
 

Baggrund for projektmodningen ‘Fang brugeren i søgeflowet’  
Hovedparten af trafikken på bibliotekernes hjemmesider foregår i søgningen, hvorimod et 
fåtal tilgår formidlingsindholdet (nyheder, arrangementer og BPI indhold). Projektet ønsker at 
bringe formidlingsindholdet til brugerne i søgeflowet, så de møder det når de er motiverede 
for det. Formålet er at bibliotekerne også digitalt fremstår, som formidlings- og 
kulturinstitutioner og ikke kun som søgbart arkiv. Der bruges forholdsvis mange ressourcer 
på at formidle på bibliotekets hjemmesider, men brugen af det står ikke altid mål med 
indsatsen. Derfor undersøger denne projektmodning hvornår i søge-brugerrejsen, det er 
mest optimalt at præsentere dem for formidlingen. Der udarbejdes brugertestede koncepter, 
som så kan udvikles i et efterfølgende projekt og implementeres i DDB CMS således at 
bibliotekerne oplever stigende brug af formidlingsindholdet (BPI, nyheder og 
arrangementer). Det er væsentligt at brugerne ikke oplever formidlingen, som forstyrrende i 
at opnå deres mål, men at det dækker et uforudset behov, og at de får mere end forventet. 

Udvælgelse af koncepter 
Processen der ledte frem til og udformning og udvælgelse koncepterne: 

- Konceptworkshop i marts med inspirationsoplæg af Ole Gregersen og efterfølgende 
ideudvikling med deltager fra biblioteker og DDB. 

- Projektgruppen bearbejder og udarbejder koncepter baseret på workshop. 
- Koncepterne brugertestes faciliteret af Brugercentrisk. 
- Baseret på brugertestens resultat udvælger projektgruppen de koncepter de 

anbefaler udvikles og gennemgås på arkitekturmødet. 

Formål med arkitekturmødet: 
- At få afklaret om de valgte koncepter er teknisk mulige at udvikle og i så fald hvordan 

(kan eksisterende komponenter bruges eller skal der laves nye)? 
- Om muligt vil vi også gerne have bud på ressourceforbrug. 
- Er der aspekter vedrørende den tekniske realiserbarhed, vi ikke kan afklare på 

nuværende tidspunkt men skal undersøges, evt. i et kommende projekt? 
 
Resultatet af arkitekturmødet skal således bruges som fundament til en ny 
projektbeskrivelse- og ansøgning og beskrive hvordan koncept(-erne) teknisk kan udføres. 

Deltagerne og deres perspektiv 
For at få afdækket alle væsentlige aspekter vedr. koncepternes arkitektur er deltagernes 
valgt fordi vi forestiller os I kan bidrage med følgende perspektiv: 

- Kasper Garnæs (core.team/Reload): Ansvar for at tænke tekniske 
løsningsmuligheder og infrastrukturer  

- Malene Møller (SortHvid): Ansvar for at UX perspektiv og snitflader til deres DDB 
projekt. 

https://docs.google.com/presentation/d/14v4Da4R2eXL9gJJp2hyO_DJQXuE5f7GR6MDi9UajgOg/edit#slide=id.p1


- Rolf Madsen (DDB): Ansvar for DDB perspektiv, BPI perspektiv, redaktionelt indhold 
generelt, Liste service 

- Tue Gaston (DDB): Ansvar for at tænke snitflade til Ballerup projekt samt 
søgningskonsekvenser for brugeren og formidleren. 

- Martin Dahl (b14): Ansvar for OpenList muligheder? 
Der kan sagtens være områder hvor flere end den ene har viden.  

Præsentation af koncepterne 
Koncept 1 (mockup): 

- En bruger søger efter bogen De af Helle Helle.  
- Umiddelbart efter postens visning i søgeresultatvisning præsenteres brugeren for et 

bånd, der viser en liste lavet af en anden bruger (i dette tilfælde en bibliotekar), hvor 
bogen ‘De’ indgår i listen . 1

- Konceptets værdi for brugerne:  
- Bruger til bruger inspiration: Se hvad andre brugere/biblioteksfagligt 

personale anbefaler i relation til en given titel. Formidling af kurateret indhold. 
- Bedre synliggørelse af inspirations-lister og muligheden for at lave og dele 

dem. 
- Benspænd: 

- Hvordan udløser en søgning på en titel et match på en liste titlen indgår i? 
- Er det til at implementere sådan et bånd inde midt i en søgeresultatvisning? 
- Der kræves en større mængde lister. Kan evt. være en del af ‘Projekt 2’ at 

oprette det baseret på ofte søgte titler og afklare redaktion. 
 
Koncept 2 (mockup) minder om koncept 1 men inspirationen præsenteres på 
‘kvitteringsside’ 

- En bruger søger efter bogen De af Helle Helle. 
- Når brugeren har reserveret bogen vises der på kvitteringssiden et bånd, der viser en 

liste lavet af en anden bruger (i dette tilfælde en bibliotekar), hvor bogen ‘De’ indgår i 
listen. 

- Konceptets værdi for brugerne:  
- Bruger til bruger inspiration: Se hvad andre brugere/biblioteksfagligt 

personale anbefaler i relation til en given titel. Formidling af kurateret indhold. 
- Synliggørelse af muligheden for at lave og dele inspirations-lister 
- Brugeren ‘forstyrres’ først med inspirationen når de har opnået deres 

hovedformål (reserveret en specifik titel). 
- Benspænd: 

- Hvordan udløser en reservering et match på en liste titlen indgår i? 
- Er det til at implementere sådan et bånd på kvitteringssiden? 

 
Koncept 3 (mockup) 

- En bruger søger på ‘Mallorca’ 

1 Lister er trukket fra OpenList servicen, og i DDB CMS er der mulighed for at brugere kan oprette 
lister med materialer og vælge at gøre dem synlige for andre. Teknisk dokumentation om OpenList. 

https://projects.invisionapp.com/share/ZPJ6QGKCD69#/screens/298006048
https://projects.invisionapp.com/share/ZPJ6QGKCD69#/screens/298006051
https://projects.invisionapp.com/share/G3J6QCOKWEB#/screens
https://projects.invisionapp.com/share/G3J6QCOKWEB#/screens/298008430
https://projects.invisionapp.com/share/TFJ6Q0TV9Z7#/screens/298516559
https://docs.google.com/document/d/1xlrPprFWFrQ8EWKBTxbPxmEM3nH6uPVv8bwpiDI-ygw/edit#heading=h.3546t646wxqj


- Brugeren reserverer en bog om Mallorca og på kvitteringssiden vises et bånd med to 
nyheder/’nodes’ og et event som handler om samme emne (Mallorca). 

- Konceptets værdi for brugerne: 
- møder det redaktionelle indhold når de er motiverede for det, da det relaterer 

sig til det de søger. 
- Bibliotekerne oplever sandsynligvis en øget brug af redaktionelt indhold. 
- Brugeren ‘forstyrres’ først med inspirationen når de har opnået deres 

hovedformål (reserveret en specifik titel). 
- Benspænd: 

- Hvordan udløser en reservering et match på redaktionelt indhold om samme 
emne? 

- Kan redaktionelt indhold hentes fra BPI så der sikres tilstrækkeligt indhold? 
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