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1: Stamdata 

 

1.1: Projekt id og titel Danskernes Digitale Indhold (DDi) 

1.2: Projektperiode Startdato: 01-04-2016 

Slutdato: 01-06-2017, udvidet til 31-09-2017 

1.3: Projektansvarlige Økonomisk ansvarlig: Mogens Vestergaard 

Projektleder: Morten Skovvang  

 

 

2: Sammenfatning af projektet og dets resultater 

 

2.1: Projektresumé  Beskriv kort projektets formål. 

 Beskriv kort projektets produktmål. 

 Beskriv kort projektets målgruppe/r. 

 Beskriv kort projektet organisering. 

 

FORMÅL 

At modvirke filterbobler ved at præsentere kvalitetsvurderet indhold  

At muliggøre opdagelsen af ny viden ved at kuratere dansksproget digitalt 

indhold  

At gøre DDB borgernært via en agil app-struktur 

At øge ligestilling af digitalt og fysisk materiale  

At udnytte eksisterende strukturer og erfaring til at skabe en ”human curated 

media content discovery service” ved at forene algoritmer og 

materialevurderingserfaring  

At øge ”medie literacy” af borgeren ved at blande medietyper  

 

PRODUKTMÅL 

Konceptudvikling og vurderingsgrundlag af app, der præsenterer, 

overskueliggør og stimulerer produktion af dansksproget internetindhold for 

at ligestille medier. Internettet bliver personaliseret, engelsksproget og 

skaber filterbobler. Derfor skal bibliotekerne tilbyde serendipitet og 

opdagelsen af nyt indhold.  

 

MODNINGEN UNDERSØGER 

*Kuratering af digitalt indhold og kilder samt afgrænsning af emner, i første 

omgang blogs og netartikler - netproduceret materiale kræver ikke 
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rettighedsaftaler, når indhold ikke ændres og afsender er tydelig 

*Datalogistik (server-struktur, crawlere, der høster indhold) 

*Brugerbehov ift. muligt brugerinterface, proof-of-concept 

*Driftsmuligheder og ressourcekrav 

*DDB integration i app’en, ex. BPI og Litteratursiden samt drupal platformen 

*Markedsføring af app’en, historien om at samle og tilgængeliggøre dansk 

netkultur + effekt af at folk får mere viden, som de ikke vidste fandtes og 

derved bliver klogere 

*Potentielle samarbejdspartnere  

 

LEVERANCER 

 Kravspecifikation beskrivende dataflow, struktur, kildevalg, emner, 
kuratering, interface og integration med DDB 

 Kortlægning af samarbejdspartnere 

 Afdækning af brugeradfærd og behov 
 3 scenarier for drift og kuratering af indhold 

 Analyse af brugertest 

 Forslag til markedsføring 

 

SUCCESSKRITERIER 

 

1. 50 % af testbrugerne fra de fire udvalgte målgrupper (40 testbrugere 
i alt) oplever: 

 at app’en giver viden om emner, de ikke kendte i forvejen 

 at de bliver bekendte med relevante danske kilder, de ikke kendte 
i forvejen 

 at app’en er nem og enkel at bruge 
 tilkendegiver, at de gerne vil bruge app’en 

 

2. Endelig vurdering af produktpotentiale af foreliggende løsninger, der 

på baggrund af lignende apps skønnes at kunne nå 40.000 aktive 
brugere indenfor det færdige produkts 4 første leveår 

 

MÅLGRUPPER 

jf. segmentanalyse fra ”Fremtidens Biblioteker”, så har følgende målgrupper 

fokus på viden: Seniorer, Børneforældre over 30, Unge under videregående 

uddannelse og Unge på ungdomsuddannelse. 

 

ORGANISERING 

Roskilde Centralbibliotek er projektejer med projektledelsesdeltagelse fra 

Ballerup Bibliotek. Projektgruppen består af medarbejderdeltagere fra 

Københavns Biblioteker, Vejle Bibliotekerne, Ballerup Bibliotek, Greve 

Bibliotek, Køge Bibliotekerne og Slagelse Bibliotekerne. Projektets 

styregruppe består af ledere fra Roskilde Centralbibliotek, Københavns 

Biblioteker, Vejle Bibliotekerne samt Ballerup Bibliotek. Projektet samarbejder 

med Marko Anderson om sparring til teknisk løsning, interface og 

brugeroplevelse samt med forskere fra Center for Information og Boblestudier 

samt IVA ift. at kvalificere formål og service med udgangspunkt i teori og 

forskning.   
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2.2: Resultater  Beskriv, hvilke resultater der er opnået med projektet (fx analyser, 

løsninger, netværk, kampagner, erfaringer). 

 Beskriv, hvordan projektet har bidraget til DDB’s vision og mission. 

 

Nedenstående leverancer førte til, at en softwareudvikler kunne bygge en 

funktionel prototype app med navnet Brønden som projektet testede med 

brugere fra målgrupperne. Prototypen inkluderer over 200 danske 

kvalitetsblogs, hvorfra der er valgt én artikel som er blevet indekseret med 4-

6 emneord. Disse bliver koblet på kryds og tværs for derefter at blive vist i 

prototypen. Brugertesten omfattede 40 brugere hvoraf 82,5 % er positive 

eller meget positive overfor app'en og vil gerne bruge den – hvilket er 

markante 32,5 % højere end det opstillede succes kriterium på 50 %.  

 

 Identifikation af nødvendige kompetencer i projektet og de 

kritiske aktiviteter i projektet (red routes) 

 Kortlægning af samarbejdspartnere  

 Kravspecifikation, med beskrivelse af dataflow, struktur, 

kildevalg, emner, interface og integration med DDB – også 

fremstillet som animation af den forventede brugeroplevelse.  

 Afdækning af brugeradfærd og behov  

 3 scenarier for drift og kuratering af indhold  

 Analyse af brugertest  

 Forslag til markedsføring (inhouse og outbound)  

 Estimeret investeringsafkast (ROI) 

 

Prototypen udgør et eksempel på en fleksibel og ressourceeffektiv 

platform for formidling af nye bruger skabte materialetyper som pt. ikke 

formidles af bibliotekerne. Projektet har som mål at styrke 

tilgængeligheden samt stimulere brugernes motivation for at skabe eget 

kvalitetsindhold. Prototypens indhold og brugeroplevelsesdesign er 

baseret på DDBs mission om at give borgere nem adgang til udvalgt, 

kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold. Indhold og design er testet 

med brugere og viden herfra kan derfor bruges i udviklingen af DDBs 

fremtidige formidlingsplatform.  

 

2.3: Næste skridt for 

projektet 

 Hvad er fremtidsudsigterne for projektets resultater:  

o Hvad er der planlagt at der skal ske på baggrund af projektets 

resultater? 

o Hvad kan projektgruppen anbefale, der sker på baggrund af 

projektets resultater? 

 

På baggrund af projektets hurtige leverancer og lovende resultater ansøgte 

projektgruppen i oktober 2016 om midler til en færdiggørelse af content 

discovery-app’en DDi og overgang til drift. IOS app’en skal brugervenligt 
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formidle dansksproget faglitterær tekst- (blogs/e-magasiner), lyd- og 

videoindhold og vække borgernes nysgerrighed, der hvor de er. DDi2 skal 

ligestille formidlingen af digitale materialer og stimulere produktionen af 

dansksproget netindhold, udvide borgernes horisont, samt styrke demokratiet 

ved at eksponere borgernes materialer, som er svære at finde i dag. 

Internettet er personaliseret, engelsksproget og skaber filterbobler. 

Bibliotekerne skal derfor styrke informationsspecialisters kompetencer i at 

skabe serendipitet og formidle opdagelsen af nyt indhold. Projektets spor: 1. 

Front/back-end software (kurator-UI, UX, audio/video, graph database, 

statistikmodul, algoritmer, serverstruktur, funktionaliteter, formatering og 

brugertests. 2. Indhold (kuratering, driftsdesign og leverandør/partneraftaler. 

3. Markedsføring & visuel identitet (navn, logo, samt national kampagne). 

Ansøgningen blev afvist med opfordring til at søge igen ved afslutningen af 

projektperioden 2017.  

 

Projektgruppen brugte perioden frem mod deadline i oktober 2017 til at 

præsentere prototypen og de indsamlede data som udgangspunkt for 

diskussioner af muligheder og udfordringer med biblioteker i hele landet. 

Projektgruppen indsendte en ny ansøgning i oktober 2017 hvor Odense 

Centralbibliotek var ny i projektgruppen. Ansøgningen havde nu et mindre 

sigte og budget, hvor projektets formål var at undersøge muligheden for på 

en gang at skabe meningsfulde og overraskende relationer mellem borgerne 

og bibliotekets materialer ved at kombinere faglige kompetencer og et 

semiautomatiseret tagging-værktøj. Baggrunden for projektideen var 

resultatet af DDi projektet, som bl.a. viste at borgerne efterspørger 

serendipitet eller meningsfulde overraskende forslag til indhold. Derudover 

byggede projektideen på behovet for at skabe bedre borgeroplevelser ved at 

gøre brug af metadata. Målet var at styrke borgernes udforskning af 

elektroniske materialer i selvbetjeningen ved at skabe genkendelige 

spændende relationer mellem materialerne uden herved at skabe filterbobler. 

Denne ansøgning blev ligeledes afvist.  

 

Projektgruppen anbefaler, at DDB overvejer projektets resultater ift. 

potentiale og opbakning i en fremtidig strategi og som minimum, at projekts 

løsning og data benyttes i andre udviklingsprojekter. Ligesom projektets 

designproces og metode kan bruges som inspiration til andre projekter.  

 

Projektets forløb kan endvidere tjene til en refleksion over hvordan der kan 

skabes flow i produktudvikling og det nuværende ansøgningsformat. Hermed 

forstås eksempelvis teknisk- og strategiskvejledning eller vurdering, som kan 

kvalificere et projekt og dermed give mulighed for en mere dynamisk tildeling 

af midler, f.eks. baseret på et strategisk potentiale som et givent projekt 

viser. Altså, at midler kan tildeles uden for den årlige ansøgningsmulighed og 

dermed fortsætte et projekts udvikling.  
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Endelig kan projektet give anledning til refleksion over en mulig tildeling af 

midler til større udviklingsprojekter indenfor den nuværende ramme. 

Eksempelvis, at DDB med et strategisk overblik kan placere et projekt i den 

store DDB sammenhæng, f.eks. at DDB kan matche projekter på tværs og 

dermed samle flere biblioteker om større samlede projektansøgninger. En 

anden løsning er, at et projekt, som viser strategisk relevans på grund af 

størrelsen eller timing og ikke umiddelbart kan opnå støtte, stadig gemmes. 

Når tiden er moden kan projektet med vejledning fra DDB genbesøges og 

genoptages med eventuelle nye partnere osv. Opfordringen er, at de 

tilvejebragte resulter og viden ikke glemmes men genbruges hvor og når det 

giver mening – også over et længere tidsperspektiv end fx et år.  

 

 

 

3: Evaluering af projektresultat 

 

3.1: Samlet 

konklusion på 

projektresultatet 

 Beskriv, i hvilken udstrækning projektet lever op til de oprindelige 

succeskriterier i projektbeskrivelsen. 

 

Projektet har levet op til projektets succeskriterier og har leveret de 

planlagte resultater før forventet, hvilket har muliggjort indsendelsen af 

to opfølgende ansøgninger.  

3.2: Fremgangsmåde  Beskriv, hvilke erfaringer der er gjort i forhold til den valgte 

fremgangsmåde for projektet. 

 

Organiseringen omkring få men længere arbejdsdage hvor 

projektgruppen mødes for at producere har været meget positiv for 

projektledelsen samt projektdeltagerne. Ligeledes har projektets 

insisteren på, at flere biblioteker af forskellig størrelse samarbejdede med 

udgangspunkt i de specifikke kompetencer de besidder været positiv. Få 

biblioteker kan løfte en udviklingsopgave som DDi alene og derudover 

bidrager mindre biblioteker med vigtige indsigter i forhold til for eksempel 

en fremtidig drift.  

 

3.3: Løsning  Beskriv de positive og negative egenskaber ved det opnåede resultat/den 

opnåede løsning. 

 

Projektet Danskernes Digitale indhold, har bl.a. vist, at borgerne 

efterspørger serendipitet eller meningsfulde overraskende forslag til 

indhold. Derudover understeger DDi behovet for at skabe bedre 

borgeroplevelser i dels designet og ved at gøre brug af metadata ved at 

skabe genkendelige spændende relationer mellem materialerne uden 

herved at skabe filterbobler. Projektet demonstrer dermed behovet for 

bibliotekariske kompetencer i samspillet med teknologi (som eksempelvis 

kunstig intelligens) samt at bibliotekerne har en stor og relevant opgave 
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med at formidle nye materialetyper.  

 

Udviklingen af en content discovery platform som kan formidle fremtidens 

materialetyper er en omfattende og kræver dermed en strategisk 

satsning på nye materialetyper samtidig med at formidlingen af de 

eksisterende materialetyper også styrkes.  

 

3.4: Samarbejde 

omkring 

projektresultatet 

 Beskriv erfaringerne i forhold til det interne samarbejde i projektet. 

 Beskriv erfaringerne i forhold til samarbejdet med DDB. 

 Beskriv erfaringerne i forhold til samarbejde med andre relevante parter. 

 

Erfaringerne med en mindre projektgruppe med klare arbejdsopgaver 

baseret på deres specifikke kompetencer har været gode. Det har 

muliggjort et relativt hurtigt udviklingsforløb på trods af den geografiske 

spredning. De enkelte biblioteker har bidraget med deres 

kernekompetencer og på den måde har større og mindre biblioteker 

kunnet deltage på et højt niveau.  

 

Samarbejdet med DDB har været fint. Hurtige tilbagemeldinger og 

åbenhed for dialog undervejs. Projektets karakter og ambition har 

udfordret DDB ift. hvad der kan forventes af konsulenterne og den 

nuværende organisering. Det til trods har projektledelsen og 

styregruppen oplevet lydhørhed og dialog.   

 

Samarbejdet med de eksterne konsulenter har fungeret over al 

forventning med hensyn til kvalificering og levering samt ejerskab for 

projektet. Ligeledes har vi oplevet stor velvilje fra oplægsholdere og 

eksperter som har bidraget med perspektiv og viden.  

 

Generelt har vi oplevet at samarbejdet har været drevet af en stærk tro 

på projektets mål og det oplevede behov for den content discovery 

platform som projektet beskriver. Projektet giver simpelthen mening for 

deltagerne og eksterne. Projektets klare hvorfor og hvordan har gjort det 

nemt at engagere og holde motivationen gennem projektperioden.  

 

3.5: Evaluering  Er der planer om at evaluere på anvendelse af det opnåede resultat/den 

opnåede løsning, fx via brugerundersøgelser, tests eller andet efter 

projektets afslutning? Hvis ja, beskriv da dette. 

 

Projektets prototype er blevet testet med 40 brugere i henhold til 

ansøgningen og 82,5 % er positive eller meget positive overfor app'en og 

vil gerne bruge den. En stærk indikation på løsningens potentiale og 

værdi for brugerne.   

 

 

4: Evaluering af projektprocessen 
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2.1: Samlet 

konklusion på 

projektprocessen 

 Har projektet levet op til tidsplan, budget og de aftalte betingelser for 

projektet, fx med hensyn til løsningens/resultatets kvalitet? 

 

Projektet har leveret resultater inden for tidsplanen og budget og de 

ønskede betingelser er opfyldt.  

2.1.1: Tidsplan  Er projektets tidsplan blevet overholdt?  

o Hvis nej: Hvornår og hvorfor har det været nødvendigt at ændre 

tidsplanen? 

 

Ja, dog har vi fået udvidet projektperioden da de efterfølgende to 

ansøgninger, udfærdiget på baggrund af de positive og hurtigt 

opnåede DDi resultater, forsinkede den endelig 

afslutningsrapport.  

2.1.2: Budget  Er projektets budget blevet overholdt?  

o Hvis nej: Hvornår og hvorfor har det været nødvendigt at ændre 

budgettet? 

 

Projektets budget er blevet overholdt.  

  

2.1.3: Udbytte  Har projektet opnået de aftalte resultater? Er resultaterne i den aftalte 

kvalitet?  

o Hvis nej: Hvornår og hvorfor har det været nødvendigt at ændre i 

målsætningerne for projektets resultater? 

 

 Projektet har opnået de aftalte resultater i den aftalte kvalitet.  

2.2: Ressourcer  Har projektets ressourceallokering været tilstrækkelig?  

o Hvis nej: Hvilke konsekvenser har det haft for projektet?  

 Er der undervejs i projektet blevet ændret i projektets planlagte 

ressourceallokering? 

o Hvis ja: Hvornår og hvorfor har det været nødvendigt at ændre 

projektets ressourceallokering? 

 

Projektets ressourceallokering har været tilstrækkelig.  

2.3: Evt. afvigelser  Er der afvigelser fra det oprindelige projektgrundlag, som ikke er 

beskrevet ovenfor? 

 

Der er ingen afvigelser fra det oprindelige projektgrundlag.  

2.4: Samarbejdet 

omkring 

projektprocessen 

 Hvordan har samarbejdet med DDB fungeret i forhold til 

projektprocessen? 

 

Samarbejdet med DDB har fungeret fint, dog har der undervejs været 

behov for faglige vurderinger og sparring som ligger ud over hvad der 

sædvanligvis efterspørges hos DDB. En anbefaling er derfor, at DDB i 
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samarbejde med et projekt kan give sparring mv. på hvilke andre 

eksperter eller lignende som der kan trækkes på.  

 


