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1: Stamdata 

 

1.1: Projekttitel SoMe – The Next Generation 

1.2: Hovedleverance Projektet vil afprøve koncepterne fra SoMe, Best Practice på fire 

relevante målgrupper og med afsæt i teorierne omkring emotionelle 

kundesegmenter. Vi vil på den måde undersøge, hvad der virker og på 

hvem. Vi analyserer resultaterne med Buchs og Ekspertpanelet løbende 

gennem projektperioden. Analysens konklusion omsætter vi til generelle 

anbefalinger. Vi laver dem som opskrifter. Altså en let overfør bar 

huskeliste, der gør det let og appetitligt at overføre projektets erfaringer. 

Dette gøres bl.a. ved at lave anbefalings-videoer til YouTube, (som har 

været efterspurgt i SoMe-projektet). Alt deles på den allerede 

eksisterende platform fra SoMe: www.somebi.dk samt naturligvis også i 

projektbanken. 

1.3: Projektansvarlige Styregruppeformand: Hans Nielsen, Vicebibliotekschef, Randers Bibliotek. 

Projektleder: Jens Sørensen, Kommunikationskonsulent, Randers 

Bibliotek. 

 

2: Sammenfatning af projektet og dets resultater 

 

2.1: Projektresumé  Vi vil gennemføre et analyseprojekt. Formålet er at afdække hvilke 

metoder der virker på de Sociale Medier og samtidig uddybe best practice 

hvorfor. Vi vil gøre det ved at benytte materiale fra bagkataloget fra 

SoMe’s platform og fokusere på målgruppeanalyser og 

brugerundersøgelser. Analyser og undersøgelser vil resulterer i 

anbefalinger for best practice af givent indhold til segmenterede 

målgrupper. 

 Alle analysedata behandles og forklares i et inspirationskatalog, ligesom 

der laves anbefalings-videoer med forklarende indhold omkring udførelse 

og best practice. 

 Der arbejdes med fire primære målgrupper til fysiske vurderinger af 

opslag. Disse målgrupper bruges som referencemålgrupper til de 

tilsvarende digitale målgrupper. 1) En udskolingsklasse 2) En klasse fra 

en ungdomsuddannelse 3) En gruppe af børnefamilier 4) En gruppe 

voksne (40-100+ år). Derudover arbejdes der med segmentering via FB, 

hvor fire grupper som ovenstående udvælges og præsenteres for 

tilsvarende opslag. Der segmenteres på alder og emotionelle 

tilhørsgrupper for at opnå sammenlignelighed for målgrupperne. 

 Projektets organisering: 



 

Styregruppe: 

Hans Nielsen, Udviklingschef, Randers bibliotek, hn@randersbib.dk . Jens 

Sørensen, Kommunikationskonsulent, Randers Bibliotek, 

jes@randersbib.dk . Toke Leth Laursen, Udviklings- og mediechef, 

Silkeborg Bibliotek, tll@silkeborgbib.dk 

Projektgruppe: 

Jens Sørensen, Kommunikationskonsulent, Randers Bibliotek, 

jes@randersbib.dk . Jacob Holm Krogsøe, Bibliotekar, Randers Bibliotek, 

jk@randersbib.dk . Pernille Thoustrup Jensen, Bibliotekar, Randers 

Bibliotek, pj@randersbib.dk . Betina Agerbo, Kommunikation, Silkeborg 

Bibliotek, ban@silkeborgbib.dk . Jørgen Bech Pedersen, WWW, Silkeborg 

Bibliotek, jbp@silkeborgbib.dk 

2.2: Resultater  Kombinationen af fysiske- og digitale målgrupper har givet os rigtig gode 

indikationer af, hvordan vi som Folkebiblioteker kan målrette vores 

kommunikation overfor vores slutbrugere på de sociale medier. Vi har 

fået et indblik i hvilke emotionelle kundesegmenter, der bevæger sig på 

hvilke platforme. Vi har lavet et konkret analyse-katalog, hvori forskellige 

opslag fra www.somebi.dk har været analyseret og efterfølgende 

evalueret af en lang række respondenter gennem et digitalt 

spørgeskema. Randers Bibliotek og Silkeborg Bibliotek driver fortsat 

portalen www.somebi.dk – og her vil vi fortsætte med at vidensdele (og 

erfaringsudveksle) opslag og kampagner mellem vores kolleger i 

Folkebibliotekerne. Herigennem udbygges ligeledes SoMe-netværket for 

Folkebibliotekerne. Alle projektets resultater, analyser, videoer m.m. er 

tilgængelige på projektbanken. 

  

 Analysen er bl.a. med til at øge fokus på folkebibliotekernes rolle på de 

sociale medier. Ved at undersøge og analysere på brugersegmenter 

understøtter vi samtidig muligheden for en øget udbredelse og 

anvendelse af bibliotekernes digitale tilbud. Gennem målrettede opslag 

får vi tydelige ”call-to-action” elementer ud til brugerne. Denne 

interaktion sikrer, at der linkes tilbage til DDB CMS, og subsidiært til de 

øvrige bibliotekstilbud der findes på den platform. Projektet har ligeledes 

skabt en best practice model, der sikrer den rigtige kommunikation til de 

rigtige målgupper – og frem for alt ligeledes haft en målrettet 

kanalstrategi.  

 

 Vi har udviklet konkrete råd, der kan overføres til andre biblioteker 

 Vi har lavet konkrete opskrifter på det gode FB-opslag inddelt efter 

målgrupper og emotionelle segmenter – samlet i et analysekatalog. 

 Vi har lavet forklarende best practice videoer til youtube 

 Vi har gennemført segmenterede undersøgelser af opslag fra portalen 

www.somebi.dk. 

 Vi har udviklet et unikt, relevant analysedesign til vores fire fysiske 

målgrupper, samt bearbejdet data fra respondenterne. 

 Vi har målt på respons fra målgrupperne ved hjælp af Webtrends og 

Facebooks statistikmodul 
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 Vi har afprøvet forskellige typer opslag på de forskellige målgrupper, og 

efterfølgende analyseret på respons og resultater 

 Vi har analyseret vha. indsendte opslag fra SoMeBi.dk 

 Vi har fastholdt og udbygget den bestående kommunikationsplatform, der 

er etableret i forbindelse med SoMe-best practice-projektet 

 Vi har arbejdet målrettet på at vidensdele relevant analyse-data, således 

at vore kolleger på Folkebibliotekerne bliver bedre til at målrette 

kampagner. 

 Vi har arbejdet med et brugergenereret blik i hele projektet 

 Vi har sparret, evalueret og analyseret med et rådgivende panel af 

eksperter, der til dagligt arbejder professionelt med SoMe 

 Vi har løbende analyseret resultaterne på vores egne FB-sider 

 Vi føler, at vi med vores projekt har bidraget til, at Folkebibliotekerne i 

Danmark er blevet bedre til at bruge SoMe som en væsentlig del af 

formidlingsfladen 

 

 

2.3: Næste skridt for 

projektet 

 Via de to SoMe-projekter (Best Prectice og The Next Generation), har vi 

erhvervet os en stor database med relevante kontaktpersoner på 

Folkebibliotekerne, der arbejder med de sociale medier. De er alle blevet 

kontaktet i forbindelse med projektresultaterne, ligesom der løbende er 

henstillet til at besøge projektbanken for yderligere information og 

materiale. Vi (Randers Bibliotek og Silkeborg Bibliotek) vil ligeledes 

informere om den fortsatte drift af SoMeBi.dk, og derigennem også 

offentliggøre yderligere læringsvideoer og andet relevant materiale.  

Projektgruppen vil anbefale – i første omgang internt i organisationerne, 

at der fortsat afsættes økonomi til afholdelse af et AwardShow, da det 

bl.a. er herigennem, der opleves en stor vidensdeling og generel 

opbakning og forståelse for vigtigheden i arbejdet med de sociale medier. 

Der er ligeledes fastlagt vidensdeling, hvor der indarbejdes læringspointer 

på Randers Bibliotek og Silkeborg Bibliotek.  

  

 

 

3: Evaluering af projektresultat 

 

3.1: Samlet 

konklusion på 

projektresultatet 

 Med SoMe – The Next Generation projektet satte os for at undersøge 

sammenhængen mellem bibliotekernes opslag og forskellige målgruppers 

(emotionelle) interaktion på Sociale Medier. Ved at benytte 

grundmateriale fra det store bagkatalog, der er tilgængeligt på 

www.somebi.dk, har vi kunnet analysere på forskellige opslags effekt, når 

vi målrettede opslagene til konkrete emotionelle målgrupper. Ved at 

sammenholde disse målgruppers opførsel med analyseskemaer fra fire 

fysiske, aldersinddelte målgrupper, fik vi et indblik i, hvilke opslag der 

virker bedst muligt til definerede målgrupper – både emotionelt og 

aldersbetinget. Vi har således dels analyseret og dels arbejdet målrettet 
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på at opfylde alle succeskriterier, som beskrevet i punkt 2.2. 

Hovedkonklusionen for rapporten er, at vi har påvist, at der eksisterer en 

sammenhæng mellem forskellige typer af opslag og forskellige 

målgruppers interaktion. Det er muligt, at målrette sine opslag 

(sammenspil mellem tekst, indhold og billede) til bestemte målgrupper. Vi 

kan også konkludere at man, ved at arbejde med emotionelle 

segmenteringer, opnår den størst mulige effekt på de enkelte opslag. 

Slutteligt kan vi konkludere, at vi har indfriet og løst alle punkterne som 

beskrevet i projektets hovedleverance. 

 

3.2: Fremgangsmåde  SoMe – The Next Generation har, først og fremmest, været et 

analyseprojekt. Vi har som fremgangsmåde valgt at benytte os af 

indsendte opslag (www.somebi.dk) fra mange af landets Folkebiblioteker 

– og efterfølgende analyseret på hvordan opslagene er blevet modtaget 

hos; dels segmenterede grupper på FB og dels fire fysiske målgrupper. 

Indsamling af data direkte fra FB giver et godt billede af det enkelte 

opslags præstation – og kombineret med svarene fra de fysiske 

målgrupper, har vi fået nogle fingerpeg i forhold til ’best practice’, når det 

drejer sig om kombinationerne mellem tekst og billede. Erfaringsmæssigt 

har vi lært, at fysiske målgrupper skal ’holdes til ilden’ for at besvare 

spørgeskemaer for de enkelte opslag, men vi har også erfaret, at en 

konkret belønning (i form af en lodtrækning blandt besvarelserne) har 

været med til at fastholde en høj svar-rate fra deltagerne. Det har også 

vist sig, at en indledende dialog, samt løbende opfølgning i form af møder 

hos de fysiske målgrupper, er en rigtig god metode til at fastholde 

engagementet på.  

Løbende behandling af analysedata og sparring med ekspertpanel samt 

Buchs har ligeledes været en rigtig god fremgangsmåde for projektet. Det 

har givet mulighed for at lave løbende tilretninger på opslag, for dermed 

at give et endnu skarpere billede af den rigtige fremgangsmåde for at nå 

sine målgrupper. 

 

3.3: Løsning  Når man arbejder med Sociale Medier, vil der altid være en grad af 

usikkerhed i forbindelse med konklusioner. Negative egenskaber: 

Facebook, Instagram, Google, m.fl. ændrer løbende i deres algoritmer – 

så de fremgangsmåder, der virkede i går – virker ikke nødvendigvis på 

samme måde i dag. Det betyder, at hvis man ikke løbende analysere på 

feedback, men blot ’kopiere’ opslag, der har virket godt. Så vil den 

ønskede effekt udeblive fra tid til anden. Positive egenskaber: Når det er 

sagt, så har vi gennem hele projektet benyttet os af bl.a. Facebooks egen 

annoncegenerator i forbindelse med selve segmenterings processen. Det 

har givet os en sikkerhed i, at vi altid har nået den ønskede målgruppe, 

hvorfor vi – med stor sandsynlighed – kan anse vores analyseresultater 

for retvisende. 

 

3.4: Samarbejde  Da der i sin tid blev udfærdiget en ansøgning om selve projektet, havde vi 
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omkring 

projektresultatet 

en klar plan og fornemmelse for, hvilke projektdeltagere, der ville kunne 

bidrage positivt til gennemførelsen af projektet. Der har været en klar 

fordeling af projektets konkrete arbejdsopgaver, ligesom 

projektdeltagerne har været udvalgt pga. personlige kompetencer og høj 

motivation for at arbejde med sociale medier. Samarbejdet har fungeret 

perfekt på alle niveauer – både mellem projektejer/projektleder og 

projektleder/projektmedarbejdere. 

 DDB har, helt fra starten af projektperioden, fungeret som en 

nærværende, rådgivende og kompetent sparringspartner. I tilfælde af der 

har været tvivlsspørgsmål eller brug for generel vejledning om 

projektformalia, har de tilknyttede kontaktpersoner hos DDB været 

særdeles hjælpsomme og imødekommende overfor de henvendelser, der 

har været foretaget fra den projektansvarliges side. Der har været en 

virkelig god sparring i forbindelse med de forskellige formalia-dokumenter 

gennem hele projektperioden, ligesom DDB var med til at promovere 

projektets afsluttende AwardShow via deres forskellige 

kommunikationskanaler. 

 Samarbejdet med den primære projektdeltager; Silkeborg Bibliotek har 

været virkelig godt. Specielt i forbindelse med analysefasen, har 

Silkeborg bidraget med konkrete data på udvalgte opslag – som derved 

har været med til at kvalificere de data, som Randers Bibliotek har opnået 

gennem undersøgelsen. Der har været et løbende samarbejde omkring 

bl.a. AwardShow ligesom SoMe-medarbejdere fra Silkeborg har deltaget i 

uddannelses- og temadage med Buchs og Kundemagneterne. På selve 

analysedelen har Kundemagneterne fungeret som en kompetent 

sparringspartner – specielt i forbindelse med definitionen og udviklingen 

af de emotionelle kundesegmenter. Kundemagneterne har ligeledes 

bidraget med erfaringsdeling og undervisning/foredrag i forbindelse med 

Awardshow. Bearbejdning, kategorisering og konklusion af analysedata 

har været en løbende proces mellem hhv. det rådgivende råd (Det 

rådgivende råd består af: Kristine Henriksen, Comway, Marketing 

Manager - Pia Paulsen, Danish Crown, Social Media manager - Ulla 

Hartvig, ProInfo, Digital Marketing Consultant - Thomas Hedegaard Søby, 

Kontaktchef.) samt fra Buchs; Tina Woods, Social Media rådgiver. Buchs 

har ligeledes bidraget konstruktivt med grafisk identitet til bl.a. 

analysekataloget.  

3.5: Evaluering  Der er ingen umiddelbare planer om yderligere evaluering efter projektets 

afslutning. Dog drives portalen SoMeBi.dk videre af Silkeborg Bibliotek og 

Randers Bibliotek. Vi vil fortsat bidrage med relevant indhold, både på 

opslagssiden og på læringssiden – og vi vil ligeledes opfordre vores 

kolleger til at indsende relevante bidrag. De to biblioteker vil i fællesskab 

ligeledes arbejde henimod endnu et AwardShow, da vi bestemt føler, at 

de sociale medier er utroligt vigtige kommunikationskanaler for 

Folkebibliotekerne. 

 Projektets evaluering er ligeledes beskrevet i punkt. 3.1. 

 



 

 

 

4: Evaluering af projektprocessen 

 

4.1: Samlet 

konklusion på 

projektprocessen 

 Projektet har løbende overholde de opstillede milestones i henhold til 

tidsplanen ligesom de budget har været løbende monitoreret og ikke 

overskredet udgifterne for de planlagte aktiviteter. Alle forpligtelser 

indenfor projektbeskrivelsen har været overholdt både tidsmæssigt og 

økonomisk. 

 

4.1.1: Tidsplan  Projektets timeplan er overholdt i overensstemmelse med ansøgningen. 

Der bruges dog fortsat timer – afsat af Randers Bibliotek til bl.a. endelig 

afrapportering og løbende upload af SoMe-opslag til portalen SoMeBi.dk

  

4.1.2: Budget  Projektets budget er blevet overholdt ud fra det i ansøgningen opstillede 

budget. Budgettet er vedlagt som bilag til afslutningsrapporten. 

4.1.3: Udbytte  Projektet har opnået de aftalte resultater i den forventede kvalitet. De 

opnåede resultater er ligeledes beskrevet mere detaljeret under punkt. 

3.1.  

4.2: Ressourcer  Ja, projektets ressourceallokering har været tilstrækkelig til at opnå de – i 

projektbeskrivelsen – opnåede resultater.  

(Note: Da der arbejdes med sociale medier og en evigt foranderlig 

algoritme, vil der altid være tale om øjebliksbilleder på relevante opslag. 

Vores indstilling til landets Folkebiblioteker, vil derfor være, at der 

allokeres ressourcer til løbende analyse af deres kommunikation på sociale 

medier. Denne løbende analyse, har ikke været beskrevet i nærværende 

projekt). 

  

4.3: Evt. afvigelser  Der er ingen afvigelser ud fra det oprindelige projektgrundlag /midtvejs 

rapportering.  

4.4: Samarbejdet 

omkring 

projektprocessen 

 Samarbejdet med DDB har været aldeles fremragende fra start til slut. 

Som ny medarbejder (og projektleder) på et folkebibliotek, har der været 

mange procedurer og tiltag 

  

 


