
Formidling i sosiale medier 
– tips og triks
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Hvem er vi?

Idun Knutsdatter Østerdal,
Bibliotek for medisin og helse

Maria Sindre,
Bibliotekseksjon for arkitektur, 

naturvitenskap, teknologi og økonomi
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Hva jobber vi med?

Idun

• Arrangement og utstillinger i biblioteket
• Rom for ny kunnskap - brukerprosjekt om 

utvikling av det fysiske biblioteksrommet
(2015-)

• Utvikling og forvaltning av fysisk bibliotek 
og læringsareal

• Markedsføring og biblioteket i sosiale 
medier

• Brukerundersøkelser
• Publikumsbetjening
• Kommunikasjonsgruppa, NTNU UB
• Redaksjonsnettverket, NTNU UB
• TEAM for kommunikasjon og formidling

Maria

• Koordinere og utvikle aktiviteter i 
Realfagbiblioteket U1

• Arrangement, utstillinger og 
profileringsmateriell

• Utvikling av biblioteklokaler og 
læringsareal

• Markedsføring og biblioteket i sosiale 
medier

• Brukerundersøkelser
• Utstillingsforum for SANT, NTNU UB
• Kommunikasjonsgruppa, NTNU UB
• Redaksjonsnettverket, NTNU UB
• TEAM for kommunikasjon og formidling
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Hva skal vi snakke om?

• NTNU UB i sosiale medier

• Eksempler på bruk av 

sosiale medier i 

litteraturformidling

• Erfaringer fra Facebook

• Tips og triks om bruk av 

Instagram

• Nyttige app’er og enkle 

måter å jobbe på
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Hva rekker vi ikke å snakke om?

Nettsider:
«Utsida»

https://innsida.ntnu.no/bibliotektjenester

Nettsider:
«Innsida»

https://www.ntnu.no/ub
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NTNU UB i sosiale medier

Innholdsstrategi for sosiale medier ved NTNU UB

Formål

Ha en kanal hvor vi kan dele nyheter og glimt fra livet ved NTNU generelt og biblioteket spesielt, for studenter, ansatte 

og allmennheten. Kunne kommunisere på en litt uhøytidelig måte, og dermed skape et mer personlig inntrykk av NTNU 

UB. Siden skal vise mangfoldet av bibliotekets virksomhet.

• Vise frem våre tilbud

• Faglig formidling

• Kultur- og omdømmebygging

• Skape en følelse av tilhørighet for brukerne

Innhold

Faglig formidling og aktiviteter
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Hvordan jobber vi?

• Kommunikasjonsgruppa

• Publiseringsplan

• Ukeredaktører

• Verktøy: 
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Facebook: @NTNUUB
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Eksempler fra Facebook
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Instagram: @ntnuub
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Eksempler fra instagram
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Litteraturformidling på video

@krsbib
Kristiansand 

Folkebibliotek
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Å by på seg selv!

@timebibliotek
Time

bibliotek
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# på norsk! (og engelsk)

#ebokbib
#biblioteketilomma

#librariesofinstagram
#libraryshelfieday
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Facebook: 5 erfaringer
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Erfaringer fra Facebook

1. Poste minst 8 innlegg i uka for å holde liv i sida
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Erfainger fra Facebook

2. Bilder med mennesker skaper ofte engasjement

Få de som er 
med på bildet 
til å tagge seg 

selv!
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Erfainger fra Facebook

3. Videoer gir ofte best rekkevidde og engasjement
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Erfaringer fra Facebook

Men...

Husk: post innlegg når brukerne er online...
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Erfaringer fra Facebook

4. Finn ut når brukerne dine er online
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Erfainger fra Facebook

5. Svar brukerne raskt

Startfase: 
Chatbot

(Chatfuel.com) 

http://chatfuel.com/
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Tips og triks om Instagram



23

Tips og triks om Instagram

1.  Publiseringsplan
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Tips og triks om Instagram

2.  Instagram stories
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Tips og triks om Instagram

3.  Svar på kommentarer
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Tips og triks om Instagram

4.  Post når brukerne er online
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Tips og triks om Instagram

5.  Fengende bildetekster (brukeren 

trykker «mer» = økt synlighet)

– Planlegg poster for uka/måneden, 

klekk ut gode bildetekster 

– Still spørsmål og legg opp til 

engasjement
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Tips og triks om Instagram

6.  «Snakk» med brukerne

– Innby til dialog via bildeteksten

– Svar og kommenter
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Tips og triks om Instagram

7.  Velg gode emneknagger

– Se hva andre bruker

– Tenk: «hva ville du søkt etter?»
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Tips og triks om Instagram

8.  Følg og lik andre

– Skaff deg «venner»

– Lik og kommenter

– Gjensidig reklame via «stories»
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Tips og triks om Instagram

9.  Test ut nye funksjoner

https://instagram-press.com/



32

Tips og triks om Instagram

10.Bruk «Innsikt» 

– Hvem er brukerne dine?

– Hva funker/funker ikke
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Nyttige apper

Boomerang
Ta små videoer som går i loop. Passer godt på instagram, 
men kan også lagres og brukes andre steder.

Layout
Sett sammen bilder til ett bilde, med eller uten hvite rammer.

Sideadministrator / Pages Manager
Gjør det enklere å skille mellom personlig konto og arbeidskonto
på facebook. Passer for vanlig facebook og facebook for 
business. Gjør streaming enklere.

Snapseed
Intuitiv redigeringsapp for bilder. 
Mange funksjoner – det er bare å prøve seg fram!

https://itunes.apple.com/us/app/boomerang-from-instagram/id1041596399?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/layout-from-instagram/id967351793?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/facebook-pages-manager/id514643583?mt=8
https://itunes.apple.com/US/app/snapseed/id439438619?mt=8
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Nyttige apper

• MOLDIV: Sette sammen bilder i collage, ferdige maler etc.

• VSCO: Bilderedigering (lagre editering og raskt kunne gi nye 

bilder samme utseende som tidligere bilder på din profil).

• PhotoshopMix: Redigere bilder, legge til vannmerke etc.

• Flipagram: Enkelt sette sammen bilder og video til korte filmer

• iMovie: Videoredigering (enkelt legge til musikk og lydspor)

• PicPlayPost: Sette sammen et collage av filmer og bilder

• InstaPin: Enkelt dele innhold fra Instagram på Pinterest
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Livestream på facebook

Trenger ikke være så vanskelig!

• Smarttelefon/nettbrett

• Pages Manager (Sideadministrator)

• Lag stativ av det du har!

• Mikrofon –god lyd til opptaket

• Det finnes nettbrettstativ koblet til 

sensor/mikrofon på foredragsholder!

• GDPR kan påvirke streaming – hold 

deg oppdatert på personvernregler.

Høytaler

Ipad
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• Sideadministrator på smarttelefon eller nettbrett

• Send direkte! Skriv inn forklarende tekst for hva som 
streames slik at publikum forstår hva som skjer.

• Gjerne markedsføre i forkant – vi streamer arr. i dag!

• Film liggende (hold telefon/brett liggende ved start!)

• Bruk kamera bakpå telefon/brett, ellers blir bildet 
speilvendt.

• Sett telefon/brett i posisjon før du trykker start opptak.

• Når du avslutter – husk å publisere og laste ned video
ved endt streaming! 

• Svar på eventuelle kommentarer på video i etterkant.

Streame og lagre opptaket
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Ressurser

«Det er det personlige som engasjerer» 
Intensjoner og praksis ved bruk av sosiale medier i norske folkebibliotek

Ingrid Helene Horsberg Kornstad 2017
https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/10642/5352/Kornstad.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Les meg
Håndbok i litteraturformidling

Nina Aalstad (red.) 2016

Anmeldelse: 
http://www.barnebokkritikk.no/nodhjelp-for-formidlere/#.WrErg6jwaUm

https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/10642/5352/Kornstad.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.barnebokkritikk.no/nodhjelp-for-formidlere/
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Ressurser

www.later.com/blog

Later

http://www.later.com/blog

