var nogle medlemmer. Men der er stadig rigtig mange som stadigvæk er på ”personen”, som ikke er
flyttet med over på fansiden, og vi får også stadigværk anmodninger, om at være venner med os, selv om vi faktisk har
gjort den usynlig, tror vi. Så det er noget af dét, vi skal arbejde lidt på, for vi vil jo helst have, at hele aktiviteten skal ske
på vores fanside. Men det er dét, vi arbejder med nu, at alt skal foregå via fansiden.
MHN: Altså, jeg mener også... Nu har jeg ikke været direkte inde i det, men jeg mener, at grunden til, at vi til at starte
med også havde en ”person”… At der var nogle ting, som man kunne gøre som person, som man ikke kunne i starten.
Som man ikke kunne gøre, hvis man var en gruppe. I forhold til at analysere (uhørligt)
MB: Ja, nemlig, og det er netop også derfor, vi har fastholdt personen, for hvis vi f.eks. går ind på en side til nogle af
vores netværk, hvor vi gerne vil skrive et eller andet om vores arrangement eller hvad det nu kunne være. Så vil vi
gerne have, at der stod Mindspot og det kan vi ikke rigtig gøre med selve fansiden, så derfor har vi fastholdt den. Fordi
vi synes ikke vores egne navne skal stå (uhørligt.) Vi vil gerne have, at der står "Mindspot siger" du ved om vores
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arrangement.
TA: Men den oprindelige personprofil, den har jeg ikke set. Den har jeg faktisk ikke kunne finde.
MB: Nej, det er netop, fordi vi har gjort den usynlig.
TA: Det ser i hvert fald sådan ud for mig. Men hvor mange har været tilknyttet den?
MB: Hmm... lige nu er der næsten 400... over 375, i hvert fald. Næsten 400 medlemmer er der på den nu. Hvor der kun,
på vores fanside ,er 99 medlemmer eller sådan noget. Så selvom vi har sendt sådan en anmodning om, at de skal gå
over på fansiden og skrevet det flere gange på væggen derinde, så der ikke rigtig... Så har vi ikke rigtig kunne få folk til
at gøre det. (TA: Nej)
MHN: Mmm... altså, det har vi også oplevet i PR sammenhænge, at vi har gjort reklame for et arrangement og så får vi
at vide, at der er 200, der deltager... Der er 200, der giver udtryk for, at de vil deltage, men der er 20 der dukker op.
(uhørligt).
MB: På den måde er det i hvert fald ikke helt let at søge på. (MHN: Nej).
MHN: Altså, det er helt klart et af de PR-steder, vi skal bruge rigtig, rigtig meget.
MB: Mmm... men vi er også begyndt at bruge det meget mere.
MHN: Ja... altså, vi har haft et reklamebureau, sådan et ungt reklamebureau. Hvad var det, de hed?
MB: Ja, det kan jeg faktisk næsten ikke huske.
MHN: Det var sådan et mærkeligt navn.
MB: Ja det var sådan.....
MHN: (Griner)…, til at kigge på vores PR strategi.
TA: Ja... er det selve Mindspot-konceptet eller - brand eller..?
MHN: På vores... Man kan også sige på vores brand, og hvad vi signalerer de steder. Hvor de så har kigget lidt på, at
der skal måske være mere sammenhæng mellem de steder, vi er henne. Og der er nogle steder, hvor vi måske ikke
behøver at gøre PR. (TA: Ok) Altså nogle af de ting, vi har lavet, skal vi fravælge, og andre skal vi i virkeligheden bare
henvise til f.eks. til facebook. (TA: Ja, Ok) Og sådan nogle ting. Plus, de har også givet os nogle redskaber i forhold til at
lave sådan en rigtig strategi, når vi har et arrangement. Hvordan skal vi gøre? Og simpelthen lave et papir...
MB: Ja, sådan en hel plan over alt PR, altså hvilke ting, vi skal gå igennem, og så har vi kategoriseret de forskellige
arrangementer i nogle kategorier... Et stort arrangement skal have hele pakken med PR, hvor mindre arrangementer
ikke behøver nær så meget PR. (MHN: og hvor...) Men vi har alligevel fundet ud af, at facebook er vejen frem. Det er
ligesom den, der gør sig gældende i alle kategorier, lige meget hvilket arrangement, vi holder. For vi har også en
hjemmeside, som jo primært førhen har skulle være PR og i hvert fald reklamere for vores ting, men det er bare
nemmere at få fat på de unge med facebook, fordi der er de inde. Og så kommer der en opdatering og så ser de den
med det samme. Det er svært at få folk ind på selve hjemmesiden.
TA: Ja.
MHN: Og tidligere havde vi jo nogle Mindspottere som gik på gymnasiet og også i folkeskolen. Og det gjorde, at vi fik
adgang til diverse Intra og kunne gøre reklame gennem deres Intra. Og det kan vi ikke lige nu. (TA: Nej...) For
øjeblikket... Altså, vi har med vilje valgt at ansætte lidt ældre Mindspottere, fordi, at vi har... De første Mindspottere vi
havde, var nogle af dem ret unge. Og det kunne vi se, at det fungerede ikke helt, fordi de skal nurses rigtig meget, og
de er ikke helt på samme måde i stand til at selv tage ansvar, for nogle af de ting, hvor de ældre er lidt mere (Griner)
(uhørligt). Hvad hedder det... så det er jo et valg. Men facebook er rigtig vigtig for os i PR-sammenhæng, også i forhold
til at få venner. Vi skulle gerne få flere venner.
MB: Altså et af Mindspots problemer er jo netop, at vi ikke synes vi er synlige nok, eller vi oplever tit, at folk ikke ved
hvem vi er. Så derfor vil vi også gerne have, at ”det offentlige” er medlem af facebook eller sådan få dem til at...
MHN: Altså, det er derfor vi har haft biblioteksdiskussionen. Det er fordi ,vi oplever egentlig, der er rigtig mange der
kender Mindspot. Men der er ret mange af dem, der egentlige ikke ved, at det er fra biblioteket, altså. Og vi havde fra
start nogle vældige diskussioner, f.eks. Altså Spotmobilen, i den her uge, har været en enorm fantastisk PR for os, fordi
den er så genkendelig (MB: Der er mange der forbinder Mindspot bare med den, ikke også..?) og de farver og så
videre, og vi har haft rigtig mange, der simpelthen har fået øje på den i bybilledet og så kommet ned til os. Og der
havde vi nogle vældige diskussioner, om vi skulle skrive ”Bibliotek” på eller ikke skulle skrive ”Bibliotek” på. Og grunden
til, vi lod være, var fordi, at nogle af de unge vi talte med sagde, at hvis de så, der stod bibliotek, så gad de ikke komme
hen til os. Hvor tanken så var, at hvis det ikke stod der, så ville rigtig mange komme hen og spørge; "Hvad er det for
noget?" Og så ville du få den her dialog med dem, og de vil blive overrasket, og så vil der ske noget... Det er sådan set
også sket, men der er kikset et eller andet i forhold til, at de ved, hvor vi kommer fra. Så jeg tror sagtens du kan finde
en masse ude i byen, som: "Kender du Mindspot?" ”Ja”. "Ved du, de kommer fra Hovedbiblioteket?" ”Nej”. Det vidste
de ikke.
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MB: Men for ikke ret lang tid siden, definerede vi sådan en sætning, der sådan skulle forklare ,hvad Mindspot er, og
der var vi også bevidst om, at der skulle stå, at det var noget med Hovedbiblioteket at gøre. For folk skulle vide, at...
MHN: Så der har vi... Altså, jeg tror det var det rigtige valg, vi traf i første omgang, men jeg tror nok, at vi er noget
dertil, at nu vil vi gerne signalere det. Men det er meget sjovt at stå ude i byen og inde på en café og lige pludselig høre
folk stå og snakke om Mindspot.
MB: Men det er sjovt at høre det der med, at folk ikke ved, at det har relation til hinanden, fordi at det kan godt skifte,
at jeg siger, jeg skal på arbejde med Mindspot eller jeg skal på arbejde på biblioteket. Sådan: "Er det det samme?".
Altså, det har jeg tit fået. Hvis jeg har skiftet mellem, hvad jeg har sagt, vil de ikke forstå, at et bibliotek laver sådan
nogle ting som de gør. (MHN: Ja...) MB: Men det synes jeg bare er tit, at man får den der overraskelse.
MHN: Og så igen, netværket betyder også rigtig, rigtig meget i forhold til PR, og igen skal de bruges i den
sammenhæng, de nu indgår i. Men vi får meget ud af at kende forskellige folk rundt omkring, som skaber noget, og
som så kan bringe det videre ud til nogle grupper. Derved… Så også igen det med facebook, at det kan godt være, vi
kun har 400 venner og så videre...
MB: Men mange af dem vi er venner med er også nogle ”netværk”, altså sådan nogle (uhørligt)...
MHN: Dét, jeg mener, er at vi kan også nogle gange se, at dem der kommer til nogle af arrangementerne,… så er det
venners venner fra facebook af. Så de er ikke venner med os på facebook, men de har set den her kammerat til et eller
andet hos os, så de vil gerne med og sådan noget. Så igen er den lidt svær at gøre op.
MB: Men facebook er alligevel også med til at sprede til andre, at Mindspot eksisterer, fordi, altså, alle de
venneanmodninger der kommer nu, der kan man se, at det er nogle, der i forvejen er venner med nogle, som Mindspot
også er venner med. Altså det er ikke bare sådan helt tilfældigt.
MHN: Og vi er jo også....en af vores tidligere Mindspottere, han gik simpelthen ind og sendte Mindspot PR ud til alle på
sin venneliste, og jeg kan ikke huske helt, om han også fik en af sine kammerater til at sende videre. Han blev faktisk
smidt af facebook, fordi han havde gjort det der.
TA: Hvordan, hvorfor?
MB: Fordi det vel er en form for spam, at man sender til så mange. Jeg har i hvert fald haft problemer med, når jeg skal
sende noget ud til alle kontorerne. Det kan jeg ikke bare gøre på én gang, for de vil ikke have, at man sender ud til 300
mennesker på én gang, fordi det opfatter de som spam. Så man skal helst tage omkring 20 personer af gangen og
sende til.
TA: Og det er fra vennesiden eller..?
MB: Ja, det... Det er fra den der ”person”. Der har jeg ikke kunne sende det ud til så mange på én gang, fordi dét
opfatter den som spam.
TA: Okay så. Og hvad med fansiden, der mener jeg også man har en beskedfunktion. Er det ikke rigtigt? (MB: Jo.)
Og hvad siger den? Dét må du gerne der, eller?
MB: Jamen, den har vi faktisk ikke brugt så meget til at sende til den der... Det har mest været for at sende ud til
arrangementerne. Så der har jeg faktisk ikke oplevet det.
MHN: Nej, men der er et eller andet, for vi er ikke de eneste, der har haft et problem. Der har også været lidt om det i
medierne. Altså, der er et eller andet med, at der er nogle ting, de spærrer for, af en eller anden årsag. Måske er det
også... Man bliver jo også træt af, hvis man får for meget spam i sin e-mail. Men altså, jeg tror nok, at vi har nogle
tanker om, at vi skal... Altså, facebook skal være central for os på nogle områder, men at vi skal og så gøre nogle andre
tiltag i forhold til… og blive synlige. Men hvor vi så henviser f.eks. til facebook. Det kunne f.eks. være at deltage i nogle
fora, diskussionsfora eller på blogs eller... altså andre steder end vores egne. Så vil vi jo være synlige på den måde.
TA: Men hvad gør I nu for at reklamere for facebooksiden?
MHN: Altså, vi....altså der har vi i gamle dage...Har vi kun benyttet, hvad man kalder almindelige kanaler og så brugt
vores egen hjemmeside, Hovedbibliotekets hjemmeside.
MB: På Mindspots hjemmeside har vi et link, altså sådan i bunden af hjemmesiden, hvor at man kan følge alle de ting
der sker, også på facebook. Så på den måde linker vi de to sammen.
MHN: Men der er det, efter den her snak med det her PR selskab, eller reklamebureau, at vi skal til og.....Altså, i
virkeligheden med alt det papirmateriale, PR vi laver… Så hvis vi laver foldere, pjecer og hvad hedder det.....Ja, det er
lige meget. Alt det vi laver… Der skal i virkeligheden ikke henvises til vores webside, der skal henvises til facebook
siden. Altså, sådan, at det er facebook ,der er det centrale. Så kan man så bruge vores hjemmeside, hvis man vil vide
mere om et band, der spiller hernede eller et eller andet.
MB: Ja, formålet er lidt at linke vores hjemmeside og facebook til hinanden, sådan, at man både på hjemmesiden kan
gå på facebook og på facebook til hjemmesiden.
TA: Men sådan er det ikke lige nu?
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MB: Altså, vi har ikke så mange ting på facebook, der linker over til hjemmesiden, fordi ,at det er faktisk ikke.....Det er
mere....Lige nu er hjemmesiden mest sådan en information om, hvilke arrangementer, der er. Og dem skriver vi jo også
på facebook i sig selv.
MHN: Og vi er ved at arbejde med hjemmesiden også. Der er en masse gamle ting, der skal overføres. Så de skal findes
osv. Så den er på et eller andet niveau ”under construction.”
TA: Men hvordan..? Hvor meget er det på tegnebrættet, dét som det firma, er kommet med?
MHN: Altså, de laver ikke noget for os... (MB: De har et holdt oplæg...) De har holdt et oplæg, hvor de har kigget på
nogle af de ting, vi har lavet og så forholdt sig kritisk til dem. Givet positiv feedback og negativ feedback. Og der er de
bl.a. kommet med det her, at der skal være meget mere sammenhæng mellem det, vi laver. Altså PR mæssigt mellem
det vi laver, og så have et centralt, som de andre PR tiltag vi laver i virkeligheden, henviser til. Så det vil også gøre…
Hvis vi laver sådan en lille flyer... De har måske været lidt tekstbetonede de flyers, vi har lavet. Hvor der i virkeligheden
så bare står, kort; ( MB: (uhørligt)) ”Gå ind på facebook.”
MB: På den måde vil vi jo også kunne få flere til så at synes godt om det osv. Så flere kunne give en version.
MHN: Og vi har også talt om at lave nogle lidt større PR ting, som vi så f.eks. vil bruge facebook til at skaffe
menneskerne til. Flash-mobs eller sådan noget. Hvor vi skaber f.eks. et eller andet, som gør at folk kommer, og man
måske også kan få folk , man ikke normalt er i kontakt med, til at komme. Hvor du så har, f.eks. flash-mobben, men
ved siden af, er vi så derude, hvor vi præsenterer et eller andet. Det skal ikke være hele Mindspot vi præsenterer, det
skal være et af de områder, vi gerne vil præsentere. Det kunne være Art SPOT, det kunne være noget andet. Og det har
vi i det hele taget talt meget om i forhold til at bruge Spotmobilen... At vi skal være mere målrettet i forhold til, hvornår
vi vil bruge den, og hvordan vi vil bruge den. Og når vi er ude, hvad er det, vi gerne vil fortælle? Hvor vi tidligere gerne
ville fortælle hele Mindspot-historien. Det vil vi ikke nu. Nu vil vi simpelthen; ”Når vi er ude, sørger vi for at gøre
reklame for dét her.”
MB: Ja. Så også bare det, at Spotmobilen, det er til at gøre reklame for et enkelt arrangement. (MHN: Ja)
TA: Okay. Den målgruppe som I har med alder, og de personer, der er på facebook, både profilen og siderne, hvor
meget er biblioteksfagligt personale, der lige har været inde og sige ”klik”; ”Jeg synes godt om” eller ”er ven med.” Har
I nogen ide om det?
MB: Jeg tror selv, personligt, at der er nogen på biblioteket, der sådan er venner...
MHN: Der er nogen, men jeg tror faktisk ikke, der er specielt mange af dem.
MB: Men om selve de personer....Altså nogle af personerne er jo også nogle, måske af Mindspotternes venner, eller et
eller andet. Altså, jeg tror ikke, at vi har så mange, der er medlem af vores fanside, som er de der 14-16 år. Jeg tror de
er lidt ældre end den målgruppe. Den har vi haft svært ved at få fat i, selvom vi jo også har prøvet at sprede det, til
nogle lidt yngre steder. F.eks. at vi også... Jeg og en der hedder Julie... Der er sådan noget i det, at til nogle børn og
unge byrådsmøder, hvor der jo også er mange lige i den yngste målgruppe, og det er jo dem vi også gerne vil have fat
i, så der har vi f.eks. også skrevet på deres facebook side: "Hey...se et arrangement ved Mindspot" for ligesom, at de
også skulle tiltrække nogle yngre, men det har altså været lidt svært.
MHN: Der tror jeg målrettet, at vi skal gå efter ungdomsklubberne, men jeg tror meget... Jeg tror i virkeligheden...Hvis
man.... Altså lige præcis med de her målgrupper, der kan du ikke køre en almindelig PR strategi igennem, fordi det kan
godt være, at Århus Onsdag er den mest læste avis i Aarhus, men det er altså ikke vores målgruppe, der læser den. Så
der er ikke mange ting, der her handler om sms. Det handler om mundtligt, altså mund til mund metoden, facebook,
være synlig andre steder osv. Og det kan være svært at bruge det til de her ting. For vi kan jo se, at mange af dem, vi
har på facebook, ikke nødvendigvis er dem, der kommer til vores arrangementer og sådan nogle ting. Så det er lidt
svært at måle på det.
TA: Men jeg kan forstå, at dem I rigtig gerne vil have fat i, det er de ikke-brugere af biblioteket, som er mellem 14
og 20...?
MHN: Ja, og vi vil også gerne have fat i de brugere, der kommer her i forvejen. Det er slet ikke det. Vi vil gerne have fat
i dem, men de kommer her i forvejen, så det vil sige, hvis vi skaber et tilbud alene ud fra deres behov, så er det kun
deres slags, der kommer, hvor vi gerne vil have fat i nogle andre. Og jeg tror også det lykkes at få fat i en hel del, som
ikke bruger biblioteket så meget. Problemet er måske i virkeligheden, at det er de stærke unge, vi får fat i. Altså de
kreative unger osv. Hvor,… hvad skal man sige, den almindelige unge, der hænger ud oppe i Bruuns Galleri eller de
etniske unge, er vi ikke så gode til at få fat i. Og der har vi jo diskuteret, om vi skal have nogle tiltag. Altså, nu er vi jo
oppe i Bruuns Galleri med en event. Det ved jeg ikke om du har hørt?
TA: Jo, det har jeg hørt lidt om.
MHN: Den oprindelige tanke var jo, at vi skulle ligge oppe i Bruuns Galleri. Så man kan sige, at den yngre del af
målgruppen skal vi arbejde lidt mere med. Det er den ene ting, og den anden ting er, at vi skal måske også gå ind og
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kigge på, hvad er det for nogle typer unge, vi får fat i, fordi vi har jo fat i biblioteks....dem der kommer her i forvejen,
fordi de vil jo godt bruge det her tilbud, selvom det ikke er læseting (uhørligt) det appellere til. Så har vi de kreative
unge, vi har dem der, hvad skal man sige (uhørligt). Autonom-miljøet kan også godt lide os.
MB: Men det er, sådan set også igen, meget efter interesse, end lige selve arrangementet. Fordi f.eks. …Vi har haft et
FIFA arrangement, og der var kommet selvfølgelig en masse FIFA engagerede mennesker, som jeg ikke tror, jeg kunne
se ved så mange af vores andre arrangementer. Så de er meget forskellige efter hvem vi er.
MHN: Men vi synes heller ikke…, At folk kommer til et FIFA arrangement, betyder ikke ,at vi nødvendigvis... De skal
komme til et af de andre arrangementer. Det ville være fedt, hvis de gjorde.
MB: Ja, det er jo netop dét der med at lave noget til så mange forskellige typer som muligt.
MHN: Altså, Julie og jeg, en anden Mindspotter, var i Sverige for en måned siden og holde et oplæg. Fordi de gør...
altså Spotmobilen... De vil også opbygge noget lignende. Der spurgte de nemlig også, at hvis I laver den her type
events, forskrækker I så ikke... jager I så ikke andre typer unge væk? Fordi det er ikke os eller sådan noget. Altså, så
man får et forkert brand. Men der er Aarhus så stor, at hvis vi er synlige ét sted, så bliver vi ikke nødvendigvis synlige
for de andre, sådan at de bliver skræmt væk. Og samtidig er... Altså, de autonome og hvad skal man sige, pop-tøserne
(Griner) Altså, de kan....Det er jo bare, at i nogle sammenhænge har de fælles interesser osv. Men jeg tænker mere, at
det er nogle andre grupper, der kan være lidt svære at få fat i, og der kunne... Altså, vi laver også nogle tiltag på
gymnasierne...omkring det her Mindspot panel, det ved jeg ikke om du har hørt om? (TA: Jo) Og det kører lidt trægt i
starten, men nu begynder det alligevel at (uhørligt).
MB: Vi har prøvet at finde nogen sammen til et Mindspot panel, og så har vi også arbejdet med at få nogle
ambassadører på nogle gymnasier, som sådan kunne være med til at sprede budskabet. På nogle gymnasier er det
bare kørt helt fint, og på andre har det været svært at få kontakt, hvor det ikke er blevet til noget endnu. Men som vi
stadigvæk arbejder på.
TA: Hvis nu I skulle forestille jer sådan en ønsketænkning.....en helt perfekt facebook side... Hvordan ser den så ud,
hvis den skulle understøtte alt det, I gerne ville?
MB: Altså, først og fremmest forestiller jeg selvfølgelig flere medlemmer, så at der kunne være noget (uhørligt). Altså,
hvor der kunne være noget mere aktivitet, fordi at mange af de ting vi ligesom… Hvis vi kaster en eller anden status
opdatering ud, hvor vi sådan... et åbent spørgsmål, så viser det, at der ikke er nogle, der sådan kommer med noget til
det. F.eks. kan jeg huske den gang, der var en statusopdatering med en brainstorm over et eller andet arrangement
f.eks. ... Om det var en god idé eller ej. Og der var ikke rigtig nogen, der sådan deltog i det. Det ville have været fedt,
hvis der var mange der sådan: "Ej, det er ikke en god idé. I kunne også lave det her på den måde" Det synes jeg kunne
være rigtig fedt, hvis det var derpå. Men ellers så forestiller jeg mig også, at der sådan skulle være løbende forskellige
ting derinde. Og det vil jeg også begynde mere på. F.eks. at begynde at lægge nogle videoklip op fra vores
arrangementer osv., men jeg synes, det kunne være fedt, hvis der var flere, der sådan gik ind på den og skrev. For nu er
det ligesom bare sådan en envejskommunikation, hvor facebook jo faktisk ikke sådan... Det er jo ikke lige helt formålet
med facebook. Så det ville være fedt, hvis der var andre, der skrev inde på vores facebookside, og der også bare sådan
kunne være lidt debat, hvis man lagde op til det.
MHN: Det tror jeg. Altså mere levende (MB: Ja) både for brugeren, men også for os selv. Altså i forhold til, hvad vi
lægger ud. Men det er en svær målgruppe. (MB: Ja, det er det) Fordi vi kan jo være til forskellige konkurrencer, og vi
kan høre, at det er den samme problematik, der går igen rigtig mange steder.
MB: Det er lidt svært, det der med, at få fat i de unge, både sådan til arrangementerne, men også facebook og få dem
til at gøre det. Fordi mange af tingene kan man godt synes; ”Ej det lyder fint, det vil jeg gerne.” Eller; ”Jeg vil gerne
være en del af den gruppe eller vil gerne komme til et arrangement.” Men der er bare et stykke fra at synes det, til så
også at gøre det.
TA: Hvad vil I gerne have dem til inde på facebook? Altså, hvordan skal de agere, hvis I skulle...?
MB: Fordi, vi netop arbejder med det, med at de skulle komme idéer til os, som vi kan videreføre, lave nogle
arrangementer, så kunne det jo være fedt hvis nogle af brugere skrev : "Ej, hej Mindspot. Vil i ikke være med til at lave
det her arrangement. Jeg har en idé" Det er jo lidt det, vi søger. Men det får vi bare ikke rigtig fra nogen, og det vil
facebook jo være genial til, at det kunne ske den vej igennem. (TA: Ja)
TA: Har I andre platforme, hvor I kunne gøre det, eller er facebook den, der er mest oplagt?
MHN: Altså, vi har andre platforme, men det er den mest… Facebook er den mest oplagte. Alternativet er i
virkeligheden face-to-face. Vi laver nogle workshops, hvor vi spørger om, hvad vi skal gøre. Det har vi jo gjort i nogle
sammenhænge. Simpelthen inviteret nogle unge herind og så diskuteret, kommet med nogle idéer og sådan noget, og
det virker også fint. Men det kunne også være meget godt, hvis vi på en eller anden måde kunne lykkedes med, at det
ikke kun var os, der kastede idéer ud, eller at de kom med en idé. "Hej Mindspot, vil I være med til det her?" Jeg tror
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faktisk også gerne, at vi vil have det her med, at en ung inde på facebook skrev: "Jeg har den her idé. Jeg kunne
egentlig godt tænke mig at gøre det her" Og så der var andre, der sagde: "Hov, det vil jeg gerne være med til."
MB: Ja, præcis. At brugerne sammen kunne diskutere eller komme frem til det.
MHN: Og hvor Mindspot ikke nødvendigvis skal have nogle rolle i det, andet, end det skal lige tilfældigvis være der, vi
kan finde nogle, vi måske kan få til at være med på idéen. Det har vi faktisk forsøgt i nogle andre... med nogle andre
elektroniske løsninger, men det er lidt svært at få det til at lykkedes. Der synes jeg faktisk, at facebook er det bedste,
for der er mange, der hænger ud der på facebook. Så spørgsmålet er bare... egentlig mere.....Altså, jeg tror i
virkeligheden, det handler om at få løbet det i gang, fordi hvis der først er nogle, der gør det derinde, så vil andre også
gøre det. Og det er det, der er en lidt sværere kunst, tror jeg. Det er, at få nogen til at gøre det. Så kan man selvfølgelig
snyde lidt ved at få nogle, man kender, til at gøre det ikke? Men det vil jo være lidt snyd. Men det er jo sådan nogle
gange, man får (uhørligt). (MB: Måske et middel til at få det i gang) Ja, fordi det er nogle gange midlet til at få nogle
ting til at ske, at man i virkeligheden snyder lidt på vægtskålen, ved at få nogle til at starte en diskussion på facebook,
eller hvad det nu er,… Som så åbner øjnene for nogle andre, for at; ” Jamen, hov, det kan da også bruges" osv.
(uhørligt) Det er altså... Men så skal vi også gå ud fra, at facebook også udvikler sig. Der skal vi så også følge med og
hele tænke nye måder, hvorpå vi gør det, og der skal vi måske i virkeligheden også blive bedre til at kigge på, hvordan
man gør andre steder. Her tænker jeg udenfor Danmarks grænser, altså man kunne jo måske godt lære noget af
amerikanerne, ikke?
MB: Noget nyt på facebook er vel netop også noget, der hedder ”Questions” eller et eller andet med nogle spørgsmål,
hvor man kan stille nogle spørgsmål ud. Og det vil jo også være meget fedt i forhold til Mindspot, hvis det kunne virke,
og man ville få noget respons.
MHN: Man kunne sagtens tænke ind, om man skulle integrere nogle mere bibliotekariske,… hvad skal man sige, services i det. Altså, sådan lidt lektiehjælp eller bestemte bibliotekarer. Altså, vi har diskuteret,… Nu kan jeg ikke huske,
om det var dig, der kom med idéen, (Henvendt til Mette Bisgaard) Altså, der var én, der tog lektiehjælp op, ikke, og jeg
synes egentlig, det er en rigtig god idé. Vi har den bare i forvejen i en eller anden form, ikke?
TA: Hvordan? Elektronisk eller?
MHN: Nej, ikke elektronisk, men man kunne måske godt…. Men så skal vi igen have pengene til at udvikle et,… Men
man kunne godt gøre sig nogle overvejelser i den retning også i forhold til facebooksiden. Altså, måske rent faktisk
skrive nogle... Det er nok urealistisk, at man kunne stille spørgsmål... Man kan jo godt stille spørgsmål, men det er nok
urealistisk, at man kan få svar hele dagen, men kan kunne godt overveje om der var nogle perioder, hvor man havde
en eller anden service: ”Spørg en bibliotekar” eller ”Spørg en Mindspotter”, hvor man kunne spørge om et eller andet,
og så får man svar. Og bygge den ind på facebook.
MB: Det vil i hvert fald give lidt trafik måske, på en eller anden måde.
MHN: Men man skal jo ikke bare gøre det. Altså, vi skal jo gennemtænke det, inden vi gør det. Hvad er det, vi gerne vil
opnå osv. osv., inden vi gør det. Det er jo sådan en ting der… Fordi, ellers ender det bare med igen ligesom, at vi har tre
grupper, og vi gør det bare for at gøre det.
MB: Ja.
TA: Men hvor meget tid går der lige nu med Facebook?
MB: Altså, jeg opdaterer den og laver statusopdateringer, lægger nogle videoer ind, og det er sådan specielt, når det er
relevant i forhold til et arrangement eller noget vi laver. Fordi vi netop har opdaget det der med, at der ikke rigtig er
nogen respons, hvis man kaster et spørgsmål ud. Altså, vi bruger den sådan til reklame, sådan, om en uge eller to uger,
er der det her arrangement, og så skriver vi sådan løbende: "Husk det her arrangement her og se eventen eller se den
her film med dem, der lige har spillet i Bruuns Galleri" eller... Og så har vi også sådan bare skrevet noget med, at vi
deltager i det her arrangement eller et eller andet. Hvis det ikke er noget selve Mindspot står for. Men noget, f.eks.
nogle netværk, står får. Så viser vi også der, at det her, er vi med i. Så dét er det, vi primært gør. Men nogle gange er
det også... kan det godt være lidt svært at finde på; ”Nå, hvad skal man nu skrive ind i statusopdateringen, hvis der
ikke er et arrangement at linke til, og hvis der ikke er sket noget nyt på hjemmesiden?” Fordi, at man synes......føler
måske, at det ikke virker så meget, hvis man bare skriver: "Er det et godt forslag?".
MHN: Problemet er jo, at vi har nogle døde perioder, kan man sige, altså fra 1.december til 1 januar... undskyld 1.
februar (uhørligt) osv. ikke?
MB: Også bare sådan, ja en periode, hvor der ikke er så mange, der har tid til det.
MHN: Og vores erfaringer er egentlige også, at arrangementer i,... Du skal ikke særlig langt ind i december f.eks., før at
så har folk travlt med alt muligt jule-agtigt; julefrokoster og alt mulig andet. Så interessen er der egentlig ikke, men
samtidig; at ligge død i to måneder det samme år og sommerferien. Det duer jo heller ikke.
MB: Nej, det er i hvert fald farligt i forhold til facebook, fordi at man jævnlig ser, at; ”Hov, nu siger Mindspot det her.”
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MHN: Og der har vi altså... Altså, vi har aldrig rigtig fået gjort noget. Vi har jo diskuteret, om at vores hjemmeside
måske også skulle bruges lidt mere til andre ting, end vores egne tilbud. Altså, at Mindspotterne f.eks., hvis de har
været til en god koncert eller læst en god bog eller et eller andet, faktisk skrev en artikel inde på vores hjemmeside, for
at gøre den levende, og for at det også i virkeligheden... Fordi, vi vil jo i virkeligheden gerne have, at det skal handle
om, hvad er det er, der sker omkring unge her i Aarhus, og det kunne man måske godt prøve, på en eller anden facon,
at overføre til facebook. Altså, selvfølgelig ikke skrive en lang stil, men altså...
MB: Men man kan jo sagtens nævne i en statusopdatering, at; ”Der sker dét og dét her i Aarhus, det er rigtig fedt, prøv
det.” Eller et eller andet.
MHN: Fordi altså... Jeg ved det ikke. Man kunne også godt forestille sig, at vi måske nogle gange er lidt for inaktive i
perioder på facebook. Og det også med til, at vi måske ikke er så synlige, fordi vi bliver jo også synlige ved, at vi er
aktive derinde, ikke?
TA: Hvor bevidst er I om at skulle fortælle historier? Altså, om jer selv, kan man sige, altså, klassisk storytelling og
sådan noget?
MHN: Jeg tror, vi er for dårlige til det.
MB: Det gør vi jo ikke, ikke rigtigt nej (MHN: Nej) (TA: Ok)
MHN: Altså, jeg synes, vi burde gøre det, men det er igen det, at det kræver tid, ikke?
MB: Men, ja fordi nogle gange tænker jeg også, at man også godt kunne, på facebook, bare skrive: "Lige nu arbejder vi
med det her i Mindspot." Eller et eller andet. Altså bare sådan for, at de skal vide, hvad vi laver. Sådan kunne man
også godt gøre det, men ja...
TA: Men hvor meget af din tid går med facebook? Altså, jeg tænker... Det er mere fordi, jeg kommer udefra og har
ikke rigtig (uhørligt).
MB: Helt klart meget, i forhold til det, jeg ellers skal lave, fordi det er jo primært… Jeg bruger det til de her
statusopdateringer eller opretter events osv. Så hvis der er en event, så opretter jeg det derinde og så efterfølgende
lægger jeg noget ud derfra. Altså, det kan enten være mig eller nogle af de andre, der så lægger billeder ud på
facebook. Det har vi lige gjort med arrangementet i Bruuns Galleri, både lagde billeder ud på Facebook og lagde en
film derud og skrev noget om, at nu kunne de høre det. Og så optakten til selve arrangementet… Så nej, ikke altså
sådan, ikke så meget i forhold til den side.
TA: Altså, der ikke sådan den store koncentrerede tid..."Nu har vi to timer sat af til:..."?
MB: Nej, det er mere...Ne,j fordi det er mere i forhold til, når at der lige sker noget, at vi bruger det på facebook.
TA: Ok. Hvis nu I skal forestille jer siden, må det så blive, fordi I er i gang med at afvikle de andre, om et års tid?
Hvordan skal den så helst se ud? Hvordan forestiller I jer den, sådan realistisk, skal se ud?
MHN: Uh ja, det er svært at sige, altså...
MB: Altså, ja selvfølgelig igen, det med, at det forhåbentligt er blevet spredt ud til flere mennesker, men noget af det...
Grunden til ,at vi også begynder og er begyndt at lægge billeder og videoer ud på selve facebook, er jo også, fordi vi
gerne vil have dem til at måske at tagge hinanden i billeder, der har noget med Mindspot at gøre eller skrive en
kommentar til filmen. Skrive en kommentar til billederne. Men det har vi heller ikke rigtig oplevet endnu. At der er
nogen, der har gjort. Så på den måde vil vi også gerne have, at folk vil være mere aktive derinde, altså bare sådan: "Se
du er med på et billede fra Mindspot" eller "Ej, det er sjovt det her." Eller et eller andet, og så knytte en kommentar til
det. Så der, netop, er den der større aktivitet.
TA: Men hvad har I tænkt jer at gøre for, at det bliver... fremover? (Smiler)
MHN: Altså, jeg vil tror, at vi skal tænke den der pr-strategi ind. Nu er den forholdsvis ny, ikke? og det er forholdsvis nyt
for os at arbejde med det. Men jeg tror, det handler om, at vi simpelthen opstiller nogle planer i forhold til det. Men
der vil altid være den her med, tror jeg... at... der vil være perioder der...
MB: Ja, men jeg tror bare sådan, at det er ret svært for os at påvirke aktiviteten af brugerne, fordi... at det er svært at
få os til at sige til dem: ”Husk at gå ind og skriv en kommentarer." Eller et eller andet. Det skulle gerne være dem... Det
skulle forhåbentlig gerne være naturligt, at de også gjorde det, og det har jeg svært ved at se, hvordan man sådan
direkte skal påvirke den aktivitet. Ja, det ved jeg faktisk ikke helt hvad midlet ville være til, at få det til at ske.
MHN: Altså, jeg tror, igen, at netværk måske, hvad hedder det... at vi... Fordi meget af vores netværk foregår ikke via
facebook. Det foregår via andre,… altså via mail eller telefon osv. Så det handler i virkeligheden om måske at få vores
netværk til at udbrede siden. Det er den ene ting, og den anden ting, er de her ambassadører vi prøver på at få op at
stå. Nu må du lige rette mig,(Henvendt til Mette Bisgaard) nu kan jeg ikke huske om der kommer et nyt ungebyråd
(MB: Jo, det gør der) Dem kunne man jo også arbejde med... for de er jo præcis i målgruppen. Dem kunne man måske
også godt arbejde lidt mere målrettet med, i forhold til... Men man skal jo så stadigvæk... Det er jo ikke nok bare at få
folk til at gå ind på siden, der skal jo også være noget, der får folk til at blive der. Og får dem til at opsøge siden igen.

Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 186 af 372

MB: Meget handler jo om, at folk ordentligt ved, hvad Mindspot er, og hvad Mindspot går ud på, så jeg tror det er
derfor, vi ikke har særlig mange på vores facebookside. Også f.eks. når vi er kommet i Byrådet, hvor det er nogle lidt
yngre... hvor vi har snakket om Mindspot. Der har vi hørt, hvor de f.eks. har snakket om kulturtilbud i Aarhus, hvad de
godt kunne tænke sig. Der har de nævnt rigtig mange af de ting, som Mindspot faktisk laver, så derfor har de ikke
været til arrangementerne. Sådan en overordnet pr-strategi skal også bare være at få folk til at vide hvad Mindspot er,
og det tror jeg er nødt til at gøre sig gældende, før der er nogen der bliver aktive på facebook.
MHN: Men man er også nødt til at anerkende, at de er flyvske. (MB: Ja, de har så mange tilbud) Mandag kan de være
helt vilde med den ide du har, og torsdag hvor arrangementet foregår, så er der lige en kammerat der ringer og så
videre. Vi havde også en der faktisk skulle spille finale til et af vores arrangementer i det der Guitarhero, der lige
pludselig havde kærestesorger og forsvandt (Smiler).
MB: (Smiler) Der er også lang vej fra, at man synes det er fedt, til at man gør det. Også når man har nævnt over for
flere, hvad vi lige kom ud til, og hvad Mindspot er, "Ej, det lyder fedt, og jeg vil gerne komme til det der arrangement"
Men de har så mange ting, de bliver tilbudt. Og der er også nogle gange, hvor… Jo, der er mange ting, de kan tage til i
Aarhus, men det er også tiltrækkende bare at blive derhjemme. For der er også så meget andet, man kan lave. Så det
er virkelig med at trække de unge TIL tingene.
MHN: Og vi kan jo se, selv på facebook… DE her tilmelder sig til vores arrangementer, men det er nogle helt andre der
kommer. (Smiler)
TA: Hvor meget er du… Fordi nu er det dig, der opdaterer... Men Mindspot har et brand og en identitet, kan man
sige, men hvor meget af din egen identitet er inde over, når du opdaterer? Hvor meget er du bevidst om, "at tale på
vegne af…"?
MB: Nåh, jamen, der synes jeg mest, at jeg taler på vegne af Mindspot. Og dét vi har snakket om her, eller hvilke
arrangementer Mindspot arrangerer. Så det synes jeg ikke. Det er selvfølgelig mine formuleringer, men ellers synes jeg
ikke der er så meget... nej.
MHN: Det, synes jeg så faktisk, er noget, vi skal overveje. Fordi det synes jeg måske i virkeligheden er lidt forkert.
TA: Hvorfor?
MHN: Fordi jeg tror, det er vigtigt at sætte sig selv på spil... det lyder så voldsomt, men jeg tror det er vigtigt, at man
viser sin person. Det tror jeg folk godt kan lide, at man sætter sin personlighed lidt på spil.
MB: Men så tror jeg bare, du skal have en anden drejning på, i forhold til hvordan vi ligesom laver opdateringerne. For
den måde den har nu, der synes jeg nærmest ikke, man kan gøre noget personligt over det, ved at skrive "Hey, kom til
vores arrangement på tirsdag". Det er lidt svært at gøre... på den måde... Så skal det være, fordi, man skriver et eller
andet om, at "Jeg sidder lige nu og arbejder med dét her i Mindspot... Jeg glæder mig til det her arrangement skal
finde sted." Sådan nogle opdateringer kunne man også godt have. Men sådan som vi bruger det lige nu, så synes jeg
ikke rigtig, at det kan være muligt.
MHN: Men man kunne godt tage en diskussion om det, synes jeg, for det ville jeg faktisk synes var meget fedt, hvis...
MB: Altså, jeg har tit tænkt over, om man i virkeligheden skulle lave de der med, hvad man sidder og arbejder med lige
nu. Men så har jeg bare ikke vidst, om det var for mærkeligt. Også fordi,… så synes jeg også, at det ville kræve ,at vi
alle sammen i Mindspot gik ind og gjorde det, så de ikke bare vidste, hvad JEG sidder og arbejder med. For de er jo lidt
forskellige, nogle af de ting jeg udvikler, og jeg arbejder med i forhold til nogle af de andre.
TA: Har I nogen gange siddet og haft en opdatering og skrevet dit navn nede i bunden: "…Hilsen Mette"?
MHN: Altså, det synes jeg sagtens vi kunne diskutere. Der er selvfølgelig en grænse for, hvor meget vi kan gøre det. Vi
kan ikke bare skrive alt muligt, for vi er en kummunal institution, men jeg ville ikke have noget i mod, at Mette
underskrev med sig selv og var lidt mere personlig. Og der måtte også godt være noget humor og sådan nogle ting
ikke?
MB: For det kunne man nemlig også gøre, hvis man gerne ville sige nogle ting. ”Jeg har lige set det i Aarhus. Det synes
jeg var rigtig dårligt, eller det synes jeg, var rigtig godt. Hilsen..." Så de vidste, at det var mig, der havde opdateret det.
MHN: Det ville jeg ikke have noget problem med, men det er selvfølgelig noget, vi skal snakke om. Det kunne godt
være, at det ville virke lidt mere...
MB: Det ville blive personligt på en anden måde, i hvert fald.
MHN: Ja og måske kunne det også virke lidt tiltrækkende? Men jeg tror, det er noget, man skal have en ordentlig snak
om og en ordentlig strategi for; hvordan gør vi det her? Og nu tænker jeg ikke... Venstres spindoktor-agtigt i forhold til
hvad man ikke må osv. (Smiler) Men jeg tror alligevel, at man skal have en strategi for det. Være enige om, hvordan
gør vi det her? Men det synes jeg godt, man kunne gøre. Det er også med til at gøre det lidt mere levende.
TA: Jeg tror ikke, jeg har så meget mere... Jo, hvor mange er det der er i gruppen omkring Mindspot.
MB: Vi er 4 Mindspottere...
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MHN: Og 2 mindkeepere.. Altså, vi er lige skiftet fra at gå fra 5 til... En mindkeeper er smuttet og en Mindspotter er
smuttet.
TA: Og hvad var det nu du læste?
MB: Jeg læser statskundskab.
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Forskningsspørgsmål

Interviewspørgsmål

Hvilket formål
kan et
folkebibliotek have
med at etablere en
profil eller en side
på facebook, og
hvordan vurderer
de selv profilens
eller siden succes?

Inden vi går i gang vil jeg lige høre, hvad din uddannelse er og hvad din officielle
stilling er?
Vil du fortælle mig lidt om Århus Hovedbibliotek og hvad bibliotekets
grundlæggende funktioner er?
Hvordan vil du beskrive lidt mere uddybende, de målsætninger og det formål
biblioteket har?
Hvordan er Hovedbibliotekets medarbejdere organiseret? (Teams)
Hvem er det, set med dine øjne, der kommer og bruger Aarhus Hovedbibliotek?
Hvis vi skal tale om Hovedbibliotekets arbejde med facebook, kan du så fortælle
lidt om, hvordan ideen opstod med at ville være på facebook?
Hvorfor har I valgt at anvende facebook?
Hvad vil i gerne opnå med at have en facebookside?
I mange andre kommuner, har man valgt at etablere en profil eller en side for alle
kommunens biblioteker. Hvorfor har I ikke gjort det samme her?
Hvor stor er gruppen bag projektet?
Hvem er helt præcist med? (Navne)
Hvad er din egen rolle, din egen motivation i forbindelse med at bruge facebook?
Hvordan oplever du holdningen er blandt hele personalegruppen på Aarhus
Bibliotek, til at bruge facebook som redskab i forbindelse med det bibliotekariske
arbejde?
Har du en idé om, om, hvor mange andre projekter på Århus kommunes
biblioteker, der ligeledes arbejder med facebook?
Jeg ved, at I for nylig havde en profil og ikke bare en side for biblioteket. Vil du
fortælle lidt om, hvorfor I ikke længere har en profil?
Hvorfor valgte I oprindeligt en profil?

Hvis du tænker tilbage på den gamle profil. Hvordan oplevede du så dens levetid?
Vidste I fra starten, hvad I ville med profilen?
Hvordan brugte I profilen?
Hvordan hvervede I ”venner” til profilen?
Hvor stort var dens netværk?
Hvordan oplevede du profilens vækst? Opnåede I hurtigt netværkets størrelse?
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Hvordan oplevede du netværkets lyst til at interagere med Hovedbiblioteket
igennem profilen?
Var netværket stort nok, set med dine øjne?
Hvorfor (ikke)?
Synes, du at jeres netværk var aktivt nok i forhold til de opdateringer I lavede?
Hvorfor (ikke)?
Hvis du nu tænker på den nye facebookside, hvordan oplever du så den i forhold til
den gamle profil?
Har jeres strategi ændret sig?
Hvordan bruger I den til nu?
Der er ikke så meget på siden endnu, men med øje for det indhold der ER, synes,
du også her, at jeres netværk(ikke) er aktivt nok i forhold til de opdateringer I
laver?
Hvad kan grunden til forskellen være?
Er det et problem, hvis brugerne ikke responderer mere, end de gør nu på profilen?
Vil du fortælle lidt om, hvordan I indtil nu har hvervet kontakter til den nye side?
Steen Nielsen fra Gaming-projektet, nævnte i mit interview med ham her et par
uger siden, at I der arbejdede med Hovedbibliotekets profil og side, har haft en
smart måde at overføre den oprindeligt profils netværk til en side.
Hvordan har I gjort det?
Ved du hvordan de teknisk har oplevet det, hvis de automatisk er blevet flyttet fra
en profil til en side.
Hvordan, vurderer du, at jeres netværk har modtaget overgangen fra profil til side?
Hvor stor en andel af sidens kontakter vil du anslå, har en faglig tilknytning til
biblioteksverdenen, altså enten har en uddannelse som f.eks. bibliotekar, eller er
ansat ved et bibliotek?
Er det et problem for jer, hvis en rigtig stor del af profilens netværk reelt skulle vise
sig at have en biblioteksfaglig tilknytning?
Er netværket stort nok?
Kan du fortælle lidt om, hvorfor skal man kunne trykke ”like” om Aarhus
Hovedbibliotek på facebook?
Hvad skal man få ud af, at være tilknyttet siden?
Hvem er hovedmålgruppen for facebooksiden?
(Er det den samme som for hele biblioteket)
Hvorfor vil du mene, at målgruppen på facebook (ikke) adskiller den sig fra hele
biblioteket?
Hvis du skulle beskrive en succesfuld side på facebook for Hovedbiblioteket,
hvordan synes du så den skulle fungere?
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Hvad ønsker du dig ideelt set af sidens netværk? Hvordan ville du helst have, at de
skal opleve og bruge siden?
Føler du, at I har opnået det, du beskriver?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Har I sat nogle officielle kvantificerbare mål I skal opnå med arbejdet med profilen?
(F.eks. at siden skal opnå et vist antal ”likes” eller opnå en vis målbar respons på
det, I oploader via profilen)
Hvorfor/ hvorfor ikke?
Hvad ville gøre hele facebook-projektet til en succes?
Hvor meget betyder udlånstal og besøgstal til jeres arrangementer i jeres egen
bedømmelse af hele projektet?
Hvad betyder ellers noget for jer i bedømmelsen af projektet?

Hvordan anvender
folkebibliotekerne
facebook i praksis?

Jeg ved, at du også er tilknyttet projektet om Gaming, som du er projektleder for.
Kan du fortælle lidt om, hvordan Hovedbibliotekets side indgår i forhold til din
daglige arbejdsdag?
Hvem opdaterer profilen? (Hvor mange forskellige personer har adgang til den og
opdaterer den?)
Hvordan udvælger I det indhold, som skal deles via siden/profilen?
Hvem udvælger det?
Hvilke overvejelser gør I jer over de links, billeder og videoer, I deler på siden?
Hvorfor vælger i netop dem?
Har I en politik for, hvor ofte I skal opdatere profilen?
I har en nogle billeder af det nye bibliotek liggende på profilen, men I har ikke så
mange andre billeder tilknyttet, hvorfor ikke?
I laver ikke jeres egne videoer om Hovedbiblioteket, som I oploader, hvorfor ikke?
I inviterer til bibliotekets arrangementer via begivenhedsfunktionen på profilen og
gjorde det også gennem den gamle formoder jeg. Har I generelt stor interesse for
de arrangementer, biblioteket afholder?
Hvordan vil du vurdere facebooksidens indflydelse på antallet af fremmødte til
arrangementerne?
Dukker der normalt dét antal personer op, som melder sig til begivenhederne på
facebook?
Hvor oplyser I ellers om arrangementerne?
Hvordan vil I gerne fremstå som afsender igennem profilen, kan du sætte nogle
nøgleord på?
Har I et bestemt brand eller en identitet I arbejder ud fra?
Hvorfor ikke?
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Kan du fortælle lidt om den sprogbrug I anvender på siden? Hvilke overvejelser
ligger bag måden, I kommunikerer på siden?
Hvordan vil du beskrive sidens netværk? – hvem trykker ”synes godt om” set med
dine øjne?
Hvad er positiv respons for dig?
Hvilke emner fornemmer du, skaber mest debat/respons både på den gamle profil
og på den nye?
Hvis du skulle forestille dig et ønske-netværk, der reagerede præcist, som I gerne
ville have det, hvordan opførte de sig så?
Vurderer du, at siden reelt fungerer, som I ønsker det?
Hvorfor?
Hvad ville du gerne se anderledes? På hvilke punkter?
I hvor høj grad har I skulle prøve jer frem med at få facebookprofilen til at fungere?

Fremtiden

Hvis du skal tænke fremad, hvordan forstiller du dig så, at profilen skal se ud og
fungere om et års tid?
Hvilke ambitioner har du selv på sigt med arbejdet?
Er det realistiske mål?
Vil arbejdet med profilen fortsætte som hidtil?
Hvor længe forestiller du dig, at arbejdet med facebook skal forløbe?
Hvem skal varetage profilen, hvis projektet ender, eller du finder et andet arbejde?
Hvad vurderer du, at det ville betyde for biblioteket, hvis der ikke var en
facebookprofil?
Kan I ikke frygte, at facebook er en dille, der dør ud igen, ligesom eksempelvis
second life, var det for nogle biblioteker førhen?

Tak for din tid.
Transskriberingen fremsendes til godkendelse, så snart som muligt.
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______________________________________________________________________________________
Transskription af Interview med Lisbeth Overgaard Nielsen, repræsentant for projektet Aarhus
Hovedbibliotek , d. 13/04-11. Interviewet er foretaget af Tina Andersen
Tina Andersen: TA
Lisbeth Overgaard Nielsen: LN

______________________________________________________________________________________
TA: Din faglige baggrund? Hvad er det?
LN: Jeg er cand. mag. fra Nordisk sprog og litteratur og Medievidenskab ved Aarhus Universitet og har en ph.d. fra
Æstetik og Kultur – også Aarhus Universitet. (TA:OK) ...Og så har jeg arbejdet med… eller så har jeg undervist nogle år
på Medievidenskab i Aarhus. Øhm… og i Medieanalyse og Kommunikation og Politisk Kommunikation… Og Film…
Haha – det var meget bredt (Smiler)… Og så kom jeg til biblioteksverdenen.
TA: Ja, ok.
LN: Så det var noget af et spring jo.(Smiler)
TA: Ja, så cand. mag? Hvorfor er det blevet biblioteksverdenen, så?
LN: Altså, egentlig, var det meningen, jeg altså… overvejede, om det skulle være forskningen, ikke? Det var også derfor
jeg tog en ph.d… Det var sådan set ikke noget, jeg havde planlagt fra barnsben af… Så har jeg undervist på
universitetet i nogle år… og arbejde også en smule med forskning, men ville egentlig gerne prøve noget andet. Og da
jeg arbejdede med noget kommunikation og reklame, så tænkte jeg, at jeg godt ville prøve kommunikationsbranchen
af. Og var ude at prøve reklamebranchen. Men der skulle jeg ikke være. (TA: Nej) Det var en hel anden verden, kan
man sige, ikke? Også med rigtig gode og spændende ting, men også nogle, synes jeg, udfordringer, i forhold til at være
humanist og så videre, ikke? (TA: Jo) Og så tænkte jeg; jeg ville egentlig stadigvæk gerne arbejde med kommunikation
og forskellige ting og kiggede på forskellige steder og begyndte at kigge på biblioteksverdenen. Og inde at kigge på
Statsbiblioteket og Randers Bibliotek, også kommunikationsstillinger. Og kom så ind her, i… et vikariat, som
porteføljekonsulent. Det er sådan, så er man konsulent på udviklingsprojekterne her på stedet. Så det var egentlig ikke
så meget kommunikation – det var selvfølgelig en del af det og så videre, ikke. Og der var jeg et år, og nu arbejder jeg
som projektleder på forskellige projekter, bl.a. Gaming-projektet. Så jeg arbejder med udviklingsprojekter… men er så
også den, der tit arbejder med kommunikation og PR i forhold til arrangementer, og hvordan vi profilerer vores
arrangementer generelt… Og så er facebooken (Smiler) så også bare blevet en af dem, som jeg tog fat i, fordi den bare
lå og faktisk ikke rigtig gjorde noget. Der var intet liv derinde. Den var oprettet, og så var der intet liv derinde. Og så
tog jeg fat på den. Og det var bare noget jeg gjorde, så det var ikke sådan noget, man rigtig prioriterede på det
tidspunkt.
TA: Ok, hvornår blev den…? Det vil sige ,der har været en gammel profil, er det ikke korrekt?
LN: Jo, det er sådan en længere historie faktisk. Der har været en… Først var der en virksomhedsprofil og den lå og
havde de her 67 fans, eller sådan et eller andet, ikke? (TA: Ok) Og den lå, og der skete ikke noget, og så prøvede jeg at
undersøge, hvad andre biblioteker gjorde, og der kunne jeg se, at der var mange, der havde venneprofiler, eller
vennesider i stedet for. Og det tænkte jeg, at det var nemmere, fordi man så kunne invitere nogen til at komme ind, så
det var sådan mere den aktive søgen ud, ikke? … Til at få nogle folk ind. Og jeg talte med Litteratursiden, som også
har… Litteratursiden.dk, som også har redaktion her, og de havde også en venneside med deres facebook. Og så
tænkte jeg, altså, så mange biblioteker gør det, og sådan… Jeg kunne jo godt se, at vi er jo ikke et menneske, vel, men
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en virksomhed, en organisation, ikke? Men jeg tænkte; ”Nej, det gør vi også.” Det var jo smartere… Og der oprettede
jeg så vennesiden… Og i starten var jeg meget aktiv på den, med at få folk ind og klikkede nærmest alle, der blev
forslået ind, ikke? Og så begyndte det bare at køre af selv. Så kom der jo snart mellem 3 og 5 om dagen, der gerne ville
være ”venner ”med os, automatisk. Så der stoppede jeg med at gøre noget aktivt, ikke? Så havde vi den kørende... Og
den havde vi kørende sidste år. Det er to år siden jeg startede her, så det er ikke så lang en historik… Og den havde vi
så kørende sidste år, og den kom op på en 1100 venner eller noget, sådan uden at gøre det helt store… Og så lige
pludselig… Har du så hørt om den her ”facebook-døden” (smiler) for bibliotekerne, der kom. Lige pludselig, hvor de
overnight lukkede flere facebookprofiler? Og det var netop, fordi det var vennesider og i strid med facebookpolitikken, ikke? Og der blev jeg selvfølgelig også helt panisk og; ”Hvad skulle vi gøre?” Og jeg skyndte mig at oprette
en virksomhedsside, for den havde jeg i sin tid slettet, fordi det var dumt at have to sider, ikke? Så jeg oprettede en
virksomhedsside og forsøgte så flytte folk over ved at lave en nedtælling; ”At om 3 uger flytter vi over, fordi vi er nødt
til …bla, bla, bla..” og prøvede at lave en nedtælling. Og sådan, hver tredje dag, kom jeg; ”Nu er der 12 dage, nu er der
9 dage…” Prøvede sådan at køre den ned, ikke, men fik ikke flyttet mere end 100. Det var simpelthen så svært… Og
det er jo også det… At jeg da også selv… At der skal mere til for mig at blive fan af en side eller til at trykke ”like” om
en side, end der egentlig skal til for at blive venner med nogen. Der er sådan en eller anden forskel dér, ikke? Så det
var enormt svært. Og så havde jeg de to sider kørende, parallelt, ikke? Og det var enormt træls, fordi jeg skulle lægge
tingene ind begge steder. Nogle ting kunne man jo godt lave en ”share” på, men der er også noget som
arrangementer, som skal oprettes manuelt inde i systemet for at ligge som arrangementer og ikke som noget, der
bare køre ned ad siden. (TA: Ja) Så derfor… Men samtidig var der tanker om her, at man skulle lave en fælles
facebookside for hele… Altså, alle Aarhus Kommunes Biblioteker. (TA: Ja) Og så længe jeg ikke vidste, hvad der kom ud
af det, ville jeg ikke slette… Hvad skal man sige… Den venneside, vi havde med 1200 venner på… For det var jo lidt
dumt, hvis nu man skulle til at lave en helt ny side, så var det træls at skulle til at lave en ny-ny, ikke? Men hvis man
skulle til at lave ny fælles-side, så ville det dog være rart at kunne sige til de 1200 venner; at nu bliver der altså lavet
den her ene fælles side, og så var det dét. Men arbejdet med en fælles facebookside er midlertidig skrinlagt.Men
inden jeg fik at vide, at det var sat i stå, kørte jeg jo så med de her to sider. Og ville jo enormt gerne slette vennesiden, men på den anden side, det var også meget lidt kun at have 100 ovre på en virksomhedsside. Og så pludselig
blev jeg kontaktet af facebook… Chuck…(Navn red.), at det var i strid med deres politik, at vi havde den her venneside,
og om jeg venligst ville konvertere den til en virksomhedsside, hurtigst muligt. Så det var dog en advarsel jeg fik, i
stedet for, at de bare gjorde, ikke?
TA: Hvordan foregår det praktisk? For det vidste jeg faktisk ikke, at man kunne?
LN: Nej, det vidste jeg nemlig heller ikke, for havde jeg vidst det, så havde jeg gjort det fra starten. Og dét der var
sjovt, det var faktisk, fordi jeg og en kollega ville oprettede facebookplaces… Altså, ville oprette hovedbiblioteket som
et ”place”. Og gøre krav på det her sted, som ”Hovedbiblioteket”. Og jeg tror, at det var, da vi ansøgte om den… Jeg
tror, det er det, der har gjort dem opmærksomme på, at vi var en virksomhed, og at vi ikke var en venneprofil. Jeg
tror, det er der, for tre dage efter kom den der henvendelse fra facebook. Jeg begyndte også at tænkte; ”Skal jeg
skrive til ham Chuck…” Jeg var lidt i tvivl. Kan jeg virkelig konvertere den, og vil jeg få vennerne med, eller hvad? Men
anyway, så var der ikke noget at gøre, for jeg var jo nødt til at gøre det, når nu de havde fået øje på os, ikke? Og det
var jo heller ikke, fordi vi ville lyve eller noget som helst… Men han sendte mig et link, og så trykkede jeg på det, på
lykke og fromme, og så var der en konvertering. Så nu har jeg fået de 1200 venner med over på virksomhedssiden. Og
så gik jeg jo ind og slettede den gamle virksomhedsside. Og så har vi nu den nye virksomhedsside, hvor de 1200
venner er overflyttet. Og han skrev også, ”Ja, det er selvfølgelig, hvis de siger nej…” Altså, vennerne vil flytte med,
med mindre de vælger at træde ud, ikke? Men jeg troede bare ikke, at man kunne konvertere venner til en
virksomhedsside. Og det er nok heller ikke noget de vil have, altså, tænk hvis en kommerciel virksomhed gjorde det.
Det ville jo være lidt frækt, ikke, kan man sige. Men det lykkedes, og så kunne jeg slette vores venneprofil. Så det var
herligt. Med alle vennerne i behold.
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TA: Ja, de er jo så røget automatisk med over på den nye side. Ved du hvordan de har oplevet det? Altså, hvis de
logger ind på deres facebookside, eller deres profil, hvad ser de så, når de ser Aarhus Hovedbibliotek?
LN: Ja, det kan være vi skal gå på nettet. Det er nemmere at se. (Pause i optagelsen) LN: Det, jeg gjorde i sin tid. Du
spurgte, hvordan folk reagerede? (TA: Ja) Hvad fa’en gjorde jeg nu… Inden jeg slettede den gamle venneprofil, der
lagde jeg en statusopdatering derind, som vi sendte ud til alle, om at vi var blevet bedt om at konvertere over til en
virksomhedsside. Og at det ville blive gjort nu. Jeg tror, jeg lod den stå en dag, eller noget. Eller sendte den ud og
slettede den ret hurtigt. Det var mindre end en dag… næsten ikke. Og så tror jeg… Hvad gjorde jeg her inde.. (Kigger
på facebook) ” Kære jer Vi har haft lidt bøvl med vores facebookside, og har nu fået besked på at konvertere vores
venneside til en "Page". Det er hermed gjort, og vi håber, at I alle stadig får glæde af vores mange
kulturarrangementer og nye services.”, skrev jeg. Fordi så…
TA: Som en ny start?
LN: Ja, sådan var det. Ja, for det havde jo været lidt noget rod. (Smiler) Så laver vi en virksomhedsside, og det var vi
godt klar over, at det var sgu ikke så heldigt, sådan at rode rundt på den måde. Men når man kender historien bag, så
kan man næsten forstå, hvordan det er gået, ikke?
TA: Har folk sagt noget?
LN: Nej.
TA: De har overhovedet ikke reageret?
LN: Overhovedet ikke reageret på, at de er blevet flyttet over på en ”page”. Der kunne godt have været nogen, der
blev sure eller et eller andet. Men overhovedet ingen reaktioner. Så… uden problemer. Og interessant link, han sendte
mig der (Smiler), men jeg tror ikke man kan bruge det til andre, fordi jeg tænkte man kunne bruge det til ”Gaming”
f.eks. Så kunne ”Gaming” jo også blive overført på samme måde, ikke? Men da jeg trykkede på det, så var vi inde ved
Hovedbiblioteket med det samme, at det var den her side, der skulle konverteres og sådan noget, ikke? Så jeg tror, at
det var noget, han havde sat op.
TA: Ja, det skal komme fra dem?
LN: Ja, det tror jeg. Men jeg ved det ikke. Jeg har gemt hans mail, du kan få hans… Hvis du vil spørge? TA: Ja, det kan
godt være. (Smiler)
TA: Hvad er grunden til, at I egentlig er på facebook… oprindeligt?
LN: Oprindeligt… tror jeg. Altså, det er jo før min tid. Der tror jeg, man har lavet siden, fordi det gjorde man jo… Og
selvfølgelig skulle vi være der. Og et sted der arbejder med nye medier… det kan ikke nytte noget, at man ikke er de
steder. Og det er det samme med twitter i sin tid. Altså, det skulle man være, ikke? Men så er det typisk også… Det
tror jeg sker mange steder, at man får oprettet den, og så gør man ikke mere ved den. Så fører den egentlig en
hendøende tilværelse. Grunden til, at jeg gerne ville køre den op, da jeg kom her, og så at den bare lå død hen, det var
fordi, jeg syntes, at jeg kunne se nogle muligheder i forhold til facebook. Ikke sådan, at jeg gennemtænkte det
strategisk, eller på et mere overordnet niveau, men mere i forhold til, at en hjemmeside er en passiv side, som folks
skal henvende sig til. Hvor jeg tænkte; ”facebook, der kan vi række ud i stedet for.” Der kan vi gå ud aktivt at gøre et
eller andet. På en anden måde i hvert fald. Lettere gå ud og række ud til folk. Det var tanken med den. Og så tænkte
jeg: ”Den kan i hvert fald bruges til vores arrangementer.” Fordi jeg sad i forvejen og skrev pressemeddelelser og
prøvede at lave noget i forhold til målgrupper og i forhold til, hvordan vi kan kommunikere bedre ud af huset, ikke?
(TA: Jo) Og så tænkte jeg, at der er facebook jo helt oplagt. Til arrangementer i hvert fald. Og det er faktisk også som
arrangementskanal, vi bruger den nu. Og ikke ret meget andet. Der kommer nogle få nyheder med, hvis der er noget,
jeg lige synes er relevant eller interessant. Så smider jeg det på. Men vi spammer den ikke til med nyheder om det ene
og andet. Det er sådan lige en gang i mellem, hvis vi synes, at der er noget, der er godt at få ud over rampen.
TA: Hvorfor egentlig ikke smide nye bøger på, eller andre nyheder omkring biblioteket..eller?
LN: Ja, det kunne man også sagtens. Det er simpelthen et spørgsmål om tid. Mangel på ressourcer. Der er ikke sat tid
af til facebook-arbejde. Det er noget, jeg lige sådan gør, du ved,” in between.” Og det var også noget af det, jeg
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forslog, hvis man skulle lave en samlet side, at vi fik en redaktion. En fra lokalbibliotekerne og en herfra, hvor vi kunne
dels, følge med og udvikle siden og se hvad der skulle ske, eller have nogle holdninger til det. Og dels, bruge den
meget mere aktivt. Men… Der er simpelthen ikke tid til det nu. Jeg har bedt… Jeg har været rundt i de forskellige
afdelinger og sagt ” Hey, der var lige noget interessant på P1 i dag omkring børnebøger og i forhold til drengebøger og
pigebøger og sådan noget. Kunne I ikke skrive et eller andet om det, både på hjemmesiden og på facebook.” - Jeg har
også en del med hjemmesiden at gøre -. Folk får det ikke gjort. (TA: Nej) Og det er både… Hvad skal vi sige..? Det er
ikke alle i biblioteksverdenen, der er lige vant til at tænke i, at de skal formidle deres arbejde. At det kan formidles. Og
dels er det mangel på tid. Simpelthen, skåret ind til benet: Ressourcer. Det er det også. For det kunne godt.. Der kunne
godt komme flere nyheder derind, og man kunne også godt forsøge at lave noget debat, hvis man ville det. Men så
skal man ligesom vide, hvad formålet er med det. Hvad er det, man vil med det? Og indtil videre er det, ja, stramt.
TA: Så det vil sige, f.eks. det at skulle skabe… Altså, tage imod det, som brugerne kommer med. Hvis nu de skrev:
”Jeg kan simpelthen ikke lide Hovedbibliotekets nye afdeling for… et eller andet.” Hvordan har I det så med det? At
de kan gøre det?
LN: Det synes jeg… Nu kan jeg kun tale for mig selv, men det vil jeg ikke sige, at vi har nogle problemer med. … Der
har været nogle henvendelser… Der var f.eks. nogen, der kritiserede det nye Multimediehus. ”Hvorfor det skulle ligne
Operaen, og hvad var der galt med det gode gamle bibliotek?” Nej, det var faktisk på min private, fordi jeg smed den
ud der også… Men der var f.eks. én der… Jeg smed en nyhed ud om, at der er kommet et nyt site med lokalhistoriske
billeder fra Aarhus. Langt tilbage, og det er blevet digitaliseret. Og man kan gå ind nu og hente billeder af sin mosters
hus nede fra Møllegade, eller hvad det nu er… Og den kom der faktisk kommentarer på. Det var så én, der var
utilfreds med opløsningen af billedernes kvalitet og sådan noget, ikke? Og der har jeg det sådan… Altså, jeg holder øje
med siden, jeg går lige derind hver dag… Altså, ikke i weekenden, så (uhørligt)er vi ikke. Men jeg går da derind hver
dag, for lige at tjekke, om der er sket nogen ting. For hvis der er en eller anden kommentar derinde, så går det jo
hurtigt. Altså, det kan hurtigt sprede sig, hvis det er, ikke? Så det er bedst at gribe det med det samme, synes jeg, hvis
der er nogle kommentarer. Nu har vi ikke så mange kommentarer, så jeg kan sagtens sige, at jeg svarer på dem, der
er. Det prøver jeg da, men den der; han var jo kritisk. Og så tager jeg fat i lokalhistorisk afdeling og siger til dem: ”Prøv
lige at se, der er kommet den her på facebook, kan I ikke svare på den?” For det kan jeg jo ikke som projektperson
svare på. Så der havde jeg så Ove Lading, der er vores lokalbibliotekar inde, og han svarede på den. Og det udviklede
sig til en længere tråd, for han ville altså ikke give sig, ham brugeren der. De var så inde i en diskussion, og på et
tidspunkt bliver han faktisk lidt grov ham brugeren, i tonen, og det er jo ikke usædvanligt inde på facebook, at der er
en anden tone. Og han blev faktisk lidt grov og strid i tonen. Og der var Ove også henne lige at spørge mig, ”Hvad skal
jeg..?” Og så sagde jeg, ”Du skal bare blive ved med at svare ham og bare forhold dig professionelt og fagligt.
TA: Og så tage den derfra?
LN: Ja, vi repræsenterer jo et sted. Vi er jo ikke privatpersoner, Ove er jo ikke bare Ove. Han er bibliotekar-Ove og
repræsenterer Hovedbiblioteket. Og dvs. når man gør det, så har man en venlig tone. Man kan sagtens, synes jeg,
bruge humor, og være mere afslappet i tonen derinde, men man skal jo stadig repræsentere stedet her. Så vi er nødt
til at være faglige og professionelle, selv om man synes, at det var godt nok en strid tone, ikke? Så de havde faktisk en
længere diskussion, og til sidst stoppede Ove den, fordi altså, så man kan jo også blive ved, ikke? Og der kom da
andre, ind og støttede Ove og sådan noget. Så der skete da noget. Der har også været en anden gang, hvor jeg lagde
noget til omkring… det nye Multimediehus. Hvor der var nogen, der var inde at sige: ”Hvad er det da for et
gammeldags navn og sådan noget?” Og der tog jeg fat i dem oppe i Multimediehus-sekretariatet og sagde: ”Vil I gå ind
og svare på den her?”. Så der tager jeg egentlig fat i de folk, som kritikken er… Ikke de folk, men de steder, hvor
kritikken er rettet mod og får dem til at svare.
TA: Så det vil egentlig sige, at det ikke kun er dig, der kan sidde og svare på tingene derinde. Det kan også være en
helt anden bibliotekar, eller hvis du beder nogen komme ind, så kan de logge på?
LN: Så giver jeg dem password, ja, og så går de ind og svarer. Og Ove, ham sagde jeg faktisk til, at han måtte gerne
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svare, og så er det selvfølgelig vores profilbillede, Hovedbibliotekets profilbillede, men han underskrev sig ”venlig
hilsen Ove Lading, lokalhistorisk bibliotekar”. Og det gjorde han, så brugeren kunne se, hvem der svarede, så der var
en person bag, og se, at nu var det altså en fagperson, der svarede. Og det samme med Multimediehus-folkene, der
bad jeg dem også om… Altså, hvis jeg får nogle andre til at svare ind, altså, ellers så er vi bare en stor stemme, og så
kan folk tænke: ”Hvem er det, der svarer” og så videre. Og det synes jeg er ligegyldigt i forhold til, når jeg skriver en
kommentarer til nogle brugere om et eller andet eller lægger noget ud. Der kan jeg sagtens skrive ”vi mener” eller ”vi
gør” – så er det ligesom Hovedbiblioteket, ikke? Men når der decideret bliver spurgt ind til nogle ting, der relaterer til
noget fagligt, ikke, så beder jeg dem lige om at skrive hvem de er, så man kan se det.
TA: Hvor bevidst er du så om den identitet, der så er der? Er det dig som privatperson, der kan… Det er selvfølgelig
dig der udvælger indholdet, der bliver lagt op, tænker jeg. Men identiteten er det, f.eks. med logo og brand, har I
noget af det?
LN: Det er der også en historie bag, for vi har ikke noget logo her. Det må vi ikke på biblioteket.
TA: Hvorfor ikke?
LN: Ja… Vi har Aarhus Kommunes Byvåben, og det er det, og vi må ikke have vores eget logo. Det kan være vi får det
nede i Multimediehuset. Det håber jeg. Jeg ville meget gerne have et logo. (Smiler) Men det har vi ikke. I forhold til…
Jeg tænker klart, at det er fint, vi er på facebook, og man kan finde os på facebook. Og at folk kan se de
arrangementer, der er her. At de kan komme lidt udenfor husets sædvanlige platforme som er hjemmesiden og
plakater og sådan noget. På den måde kan man sige, at det er med til generelt at brande os som kulturinstitution, der
formidler kultur også ikke. Men i forhold til den stemme, som jeg har derinde... Det er klart, jeg tænker også på, at jeg
er jo ikke mig selv på den måde. Jeg svarer jo, måske pænere, end hvis jeg var inde på min egen profil, ikke? (TA: Jo)
Så jeg tænker på, at jeg repræsenterer Hovedbiblioteket, men samtidig tænker jeg også, at det gerne må være en
afslappet stil, og der må også gerne være humor ind i mellem, og jeg prøver også at bløde den lidt op, hvis jeg har tid.
Så jeg skriver ikke det samme i en pressemeddelelse, som jeg skriver derinde. Så der er en anden stil. Der er en mere
uformel afslappet stil, men stadigvæk med en bevidsthed om, at jeg repræsenterer Hovedbiblioteket, ikke?
TA: Men hvordan er det opstået, den der med, at det selvfølgelig er en afslappet stil, men at der er ”Jeg
repræsenterer en kulturinstitution”. At det er en lidt professionel tilgang til det, i stedet for at, det måske er. ”Nu er
Hovedbiblioteket nogle spasmagere, som er inde at lave et eller andet”. Hvordan er det blevet det ene og ikke det
andet?
LN: Det ved jeg ikke. Det kan også have noget med mig at gøre, noget med min alder at gøre. Hvis jeg nu var tyve år
og sad med det, så ville det blive en hel anden stil. Jeg tænker lidt, at man sagtens kunne blive endnu mere frisk, inde
på facebook, men jeg synes også, at vi henvender os til en meget bred målgruppe. Altså, på facebook, er det ikke fra
15 år, man må komme der ind? (TA: 13 år) Og op til hvor gammel, man nu er, når man er på facebook. Så jeg synes
ikke, at det ville være givende at gå ind og blive meget ung med de unge. Eller super frisk. Det kan Mindspot gøre.
Altså i deres facebook. Den kan bygges helt anderledes op. Og i vores Gaming-facebook. Den kan vi også. Altså, de
facebook, vi har ,der knytter sig til mindre netværk, altså til projekter osv. Der synes jeg, at der kan de vælge helt den
stil, der passer til det projekt og den målgruppe, de arbejder med. Men vi har så bred en målgrupppe, at der synes jeg,
at der skal være en vis… Ja, det er også en vis officiel tone uden at blive officiel, for vi repræsenterer også Aarhus
Kommune. Det er jo et større system, vi er en del af. Og vi er en offentlig kulturinstitution, så det er jo ikke til.
TA: Men kan det ikke være et problem, at skulle være, når bibliotekerne har den her brede målgruppe, at være
specifik nok derinde.
LN: Jo, og jeg synes også, at man sagtens kunne lave mere målrettede ting, men det er generelt udfordringen for
bibliotekerne, at så længe man laver noget i bredden... Eller så skulle man have vores litteraturgruppe derinde. Og vi
har også litteraturgrupper derinde, men det jo så ikke bare Hovedbibliotekets, det er så Aarhus Kommunes
Biblioteker, som Lise Kloster Gram, vores litteraturkonsulent har. Så vi har jo undergrupper til de forskellige ting. Den
der er, ligesom sådan, meget bred. Jamen, vi har arrangementer, og det er dem, der kommer derpå. Og der kommer
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nogle nyheder. Et eller andet sted er det ligesom hjemmesidens forside. Det er ligesom de ting, der ligger der. Og ikke
meget mere end det. Og man kunne helt sikkert sagtens dyrke, altså både klubber og det ene og det andet, ikke? Og
målrette det mere. Det kunne man sikkert sagtens gøre. Men så ville det kræve, at der er ressourcer til det. Altså, der
tænker jeg bare mandetimer, fordi det tager tid. Og det tager tid at følge op på diskussioner, og det tager tid, hvis
man skal lægge en… Altså jeg har også været til Kommunikationsforums facebooksemiar i København, og der var 3F
inde og fortælle om deres facebooksstrategi, og hvordan de arbejder med den, ikke? Og de kører enormt meget
debat. Hver eneste dag lægger de en ny debat ud. Og det passer selvfølgelig også til 3Fs mere debatterende,
diskuterende profil, end det nødvendigvis ville gøre til os. Men jeg synes da, det kunne da være spændende at lave
nogle debatter og prøve det. Men det kræver så også noget tid til at følge op på det. Jeg har prøvet en enkelt gang,
hvor jeg sådan lige prøvede at lægge noget ud. Jeg hørte professor Torben Weinreich, i P1 om morgenen, fortælle om
børnebøger osv. Og han klandrede bibliotekerne for ikke at være gode nok til at formidle; især al drengelitteraturen.
Der lagde jeg den faktisk ud på facebook: ”Torben Weinreich mener det og det og det, og det er et problem. Hvad
mener du?” Men der kom bare ikke et pib igennem. Men det er jo selvfølgelig… Vi har heller ikke opdyrket en aktiv
debatkultur. Hvis vi nu havde det, så kunne det være, at det var der. Men jeg tror, det er for bred en målgruppe, vi har
på vores nuværende facebookprofil til, at vi kan opdyrke en egentlig debatkultur. Det kan vi mere gøre i forhold til
vores under -… alle de andre facebookgrupper vi har. Der kan man med fordel gøre det. Og vi bruger tit på Gaming,
den med at kaste spørgsmål ud, eller vi skal høre noget… Så der bruger vi det mere aktivt. Jeg tror ikke, så længe vi har
den brede her… Der er jeg lidt i tvivl om, folk gider at engagere sig i det eller svare på det. Det er jeg lidt tvivl om i
hvert fald.
TA: Hvordan adskiller den sig så fra en reklamesøjle?
LN: Ikke ret meget, bortset fra, at vi jo ikke er en kommerciel virksomhed, og at alle vores arrangementer er gratis, og
næsten alle… Der kan være nogen, der er arrangeret i samarbejde med FOF, der koster noget, men ellers er vores
arrangementer gratis. Og det er også det, jeg oplever, at folk egentlig gerne vil være ”venner”, for hvorfor vil man
være venner med et bibliotek? Men det var da for enten at se, hvad vi laver af arrangementer eller få de
arrangementer ind af døren, så at sige. At der er den goodwill. Så jeg har ikke oplevet endnu, at der er nogen, der
føler sig spammet, eller at de synes, at det er træls, at vi sender ting ud, netop fordi det er gratis. Jeg tror, at
bibliotekerne nyder en forholdsvis stor goodwill i befolkningen, ikke? Og så længe det ikke er noget, vi vil sælge på
den måde. Det er klart, vi vil gerne sælge vores varer, men det er ikke noget, vi skal have penge for. Så på den måde er
det lidt anderledes, trods alt.
TA: Jeg bliver ved med at støde ind i ordet ”formidling”. (LN: Ja) Og hvordan adskiller det sig egentlig fra
markedsføring på den måde? For jeg har indtrykket af, at bibliotekerne skal formidle litteratur, dannelse, oplysning,
og jeg tror endda, der står nogle kulturelle aktiviteter, i loven. Men da jeg begyndte på det her, der tænkte jeg,
”Jamen, bibliotekerne skal jo markedsføre sig selv. De skal profilere sig og synliggøre sig.” Men jeg bliver ved med
at støde ind i ordet ”formidling”. Hvad ligger der i det?
LN: Jeg synes, der ligger den forskel, at bibliotekerne, mener jeg, skal formidle kultur og medier og inspirere til brug af
medier og kultur. Og oplyse om kultur og medier. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Det kan f.eks. gøre
vha. arrangementer. Det er formidling. Men dét, at vi så reklamerer for de her arrangementer for at få nogle brugere
til at komme ind – det er markedsføring. Så vi formidler et fagligt stof. Og det gøres på mange måder. Det gøres via
workshops, via foredrag, via vores hjemmeside, hvor vi ligger forskellige ting ud og prøver at inspirere og så videre –
det er formidling alt sammen. Og så synes jeg markedsføring er der, hvor vi… Altså, den er ikke altid knivskarp, den
skillelinje, for man kan sige dét, at man fremviser alle arrangementer er en del af en form for markedsføring og
branding som vi talte om. Men jeg synes, at det er klart, når vi.. Det vi gør her på facebook – det er egentlig
markedsføring. Og det er det også, når vi trykker plakater, og når vi skriver på hjemmesiden om det. På den anden
side kan man sige, at der kan jo også være folk, der bliver inspireret af det uden at komme her, som tænker; ”Det var
egentlig interessant” eller ”Nå, er det noget, der sker nu.” Hvis det var noget nyere eller et eller andet, så det også kan
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have en oplysende karakter. Jeg tror, dét er der. Jeg tror ikke, jeg kan sige ret meget mere om den skelnen der.
TA: Altså, jeg har oplevet, at der har været noget debat omkring nogen personalegrupper eller biblioteker, der på
ingen måde er interesseret i at bibliotekerne skal markedsføre sig på markedsvilkår. ”Vi skal ikke ud at være
frembrusende på den måde. Vi skal være formidlende og til oplysning og til ”bund””. At der er noget modstand.
F.eks. også mod facebook. Har du oplevet det?
LN: … Det synes jeg faktisk ikke... Det synes jeg egentlig ikke... Nu taler jeg jo kun for mig selv, og det kan godt være,
ledelsen ville sige noget andet, hvis de blev spurgt, men jeg synes godt, at bibliotekerne kunne være endnu mere
aktive. Og det er ikke fordi, at de skal proppe ting ned… Eller oversælge ting, men der er så meget overload af
kommunikation og information i vores samfund i dag, så hvis ikke vi ligesom prøver at benytte os af de muligheder,
der er for at formidle de ting, vi har, så er der ingen, der ser os, og så ender det med, at der ikke er nogen, der får øje
på det, vi gør. Så det synes jeg… Jeg synes da også, der kan være nogle metoder, der kan være aggressive, og som jeg
ikke synes, at vi skal ind i. Men ellers så vil jeg sige, at jeg synes, vi sagtens… Man kunne arbejde meget mere aktivt og
opsøgende over for, hvad der var af muligheder for at markedsføre bibliotekerne. Det tror jeg er nødvendigt. Det tror
jeg.
TA: Hvorfor tror du ikke, man gør det mere?
LN: … Hmm… nu skal jeg også passe på, for jeg har ikke så lang en historik i biblioteksverdenen. Så min oplevelse er, at
bibliotekerne har været noget, der har været der. Og har været noget, som befolkningen kunne komme til, hvis de
havde brug for det. Og det var ikke noget, man, som sådan, skulle markedsføre, fordi det var et tilbud, som borgerne
selv skulle have lov til at søge, hvis det var det de ville. Og på samme måde med også at formidle. Der er det min
oplevelse, at bibliotekarer ikke tænker ret meget i, at de kan formidle deres arbejde. At det er noget, man kan tænke
på, andet end som formidling til den direkte borger, når de står med vedkommende og fortæller om at… ” Så skal du
søge her og her… og vidste du, at der er det og det”. Men de tænker ikke nødvendigvis i andre lag af deres formidling
af deres arbejde. At det kunne komme på hjemmesiden og kunne blive en god historie eller noget. Jeg tror, som
ikke,… at det har været en tradition. Og det har måske været… Jeg ved ikke, om man kan sammenligne med
universiteterne. De har heller ikke tidligere været gode til at markedsføre sig eller at markedsføre deres viden og alle
de spændende historie, der lå der. Det er først noget, der er kommet i de senere år. Og det er også noget
bibliotekerne er ved at gøre noget ved, altså, ligesom universiteterne. Så jeg tror, at det har noget at gøre med…
Sådan nogle, hvad skal vi kalde det… videnscentre – der formidler viden…, at der har det ikke været… nødvendigvis
hverken særlig interessant eller velset eller en tradition, man har været indenfor. Så det må vist blive så vævende,
som det, tror jeg. (Smiler) Det kan være, at hvis du spørger nogen af dem, der har været i biblioteksverdenen i mange
år, at de så kan give dig et mere fyldigt eller præcist svar.
TA: Hvordan har du fornemmelse af… Altså, jeg læser jo, at bibliotekerne er presset økonomisk, (LN: Ja) i hvert fald
fra politisk side. Hvordan oplever du stemningen er omkring dét, og at man aktivt skal gøre noget for at profilere
sig?
LN: … Vil du udfolde det lidt mere?
TA: …Altså, tænker du, at sådan noget som facebook kunne have indflydelse på… Altså, jeg tænker: udlånstal og
besøgstal er noget, der bliver vægtet politisk, fordi det er noget man kan måle. Men hvordan er oplevelsen af det,
og kan man tænke facebook ind som en faktor – Som noget der kan bruges til at øge udlånstal og besøgstal?
LN: Nå ja, bestemt da. Det, synes jeg da, hænger helt klart sammen altså. Altså man kan sige, der er ikke noget
bibliotek, hvis ikke der er nogle brugere. Der skal være nogen ”kunder i butikken”, så at sige. Og der skal jo være
nogen, der bruger biblioteket og har glæde af dem, og der skal også gerne være nogle politikere, der kan se de
brugere og kan se, at bibliotekerne er til gavn og nytte. Og der er facebook jo én af de måder, og det handler jo igen
om en form for branding, uden at det nødvendigvis er så strategisk gennemtænkt. Men at der alligevel er en måde at
vide, hvad der er af aktivitet.
TA: Kan det være med til at legitimere nogle ting? Altså, legitimere at biblioteket bruger tid på det her, f.eks., fordi
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man kan se, at der er X antal personer i et netværk omkring biblioteket?
LN: Ja, det ville det kunne, hvis man kunne fremvise nogle tal, og… Altså, det er lidt svært med den aktivitet, ikke? At
sige, hvad kvaliteten er i den aktivitet. Men det er klart, hvis man havde nogle tal eller kunne fremvise, at der er så og
så mange brugere og det er så og så vigtigt, så er det klart, at det ville kunne legitimere, at vi brugte tid på det. Det er
klart, at lige nu, der er det nok sådan, der ved man ikke rigtig hvilken effekt det har, hvor mange ser det nu, osv. Så der
skulle man nok gå mere metodisk til værks i at holde øje med, hvad der skete, og hvordan tingene blev modtaget. Og
der kan man sige, at mange af de brugere, der er i vores facebook, det er også forfattere rundt omkring fra hele
landet, og det er også kollegaer fra hele landet, der holder øje med, hvad vi laver af arrangementer, så der er mange
forskellige interessenter, kan man sige, ikke? Der er forskellige ting, de er interesserede i at vide noget om. Og så er
der også nogle almindelige brugere. Men vi har ikke nødvendigvis særlig mange brugere lige her i Aarhus på facebook,
og det ville ellers være rigtig godt, for så kunne vi komme direkte hjem til dem med vores arrangementer. Og der har
jeg også bedt om, at vi får en (smiler) knap på hjemmesiden selvfølgelig, ikke, med: ”Støt vores facebookgruppe”.
TA: Er det sådan en reklame…?
LN: Ja, men det er faktisk sådan en plugin, man kan installere gratis, har jeg hørt.
TA: Nå, hvad er det for noget? Den kender jeg ikke.
LN: Nej, jamen det var… Der var en konsulent, der lavede en rapport om… Eller et stykke arbejde omkring, hvad vi
kunne gøre i forhold til facebook og sådan noget. Og han anbefalede sådan en plugin, der eftersigende skulle være
gratis, og man kunne lægge på hjemmesiden. Men vi fik ny hjemmeside for… Ja, det er snart et år siden. Men der er
simpelthen så mange ting, der skal gøres ved den (Smiler), som står i kø for at blive gjort. Så jeg har altså ikke fået den
igennem endnu. Jeg lagde en nyhed ind på et tidspunkt, altså en blog ind på hjemmesiden med: ”Støt vores
facebookgruppe og bla. bla.” Og den kan jeg jo lægge ind med jævne mellemrum. Altså, selvfølgelig skulle der være en
knap, hvor man kunne gå ind og støtte og vores facebookgruppe. For det kunne jo give nogle af de lokale, altså dem,
der rent faktisk bruger vores hjemmeside, at de også fik facebook og fik arrangementerne hjem, ikke? Det var jo det,
der egentlig kunne være rimelig gavnligt.
TA: Det bringer mig over til, hvordan I egentlig har reklameret for siden indtil nu? Til at starte med, da I havde
profilen, har I vel inviteret, indtil I gik over til siden, ikke? (LN: Jo) Og så siger du, at det har kørt af sig selv?
LN: Ja, og nu er det selvfølgelig gået i stå. Altså med tilgangen af folk, kan man sige. Og der tænker jeg jo, at hvis vi
fik… Og reklamerer med, at vi har den. Mange af os har den, og jeg ville gerne, at den kom med i alles e-mail-signatur.
Det var én måde at gøre det på. Og en anden ting er, at man linker til den oftere. Men ellers kunne det jo netop være
på hjemmesiden, at vi kunne have meget synlig adgang på forsiden til facebook. Og jeg ville også rigtig gerne have en
oversigt på hjemmesiden over vores facebookgrupper, fordi det er sådan lidt et kaos, ikke? Og der har også været
snak om,” Jamen, skulle der så være en biblioteksfacebook – og derunder så være Mindspot og Gaming og Ungdom…
Altså, alle de forskellige ting vi har under… læsegrupper osv.” Men sådan en hierarkisk struktur er ikke nødvendigvis
ikke særlig god at søge til. Og vi har det også sådan i Gaming, at vi vil da ikke ligge under… Der er da heldigvis sådan
lidt anerki, ikke? (Smiler). Så der foreslog jeg faktisk, at man i stedet for fik en oversigt... Jeg kunne se, at DR, de har
også en masse facebookgrupper og inde på deres hjemmeside så jeg i deres site, at der var: ”Se en oversigt over vores
facebookgrupper”. Men linket var dødt, så jeg kunne ikke se noget. Men der tænkte jeg, at det var egentlig en god ide.
Og den kunne jeg godt tænke mig inde på vores hjemmeside, at man kunne se en oversigt over vores
facebookgrupper, og direkte links til. Det var også en måde, man kunne reklamere for dem, ikke. Men derudover
tænker jeg også, at synlig… Vi har sådan nogle kampagner ude i siden, der kører. Have det liggende der. Hvis ikke jeg
kan få det der plugin. For det ville kunne hjælpe med tilgangen til, at der kom nye brugere.
TA: Jeg spurgte Steen om noget af det samme, omkring f.eks. reklamerne, og han sagde, ressourcer var et problem.
I har et lille markedsføringsbudget og meget af det går til plakater og andre ting. Og så er det nødvendigvis ikke
noget, I har snakket om endnu. Er det det samme, der gælder her?
LN: Ja, der er ingen penge sat af til det her, og så længe man ikke kan blive enig om, hvad den skal, siden, så er det
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ikke noget, man vil lægge penge i. F.eks. at der skulle være reklamer, f.eks. for vores facebooksside. Der kan man sige,
at man måske var mere oppe på mærkerne, hvis man var nogen, der solgte en vare og skulle have penge i kassen. Der
kan man sige, at så aggressive… Aggressivt er ikke nødvendigvis negativt ment, men det er vi så ikke lige på det punkt.
TA: Men er I… Hvad synes du om størrelsen på netværket? 1200. Er det stort nok?
LN: Nej, der skulle da være mange flere. Mange flere, synes jeg. Og mange flere lokale, ville jeg gerne have. Uden at
man nødvendigvis kan gennemskue alt, hvad der er. Der er også lokale, og der er også lokalpolitikere osv. Og det er jo
vigtigt for os. Borgmesteren er der inde og sådan nogle ting, så man har lidt bevågenhed, når vi sender nogle ting ud.
Men mange flere, og har du ideer til, hvordan man kan gøre, så vil jeg meget gerne høre om det (Smiler), ellers så har
jeg kun de ideer, jeg selv lige har nævnt. Så det ville jeg meget gerne gøre. Men igen, hvis det sådan kan gøres
indenfor relativt begrænsede ressourcer, for det er det er på nuværende tidspunkt.
TA: Hvis du skulle ønsketænke, og du skulle beskrive den mest perfekte facebookprofil for Aarhus Hovedbibliotek.
Hvad er der i den? Hvordan ser den ud?
LN: Der skulle være alle arrangementer stadigvæk, det synes jeg er fint. Så synes jeg, der skulle være… Og jeg har
faktisk forsøgt det, men det er en tung omgang. Jeg har forsøgt at få folk rundt i de forskellige afdelinger til at lægge
ting ind på siden. Det behøver ikke kun at være mig, der gør det. Så bliver det sådan en flaskehals, hvis det er mig, der
skal sidde at gøre det hele tiden. De ved jo, hvad der sker. De behøver jo ikke fortælle mig om det, og så skal jeg lægge
det på. Hvorfor skriver de det ikke bare selv derinde? Så jeg ville meget gerne have en facebookside, der var drevet af,
stort set alle medarbejdere, her. Sådan decentralisere kommunikationen. Det er den ene ting. Så ville jeg meget gerne
have, at der var afsat ressourcer til, at vi var en lille redaktion, med repræsentanter for de forskellige afdelinger, der
lige hele tiden, skiftes til at være bagstopper på den og vagt… Eller vagt, det lyder forkert, men hvis der er nogle
spørgsmål eller diskussioner eller noget, der skal… Og der skal svares på noget, så der er nogen der opdager det. Så at
det ikke var mig, der tilfældigvis husker at komme derind hver dag, ikke. Og jeg kunne godt tænke mig, at den
redaktion også tænkte det mere som et nyhedssite, hvor vi havde ambitioner om, at der kom et vist antal nyheder på
den pr. uge. Og vi i de nyheder, turde at være mere skarpe og lægge op til debat og også gerne udfordre brugerne
forestillinger om, hvad et biblioteket er, og kan være… Det kunne jeg godt tænke mig.
TA: Hvorfor er det ikke sådan?
LN: … Ressourcer… og en… Hvad skal man sige… En kultur, hvor man ikke tænker, at der er historier i det arbejde man
laver, at det man laver skal formidles aktivt… Man er begyndt meget mere på det, det skal siges, men det er ikke en
kultur nødvendigvis, hvor man har tænkt, at formidling var så vigtigt. Det er virkelig min opfattelse af det. Så både det
og mangel på ressourcer. TA: Ja, for jeg tænker, at hvis man skulle gøre det, så skulle man afsætte de ressourcer, der
ikke er afsat til det. Hvad skulle der så til, for at man ville afsætte ressourcerne? Så skulle man vel kunne se et formål
med det? LN: Så skulle man enten se… Enten, så tror jeg man skulle se, succeseksempelet et eller andet sted fra. Og
se, hvad det havde betydet. Eller også skulle man have kolde facts om, hvad det kunne betyde at have en succesrig
facebookside. Det tror jeg. Og vi kan jo ikke måle på den måde, at da vi opprioriterede siden, så kom der f.eks. mange
flere til vores arrangementer. Hmm, det kan jo skyldes forskellige ting. Den er svær at måle på, og det er jo heller ikke
sådan, at vi sælger ting, så man kan se; ”Jamen, der steg salget virkelig eksplosivt dér.” ” Steg udlånet så kraftigt, eller
hvad..?” Jeg har faktisk også prøvet en anden ting… Jeg har prøvet et par gange, hvis der har været… Hvis der er
kommet nogle nye bøger, så har jeg lige lavet sådan en kort omtale om dem, hvis jeg synes, de havde en interessant
vinkel, så det har været sådan rent nyhedsredaktionelt. Og så har jeg linket til dem, til vores base, her på vores egen
hjemmeside, så at man kunne låne bogen. Det kunne jeg enormt godt tænke mig, at man gjorde noget mere, og det
kunne jeg godt tænke mig, at bibliotekarerne gjorde. Det er der ingen grund til, at jeg sidder og gør det. Det burde
være bibliotekarerne, der gjorde det. Når de alligevel laver anbefalinger af bøger osv., så kunne de lige så godt komme
på facebook og ligge dem dér. Så rækker vi ud til brugerne, synes jeg. Og så kan de låne, direkte igennem facebook.
Det synes jeg er meget smart, i stedet for, at de skal komme ind på vores site. Så det kunne jeg godt tænke mig, at det
blev prioriteret noget mere.
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TA: Kan du forklare den modsætning, der ligger i, at rigtigt, rigtig mange biblioteker er på facebook. Rigtig mange
biblioteksfaglige tilbud er på facebook. I har rigtig mange her, grupper osv. Men der bliver ikke rigtig afsat
ressourcer til det. Ved du hvorfor? Det bliver jo gjort, men det bliver kun sådan gjort halvt.(Smiler) (LN: Ja,…hmm) Er
det fordi, det lidt er sådan nogle ildsjæle, der brænder for at prøve?
LN: Ja, den ene del, tror jeg, er, at det er noget, der er opstået. At det sådan lige er nogle der har kastet sig over at
gøre det. Og den anden ting… Den anden ting er, at det igen, er den der med, at sådan noget som det her, det
”bonger” ikke nødvendigvis ud direkte med det samme på øget tilgang af brugere. Og så længe man ikke kan bevise
den sammenhæng, så tror jeg, at det vil blive nedprioriteret af ledelsen. Men i øvrigt vil jeg så sige, at ledelsen her er
opmærksom på facebook og gerne vil have, at vi er derinde, men det er ikke noget, der, som sådan, er afsat bestemte
ressourcer til. Det er det ikke.
TA: Så det er egentlig meningen, at man skal være på facebook, og så skal det bevise sit eget værd til at starte på,
og så kan man måske sige: Det er en god idé. Det satser vi 100 % på, og så afsætter man ressourcer til det?
LN: Det ved jeg ikke. Der kommer jeg nok til kort. Der er det nok ledelsen , du skal spørge. Men det er klart at hvis jeg
kunne bevise, at hvis vi gør sådan og sådan på facebook, og vi afsætter de og de ressourcer, så vil det komme igen på
den og den måde. Hvis man kunne lave sådan en ligning, ikke, så tror jeg da bestemt godt, at jeg kunne få noget
igennem. (Smiler) Og, altså det bliver også accepteret, at jeg bruger noget tid på det, men det er jo minimalt, så i
forhold til, at hvis man skulle lave mit ønskescenarie, så ville det måske være en time om dagen, vil jeg sige.
TA: Og hvor meget tid bruger du nu?
LN: … 3 minutter. Altså, så lægger jeg lige et arrangement ind, og inden da, har jeg lavet en pressemeddelelse, så
omskriver jeg bare den. Det går dødhurtigt.
TA: Der bliver vel afsat en del ressourcer til hjemmesiden, tænker jeg? Den er jo blevet lavet om for nyligt, så man
har egentlig satset på den, lyder det til?
LN: Ja, men det… Det er der jo også. Hjemmesiden er enormt vigtig for os. Fordi det er jo ikke kun en hjemmeside. Det
er jo også hele låne-delen. Altså, man går ind og låner bøger derigennem. Den har ligesom to lag, eller hvad skal man
sige. Så ja, det er der prioriteringen ligger. Jeg ved sgu ikke… Altså, de sociale medier… Anerkendelsen af dem, er
egentlig høj nok, på stedet og også fra ledelsens side, synes jeg. Fordi det er jo oplagt, selvfølgelig når vi har projekter
osv. Selvfølgelig skal vi være på de sociale medier… og vi bruger dem egentligt rimeligt meget. Ikke lige i den her aktiv,
men ellers bruger vi egentlig ”sociale” rimelig meget til vores ting. Men… derfor… Det er nok… Jeg ved sgu ikke …Det
kan også være et generationsskifte. Det kører jo… sådan lidt ikke? (Smiler) , uden at der nødvendigvis er sat ressourcer
af til det.
TA: Synes du, det kan være svært, sådan at skulle repræsentere en hel institution uden… Jeg ved ikke, hvor meget
brand I har. Du siger, I har ikke noget logo… Altså, hvor meget skal du selv opfinde? Hvor meget er givet, hvor
meget skal du holde dig til?
LN: Det har der slet ikke været nogen regler for. Det er klart, at hvis jeg trådte ved siden af, eller gjorde noget, man
ikke brød sig om, så ville jeg nok få det at vide, ikke? Men nu er der ikke så meget at ”dislike”, var jeg lige ved at sige
(Smiler) for at blive i facebooksprog, når det kun er arrangementer jeg primært ligger ind og så nogle enkelte nyheder,
jeg ved at vi kan stå inde for, ikke? Så der er ikke på den måde regler for… Men det er selvfølgelig også fordi, man ikke
har lavet en strategi for det, for havde man det, havde man nok også tænkt på, hvad et var man gerne ville, og hvad
man ikke ville med den.
TA: Så du har egentlig heller ikke sat dig, nogle kvantificerbare mål for: ”Jeg skal opnå x antal kommentarer på et
eller andet, eller vi skal have x antal personer i netværket, inden den og den dag?
LN: Nej, men det er klart, hvis man kunne lave mit ønskescenarie dér med også at nedsætte en redaktion, så er det
klart, at så vil man sætte nogle succeskriterier, og man ville sætte nogle mål, og man ville lave en strategi for, hvad er
formålet med det her? Hvem er det vi vil nå, og hvad er det man vil med den? Og hvad er det, man ikke vil med den?
Og hvad vil vi undgå og hvad vil vi prøve..? Og så vil man sætte sig nogle mål, men så længe det ligesom, altså, er gået i

Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 202 af 372

stå det arbejde, og det bare er mig, der kører det, lige sådan på bedste beskub med lillefingeren, så er det altså der,
den ligger.
TA: Er du tilfreds?
LN: Med hvordan den er nu? Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, den har potentiale til meget mere, men det ville også
kræve, at man er villig til at sige, at det er noget, vi prøver af og så kan det være at efter nogle måneder, eller efter et
halvt år, at det er noget med, at man siger: ”Ahr, der bliver sgu brugt for meget tid på den i forhold til, hvad vi synes,
vi får ud af den. Godt, så kan det være at man skulle tone ned eller gå en anden vej, eller et eller andet.” Det er ikke
sådan, at jeg siger, at det var det rigtige at gøre, at vi skulle have debat osv., derinde, for hvorfor skulle vi det? Men
det synes jeg, er en del af en større brandingsstrategi i forhold til at vise, hvad biblioteket er, og at biblioteket kan
have noget kant og sådan noget.
TA: …Hvis du ser siden om et års tid. Hvis du skal være realistisk, hvordan ser den så ud om et år?
LN: Uha, det er sådan noget, der er enormt farligt at sige, for der sker jo bare så sindssygt meget på kort tid. (Smiler)
Hvis jeg skal være realistisk, så tror jeg, der vil være flere brugere, men det vil ikke være vokset eksplosivt. Men der vil
være flere brugere, fordi vi forhåbentligt har fået noget installeret på hjemmesiden, så man kan komme ind den vej til
facebook og blive opmærksom den vej. Og jeg tror også, at der vil være flere medarbejdere her i biblioteket, der vil
lægge ting derind. Det er så små begyndt at komme lidt, men det er meget, meget lidt. Og det er sådan noget, man
hele tiden skal tale med folk om, om de ikke godt vil, og om de ikke synes, det er fedt. Prøve at motivere dem. (Smiler)
Det er nok der, den ligger. Jeg tvivler på, at der pludselig bliver afsat ressourcer til at... I hvert fald ikke som tiderne er
nu… Til, at jeg kan gå ind og begynde at lave debatter osv. Det tvivler jeg på.
TA: Det er sådan et helt praktisk spørgsmål: (LN: Ja) Når nu det er gået hen og blevet til en side... Er der så ikke
tilknyttet en profil, altså en personlig profil? For jeg ved, at hvis man har en profil, og du så laver en side… Du kan
ikke bare lave en side, uden at have den tilknyttet en personlig profil… Er det også gældende her?
LN: Ja, det er vel bare… Det jeg har skrevet ind her. Er det dét du tænker på eller hvad? (LN taler om bibliotekets
facebookside)
TA: Nej, det er egentlig fordi, at når man… Når du f.eks. skal logge ind deroppe, så gør du det med noget adgang.
Og når du så kommer ind… Hvordan…? For det der har været problemet førhen, hvis man som bibliotek har lavet en
side, så har man skullet været nødt til at tilknytte den en persons personlig profil, og så er problemet, hvis personen
forsvinder, eller ikke arbejder der mere… eller… der sker noget, så… Men du kommer bare direkte ind?
LN: Ja, sådan ser den jo bare ud for mig. Jeg har sådan set ikke lavet andet, end… Som virksomhedsside har jeg sådan
set ikke gjort andet, end jeg har lagt de der ind. Der stod oplysninger. (Uhørligt)
TA: Men, så vil det sige, at der ikke er nogen profil, men den er så i hvert fald tilknyttet dig?
LN: Ja, som administrator.
TA: Så der kan du så måske godt give stafetten videre?
LN: Ja, det ville jeg kunne og altså som administrator… Der kan man jo sige… Jeg giver jo også log in oplysningerne til
andre her i biblioteket, så kan de gå ind og lægge ting derind, og er stadigvæk under det samme
Hovedbiblioteksbillede og profil. Så det er… På den måde er det ikke sårbart på samme måde. Det der er sårbart, det
er… For der har også været snak om, at man skulle lave sådan en e-bibliotekar f.eks. Man skulle have en person, for at
bibliotekets skulle blive personligt og alt det her. Du kan måske høre på min tone, at jeg ikke bifalder det. (Smiler)
Men det er fordi, jeg synes, at der er et problem i, at lave… Altså, så havde man med, at så skulle man lave sådan en
avatar-agtig-ting… Èn fiktiv person og så skulle vedkommende have nogle karakterer og egenskaber og sådan noget,
ikke? Og det synes jeg bare slet ikke om. Det ville jeg være rigtig træt af som modtager, hvis… ”Ej, for fanden da,
hvorfor lader de som om, at der er en person bag. Det er der jo ikke”. Det ville jeg blive enormt irriteret over selv. Og
jeg ved godt, at de har gjort det i Odense, tror jeg det er. Lavet en e-bibliotekar. Men da hun så holdt op og fik nyt job.
Hun har jo en personlig stemme. Så skulle de til at have en anden én ind. Og jeg vil så sige, at hvis man havde en
avatar-agtig-ting og vi så var flere, der skrev bag den person… Man har alligevel forskellige måder at formulere sig på
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og stil og sådan nogle ting. Så synes jeg, det er mere ærligt at sige: Er der noget problem med, at vi er et bibliotek, der
svarer og er der så nogle faglige spørgsmål, så sætter vi en afsender på. Den kan jeg bedre lide. Den er mere ren. Det
er i hvert fald min holdning til det lige nu.
TA: Jeg snakkede lidt med Steen om noget af det samme. At der er nogle bibliotekarer, der har lavet en
medarbejderprofil, altså en profil for dem selv fagligt. Så der står: ”E-bibliotekar Mads” f.eks., eller ”Musikbibliotekar Jørgen” eller… Synes du om det? Man har dem nogen steder inde, som nogen, der kommenterer på
bibliotekets side, så man kan se det er en medarbejder, der er inde at tale her.
LN: Nå ja, men det vil da være fint nok. Det er egentlig det… Hvad skal man sige… Vi meget forsimplet, har gjort med
at bede Ove om at skrive sit navn nedenunder, så de kunne se, at det var en særlig person, der skrev her. Og havde
man så haft hans profilbillede, i stedet for at det var bibliotekets profilbillede. Det kunne da være fint nok. Ja, det
kunne man da sagtens gøre. Men det kræver også ligesom så, at der var mere aktivitet inde på siden, for at man
kunne begynde at gøre sådan noget. Så længe det kun er en gang i mellem… Jeg synes, til gengæld, at det er enormt
vigtigt, at folk kan se, at det er en fagperson, der udtaler sig om noget eller svarer på nogle spørgsmål, at man så kan
se, hvem det er. Det, synes jeg, kan være ret vigtigt.
LN: Ja, det er også sådan noget mærkeligt noget her, ikke? Ham der skriver her: (LN henviser til en kommentar på
facebooksiden, hvor en mand her skrevet: "Nikolaj Krøjgaard Lehrmann og Thomas Ginnerskov Jensen skylder vist 394
kr. i ubetalte afleveringsgebyrer. Er det muligt at få disse bøder slettet? PÅ forhånd tak, Mvh. Jan, Rejseleder", hvortil
Aarhus Hovedbibliotek har svaret: " For sent! De er allerede i den sorte bog:-) Men I er velkomne alligevel... alle tre.
Og husk: det er aldrig for sent at få gammel gæld ud af verden.")
LN: Og jeg var selvfølgelig inde at se ham, fordi jeg tænkte; "Det er da selvfølgelig bare en der joker," og det var det
også, for jeg kunne se, at han var rejseleder, og han var det for en eller anden "Ungdomsrejser" og sådan noget. Så der
har været vældig gang i den, sikkert. (Smiler) Og de der to, han henviser til, det er hans venner og sådan noget. Så det
er sikkert noget, de har haft det skide-sjovt med, ikke?
TA: Er det et problem, at de gør det, synes du?
LN: Nej, det er det ikke. Jeg var bare lidt i tvivl først; hvad skal jeg sige? At de kan komme herned og arbejde dem af?
(Smiler) Jeg tænkte, der skal et eller andet humor til, for jeg opfatter det som humoristisk. Hvor han prøver at joke
med de to der, og gøre dem lidt til grin. De har grint vældig fælt af det, og nu skal de lave grin, også, med
Hovedbiblioteket. Der ligger sådan humor i det på flere niveauer, ikke? Så jeg tænkte, jeg ville prøve at lave sådan én,
der var lidt morsom og så alligevel, så kom den der officielle: "I er velkomne alligevel alle tre" ikke? "Og husk det er
aldrig for sent at få gammel gæld ud af verden." Fordi jeg tænkte, på den anden side... Der er alligevel en grænse for,
hvor spas-agtigt, det så bare bliver, ikke? Fordi man igen repræsenterer... For hvis jeg havde skrevet: "De kan da bare
komme herned og bare arbejde dem af", så ved man aldrig hvad andre folk ville sige..? "Jeg har også gæld!" (Griner)
Det kunne måske blive meget sjovt, men på den anden side, er det jo også et reelt problem, at der er så mange, der
ikke betaler deres bøder, ikke? (Smiler)
TA: Vil du egentlig gerne have, at de var mere aktive? Med… Altså, f.eks. smed noget på selv, eller hvis du smed
noget. Er det så feedbacken du gerne vil have? Ideelt set?
LN: Ja, det er klart, man synes da, at det er fedt, når folk synes godt om noget, ikke? Og også hvis man lægger
arrangementer ud, at der så er nogen, der synes, det er fedt og sådan noget. Og hvis der kom flere af sådan nogle
kommentarer, kunne det også være, at man kunne bevise overfor ledelsen, at det var værd at bruge flere ressourcer
på. Men så skal man også til at have nogen ind, som… Hvor det vedkommer dem. Folk, de gider jo ikke svare på noget,
eller give kommentarer på noget, som er dem ligegyldigt. Det er jo altid fordi, det er interessebåret eller
nærhedsrelateret, eller et eller andet, der gør, at man svarer på noget, ikke?
TA: Jeg tror faktisk, at det var det for mig. (Smiler)
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Inden vi går i gang vil jeg lige høre, hvad din uddannelse er og hvad din officielle
stilling på Hasle Bibliotek er?

Hvilket formål kan et
folkebibliotek have
med at etablere en
profil eller en side på
facebook, og hvordan
vurderer de selv
profilens eller siden
succes?

Vil du fortælle mig lidt om Hasle Bibliotek og hvad bibliotekets grundlæggende
funktioner er?
Hvordan vil du beskrive lidt mere uddybende, de målsætninger og det formål
biblioteket har, især i forhold til lokalbefolkningen?
Hvor mange ansatte er I på biblioteket til at varetage arbejdet og hvordan er I
organiserede? (Er I organiseret i teams eller..?)
Afholder I arrangementer og den slags? (Hvor ofte?)
Hvis du skal beskrive bibliotekets brugere, hvem er det så, set med dine øjne,
der bruger Hasle Bibliotek?
Hvor bor de? Hvilke aldersgrupper, typer mv.?
Hvordan bruger de biblioteket?
Har I flere der henter fjernlån, end der kommer og fysisk bruger biblioteket?
Hvordan vil du beskrive lokalbefolkningen og området omkring biblioteket?
Tilbage i 90’erne skrev Dorthe Skott-Hansen om det lokale bibliotek og hvordan
det var delt op i kulturcenter, videnscenter, socialcenter og informationscenter.
Den gang skulle kan sørge for at forankre det lokale bibliotek i lokalsamfundet.
Arbejder I stadig sådan og hvordan?
Hvis vi skal tale lidt om Hasle Biblioteks arbejde med facebook, kan du så
fortælle lidt om, hvordan ideen opstod med overhovedet at skulle være på
facebook til at begynde med?
Hvorfor har I, som lokalbibliotek, valgt at være tilgængelige på facebook?
Har I kendskab til andre lokalbiblioteker, der har gjort det samme?
Hvem tog beslutningen om at komme på facebook?
Hvor stor er gruppen bag facebook-arbejdet
Hvem er helt præcist med? (Navne)
Hvad er din egen rolle, din egen motivation i forbindelse med at arbejde med
facebook?
Hvordan oplever du holdningen er blandt personalegruppen på Hasle Bibliotek,
til at bruge facebook som redskab i forbindelse med det bibliotekariske arbejde?
Jeg har set en uddate på Aarhus Kommunes Biblioteks hjemmeside, om I at I
tidligere har haft en facebookside eller profil, som er blevet nedlagt. Vil du
fortælle lidt om, hvad der skete?
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Hvorfor valgte I en profil i sin tid?
Hvis du tænker tilbage på den gamle side. Hvordan oplevede du så dens levetid?
Vidste I fra starten, hvad I ville med siden?
Hvordan brugte I siden?
Hvordan hvervede I kontakter til siden?
Hvor stort var sidens netværk?
Inviterede I til arrangementer via den gamle side?
Hvordan oplevede du det? Dukkede der normalt dét antal personer op, som
meldte sig til begivenhederne på facebook?
Hvor oplyser I ellers normalt om arrangementer?
Hvordan vil du beskrive den gamle sides netværk? – hvem trykkede ”synes godt
om” set med dine øjne?
Hvad er positiv respons for dig?
Synes, du at jeres netværk var aktivt nok i forhold til de opdateringer I lavede?
Hvilke emner fornemmer du, skabte mest debat/respons på profilen?
Hvorfor vurderede I, at det var værd at etablere en ny side, da den gamle blev
nedlagt? Er der ikke gået meget arbejde tabt med den gamle side?
Vil du betegne den gamle side som en succesfuld facebook-side?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvordan har du oplevet opstartsfasen med den nye side?
Har der været tekniske udfordringer i forbindelse nedlæggelsen af den gamle
side og etableringen af den nye?
Hvilken personprofil er siden tilknyttet?



Kan du fortælle lidt om, hvorfor skal man kunne trykke ”like” om Hasle Bibliotek
på facebook?
Hvad vil I gerne opnå med den nye side?
Hvad skal man få ud af, at være tilknyttet siden?
Hvem er hovedmålgruppen for facebooksiden?
(Er det den samme som for hele biblioteket)
Hvorfor vil du mene, at målgruppen på facebook (ikke) adskiller den sig fra hele
biblioteket?



Siden har pt. Kun 9 person-profiler tilknyttet. Hvordan har du oplevet sidens
opstart?
Siden har været i luften siden februar, så vidt jeg kan se, og vi er nu i april,
hvorfor netværket ikke større?
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Vil du fortælle lidt om, hvordan I indtil nu har hvervet netværk til den nye side?
Hvordan reklamerer I for siden?
Hvor stor en andel af sidens netværk, vil du anslå, pt. har en faglig tilknytning til
biblioteksverdenen, altså enten har en uddannelse som f.eks. bibliotekar, eller
er ansat ved et bibliotek?
Vurderer du, at det er et problem?
Hvis netværket nu voksede sig større, men stadig havde en overvægt af
personer med en biblioteksfaglig baggrund tilknyttet, er det så stadig et
problem?



Hvordan anvender
folkebibliotekerne
facebook i praksis?

Hvis vi sadler en lille smule om og skal tale lidt om det daglige arbejde på
biblioteket og specielt hvordan facebook indgår her, kan du så beskrive en typisk
arbejdsdag for dig selv på biblioteket?
Hvor meget arbejdstid er der afsat til specifikt at arbejde med facebooksiden?
Hvem opdaterer siden? (Hvor mange forskellige personer har adgang til den og
opdaterer den?)



Hvordan udvælger I det indhold, som skal deles via siden?
Hvem udvælger det?
Har I en politik for, hvor ofte I opdaterer siden?
I har ikke særlig meget indhold tilknyttet siden endnu, hvorfor ikke?
Hvilke overvejelser gør I jer over de links, billeder og videoer, I deler på siden?
Hvorfor vælger I netop dem?



Hvordan vil I gerne fremstå som afsender igennem profilen, kan du sætte nogle
nøgleord på?
Har I et bestemt brand eller en identitet I arbejder ud fra?
Hvorfor ikke?



Hvis du skulle beskrive en succesfuld profil på facebook for Hasle Bibliotek,
hvordan skulle den så fungere?
Hvor stort et netværk ønsker du, at Hasle Biblioteks side får?
Hvad ønsker du dig så af det netværk? Hvordan ville du helst have, at de skulle
bruge siden?
Er det realistisk?



Har I sat nogle officielle kvantificerbare mål I skal opnå med arbejdet med
siden? (F.eks. at siden skal opnå et vist antal ”likes” eller opnå en vis målbar
respons på det, I oploader via profilen)
Hvorfor/ hvorfor ikke?



Hvad ville gøre hele projektet om facebooksiden til en succes?
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Hvor meget betyder øget udlånstal og besøgstal til jeres arrangementer i jeres
egen bedømmelse af værdien af arbejdet med facebook?
Hvad ville ellers gøre arbejdet med facebook til en succes?


Hvad vil I gøre for at opnå sådan en succesfuldside, som du beskriver?
Er det et problem for jer, hvis siden netværk ikke øges inden længe?
Hvad har I tænkt jer at gøre, hvis siden netværk ikke øges af sig selv?
Er det et problem, hvis brugerne ikke responderer mere, end de gør nu på
profilen?
Hvordan har I planer om, at I vil engagere netværket i det, I oploader og i dét,
som I ellers vil foretage jer på siden?



Hvis du skal tænke fremad, hvordan forstiller du dig så, at siden vil se ud og
fungere om et års tid
Hvilke ambitioner har du selv på sigt med arbejdet?
Er det realistiske mål?
Hvordan vil arbejdet med siden komme til at forløbe fremover?
Hvor længe forestiller du dig, at arbejdet med facebook skal forløbe?
Hvem skal varetage siden, hvis projektet ender, eller du finder et andet arbejde?
Hvad vurderer du, at en facebookside kan betyde for Hasle Bibliotek?



Jeg har læst, at I har været nødt til at skære åbningstiden for biblioteket ned her
for nylig. Hvordan oplever du de besparelser?
Hvordan ser du facebook spille en rolle i forhold til at forhindre yderligere
besparelser for Hasle Bibliotek?
Har du en idé om, om, hvor mange andre projekter på Århus Kommunes
Biblioteker eller lokalbiblioteker, der ligeledes arbejder med facebook?
Kan I ikke frygte, at facebook er en dille, der dør ud igen, ligesom eksempelvis
second life, var det for nogle biblioteker førhen?

Tak for din tid.
Transskriberingen fremsendes til godkendelse, så snart som muligt.
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______________________________________________________________________________________
Transskription af Interview med Mark Bundgaard Hansen, repræsentant for Hasle Bibliotek, d. 13/04-11.
Interviewet er foretaget af Tina Andersen
Tina Andersen: TA
Mark Bundgaard Nielsen: MBH

______________________________________________________________________________________
TA: Din faglige baggrund, må jeg høre om den først?
MBH: Jamen, altså, jeg er jo uddannet bibliotekar og blev færdig på Biblioteksskolen i Aalborg i starten af 2006, altså
januar 2006. Så kort før sommerferien i 2006 fik jeg et vikariat på Randers Bibliotek, hvor jeg har været som
børnebibliotekar i 9 måneder. Og så, lige da det udløb, passede det perfekt, at jeg fik en fast stilling på
børnebiblioteket i Odder, hvor jeg så var 1½ års tid. Og så for lidt over 2 års tiden siden kom jeg så her til Hasle, og der
er det så mere sådan all-around, hvad jeg arbejder med. For det er sådan et et-rumsbibliotek, så der er ikke noget
med, at man er det ene eller det andet, der er man det HELE. Men når der er spørgsmål om noget med børn, er det tit
mig der bliver spurgt, fordi det har jeg tidligere haft med at gøre. (Smiler)
TA: Ok. Nu har jeg bare været ude at kigge lidt, for jeg har jo ikke været her før. Jeg kender det jo ikke, det er slet
ikke mit område, jo. Men hvordan vil du beskrive biblioteket? Altså hvad er det I kan og hvad gør I?
MBH: Jamen, Hasle Biblioteket er meget anderledes, end de fleste andre biblioteker, og hvad kan man sige, der er en
verden til forskel, fra da jeg arbejdede i Odder, f.eks. en helt anden brugergruppe. Altså, Hasle Bibliotek ligger jo lige
midt i det der hedder Herreds Vang, som sådan et socialt boligbyggeri, og også et område, man vel nok vil kalde
belastet. Og det bærer vores brugerskarer også præg af. Det betyder, at vi er et meget benyttet bibliotek, da vi har
rigtig pæne besøgstal, men vi har rigtig dårlige udlånstal, (Smiler) fordi folk, de kommer ikke for at låne bøger, i brede
træk. De kommer for at gå på nettet og læse aviser og tidsskrifter og mødes og hænge ud, men ikke for at låne bøger.
Og så er det et bibliotek… Fordi, vi nu ligger, hvor vi gør, og der ikke er ret mange tilbud til folk i området. Der er jo
nærmest ingenting herude, i den her ende af byen. Der er kulturhuset her, som biblioteket er en del af, og så er der
faktisk ikke noget. Og folk, der bor, her er MEGET lokale. Altså, der findes næsten ingen verden udenfor det her
lokalområde for mange af dem, der bor her. De har hele deres sociale omgangskreds her, og man bevæger sig ikke ret
langt ud. Måske bevæger man sig til familie og venner i Gellerup eller Bispehaven, men bortset fra det, som også er
sådan to sociale boligbyggeri-områder, som ligger ikke ret langt herfra. Så det er sådan meget isoleret… og dvs.
foreningsliv nede i byen og kulturtilbud og sådan noget… det er ikke noget man opsøger. Så man kommer her. Og dvs.
vi fungerer også… Ind i mellem tænker man, at vi er mere fritidshjem for mange af børnene og de unge i området,
som vi ser HVER dag. Uden undtagelse. Og det har noget at gøre med, at der ikke er nogen tilbud… Der ligger en
enkelt ungdomsklub heroppe for enden, som godt nok har fået udvidet deres antal af pladser, så de nu kan tage, jeg
kan ikke huske om det er mellem 60 og 80 børn elle sådan noget, men når halvdelen af alle, der bor herude, er under
18 år, så forslår det som en skrædder i helvede. (Smiler) Med de antal pladser.. Og det kræver også, man har nogle
forældre, der vil betale for, at man går der. Og så kommer man her, og mødes, hverdag. Så ind i mellem føler man sig
mere som socialpædagog end som bibliotekar. (Smiler) Og der er også et støjniveau, som er helt anderledes, end hvad
der vil være på mange andre biblioteker. Vi accepterer meget mere, og alt hvad der foregår her i huset bærer også
sådan et socialt præg.
TA: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvad har det af betydning for, hvordan der foregår her?
MHN: Ja, man kan sige, at sådan noget som traditionelle bibliotekariske dyder, som f.eks. litteraturformidling og sådan
noget. Det er noget, der fylder meget lidt, egentlig, i arbejdet her. Så laver vi til gengæld alt muligt andet. Lige fra at
spille fodbold til mange andre ting. Så det er sådan ret utraditionelt egentlig.
TA: Hvis så vi skal snakke facebook, fordi, som jeg kunne se, så er I et af de få lokalbiblioteker i Jylland, der har en
facebookprofil. Hvorfor i alverden har I valgt at have sådan én?
MBH: For sjov, tror jeg. (Griner) Mest af alt. (Smiler) Jamen, jeg tror egentlig, det er mest for at lege lidt med; ”Jamen,
hvad kan vi bruge det til?” Og kan vi overhovedet brug det til noget? For det ved jeg ikke. Men på mange måder,
behøver det ikke være noget, der koster vildt meget at prøve af. Vi har haft den et stykke tid. Eller dvs. vi har ikke haft
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DEN et stykke tid, vi har haft en anden et stykke tid. Som… da den blev oprettet for… Ja, det er vel godt og vel et halvt
års tid siden, eller sådan noget i den stil. Så vedkommende, der oprettede den, oprettede den som en ”person”, og
det er jo fy-fy i facebook-verdenen at oprette steder som personer. Det må man jo ikke… Og så har det oveni købet
været så uheldigt, at biblioteket har fået ny e-mail adresse og alt sådan noget. Hele biblioteksvæsenet.. - de gamle røg
ud. Og den var registreret på den gamle e-mail. Så der har måske været sendt noget advarsels- et eller andet, til os,
men i hvert fald efter nytår, der var den pludselig væk. (Griner) Og så kunne jeg så prøve at gå tilbage… Og jeg kunne
ikke forstå det, for jeg synes da, at det var det rigtige password og den rigtige e-mail, jeg prøvede at logge ind med, og
så kunne jeg så se, at den var blevet fjernet, fordi vi ikke overholdt kravene til… ja.
TA: Ok, så den var simpelthen slettet fra facebooks side?
MBH: Ja, og om vi har fået en eller anden advarsel inden, om at man nu har man, så og så, lang tid til at få meldt ud til
folk, at, nu skal de altså over på en anden side… Det kan jeg jo se, selv på min egen private,… Nogle af dem man
følger.. spillesteder og alt muligt andet, kommer nu pludselig med sådan en ”Nu rykker vi altså side” og det kan være,
at de har fået at vide, at det går ikke, at have sådan én… Så skal man over at have en af de der virksomhedssider…
Som også har sine klare fordele…
TA: Hvad er det, I er nu?
MBH: Nu her har vi sådan en… (TA: En fanside?) Den rigtige side. Sådan én… Jeg tror bare, det hedder en side… Og så
er den oprettet som en virksomhed… eller en non-profit-organisation eller et eller andet. Så nu skulle den gerne
overholde reglerne for det, man må. (Smiler) Jeg tror faktisk, at grunden til, at vi den gang valgte… Dengang hed det
”fans”. Det gør det ikke nu. Nu ”Synes man bare godt om”. (Smiler) Dengang var det fans, og det synes vi bare var så
kikset (Smiler) At de skulle være” fans” af os. Altså, vi ville hellere have, at de var vores venner, ikke? Det var som om,
det var mere sympatisk. Så derfor lavede vi den som en ”person”. (Griner)… For ellers var der ikke nogen stor forskel
på dem på det tidspunkt. Der skulle man stadig sidde og godkende folks venneanmodning og alt sådan noget, og i dag,
så trykker de jo bare ”Synes godt om”, og så er de på. Vi skal ikke godkende noget som helst eller gøre noget som
helst. Dengang skulle man jo sidde og tømme den der, og sidde sige ”Ja, vi bekræfter”, ”Vi bekræfter”.
TA: Men hvor mange var tilknyttet..?
MBH: Dengang, der mener jeg faktisk, at vi var nået op på at have omkring 375 venner eller sådan et eller andet.
TA: Det er sådan set pænt mange?
MBH: Og det er PÆNT mange ja… Og nu har vi haft den der et stykke tid… Jeg åbnede så ikke en ny én et stykke tid, for
der gik lang tid, hvor jeg sad og murede med, hvad er nu det her for noget, og skulle så i det hele taget til at finde ud
af, hvad der var galt. (Smiler) Og så skulle jeg finde ud af, om jeg overhovedet skulle prøve oprette en ny én, og
hvordan er det lige vi skulle gøre nu? Og var der nogen ting, vi havde gjort før, som var dumt, eller et eller andet, vi
skal gøre anderledes? Så den der har været oppe… Ja, det kan man jo se på den… Hvornår den første post er oprettet.
Jeg vil tro, at det var engang i februar. Og det går bare SUPER trægt med at få hevet folk ind. (Griner) For jeg tror, vi er
9 nu, og de 6 af os er administratorer og arbejder her. Så der er bare rigtig smart. (TA: Ja, det kunne jeg se (Smiler)) Så
vi snakker lidt meget med os selv. Og derfor har den heller ikke været så meget brugt egentlig. Og det bliver det jo slet
ikke bedre af. Så med den indsigt, så har jeg forsøgt nu her at hænge noget op nede i biblioteksrummet. Og slået op
på vores hjemmeside, at vi har fået ny profil og inviteret folk, af de øvrige der arbejder i huset, som ikke er ansat i
biblioteket, men arbejder som boligsociale medarbejdere. For de kan også være med til at hive lidt ind. Og få det til at
se ud af lidt…
TA: Men der sker ikke rigtigt noget eller hvad?
MBH: Nej, det er meget svært at få folk ind igen. Og jeg kan se, at dem jeg har inviteret, har faktisk ikke hoppet på.
Det er vel en tre eller fire dage siden, og der er ikke kommet en eneste, der har sagt ja tak til det.
TA: Hvordan har du inviteret?
MBH: Der er den der… Man kan foreslå den. ”Foreslå den til dine venner”, ikke?
TA: Så du har gjort det via din egen profil?
MBH: Det skal man gøre. Man skal gå ind på sin egen profil, og så kan man så foreslå den. Altså, så den bliver mailet…
Ikke hvor man deler den på ens egen startside, men hvor den sender sådan én; ”Dén og dén foreslår denne… at du
synes godt om denne side”, eller hvad der nu står. Det er sådan noget i den stil.
TA: Men jeg skal forstå det sådan, at den er tilknyttet din egen personlige profil?
MBH: Altså… De der sider er lavet… Hvis jeg nu sætter mig ned med min facebook og har en profil der, så kan jeg
oprette en side. For at kunne skrive på den, der skal jeg lige gå op under konto og trykke ”Skift til” og kan man nemt
skifte frem og tilbage, uden at jeg skal logge ind nu her med et eller andet password. Og det kan alle dem, jeg tilføjer
som administratorer, på samme måde gøre med den side. Så det fungerer lidt nemmere, end den der, hvor den
fungerede som en ”person”, hvor jeg skulle logge ud af min egen, og så skulle jeg skrive Hasles mail bla, bla, og så
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skulle jeg skrive et nyt password… Og hvad var det nu, det var..? Og alt det her… Her behøver jeg bare mit eget log in
og så alle de sider, man er administrator på, dem kan man nemt skifte frem og tilbage i mellem. Men for at jeg kan
anbefale den til nogen, så skal jeg være på min egen…
TA: Ja, man kan ikke selv smide en ”request” ud fra siden, altså som Hasle Bibliotek?
MBH: Ikke sådan lige umiddelbart. Det har jeg i hvert fald ikke lige kunne lure. Jeg har ellers brugt enormt lang tid på
at finde ud af, hvordan pokker jeg lige gjorde det.
TA: Og så har du inviteret via din egen profil?
MBH: Ja, så folk kan se, at det er mig, der inviterer til… Hasle Bibliotek
TA: Men det har vel også en betydning for, hvem der kommer ind og bliver netværk. Altså sidens netværk, ikke?
MBH: Jo, jo, det gør det helt sikkert, for det skal jo være til nogen, som jeg er facebook-venner med. Jeg kan ikke
foreslå den til nogen, som jeg ikke er… Og jeg har heller ikke inviteret alle, fordi det synes, jeg virker fjollet, for det er
jo slet ikke alle sammen, der har noget med huset at gøre, eller biblioteksverdenen i det hele taget at gøre, eller bor
her i byen. Og hvorfor i al verdenen skulle de så synes om Hasle bibliotek for? (Griner) Så det gider jeg ikke trætte folk
med. Så jeg har egentlig kun sendt det til folk, jeg synes… Hvor det er relevant… Men jeg tror, at der er mange, der har
valgt at se over den, fordi de IKKE har set, at den gamle side ikke findes mere. For den er jo bare forsvundet. (TA: Det
er jo det) Og de tænker, Jamen den HAR jeg jo klikket at jeg er fan af… eller venner med, eller hvad det nu var i
tidernes morgen, så det behøver jeg jo ikke gøre igen. Men det gør det sådan set, fordi… Og jeg har også prøvet at slå
det op på min egen væg med at ”Bemærk, at vi har fået ny side…” og alt sådan noget halløj, men det forsvinder jo
selvfølgelig også hurtigt ned af andres… Alt efter hvor aktive deres øvrige venner er. Så forsvinder det ud.
TA: Og så havde du haft nogle opslag i rummet hernede?
MBH: Ja, i går… Jeg tænkte, jeg sætter lige nogle opslag op oppe ved computerrummet og nede på vores opslagstavle,
så gør vi da opmærksom på det dér også. Og har sat det på vores egen… på bibliotekets hjemmeside, at ”Vi har fået ny
facebookside, så skynd dig ind og følg os igen” eller et eller andet, ikke..? Med link direkte til.. og alt det her... Og det
er der ikke så mange, der har reageret på.
TA: …Hvor meget tid… Er det dig personligt, som har valgt, at I skal være på facebook?
MBH: Nej, det er det ikke. Vi er nogle stykker, som synes, at det kunne være meget sjovt. Der er også nogen der synes
lidt… ”Nå ja, gør I bare det,” men ikke har tænkt sig at involvere sig stort i det… Jeg har så truffet lidt her en
beslutning, eller prøvet at sætte en ambition, der hedder, at jeg vil prøve,.. i hvert fald en gang om dagen, ikke
nødvendigvis mere om det, men bare en gang om dagen, lige at levere et eller andet. Det kan være et link til
Mindspotterne, eller til et eller andet biblioteksrelevant. Det kan være en anmeldelse af et eller andet, jeg har læst.
Det kan være et link til en artikel om noget, der foregår her i området. Hvad som helst… En reklame for et
arrangement, vi har eller en quiz, der kører. Eller et eller andet Det kan også være bare, fredag, at sige ”Hav en rigtig
god weekend”.
TA: Så det er ikke noget, der som sådan er sat i system, at ”Vi skal have sådan og sådan…” f.eks. x antal venner
inden den og den dato, eller så og så mange kommentarer på noget… eller?
MBH: Nej, og jeg har valgt at sige… Nu tænker jeg, nu skriver jeg på den hver dag. Fordi det ser fjollet ud, hvis nu jeg
sidder derhjemme og så tænkte jeg ”Hasle Bibliotek” (MBH viser, at man trykker på et tastatur), eller et eller andet
fandt man tilfældigvis over… og så kom man ind på sådan en side, og så kan man se, ”Nå, der bliver så opdateret hver
14. dag med et eller andet. Og sidste gang var så for 14 dage siden…” (Griner) Så er det måske ikke så interessant, så
er det jo kun sådan en form for markering over for sine venner om, at man synes, at biblioteket er OK. Og det er der jo
selvfølgelig også rigtig mange, der bruger det som. Det skal man endelig ikke tage fejl af jo. Men vi har jo på den
anden side en fordel i, at man kommer direkte ind på folks startsside. Vi har faktisk vaklet rigtig meget rundt i,
hvordan vi egentlig skulle gribe det an, for før vi lavede den som en ”person”, havde vi den faktisk som en gruppe.
(TA: …OK?) Og det var lidt upraktisk, for der skal folk faktisk helt selv opsøge det selv, så det kræver, at folk synes, at
det er enormt spændende det her og gerne vil ind og tjekke, hvad der nu er skrevet herinde i dag. Og om der er noget,
man skal kommentere på eller, om der er noget, de skal være med i?
TA: Hvordan er det så gået, med at have den som en gruppe… altså dengang?
MBH: … Jamen, altså, der fik vi jo også folk ind. Det var egentlig ikke dét.. Der var egentlig flere, der også var inde på
gruppen. Men den fik vi så hevet over i den anden. Det var dejligt nemt at sige; ”Vi lukker det her ned. Der sker ikke
mere her, så hop over på siden her” Men måden jeg tænker en gruppe skal bruges på, så er det nogen, som vil snakke
om noget… Hvad hedder sådan noget… ligeværdige som en gruppe, hvor ALLE byder ind. Og det er ikke fordi, vi ikke
gerne vil det. Det var jo lidt også tanken med gruppen. At, det vil vi rigtig gerne. Vi vil gerne være ligeværdige med
folk. Det er ikke fordi, at vi skal sidde og snakke til folk, og vi ikke gider at høre på dem. Vi håber selvfølgelig RIGTIG
meget på, at de vil det, men jeg vil ikke forvente det. Der er rigtig mange, som har rigtig mange store tanker og
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ambitioner om web 2.0, og jeg skal komme efter jer, og det er så fint med vores nye hjemmeside, og vi skal alle
sammen… Vi skal blogge… Og brugerne skal kommentere, men folk kommenterer jo ikke. Det er fint, at vi blogger,
men vi skal ikke forvente, at nu sidder halvdelen af Aarhus’ borgere derude og synes, at det er enormt spændende,
hvad vi blogger om. I hvert fald ikke så spændende, at de vil knytte lange saglige kommentarer til det i tide og utide.
TA: Men den gamle profil.. Hvem var det, der var venner dér? Var det dem, som er lokale borgere herude, eller var
det bibliotekarer eller..?
MBH: Det var et stort miskmask… og det lyder enormt fint, at vi havde de her 370 venner, eller hvor meget det var til
sidst… Jeg ved, at en del af dem, er brugere her, for det kunne jeg se. Men ikke halvdelen… eller noget i den stil. Men
der var en del lokale brugere. Derudover, var der selvfølgelig rigtig mange af vores kolleger her i Aarhus Kommunes
Biblioteker, som synes, det er meget sjovt at følge med i; ”Hvad laver de på den?” Måske også for at se, om der er
noget, de selv kan bruge til noget. Eller bare for at vise det, de gerne vil støtte op om, eller et eller andet. Og ellers, så
er der utrolig mange biblioteker, som bare følger hinanden. (Griner) Det er sådan lidt… ja… (Smiler) Det kan man jo
hurtigt se… Specielt dengang hvor vi sad og godkendte alle de her venneanmodninger. Der kunne man jo godt se, ”Nå,
Gentofte Bibliotekerne” og ”Herlev Bibliotekerne” Og. (Griner) Ja, hvad de nu ellers hedder alle sammen…
TA: Men var de aktive? Altså, skete der noget på siden? Altså, jeg har jo selvfølgelig ikke set den, så jeg kan jo ikke
vurdere..?
MBH: Ja, jeg synes, vi var forholdsvis gode til det. Jeg vil ikke sige… super gode til det. Men forholdsvis gode til det. Jeg
vil tro, at vi smed noget på en gang eller to om ugen eller sådan noget. Det var sådan lidt forskelligt. Det kommer
selvfølgelig også… I perioder er der rigtig meget. I andre perioder er der ikke så meget. Og så glemte man den måske
også en gang i mellem.
TA: Hvordan reagerede de? Brugte de den? Brugerne, vennerne. Lavede de noget på siden?
MBH: Nej… ikke rigtig… synes jeg.
TA: De reagerede ikke på noget af det, I smed ud?
MBH: Nej, der var meget lidt. Jeg tror, at jeg har set et par enkelte kommentarer. På et arrangement engang. Det er jo
sådan noget, man gerne vil have. Det er jo fint, når der er nogen, der skriver tilbage: ”Det var et godt,”… Hvad ved jeg?
”…teater stykke. Det syntes børnene var rigtig godt.” Eller et eller andet.
TA: Men har I vidst fra starten, hvad I ville, med at være der?
MBH: Altså, vi har ikke nogen sådan stor konkret strategi for det, nej. Altså, jeg vil sige, at mit personligt… med det,
det er, at jeg synes, at det er sjovt at lege med, og se hvad jeg kan bruge det til. Og det der med at sætte mig ned og
have en stor forkromet strategi om, hvad jeg gerne vil, og hvad vi skal, og hvordan det skal gøres og sætte det hele i
faste rammer. Det tror jeg passer bedre til et sted som hovedbiblioteket, eller… Ja, det ved jeg ikke. Men altså i
forhold til, hvad vi har af personale og ressourcer, og hvad vi er for et sted, så tror jeg egentlig ikke, at vi behøver at
være så strømlinede… Og om det ville være en fordel for os, det tror jeg slet ikke.
TA: Hvorfor ikke?
MBH: Fordi, at det må godt være lokalt, og det må godt være nært. Og det må godt være menneskeligt og ikke en
organisation, der taler til dig nu. Det gør ikke noget, at det skinner lidt igennem, at det faktisk er os, som de kender
hernede fra, der sidder i den anden ende. Jeg ved, at der har været noget drøftelse af det, og der også er noget
uenighed omkring det, fra vores sådan overordnede it-afdeling, der meget gerne vil have, at det skal være ÅKB.
Aarhus Kommune Biblioteker har en standard, og der skal leves op til det, og der skal leveres det og det, og i de og de
former. Så man ikke kommer til at skaje ud eller skrive noget, man ikke må. (Smiler) Og det ved jeg, at det er de ret
trætte af dem, der laver det inde på Hovedbiblioteket. Og det kan jeg godt forstå. Og det ville jeg også være træt af,
for jeg synes, det er at dræbe en hver form for lokalt initiativ. Og hvis der først bliver en hel masse med det og det
bliver sådan noget centralstyret, topstyret noget, så kan det godt være, at man bliver opfordret til at medvirke og
bidrage til det, men man har lige pludselig ikke noget ejerskab for det længere… For noget som helst. Hvor man kan
sige, at det har vi da trods alt for den her. Så kan det godt være, at vi ikke altid lige gør det, som de synes, det skal
gøres… på de fine gange, men sådan er det... Så må de jo komme efter os. (Smiler)
TA: Hvis nu du skulle lave ønsketænkning, altså ønsketænkning for denne her side, og du skulle lave den perfekte
side. Hvor alt var godt, og hvor alt var som det skulle være. Hvordan skulle den så være?
MBH: Hmm, ja,… hvordan skulle den så være? Helt ønskværdigt, vil det jo være, hvis det var endnu en…
kommunikationskanal til vores brugere og folk i området. Altså på den måde, at det var tovejs. At de kommer på
banen og giver feedback på, hvad vi smider ud. (TA: Ja) Og at vi kunne få noget dialog i gang på den måde. Det, ville
jeg jo synes, var optimalt. Hvis folk havde lyst til at sætte deres egne ting på, eller sige: ”Jeg har læst den her bog –
den synes jeg også, at andre skal læse” eller ” Vi var forbi det og det arrangement, vi har taget nogle billeder – dem
ligger vi lige ind her, så kan I også se dem” Sådan nogle ting, ville jeg synes, var super godt. Eller folk har lyst til at

Tina Andersen |Interaktive Digitale Medier, Aalborg Universitet, 2011

Side 212 af 372

skrive: ”Vi var nede på biblioteket i dag, og hvor var det bare skidehyggeligt, og tak for god betjening” eller ET ELLER
andet. Eller ”Vi var dernede i dag, og det var da død-træls, at vi skulle stå i kø så lang tid.” Eller hvad de nu måtte have
lyst til at brokke sig over eller rose os for. Det ville jeg synes… Det ville være det fedeste. Det ville være, hvis man
kunne mærke, der var liv i den anden ende. Nu gør det selvfølgelig endnu værre, at vi kun har 9 venner, og jeg ved
hvem de 6 er. Til gengæld er jeg ret sikker på, at de sidste tre er brugere. Så det er jo fint nok… Så føler man meget, at
man taler med sig selv lige nu, og det virker lidt omsonst, at sidde og fortælle, at vi har arrangement på torsdag, for
det ved 2/3 godt… (Griner) Og de kommer ikke, med mindre de er på arbejde og er i huset. (Griner) Så det er lidt en
skam. Så sidder jeg her og tænker; måske er den fuldstændig fejlskudt, som den er lige nu. Måske skal man netop
satse på, at vi har så mange børn og unge, der kommer her, og de er jo om nogen facebook-vante og ikke blege for at
skrive løs. Så måske er det i virkeligheden dem, vi skal satse på. Der er vi måske også lidt forsigtige i den grad, at de
fylder utrolig meget her i biblioteket, og der har i nogle områder været fyldt på en meget negativ måde. For et par år
siden f.eks., da jeg lige startede her… Ham der sidder her, vores vagtmand. (MBH henviser til en kontorplads) Sådan
én bliver vi nemlig nødt til at have, hvis vi skal have bare nogenlunde orden. Og vi skal lave andet end rende rundt og
selv være det hele tiden. Og det er ikke fordi, der er farligt at være her eller noget i den stil, vel, men da jeg startede
herude, da var det faktisk sådan, at det var med trusler. Og det var sådan nogle securitas vagter, som var rene
udsmidere, og der var åben krig hele dagen, og der røg brosten igennem vinduerne om aftenen og sådan noget. Så det
var virkelig gang i den ikke? Og det gjorde, at rigtig mange af de voksne, helt almindelige biblioteksbrugere, i gåseøjne,
som man ser på Hovedbiblioteket og på biblioteket i Risskov, og hvad de nu ellers hedder rundt omkring, de begyndte
at bruge andre biblioteker, i stedet for at komme her. Der ligger jo et stort villaområde lige heromme, og der ligger
sådan en busgade lige på anden side af de her boligblokke her. Altså, på den anden side ligger der et pænt villakvarter.
Præsten i kirken herovre, han kalder den der busgade for ”Berlinmuren” for det er fuldstændig to forskellige verdener
på hver side. Men de kommer faktisk også fra… Der ligger sådan noget der hedder Finnebyen hernede bagved, som
også er et helt gennemsnitligt dansk villaområde. Men de har søgt andre steder hen, fordi der var så meget ballade,
og det ikke var rart at være her. Der var heller ikke trygt for den sags skyld. Og dem vil vi jo frygtelig gerne have
tilbage, og derfor der prøver vi også at lave en masse tilbud for det segment, og ikke KUN have fodbold, og boksning
og rapskole og alt sådan noget, som vi også har prøvet at have en masse af. Netop for at prøve at få aktiveret nogle af
de her unge og få dem hevet ind i noget foreningsliv og få dem ud af nogle af de her dårlige cirkler, de er inde i, så de
ikke bare skal hænge ud på gaden. Sådan prøve lige så stille at få den anden gruppe ind igen… Og det er helt ned til,
sådan noget som at sætte stole frem til avislæserne, for før var de dér stole jo bare en magnet på de her grupperinger
af unge. Så lige så snart man satte en stol frem, så sad de der alle sammen, og så var der ingen andre, der kunne være
der. Så kunne man fjerne dem, og så kom alle dem, der plejede at komme og sagde: ”Jamen, nu kan vi jo ikke sidde
nogen steder mere”. Så det er sådan virkelig en ond cirkel, og den prøver vi at arbejde hårdt på, ja lige så lang tid jeg
har været her, og få brudt igen. Og det håber vi sker sådan stille og roligt. Det synes jeg, at man kan mærke, det gør.
For nu har der været stille herude i lang tid og egentlig kun været positive historier. Så derfor er den måske sådan lidt
mere rettet mod dét, at man er lidt mere forsigtig med det andet. Men måske er det helt fejlskudt og måske er det
det helt forkerte publikum, man henvender sig til på den måde.
TA: Tænker du på facebook?
MBH: Ja
TA: Mener du så, at det ikke er realistisk, at få de brugere I egentlig har, til at bruge biblioteket på facebook også..?
MBH: Jo, jeg tror nok, det er realistisk, men måske er det nemmere og en oplagt måde til at nå… Eller til i hvert fald at
kommunikere på anden måde, med nogle af de unge og børn, der er i området og kommer her hver dag og er på
facebook… Spørgsmålet er så, om de GIDER at være på facebook med os, eller om de hellere vil,.. De vil sikkert hellere
snakke med vennerne. Det er nok også sjovere, når alt kommer til alt. (Smiler)
TA: Men du siger, at I har haft arrangementer herude? Og I har haft noget om rap.. Og I har haft noget boksning og
noget? (MBH: Ja) Hvordan har det virket? Er de kommet til det, eller..?
MBH: Det virker super godt… hmm, meget af det er, ligesom noget, der bliver startet her i huset, og så prøver vi at få
det rykket lidt ud… Eksemplet er boksning. Dét som der bliver arbejdet meget med, det er det med at få nogle af de
her unge med i nogle af de klubber, der er i byen. Altså, få dem ud blandt.. Få dem ud af området her og ind og møde
andre mennesker og finde ud af, at der findes faktisk et foreningsliv herude, som man kan være med i, og man har
nogle muligheder for at møde andre… Og så at få overbevist deres forældre om, måske inden, at de kommer til den
der forening, hvor de pludselig skal betale kontingent; ”Men det her er faktisk noget, som dit barn gerne vil, for det
har vi jo set i længere tid, fordi det har gået hernede gratis. Til det der boksning” Så det har været sådan, at de gik
hernede i starten. Jeg kan ikke huske, om det var 2 eller 3 gange om ugen. Nu er de her én gang om ugen. De andre
gange bliver de så taget med ned i én af klubberne nede i byen sammen med ham, der er instruktør herude, og så
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prøver man lige så stille og roligt at få dem sluset ind. Det samme har der været sidste sommer omkring fodbold og
Hasle Boldklub. Så lavede man et hold herude. Vores vagtmand har lavet det. Og agerede træner for dem, og så
spillede vi lidt mod Halse Boldklub, og så har man stille og roligt prøvet af få dem vippet over i der…
TA: Og hvordan virker det? Gør de det?
MBH: Ja, det gør de faktisk. Og det har også… Men det er et langt sejt træk, og det kræver, at nogle af de boligsociale
medarbejdere skal ud at have lange samtaler med forældrene, for at prøve at fortælle dem ”Jamen, prøv at hør her,
det er faktisk vigtigt og godt for dit barn at komme ud blandt nogle andre og få nogle interesser, og det er ikke dårlige
penge givet ud.” Så det er super godt.
TA: Hvor mange kommer der? Altså til det der bokse-halløj, I har haft gang i? Hvad er antallet på det?
MBH: Ja, hvad er antallet på det? Jeg tror, der har været en 20 stykker i starten. Og det er nok faldet ned til, hvad ved
jeg, 7 vil jeg tro, for der falder jo nogle fra. Og det helt tydelige var, da der startede det her rap-skole-halløj herude.
Der var der rigtig, rigtig mange som mødte op. Og rigtig, rigtig mange, der faldt rigtig hurtigt fra. Fordi… i starten der
sad de jo herude, og de mest entusiatiske af dem… de skulle jo skrive en tekst… Man kan jo ikke… Men nogle af dem,
de troede jo; Hey, de skulle jo bare lige ind fra gaden, ”Hvor er mikrofonen, nu skal jeg være stjerne og indspille en
plade. I dag!” Ikke? (Smiler) Og sådan fungerer verden jo ikke, vel? Og da de så fandt ud af, at hey, det er faktisk
noget, man skal arbejde lidt for, og det der med at komme til at stå i et studie og sådan noget, det er altså noget der
ligger lidt ude i fremtiden endnu. Så var der mange der bare kastede håndklædet i ringen og gik. (Griner) Lynhurtigt.
MENS, at der så var nogen, der hang fast. Blandt andet de der TMT, som kom frygtelig lang i Talent Show, er herude
fra og kommer her hver evige eneste dag. De startede her for to år siden og har siddet herude på trappen og skrevet
tekster og øvet med hinanden og sådan noget. Så nogen har virkelig bidt sig fast i det og får rigtig meget ud af det.
Mens andre… Ja, så fandt de ud af, at man skal møde op hver gang, og man skal være der, og der bliver stillet krav. Og
så var det ikke så sjovt alligevel.
TA: Nu går min referencerammer jo til talentshowet, men er det så et samarbejde I har haft med nogle andre,
lokale? Nogle rappere?
MBH: Ja, altså biblioteket ligger jo som en del af kulturhuset her, og så er det blevet lavet en… Der er ham, der hedder
Henning Winther, tror jeg. Han var engang med i en dansk gruppe, der hed Kongehuset. Han har startet sådan nogle
rap-skoler rundt omkring i byen. Ham fik man så til at lave en afdeling her, og så er der en underviser på nu… Det var
en anden i starten, der vist er producer, mest. Men så har de så fået en ny én på, som, var jeg lige ved at sige, agerer
lærer, og man kan næsten også kalde ham mentor for de her knægte. Som går under navnet ”Ham den lange” og har
vundet nogle af alle de der ”MC Fight Night” og konkurrencer i tidens løb. (TA: Ham har jeg hørt om) Og som så er
lærer for det.
TA: Så de er forholdsvist populære, arrangementerne ikke? Altså, det fungerer, det I har gang i der? Hvordan har I
reklameret for dem?
MBH: Jamen, det har været her i huset, bare med opslag og med word of mouth, altså hive fat i folk og sige ”Hva’e, nu
skal du bare se, hvad der sker hernede. Det er sgu da lige noget for dig. Det skal du ind og prøve, det her.” Det har
været den mest effektive måde at gøre det på.
TA: Så ideelt set, så hvis vi siger, at facebooksiden skulle fungere, så var det: Unge brugere herude fra, eller ikke
nødvendigvis unge, men lokale brugere herfra, som var aktive (MBH: Ja) og som hørte om arrangementerne, deltog
i debatter og bidrog med noget selv?
MBH: Ja, det ville være min ønske-ting. Altså at bruge den til at netværke med andre biblioteker og sådan noget, det
ved jeg ikke om jeg synes, er vildt interessant. Så vil jeg hellere bruge krudtet på de folk, der er her ude.
TA: Det kan godt være du opfatter det som et retorisk spørgsmål (Smiler), men den side I har nu. Den er ikke en
succes?
MBH: (Smiler) Nej, det er den sgu ikke. Det er den ikke. Det er forbandet svært at få folk ind igen, har det vist sig. Og
jeg vælger lidt at tænke, jamen, altså, det vælger vi at se stort på, hvad der står ude i siden; det der lille tal. Jeg ved
ikke, om jeg skal sætte sådan en mærkat over, så jeg ikke kan se, hvor mange der er, bare ignorere det, og bare lade
det køre. Og måske viser det sig, at der kommer aldrig flere, eller at, så var det heller ikke sjovere. Og så kan det være,
at man bare lukker den og siger. ”Det var ikke en kanal, vi skal bruge på nuværende tidspunkt i hvert fald.” Det kan
være, det er dét, der bliver udgangen. Det kan også være, vi bliver ved og siger; jamen, det er fint nok, at der kun er
dét antal man nu,.. Selvom det måske ikke er så højt, som man godt kunne tænke sig. Så længe, man synes, at det ikke
er noget belastning ,og man synes, at det er da egentlig meget sjovt. Så kan man jo sådan set også bare lade den leve.
Det er der jo heller ikke noget forgjort i. Det er mere det øjeblik… Det øjeblik, hvor jeg synes den skal lukkes, det er det
øjeblikket, hvor der ikke er nogen, der gider at opdatere på den, og man har fuldstændig glemt den, og den bare ligger
død. Fordi så kan man jo lige så godt lukke det.
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TA: Så første hurdle nu, det er at få skabt et større netværk. Er det korrekt?
MBH: Ja,.. det synes jeg… Og det er egentlig ikke så svært… Så længe vi, var jeg lige ved at sige, husker den. Det er det
med at have den i bevidstheden hele tiden. Den skal vi også lige huske. Så er det egentlig ikke så frygteligt svært at
komme på en daglig opdatering. Og vi skal ikke tæppebombe folk hele dagen igennem med alt muligt facebook-sjov,
med det ene og det andet. Det behøver ikke altid være super-sagligt og super biblioteksagtigt, det vi skal smide ud,
men vi behøver heller ikke smide 4, 5, 6 opdateringer i hovedet på folk om dagen. Så en enkelt eller sådan noget om
dagen, det ville være fint, synes jeg.
TA: Hvad størrelse netværk, snakker vi om? Hvad ville være fedt?
MBH: Altså, hvad jeg gerne ville have den op på? Ja, det ved jeg sådan set ikke. Det ved jeg ikke, om jeg har nogen
kriterier for. Altså, jeg vil selvfølgelig gerne have, at vi var mere end 9. Men vi behøver ikke at være 9000, vel? Vi
behøver heller ikke at være 900. De 300 var glimrende. 125 ville også være fint, var jeg lige ved at sige. 50 ville også
være fint, hvis vi bare snakkede. (TA: Ok) Så kommer der måske mere (uhørligt). Hvis folk giver feedback på den, så
behøver vi egentlig ikke at være ret mange. Fordi, så ved man i det mindste, at det kan godt være, der ikke er ret
mange, men dem der er der, de bruger det og er glade for det. Er der rigtig mange, så må man vel også stadigvæk
antage at et eller andet, er der da Ok ved det. Det er selvfølgelig svært at se, hvor mange der har trykket ”Synes godt
om”, og så derefter bare har skjult én på sin startside, så de aldrig ser, hvad man laver, men de har da markeret, at de
synes biblioteket var fint, overfor deres venner. Dem er der trods alt en del af. Jeg har da også selv klikket ”Synes godt
om” nogle sider, som jeg aldrig nogensinde har besøgt igen.
TA: Men hvorfor vil du egentlig gerne have at de skal ”Synes godt om?” Er det for… altså selvfølgelig fordi, at du
gerne vil have debat..?
MBH: Jamen, det er jo fordi, at så får de... Selvfølgelig ikke med 100 % sikkerhed, men hvis de ikke har gået ind og
ignoreret, efter de har trykket "Synes godt om" og sagt skjul opdateringer fra dem, for dem gider vi i øvrigt ikke at se
på. Men så er det den der med, at jeg skriver "Husk for øvrigt, at i morgen, eller i aften, der får vi besøg af en digter"…
Det gør vi nemlig i dag "…som er helt gratis fra 18 til 19 - kig forbi.” Så ved jeg det havner på deres startsside. De skal
ikke aktivt gå ind og sige "Nå, har Hasle Bibliotek noget til mig i dag?" Og skrive det ind. Vi får lov til at smække det
lige op i hovedet på dem, uden at de skal komme til os. Og det er jo en kanon måde at markedføre sig på og få sine
ideer ud på.
TA: Hvor bevidst er du om, at det er dig der taler, eller er du mere bevidst om, at du repræsenterer Hasle Bibliotek
som..?
MBH: Jeg vil sige, at jeg føler mig ret bevidst om, at jeg ikke sidder med min egen profil lige nu og her. Jeg vil ikke
smide det samme ud på Hasle, som jeg gør på min egen. Ikke fordi der er noget sygt ved det (griner) men jeg vil nok
holde igen med ironi og sarkasme f.eks. Men jeg synes, på den anden side, heller ikke, at det skal være sådan noget
formular... sådan kommune-sprog. Det synes jeg ville være rigtig kedeligt. Men det synes jeg godt, at man kan komme
udenom ved f.eks. at skrive "Nu går vi på påskeferie, vi ses på tirsdag - Lad nu være med at spise for mange påskeæg".
Et eller andet. Sådan noget, ville jeg synes var helt fint at skrive.
TA: Men skal de kunne se, at det er Mark, der skriver det?
MBH: Ikke altid, det synes jeg ikke altid. F.eks., vi har lige fået nye åbningstider om fredagen. Vi lukker nu kl. 15 i
stedet for kl. 17. Det er sgu lige meget, om det er mig, eller om alle mulige andre, der siger det. Hvis jeg skriver en
anmeldelse af en bog f.eks. altså bare sådan en mini-anmeldelse, så ville jeg altid sætte mit navn på, for det er en
personlig ting, et eller andet sted. Og ikke helt ligegyldigt, om det er mig, eller Bjørn hernede, der har skrevet det.
TA: Ja, men nu har du ikke gjort det endnu, men ville du så skrive dit navn nede i bunden: Hasle Bibliotek/Mark?
MBH. Ja, og vi har faktisk bandet over det flere gange gange, at man ikke kan skrive som sin egen profil på siden. For
det kan jeg ikke. Når man er administrator, så skifter den automatisk om. Jeg kan ikke lave en opdatering med min
egen derpå. Og hvis jeg kommenterer derinde, så hopper den automatisk over og skriver Hasle Bibliotek, fordi jeg er
administrator på det. Det er ret irriterende.
TA: Ok, det vidste jeg faktisk ikke.
MBH: Nej, og en der hedder Kirsten, der også er her, hun foreslog faktisk i går: "Jamen, kan jeg ikke bare blive cuttet
fra som administrator, for så jeg bare skrive som jeg selv?" Så siger jeg, "Det kan du sådan set godt, Kirsten, men det
du skriver, havner så ikke på folks startsider. Det havner på Hasle Biblioteks væg" Og så skal folk gå på Halse Biblioteks
side og kigge, hvad der står på vores væg, om der er andre der har smidt noget på der. Men vores stausopdateringer
havner på DERES startsider, men ikke alt det, som folk skriver til os… eller ikke skriver til os. (Smiler)
TA: Ok, det var jeg ikke klar over. Det gør det jo også vanskeligt?
MBH: Men man kan forestille sig, at hvis jeg nu synes, at jeg godt ville synes godt om Coca Cola, f.eks. ikke? Og jeg vil
gerne have deres opdateringer på min startside, så jeg kan se, hvis nu de nu har fundet på at lave en coca cola med
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kokos-smag, eller et eller andet mærkeligt. Det, ville jeg synes, var spændende at få at vide. Men jeg ville jo aldrig
nogensinde se mine egne venners opdateringer, hvis jeg skulle have alle dem, der skrev inde på Coca Cola: "Hey, I love
Coca Cola!" Så ville hele min side, hver gang jeg åbnede den, være proppet med folk, der skrev, at de elskede cola.
(Smiler) Og det ville jeg ikke kunne bruge til noget, vel? Så derfor ser jeg ikke de beskeder, som andre skriver til dem.
Dem vil man jo ikke se på de sider, man følger.
TA: Ja ok, det er selvfølgelig rigtigt.
MBH: Det ville fungere fint i et lille begrænset netværk, men i de kæmpestore, der ville det gå helt galt.
TA. Ok,.. så har jeg også lært noget nyt om det.
MBH: Man kan se de kommentarer, der bliver lavet om os. Hvis jeg nu laver et opslag... Hvis vi nu siger, at du bliver
venner med Hasle Bibliotek, og jeg skriver "Hasle Bibliotek - vær lige opmærksom på, at på fredag, der lukker vi kl. 15,
så lad være med at komme 16.30, for så kommer du ikke ind" Eller et elller andet (Smiler) Og der så er én, der skriver:
"Det var sgu da røv ærgerligt!" Så ville du kunne se den kommentarer på din startsside. Men hvis han bare skrev på
vores væg, "Det var sgu da irriterende, at I lukker kl. 15" Så ville du ikke se det, med mindre du går ind på Hasles væg.

TA:… Det daglige arbejde, så kan jeg forstå… Nu talte jeg lige meget kort med den anden herre, der stod hernede,
(MBH: Ja, Bjørn) Og han sagde, at I primært faktisk hele tiden var på. Altså, I er på udlån hele tiden? (MBH: Ja)
Hvordan er din dagligdag så? Og hvordan passer facebook ind i den?
MBH: Jamen... det passer egentlig fint ind... Vi har et kontor heroppe, men vi har ikke ret meget, der hedder kontortid.
Onsdag er faktisk en af de få dage, hvor vi er tre. Vi er altid to i udlånet... fordi ,der kan opstå konflikter med nogle af
de her unge, der kommer her, og så er det ikke skidefedt at stå der alene. Så derfor er der altid to på vagt. Og så er vi
blevet skåret så meget ned, så nu er vi stort set kun altid to på arbejde, så det er næsten altid de to, der er på vagt.
(Smiler) Så kan man sige, når jeg sidder ved computeren der nede, så har jeg selvfølgelig vores bibliotekssystem, min
arbejdsmail, og hvad der nu ellers er af sådan nogle ting, intranet og alt sådan noget, åben, så jeg kan følge med i,
hvad jeg nu skal og lave de ting, jeg nu skal. Men derudover, så kan man sige, vi har ikke... lånere stående i hovedet
hele tiden, som vi skal svare... Det er måske også, fordi vi er her, hvor vi er. Altså, der er dage, hvor jeg ikke har ret
mange søgninger i bibliotekssystemet, f.eks. Andre dage kan der komme mange, der skal lave opgaver eller spørge
efter svenske krimier eller sådan noget. Men nogen dage er der næsten ingen, der kommer og spørger efter sådan
noget. Og det gør, at jeg egentlig godt kan passe mit arbejde og samtidig have en fane, hvor facebook er åben, for så
kan jeg, en gang i mellem, kigge på den. Og min google-konto, så jeg kan se, om der dukker noget ind i min private
mail. Og når jeg alligevel har min egen private facebook åben, så kan jeg da ikke lade være, et par gange i løbet af
dagen, der skal jeg da lige se; "Er der nogen, der har reageret på de venneanmodninger der. Nå, det var der ikke"
(Griner) Men det gør da så også, at jeg tænker, "Jeg skal sgu også lige huske at skrive et eller andet på den" Og nogle
gange kan jeg så se på min egen, for jeg følger også nogle af bibliotekerne, altså Hovedbibliotekets sider, og det giver
da også nogle gange en idé til, hvad jeg lige kunne... Det kunne også være, at de har et eller andet, jeg synes der er så
spændende, at det vil jeg da godt lige reklamere, herude i Halse, for også. "Vær lige obs på at inde på
Hovedbiblioteket kan I komme til det og det".
TA: Jeg var inde og snakke med Mindspot derinde. (MBH: Ja) De har jo et rimelig stærkt brand. (MBH: Ja) Det går jeg
ikke ud fra, at I har her, altså udarbejdet en skarp strategi for biblioteket. (MBH: Nej, nej, nej) Men hvordan vil I
gerne fremstå, når I skal ytre jer igennem siden? Kan du sætte nogle nøgleord på?
MBH. ... Ja, hvordan vil vi gerne fremstå..?
TA: Måske som sted, altså som bibliotek?
MBH: …Hmm, ja, som nærværende, og sgu egentlig også gerne som varmt og imødekommende. menneskeligt... lokal.
Det tror jeg sådan lige, er det bedste, jeg kan komme på... Det, tror jeg, sådan lige er det vigtigste for et sted som os...
Der er det ikke så meget... Det skal ikke være for meget strategi, vel...
TA: Men der er heller ikke så meget struktur så?
MBH: Nej, og det bliver der helt naturligt heller ikke. (Smiler) Fordi, sådan er det slet ikke skruet sammen.
TA: Så du ville ikke kunne sige: Nu afsætter vi to timer, hver fredag til at snakke facebook-strategi, f.eks? Eller
hvad?
MBH. Ja, det kunne man vel godt... Altså, hmm, jeg ved ikke, to timer er måske lige i overkanten (Smiler). Men det
kunne man da sagtens. Jeg synes da det er vigtigt, at vi er... Og det snakker vi om både, i udlånet og et par enkelte
gange på personalemøde… At jeg har sagt: " Nu har jeg altså oprettet os igen." Der har jeg hørt folk, om de synes, at
det var en god idé, eller om de synes, det var helt hen i skoven... Og om det var en total åndsvag idé. At jeg så havde
gjort det alligevel, det er måske noget andet. Vi er sådan lidt anarkistiske, alle os der arbejder her. (Smiler) Men jeg
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synes da, at det er vigtigt, at vi alle sammen... har en eller anden ide om det, i hvert fald os, der skriver på den. For jeg
synes ikke nødvendigvis, at alle skal skrive på den, hvis man ikke føler for det. Så synes jeg absolut, at man skal lade
den ligge. Glem alt om den. Selvfølgelig er det da fint, at man ved, at vi har den. Og ideelt set, så man den, og, hvis der
kom nogen og sagde noget om den, så er det selvfølgelig rart nok, at man ved det. Det er jo et medie som tiltaler
nogen mere end andre, og det gør det jo også blandt personalet. Og vi er tre, der er ret ”obs” på den... Så er der en
som er sådan ”semi”.... og så er der et par stykker som er helt ligeglade.
TA: Så det ville være omsonst at prøve at hive dem ind i en eller anden form for struktur og sige, at I skal lave en
update, for det har vi bestemt?
MBH: Ja, det synes jeg det ville være. Ikke så længe... Altså, opgaven er jo ikke større, end at den sagtens kan trækkes
af os andre. Og den tager så lidt tid, så selvom jeg er på påskeferie i næste uge, så kan jeg da godt forestille mig, at jeg
kommer til at lave en eller anden form for... Det kan selvfølgelig være lidt svært fordi jeg ikke ved hvad der sker "lige
nu", men jeg kan selvfølgelig bilde folk noget ind. Det er der jo ingen der ved (Griner) Nej...
TA: (Griner) Jeg var inde at snakke med Hovedbiblioteket, som også har en side for deres bibliotek, og deres
problem er egentlig ressourcer. De har ikke penge... Det er ikke accepteret, at man bruger virkelig mange ressourcer
på at arbejde på facebook. Det skal ligesom have bevist sig selv. Men er ressourcer et problem her?
MBH: Nej, de eneste ressourcer vi putter i det, det er sådan set tid.
TA: Og den styrer I selv?
MBH: Ja, den styrer vi selv. Selvfølgelig, hvis nu jeg satte mig ned og sagde "Jeg synes vi skal gå all in på facebook, så
derfor der har jeg sat 12 af mine 37 arbejdstimer af til, at jeg skal arbejde med facebook heroppe på kontoret, så
passer I lige resten" (Griner) Så ville der nok komme ballade ud af det. Men så længe, at det ikke er noget, der
obstruerer det øvrige arbejde, så har vi ingen problemer med det. Og det er det jo ikke på nuværende tidspunkt. Og
det tror jeg heller ikke det vil få, for det er ikke det, der er vores, hvad skal man kalde det... ambitionsniveau... Og jeg
ved heller ikke… Jeg tror også det er begrænset, hvor lang tid man kan, og man skal bruge på det. Selvfølgelig kan der
være noget med strategi, og man kan selvfølgelig godt planlægge, hvad det er for nogle historier, vi gerne vil have ud i
næste uge og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig fint nok. Men jeg tror, det ville være en dårlig idé, at der sad en
heroppe og skrev opdateringer hele dagen, med alt hvad man overhovedet kunne finde på, for jeg tror, folk ville blive
enormt trætte af at få 15 opdateringer fra Hasle Bibliotek hver dag. Det ville jeg i hvert fald blive.
(Pause – interviewet afbrydes, da en anden medarbejder på Hasle Bibliotek træder ind)
TA: Hvor kom vi fra. Det var noget med ressourcer. Men jeg vil egentlig osse godt snakke lidt om dem, som er jeres
brugere. Fordi det er jo dem, som jeg hører dig, dem I gerne vil have fingrene i. Altså, det er ikke andre
bibliotekarer. Hvis nu der var rigtig mange bibliotekarer i netværket. Var det et problem?
MBH: Nej, jeg synes ikke, det er et problem. Nej, det kan jeg ikke se.
TA: Men er det ideelt?
MBH. (Smiler) Om det er ideelt? Ja, det ved jeg heller ikke, om det er. Altså, det er jeg sådan set lidt ligeglad, vil jeg
sige.
TA: Hvorfor, hvis nu det er for brugerne?
MBH: Nå ja, jeg tænker lidt, at de er med på en kigger. For det, jeg skriver, det ved jeg ikke, om de kan bruge til så
meget, og jeg skriver det i første omgang ikke for dem. Men de må da godt se med, og det skader ikke. Og det ser alt
andet lige bedre ud, når man kommer ind på en side, at der er så og så mange der følger med her, i forhold til næsten
ingen. Så tæller de lidt op, ikke? (Smiler) Men selvfølgelig kan det også være at stikke sig selv blår i øjnene og tror, at
nu har man så og så mange, man snakker med, og så har man det i virkeligheden ikke.
TA: Det er jo det, hvis nu netværket... størstedelen af netværket var bibliotekarer og andre biblioteker. Hvor er vi så
henne?
MBH: Ja,.. så er det jo lidt fjollet i bedste fald ikke? Fordi, så bliver det jo bare sådan noget... Vi sidder alle sammen og
snakker til brugerne, men der er ingen brugere, der lytter efter, så i virkeligheden snakker vi kun til hinanden. Og så er
det sådan mere noget med at vise, at "Vi er også skide-moderne og med på det dér-ude-på-nettet-agtigt." Og så kan
man sige, hvis man... Jeg ville synes, at det var værre for sådan nogle som Mindspotterne, som arbejder mere med
strategi og har en hel fasttømret målgruppe og nogle ting, som de vil med det. Der ville det virkelig være kritisk, synes
jeg. Og der ville man virkelig føle, at det hele var lidt omsonst... Hvor man kan sige, det er lidt mere... Så længe vi ikke
bruger mere tid på det, end vi gør her, så er det ikke noget jeg ser som et problem. Så længe der bare er nogle
brugere også. For ellers så kan det være lige meget… Så er det i hvert fald en hel anden måde, man skulle bruge det
på, men det ved jeg ikke om jeg synes ville virke. Det er i hvert fald ikke det, jeg synes, der er sjovt, og så tror jeg, jeg
ville komme til at trække mig ud af det lige så stille.
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TA: Men dem der bor her i området, er de på facebook?
MBH: Altså, nogen er, og nogen er ikke. (Smiler)... Det er en svær ting at udtale sig om... Men altså, det er jo dejligt
nemt at vide, at langt de fleste børn og unge er. Så så langt så godt. Så ved jeg, at der selvfølgelig er en hel masse, som
ikke er, fordi de dårligt kan finde ud af at betjene en computer. Så de er næppe. (Smiler) Men derudover kan det jo
være utrolig svært at generalisere om, hvem der er på facebook. Altså, min far er på facebook... og bruger den. Men
min mors mand er på facebook, men bruger den ikke Og hans søn, som er på min alder, er på facebook, og bruger den
ikke. Det er jo alle aldersgrupper. Og selvfølgelig er der nogle aldersgrupper, der er mere repræsenteret end andre.
TA: Men hvad kunne det betyde for Hasle Bibliotek... Fordi nu er den så ny... men på lang sigt, hvad kunne det
betyde for Hasle Bibliotek, hvis I fik facebook op at køre? Hvad kunne I bruger det til?
MBH... Jamen... jeg synes, man kunne bruge det til at få nogle af vores tilbud mere synliggjorte hos folk, og at de ikke
nødvendigvis skal have opdaget det på en opslagstavle, når de er hernede... eller følge med på bibliotekets
hjemmeside. Det kræver igen, at man selv er aktiv og klikker ind og kigger, hvad der er. Man bliver ikke sådan lige
overrasket... På samme måde som på facebook, hvor man bare får det slynget i hovedet uden at blive spurgt. (Smiler)
Så det er den største gevinst ved det, umiddelbart, synes jeg... Og så er der jo mange, der benytter... Som kun er her
meget kort på biblioteket. Dvs. man har reserveret sine bøger hjemmefra. Det eneste man egentlig gør, det er, at man
går ned, så snart man får sin e-mail om at nu står de nede på hylden, så går man ind, hen til hylden, tager dem ned,
låner dem, går ud, og det er det... Og de kan jo være svære at kommunikere med i det daglige, for de kommer jo ikke
hen og spørger os om noget. De er så vant til at bruge computere og biblioteket i det hele taget, så de behøver ikke
vores hjælp. Og de er her så kort tid, så man når heller ikke at falde i snak med dem, og hvis de ikke ser, hvad der er
hængt op rundt omkring her i huset... Og vi prøver så småt at undgå at komme til at plastre alting til i plakater, så vi
har nogle udvalgte steder, hvor der er nogle opslagstavler... Og hvis man heller ikke kigger på dem rigtig, så får man
heller ikke at vide, hvad der ellers foregår i huset. Også hvis man ikke er interesseret - det er også fint. Men det er en
ekstra mulighed for at få det ud, måske også til nogle af dem
TA: Ok, hvis nu de her 9 personer ikke vokser. At der ikke kommer flere. Hvad sker der så?
MBH: Altså, så tror jeg ikke, den bliver ved... ret længe... eller dvs. den får nok lov til at køre til den anden side af
sommerferien i hvert fald. Men lad os nu sige, at vi sidder til nytår, og der stadigvæk kun er 9, så tror jeg nok ,at jeg
vælger at sige, at så synes jeg, det kan være lidt lige meget. Det var der ikke interesse for, det er så også fint nok. Fred
være med det. Mere betyder det så heller ikke for os.
TA: Hvis så vi sagde, at netværket blev stort. Hvis nu det nåede de der 300 igen, 375, tror jeg, du sagde, men der
ikke kom den her dynamik og den her debat og alt det her, men at det mere bliver en reklamesøjle?
MBH: Ja, så er det en reklamesøjle... (Ta: Så er det ok?) Ja, det bliver det nødt til at være. Jeg kan ikke vride armen om
på nogen og sige, at nu skal de kommentere. Så vil det bare være en reklamesøjle, og så er det så det. Jeg ville
stadigvæk til enhver tid foretrække, at vi ikke bare var en reklamesøjle... Fordi jeg synes, at det er en SÅ meget BEDRE
reklamesøjle... Fordi det ER en reklamesøjle under alle omstændigheder - det kan vi ikke komme udenom. Og
selvfølgelig er der også noget i at fortælle noget om, hvad Hasle Bibliotek er for et sted, til omverdenen, der ikke er
vores brugere. Den dimension er der selvfølgelig også et eller andet sted i det. Så ja, det er en reklamesøjle. Ingen tvivl
om det.
TA: Hvis du skal være helt realistisk? Siden om et år, hvordan forestiller du dig den? Sådan realistisk set?
MBH. Jeg håber helt sikkert, at vi er kommet op på nogle flere, der har klikket synes godt om. Om det så er en 50-100
stykker, eller vi er nået op på de 300 vi var engang, det ved jeg ikke, hvor højt jeg tør sætte ambitionsniveauet. Men
jeg håber så afgjort, at jeg tænker, at nu er vi ved at være så mange, at jeg egentlig godt gider. Så håber jeg, vi kører
på det tidspunkt, den der gennemsnitlige opdatering om dagen. Det kan være der kommer to nogle dage, det kan
være der går en dag, hvor der ikke kommer nogen. Med stort og småt.
TA: Du nævnte at, jeres åbningstider om fredagen var faldet (MBH: Ja) I har mistet nogle timer...? Hvordan oplever
du... Jeg har også læst, at alle de her lokalbiblioteker... Nogen lukker, noget går hen og bliver til at man kan gå hen
i Brugsen og hente sine bøger. Hvordan oplever du det? Nu har I selv skulle spare nogle timer?
MBH: Ja, man kan sige, vi er blevet skåret en masse timer, men det har sådan set ikke så meget med vores
åbningstider at gøre... Det passer ikke helt, fordi det HAR noget med vores personaletimer i forhold til åbningstimer at
gøre, men det har faktisk altid været sådan, selv før vi blev beskåret, at Hasle og (uhørligt) har haft meget mere åbent
end tilsvarende biblioteker har haft. Og derfor blev vi så bedt om, at skære noget af åbningstiden af. Og så til hele, det
der med, at der ikke er nogen penge i biblioteksvæsenet, og der bliver lukket biblioteker rundt omkring og der bliver
færre og færre personale, det synes jeg, da er enormt trist. Altså, den måde, jeg synes vi mærker det på her, er at vi
bliver færre. Og det kan også være, at der er nogle små biblioteker rundt omkring der bliver lukkede... Det kan godt
være, at det ikke er den korrekte udlægning... Jeg synes ikke altid, at det er forkert at lukke et bibliotek, hvis der skal
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spares. Det kommer måske an på, hvad det er for et. Nogle giver det god mening at lukke, andre giver det ikke mening
at skulle. Og man kan sige sige, til det der med, at der bliver smidt bøger ud til afhentning i Brugsen i stedet for. Det
oplever vi så det stik modsatte, fordi her fra 1. maj, der skal vi til at lave pas også. Der får vi hele den der
borgerservice-del over. Så vi får faktisk flere arbejdsopgaver, og så må man sige, det kan godt være, at vi bliver færre,
men i det mindste, bliver vores arbejdsopgaver ikke taget fra os og lagt andre steder hen, for så var vi først på den.
Men jeg synes, ikke bare som mit eget synspunkt, men nationalt, at hvis man reducerer biblioteket til sådan et
afhentningssted, der ja, ligeså godt kunne være Brugsen eller posthuset, apoteket, eller hvad man nu kunne finde på.
Det, synes jeg da, er et stort problem.
TA: Det må da også have betydning for jer, når I er mere et værested, et mødested, end nødvendigvis et
udlånssted?
MBH: Ja, det har tidligere haft store konsekvenser for Hasle Bibliotek og Gellerup Bibliotek, som har været nogle af de
biblioteker, der har haft færrest penge generelt. Og det var fordi, at de penge, der skulle fordeles mellem
lokalbibliotekerne, blev fordelt med en overvægt til udlånstal. Og det har så gjort, at det var biblioteker i Risskov og
Højbjerg og sådan noget, der løb med den største pengepose ikke?
TA: Kan facebook have nogen betydning for jer i den sammenhæng. I forhold til at kunne vise omverdenen Hasle
Bibliotek er aktivt – ”Vi bliver brugt."
MBH: Det synes jeg godt. Det synes jeg da godt, man kan. Og vi ligger jo sådan lidt afsides . Altså, hvis man fortsætter
den vej ud, så er der ikke ret meget andet end Skejby Sygehus og marker, vel? Så hvad skulle folk ind fra byen komme
denne her vej for? Og det er da selvfølgelig vigtigt for os at få fortalt omverdenen, om at der sker altså også noget
herude, og det er andet end ballade og unge kriminelle og... "Frygtens torv" som det blev kaldt hernede engang i
pressen. Det er altså noget andet. Der er ikke farligt (Smiler) Og det betyder da enormt meget. Politisk set, tror jeg
egentlig, vi er ret sikre. Der er de her områder højprioritetsområder, så jeg føler ikke, at vi, som sådan, er i
lukningsfare eller "glemt" på den måde. Tværtimod så kan man så sige, så behøver kommunen ikke at gøre meget
andet. For der sker rigtig meget i det her hus. Og der er rigtig meget af det øvrige hus, der er betalt af
boligforeningerne, så kan man jo lade dem betale gildet og løfte ansvaret. (Smiler)
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Ved at klikke på det link der hedder ”Billeder” på facebookprofilen
fremkommer nedenstående side.

Ved at klikke på billederne fremkommet et album,
hvorved man kan se, hvilke billeder det indeholder (Se
nedenfor samt næste side)
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Ved at klikke på det link der hedder ”Billeder” på facebooksiden
fremkommer nedenstående side.

Ved at klikke på billederne fremkommet
et album, hvorved man kan se, hvilke
billeder det indeholder (Se nedenfor
samt næste side)
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Når man kommer ind på facebooksiden er væggen, det første man ser.
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Ved at klikke på det link der hedder ”oplysninger” på facebooksiden
fremkommer nedenstående side.
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Ved at klikke på det link der hedder ”Debat” på facebooksiden
fremkommer nedenstående side.
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Når man kommer ind på facebooksiden er væggen, det første man ser.
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Væg (Perioden 1. marts til og med 1. juni)
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Ved at klikke på det link der hedder ”oplysninger” på facebooksiden
fremkommer nedenstående side.
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Ved at klikke på det link der hedder ”Venneaktivitet” på
facebooksiden fremkommer nedenstående side.
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Ved at klikke på det link der hedder ”Billeder” på facebooksiden
fremkommer nedenstående side.

Ved at klikke på billederne fremkommet et album,
hvorved man kan se, hvilke billeder det indeholder (Se nedenfor)
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Ved at klikke på det link der hedder ”Begivenheder” på
facebooksiden fremkommer nedenstående side.
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Når man kommer ind på facebooksiden er væggen, det første man ser.
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Tilføjelse, der ikke var synligt i den oprindelige høst af indhold.
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Ved at klikke på det link der hedder ”oplysninger” på facebooksiden
fremkommer nedenstående side.
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Ved at klikke på det link der hedder ”Venneaktivitet” på
facebooksiden fremkommer nedenstående side.
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Ved at klikke på det link der hedder ”Billeder” på facebooksiden
fremkommer nedenstående side.

Ved at klikke på billederne fremkommet et album, hvorved man kan
se, hvilke billeder det indeholder (Se nedenfor)
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Ved at klikke på det link der hedder ”Debat” på facebooksiden
fremkommer nedenstående side.
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I dette bilag analyseres det indhold, der er udtrukket af profilerne og siderne og gengivet i bilag 11-14:

I forbindelse med Gaming-projektet er der registeret en række indhold på projektets facebookprofil

Eksempel på metaindhold, hvor facebook har sammenføjet en række hændelser,
Gaming-projektet har foretaget sig, som listes på profilens væg.

I perioden 1. marts til d. 01. juni 2011 er der registret følgende typer af indhold på Gaming-projektets facebookprofil.

• Oplysninger om Gaming-projektet. (Personlige
oplysninger, profilbillede, aktiviteter, interesser
mv. i form af tekst)

• Kommentarer (Fra både netværk og projektet)
• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra både
netværket og projektet)

• Projektets egne billeder på facebook (1 stk.
Logo samt 1 stk. billede fra et arrangement)

• Gaming-projektets "Seneste aktivitet"

• Invitationer til begivenheder

• Gaming-projektet"deltog i begivenheden"

• Links til billeder på Ning-siden
• Projektets egne videoer (1 stk.)
• Links til artikler, websites mv.
• Polls
• Liste over venner

Typer af Indhold på Gaming-projektets facebookprofil
Ud fra ovenstående registrering af typer af indhold, stilles der spørgsmål til datamaterialet: Hvad er det for hændelser,
der beskrives i data? De forskellige typer indhold tilføres derfor et betydningsindhold. (Jf. Metodeafsnittet)
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• 1. Gaming-projektet inviterer til kommende netværksrækker og opfordrer netværket til at deltage.
•2. Gaming-projektet udsender statusopdateringer efter et netværksarrangement er afholdt.
• 3. Gaming-projektet udsender links til artikler/websites samt til det spørgeskema, der er tilknyttet dette
projekt.
• 4. Gaming-projektet "deltager i begivenheder", bliver "venner" med personer samt "synes godt om" sider på
facebook. (Metaindhold)
• 5. Gaming-projektet stiller spørgsmål til netværket og udsender polls
• 6. Netværket henvender sig uopfordret til Gaming-projektet
Til hver hændelse stilles der følgende spørgsmål: Hvilke sociale handlinger eller interaktive mellemmenneskelige
processer kan skelnes?

1. Hændelse: Gaming-projektet inviterer til de kommende netværksrækker og opfordrer netværket til
at deltage.

Der er 10 invitationer i perioden d.1. marts til d. 1. juni, der har karakter af, at ligne en statusopdatering, der har til
hensigt at påminde og opfordre netværket om kommende netværksrækker. Opdateringerne kendetegnes ved en
afslappet og personlig tone og en kraftig opfordring til at deltage i et netværksarrangement. Nedenstående figur er et
eksempel på dette indhold.

Der er kommet 1 kommentar til de 10 opdateringer, som Gaming-projektet har foretaget af denne karakter, mens der
er 12 ”synes godt om”-tilkendegivelser, hvilket betyder, at der ikke er megen dialog om dette indhold, men der
signaleres fra netværkets side, at man er positivt stemt over for arrangementet. Opdateringerne er udtryk for en form
for nyhedsdeling, hvor Gaming-projektet anbefaler et arrangement til netværket. Det samme gør personen i den ene
kommentar, der er tilknyttes denne form for opdatering.
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Eksempel på en invitation til en netværksrække. (I forlængelse af 1. hændelse)

Man kan, hvis man klikker på sin invitation se, hvem der agter at deltage i arrangementer, samt, hvem der har takket
nej. Man kan selv som bruger trykke; Ja, nej, eller måske til invitationen, hvorved man ændrer status som vist i venstre
side af eksemplet.
Som tidligere nævnt fortæller Steen Nielsen i intervewet, at der er en relation i mellem antallet af personer, der
melder sig til disse arrangementer på denne måde, og antallet af personer, der dukker op. Dette kan vidne om, en vis
loyalitet over for den invitation, man som person har modtaget til et af Gaming-projektets arrangementer. Enten er
man meget interesseret i det pågældende emne, der tages op, eller også føler man en vis tilknytning til projektet og
stoler på, at arrangementet er interessant i kraft heraf.

2. Hændelse: Gaming-projektet udsender statusopdateringer efter et netværksarrangement er afholdt.
•

Der er to typer af opdateringer under denne kategori, da Gaming-projektet i mange tilfælde linker til billeder, der er
lagt ind på den tilknyttede Ning-side.
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og dels takker for deltagelsen ved det foregående arrangement

Man kan ikke dele disse typer af opdateringer skarpt op i disse to katagorier, men ud af 11 opdateringer, der
omhandler et allerede afholdt arrangement, falder 8 indenfor disse to typer. De øvrige indeholder links til nogle af de
virksomheder, der har holdt oplæg ved arrangementet. Der er i alt 3 kommentarer fra netværket i forbindelse med de
11 opdateringer, og der er 17 ”synes godt om”-tilkendegivelser. Det skal dog bemærkes, at 2 af kommentarerne
stammer fra spiludviklere, der holdt oplæg til det foregående arrangement. I princippet kan man tale om metaformidling her, da arrangementet i allerede er afholdt. Formålet fra Gaming-projektets side er muligvis i højere grad at
fastholde netværkets interesse omkring et emne og skabe loyalitet blandt de personer, der deltog i arrangementet i
modsætning til at sprede en nyhed.

Hændelse 3: Gaming-projektet udsender links til artikler/websites samt spørgeskemaet, der er tilknyttet dette
projekt.
•
En anden kategori af opdateringer er links til artikler eller websites, herunder linket til den spørgeskemaundersøgelse,
der inddrages senere under dette arbejdsspørgsmål. Der er i alt 20 opdateringer med links til websites eller artikler,
der ikke i sig selv er en del af Gaming-projektet. Hermed menes f.eks. artikler om nye spil på spilrelaterede sites og
lign. Ud af de 20 opdateringer er der 12 ”Synes godt om”-tilkendegivelser tilknyttet disse samt 8 kommentarer. De 6 af
disse er dog fremsat i forbindelse med Gaming-projektets distribution af spørgeskemaet til dette projekt. Som aftalt i
samtykkeerklæringen se bilag 2: Samtykkerklæring s. 154, skulle skemaet sendes ud til netværket over to omgange og
ved anden omgang, valgte jeg vha. min egen personlige profil på facebook at opfordre netværket til at deltage i
undersøgelsen. Jeg valgte at bruge samme personlige tone, som Gaming-projektets selv gør på profilen. Formålet var
dels at øge antallet af besvarelser, men ydermere var det interessant at se, hvad en personlig henvendelse kunne føre
med sig.
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Min personlige henvendelse medførte to henvendelser, direkte til mig. Jeg kender ingen af de to personer og har
aldrig selv indsat indhold eller på anden måde henvendt mig til profilens netværk før, men i form af min tilknytning til
Gaming-projektet, og det faktum, at det er Gaming-projektet, der distribuerer skemaet for mig, har flere af
netværkets medlemmer vist mig nok tillid til at svare på skemaet og nogle har endda sendt mig en personlig hilsen.
Dette ligner igen Clara Shihs teori om transitiv tillid.
Ud over de kommentarer der er tilknyttet de førnævnte opdateringer om spørgeskemaet, har der yderligere været 2
kommentarer tilknyttet de øvrige 18 opdateringer med links til artikler eller websites, hvilket ikke tyder på, at disse
links afføder megen feedback fra netværket, men man kan ikke ud fra manglende feedback afgøre hvorvidt indholdet
har værdi for netværket.
Hændelse 4: Gaming-projektet "deltager i begivenheder", bliver "venner" med personer samt "synes godt om"
sider på facebook. (Metaindhold)
•

I kraft af profilens natur fungerer den som, hvis Gaming-projektet havde været en IRL-person. Derved indsamler
facebook en række data om projektets færden på facebook, som det kategoriserer under overskriften ”Seneste
aktviteter”. Det er muligt, som del af Gaming-projektets netværk, at tilføre yderligere metaindhold til disse samlinger
af oplysninger. F.eks. kan man tilkendegive, at man ”Synes godt om” Gaming-projektets nylige ”venskab” med en
person. Det er der dog ingen der har gjort i den undersøgte periode.
Dette metaindhold sender et signal til projektets netværk, om at det er aktivt og foretager sig forskellige aktiviteter,
udvider sit netværk eller er positivt indstillet over for forskellige sider på facebook. Derved ligger der en del
signalværdi i disse data. Det er samme tilfælde med oplysningerne om Gaming-projektet på facebook, (Personlige
oplysninger, profilbillede aktiviteter, interesser mv.) hvilket i reglen ikke er metaindhold, men oplysninger, som
Gaming-projektets selv har indtastet om sig selv.
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Gaming-projektets oplysninger (Bilag 11: Indhold på Gaming-projektets facebookprofil)

Både det personlige indhold og det metaindhold, som dette medfører, sender et signal til netværket om, hvad
Gaming-projektet er, og hvad det står for. Der skabes en identitet ud fra projektets oplysninger og aktivitet på
facebook, som farver det forhold, projektet har til netværket. Selvom det er vanskeligt at fastslå, hvilken indflydelse
dette har på netværkets opfattelse af projektet, er det rimeligt at antage, at dette indhold tegner et billede af et
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projekt, der har et bestemt formål, en række interesser og en bestemt færden på facebook. Dermed er der ingen
direkte sociale handlinger eller mellemmenneskelige interaktive processer forbundet med dette indhold, men
signalværdien i indholdet må stadig have en social kontekst, da man som projekt sender en række sociale signaler i
kraft af indholdet.

Gaming-projektet stiller spørgsmål til netværket og udsender polls
•
56

Dette er denne kategori af indhold, der genererer mest aktivitet blandt netværket. I perioden er der lavet 2 polls og
7 opdateringer, der alle stiller et direkte spørgsmål til netværket. De 6 af sidstnævnte har Gaming-projektet selv
navngivet weekendspørgsmål, og der er i alt tilknyttet 26 kommentarer til disse 7 statusopdateringer og 3 ”synes godt
om”-tilkendegivelser. Fælles for weekendspørgsmålene, som Gaming-projektet selv kalder dem, er at de spørger ind
til de oplevelser netværket har haft med computerspil. Et eksempel er nedenstående:

Eksempel på et weekendspørgsmål
Igen er tonen personlig og afslappet.
Gaming-projektet har oprettet to polls i perioden, hvor i alt 11 har stemt. Der er ingen direkte mellemmenneskelige
interaktion i denne forbindelse, men da netværket alligevel giver udtryk for en holdning igennem pollsene er de
medtaget. Desuden viser denne type indhold, hvilken sprogbrug Gaming-projeketet anvender i forhold til sit netværk.
I første spørgsmål er det spurgt ind til, hvorvidt netværket ville deltage i en spilkreds, hvor man efterfølgende
diskuterede spiloplevelsen i fællesskab.

56

En poll er et spørgeskemalignende spørgsmål, man igennem facebook kan stille til sine ”venner” eller ”fans”.
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Hændelse 6: Netværket henvender sig uopfordret til Gaming-projektet
•
Der har i den undersøgte periode været 8 uopfordrede henvendelser fra netværket. Heraf har de 5 været
lykønskninger med Gaming-projektets fødselsdag. I kraft af, at projektet driver en profil og ikke en side, har den også
den egenskab, at man har indtastet en fødselsdato, da man oprettede profilen, hvilket har bevirket, at netværket ser
dette på deres startside, når dagen oprinder. Da denne dato falder indenfor den undersøgte periode, finder man 5
henvendelser fra netværket med lykønskninger på fødselsdagen.

Mht. de øvrige uopfordrede henvendelser fra netværket i perioden 1. marts til d. 1. juni, er den ene en henvendelse
fra en tidligere oplægsholder, der henvender sig til netværket omkring et projekt han selv arbejder på, mens en anden
henvendelse kun består af et hjerte – en lille figur (Bilag 11: Indhold på Gaming-projektets facebookprofil ). Lidt anderledes
er den sidste uopfordrede henvendelse, der er fulgt i kølvandet på en invitation til et arrangement fra Gamingprojektet:
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Man kan få formode, at den pågældende person kender Steen Nielsen personligt, eftersom vedkommende spørger
om, de snart skal lave noget sammen igen. Derved kan man ligeledes formode, at Steen Nielsens person og Gamingprojektets profil blandes en smule sammen.

Ud fra ovenstående analyse, sættes der nu begreber på de sociale og mellemmenneskelige interaktioner og
handlinger, som indholdet på Gaming-projektets facebookprofil, er udtryk for.

1. Hændelse: Gamingprojektet inviterer til
kommende netværksrækker
og opfordrer netværket til at
deltage.

Formidling af
computerspilsbaseret
information igennem
direkte og personlig
henvendelse til netværket

2. Hændelse: Gamingprojektet udsender
statusopdateringer efter
et netværksarrangement er
afholdt

Skabelse af loyalitet og
engagement hos
netværket

3. Hændelse: Gamingprojektet udsender links til
artikler/websites samt til
det spørgeskema, der er
tilknyttet dette projekt. -

Formidling af
computerspilsbaseret
information igennem
direkte og personlig
henvendelse til netværket

4. Hændelse: Gamingprojektet "deltager i
begivenheder", bliver
"venner" med personer samt
"synes godt om" sider på
facebook. (Metaindhold)

Forankring af identitet

5. Hændelse: Gamingprojektet stiller spørgsmål
til netværket og udsender
polls

Skabelse af loyalitet og
engagement hos
netværket

6. Hændelse: Netværket
henvender sig uopfordret
til Gaming-projektet

Udtryk for loyalitet og
engagement fra netværket
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Både Gaming-projektets invitationer til de kommende netværksrækker samt projektets statusopdateringer med links
til computerspilsorienterede artikler og websites, er udtryk for formidling af computerspilsbaseret information
igennem direkte og personlige henvendelse til netværket. Vha. Steen Nielsen formuleringer og direkte
henvendelsesform forankres den identitet projektet ønsker at give udtryk for, hvorved det gøres muligt at skabe
loyalitet og engagement hos netværket. I nogle tilfælde giver dette engagement og denne loyalitet sig udslag i
uopfordrede henvendelser fra netværket.

Formidling af
computerspilsbaseret
information igennem direkte
og personlige henvendelse til
netværket.

• Sker vha. invitationer
til
netværksarrangementer
• Sker vha.
statusopdateringer
med links til artikler og
websites

Forankring af identitet

loyalitet og engagement
hos netværket

• Sker vha. Steen
Nielsens direkte og
personlige
henvendelser

• Sker vha.
Statusopdateringer
efter
arrangementer

• Sker vha. profilens
metainhold

• Sker vha. Direkte
og engagerende
spørgsmål til
netværket

Gaming-projektets kerneproces på facebookprofilen

I dette afsnit analyseres det indhold, der er at finde på Mindspots facebookprofil i perioden 1. marts til d. 1. juni 2011.
Profilen har navnet Mindspot Århus på facebook, hvilket kendetegner omtalen af profilen herefter. Som ved analysen
af Gaming-projektets indhold, skelnes der mellem indhold i bred forstand og metaindhold på Mindspots
facebookprofil.
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• Oplysninger om Mindspot Århus. (Personlige
oplysninger, aktiviteter, interesser mv. i form af
tekst samt 1 stk. profilbillede)
• Billeder fra andre distributører, hvor i
Mindspot Århus er "tagget" (1 stk.)
• Links til Mindspots side (3 stk.) samt til sidens
videoer (2. stk) Desuden også links til dette
projekts spørgeskema (3 stk.)

• Kommentarer (Fra både netværk og Mindspot
Århus)
• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra både
netværket og Mindspot Århus)
• Mindspot Århus' "Seneste aktivitet"
• Mindspot Århus"deltog i begivenheden"

• Noter i form af tekst (7 stk.)

Typer af Indhold på Mindspots facebookprofil

Efterfølgende blev der stillet følgende spørgsmål: Hvad er det for hændelser, der beskrives i data?

• 1. Mindspot Århus deltager i Mindspot Live-begivenheder (Metaindhold) og deler information om
arrangementer (1 stk.) samt videoer (2 stk.) om kommende bands forud for arrangementerne.
• 2. Mindspot slår links op på andre sider og trykker "Synes godt om" sider. (Metaindhold) og bliver selv tagget
i billeder. (1 stk.)
• 3. Mindspot Århus opfordrer netværket til at blive fan af Mindspots side. (Statusopdateringer - nogle med
links)
• 4. Mindspot Århus skriver noter om, hvad Mindspot kan tilbyde netværket.
• 5. Mindspot Århus deler links om spørgeskema til dette projekt.
• 6. Netværket henvender sig uopfordret til resten af netværket på Mindspot Århus' væg.

1. Hændelse: Mindspot Århus deltager i Mindspot Live-begivenheder og deler information om
Mindspot Live arrangementer samt videoer om kommende bands forud for arrangementerne.

57

I den undersøgte periode er der 7 opdateringer på Mindspot Århus’ væg, der omhandler Mindspot Live . 4 af disse er
metaindhold, hvor facebook har udtrukket data omkring Mindspot Århus deltagelse i arrangementer. I alt er der 3
kommentarer og 11 ”Synes godt om”- tilkendegivelser tilknyttet de 7 opdateringer, hvoraf alle kommentarer og 4
”synes godt om”-tilkendegivelser er tilknyttet en enkelt statusopdatering, som Mindspot selv har skrevet:

57

Mindspot Live er en række arrangementer bestående af koncerter, hvor unge bands kan optræde med
deres egen musik. (Jf. Bilag 6: Interview med repræsentanter for Mindspot)
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Man kan se, at Michael Høyer-Nielsen, med sin egen personlige profil, er inde at kommentere på opdateringen, men
det er uvist hvem de øvrige personer er, og hvorvidt de har arbejdsmæssig tilknytning til Mindspot. Dog kan man sige,
at der ikke er meget dialog i forbindelse med indholdet. I stedet forekommer kommentarerne i højere grad blot som
tilkendegivelser af, at man er positivt stemt overfor Mindspot Århus’ nyhed.
Udover denne opdatering deler Mindspot Århus over to omgange videoer med bands, der skal spille i forbindelse med
Mindspot Live.

Opdateringerne er lavet via links til Mindspots fanside, hvor videoerne oprindeligt er delt. Der er ikke megen
mellemmenneskelig interaktion i forbindelse med dette indhold. Der er dog 5 positive tilkendegivelser tilknyttet den
ene video. Som nævnt har facebook udtrukket data omkring Mindspot Århus’ færden på facebook, hvilket har
betydet, at der i den undersøgte periode er 4 opdateringer baseret på metaindhold. Opdateringerne har følgende
karakter:

Ud af de 4 meta-opdateringer er det kun ovenstående, der har positive tilkendegivelser tilknyttet. Dermed er der
heller ikke meget mellemmenneskelig interaktion at finde i forbindelse med dette indhold.

2. Hændelse: Mindspot slår links op på andre sider og trykker "Synes godt om" sider. (Metaindhold)
•

Denne type indhold, indgår under metaindhold, og er placeret under overskriften Seneste aktivitet. Som tidligere
nævnt er denne type indhold facebooks udtræk af data omkring Mindspot Århus’ færden på facebook.
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Der er ingen kommentarer eller ”Synes godt om”-tilkendegivelser tilknyttet dette indhold direkte på Mindspot Århus’
profil. Opslagene på andres sider er dog det interessante i denne sammenhæng, da selve indholdet i disse opslag slet
ikke er synlige på Mindspots egen profil, men i stedet kan ses på de respektive sider, hvor Mindspot har delt
58
indholdet. Et eksempel er Mindspot Århus’ deling at et link på Culture Club ÅSG ’s væg, som man kunne se under
Mindspot Århus’ Seneste aktivitet ovenfor:

Opslag på Culture Club ÅSGs væg på facebook

Ved at lave disse opslag rækker Mindspot Århus længere ud end til det netværk, der er tilknyttet selve profilen.
Derved kan nyheder spredes i større grad, end hvis Mindspot Århus i stedet havde lagt nyheden ud på profilens egen
væg. Dette kan Mindspot Århus gøre i kraft af sin status som profil, men det var ikke muligt, hvis man har status af at
være en side.
Ud over selv at være aktiv er Mindspot Århus også blevet tagget på et billede i perioden (Jf. Bilag 12: Indhold på
Mindspots facebookprofil, s. 241).

Hændelse 3:Mindspot Århus opfordrer netværket til at blive fan af Mindspots side.
(Statusopdateringer - nogle med links)
•
Som nævnt i afsnit 8.2. ønsker Mindspot at afvikle sin profil og kun fortsætte med siden, men det er ikke lykkedes at
få netværket til at flytte derover. Der er i den udvalgte periode 4 statusopdateringer, hvoraf 3 linker til Mindspots
side, og der er 7 ”Synes godt om”- tilkendegivelser i forbindelse med disse opdateringer. Dog ingen interaktion om
indholdet.

Culture Club er et organ nedsat af Århus Statsgymnasium s Elevråd som har til opgave at opdatere og arrangere
kulturelle events, med det formål at samle eleverne uden for skolen. (Århus Statsgymnasium Culture Club, 2011)
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Hændelse 4: Mindspot Århus skriver noter om, hvad Mindspot kan tilbyde netværket.
•

Der er mulighed for at tilføre sin profil noter, hvilket Mindspot Århus benytter sig af. (Jf. Bilag 12: Indhold på
Mindspots facebookprofil, s. 241) Der er i alt 7 noter, der alle omhandler de muligheder, man som ung kan bruge
Mindspot til. Der er dog ingen mellemmenneskelige interaktioner omkring dette indhold, da der hverken er
kommentarer eller andre tilkendegivelser tilknyttet dette indhold.

Hændelse 5: Mindspot Århus deler links om spørgeskema til dette projekt.
•

Ligesom Gaming-projektet ifølge samtykkeerklæringen, s. 154 skal distribuere spørgeskemaet, der er udarbejdet i
forbindelse med dette projekt, skal Mindspot også dele skemaet via sin profil. Dette har Mindspot valgt at gøre 3
gange på profilen, og der er i den forbindelse 1 person, der har trykket ”Synes godt om”. Jeg valgte ligesom ved
Gaming-projektet at opfordre netværket til at svare på skemaet via min egen private profil, men ingen kommenterede
på dette.

Der i alt 2 personer der har valgt at besvare spørgeskemaet, så der er ikke sket den samme form for transitiv tillid,
som formodentlig var tilfældet med Gaming-projektet.

Hændelse 6:Netværket henvender sig uopfordret til resten af netværket på Mindspot Århus' væg.
•

I den undersøgte periode er der 4 uopfordrede henvendelser på Mindspot Århus’ væg. Dog er det ikke tydeligt,
hvorvidt de er henvendt direkte til Mindspot. To af disse er genereret via nogle af de applikationer, der kan udvikles af
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en tredje part og indlemmes i facebook. Den ene henvendelse består f.eks. af et såkaldt ”påske-kort”, der er sendt
som en hilsen, muligvis til Mindspot, mens en anden omhandler en applikation, der muligvis selv har fremsendt
59
opdateringen . De sidste to stammer fra en person, der ønsker netværket god fredag og samtidig sender et link med
et politisk budskab. Samme opdatering optræder to gange i træk. Der er ingen kommentarer eller på anden måde
mellemmenneskelige interaktioner omkring indholdet.

Ud fra ovenstående analyse, sættes der nu begreber på de sociale og mellemmenneskelige interaktioner og
handlinger, som indholdet på Mindspots facebookprofil, er udtryk for.

59

Nogle applikationer kan programmeres til selv at fremsende anmodninger til en persons netværk.
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1. Hændelse: Mindspot Århus
deltager i Mindspot Livebegivenheder og deler information
om arrangementer samt videoer om
kommende bands forud for
arrangementerne.

Formidling af information om
Mindspot Live til netværket

2. Hændelse: Mindspot slår links op
på andre sider og trykker "Synes
godt om" sider. (Metaindhold) og
bliver selv tagget i billeder.

Signalerer hvad Mindspot er
og at profilen er aktiv

3. Hændelse: Mindspot Århus
opfordrer netværket til at blive fan
af Mindspots side.
(Statusopdateringer - nogle med
links)

Mindspots fremtidsplaner om
at nedlægge profilen

4. Hændelse:Mindspot Århus skriver
noter om, hvad Mindspot kan
tilbyde netværket.

Signalerer hvad Mindspot er
og at profilen er aktiv

5. Hændelse: Mindspot Århus deler
links om spørgeskema til dette
projekt.

Svag transitiv tillid

6. Hændelse: Netværket henvender
sig uopfordret til resten af
netværket på Mindspot Århus' væg.

Tilfældige henvendelser
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Der virker til at være to kerneprocesser på Mindspots profil, da man vælger at bruge den til to ting. Den bliver brugt til
at formidle information om Mindspots hovedarrangement Mindspot Live, og slår links op på diverse facebooksider,
hvilket signalerer at profilen er aktiv, men samtidig forsøger man at flytte netværket over til facebooksiden.

Formidling af information
om Mindspot Live til
netværket
• Sker vha. at Mindspot
Århus deler information
om arrangementer og
videoer om kommende
bands forud for
arrangementerne.
•Sker vha. at Mindspot
deltager i Mindspot Livebegivenheder .

Svag forankring af
identitet
• Sker vha. Metadata:
Mindspot slår links op på
andre sider og trykker "Synes
godt om" sider og bliver selv
tagget i billeder.
• Sker vha: Mindspot Århus
skriver noter om, hvad
Mindspot kan tilbyde
netværket.

• Sker vha. direkte
henvendelse til
netværket og frisk
ungdommelig tone.

Forsøg på at skabe
engagement og
deltagelse hos
netværket

Man opretholder vha. formidlingen af information om arrangementer profilens identitet som værende aktiv, selv om
man i realiteten ønsker, at den skal nedlægges. Derved sendes der blandede signaler til netværket.

Formidling af
information om
Mindspot Live
til netværket

Blandede
signaler til
netværket
Mindspots
fremtidsplaner
om at
nedlægge
profilen

Blandede signaler på facebookprofilen

Gaming-projektet, som er den anden del af casen, der driver en profil, har ikke samme mix af signaler i sin
kommunikation, eftersom man her ikke har udtrykt ønske om at ville flytte netværket over på en side.
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I dette afsnit analyseres det indhold, der er at finde på Mindspots facebookside i perioden 1. marts til d. 1. juni 2011.
Som ved analysen af Gaming-projektets og Mindspot Århus’ indhold, skelnes der mellem indhold i bred forstand og
metaindhold på Mindspots facebookside.

• Oplysninger om Mindspot (Grundlæggende
oplysninger) i form af tekst samt profilbilleder 5 stk.)
• Mindspots egne billeder (6 albums, heraf 1 til
profilbilleder og 1 til vægbilleder)

• Kommentarer (Fra både netværk og
Mindspot)
• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra både
netværket og Mindspot)

• Links samt videoer. Desuden også links til
dette projekts spørgeskema (3 stk.)

Der er en række forskelle i de oplysninger og de muligheder siden har i forh. til profilen, der analyseredes før. F.eks.
Kaldes personlige oplysninger for grundlæggende oplysninger. Mindspot som side kan ikke tagges i billeder, og
facebook udtrækker ikke data om Mindspots færden på facebook og præsenterer det som metaindhold på sidens væg
på samme måde som ved en profil. Efterfølgende blev der stillet følgende spørgsmål: Hvad er det for hændelser, der
beskrives i data?

• 1. Mindspot stiller information til rådighed om sig selv. (Grundlæggende oplysninger og profilbilleder)
• 2. Mindspot informerer om bands via Månedens Spot samt arrangementer (Mindspot Live og Oregon
Festival) og opfordrer netværket til at deltage
• 3. Mindspot deler billeder og videoer fra tidligere arrangementerne og opfordrer netværket til at se dem
• 4. Mindspot deler links om spørgeskemaet til dette projekt.
• 5. Mindspot opfordrer netværket til at deltage i Mindspotpanelet samt blive del af et ungdomsråd, der er
tilknyttet Aarhus Festuge.

1. Hændelse: Mindspot stiller information til rådighed om sig selv. (Grundlæggende oplysninger og
profilbilleder)

Der er ingen direkte sociale handlinger omkring dette indhold, ej heller mellemmenneskelige interaktive processer.
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Informationen er forholdsvis statisk, men kan dog ændres, hvilet den også bliver, som man kan se under de seneste
aktiviteter, der vises på sidens væg, men der er ikke mulighed for at kommunikere om dette metaindhold.

Både de grundlæggende oplysninger og metaindholdet sender dog et signal om, hvad Mindspot er, og hvad netværket
kan bruge tilbuddet til.

2. Hændelse: Mindspot informerer om bands via Månedens Spot samt arrangementer (Mindspot Live
og Oregon Festival) og opfordrer netværket til at deltage
•
Fra d. 1. marts til d. 1. juni er der 15 opdateringer på sidens væg omkring kommende arrangementer. Der er ingen
kommentarer fra netværket tilknyttet indholdet, men der er 26 ”Synes godt om”-tilkendegivelser.
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Tonen, hvormed informationen deles er frisk og ungdommelig, men der er ikke samme personlighed, som i Gamingprojektets tilfælde. Steen Nielsen har i emnerne i Gaming-projektets opdateringer taget udgangspunkt i sig selv,
hvilket ikke er samme tilfælde her. Dog er der i blandt de 15 opdateringer, 3 opdateringer, hvor Mindspot skriver, at
man glæder sig til det kommende arrangement.

Man bidrager dog ikke med noget personligt fra Mindspots side i form af disse opdateringer.

Hændelse 3: Mindspot deler billeder og videoer fra tidligere arrangementerne og opfordrer netværket
til at se dem
•
Der er i perioden 5 opdateringer på sidens væg, der følger op på de arrangementer, der har været afholdt i
forbindelse med Mindspot. Der deles billeder og videoer fra arrangementerne, hvilket har udmøntet sig i 4 albums,
der udelukkende omhandler afholdte arrangementer.
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I alt er der 4 kommentarer og 19 ”Synes godt om”-tilkendegivelser i forbindelse med de 4 albums. Nogle af
sidstnævnte fordeler sig på billeder, mens de fleste er tilknyttet hele albums. Mange af billederne er taggede med
navnene på nogle af de unge, der opstræder på billederne. Gennem de 4 kommentarer kan man godt tale om
mellememenneskelige interaktioner, da man i et eksempel fra et arrangement om FIFA 11 på Hovedbiblioteket kan se,
at nogle unge driller hinanden ud fra et billede, der er taget til arrangementet.

De unge interagerer, om end i mindre målestoksforhold, omkring indholdet og beriger det.

Hændelse 4:Mindspot deler links om spørgeskemaet til dette projekt
•

Efter aftale skulle spørgeskemaet til dette projekt distribueres igennem både Mindspots profil og side. Heller ikke her
var der nogen reaktion på min personlige henvendelse.

Hændelse 5: Mindspot opfordrer netværket til at deltage i Mindspotpanelet samt blive del af et
ungdomsråd, der er tilknyttet Aarhus Festuge..
•
I den undersøgte periode udsender Mindspot 3 opdateringer med opfordringer til netværket om at melde sig til et
panel og et ungdomsråd. Der er 5 ”synes godt om”-tilkendegivelser og 1 kommentar tilknyttet disse opdateringer.
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Den unge person, der har sendt en ansøgning i ovenstående eksempel reagerer på indholdet, men får ikke selv nogen
reaktion på sin kommentar, så man kan diskutere om der reelt sker en mellemmenneskelige interaktion mellem
Mindspot og den unge.
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Ud fra ovenstående analyse, sættes der nu begreber på de sociale og mellemmenneskelige interaktioner og
handlinger, som indholdet på Mindspots facebookside, er udtryk for.

1. Hændelse: Mindspot stiller
information til rådighed om sig
selv. (Grundlæggende oplysninger
og profilbilleder)

Signalerer om, hvad
Mindspot er

2. Hændelse:Mindspot informerer
om bands via Månedens Spot samt
arrangementer (Mindspot Live og
Oregon Festival) og opfordrer
netværket til at deltage

Formidling af information
om Mindspot Live til
netværket

3. Hændelse:Mindspot deler
billeder og videoer fra tidligere
arrangementerne og opfordrer
netværket til at se dem

Forsøg på at skabe
engagement hos netværket

4. Hændelse:Mindspot deler links
om spørgeskemaet til dette
projekt.

Ingen trasitiv tillid overført

5. Hændelse:Mindspot opfordrer
netværket til at deltage i
Mindspotpanelet samt blive del af
et ungdomsråd, der er tilknyttet
Aarhus Festuge.

Forsøg på at skabe
deltagelse hos netværket
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Der er i den undersøgte periode ingen uopfordrede henvendelser fra netværket, sådan som det er tilfældet i de
foregående analyser. Dog skal det bemærkes at de uopfordrede henvendelser på Mindspot Århus’ profil ikke var
direkte rettede til Mindspot Århus eller skabte nogen mellemmenneskelige interaktioner.

Det indhold, der hovedsageligt deles på siden, i den undersøgte periode, er information omkring arrangementer i
Mindspot Live. Efterfølgende udsendes der billeder eller video fra de pågældende arrangementer. Derfor har
Mindspots facebookside en kerneproces, der minder om Gaming-projektets, men i dette tilfælde, er der ikke samme
respons fra netværket. Der signaleres til netværket, hvad Mindspot er, vha. de grundlæggende oplysninger, men
formidlingen af de forskellige informationer har ikke samme personlige tone, som Gaming-projektet anvender.

Formidling af information
om Mindspot Live til
netværket

• Sker vha. at
Mindspot informerer
om bands via
Månedens Spot samt
arrangementer
(Mindspot Live og
Oregon Festival) samt
opfordrer netværket
til at deltage

Svag forankring af
identitet
• Sker vha. at Mindspot
stiller information til
rådighed om sig selv.
(Grundlæggende
oplysninger og
profilbilleder)
• Sker vha. frisk og
ungdommelige
sprogbrug, men ingen
personlig formidling.

• Sker vha.
Statusopdateringer efter
arrangementer
•Mindspot
opfordrer
netværket til at
deltage i
Mindspotpanelet
samt blive del af et
ungdomsråd, der
er tilknyttet
Aarhus Festuge.
Forsøg på at skabe
engagement og
deltagelse hos
netværket

Det forekommer ikke som om der er den samme loyalitet og engagement overfor Mindspots side, som der f.eks. er for
Gaming-projektets profil.
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I dette afsnit analyseres det indhold, der er at finde på Hasle Biblioteks facebookside i perioden 1. marts til d. 1. juni
2011.

• Oplysninger om Hasle Bibliotek i form af tekst
samt profilbillede og kort

• Kommentarer (Fra både netværk og Hasle
Bibliotek)

• Statusopdateringer med tekst

• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra både
netværket og Hasle Bibliotek)

• Billede (1 vægbillede)
• Links

Da Halse Bibliotek tidligt på året just havde åbnet en ny facebookside, tilbyder den ikke så mange data. I de data, der
er beskrevet i ovenstående figure, kan dog identificeres følgende hændelser:

• 1. Hasle Bibliotek stiller information til rådighed om sig selv. (Grundlæggende oplysninger, kort
og profilbillede)
• 2. Hasle Bibliotek opretter begivenheder og fortæller om og gør opmærksom på kommende
arrangementer.
• 3. I nogle tilfælde følger Hasle Bibliotek op på en afholdt begivenhed.
• 4. Hasle Bibliotek deler nye oplysninger om biblioteket og udsender i et enkelt tilfælde en
status omkring, hvordan der er på biblioteket.
•5. Hasle Bibliotek deler spørgeskemaet fra dette projekt.
• 6. Netværket henvender sig uopfordret på profilen

1. Hændelse: Hasle Bibliotek stiller information til rådighed om sig selv. (Grundlæggende oplysninger,
kort og profilbillede)

Der er ingen direkte sociale handlinger eller mellemmenneskelige interaktive processer omkring dette indhold.
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Oplysningerne er ganske sparsomme, og det eneste, der sender et decideret signal omkring bibliotekets fysiske
indhold eller faglige orientering og tilbud, er de fire ”Synes godt om”-tilkendegivelser, der vises på siden. Både,
60
61
Mindspot og Aarhus Hovedbibliotek er listet herunder. Palles gavebod og Bibzoom er ligeledes kendte
biblioteksfaglige tilbud.

2. Hændelse: Hasle Bibliotek opretter begivenheder og fortæller om, og gør opmærksom på kommende
arrangementer.
•
I den undersøgte periode er der en enkelt reel facebook-begivenhed, en digtoplæsning, som der kun er en deltager,
der har meldt sig til på facebook, nemlig digteren selv.

60

Palles Gavebod er en samling af folkebibliotekernes digitale tilbud til børn samlet på én side. (Palles gavebod, 2011)

61

Bibzoom er folkebibliotekernes online musiktjeneste. (Bibzoom, 2011)
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I dette indhold formidles der reel lyrik, da man har valgt at indsætte et digt af digteren i invitationen til begivenheden.
Formodentlig er sidens netværk på dette tidspunkt dog så lille, at der ikke har været grundlag for meningsfuldt at
invitere til begivenheden på facebook med det formål at skaffe tilhører til oplæsningen.
Udover denne ene reelle begivenhed i facebook-regi, omtales der flere arrangementer, der finder sted både på Hasle
Bibliotek, Kulturhuset, som biblioteket er placeret i samt andre biblioteker. Der er i alt 5 opdateringer af denne
karakter foruden den førnævnte digtoplæsning. Der er ingen kommentarer eller positive tilkendegivelser tilknyttet
opdateringerne.

Hændelse 3: I nogle tilfælde følger Hasle Bibliotek op på en afholdt begivenhed.
•
I blandt de 5 førnævnte omtaler af begivenheder er der i 1 tilfælde delt et link til en omtale af et arrangement, der har
været afholdt på Hasle Bibliotek.
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Biblioteket har selv valgt at tilkendegive, at det synes godt om artiklen, men derudover er der ingen
mellemmenneskelig interaktion omkring indholdet.

Hændelse 4: Hasle Bibliotek deler nye oplysninger om biblioteket og udsender i et enkelt tilfælde en
status omkring, hvordan der er på biblioteket.
•
Hasle Bibliotek har fået ændret sine åbningstider, hvilket biblioteket gør opmærksom på via facebooksiden, men
derudover har biblioteket valgt at lave en opdatering omkring, hvordan det er, fysisk, på biblioteket i det øjeblik
opdateringen er lavet.

Hasle Bibliotek er den eneste af de endnu analyserede dele af casen, der har valgt at lave en sådan opdatering. Der er
ikke taget udgangspunkt i den person, der opdaterer, men i stedet beskrevet et øjebliksbillede af, hvordan det er på
Hasle Bibliotek i det øjeblik. Der er dog ingen interaktion omkring opdateringen.

Hændelse 5:Hasle Bibliotek deler spørgeskemaet fra dette projekt.
•

Som med de øvrige dele af casen, er det aftalt, at Hasle Bibliotek skal distribuere spørgeskemaet, der anvendes i dette
projekt. (Jf. Samtykkeerklæring, s. 154) Skemaet udsendes dog kun en enkelt gang og der er ingen interaktion omkring
opdateringen.

Hændelse 6: Netværket henvender sig uopfordret på profilen
•
I et enkelt tilfælde er der en person, der har valgt at henvende sig til profilen og tilkendegivet, at de har nydt et
arrangement.

Der sker en udveksling af ”…instantaneous snapshots of their thoughts, feelings, and interactions with others over
time.” Shih, 2011, s. 54)
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Ud fra ovenstående analyse, sættes der nu begreber på de sociale og mellemmenneskelige interaktioner og
handlinger, som indholdet på Hasle Biblioteks facebookside, er udtryk for.

1. Hændelse:Hasle Bibliotek
stiller information til
rådighed om sig selv.
(Grundlæggende
oplysninger, kort og
profilbillede)

Kontaktoplysninger

2. Hændelse: Hasle Bibliotek
opretter begivenheder og
fortæller og gør
opmærksom på kommende
arrangementer.

Formidling af
bibliotekets
arrangementer

3. Hændelse: I nogle tilfælde
følger Hasle Bibliotek op på
en afholdt begivenhed.

Forsøg på at skabe
engagement blandt
netværket

4. Hændelse: Hasle Bibliotek
deler nye oplysninger om
biblioteket og udsender i et
enkelt tilfælde en status
omkring, hvordan der er på
biblioteket.

Formidling

5. Hændelse: Hasle Bibliotek
deler spørgeskemaet fra
dette projekt.

Ingen transitiv tillid

Hændelse 6: Netværket
henvender sig uopfordret på
profilen

Deling af tanker
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Formidling af bibliotekets
arrangementer
• Sker vha. at
Hasle Bibliotek
opretter
begivenheder og
fortæller om og gør
opmærksom på
kommende
arrangementer

Forsøg på at skabe
engagement samt deling af
tanker
• Sker vha. at Hasle
Bibliotek følger op på
en afholdt begivenhed.
• Netværket henvender
sig uopfordret på
profilen

Hasle Bibliotek deler ligesom de forrige case-dele information om arrangementer og biblioteksfaglige
tilbud, og der følges i et enkelt tilfælde op på en begivenhed. Desuden er der en enkelt person, der
henvender sig uopfordret på profilen med en positiv tilkendegivelse af en oplevelse på Hasle
Bibliotek. Der er dog så lidt indhold på Hasle Biblioteks side, at man ikke kan tale om en egentlig
kerneproces, hvor der jævnligt følges op på arrangementer.
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I dette afsnit analyseres det indhold, der er at finde på Aarhus Hovedbiblioteks facebookside i perioden 1. marts til d.
1. juni 2011.

• Oplysninger om Aarhus Hovedbibliotek i form
af tekst samt profilbillede og kort

• Kommentarer (Fra både netværk og Aarhus
Hovedbibliotek)

• Statusopdateringer med tekst

• "Synes godt om" - tilkendegivelser (Fra både
netværket og Aarhus Hovedbibliotek)

• Billeder (5 stk. inkl. profilbillede)
• Links
• Oprettede begivenheder (Tekst og billeder)

Ud fra ovenstående data blev der udfoldet følgende hændelser:

• 1. Aarhus Hovedbibliotek stiller information til rådighed om sig selv. (Oplysninger, beskrivelse, kort og
profilbillede)
• 2. Aarhus Hovedbibliotek opretter begivenheder
• 3. Aarhus Bibliotek deler links med biblioteksfaglige ressourcer
• 4. Henvendelser fra andre på Aarhus Hovedbiblioteks væg
• 5. Aarhus udsender en status om profilens overgang til en side.

1. Hændelse: Aarhus Hovedbibliotek stiller information til rådighed om sig selv. (Oplysninger,
beskrivelse, kort og profilbillede)

Der er ingen direkte sociale handlinger eller mellemmenneskelige interaktive processer omkring dette indhold.
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Der er flere oplysninger end hos Hasle Bibliotek.

2. Hændelse: Aarhus Hovedbibliotek opretter begivenheder
•
I den undersøgte periode opretter Aarhus Hovedbibliotek 10 begivenheder på facebook, men der opfordres ikke
direkte til at deltage, sådan som det er tilfældet med Gaming-projektet og Mindspot.

Der er ingen kommentarer tilført dette indhold, men der er 4 ”Synes godt om”-tilkendegivelser tilknyttet hvoraf
Aarhus Hovedbibliotek selv har gjort dette en enkelt gang.
Hvis man klikker sig ind under de enkelte begivenheder, vil man se, at der i nogle, er nogen der har meldt sig til
arrangementerne.
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I et eksempel er der 16 personer, der har meldt sig til arrangementer. Det der dog er mest interessant, er de
kommentarer, der er tilknyttet begivenheden. Der er flere som begrunder, hvorfor de ikke er i stand til at deltage i
arrangementet. Flere af dem henvender sig direkte til én person, nemlig den person, der afholder arrangementet. Det
er dermed rimeligt at antage, at denne person selv har delt hovedbibliotekets arrangement, hvormed de
kommenterende personer er tilknyttet den pågældende persons netværk og ikke nødvendigvis hovedbibliotekets.
Dermed er den menneskelige interaktion ikke rette mod hovedbiblioteket, men i stedet den person, der afholder
arrangementet.
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Hændelse 3: Aarhus Bibliotek deler links med biblioteksfaglige ressourcer
•

I perioden deler Aarhus Hovedbibliotek 9 links til forskellige biblioteksfaglige ressourcer. Herunder er også medregnet
2 opdateringer inkl. link til spørgeskemaet, der distribueres i forbindelse med dette projekt.
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Der er i alt 9 ”Synes godt om”-tilkendegivelser i forbindelse med disse opdateringer, og kun én kommentar. Den er
skrevet i forbindelse med distributionen af spørgeskemaet og i forbindelse med min egen personlige opfordring til at
deltage.

Der er derfor ikke megen direkte mellemmenneskelig interaktion, men i forbindelse med spørgeskemaet forekommer
det som om der kunne være overført transitiv tillid igennem Aarhus Hovedbiblioteks facebookside.

Hændelse 4: Henvendelser fra andre på Aarhus Hovedbiblioteks væg
•

I den undersøgte periode er der 8 opdateringer på Aarhus Hovedbiblioteks væg, der ikke stammer fra facebooksiden
62
selv. I stedet er det bl.a. andre interessenter, der har valgt at dele links på siden. Et eksempel er www.krimiboger.dk ,
der har delt et link på bibliotekets væg.

62

Krimiboger.dk er et online-projekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som redigeres af 7. semester-studerende Rasmus
Skovbo og Ditte Hedegaard (Skovbo & Hedegaard, 2011)
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63

64

Andre der har delt links på denne måde, er Oplysningsforbundet DEO , BooksCrossing Aarhus samt privatpersoner,
der henviser til organisationer og lign, herunder et fotoprojekt sponsoreret af Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk
(DFUNK) og Dansk Røde Kors.
Udover disse har en anden privatperson henvendt sig direkte til Hovedbiblioteket på væggen:

Her er der i virkeligheden tale om reel mellemmenneskelig interaktion, hvor personen, der skriver på væggen
inddrager to personer foruden Hovedbiblioteket i sin opdatering. Det er sandsynligt, at han kender de to, han henviser
til i forvejen og blot vil lave sjov med dem. Dog bringes Lisbeth Overgaard Nielsen til at overveje sin rolle som
repræsentant på vegne af Aarhus Hovedbibliotek samt sin måde at tackle opdateringen på.

Hændelse 5: Aarhus udsender en status om profilens overgang til en side.
•

Ved Aarhus Hovedbiblioteks konvertering fra en profil til en side, valgte Lisbeth Overgaard Nielsen at sende en
statusopdatering ud på profilen/ siden, hvorved hun gjorde netværket opmærksom på ændringen.

Der er dog, som man kan se, ingen der reagerede på ændringe

63

Oplysningsforbundet DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, der arbejder for at fremme debat og oplysning om Den
Europæiske Union. (Oplysningsforbundet DE, 2011)
64

BooksCrossing Aarhus er en måde, hvorpå man anbefaler og deler litteratur med andre mennsker. Man registrerer bøger via
websitet www.boookcrossing.dk og deler dem med andre. (Frandsen, 2011)
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Ud fra ovenstående analyse, sættes der nu begreber på de sociale og mellemmenneskelige interaktioner
og handlinger, som indholdet på Aarhus Hovedbiblioteks facebookside, er udtryk for.

1. Hændelse: Aarhus
Hovedbibliotek stiller
information til rådighed om sig
selv. (Oplysninger, beskrivelse,
kort og profilbillede)

Information om Aarhus
Hovedbibliotek

2. Hændelse:Aarhus
Hovedbibliotek opretter
begivenheder

Formidling af
arrangementer på Aarhus
Hovedbibliotek

3. Hændelse:Aarhus Bibliotek
deler links med biblioteksfaglige
ressourcer

Formidling af
biblioteksfaglige tilbud

4. Hændelse: Henvendelser fra
andre på Aarhus Hovedbiblioteks
væg

Opslagstavle for
interesseorganisationer,
foreninger og lign.

5. Hændelse: Aarhus
Hovedbibliotek udsender en
status om profilens overgang til
en side.

Statusændring fra profil til
side
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Statusændring fra profil til side
• Sker vha. at Aarhus
Hovedbibliotek udsender en
status om profilens overgang til en
side.

Formidling af arrangementer
på Aarhus Hovedbibliotek
samt biblioteksfaglige tilbud

• Sker vha. at Aarhus
Hovedbibliotek opretter
begivenheder
• Sker vha. at Aarhus Bibliotek deler
links med biblioteksfaglige
ressourcer
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Først indledes spørgeskemaet med en række spørgsmål, som alle, der besvarer spørgeskemaet skal
besvare. Disse spørgsmål udgør den første del af spørgeskemaet. (Jf. fig. 8 i Metodeafsnittet)
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For at kunne se om respondenten i forvejen har et godt forhold til biblioteket, spørges der ind til dette.

På samme måde spørges der ind til respondentens brug af facebook.
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Følgende spørgsmål er stillet med henblik på at kunne besvare Arbejdsspørgsmål 6: Hvordan kan
facebooks potentiale som medie udnyttes, så det tjener det formål, bibliotekerne har med facebook? Da
reklamer på facebook muligvis er en måde at udbrede kendskabet til biblioteket, spørges der ind til
forholdet til disse.

For at så sluset respondenterne ud i et af spørgeskemaets spor og identificere de respondenter, der er
tilknyttet de respektive profiler og sider, spørges der ind til, hvorfra de har modtaget spørgeskemaet. Til
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de respondenter, der har modtaget skemaet igennem min personlige profil på facebook eller evt.
modtaget den et helt andet sted fra, er der lavet et femte spor. Dette spor gennemgås først i dette skema,
da det benyttes som opsamlingsspor, for de respondenter, der er usikre på, om de er tilknyttet nogen af
de respektive dele af casen.

Hvis man svarer, at man har fået spørgeskemaet et andet sted, spørges der ind til ens forhold til
biblioteker og biblioteksfaglige tilbud på facebook.

Hvis man er tilknyttet et bibliotek eller biblioteksfagligt tilbud på facebook føres man over til et spørgsmål
om, hvilke de er tilknyttet.
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Efterfølgende sendes man videre til den afsluttende del af spørgeskemaet, hvilket gennemgås senere i
dette bilag. Hvis man til gengæld svarer nej i spørgsmål 8: Er du tilknyttet biblioteker eller biblioteksfaglige
tilbud på facebook…

… sendes man over til et spørgsmål, hvor respondenten bedes vurdere, hvad der skal til for at
vedkommende ville blive tilknyttet et bibliotek eller et biblioteksfagligt tilbud på facebook.

Efter spørgsmål 9 sendes man over til et spørgsmål, der spørger yderligere ind til, hvorfor man ikke er
tilknyttet et bibliotek på facebook.
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Efter at havde spurgt ind til, hvorfor respondenten ikke er tilknyttet et bibliotek eller et biblioteksfagligt
tilbud på facebook, sendes man videre til den afsluttende del af spørgeskemaet.

...uanset svaret, afsluttes spørgeskemaet.
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______________________________________________________________________________________
Aarhus Hovedbibliotek
Hvis man går tilbage til spørgsmålet om, hvor man havde modtaget spørgeskemaet fra og i stedet for at
svare, at man har fået det ”et andet sted”, svarer Aarhus Hovedbibliotek, føres man videre ind i et spor,
der kun handler om Aarhus Hovedbibliotek. (De øvrige spor gennemgås senere) Respondenten kan godt
mene, at vedkommende har fået skemaet fra Aarhus Hovedbibliotek, men det betyder ikke, at han eller
hun også er tilknyttet biblioteket på facebook. Derfor spørges der ind til hvorvidt respondenten er
tilknyttet Aarhus Hovedbiblioteks facebookside.

Hvis man svarer nej…

… sendes man ind på det femte spor, der er beregnet til de respondenter, der ikke er tilknyttet nogle af
case-delene på facebook.
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Efterfølgende sendes man videre til de spørgsmål, der følger i dette spor.
Hvis man til gengæld svarer ja, føres man ind på det spor der tilhører Aarhus Hovedbibliotek.

Indledningsvis spørges der ind til, hvordan man blev tilknyttet biblioteket på facebook.

Der er identificeret en fejl i spørgeskemaet, hvor der i stedet
for ”Aarhus Hovedbibliotek” er skrevet ”Gaming-projektet”.
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Uanset svaret bliver man sendt videre til følgende spørgsmål:

Hvorefter der spørges ind til respondentens holdning til Aarhus Hovedbiblioteks facebookside.

Efterfølgende spørges der ind til deres forhold til at kommentere på facebooksidens indhold.
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Efterfølgende spørges der ind til deres generelle indtryk af siden.

Til sidst sendes man ind i den afsluttende del af spørgeskemaet, hvorefter det afsluttes.
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______________________________________________________________________________________
Hasle Bibliotek
Hasle Biblioteks del af spørgeskemaet ligner Aarhus Hovedbiblioteks i høj grad.
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Der er identificeret en fejl i spørgeskemaet, hvor der i stedet
for ”Hasle Bibliotek” er skrevet ”Gaming-projektet”.

Uanset svar sendes man videre til følgende spørgsmål.

Som ved Aarhus Hovedbibliotek spørges der derefter ind til Hasles facebookside.
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Ligeledes spørges der ind til respondentens holdning til at kommentere på sidens indhold.
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Og efterfølgende gælder det respondentens overordnede indtryk af siden

Afslutningsvis guides man herefter ind på den afsluttende del af skemaet, hvorefter undersøgelsen
afsluttes.

______________________________________________________________________________________
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Mindspot

Som ved de andre case-dele sendes man ud på det femte spor, hvis man svarer ”nej” til spørgsmålet.
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______________________________________________________________________________________
Gaming-projektet
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I forbindelse med Gaming-projektets del af spørgeskemaet er der tilføjet et ekstra spørgsmål, der
omhandler respondentens forhold til computerspil.
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_______________________________________________________________________________________________
Indledende del af spørgeskemaet – alle besvarer denne del
_______________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
Besvarelser for Aarhus Hovedbibliotek
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
Besvarelser for Hasle Bibliotek
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
Besvarelser for Gaming – når biblioteket spiller med
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
Besvarelser for Mindspot
____________________________________________________________________________________________
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