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SAMLEDE 
ANBEFALING
Kapitlet beskriver de samlede 
anbefalinger til, hvordan Det 
Digitale Folkebibliotek effektivt kan 
skabe en optimal brugeroplevelse, 
der er bredt bakket op af 
foreningens medlemmer.
Anbefalingerne bliver uddybet og 
begrundet i dette 
beslutningsgrundlag.



TID TIL BESLUTNING
Siden 2018 har bibliotekerne i fællesskab drøftet fokus og prioritering af 
deres digitale tilbud ud mod brugerne. Meget godt indhold er skabt 
gennem tiden, og bibliotekerne har fat i brugerne digitalt. Både gennem 
specifikke platforme til forbrug af medier og indhold, og gennem platforme 
med overblik over lånestatus og kobling til de fysiske biblioteker. 
Alt det gode, som bibliotekerne står på, skal der nu bygges videre på. Der 
skal skabes et fokuseret digitalt tilbud. Et tilbud, der udnytter potentialet 
for at skabe mere kant til de kommercielle tilbud, øge brugsmønstre på 
tværs af platforme samt sikre organisatoriske gevinster ved en øget 
professionalisering af arbejdet. 
Denne rapport giver en klar anbefaling for en samlet brugeroplevelse, 
samt anbefalinger til de bagvedliggende organisatoriske forandringer, der 
er en forudsætning for at lykkes. 
Anbefalingerne bygger på robust viden i form af rapporter, interviews, 
analyser og brugerundersøgelser fra de seneste år. Analysen er blevet 
kvalificereret i samarbejde med sekretariatet, repræsentanter for eReolen 
og med de Det Digital Folkebiblioteks fire nettjenester. Anbefalingerne er 
drøftet med bestyrelsen og på møder med medlemmerne i november 
2022 og januar 2023. 
Med andre ord: anbefalingerne står på et solidt grundlag. Det er nu tid til, 
at Det Digitale Folkebibliotek træffer beslutning om at føre bibliotekerne 
videre ind i en digital fremtid. 

God læselyst – Is It a Bird og Implement

Det Digitale Folkebibliotek har muligheden for at skabe et fokuseret digitalt 
tilbud af høj kvalitet og med kant til det kommercielle marked. Et tilbud, 
som kan bringe bibliotekerne ind i den digitale tidsalder.
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Cases som DDF kan blive inspireret af, da de på hver deres måde 
repræsenterer det, som vi anbefaler.

VORES SAMLEDE ANBEFALING TIL  MÅLBILLEDER

Brand: 
DR

DDF bør blive inspireret af 
hvordan DR har valgt at 

brande sig under ét samlet 
brand, med klare sub-

brands afhængig af produkt 
og brugsmønstre. 

DR formår at skabe synergi 
mellem sine tjenester og 

dermed få større værdi ud 
af de midler som anvendes 

på branding af DR.

Redaktionelt samarbejde: 
Borger.dk

Borger.dk har i over 10 år haft 
en central redaktion, som 
sætter retning for hvordan 
tekster på portalen skrives, 

samt hvilket indhold der 
vægtes. Dette sker i et 

samarbejde med alle landets 
kommuner og statslige 

myndigheder. 
Redaktionen arbejder med 

årshjul, skriveguides og 
redaktørmøder, hvor lokale 

bidragsydere opkvalificeres til 
at producere indhold inden for 

en fælles aftalt ramme.

Produktfokus:
Udviklings- og 

forenklingsstyrelsen
Udviklings- og 

forenklingsstyrelsen 
(UFST) arbejder ud fra en 

agil produkttilgang, hvor der 
er klare rollebeskrivelser og 
udviklingsprincipper. UFST 

lykkes på mange 
produktområder med at 

arbejde agilt med mindre 
udviklingstiltag, der 

konstant prioriteres ud fra 
en strategisk retning i et 

stærkt politisk miljø.

Forsimplet IT-landskab: 
Udbetaling Danmark

Da Udbetaling Danmark 
blev oprettet i 2010 overtog 
man en række kommunale 

it-løsninger. Derfor 
arbejdede man på at få 
samlet løsningerne, så 

hvert fagområde nu har én 
leverandør, som står for en 

samlet værdikæde. 
Udbetaling Danmark har 
derigennem effektiviseret 

drift og 
udviklingsomkostninger 

betragteligt. 



VORES SAMLEDE ANBEFALING TIL  MÅLBILLEDER

MÅLBILLEDE 1
Folkeb ib l io tekernes d ig i ta le  t i l bud ska l  i  f remt iden op leves a f  
b rugerne som é t  samle t  værd i t i l bud med é t  tyde l ig  fæl les  brand

Et samlet og fokuseret digitalt bibliotekstilbud skal udformes på baggrund af brugerne kernebehov for effektivitet.

Folkebibliotekernes digitale tilbud skal i fremtiden eksistere som ét samlet værditilbud med ét tydeligt fælles brand.

Genkendelighed er afgørende for at kunne give brugerne en samlet oplevelse. Der skal derfor være tydelig 
genkendelighed mellem alle folkebibliotekernes tilbud (inkl. NEXT og nyt fælles CMS).

Brugerne skal tilbydes effektiv udforskning, så udforskningen foregår på deres præmisser. Litteratursidens indehold bør 
sættes i spil som effektiv udforskning i det samlede tilbud, tæt på relevante brugssituationer.

Baggrundsviden om musik, hjælp til digitale udfordringer og hjælp af en bibliotekar er ikke en del af brugernes kernebehov i 
et fokuseret digitalt tilbud. Biblioteksvagten, Bibzoom og eKurser bør derfor ikke eksistere som separate tjenester. 

Hvis de tre tjenester skal indgå i et fokuseret digitalt tilbud, bør de derfor indgå som funktioner i det fælles CMS, så 
interesserede brugere kan tilgå dem. De bør dog i så fald opdateres, forenkles og forbedres, så de er nemmere og mere 
intuitive at bruge.

Litteratursiden kan beholdes som en separat webside, hvis det kan øge chancerne for, at Litteratursidens indhold 
præsterer SEO-mæssigt bedre. I så fald bør brugeroplevelsen dog opdateres, så den bedre integreres med brugernes 
lokale bibliotek frem for Bibliotek.dk, da det mudrer billedet af det lokale bibliotek som afsender



VORES SAMLEDE ANBEFALING TIL  MÅLBILLEDER

MÅLBILLEDE 1

Fo lkeb ib l i o tekernes  d ig i ta l e  t i l bud  ska l  i  f r emt iden  op leves  a f  borgerne  som é t  
sam le t  værd i t i l bud  med é t  t yde l i g  fæ l l es  b rand

Det gode biblioteksindhold er vigtigere end om det er produceret lokalt.

Det lokale bibliotek skal dog stå som afsender af folkebibliotekernes digitale tilbud, da det skaber mest tilknytning for 
brugerne.

Bibliotekerne skal stadig producere lokalt indhold, der kan informere om lokale arrangementer og andet, der foregår på 
det fysiske bibliotek. 

MÅLBILLEDE 2
Folkeb ib l io tekernes d ig i ta le  t i l bud ska l  have det  loka le  b ib l io tek  som a fsender  
a f  d ig i ta l t  kva l i te tsmater ia le  – uanset  hvem, der  har  p roducere t  mater ia le t



VORES SAMLEDE ANBEFALING TIL  MÅLBILLEDER

MÅLBILLEDE 1

Fo lkeb ib l i o tekernes  d ig i ta l e  t i l bud  ska l  i  f r emt iden  op leves  a f  borgerne  som é t  
sam le t  værd i t i l bud  med é t  t yde l i g  fæ l l es  b rand

Folkebibliotekernes digitale tilbud skal ikke tilbyde målgruppespecifikke universer*.

Brugerne skal i stedet hjælpes med at navigere i folkebibliotekernes store udvalg gennem god personalisering. Det er dog 
vigtigt at personaliseringen ikke bliver for snæver og afgrænsende.

Brugerne skal gennem en søgning i folkebibliotekernes digitale tilbud nemt kunne få overblik over bibliotekets samling. En 
brugervenlig søgning skal også guide brugerne til alternative – og inspirerende – forslag, hvis det ønskede materiale 
ikke er tilgængeligt.

MÅLBILLEDE 2
Folkebibl iotekernes digi tale t i lbud skal  have det  lokale bibl iotek som afsender af  
digi tal t  kval i tetsmater iale – uanset hvem, der har produceret  mater ialet

MÅLBILLEDE 3
Folkeb ib l io tekernes d ig i ta le  t i l bud ska l  h jælpe brugerne med gn idn ings f r i t  a t  nav igere  i  e t  
s to r t  udva lg  gennem gode søgemul igheder  og  t roværd ig  persona l i ser ing  – ikke  gennem 
målgruppespec i f i kke  un iverser ,  da  brugerne fo r  hypp ig t  sk i f te r  b rugss i tua t ioner  og  
smagspræferencer

*Anbefalingerne tager ikke stilling til et separat børneunivers, da vi ikke har tilstrækkeligt belæg for, 
om der eksisterer – eller ikke eksisterer – et behov for at børneunivers hos brugerne.



Baseret på analysen og målbillederne anbefaler vi ét samlet 
værditilbud gennem ét fælles CMS med tre undertjenester

VORES SAMLEDE ANBEFALING TIL  MÅLBILLEDER

Forståelse af brugernes behov, ønsker til og forbrug 
af folkebibliotekernes digitale tilbud

Baseret på analysen og på målbillederne, 
anbefaler vi, at brugerne i fremtiden møder 
folkebibliotekernes samlede tilbud gennem ét 
fælles CMS i form af det lokale biblioteks 
hjemmeside samt tre undertjenester for 
henholdsvis det fysiske bibliotek, lyd- og e-
bøger, samt film. 

Et koncept for folkebibliotekernes fremtidige og 
fokuserede digitale tilbud



Anbefalinger vedrørende forudsætningerne for at lykkes med 
målbillederne (1/2)

VORES SAMLEDE ANBEFALING TIL  MÅLBILLEDER

• Sekretariatet faciliterer 
afdækning af 
biblioteksfaglige og 
brugernære behov inden for 
de strategiske rammer, i 
stedet for at medlemmer 
melder afgrænsede 
løsningsforslag ind

• Sekretariatet omsætter 
biblioteksfaglige ønsker og 
brugerbehov til krav til de 
digitale tjenester

• Sekretariatet (med 
godkendelse hos 
bestyrelsen) bestiller 
udviklingen hos leverandøren 
på vegne af medlemmerne

• En mere simpel organisering 
med færre medlemsudvalg, for 
at prioritere midler til udvikling

• Klart mandat ift. 
produktudvikling med 
forankring i bestyrelsen, for at 
mindske tid til koordinering

• Bestyrelsen som strategisk 
bestiller/ejer af den fælles 
digitale brugerrejser, der 
skaber værdi for hovedparten 
af brugerne i alle kommuner 

• Agile kompetencer i både 
sekretariatet og bestyrelse, for 
at kunne sikre kort tid fra 
bruger- og forretningsbehov til 
løsning

• Udvikle brugeroplevelsen via 
databaseret indsigter i reel 
brugeradfærd, i stedet for store 
(og dyre) analyser

• Fokus på udvikling af 
tjenesterne via dedikerede 
teams frem for medlemsfora, 
der drøfter retning og 
prioritering

• Et mindre komplekst it-
landskab med færre it-
løsninger – og fokus på 
løsninger meden 
grænseflade ud mod 
brugerne

• Færre leverandører for at 
minimere tid på 
kontraktstyring

• Ens styringsformer 
overfor leverandører for 
at sikre et effektivt 
samarbejde på tværs af 
tjenesterne

KLART 
MANDAT

AGILT 
MINDSET

FORSIMPLET 
IT-

LANDSKAB

KRAV-
STILLER &
BESTILLER



Anbefalinger vedrørende forudsætningerne for at lykkes med 
målbillederne (2/2)

VORES SAMLEDE ANBEFALING TIL  MÅLBILLEDER

• Samarbejd med lokale 
biblioteker om konkret 
redaktionelt indhold, ud fra et 
fælles brand og en fælles 
brugeroplevelse, for at sikre 
styring og effektiv produktion 
af indhold

• Det lokale bibliotek skal 
promovere lokale fysiske 
events og stå som afsender –
inden for et fælles brand og 
en samlet brugeroplevelse –
for at sikre kobling til det 
fysiske bibliotek

• Skab stolthed om bibliotekernes 
samlede tilbud, da bibliotekerne 
har en unik position i forhold til 
de kommercielle brands

• Etablere et fælles brand og 
design, da det er for dyrt og 
krævende at formidle diversitet

• Sikre, at det fælles brand skaber 
synergi på tværs af services, 
hvilket vil medføre at brugerne 
udvider deres forbrug af 
folkebibliotekets digitale tilbud

• Stop med at anvende fælles 
midler på at håndtere lokale 
brugeroplevelser, da det ikke 
skaber stor værdi for brugerne

• Sikre at fokus er på at udvikle 
gode brugeroplevelser for 
”hovedvejene” og herunder 
fokusere på nogle få, men store 
brugergrupper 

• Der skal være plads til 
lokale forskelle i fx 
licenser og indhold

• Mulighed i diversiteten 
i licenser og indhold 
sker ud fra et 
kommunalt behov, da 
brugerne udtrykker 
forvirring omkring 
diversiteten

FÆLLES 
BRAND OG 

DESIGN

PRIORITER 
MIDLERNE 

TIL DET 
FÆLLES

DIVERSITET 
I LICENSER/

INDHOLD

LOKALT 
INDHOLD 

INDEN FOR 
FÆLLES 
RAMME



Indikativ plan for samlet handleplan
VORES SAMLEDE ANBEFALING TIL  MÅLBILLEDER

1 år 2-3 år + 4 år
Udarbejd nye organisations- og 
rollebeskrivelser

Udform rolle-, ansvars-
og kompetence-
beskrivelser for 
medarbejder-arketyper 

Træn bestyrelse, sekretariat og 
medarbejdere i agile kompetencer

Lav tydeligere interessevaretagelse overfor samarbejdspartnere

Udvikle et 
fokuseret digitalt 
tilbud

Forsimple 
organisationen

Forsimple det 
tekniske 
landskab

Etablere agilt 
mindset og 
organisation

Styrke og 
implementere 
fælles brand

Opbygge stærke 
bestiller-
kompetencer –
teknisk og 
indhold

Omsætte indsigter, 
målbilleder og prototyper 
til wireframes for CMS og 
de tre undertjenester og 
test på brugere

Implementér fælles 
organisation

Etabler og forankr fælles samarbejdskultur på tværs af organisationen

Formidl og træn eksterne bidragsyder i agile 
arbejdsformer

Identificér kompetence-gap 
og opkvalificer medarbejdere 
i fx dataanalyser, 
brugerbehov mm Fasthold og udvikl specialistkompetencer inden for biblioteksfaglighed, brugeroplevelse og digitalisering

Udfold det 
nuværende it-
landskab samt 
målbilledet

Identificér 
ændringsbehov samt 
kontraktuelle 
bindinger. Udarbejd 
plan

Implementér og drift kontrakterne/samarbejdsaftalerne

Kortlæg 
eksisterende brands 
og udvikl 
brandhierarki

Prioritere de 
nødvendige 
forandringer i 
en udviklings-
backlog

Udbyd nye og færre kontrakter og samarbejdsaftaler med 
eksterne leverandører

Prioritér og definér 
fremtidig brand 
struktur

Udvikl og implementér nyt 
fælles brand 

Start agil udvikling med løbende brugertest og backlog prioritering. Lancer 
MVP så hurtigt som muligt

Formålet med nedenstående overblik er at give et indikativt bud på tid og rækkefølge for de initiativer, som skal udmønte 
anbefalingerne. Der udestår en mere konkrete (projekt)planlægning af initiativerne samt yderligere estimering og aftaler om ressourcer 
og økonomi. 



FREMGANGS-
MÅDE
Kapitlet beskriver de 
metodiske valg i analysen 
og i udformning af 
beslutningsgrundlaget



Læsevejledning

Dette kapitel beskriver hvordan 
analysen er gennemført og 
anbefalingerne udarbejdet. 
Herunder beskrives hvilket 
vidensgrundlag analysen er bygget 
på samt hvordan sekretariatet, 
bestyrelsen og medlemmerne er 
inddraget.

På side 15 – 17 beskrives det 
overordnede arbejdsspørgsmål, som 
DDF stillede i opgavebeskrivelsen 
samt vores analysedesign. 

På side 18 - 21 beskrives i detaljer 
hvilken fremgangsmåde, vi har valgt i 
arbejdet. 

Introduktion til kapitlet
FREMGANGSMÅDE



KERNESPØRGSMÅLET, VI HAR BESVARET

Hvordan kan Det Digitale 
Folkebibliotek effektivt tilbyde 
biblioteksbrugerne en optimal
brugerrejse og -oplevelse, der er 
bredt bakket op af foreningens 
medlemmer?



Vores tilgang har været at tage et udefra-ind blik på Det Digitale 
Folkebibliotek, der placerer brugeren i centrum og derefter tager højde 
for organisatoriske strukturer og afgrænsninger

FREMGANGSMÅDE

Vi har mødt brugerne, ved at sætte os i deres sted - ikke som brugere af Det Digitale Folkebiblioteks tjenester, men som mennesker, 
der af og til bruger biblioteket fysisk, læser en e-bog på eReolen, og ser en film på Filmstriben. Vi har interviewet dem om deres brug 
af og tanker om alle de digitale tjenester, som folkebibliotekerne tilbyder – og ikke kun de fire nettjenester, som Det Digital 
Folkebibliotek tilbyder. Vi har derefter dykket ned i organisatoriske strukturer og afgræsninger. 



En struktureret proces for at finde de relevante svar på en 
effektiv måde

FREMGANGSMÅDE

Mulighedsrum Løsningsrum

ÅBNER
LU

KKER ÅBNER LU
KKER

UDFORSK O
MVERDENEN DEFINÉR MULIGHEDER UDFORSK STRATEGI

KONKRETISÉR INDSATSER

Udformning af 
beslutningsgrundlag og 
implementeringsplan

Identificering af 
strategiske 

nøglespørgsmål

Beslutning om 
konkret retning for 

digitalt tilbud

Etablering af 
nøglespørgsmål

Arbejdet med at 
udvikle og 
implementere 
den digitale 
løsning og den 
nye organisation 
begynder her

September 2022:
Opstart med 
bestyrelsen

November 2022:
Medlemsmøde samt 

møde med bestyrelsen

Januar 2022:
Medlemsmøde samt 

møde med bestyrelsen



Målbillederne illustrerer den gode brugeroplevelse og er skabt på 
baggrund af et både bredt og dybt vidensgrundlag

FREMGANGSMÅDE

TIDGLIERE 
RAPPORTER

Vi har før 
projektets start 
gennemgået i alt 
574 sider, fordelt 
på 5 rapporter, 
der fokuserer på 
folke-
bibliotekernes 
digitale fremtid 
og brugernes 
behov.

FORANALYSE
Vi har udarbejdet 
en foranalyse, 
der indeholder 
en opsamling på 
eksisterende 
viden, 
ekspertinterviews 
om digitale 
brugeroplevelser, 
branding, samt 
en udfoldelse af 
tre scenarier for 
et fokuseret 
tilbud.

NØGLE-
SPØRGSMÅL

Vi har sammen 
med sekretariatet 
og bestyrelsen 
udarbejdet de 
nøglespørgsmål, 
der har sat 
retning for 
målbillederne og 
sikret 
gennemsigtige 
til- og fravalg i 
processen.

PROTOTYPER
Digitale 
prototyper, har 
fungeret som 
dialogredskaber i 
interviews ved at 
gøre abstrakte 
tanker 
håndgribelige. I 
afslutningen af 
projektet har vi 
også udviklet 
prototyper til at 
eksemplificere 
vores 
anbefalinger.

INTERVIEWS
Vi har interviewet 
i alt 24 personer, 
for at få en dyb 
kontekstuel 
forståelse af 
brugerne og 
deres brug af 
digitale og 
fysiske 
biblioteks-
services, samt 
deres reaktioner 
på de udviklede 
prototyper.

MØNSTER-
GENKENDELSE

Vi tager 
mennesker 
seriøst, ikke 
bogstaveligt. Det 
betyder at 
målbillederne er 
skabt på en 
analytisk 
forståelse af 
brugernes 
behov, og 
baseret på viden 
fra både 
interviews og 
eksisterende 
viden.

MÅLBILLEDER
Målbillederne 
illustrer den gode 
brugeroplevelse, 
og bygger på det 
samlede 
vidensgrundlag. 
Målbillederne er 
dermed vores 
kvalificerede bud 
på, hvad 
brugerne behov 
og ønsker vil 
være i fremtiden.

INDDRAGELSE 
OG DIALOG

Vi har 
gennemført 
møder og 
interviews med 
eReolen, de fire 
nettjenester, 
DDFs sekretariat 
og bestyrelsen. 
Vi har også 
afholdt to 
workshops hvor 
foreningens 
medlemmer har 
forholdt sig til 
vores resultater 
og anbefalinger.



Sådan har vi 
brugt prototyper

HVOR MANGE SERVICES SKAL SAMLES?

Prototyper fungerer som et håndgribeligt dialogredskab, der 
formidler de udviklede koncepter – og dermed fremtidens digitale 
biblioteksoplevelse. Prototyperne bruges i interviews med 
biblioteksbrugere som et samtaleværktøj, der hjælper brugerne med 
at sætte ord på deres tanker og behov.

Prototyperne er derfor en visualisering af koncepterne. Det er 
ikke færdige løsninger.

Konkret betyder det, at:

• De navne, vi har givet under-tjenesterne, er ikke vores anbefaling til, 
hvad de skal hedde: ‘BIB E-LÅN’, ‘BIBlioteket’ og ‘BIB FILM’. De er blot 
en eksemplificering af, hvordan folkebibliotekernes digitale tilbud i 
fremtiden skal opleves af brugerne som ét samlet værditilbud med ét 
tydelig fælles brand.

• De specifikke designvalg i prototyperne som farver, overskrifter og ikoner 
er ikke endelige anbefalinger. De er dog inspireret af NEXT’s designguide 
for at understrege den samlede biblioteksoplevelse. 

• Vi ikke har inkluderet fysiske lån, der ikke er bøger i prototyperne, for at 
forsimple, hvad respondenterne skal tage stilling til undervejs i 
interviewet. Vi tager i vores konklusioner af prototypetestene højde for, at 
flere fysiske formater vil fremgå, i en reel fremtidig brugeroplevelse.

Prototyper er et arbejdsværktøj, 
der gør abstrakte koncepter 
håndgribelige 

Udsnit af, hvordan koncept 1 er vist i interviews med borgere. 



Sådan har vi 
spurgt ind til de 
4 nettjenester

HVOR MANGE SERVICES SKAL SAMLES?

For at forstå hvordan folkebibliotekets nettjenester 
(Biblioteksvagten, Bibzoom, eKurser, Litteratursiden) skal 
være en del af folkebibliotekernes samlede værditilbud, har 
vi i interviews med biblioteksbrugerne spurgt ind til 
tjenesternes kernefunktioner. Det betyder, at vi har spurgt 
ind til brugernes adfærd og refleksioner omkring: 

Vi fokuserer metodisk på 
funktioner, for at forstå 
brugernes egentlige behov

Inspiration, baggrund og viden om både skønlitteratur og faglitteratur 
(gennem bl.a. anmeldelser, inspirationslister, temaer, artikler og 
forfatterportrætter)

Mulighed for digitalt at stille spørgsmål til en bibliotekar (via chat, 
mail/spørgeformular og telefon)

Hjælp til digitale udfordringer gennem korte video guides og trin-for-trin 
vejledninger (kurser omhandler bl.a. brug af bibliotekernes databaser, 
brug af computer, tablet, smartphone og slægtsforskning)

Formidling af musik (gennem bl.a. lytteguides, artikler og lytteklubber)

Ved at spørge ind til funktionerne tager vi et udefra og ind 
blik på tjenesterne og undgår at biblioteksbrugernes svar er 
bundet op på deres kendskab, eller ikke-kendskab, til 
tjenesterne. 



Forudsætningerne for at lykkes er skabt på baggrund af en 
dybdegående afdækning af nuværende forhold samt viden om best 
practices

FREMGANGSMÅDE

FORANALYSE
Foranalysen 
indeholder 
scenarier for 
hvordan man kan 
organisere et 
fokuseret tilbud, 
samt hvilke 
rammevilkår, der er 
vigtige at 
indarbejde i en 
kommende 
organisering af 
DDF.

NØGLE-
SPØRGSMÅL

Vi har sammen med 
sekretariatet og 
bestyrelsen 
udarbejdet de 
nøglespørgsmål, der 
skal afdækkes om 
de organisatoriske, 
kompetence-
mæssige og 
tekniske 
forudsætninger.

VIDENS-
INDSAMLING

De fire nettjenester 
og eReolen har via 
interviews og 
skriftlige svar givet 
indblik i de 
nuværende 
organisatoriske 
forhold og deres 
ønsker til 
fremtiden.

INTERVIEWS
Vi har interviewet 
sekretariatet om 
nuværende 
organisatoriske, 
tekniske og 
kompetence-
mæssige forhold, 
for at uddybe vores 
viden.

FORUD-
SÆTNINGER v1.0

Vi har beskrevet 
forudsætninger ud 
fra målbillederne, 
og dermed 
vurderet hvad der 
skal til for at lykkes 
med brugernes 
målbillede 1:1.

FORUD-
SÆTNINGER v2.0

På bagkant af 
midtvejswork-
shoppen har vi 
afdækket yderligere 
viden og udarbejdet 
endelig beskrivelse af 
forudsætningerne. De 
endelige anbefalinger 
er drøftet på den 
afsluttende 
workshop.



KONKRETISERING 
AF ANBEFALINGER: 
BRUGER-
OPLEVELSEN
Kapitlet uddyber 
baggrunden for 
målbillederne og 
konkretiserer 
anbefalingerne
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Læsevejledning

Målbillederne
Målbillederne illustrerer den gode 
brugeroplevelse, og bygger på det 
samlede vidensgrundlag. 
Målbillederne er dermed vores 
kvalificerede bud på, hvad 
brugernes behov og ønsker vil 
være i fremtiden. 

Anbefalinger
Hvert målbillede er opdelt i én 
eller flere konkrete anbefalinger, 
der konkretiserer, hvordan hvert 
målbillede kan opnås.

Understøttende 
vidensgrundlag
Hver anbefaling er underbygget 
af indsigter om brugernes behov 
baseret på det samlede 
vidensgrundlag. Her indgår 
citater fra interviews og tidligere 
rapporter.

Det samlede værditilbud
Kapitlet rundes af med en 
præsentation af, hvordan 
brugeroplevelsen konkret kan se 
ud i form af digitale prototyper, 
inkl. links til klikbare udgaver af 
prototyperne.

Forståelse af brugernes behov, ønsker til og forbrug af 
folkebibliotekernes digitale tilbud

Et koncept for 
folkebibliotekernes fremtidige 
og fokuserede digitale tilbud

Introduktion til kapitlet
BRUGEROPLELVELSEN



Folkebibliotekernes digitale tilbud skal i 
fremtiden opleves af brugerne som ét samlet 

værditilbud med ét tydelig fælles brand

H V O R D A N  S K A L  F O L K E B I B L I O T E K E R N E S  S A M L E D E  D I G I T A L E  T J E N E S T E R  O P L E V E S  A F  B R U G E R N E ?



Effektivt forbrug er brugernes 
kernebehov når de bruger 
folkebibliotekernes digitale tilbud. 
Folkebibliotekernes digitale tilbud skal 
derfor effektivt hjælpe brugerne med at 
tilgå og forbruge materiale.

ANBEFALING



.

Jeg skal have hurtig og nem 
adgang til at tilgå og forbruge 
materialer, når jeg bevæger mig i 
det digitale univers

MÅLBILLEDE 1

Jeg har ikke noget imod at vente på fysiske 
bøger, men jeg vil ikke vente digitalt."

Mathias, 23 år

Brugerne har andre forventninger 
til digitale tjenester end fysiske 
tjenester. Fysisk er brugerne 
bevidst om, at der går længere tid 
fra de beslutter sig for at ville læse 
en bog, til de har reserveret, lånt 
og hentet den. Digitalt forventer de 
at finde frem til en specifik film i 

toget, en bestemt lydbog til 
cykelturen eller at forlænge et 
fysisk lån på farten med blot få klik 
på mobiltelefonen. Dette gælder 
ikke kun for folkebibliotekets 
digitale tilbud, men er en generel 
forventning når brugerne gør brug 
af digitale tilbud. 

. Brugerne forventer smertefri søgning og søger ”hurtigt”. Når 
brugerne søger i bibliotekets digitale tjenester, volder det dem 
ofte problemer. Brugerne er fra andre tjenester vant til, at 
søgningen er hurtig, giver de rigtige resultater og korrigerer 
for, at man måske staver forkert.”

”Vision for det sammenhængende bibliotek”, Advice, 2017. 



Brugerne oplever ikke, at bibliotekets 
digitale tjenester har en tydelig fælles 
identitet. Derfor skal folkebibliotekernes 
digitale tilbud i fremtiden eksistere under 
ét samlet brand.

ANBEFALING



.

Jeg oplever i dag ikke at 
folkebibliotekernes digitale tilbud 
har en stærk fælles identitet

MÅLBILLEDE 1

Jeg tænker klart, at fremtidens bibliotek vil 
være mere samlet. Jeg går lidt tabt i, at jeg 
ikke ved, hvad biblioteket tilbyder digitalt i 
dag. Det ville være fedt at kunne finde ud af, 
hvad biblioteket har at byde på af forskellige 
tjenester.”

Sarah, 26 år

. Over en bred kamp oplever de fleste, at den største 
begrænsning for deres brug af det digitale bibliotek er 
manglende kendskab til tilbuddene.

”Digitale Biblioteksstrategier”, Moos-Bjerre & Lange, 2017

Når brugerne i dag bruger 
folkebibliotekernes digitale tjenester, 
tænker de ikke over, at de bruger 
biblioteket. Det er kun tjenester, der 
er tydeligt knyttet til deres brug af det 
fysiske bibliotek (den lokale 
hjemmeside, bibliotekets app) eller 
når navnet på tjenesten tydeligt 
indikerer det (Bibliotek.dk), at de 
tydeligt forstår, at de bruger en af 
folkebibliotekets ydelser. 

De digitale tjenester eksisterer altså i 
dag i siloer. Det betyder, at 
folkebibliotekerne går glip af, at 
brugerne opfatter biblioteket, som et 
stærkt digitalt værditilbud. 
Tjenesternes manglende 
sammenhæng til biblioteket, betyder, 
at brugerne går glip af tilbud, de ikke 
kender til, der ellers kunne skabe 
værdi for dem og samtidig styrke 
bibliotekets identitet.



Hvis brugerne skal bruge 
folkebibliotekernes digitale tilbud til at 
udforske og få udvidet deres horisont, 
kræver det, at udforskningen tilpasses 
deres effektive forbrugs-mindset

ANBEFALING



For brugerne vægter effektivitet 
højere end udforskning når de bruger 
det digitale bibliotek. Deres primære 
formål med at bruge biblioteket er at 
låne, reservere og administrere lån og 
reserveringer så effektivt som muligt. 
Når brugerne besøger bibliotekets 
hjemmesiden, går de målrettet efter 
dét, de efterspørger. Det kunne være 

Søgefunktionen eller deres egen 
profil. Dét, brugerne efterspørger, 
relaterer sig til et mere effektivt brug 
af biblioteket, fx. tydeligere indikation 
af tilgængelighed og mulighed for 
chromecasting af film. 

Udforskning er sjældent et formål i sig 
selv, når brugerne benytter det 
digitale bibliotek.

Udforskning er ikke mit formål, når 
jeg bruger bibliotekets digitale tilbud 
– jeg bruger tjenesterne til at tilgå og 
forbruge titler

MÅLBILLEDE 1

Jeg ved som regel godt, hvad jeg vil læse 
inden jeg går ind på bibliotekets 
hjemmeside. Så det er ikke fordi, at jeg har 
brugt eller bruger biblioteket til at fortælle 
mig, hvad jeg kan læse eller høre.”

Jørgen, 66 år

. Langt hovedparten af de besøgende på bibliotekets 
hjemmeside kommer for at låne, forny, betale udeståender 
eller finde åbningstider. Brugerne er ofte meget målrettede i 
deres besøg på bibliotekets hjemmeside og vil bare hurtigt 
finde det materiale, de kom efter. ”

”Vision for det sammenhængende bibliotek”, Advice, 2017 

Digitalt bruger jeg biblioteket til lån og 
reservering og så bruger jeg det til at holde 
overblik over, hvad jeg har lånt.”

Sofie, 26 år

Det vigtigste, når jeg er i app’en - hvad end 
det er bibliotekets app eller eReolen – er, at 
jeg hurtigt kan finde søgefeltet. For mig 
måtte det gerne være endnu større end i 
dag. ”

Frank, 42 år



På trods af, at brugernes brug af 
folkebibliotekernes digitale tilbud 
tydeliggør deres deres behov for 
effektivitet, så opfatter brugerne 
folkebibliotekerne som en troværdig 
institution, der skyder vitaminer i livet i 
form af kuratering, perspektivering og 
inspiration. Selvom brugerne formål 
med at bruge folkebibliotekernes 
digitale tilbud sjældent bunder i deres 

behov for at udforske, finder de værdi 
i bibliotekets DNA. Det er en styrke 
for biblioteket som brand – og er en 
faktor der gør, at brugerne vælger 
biblioteket til, når de skal tilgå og 
forbruge titler. Brugernes opfattelse 
stemmer overens med bibliotekets 
rolle og ansvar i henhold til 
Biblioteksloven.

.

Udforskning er dog stadig ét af 
bibliotekets vigtigste værdier – og et 
område, hvor biblioteket adskiller 
sig fra andre tjenester

MÅLBILLEDE 1

Jeg vil hellere bruge eReolen end Mofibo. 
Mofibo går ud på at tjene penge, hvor 
eReolen er public service.”

Jørgen, 66 år

. Bibliotekets rolle står helt klart: at fremme oplysning, 
uddannelse og kulturel aktivitet gennem kvalitet, alsidighed og 
aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til 
rådighed. Det er heldigvis også det, som brugerne forventer 
og vil have.”

”Vision for det sammenhængende bibliotek”, Advice, 2017. 



Jeg ville aldrig lede 
efter inspiration på 
bibliotekets 
hjemmeside. Hvis jeg 
skulle, ville jeg nok lede 
under anbefalinger; 
men jeg kan se, at der 
er 9 sider og så bliver 
jeg allerede træt ”

Jette, 42 år

MÅLBILLEDE 1

1. Brugerne skal aktivt opsøge anbefalinger 
på bibliotekets hjemmeside.  Det er ikke en 
naturlig del af deres brug af platformen, 
som er at reservere og tjekke lånestatus. 

2. Indholdet har samme hierarki, uden noget 
tydeligt blikfang, der hjælper brugerne til at 
navigere i anbefalingerne.

3. 9 faner virker overvældende og 
uoverskueligt, hvor det kræver mange klik 
at udforske indholdet, og tilføjer mange trin 
i brugeroplevelsen. 

2

1

3



MÅLBILLEDE 1

1

1. Store og visuelle forsider drager blikket og 
motiverer brugerne til at udforske 
materialet. 

2. Brugerne bliver eksponeret for et stort 
udvalg af titler, uden at brugerne selv skal 
opsøge det. 

3. Kort video med tekst, der beskriver og 
vækker nysgerrighed, uden at brugerne 
selv skal bruge unødvendig tid på at dykke 
ned i materialet.

3

1

Jeg bruger eReolen 
hele tiden. Hvis jeg ikke 
helt ved, hvad jeg har 
lyst til at høre, så kigger 
jeg typisk på eReolens 
forside. Den giver et 
hurtigt og nemt 
overblik ”

Lene, 69 år

2



Litteratursidens indhold kan sættes i spil for 
at hjælpe brugerne med at udforske 
litteratur. Litteratursidens indhold kan 
derfor indgå som en del af brugernes 
effektive brugeroplevelse – både på 
bibliotekets hjemmeside og 
folkebibliotekernes digitale under-tjenester.

ANBEFALING



Udover effektivt forbrug har brugerne også et behov for 
litteraturformidling; der er dog forskel på den effektive inspiration og 
den undersøgende baggrundsviden

MÅLBILLEDE 1

Forbrug, lån, reserveringer og administration af lån er 
brugernes kernebehov, når de bruger folkebibliotekernes 
digitale tilbud. Behovet for effektivt forbrug vægtes derfor 
højest i vores anbefaling.

Behovet for at få formidlet den litteratur, de forbruger er 
dog også tydelig hos brugerne. Fra et brugerperspektiv 
kan formidling opdeles i to kategorier; inspiration til nye 
bogtitler samt baggrund og viden om titler, forfattere m.m. 

Inspirationen til nye titler fylder mest for brugerne, mens 
behovet for at finde baggrund og viden sjældnere opstår 
hos dem. 

1. EFFEKTIVT FORBRUG

2. EFFEKTIV INSPIRATION

3. BAGGRUND OG VIDEN



I dag inspireres brugerne digitalt 
andre steder end gennem 
folkebibliotekernes digitale tilbud. De 
bliver eksponeret for reklamer fra 
bogforhandlere på deres sociale 
medier, boganbefalinger i aviser eller 
podcasts og for titler fra deres 
omgangskreds. På trods af, at de 
gerne vil inspireres til deres næste 
litteraturoplevelse, bliver biblioteket –
i dag – først relevant for brugerne, når 
de skal tilgå den titel, de er blevet 
inspireret til at låne andetsteds. 

At inspirere brugerne som en del af 
den samlede biblioteksoplevelse 
kræver derfor, at inspirationen 
kommer som en naturlig del af deres 
brugerrejse, ved at indgå hvor de 
allerede er.

Forfatterportrætter, anmeldelser eller 
anden særlig inspiration kan blive 
effektiv inspiration, hvis det fremgår i 
forbindelse med brugernes effektive 
brug af folkebibliotekernes digitale 
tilbud, er relevante for dem, og 
imødekommer deres behov.

.

Jeg får udvidet min horisont, når 
inspirationen fremgår i forbindelse 
med mit effektive forbrug af biblioteks 
digitale tjenester 

MÅLBILLEDE 1

Jeg ville aldrig gå på bibliotekets 
hjemmeside uden et formål. Det er ikke et 
sted jeg scroller rundt, hvis jeg lige har 5 
ledige minutter. ”

Anette, 51 år

LITTERATURSIDENS ROLLE I ET FOKUSERET DIGITALT TILBUD

Fra et brugerperspektiv kan Litteratursidens indhold sættes i spil som effektiv 
udforskning, når den formidles effektivt – både på bibliotekets hjemmeside og 
folkebibliotekernes digitale undertjenester.



.

Jeg bruger Google, når jeg en 
sjælden gang imellem har behov 
for at nørde litteratur

MÅLBILLEDE 1

Det naturlige sted at starte for mig, når jeg 
skal dykke yderligere ned i et univers, er på 
Google. Men det er sjældent, jeg har behov 
for at vide mere om f.eks. en forfatter. ”

Lene, 69 år

LITTERATURSIDENS ROLLE I ET FOKUSERET DIGITALT TILBUD

Litteratursiden kan beholdes som en separat webside, hvis det kan øge chancerne 
for, at Litteratursidens indhold præsterer SEO-mæssigt bedre. Hvis det er tilfældet, 
bør brugeroplevelsen dog opdateres, så den bedre integreres med brugernes lokale 
bibliotek frem for Bibliotek.dk, da det mudrer billedet af det lokale bibliotek som 
afsender

Når brugerne en sjælden gang 
imellem opsøger baggrund og viden 
om litteratur– f.eks. baggrundsviden 
om en forfatter eller analyser af en 
interessant bog, de har læst – vil de 
benytte sig af Google. Ender de 
igennem Google på Litteratursiden 
opfattes det som et kvalitetsstempel, 
fordi navnet antyder en litterær 
tyngde. Brugerne vil dog ikke aktivt 
starte sin søgning på Litteratursiden 
og er ikke bevidste om, at det er en 
del af folkebibliotekernes digitale 
tilbud.

Skal brugerne lede efter baggrund og 
viden gennem biblioteket, ville deres 
indgangsvinkel være deres lokale 
biblioteks hjemmeside, som for dem 
er den digitale essens af biblioteket. 
Her vil de, ligesom på google, ty til en 
søgning, hvor de vil blive frustreret 
over, at de finder bøger og ikke 
letfordøjelige artikler. Det er derfor 
vigtigt med en tydelig skelnen mellem 
en søgning på titler, og en søgning på 
baggrundsviden.



Baggrundsviden om musik, hjælp til 
digitale udfordringer og hjælp af en 
bibliotekar er ikke en del af brugernes 
kernebehov i et fokuseret digitalt tilbud. 
Biblioteksvagten, Bibzoom og eKurser 
bør derfor ikke eksistere som separate 
tjenester. 

ANBEFALING



Mens nogle behov er tydelige hos brugerne – og opfattes som en 
naturlig del af deres brug af biblioteket – er andre behov sværere at 
placere i et fokuseret bibliotekstilbud

MÅLBILLEDE 1

1. EFFEKTIVT FORBRUG

2. ‘EFFEKTIV INSPIRATION’

3. BAGGRUND OG VIDEN

4. DIGITAL HJÆLP FRA EN FAGPERSON

5. BAGGRUNDSVIDEN OM MUSIK

For at brugerne skal opleve folkebibliotekerne som et samlet og fokuseret 
digitalt værditilbud, fokuserer vi på de kerneprodukter, biblioteket skal 
levere til brugerne, for at brugerne får den bedste brugeroplevelse. 

Baseret på vidensgrundlaget vurderer vi, at Baggrundsviden om musik, 
hjælp til digitale udfordringer og hjælp af en bibliotekar ikke er en del af 
brugernes kernebehov i et fokuseret digitalt tilbud, og derfor anbefaler vi 
ikke, at disse funktioner indgår som separate tjenester i et samlet fokuseret 
digitalt bibliotekstilbud. 

Har tjenesterne anden berettigelse – som eksempelvis biblioteksloven eller 
som services til andre segmenter, end dem, der har indgået i vores 
datagrundlag - bør de indgå som funktioner i det fælles CMS, så 
interesserede brugere kan tilgå dem. De bør dog i så fald opdateres, 
forenkles og forbedres, så de er nemmere og mere intuitive at 
navigere i for brugerne.



.

En bibliotekar kan hjælpe mig med 
inspiration til, hvad jeg skal læse –
men det kræver et digitalt format, der 
tydeliggør fagligheden

MÅLBILLEDE 1

Hvis det virkeligt brændte på og jeg bare 
skulle have hjælp, så ville jeg tage fysisk 
ned på et bibliotek og snakke med en 
bibliotekar. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville 
kunne formulere mit behov digitalt.”

Martin, 26 år

BIBILIOTEKSVAGTENS ROLLE I ET FOKUSERET DIGITALT TILBUD

Fra et brugerperspektiv er der ikke et behov for, at få hjælp fra en bibliotekar digitalt, 
og det bør derfor ikke indgå som en separat undertjeneste i et fokuseret digitalt 
tilbud. Hvis der skal tilbydes hjælp fra en bibliotekar digitalt, er det vigtigt med et 
format, der tydeliggør fagligheden hos dem, der kan forventes svar fra.

Brugerne har som bred gruppe ikke 
behov for at stille bibliotekarer 
spørgsmål digitalt. 

Skulle brugerne bede om hjælp fra en 
bibliotekar, ville de stille spørgsmål 
omhandlende litteraturformidling. 
Dette kunne være spørgsmål som: 
“Hvilke bøger skal jeg låne til min 
datter, hvis hun godt kan lide X?” eller 
“Hvis jeg kunne lide X bog, hvilken 
bog ville du så anbefale?”.

Vil brugerne stille deres spørgsmål 
online (som de i dag ikke er bevidste 

om, at de kan) ville de støde på 
Biblioteksvagtens formular. Når 
brugerne møder dette format, 
forventer de i højere grad at kunne 
stille lavpraktiske og 
servicefokuserede spørgsmål om 
eksempelvis bibliotekets åbningstider 
eller afleveringsfrister. Formatet 
indbyder ikke til, at der sidder en 
kompetent bibliotekar på den anden 
side af skærmen. 



.

Det ville aldrig falde mig ind at 
biblioteket kan hjælpe mig med 
digitale udfordringer, hvis det ikke 
omhandler min brug af biblioteket

MÅLBILLEDE 1

Jeg ved ikke, om jeg synes det er 
bibliotekets opgave; det lyder mere til at 
være noget, der hører til hos borgerservice”

Henning, 58 årEKURSERS ROLLE I ET FOKUSERET DIGITALT TILBUD

Fra et brugerperspektiv er der ikke et bredt behov for at få hjælp til digitale 
udfordringer gennem video-guides og fremvisninger, og det bør derfor ikke indgå 
som en separat undertjeneste i et fokuseret digitalt tilbud. 

Har brugerne et behov for at opsøge 
hjælp til digitale udfordringer, ville de 
google deres problem. 

Brugerne er ikke bevidste om, at 
biblioteket tilbyder kurser, video-
guides og trin-for-trin vejledninger til 
digitale udfordringer. I brugerne 
opfattelse ligger muligheden for at få 
hjælp til digitale udfordringer desuden 
for langt fra dét, som et digitalt 
bibliotek skal tilbyde; effektivt forbrug 
og litteraturformidling. 

Omhandler den digitale hjælp dog 
hjælp til at bruge biblioteket digitalt, 
eksempelvis hjælp til at bruge 
bibliotekets database, kan brugerne i 
højere grad se en berettigelse i, at 
funktionen er en del af deres 
biblioteks digitale tilbud. I situationer, 
hvor brugerne ville søge efter hjælp til 
bibliotekets databaser, ville de lede 
efter en beskrivelse eller F&Q på 
bibliotekets egen hjemmeside.



.

Den eneste form for musikformidling, 
jeg forbinder biblioteket med, er 
fysiske lån af CD’er. Og er det ikke 
forældet?

MÅLBILLEDE 1

BIBZOOMS ROLLE I ET FOKUSERET DIGITALT TILBUD

Fra et brugerperspektiv fremstår biblioteket ikke som en troværdig musikudbyder og 
musikformidling er ikke et kernebehov hos brugerne. Derfor bør BibZoom ikke 
eksistere som en separat undertjeneste i et fokuseret digitalt tilbud.

Brugerne er ikke bevidste om, at 
biblioteket udbyder en 
musikformidlingstjeneste; og 
forbinder heller ikke biblioteket med 
at finde baggrundsviden om musik. I 
stedet benytter de Google eller andre 
mere etablerede og kendte 
musikmagasiner, hvis de vil have 
information om deres favoritkunstnere 
eller hvis de mangler inspiration til, 
hvad de skal lytte til. 

I brugernes opfattelse begrænser 
biblioteks musikformidlings-rolle sig til 
udlån af CD’er, LP’er og bøger 
omhandlende musik. På trods af, at 
brugerne italesætter muligheden for 
fysisk at kunne forbruge musik 
gennem biblioteket, italesætter ingen 
et behov for, at kunne tilgå musik 
digitalt gennem biblioteket. 

.

”[Der] er ikke mange, der kan forestille sig at 
bruge et [musik] tilbud fra biblioteket jævnligt. 
Derudover har flere borgere svært ved at forstå, 
hvorfor biblioteket skal koncentrere sig om et 
digitalt musiktilbud, da de i højere grad forbinder 
biblioteket med litteratur.”
”Hovedrapport: Undersøgelse af brugergrundlag for ny 

digital musikbibliotekstjeneste”, Moos-Bjerre, 2019



Folkebibliotekernes digitale tilbud skal have 
det lokale bibliotek som afsender af digitalt 
kvalitetsmateriale – uanset hvem, der har 

produceret materialet

H V O R D A N  S K A L  D E T  L O K A L E  O P L E V E S  A F  B R U G E R N E  D I G I T A L T ?



Det gode biblioteksindhold er vigtigere 
end om det er produceret lokalt.

ANBEFALING 



.

Det er ikke vigtigt for mig, hvem der 
har produceret det digitale indhold, 
jeg har adgang til gennem 
biblioteket

MÅLBILLEDE 2

For mig at se, kunne man lige så godt lette 
noget af arbejdet for bibliotekarerne og lade 
kommunerne lave sådan noget som temaer 
på tværs. ”

Asbjørn, 33 år

. Hvis det gode indhold var skabt af en bibliotekar fra et andet 
sted i landet, så ville brugerne hellere have dét end et mindre 
godt indhold skabt af den lokale bibliotekar.”

”Vision for det sammenhængende bibliotek”, Advice, 2017. 

Når brugerne bruger bibliotekets 
tjenester, både fysisk og digitalt, er 
det ikke en del af deres 
overvejelser, hvem indenfor 
folkebibliotekernes organisation, 
der sørger for, at der er bøger på 
reolerne eller anmeldelser på 
hjemmesiden. I brugernes 
bevidsthed er ”biblioteket” en 
institution, de tilgår gennem deres 

lokale bibliotek, men de er ikke 
bevidste om, at biblioteket består af 
flere afdelinger, der kan producere 
de digitale tilbud. For brugerne 
skaber selve indholdet, dét at det 
er ikke-kommercielt, af høj værdi 
og rækker ud over boghandlernes 
bestsellerhylder, mere værdi end at 
det er produceret af den lokale 
bibliotekar.



Det lokale bibliotek skal stå som 
afsender af folkebibliotekernes digitale 
tilbud, da det skaber mest tilknytning til 
brugerne.

ANBEFALING



.

Jeg har en følelsesmæssig 
tilknytning til mit lokale bibliotek –
også selvom, jeg sjældent er der

MÅLBILLEDE 2

Jeg har et særligt forhold til Svendborg 
bibliotek, fordi jeg brugte det meget som 
barn; vi sad og drak varm kakao og kunne 
bruge lang tid dér. ”

Sarah, 26 år

Uanset hvor meget eller lidt 
brugerne gør brug af det fysiske 
bibliotek, har de fleste en 
følelsesmæssig tilknytning til 
biblioteket som et fysisk sted; nogle 
bruger det som et sted at mødes 
med studiekammeraterne, nogle 
kommer på biblioteket for at skabe 
oplevelser sammen med deres 
børn, andre mindes en barndom, 

hvor biblioteket har dannet ramme 
for eftermiddagshygge med 
veninderne. 

At folkebibliotekernes digitale tilbud 
er tydeligt koblet til brugernes 
lokale bibliotek, gør at de i højere 
grad også har en følelsesmæssig 
tilknytningen til biblioteket digitalt. 

. For flere af deltagerne er det lokale bibliotek det naturlige 
udgangspunkt for kulturtilbud, både for børn, voksne og ældre. 
Det opfattes som et sted, der har potentialer til at binde 
lokalsamfundet sammen.”

”Digitale Biblioteksstrategier”, Moos-Bjerre & Lange, 2017



Bibliotekerne skal stadig producere 
lokalt indhold, der kan informere om 
lokale arrangementer og andet, der 
foregår på det fysiske bibliotek. 

ANBEFALING



.

Den information, der er værdifuld at 
få fra mit lokale bibliotek, skal 
omhandle noget, der foregår på 
selve biblioteket

MÅLBILLEDE 2

Vigtige informationer fra mit lokale bibliotek, 
ville nok hovedsageligt være arrangementer 
eller det, der foregår lige nu. Så vil jeg gerne 
eksponeres for det. ”

Mathias, 23 år

Brugerne forbinder det lokale, med 
dét, der foregår på det fysiske 
bibliotek – ikke til dét, der foregår i 
deres kommune eller lokalområde. 

Det er derfor værdiskabende for 
brugerne at det lokale er til stede 
digitalt gennem information om 
eksempelvis events, der foregår på 
det fysiske bibliotek eller praktisk 
information om nye åbningstider.

. Både brugerne og bibliotekerne ønskede at lokale 
arrangementer fremgik i det digitale univers for at koble de 
fysiske og digitale tilbud, og fordi flere brugere aktivt fulgte 
med i bibliotekets udbud af arrangementer.”

”Vision for det sammenhængende bibliotek”, Advice, 2017. 



S K A L  V I  L AV E  M Å L G R U P P E S P E C I F I K K E  U N I V E R S E R  O G  Y D E L S E R ?  

Folkebibliotekernes digitale tilbud skal hjælpe 
brugerne med gnidningsfrit at navigere i et stort 

udvalg gennem gode søgemuligheder og 
troværdig personalisering – ikke gennem 

målgruppespecifikke universer, da brugerne for 
hyppigt skifter brugssituationer og 

smagspræferencer



Folkebibliotekernes digitale tilbud skal 
ikke tilbyde målgruppespecifikke 
universer.

ANBEFALING



.

Min brug af biblioteket afhænger af 
den brugssituation, jeg er i – ikke af 
min person

MÅLBILLEDE 3

Jeg kan godt lide muligheden for at få 
personlige anbefalinger, men for mig handler 
det meget om, hvilken situation jeg er i; jeg 
ville eksempelvis være nødt til at ændre 
mine valg afhængigt af, om jeg bruger det 
personligt, eller bruger det i forbindelse med 
min undervisning. ”

Mathilde, 27 år

. Brugsscenarierne for fysiske og digitale bøger [er] ikke altid 
ens. En af de store forcer ved lydbøger er eksempelvis, at 
man kan lave noget andet imens, hvor brugen af en fysisk 
(eller e-bog) derfor ikke havde været relevant alligevel.”

”Analyse for udviklingen på lydbogsmarkedet og fremadrettet 
positioneringsstrategi for eReolen.”, IN2MEDIA, 2017 

Når brugerne bruger biblioteket 
ændres deres præferencer til hvad, 
de søger, fra situation til situation. 
Der er stor forskel på, hvordan 
brugerne bruger biblioteket 
afhængig af, om de er på vej på 
cykel- eller charterferie, leder efter et 
fagligt emne, der interesserer dem, 
eller er ved at finde en godnat-
historie til deres mindste barn. 

Hvis folkebibliotekernes digitale 
tilbud var opdelt i flere målgruppe-
specifikke universer ville det derfor 
overkomplicere brugeroplevelsen. 
Det ville gøre det sværere for 
brugerne at finde ud af, hvilket 
univers der passede til dem på et 
givent tidspunkt, fordi deres behov 
og præferencer hele tiden ændrer 
sig.



D E T  S A M L E D E  V Æ R D I T I L B U D

Folkebibliotekernes digitale tilbud skal i 
fremtiden tilgås gennem ét fælles CMS og tre 
opdelte undertjenester med fokus på forbrug



DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Vi tager afsæt i 
brugernes behov og 
brugssituationer
Vores anbefaling er baseret på test og 
analyse af to koncepter. Vores to koncepter 
bygger videre på konklusionen om, at 
effektivitet er vigtigst for brugerne. 
Koncepterne tager derfor udgangspunkt i 
at forbruge. Da folkebibliotekerne i dag 
tilbyder forbrug af hhv. fysiske lån, digitale 
bøger og film, er det derfor muligheden for 
digitalt at låne film og bøger, vi har fokuseret 
på i koncepterne.

Koncepterne baserer sig derudover på viden 
om den grundlæggende forskel på brugen af 
web og app; apps bruges på farten og 
opfattes som en nem adgang til at forbruge, 
mens web efterlader brugerne med mere 
plads til at undersøge grundet et større 
overblik.



To koncepter, der med fokus på brugernes behov for effektivt forbrug, 
tester grænsen mellem overblik og mange muligheder

DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

KONCEPT 1; ÉT FÆLLES CMS OG TRE UNDER-TJENESTER
• Igennem tre apps, kan brugerne tilgå 1) fysiske reservationer igennem en separat app (BIBlioteket), 2) lån og 

forbrug af e-bøger og lydbøger igennem en separat app (BIB E-LÅN) og 3) lån og afspilning af film igennem en 
separat app (BIB FILM).

• Igennem bibliotekets lokale hjemmeside (som har ét fælles CMS, men hver kommune har deres lokale 
indgang) kan brugerne søge på tværs af de tre tjenester samt tilgå yderligere biblioteksindhold*, der ikke er 
direkte relateret til deres forbrug. På hjemmesiden, kan BIB E-LÅN og BIB FILM tydeligt identificeres, så 
brugerne får en samlet biblioteksoplevelse med deres lokale bibliotek som afsender. 

KONCEPT 2: ÉT FÆLLES CMS OG ÈN SAMLET TJENESTE
• Igennem en app kan brugerne reservere fysiske bøger samt låne og forbruge e-bøger, lydbøger og film.

• Igennem bibliotekets lokale hjemmeside (som har ét fælles CMS, men hver kommune har deres lokale 
indgang) kan brugerne søge på tværs af de tre tjenester samt tilgå yderligere biblioteksindhold*, der ikke er 
direkte relateret til deres forbrug. På hjemmesiden kan brugerne også læse e-bøger og afspille lydbøger og 
film.

*Vi udfolder i denne rapport ikke, hvad brugerne skal kunne finde på bibliotekets hjemmeside. Da den tilgås digitalt er behovet for effektivitet dog også centralt i brugernes brug af hjemmesiden.



Vi anbefaler at folkebibliotekernes digitale tilbud i fremtiden kan tilgås 
gennem et fælles CMS og tre opdelte under-tjenester

DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Brugerne får en effektiv og overskuelig brugeroplevelse. 
Brugerne benytter forskellige formater afhængig af deres 
brugssituation. I de tre under-tjenester har de mulighed for at tilgå 
det format, de ønsker, uden at blive forstyrret af formater, de ikke 
har behov for. 

Brugerne får en samlet biblioteksoplevelse igennem et fælles 
design og brand og ved at blive sendt videre til andre 
formater/tjenester, særligt i brugssituationer, hvor den ønskede 
titel ikke er tilgængelig i den besøgte tjeneste.

Brugerne får bibliotekets DNA at mærke. Konceptet giver plads 
til at brugerne kan blive ‘effektivt inspirerede’ og kan få lokal 
information, hvor det er relevant for dem. 

Brugerne kan bruge web til at få det store overblik. De bruger 
browseren, når de ved, at de er ude i mere komplekse søgninger. 
I browseren har brugerne mulighed for at finde et samlet overblik 
over forskellige formater i de brugssituationer, hvor titlen eller 
emnet er vigtigere end formatet.

KONCEPT 1; ÉT FÆLLES CMS OG TRE UNDER-TJENESTER



Jeg ved ofte, hvad jeg leder efter. Det er 
derfor smart, at jeg nemt tilgår det i 
forskellige apps

DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Inputs fra interviews:

1. Brugernes brug af det digitale bibliotek afhænger af 
deres brugssituation. I en situation, hvor en bruger er 
på vej på cyklen vil vedkommende putte en lydbog i 
høretelefonerne. Omvendt ved familien, der sidder klar 
foran sofaen en lørdag aften, godt, at de vil se en film. 
Idet brugerne ofte er afklaret med det format, de vil 
tilgå, giver det en bedre brugeroplevelse, at brugerne 
ikke bliver forstyrret af andre formater. I det viste 
eksempel søger brugeren på ‘Harry Potter’ i appen for 
e-bøger og lydbøger og kan se relaterede e-bøger og 
lydbøger, uden at skulle scrolle igennem fysiske lån 
og/eller film.

2. Det er i den samlede brugeroplevelse af de tre under-
tjenester, at koncept 1 adskiller sig mest fra, hvordan 
brugerne oplever folkebibliotekernes digitale tilbud i 
dag. At de tre undertjenester er tydeligt brandet som et 
samlet værditilbud og som en del af brugernes lokale 
bibliotek og at både design og UX er strømlinet, er 
afgørende for brugernes oplevelse af konceptet. 

”Jeg ved udmærket godt, om jeg vil læse en bog 
eller se en film. Men når jeg har læst en bog, er det 
rart at vide, at den også findes som film. Det ville 
nok få mig til at bruge filmtjenesten mere. Eller 

måske ville jeg overveje at se filmen, hvis bogen 
ikke var tilgængelig. ” 

Jette, 42 år

Prototype: Brugerrejse i BIB E-LÅN; brugeren åbner appen for at søge på 
Harry Potter. Brugeren finder den rette titel, og låner og afspiller lydbogen.

2

1

Ændre 
til ‘prøv’

Ændre 
til ‘lån’

2

Prototype: Fremvisning af valgt titel på e- og 
lydbogs tjenesten.  



Dyk ned i en service
DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Brugerne ved godt hvilket format, de foretrækker. Det kan 
biblioteket bruge til at skabe inspiration indenfor formaterne ved at 
adskille dem i forskellige undertjenester. Det er i prototypen vist 
med en underservice for e-bøger og lydbøger.

At adskille bibliotekets forskellige formater i forskellige 
underservices giver biblioteket mulighed for at inspirere indenfor 
de specifikke formater i brugernes brugssituation, på en 
overskuelig måde. 

Prototypen starter med at åbne bibliotekets app for e-bøger og 
lydbøger, ‘bib e-lån’, hvor brugeren kan scrolle igennem materialer.

Tryk på søgefeltet eller søgeikonet i navigationsbaren

Klikbar prototype | Dyk ned

Brugeren søger efter en titel, ‘Harry Potter’, hvor vedkommende 
bliver præsenteret for relaterede materialer.

Tryk på det første søgeresultat 
‘Harry Potter og Fangen fra Azkaban’

Materialet præsenteres som e-bog, hvor brugeren kan skifte til 
lydbog i scrollbaren under forsidebilledet.

Tryk ‘Lån’ og bekræft lånet ved at trykke ‘Ja, lån’

Brugeren kan læse eller lytte til materialet direkte fra appen.

https://xd.adobe.com/view/3094c3f3-dbff-4b5a-86e3-548b09d5e63f-65c7/?fullscreen&hints=off


At have det hele samlet lyder tiltalende 
- men i praksis skaber det en rodet og 
uoverskuelig brugeroplevelse

DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Inputs fra interviews:

1. I de viste kategorier indgår titler, der både findes som 
fysiske bøger, e-bøger, lydbøger og film – eller blot i 
nogle af disse formater. Da brugerne oftest ved, hvilket 
format de vil tilgå, vil det frustrere dem at vælge en titel, 
der viser sig ikke at være tilgængelig i det format, de 
leder efter. At opdele temaet i formater vil skabe for 
mange gentagelser. At tydeliggøre formatet med ikoner 
vil give for meget information på én titel.

2. I en samlet tjeneste ville søgeresultaterne opdeles i de 
forskellige formater, hvilket ville gøre:

1. At brugerne præsenteres gentagende gange for 
de samme titler. Det er ikke inspirerende for dem.

2. At der ville nødt til at være en hierarkisk inddeling 
i, hvilke format, der vises først.

3. I en samlet app, vil brugerne kunne få et overblik over 
alle deres lån. Et samlet overblik er dog sjældent et 
behov som brugerne har, da de primært er 
opmærksomme på afleveringsfristen for fysiske lån, som 
der er økonomiske konsekvenser ved ikke at aflevere.

”Det lyder meget brugervenligt, at det hele er 
samlet ét sted, men ulempen er, at det er lidt 

forvirrende at finde rundt i. ”
Josefine, 26 år

Prototype: Mine lån, der giver overblik over 
brugerens lån

Prototype: SøgeresultaterPrototype: Forside

2 3

1



I et samlet værditilbud er der sammenhæng 
mellem brugssituation og præsentationen 
af andre formater

DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Hvordan kunne det se ud?

1. For at brugerne får oplevelsen af, at biblioteket er et 
samlet værditilbud, skal der være en tydeligere  
sammenhæng mellem bibliotekets tjenester. Dette kan 
gøres ved at guide brugerne til andre formater af den 
titel, de har valgt. Præsentationen af andre formater må 
ikke mudre brugeroplevelsen ved eksempelvis at blive 
vist i søgeresultaterne og er derfor placeret sammen 
med de specifikke titler. Muligheden for at vælge titlen i 
andre formater er særligt relevant i situationer, hvor 
titlen ikke er tilgængelig i det ønskede format.* 

2. I de situationer, hvor brugerne vægter emnet eller titlen 
højere end formatet, vil de benytte hjemmesiden til at 
foretage deres søgning. Prototypen her viser, at 
hjemmesiden er tilgået på telefonen, men oftest vil 
hjemmesiden tilgås fra en computer, da dét at sidde 
ved en større skærm, giver det nødvendige overblik, til 
at søge i en større pulje af materiale. Det er desuden 
vigtigt at materialerne – på trods af mange formater –
fremvises på en overskuelig måde. 

”Jeg vil oftest vide, hvilket format, jeg leder 
efter, men hvis den ikke lige er hjemme som 
fysisk bog, så vil jeg måske gerne låne den 

som lydbog.”
Sofie, 26 år

Prototype: Søgning på bibliotekets hjemmeside 
gennem browsere

Prototype: Fremvisning af valgt titel på e- og lydbogs 
tjenesten.  

Prototype: Fremvisning af valgt titel på tjenesten for 
lån af fysiske bøger

*En god brugeroplevelse kræve at brugerne kan bevæge sig 
gnidningsfrit mellem undertjenesterne

2

1 1



Det store overblik
DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Brugeren kan komme ud for situationer hvor vedkommende har 
brug for et overblik over, hvilke formater, et materiale findes i. 
Prototypen viser hvordan brugeren bliver præsenteret for et stort 
udvalg af formater i løsningens web version.

Web versionen giver adgang til det samlede overblik over 
formaterne. Det kan være gavnligt i en kompleks søgning, hvor en 
titel eller emne prioriteres over formatet.

Prototypen starter med at åbne bibliotekets app for fysiske lån’, hvor 
brugeren kan scrolle igennem materialer.

Tryk på søgeikonet i øverste højre hjørne

Klikbar prototype | Det store overblik

Brugeren søger efter en titel, ‘Harry Potter’, hvor vedkommende 
bliver præsenteret for relaterede materiale.

Tryk på et materiale

Materialet præsenteres, hvor brugeren kan skifte mellem formater 
ved at scrolle mellem materialerne i scrollbaren og se om de er 

tilgængelige.
Scroll mellem forskellige formater

Brugeren kan se om materialet er tilgængeligt via 
farveindikationerne.

https://xd.adobe.com/view/a8dab9cd-904d-4de5-98e8-704cdbb1a1f0-fd89/?fullscreen&hints=off


Synergi mellem services
DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Brugeren opfatter biblioteket som en troværdig afsender. Det bør 
bibliotekets services få gavn af ved at tydeliggøre, at biblioteket 
står bag og at tjenesterne hænger sammen. Prototypen viser 
hvordan brugeren nemt kan navigere mellem tjenesterne, ved at 
klikke mellem ikonerne når brugeren er inde på en titel.

Biblioteket kan opnå større værdi ved at skabe synergi mellem 
bibliotekets tjenester, så biblioteket fremstår som ét samlet brand, 
med klare tjenester.

Prototypen starter inde på bibliotekets app for fysiske lån, på 
materialet ‘Harry Potter og Fangen fra Azkaban’.

Klikbar prototype | Synergi

Brugeren kan åbne materialet 
direkte fra appen

/ Materialet er reserveret.

En ny app åbnes, hvor 
materialet kan lånes i et andet 

format.

Materialet bliver præsenteret.
Tryk ‘Reserver’ eller ”Lån” og 

bekræft ved at trykke 
‘Reserver’ eller ”Lån”

Skift format ved at trykke på 
et af produkt ikonerne

https://xd.adobe.com/view/04fb64d2-b059-4f22-b559-7e10986454f2-51a8/?fullscreen&hints=off


I separate undertjenester skabes der 
plads til effektiv udforskning, der 
udvider brugernes horisont

DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Hvordan kunne det se ud?

1. I søgeresultatet på de separate undertjenester bliver 
brugerne præsenteret for resultater, der rækker udover 
topresultaterne (de mest direkte relaterede titler). På 
den måde inspireres brugerne til at udvide deres 
horisont.

2. På forsiden af undertjenesterne kan anbefalinger, 
temaer mm. vises i et format, der er visuelt 
appellerende og formidlet i et format, der gør 
informationen letfordøjelig, til når brugerne er på farten.

3. Anmeldelser – eller anden information om titler – kan 
placeres i forbindelsen med den titel, de omhandler. På 
den måde, kan brugerne mere effektivt tage en 
beslutning om, hvorvidt det er lige netop denne titel, de 
vil låne.

” Fordi det er biblioteket, synes jeg at det er 
fedt at man kan se anbefalinger og lignede 
bøger. Jeg vil gerne inspireres til at prøve 

nogle nye titler.”
Frank 42 år

Prototype: Søgeresultater i e- og lydbogs tjenesten. Prototype: Forsiden af film tjenesten. Prototype: Fremvisning af valgt titel på e- og lydbogs 
tjenesten.  

*En god brugeroplevelse kræver en søgning, der ikke viser de 
samme titler flere gange 

3
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1



Inspiration i øjenhøjde 
DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Prototypen viser hvordan brugeren bliver præsenteret for andre 
mulige titler integreret i sin brugerrejse, som typisk er at søge og 
klikke ind på en titel fra startsiden.

Biblioteket kan i højere grad inspirere brugeren ved at 
præsentere nye titler, dér hvor brugeren i forvejen er. Prototypen starter med at åbne bibliotekets app for fysiske lån’, hvor 

brugeren kan scrolle igennem materialer.
Tryk på søgefeltet eller søgeikonet i navigationsbaren

Klikbar prototype | Inspiration

Brugeren søger efter en titel, ‘Harry Potter’, hvor vedkommende 
bliver præsenteret for et stort udvalg af relaterede materiale.

https://xd.adobe.com/view/03b12e09-4af7-4b1a-a381-f9a6a6092966-56e2/?fullscreen&hints=off


Det lokale bibliotek står som afsender og 
information relateret til det lokale bibliotek 
er i undertjenesten for fysiske lån

DET SAMLEDE VÆRDITILBUD

Hvordan kunne det se ud?

1. Den enkelte brugers lokale bibliotek står som afsender 
af alle tre undertjenester for at skabe den bedst mulige 
tilknytningen til brugerne. Det er uafhængigt af, hvem, 
der har produceret og kurateret indholdet på den 
enkelte tjeneste.

2. På tjenesten for fysiske lån indgår informationer 
relateret til det fysiske bibliotek på forsiden, da det er 
værdiskabende for brugerne og relevant i forbindelse 
med deres brug af det fysiske bibliotek.

”Jeg kan godt lide, at der er information om de 
lokale aktiviteter på bibliotekets app. Det giver 
mig et større incitament til at bruge det lokale 

bibliotek.”
Amalie, 27 år

Prototype: Forsiden af film tjenesten.

1

Prototype: Forsiden af tjenesten for lån af fysiske 
bøger

2

1



KONKRETISERING 
AF ANBEFALINGER: 
FORUDSÆTNINGER
Kapitlet uddyber og kon-
kretiserer anbefalingerne 
vedrørende organisation, 
teknik og kapabiliteter på 
baggrund af den samlede 
analyse og de vægtede 
principper 
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Læsevejledning

I dette kapitel konkretiseres anbefalingerne 
for nøglespørgsmål vedrørende de 
organisatoriske, tekniske og 
kapabilitetsmæssige forudsætninger.

På side 70 – 72 besvares 
nøglespørgsmålene kort. 

På side 73 – 82 udfoldes de konkrete 
anbefalinger. Disse er bud på, hvordan 
forudsætningerne for at lykkes, bedst 
realiseres. 

Introduktion til kapitlet
KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER



Effekt på 
brugeroplevelsen

Lille effekt på oplevede
brugeroplevelse

Stor effekt på oplevede
brugeroplevelse

Forandrings-
parathed

Lille forandring for 
DDFs organisation

Stor forandring for DDFs 
organisation

Hvad er det vigtigste at træffe et valg ud fra?
KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

På midtvejsworkshop d. 30. november 2022 drøftede medlemmerne af Det Digitale Folkebibliotek tre overordnede principper 
for, hvad der er vigtigt, at valget om det fremtidige fokuserede tilbud bliver truffet ud fra. Valget, som også bestyrelsen d. 6. 
december bakkede op om er, at Det Digitale Folkebibliotek er klar til større forandringer i egen organisation, samt at hensyn til 
lokale perspektiver og samarbejde skal mindskes for at opnå de fordele, der vil være i forhold til effekten på den oplevede 
brugeroplevelse. Dette er med blik på, hvordan Det Digitale Folkebibliotek fremadrettet kan sikre en økonomisk sund forening.

Hensyn til lokalt
perspektiv og
samarbejde

Lille hensyn til lokalt
perspektiv og samarbejde

Stort hensyn til lokalt
perspektiv og samarbejde



Hvilke forudsætninger inden for 
organisation, teknik og kapabiliteter 
skal til for at lykkes med realisering 
af målbilledet for brugeroplevelsen?

DETTE AFSNIT BEHANDLER FØLGENDE EMNE



Udfaldet af nøglespørgsmål vedr. organisatoriske forudsætninger
KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGE

NØGLESPØRGSMÅL

O1
Hvordan bør 
redaktionelt arbejde i 
relation til de 
brugerrettede tilbud 
struktureres?

Hvordan bør udviklingen 
og prioriteringen af 
tjenester og services 
styres på tværs af 
kommuner?

O2
Hvordan bør sekretariatet 
være opbygget for at 
sikre en robust og 
samarbejdende 
organisation?

O3
Hvordan ser den samlede 
organisering ud i forhold 
til drift og udvikling af 
nye digitale platforme?

O4

UDFALDET Central redaktion med 
et samarbejdende ansvar 
på tværs af kommuner

Fælles tjenester og 
services som prioriteres 
via fælles beslutninger

Ét centralt sekretariat 
med ansvar for det fulde 
tilbud

Ekstern drift og ekstern 
udvikling ved intern 
bestillerfunktioner

Følgende fire nøglespørgsmål har været omdrejningspunkt for analysen vedr. det organisatoriske tema. Under hvert 
nøglespørgsmål er det valgte udfaldsrum opstillet. På de efterfølgende sider konkretiseret samlet hvordan udfaldsrummet 
bedst realiseres.



Udfaldet af nøglespørgsmål vedr. økonomiske forudsætninger
KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

NØGLESPØRGSMÅL

Ø1
Hvor stor diversitet skal 
der være i lokale 
licenser/serviceudbud 
udbudt af den enkelte 
kommune?

Hvor mange forskellige 
tjenester med egne 
kontrakter skal driftes og 
vedligeholdes?

Ø2
Hvordan er den 
fremtidige økonomi 
(DDK + ÅV) i forhold til 
den nuværende?

Ø3

UDFALDET Der skal være plads til en 
grad af til- og fravalg i 
indkøb/bidrag til 
licenser 

Alle services samles på 
én eller få kontrakter

Ikke besvaret i analysen

Følgende tre nøglespørgsmål har været omdrejningspunkt for analysen vedr. det økonomiske tema. Under hvert 
nøglespørgsmål er det valgte udfaldsrum opstillet. På de efterfølgende sider konkretiseres samlet hvordan udfaldsrummet 
bedst realiseres.



Udfaldet af nøglespørgsmål vedr. kapabilitetsmæssige forudsætninger
KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

NØGLESPØRGSMÅL

K1
Hvilke kompetencer skal 
sekretariatet have for at 
kunne indkøbe, udvikle 
og drifte de kommende 
digitale platforme?

Hvilke kompetencer skal 
sekretariatet have for at 
kunne drive en 
brugerdrevet 
produktudvikling i 
samarbejde med 
medlemmerne?

K2
Hvordan er den samlede 
tekniske platform i 
forhold til det nuværende 
setup?

K3

UDFALDET Delvis agile 
kompetencer samt 
leverandørstyring ved 
ekstern udvikling 

Skal kunne drive
løbende behovs-
analyser og teste 
prototyper

Der skal være færre 
leverandører og ens 
styringsmodel

Følgende tre nøglespørgsmål har været omdrejningspunkt for analysen vedr. temaet om kapabilitet. Under hvert 
nøglespørgsmål er det valgte udfaldsrum opstillet. På de efterfølgende sider konkretiseres samlet hvordan udfaldsrummet 
bedst realiseres.



Øget agilt mindset i Det Digitale Folkebibliotek skal bane vejen 
for mere værdiskabelse på tværs af tilbud (1/2)

KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

FRA LEVERANCER TIL VÆRDISKABELSE
Vi anbefaler Det Digitale Folkebibliotek at arbejde ud fra et agilt 
mindset, for at lykkes med målbillederne og for at få skabt mere 
værdi på tværs af Det Digitale Folkebiblioteks services. 
Den vigtigste leveregel, når man arbejder agilt er at ændre sit 
mindset fra at drøfte konkrete leverancer eller tjenester til, hvilken 
værdiskabelse man ønsker at skabe for centrale brugere. 
Det betyder grundlæggende, at alle helt fra generalforsamling, 
bestyrelsen til udviklingsteams skal holde fokus på, hvordan man 
inden for en bestemt tid og budget kan udvikle mest mulig værdi 
for brugerne. I stedet for at drøfte, hvorvidt en konkret service skal 
udvikles på den en alle anden måde. 
Man skal gå fra at drøfte og beslutte på strategisk niveau: ”E-
bøger og fysiske udlån skal vises i samme skærmbillede” til ”Det 
er vigtigt at brugere af e-bøger også bliver opmærksomme på 
bibliotekernes andres tilbud”. Dette skal gøres ved at anvende de 
nye målbilleder for et fokuseret tilbud og operationalisere dem ind i 
en samlet produktvision samt tilhørende roadmap.
På de følgende sider beskriver vi en række centrale elementer, 
som vi mener skal til for at kunne imødekomme det beskrevne 
udfaldsrum.  

Budget

Scope

Tid

Fast

Fleksibelt 

Scope

BudgetTid



Øget agilt mindset i Det Digitale Folkebibliotek skal bane vejen 
for mere værdiskabelse på tværs af tilbud (2/2)

KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

KORTERE FRA ANALYSE TIL LEVERING
I dag arbejder Det Digitale Folkebibliotek  delvist efter agile 
principper. Men et komplekst organisatorisk1 og teknisk landskab2

gør det svært at få fuldt udbytte ud af et agilt setup. 
Målet skal være, at Det Digitale Folkebibliotek  får langt kortere vej 
fra at et forbedringspotentiale erkendes til, at det er analyseret, 
udviklet og leveret. I dette ligger også, at der fremadrettet skal 
være øget fokus på mindre løbende forbedringer, hvor erfaringer 
fra brugerne giver viden til næste mindre udviklingstiltag. I stedet 
for at afsætte ressourcer til en større analyse, der på længere sigt 
kan være sværere at lykkes med, da brugernes behov og de 
tekniske muligheder er konstant foranderlige.
Dette vil kræve, at Det Digitale Folkebiblioteks organisation 
forsimples for, at ressourcerne anvendes på egentlig udvikling af 
produkterne, og derved anvendes der i en mindre grad ressourcer 
på koordinering mellem udvalg og internt. 
I forhold til det tekniske landskab handler det om at ensarte 
kontraktforholdene, således at leverandørerne styres på samme 
vis og alle er forpligtet til at samarbejde i et agilt setup.
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analyse

Krav-
stillelse

Udvikling

Test

Release

1 komplekst organisatorisk: mange høringsfora samt delt ledelse på tværs af tjenester
2 teknisk landskab: mange kontraktforhold til mange forskellige leverandører



En smallere og mere handlekraftig organisation – internt og 
eksternt

KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

KLARERE MANDAT TIL UDVIKLING
Når man arbejder agilt er det afgørende at udviklingsteamene 
har mandat og kompetence til at udvikle tjenesterne og sikre 
sammenhæng på tværs.
Det kræver at der er én tydelig bestiller der har ansvaret for at 
prioritere hvad der skaber mest værdi for centrale brugere. 
Der bør være en lige linje fra generalforsamling og bestyrelsen, 
som definerer den overordnede retning, videre til et samlet 
sekretariat med ansvar for den samlede portefølje af tjenester og 
prioritering af udviklingsindsatser på tværs og endelig videre til 
udviklingsteams som har det daglige ansvar for at udvikle 
tjenesterne. 
Bestyrelsen kan rådgive sig med faglige ad hoc udvalg eller 
inddragelse af videnspersoner. Men i sidste ende prioriterer 
bestyrelsen, hvad sekretariatet og teamene arbejder med. Det er 
med andre ord ikke afgørende at etablere udvalg i en agil 
organisation. 
Teamene skal have mandat og kompetence til at udvikle 
tjenesterne. Via ad hoc arbejdsgrupper og centrale 
videnspersoner kan teamene få input og viden til arbejdet. Selve 
den tekniske udvikling foretages af egne leverandører, lokale 
indholdsleverandører (kommuner) og eventuelt gennem 
samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (fx KOMBIT, DBC 
mm). 



Plads til forskellighed – inden for en fælles simplere ramme
KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

ALLE LEVERER IND I ÉN SAMLET RAMME, 
HVOR DDF FUNGERER SOM KRAVSTILLER OG 
BESTILLER
Det Digitale Folkebiblioteks  tjenester består af to 
centrale indholdsmæssige dele. En redaktionel, hvor 
formidling af biblioteksfagligt indhold på tværs af 
medier og licensudbyder er i højsæde. Samt en 
løsningsnær, hvor de tekniske platforme er i fokus. 
I dag er der et broget billede af, hvem der er ansvarlig 
for at levere de enkelte dele af det redaktionelle 
indhold og de tekniske platforme. Dette gør det svært 
at arbejde effektivt og i samme strategiske retning. 
For både den indholdsmæssige og tekniske del bør 
det fremadrettet være langt mere tydeligt, at Det 
Digitale Folkebiblioteks bestyrelse og sekretariat 
udstikker retning og rammer for, hvilket indhold der 
prioriteres og formidles.
Anbefalinger til prioritering og udvikling af it-landskabet 
uddybes på slide 81.

Principper for det redaktionelle samarbejde
Følgende principper bør gælde for udvikling af redaktionelt indhold.  
• Det Digitale Folkebiblioteks centrale redaktion skal sætte rammerne for hvordan 

samt hvilket indhold der prioriteres og formidles, for at sikre sammenhæng på 
tværs. 

• Selve produktionen af indholdet kan foretages af eksterne fx kommunale 
medarbejdere, for at drage nytte af kommunale ressourcer. 

• Sekretariatet har ansvar for skrivevejledninger og har ansvar for at sikre 
sammenhæng på tværs. 

• Eksterne bidragsydere deltager i koordineringsmøder, hvor der drøftes 
særlige fokusområder.

• Plads til diversitet i forhold til licensbaseret indhold, for at imødekomme 
kommunernes behov for differentieret serviceniveau. 

Principper for det tekniske samarbejde
Følgende principper bør gælde for udvikling tekniske platforme.
• DDF skal fortsat have ansvar for at indkøbe og udvikle de tekniske platforme.
• DDF og herunder ét samlet sekretariat skal være ansvarlig for kontraktforholdene til 

leverandørerne således at DDFs sekretariat og udviklingsteams kan have en tæt 
dialog med de tekniske leverandører. 

• I forhold til eksterne samarbejdspartner fx KOMBIT, som leverer tekniske produkter 
skal DDF have mandat til at varetage foreningens interesser i relevante fora. 



Plads til forskellighed – indenfor en fælles simplere ramme
KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

FORSKELLIGHED I KOMMUNERNES SERVICENIVEAU 
SKAL VÆRE MULIG
For DDFs medlemmer er det vigtigt, at den enkelte kommune kan 
skrue op og ned for eget serviceniveau på biblioteksområdet. Dette 
gælder særligt i forhold til hvilke licenser, der udbydes samt hvor 
mange ressourcer der lægges i egen produceret indhold. 
Det kommer dog med en (mindre) ressourcemæssig omkostning, at 
der skal tages højde for lokale forskelligheder, da det vil kræve 
udviklingsressourcer at sikre dette på de fælles platforme. 
For at mindske udviklingsomkostninger til lokale tilpasninger til 
mange forskellige platforme bør DDFs tekniske landskab forsimples 
ved færre leverandører, som har klart defineret ansvarsområder.
Yderligere bør DDF gøre sig det helt klart hvilke dele DDF selv er 
ansvarlig for samt hvilke dele som fællesoffentlig og –kommunale 
parter leverer. Dette gøres bl.a. ved at udarbejde et målbillede for 
det samlede it-landskab for DDF. Dette udfoldes yderligere på slide 
81 samt.
Et forsimplet teknisk landskab vil også betyde mindre koordinering 
mellem leverandører – særligt hvis DDF bliver endnu tydeligere i én 
samlet bestillerfunktion på tværs af tjenester. 

Fortsat stor diversitet inden for licenser
Ligesom i dag skal kommunerne have mulighed for at tilbyde 
egne borgere et udvalg af adgange til en række 
indholdsudbydere. Diversiteten kommunikeres tydeligt til 
borgerne, således at brugeroplevelsen bliver så god som 
muligt. 

Færre leverandører med fokus på en samlet værdikæde
For at minimere koordinering, mindste kompleksitet og 
anvende tekniske ressourcer hos leverandørerne bedst muligt 
samles udvikling og driften af en samlet værdikæde hos en 
leverandør. Denne leverandør skal i samarbejde med 
sekretariatet udvikle services inden for værdikæden og 
herunder også sikre sammenhæng og genbrug af 
fællesoffentlige og fælleskommunale komponenter. 
For at sikre fortsat konkurrence udbydes opgaven løbende på 
markedsvilkår. 



PRIORITERING INDEN FOR EN AFTALT RAMME

Den fremtidige økonomi, ikke analyseret 
Nøglespørgsmål Ø3 angående den fremtidige økonomi er ikke behandlet 
dybdegående i dette arbejde. 
Allerede i 2022 var det klart, at nettjenesterne mister deres driftstilskud på 4 mio. 
kr. årligt fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
Derfor vil DDF reelt skulle prioritere mellem eksisterende tjenester og 
nettjenesterne såfremt nettjenesternes funktionalitet skal udvikles og driftes inden 
for den eksisterende ramme i DDF.
Finansiering af DDF er delt i en forbrugsbaseret måde, hvor der er fordelt ca. 12,5 
mio. kr. til tekstlicenser og ca. 10 mio. kr. til eReolen samt en indbyggerbaseret på 
ca. 20 mio. kr., som skal dække udgifter til bl.a. stabsfunktioner, tekniske 
infrastruktur samt udvikling af digitale tjenester som fx biblioteksappen. 
Det er en udfordring for økonomien, at trods øget brug af de digitale tjenester og 
dermed øget forventninger og differentieret behov fra brugerne, øges midlerne 
ikke til udvikling af funktionalitet og kvalitet. Dermed skal fremtidig udvikling altid 
ske inden for den samme aftalte ramme. Kort sagt prioriteres noget op, skal andet 
prioriteres ned. 
Bestyrelsen drøfter pt. den økonomiske fremtid. Vurderingen fra bestyrelsen er pt, 
at der skal ske en konsolidering af foreningens arbejde for at finde de nødvendige 
midler til fortsat at skabe mest mulig værdi for landets biblioteksbrugere. 

En slankere økonomi og dermed fokus på kernen
KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER



DDF skal have egne kompetencer til at afklare behov, forstå de digitale 
muligheder samt bestille udvikling hos leverandører i et agilt setup

KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

T-modellen

Generelle kompetencer

Fagligt 
specialistom

råde

Fagligheder

DIGITAL

BR
UG

ER

BIBLIOTEK

BREDE AGILE PROCES-KOMPETENCER KOBLET MED STÆRK FAGLIGHED

Generelle kompetencer
Alle i DDF inklusiv bestyrelsen og eksterne bidragsyder skal forstå og kunne arbejde i et 
agilt setup. Dvs. at man forstår de arbejdsrytmer og logikker, der er ved at holde fokus på 
mindre, men hyppigere leverancer. 
Derfor bør både bestyrelsen, faste medarbejdere samt eksterne bidragsyder trænes i 
agile udviklingsformer. 
Yderligere skal kompetencer indenfor projektledelse, samarbejde og interessevaretage 
fastholdes og eventuelt styrkes. 

Faglige specialistområder
Som i dag skal DDF have stærke faglige kompetencer. Vores anbefaling er, at DDF 
styrker viden inden for afdækning af brugerbehov – både gennem kvalitative og 
kvantitative metoder. Samt i højere grad anvender fx brugsdata fra egne platforme til at 
få testet nye udviklingstiltag samt identificeret yderligere brugerbehov. Dette vil styrke 
den agile arbejdsform, som i høj grad har brug for at få feedback på løbende 
forbedringer. 
De digitale kompetencer omhandler forståelse for nye teknologiske muligheder samt en 
overordnet forståelse for den samlede it-arkitektur. Egentlig it-tekniske kompetencer bør 
håndteres af eksterne leverandører. 



Tydelig rollefordeling i hvordan DDF lykkes med værdiskabelse i 
stedet for snævert fokus på enkelte udviklingstiltag

KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

3 CENTRALE ROLLER SOM DRIVER UDVIKLING AF 
SERVICES
Hvis DDF skal lykkes med reelt at sikre et større fokus på en 
samlede værdiskabelse i en foranderlig verden, så er der tre 
roller med hver deres ansvar, som er afgørende for at lykkes:
Bestyrelsen skal have et ude fra og ind perspektiv og varetage 
brugernes og bibliotekernes interesser. De skal eje og arbejde 
aktivt for en overordnet vision for den samlede værdiskabelse. 
Sekretariatslederen samt teamledere skal ”oversætte” visionen 
til konkrete udviklingstiltag og sikre at de enkelte teams arbejder 
med de opgaver, der bringer DDF tætteste på visionen. 
Sekretariatslederen har et særligt ansvar for hele tiden at vurdere 
og prioritere kommende opgaver og i dialog med teamlederne for 
de enkelte tjenester sikre, at de enkelte udviklingsteams arbejder 
med de opgaver der bringer mest værdi. 
Teams skal sikre, at de prioriterede opgaver udføres effektivt. De 
indsamler feedback fra brugernes faktiske brug og hjælper 
sekretariatslederen med at udfolde og beskrive opgaver inden 
disse prioriteres.



Et mere simpelt og håndterbart it-landskab gennem færre 
leverandører og en ens styringsmodel på tværs af løsninger

KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

EN SAMLET PLAN FOR IT-LANDSKABET
I dag er it-landskabet i og rundt om DDF meget komplekst. Der 
findes løsninger knyttet til bl.a. brugergrænseflader, 
forretningskomponenter, serviceinfrastruktur samt data. 
Der er ikke en umiddelbart klar systematik i hvilke organisationer, der 
ejer hvilke typer af løsninger samt kontrakt- og styringsformerne. 
Også internt i DDF, hvor DDF Øst og DDF Vest (med 
underleverandør ITK Aarhus) er ansvarlige for forskellige løsninger. 
Dette medvirker til overlap i funktionalitet og dermed udgifter til 
dobbeltudvikling samt risiko for huller i det samlede it-landskab, 
hvorved det er svært at udvikle sammenhængende brugerrejser.
For at kunne arbejde agilt, effektivt og sikre sammenhæng på tværs 
af løsninger, kan DDF med fordel udarbejde en samlet 
arkitekturmodel inkl. ansvarlige organisationer for de enkelte 
løsninger, samt udarbejde en plan for, hvordan DDF systematiserer 
og forsimpler it-landskabet. Herunder overveje om DDF i fremtiden 
bør fokusere på udvikling af løsninger med brugergrænseflader og 
lade andre udvikle infrastrukturen.
Planen bør fx indeholde elementer omkring it-løsningernes 
nuværende forretningsunderstøttelse, tekniske tilstand, økonomi, 
kontrakter, samt ønsker fremadrettet. Derved vil DDF kunne lægge 
en strategisk plan for hvordan den samlede it-portefølje bedst 
understøtter foreningens samlede målbillede og gennemfører de 
nødvendige handlinger.
Målet er at minimere tidskrævende koordinering på tværs af 
løsninger og leverandører, og sikre en øget grad af 
sammenhængende brugeroplevelse. 



Ekstra nøglespørgsmål angående brandstrategi
KONKRETISERING AF ANBEFALINGER VEDR. FORUDSÆTNINGER

NØGLESPØRGSMÅL

B1
Hvordan skal 
folkebibliotekerne med 
størst mulig effekt brande 
de løsninger, der til 
sammen udgør 
målbilledet

UDFALDET Der skal etableres ét fælles 
brand, som tydeliggøre 
folkebibliotekernes særlige værdi, 
som et kurateret bibliotekstilbud 
til alle borgere. 

Ud over nøglespørgsmål vedrørende organisation, teknik og kapabiliteter har vi udformet et ekstra spørgsmål for at sikre en 
klar anbefaling til håndtering af brandstategi. 

Sæt fokus på kernefortælling og skab stolthed om bibliotekernes 
samlede værditilbud
Bibliotekerne har en unik position for at brande sig samlet som et reelt 
alternativ til kommercielle tjenester. Et samlet brand vil med al 
sandsynlighed betyde på sigt, at DDFs services vil nyde godt af 
synergieffekter på tværs, fordi brugerne vil forstå koblingen mellem 
services og det samlede bibliotekstilbud samt lære services, som de 
ikke havde kendskab til, at kende.
For dyrt at brande selvstændige services
At brande selvstændige services og vinde markedsandele på 
kommercielle markedsvilkår er meget omkostningstungt. Typisk er det 
kun noget virksomheder, gør når deres tjenester/produkter ikke vil 
have gavn af et fælles brand. Fx producenten Unilever, som har 
brands som fx Pampers og Rexona og konkurrerer med tilsvarende 
produkter fra andre producenter uden kobling på tværs af 
tjenesterne/produkterne.
Fælles brand skaber loyale brugere der udvider deres brug
I stedet vælger de fleste producenter at skabe en kernefortælling på 
tværs af deres tjenester/produkter, der sikrer loyale kunder der 
benytter sig af og bliver inspireret til at købe flere forskellige 
tjenester/produkter. Fx Änglamark, som bruges af COOP-butikkerne i 
Danmark, Norge og Sverige for økologiske eller miljøvenlige varer. 
Eller fx DR som har et samlet brand, med en række underliggende 
services.



BAGVEDLIGGENDE 
ANALYSE: 
FORUDSÆTNINGER
Kapitlet sammenfatter den 
bagvedliggende analyse 
vedrørende forudsætningerne: 
organisation, teknik og 
kapabiliteter samt beskriver tre 
forskellige udfaldsrum inden 
for hvert nøglespørgsmål



Læsevejledning

I dette kapitel sammenfattes den bagvedliggende 
analyse vedrørende de organisatoriske, tekniske 
og kapabilitetsmæssige forudsætninger.
For hvert nøglespørgsmål udfoldes de tre 
variationer af udfaldsrum og der beskrives 
følgende:
• Overordnet beskrivelse
• Værdi for ”et fokuseret tilbud”
• Økonomisk 

konsekvens
• Behov for 

kompetenceopbygning
• Implementerbarhed
• Risikobillede

Introduktion til kapitlet
BAGVEDLIGGENDE ANALYSE FORUDSÆTNINGER



DDK:
ÅV:

NØGLESPØRGSMÅL OM 
FORUDSÆTNINGERNE FOR AT LYKKES:
ORGANISATORISK

Hvordan bør udvikling og 
prioritering af services 
styres på tværs af 
kommuner?

Hvordan bør sekretariatet 
være opbygget for at sikre 
en robust og 
samarbejdende 
organisation?

Hvordan bør redaktionelt 
arbejde i relation til de 
brugerrettede tilbud 
struktureres?

O1 O2 O3
Hvordan ser den samlede 
organisering ud i forhold til 
drift og udvikling af nye 
digitale platforme?

O4



BESVARELSE AF NØGLESPØRGSMÅL

Tema organisation | Svar på nøglespørgsmål O1: 
Hvordan bør redaktionelt arbejde i relation til de brugerrettede tilbud struktureres?
A: Lokal forankret redaktioner med egen udviklet indhold 
B: Separate redaktioner med ansvar for enkelte tjenester/services
C: Central redaktion med et samarbejdende ansvar på tværs af kommuner

OVERORDNET 
BESKRIVELSE

VÆRDI FOR ”ET 
FOKUSERET TILBUD”

ØKONOMISK 
KONSEKVENS

BEHOV FOR 
KOMPETENCEOPBYGNING IMPLEMENTERBARHED RISIKOBILLEDE

A: Der vil være lokalt 
forankret redaktioner i de 
enkelte kommuner, der har 
mandat til at beslutte og 
ansvaret for at udvikle 
indholdet (tekst, visning af 
medier, prioritering af indhold 
m.m.). Redaktionerne vil 
være knyttet til kommuner.

A: De lokale redaktioner vil i 
højere grad kunne udbyde 
mere lokalt-specifikt indhold.

Den enkelte kommune som 
medfinansierer vil være en 
meget tydelig afsender. 
Dette behov er dog ikke 
udtrykt af brugerne. 

A: De lokale redaktioner vil i 
højere grad skulle anvende 
ressourcer til at producere 
mere lokalt-specifikt indhold. 

Den enkelte kommune kan 
selv bestemme 
ressourceforbruget.

A: Dette kræver ikke 
yderligere 
kompetenceudvikling, da det 
vurderes, at kompetencerne 
til at producere indhold i høj 
grad er til stede i dag.

A: Kræver ikke særlige tiltag, 
da der allerede i dag bliver 
produceret indhold lokalt; 
både til visning på lokale 
brugergrænseflader samt til 
fælles brug fx via BPI.

A: Lille – da dette ikke 
kræver en større forandring i 
forhold til i dag.

Dog er der en risiko i, at 
decentraliseringen af 
redaktioner mindsker 
muligheden for at opnå et 
stærk fælles brand, som 
brugerne efterspørger. 

B: Der vil være separate 
redaktioner for de enkelte 
tjenester/servicer, hvor de 
enkelte redaktioner er 
ansvarlige for indholdet på 
tværs af kommunerne for den 
enkelte tjeneste.

B: De separate redaktioner vil 
i højere grad kunne udbyde 
indhold, der er mere specifikt 
indenfor den enkelte tjeneste.

B: De separate redaktioner vil 
i højere grad skulle anvende 
ressourcer på at producere 
indhold, der er mere specifikt 
indenfor den enkelte tjeneste.

De enkelte tjenester/service 
kan selv bestemme 
ressourceforbruget.

B: Dette kræver, at de enkelte 
redaktioner opbygger 
kompetencer og forståelse for, 
hvad de enkelte 
tjenester/service, som de er 
ansvarlige for, bør prioritere af 
indhold ud fra 
brugernes konkrete anvendelse 
og behov. Kræver yderligere, at 
redaktionerne koordinere på 
tværs hvis der ønskes et fælles 
brand ud mod brugerne.

B: Kræver en plan for, 
hvordan de enkelte enheder 
skal kunne samarbejde på 
tværs, samt hvordan de skal 
operere indenfor de enkelte 
tjenester/service.

Dette er dog kun nødvendigt, 
hvis der ønskes et fælles 
brand ud mod brugerne.

B: Mellem – da dette kræver 
en større koordinering og 
samarbejde mellem de enkelte 
redaktioner.

Det kan være udfordrende at 
opretholde et fælles brand ud 
mod brugerne, hvis der ikke er 
en stærk koordinering på 
tværs.

C: Den centrale redaktion vil 
agere som den primære 
tovholder på tværs af 
kommunerne samt 
tjenester/service, der på 
længere sigt skal sikre ét 
fælles brand.

Den centrale redaktion vil 
have mandat til at vurdere 
hvilket indhold, der skal 
publiceres.

C: Den centrale redaktion vil 
i højere grad kunne udbyde 
ét fælles brand, produkt samt 
indhold på tværs af 
kommunerne og 
tjenester/service.

Brugerne efterspørger 
sammenhæng på tværs af 
forbrug. Det vil en central 
redaktion have lettere ved at 
levere. 

C: Den centrale redaktion vil 
kunne samle og anvende 
ressourcerne på tværs af 
tjenester/service der, hvor de 
vurderer, at det skaber mest 
værdi for brugerne og et 
samlet digitalt tilbud

En central redaktion giver 
derfor mere fleksibilitet i 
ressourceforbruget. 

C: Der er behov for 
vidensopbygning, hvis den 
centrale redaktion skal kunne 
udvikle indhold på tværs af 
de nuværende 
tjenester/service, da 
medarbejderne skal kunne 
sætte viden om ”egen” 
tjeneste/service i spil i forhold 
til andre.

C: Kræver en plan for, 
hvordan den centrale 
redaktion skal prioritere og 
udvikle indhold på tværs af 
tjenester/service.

Kræver yderligere en plan for 
sammenlægning af 
nuværende redaktioner.

C: Stor – da dette kræver en 
større omstrukturering, samt 
kompetenceudvikling i den 
centrale redaktion for at 
kunne operere som én 
samlet enhed ind i et fælles 
brand.



BESVARELSE AF NØGLESPØRGSMÅL

Tema organisation | Svar på nøglespørgsmål O2: 
Hvordan bør udvikling og prioritering af services styres på tværs af kommuner?
A: Fælles produkt som prioriteres via fælles beslutninger
B: Fælles minimumsprodukt med mulighed for tilvalg
C: Total valgfrihed inden for alle services

OVERORDNET 
BESKRIVELSE

VÆRDI FOR ”ET 
FOKUSERET TILBUD”

ØKONOMISK 
KONSEKVENS

BEHOV FOR 
KOMPETENCEOPBYGNING IMPLEMENTERBARHED RISIKOBILLEDE

A: Der vil være ét fælles 
produkt, som skal besluttes i 
samarbejde med alle 
kommuner.

DDF vil være 
beslutningsorganet og 
udfører for udviklingen af 
produktet.

A: Et fælles produkt vil skabe 
en tydelig fælles vision på 
tværs af kommunerne for, 
hvad ‘et fokuseret tilbud’ skal 
kunne tilbyde til brugerne 
med opbakning fra 
bestyrelsen.

A: Der kan være økonomiske 
fordele ved at have ét fælles 
produkt udviklet og drevet af 
DDF med et klart mandat. 

DDF vil kunne anvende 
mindre tid på koordinering på 
tværs af tjenester/service og 
mere tid på det fælles 
produkt.

A: Ligesom i dag vil der være 
behov for at kunne facilitere 
dialoger og inddrage 
kommunerne i udvikling og 
prioritering indenfor ét fælles 
produkt.

A: Kræver en plan for, 
hvordan fælles 
beslutningstagning skal 
håndteres, herunder øget 
mandat til DDF, samt 
omstrukturering af de 
nuværende udvalg og 
generel organisering af DDF. 

A: Stor – DDF skal kunne 
facilitere et forum, hvor 
kommunerne kan inddrages i 
udviklingen omkring ét fælles 
produkt, uden at samarbejdet 
bliver ineffektivt.

Det er vigtigt, at en ny 
organisering er 
manøvredygtig.

B: Der vil være et fælles 
minimumsprodukt på tværs, 
hvor kommunerne har 
mulighed for at tilvælge 
yderligere services. Her vil 
DDF have ansvaret for 
minimumsproduktet, og 
kommunerne vil have ansvaret 
for de individuelle tilvalgte 
servicer.

B: Et fælles minimumsprodukt 
vil sikre en overordnet 
sammenhængende 
brugeroplevelse, hvor 
kommunerne har mulighed for 
at prioritere egne behov, samt 
sætte deres personlige præg 
med tilvalg.

B: Der kan være økonomiske 
fordele ved fælles indkøb af 
minimumsprodukt. 

Ift. udviklingsarbejdet vil der 
skulle anvendes yderligere 
ressourcer til at håndtere 
diversiteten.

B: Der vil være behov for at 
kunne facilitere samarbejde på 
tværs af kommuner for at 
kunne komme til enighed om 
ét fælles minimumsprodukt.

Hertil skal der også være 
kompetence for at synliggøre 
tilvalgsmuligheder for 
kommunerne.

B: Kræver en plan for, 
hvordan fælles 
beslutningstagning skal 
håndteres, herunder øget 
mandat til DDF, samt 
omstrukturering af de 
nuværende udvalg og generel 
organisering af DDF. 

B: Stor – DDF skal kunne 
facilitere et forum, hvor 
kommunerne kan inddrages i 
udviklingen omkring ét fælles 
produkt uden at samarbejdet 
bliver ineffektivt, samt 
italesætte mulighederne for 
tilvalg til kommunerne.

Det er vigtigt, at en ny 
organisering er 
manøvredygtig.

C: Kommunerne vil have 
egen valgfrihed om, hvilke 
tjenester/services de ønsker.

DDF vil være ansvarlig for at 
udvikle et udvalg af 
produkter, som kommunerne 
kan vælge imellem.

C: Kommunerne vil, på grund 
af total valgfrihed, kunne 
sikre deres lokale kvalitet og 
præg på brugeroplevelsen.

Yderligere sikre total 
valgfrihed, at kommunerne 
selv bestemmer 
serviceniveauet lokalt.

C: Det ville kræve flere 
ressourcer for at kunne 
koordinere og håndtere hvert 
enkelte tilvalgte.

Det kan blive svært at sikre 
nødvendige midler til 
udvikling og vedligehold af 
enkelte tjenester/services, 
hvis kommunerne fx på 
årsbasis kan til og fravælge 
tjenester/services. 
Finansieringsmodellen bliver 
mere usikker.

C: Der vil være behov for at 
kunne facilitere samarbejde 
på tværs af kommuner for at 
kunne afklare 
kommunernes ønsker til 
services.

C: Kræver en plan for, 
hvordan fælles 
beslutningstagning og 
udvikling af tjenester/service 
skal håndteres, når den 
enkelte kommune 
selvstændigt kan til- og 
fravælge enkelte 
tjenester/service.

C: Stor – DDF skal kunne 
håndtere at kommunerne 
selvstændigt kan til- og 
fravælge tjenester/services 
og det dermed er usikkert 
hvilke services der har 
finansiering. 



BESVARELSE AF NØGLESPØRGSMÅL

Tema organisation | Svar på nøglespørgsmål O3: Hvordan bør sekretariatet være 
opbygget for at sikre en robust og samarbejdende organisation?
A: Ét centralt sekretariat med ansvar for det fulde tilbud
B: Ét centralt sekretariat med ansvar for centrale dele af tilbuddet samt mindre enheder fordelt i landet med særligt delansvar
C: Flere ligeværdige enheder 

OVERORDNET 
BESKRIVELSE

VÆRDI FOR ”ET 
FOKUSERET TILBUD”

ØKONOMISK 
KONSEKVENS

BEHOV FOR 
KOMPETENCEOPBYGNING IMPLEMENTERBARHED RISIKOBILLEDE

A: Der vil blive fastholdt og 
styrket ét centralt sekretariat 
(evt. fordel geografisk) med 
mandat og funktion til 
beslutningstagning og sikring 
af et overordnet fællesbillede 
af DDF og dets servicer med 
én bestyrelse.

A: Ét centralt sekretariat vil 
sikre et strømlinet 
samarbejde og vil sikre 
kvaliteten af det samlede 
tilbud til borgerne.

A: Der vil være økonomiske 
fordele ved at have ét 
centralt sekretariat, da det vil 
kræve færre ressourcer til 
koordinering.

Yderligere vil ressourcer 
kunne anvendes mere 
effektiv, hvis de ikke er 
bundet til en enkelt 
tjenester/services

A: Der vil være et større 
behov for at vidensopbygge 
på tværs af nuværende 
sekretariat, herunder udvikle 
en nye fælles 
samarbejdskultur.

A: Kræver en plan for, 
hvordan sekretariatet skal 
operere som en central 
enhed, herunder øget 
mandat i DDF.

De nuværende sekretariater 
fra nettjenesterne samt DDF 
Øst+Vest skal 
sammenlægges 
organisatorisk, hvilket kræver 
opmærksomhed.

A: Stor – da der skal ske 
organisatoriske ændringer ift. 
hvordan DDF skal operere i 
fremtiden.

B: Der vil blive oprettet ét 
centralt sekretariat (evt. fordel 
geografisk), der vil have 
ansvaret for 
minimumsproduktet. 
Derudover vil der være mindre 
enheder, som har ansvaret for 
delelementer af produktet, 
som skal samarbejde med 
DDF. Heraf vil DDF fungerer 
som tovholder mellem 
enheder.

B: Ét centralt sekretariat med 
ansvaret for 
minimumsproduktet, der også 
vil agere som tovholder 
mellem de mindre enheder, vil 
sikre kvaliteten af 
fællesbilledet af det 
fokuserede tilbud på tværs af 
organisationen.

B: Det vil kræve ressourcer at 
etablere ét centralt sekretariat 
og mindre enheder, da det 
potentielt kan påkræve flere 
medarbejder ressourcer for at 
blive etableret.

Ressourcer kan ikke smidigt 
anvendes på tværs af 
enhederne.

B: Nuværende kompetencer 
inden for samarbejde og 
facilitering af dialoger 
fastholdes og udvikles. 

Enhederne udvikler egne 
kompetence inden for egne 
tjenester/services.

B: Kræver en plan for, 
hvordan sekretariatet skal 
operere som en central enhed, 
samt hvordan samarbejdet 
skal være med og mellem de 
mindre enheder. Hertil skal det 
også den økonomiske 
fordeling også afklares.

B: Stor – da der skal ske 
organisatoriske ændringer ift. 
hvordan DDF skal operere i 
fremtiden. 

Yderligere skal der etableres 
et godt samarbejde mellem 
DDF og de mindre enheder.

C: Der vil blive oprettet 
individuelle enheder, der vil 
have ansvaret for de enkelte 
tjenester/services. Her vil de 
enkelte enheder samarbejde 
på tværs.

C: Det enkelte enheder har 
ansvaret for hver deres 
respektive tjenester/services, 
og kan derfor sikre kvaliteten 
af de enkelte.

C: Det vil kræve ressourcer 
at etablere ligeværdige 
enheder, som skal have det 
primære ansvar for de 
enkelte services. 

Ressourcer kan ikke smidigt 
anvendes på tværs af 
enhederne.

C: Nuværende kompetencer 
inden for samarbejde og 
facilitering af dialoger 
fastholdes og udvikles. 

Enhederne udvikler egne 
kompetence inden for egne 
tjenester/services.

C: Kræver en plan for, hvilke 
enheder der er ansvarlige for 
hvilke tjenester/services, 
samt hvordan det interne 
samarbejde fremadrettet skal 
fungere. Hertil skal den 
økonomiske fordeling også 
afklares.

C: Mellem - dog skal der 
etableres et godt samarbejde 
mellem de mindre enheder 
hvis man ønsker at 
imødekomme brugernes 
behov om et fælles brand.



BESVARELSE AF NØGLESPØRGSMÅL

Tema organisation | Svar på nøglespørgsmål O4: Hvordan ser den samlede 
organisering ud i forhold til drift og udvikling af nye digitale platforme?
A: Intern drift og egen udvikling
B: Ekstern drift og delvis egen udvikling af delelementer 
C: Ekstern drift og ekstern udvikling ved internt bestillerfunktion

OVERORDNET 
BESKRIVELSE

VÆRDI FOR ”ET 
FOKUSERET TILBUD”

ØKONOMISK 
KONSEKVENS

BEHOV FOR 
KOMPETENCEOPBYGNING IMPLEMENTERBARHED RISIKOBILLEDE

A: DDF vil være ansvarlige 
for udvikling af de nye 
digitale platforme, samt 
skulle drive driften in-house. 

DDF vil dermed have de 
nødvendige kompetencer til 
at udvikle og drifte tekniske 
platforme. 

A: DDF har fuld kontrol over, 
hvad der bliver udviklet og 
hvordan dette bliver driftet.

DDF vil gøre sig fri af ekstern 
bistand og kontraktforhold, 
som kan sænke 
udviklingshastigheden.

A: DDF vil kunne styre egen 
økonomi via 
årsværksnormering, og
fremadrettet ansætte egne 
medarbejdere, der udvikler 
og driver de digitale 
platforme.

A: DDF skal ansætte de rette 
profiler – herunder også 
tekniske specialister - til at 
håndtere udvikling og drift. 

DDF vil også stå for 
kompetenceudvikling af fx 
specialister.

A: DDF skal udvikle og 
opretholde et vidensmiljø, 
som er attraktivt for 
specialister, hvilket kan være 
svært grundet DDF størrelse. 

Yderligere skal DDF kunne
håndtere drift af tekniske 
platforme.

A: Stor – ansvar pålægges 
udelukkende på DDF på, at 
kvaliteten og leverancerne er 
tilfredsstillende for 
organisationen.

B: DDF vil outsource 
udviklingen af 
minimumsproduktet og driften 
af de nye digitale platforme, 
men vil have mulighed for at 
udvikle delelementer in-house.

B: Dette vil medføre til, at DDF 
er mindre uafhængig af egne 
tekniske kompetencer til at 
udvikle og drive 
minimumsproduktet, men har 
mulighed for at videreudvikle 
delementer og derved tilpasse 
platformen som DDF ser 
passende. 

B: Kontraktforhold på 
hovedparten af produktet, 
hvilket giver DDF en fast 
økonomiske ramme at arbejde 
med. 

Yderligere kan DDF for den 
del man selv udvikler arbejde 
med en mere fleksibel 
økonomisk ramme.

B: Dette vil påkræve, at DDF 
ansætter de rette interne 
ressourcer til at udvikle 
delelementer, der samtidig kan 
samarbejde med udbyder ift. 
udvikling og drift. 

DDF skal også besidde evnen 
til at videreformidle 
kravspecifikationer til 
leverandør.

B: Kræver en plan for, 
hvordan udvikling og 
implementering af de nye 
digitale platforme skal foregå.

B: Mellem –
minimumsproduktet og driften 
vil udbyderen blive pålagt, 
hvorved DDF kan styre via en 
kontrakt

Samarbejdet mellem DDF 
udvikler og leverandører om
udvikling af delelementer 
kræver, at DDF har tekniske 
specialister som kan håndtere 
både leverandørsamarbejde 
men også samarbejde internt i 
DDF.

C: Udviklingen og driften af 
de nye digitale platforme vil 
blive outsourcet til eksterne 
udbydere. Her vil DDF agere 
som kravstillere og bestillere 
af services på platformene

C: DDF vil kunne fokusere 
på at afdække og formidle 
brugermæssige og 
biblioteksfaglige værdier til 
en leverandør, som får 
ansvar for at omsætte behov 
til funktionalitet. 

Snittet mellem DDF og en 
leverandør bliver mere klart. 

C: Der kan være økonomiske 
fordele ved at vælge et 
kontraktforhold med en 
leverandør med en fastsat 
pris, hvor man inden for en 
ramme kan forhandle 
udviklingstiltag.

C: Ikke yderligere end i dag.

DDF skal fortsat besidde 
evnen til at videreformidle 
kravspecifikationer til 
leverandør.

Vigtigst er at DDF ikke selv 
udvikler, hvorved at 
udviklerkompetencer 
fremover skal anvendes til at 
bestille udvikling og teste 
leverancer. 

C: Kræver en plan for, 
hvordan udvikling og 
implementering af de nye 
digitale platforme skal foregå.

C: Mellem – snittet mellem 
DDF og en leverandør bliver 
mere tydeligt. Dog kræver 
det ændringer i DDF 
kompetencer, da DDF 
fremadrettet ikke selv teknisk 
udvikler.



DDK:
ÅV:

NØGLESPØRGSMÅL OM 
FORUDSÆTNINGERNE FOR AT LYKKES:
ØKONOMI

Hvilke kompetencer skal 
DDF have for at kunne drive 
en brugerdrevet 
produktudvikling i 
samarbejde med 
medlemmerne?

Hvordan er den fremtidige 
økonomi (DDK + ÅV) i 
forhold til den nuværende?

OBS: Ikke behandlet i 
analysen

Hvor stor diversitet skal der 
være i lokale 
licenser/serviceudbud 
udbudt af den enkelte 
kommune

Ø1 Ø2 Ø3



BESVARELSE AF NØGLESPØRGSMÅL

Tema økonomi | Svar på nøglespørgsmål Ø1: Hvor stor diversitet skal der være i 
lokale licenser/serviceudbud udbudt af den enkelte kommune?
A: Licenser/serviceudbud skal indkøbes på tværs af kommunerne
B: Der skal være plads til en grad af til-fravalg i indkøb/bidrag til licenser  
C: Det er op til den enkelte kommune hvilke licenser/serviceudbud man vil indkøbe

OVERORDNET 
BESKRIVELSE

VÆRDI FOR ”ET 
FOKUSERET TILBUD”

ØKONOMISK 
KONSEKVENS

BEHOV FOR 
KOMPETENCEOPBYGNING IMPLEMENTERBARHED RISIKOBILLEDE

A: Kommunerne indkøber via 
fælles aftaler hvilken service 
alle borgere skal kunne 
anvende. Kommunen giver 
derfor mandat og økonomi til 
at handle på kommunens 
vegne.

A: Det vil være nemmere at 
indkøbe en 
sammenhængende 
serviceoplevelse på en 
samlet platform, da der ikke 
skal indtænkes mulighed for 
diversitet i servicetilbuddet. 

A: Der kan være økonomiske 
fordele ved fælles indkøb. 
Derudover mindskes 
omkostninger til 
udviklingsarbejdet ved ikke at 
skulle indtænke diversitet.

A: Ikke yderligere, da de 
nuværende kompetencer i 
DDF vedr. licenser 
fastholdes.

A: Kræver en plan for 
hvordan fælles indkøb 
håndteres herunder øget 
mandat til DDF.

A: Stort – da der skal 
ændres på mange indkøb-
og kontraktforhold.

B: Der vil være et fælles 
minimum af 
licenser/serviceudbud på 
tværs af landet og derudover 
mulighed for den enkelte 
kommune kan tilvælge 
yderligere services. 

DDF forhandler som i dag 
udvalgte licenser på vegne af 
kommunerne

B: Man vil kunne arbejde med 
en række tværgående 
serviceoplevelser indenfor 
områder med minimum af 
licenser/serviceudbud . 

B: Der kan være økonomiske 
fordele ved fælles indkøb af 
minimum af 
licenser/serviceudbud . 

Ift. udviklingsarbejdet vil der 
skulle anvendes ressourcer til 
at håndtere diversiteten. 

B: Ikke yderligere, da de 
nuværende kompetencer i 
DDF vedr. licenser fastholdes.

B: Kræver en plan for, 
hvordan fælles indkøb 
håndteres herunder øget 
mandat til DDF.

B: Mellem – da der skal 
ændres på nogle indkøb- og 
kontraktforhold.

C: Den enkelte kommune 
bestemmer 100 % selv hvilke 
licenser/serviceudbud egne 
borgere skal kunne anvende. 
Kommunen får tilbageført 
mandat og økonomi til at 
handle 100 % selv. 

C: Det er sværere at arbejde 
for en sammenhængende 
serviceoplevelse, da man 
ikke med sikkerhed kan 
indtænke bestemte 
licenser/serviceudbud .

C: Der opnås ikke 
indkøbsfordele. 

Yderligere vil der skulle 
anvendes ressourcer til at 
håndtere diversiteten i de 
fælles tjenester/service. 

C: Ikke yderligere, da de 
nuværende kompetencer i 
DDF overføres til 
kommunerne.

C: Kræver en plan for 
hvordan DDF nuværende 
arbejde med 
licenser/serviceudbud 
udfases.

C: Mellem – da DDF ikke 
fremover forhandler licenser 
for kommunerne



BESVARELSE AF NØGLESPØRGSMÅL

Tema økonomi | Svar på nøglespørgsmål Ø2: Hvor mange forskellige tjenester med 
egne kontrakter skal driftes og vedligeholdes?
A: Alle services samles på én eller få kontrakter
B: Centrale services samles på én eller få kontrakter 
C: Mange kontrakter som understøtter services

OVERORDNET 
BESKRIVELSE

VÆRDI FOR ”ET 
FOKUSERET TILBUD”

ØKONOMISK 
KONSEKVENS

BEHOV FOR 
KOMPETENCEOPBYGNING IMPLEMENTERBARHED RISIKOBILLEDE

A: Al funktionalitet er samlet 
via en eller få leverandører, 
som er kontraktuelt forpligtet 
til at arbejde sammen.

Samarbejdet med 
leverandørerne udbydes 
efter gældende regler, og 
derved undgås 
monopoltilstande.

A: Det er nemt at håndtere 
samarbejde med en eller få 
leverandører. Der vil være en 
klar samarbejdsorganisation 
mellem DDF og 
leverandørerne. 

A: Der kan være fordele i at 
samle funktionalitet hos en 
eller få leverandører, dog kan 
man risikere at den valgte 
leverandør står i en gunstig 
situation ift. at blive 
eneleverandør og udelukke 
andre leverandører fra et 
marked. 

A: Evt. øget forståelse for 
leverandørhåndtering.

A: Kræver en plan for et 
sammenhængende 
målbillede for it-landskabet 
og herunder hvordan de 
kommende udbud af 
funktionalitet gennemføres 
herunder valg af 
styringsform.

A: Stort – da der skal 
ændres på mange indkøb-
og kontraktforhold.

B: Central funktionalitet er 
samlet via en eller få 
leverandører, som er 
kontraktuelt forpligtet til at 
arbejde sammen. Resten af 
services er indkøb via mange 
forskellige leverandører. Der 
kan også være flere 
leverandører der leverer de 
samme services til en 
delmængde af kommuner. 

B: Samarbejdet med 
leverandørerne vil være todelt 
og kræver derfor forskellige 
tilgange. 

DDF vil både skulle håndtere 
leverandørstyring af en eller få 
centrale leverandører samt 
skulle håndtere en 
flerleverandørstrategi på andre 
områder. 

B: Der kan være fordele i at 
samle funktionalitet hos en 
eller få leverandører, da 
leverandørerne vil se et samlet 
udbud som mere gunstigt. 

DDF vil skulle anvende midler 
til at håndtere flere 
leverandører på de andre 
områder, men der kan 
muligvis opnås konkurrence 
med mindre leverandører på 
mindre opgaver. 

B: Evt. øget forståelse for 
leverandørhåndtering.

B: Kræver en plan for et 
sammenhængende målbillede 
for it-landskabet og herunder 
hvordan de kommende udbud 
af funktionalitet gennemføres 
herunder valg af styringsform.

B: Mellem – da der skal 
ændres på nogle indkøb- og 
kontraktforhold.

C: Der er et bredt 
leverandørmarked, der 
leverer services. Der kan 
være flere leverandører der 
leverer de samme services. 

C: DDF vil skulle håndtere en 
flerleverandørstrategi, hvor 
der vil være behov for 
koordinering og styring af 
mange leverandører. 

C: Der kan være fordele i at 
sikre et effektivt 
flerleverandørmarked med 
konkurrence på pris og 
kvalitet. Dog kræver dette at 
der reelt er et attraktivt 
marked for mange 
leverandører. 

C: Ikke yderligere end i dag.

Evt. yderligere it-
arkitekturkompetencer til at 
udvikle og fastholde et 
målbillede for it-landskabet 
for at kunne koordinere 
mellem leverandører. 

C: Kræver ikke særlige 
tilpasninger i forhold til i dag.  
Dog skal DDF i langt højere 
grad udvikle og fastholde et 
målbillede for it-landskabet 
og derigennem sikre 
sammenhæng. 

C: Stor – det er svært at 
håndtere mange 
leverandører med forskellige 
styringsformer. 

DDF risikere, at det er svært 
at arbejde hen mod et fælles 
målbillede for en samlet 
brugeroplevelse.



NØGLESPØRGSMÅL OM 
FORUDSÆTNINGERNE FOR AT LYKKES:
KAPABILITETER

Hvilke kompetencer skal 
DDF have for at kunne drive 
en brugerdrevet 
produktudvikling i 
samarbejde med 
medlemmerne?

Hvordan er den samlede 
tekniske platform i forhold 
til det nuværende setup?

Hvilke kompetencer skal 
DDF have for at kunne 
indkøbe, udvikle og drifte 
de kommende digitale 
platforme?

K1 K2 K3



BESVARELSE AF NØGLESPØRGSMÅL

Tema kapabiliteter | Svar på nøglespørgsmål K1: Hvilke kompetencer skal DDF 
have for at kunne indkøbe, udvikle og drifte de kommende digitale platforme?
A: Agile kompetencer ved intern udvikling 
B: Delvis agile kompetence samt leverandørstyring ved ekstern udvikling 
C: Leverandørstyring ved ekstern udvikling

OVERORDNET 
BESKRIVELSE

VÆRDI FOR ”ET 
FOKUSERET TILBUD”

ØKONOMISK 
KONSEKVENS

BEHOV FOR 
KOMPETENCEOPBYGNING IMPLEMENTERBARHED RISIKOBILLEDE

A: DDF har kompetence til at 
drive den daglig udvikling af 
produktet, og teknisk er det 
muligt at foretage 
kontinuerlig udvikling. 
Arbejdet organiseres via 
agile teams, hvor relevante 
kompetencer er til stede for 
at kunne prioritere 
udviklingstiltag.

A: DDF vil få fordelene ved 
at være et funktionsdygtigt 
team, der selvstændigt kan 
arbejde med idegenerering, 
udvikling og levering af tiltag. 

A: DDF har selv ansvar for at 
opbygge, vedligeholde og 
udbygge kompetencerne 
inden for bl.a. teknisk og 
agile udvikling. 

A: Der skal opbygges interne 
tekniske kompetencer i at 
arbejde i agilt team med 
relevante tværgående 
kompetencer.

A: Kræver tid til at etablere et 
eller flere agile teams, som 
arbejder effektivt.

A: Lille - når det agile team 
er funktionelt, vil risikobilledet 
minimeres, fordi DDF dagligt 
vil kunne prioritere tid, 
ressourcer og scope. 

B: DDF har kompetencerne til 
at samarbejde med en eller 
flere eksterne leverandører, 
som har de tekniske 
kompetencer til udvikling af 
produkterne. DDF og 
leverandørerne samarbejder i 
agile teams, hvor DDF 
bidrager med forretningsviden 
og er ansvarlig for prioritering 
af udviklingstiltag.

B: DDF og leverandørerne 
samarbejder i et agilt team, 
men med hver deres klare 
ansvar. DDF med fokus på 
forretningsværdi og leverandør 
med fokus på teknisk kvalitet. 
DDF vil skulle have 
kompetencer til at indgå i agile 
teams hvor scope for 
udviklingen konstant til 
vurdering. 

B: DDF har selv et mindre 
ansvar for at opbygge, 
vedligeholde og udbygge 
kompetencerne ift. agile (ikke 
it-tekniske) arbejdsformer. 

B: Medarbejdere vil skulle 
have kompetence til at kunne 
indgå i agile teams, som 
leverandørerne typisk kan 
drive.

B: DDF vil have behov for 
viden om agilt arbejde, men vil 
også opnå viden og erfaringer 
undervejs i arbejdet. 

B: Mellem - når det agile team 
er funktionelt, vil risikobilledet 
minimeres, fordi DDF dagligt 
vil kunne prioritere tid, 
ressourcer og scope. Dog vil 
dette skulle ske sammen med 
en ekstern leverandør som 
kan have et andet fokus på 
risici, samarbejde mm. 

C: DDF har en ”bestiller” rolle 
overfor leverandørerne, som 
udvikler produkterne i egne 
teams. DDF skal kunne 
kravstille og bestille 
udviklingstiltag samt sikre 
kvalitet af leveret. 

C: DDF vil kunne identificere 
og beskrive forretningsbehov, 
og sikre opbakning hos 
interessenter. Endvidere vil 
DDF i høj grad kunne styre 
om bestilte leverancer bliver 
leveret, og dermed indgå i en 
mere klassisk 
leverandørstyring. 
Leverandørerne vil bistå med 
tekniske kompetencer og vil 
være ansvarlig for teknisk 
kvalitet i produkterne. 

C: DDF har mindre ansvar 
for at opbygge, vedligeholde 
og udbygge kompetencerne. 
Dog behov for viden om 
leverandørstyring og 
behovsafklaring.

C: DDF har kompetencerne i 
dag. 

C: DDF fungerer i dag delvist 
i en bestiller rolle overfor 
leverandørerne, hvorved der 
ikke forventes stort arbejde 
med at implementere 
modellen. 

C: Lille – DDF vil klart kunne 
se hvad der bliver bestilt og 
levereret. Dog vil DDF have 
svært ved hurtigt at kunne 
reagere på forandret behov 
og dermed værdiskabelsen 
hos brugerne og 
forretningen. 



BESVARELSE AF NØGLESPØRGSMÅL

Tema kapabiliteter | Svar på nøglespørgsmål K2: Hvilke kompetencer skal DDF have for 
at kunne drive en brugerdrevet produktudvikling i samarbejde med medlemmerne?
A: Skal kunne drive løbende behovsanalyser og teste prototyper 
B: Være ansvarlige for jævnlige tilfredshedsmåling som driver for nye udviklingstiltag 
C: Have indsigt i generelle behov for målgruppen

OVERORDNET 
BESKRIVELSE

VÆRDI FOR ”ET 
FOKUSERET TILBUD”

ØKONOMISK 
KONSEKVENS

BEHOV FOR 
KOMPETENCEOPBYGNING IMPLEMENTERBARHED RISIKOBILLEDE

A: DDF har 
specialistkompetencer inden 
for UX og brugeradfærd, som 
dagligt analyserer på konkret 
adfærd og løbende udvikler 
og tester på produkterne

A: Stor – da viden vil være 
specifik på DDF produkter, 
og konkret adfærd brugerne 
faktisk har

A: Kræver at der teknisk kan 
hentes data fra platformen 
samt medarbejderne har 
opdaterede kompetencer til 
at anvende data og 
brugerindsigter. 

A: Stor – kræver 
medarbejdere, der er 
uddannet inden for UX og 
digitale design, og som kan 
arbejde struktureret med 
indsigter for at omsætte dem 
til løbende forbedringer. 

A: Mindre – generalister vil 
kunne oplæres i brugerdrevet 
produktudvikling.

A: Mindre, da DDF kan 
anvende indsigterne i det 
omfang, der er økonomi og 
opbakning til. 

B: Kunne drive brugeranalyser 
vedrørende overordnet 
tilfredshed med produktet 
samt kunne konkludere nye 
udviklingstiltag der 
understøtter den strategiske 
prioritering

B: Mellem – da viden vil være 
specifik på DDF produkter, 
men dog ikke på faktisk brug 
med oplevede tilfredshed 

B: Mellem – kræver 
finansiering til jævnlige 
tilfredshedsmålinger. Men ikke 
nævneværdige udgifter til 
yderligere kompetencer. 

B: Lille – mange 
medarbejdere vil kunne drive 
analyser. Særligt hvis disse 
foretages af ekstern bureau, 
og opgaven derfor 
hovedsagelig handler om at 
omsætte viden til nye tiltag.

B: Let – der vil formegentlig 
ikke skulle ændres væsentligt.

B: Lille, da DDF kan anvende 
indsigterne i det omfang, der 
er økonomi og opbakning til. 

C: DDF har 
generalistkompetencer, som 
har indsigt i grundlæggende 
brugerbehov inden for 
digitale produkter, og som 
kan omsætte det ind i 
fremtidige udviklingstiltag

C: Lille – da viden ikke er 
specifik på DDFs produkter

C: Lille – kræver ikke 
finansiering. 

C: Lille - mange 
medarbejdere vil kunne 
varetager denne opgave. 
Kræver kun minimal indsats 
for at sætte sig ind i 
generelle brugerbehov.

C: Let – der vil formegentlig 
ikke skulle ændres 
væsentligt. Snarere handler 
denne model om en 
nedskalering i analyser vedr. 
brugernes behov.

C: Mellem – DDF risikere at 
udvikle tjenester/services 
som ikke lever op til 
brugernes behov og 
forventninger. 



BESVARELSE AF NØGLESPØRGSMÅL

Tema kapabiliteter | Svar på nøglespørgsmål K3: Hvordan er den samlede tekniske 
platform i forhold til det nuværende setup?
A: Det nuværende tekniske setup som i dag  
B: Nogle ændringer på udvalgte dele 
C: Færre leverandører og ens styringsmodel

OVERORDNET 
BESKRIVELSE

VÆRDI FOR ”ET 
FOKUSERET TILBUD”

ØKONOMISK 
KONSEKVENS

BEHOV FOR 
KOMPETENCEOPBYGNING IMPLEMENTERBARHED RISIKOBILLEDE

A: Der fastholdes et it-
landskab, hvor funktionalitet 
er knyttet til en enkelt it-
løsning. It-løsninger fungerer 
selvstændigt og via 
snitfladeintegrationer mm 
sikres sammenhæng på 
tværs. 

A: Der er minimal værdi, da 
en af de store udfordringer i 
dag er håndtering af mange 
it-løsninger, som er svære at 
integrere teknisk og ift. 
brugeroplevelsen. 

A: DDF får ikke økonomisk 
fordel ved at have ansvar for 
et større it-landskab. Det vil 
være dyrt at udvikle 
selvstændige løsninger

A: De nuværende 
kompetencer samt viden om 
løsningerne skal fastholdes 
for at kunne opretholde 
udvikling og drift af 
løsningerne

A. Der skal ikke gøres 
yderligere da setuppet er 
som det kendes i dag. Dog at 
de fire nettjenester også 
indgår i DDF it-lanskab.

A: Det er svært at sikre en 
sammenhængende 
brugeroplevelse, da ikke alle 
snitflader vil kunne foregå 
sømløst.

B:.Hovedparten af det 
nuværende it-landskab 
fastholdes men der søges 
fleksible arbejdsformer på 
tværs af leverandørerne. 

Leverandørerne inviteres 
eksempelvis til 
samarbejdsmøder, og på sigt 
kan mindre it-løsninger samles 
på færre leverandører. 

B: Værdien opstår først når og 
hvis leverandørerne reelt 
ønsker at indgå i samarbejde 
på tværs af konkurrenter. 

Det vil kræve at DDF afsætter 
ressourcer til at drive et 
samarbejdende 
leverandørfokus

B: Der vil være mindre 
betydelig direkte værdi, da 
DDF stadig skal bruge tid og 
ressourcer på at håndtere 
mange typer af kontrakter.

B: Der skal opdyrkes en 
kompetence indenfor 
leverandørsamarbejde. 

Det formodes at nuværende 
medarbejdere i DDF vil kunne 
varetage opgaven. 

B: Der skal ikke gøres 
yderligere da setuppet er som 
det kendes i dag. 

B: Det er svært at sikre en 
sammenhængende 
brugeroplevelse, da ikke alle 
snitflader vil kunne foregå 
sømløst.

C: IT-landskabet i DDF bliver 
slanket med tydelige 
funktionsopdelte løsninger. 
Herunder at løsninger med 
samme typer af funktioner 
bliver samlet på én 
leverandør, således at 
leverandørhåndteringen 
bliver enklere. 

C: Det bliver helt klart, hvilke 
it-løsninger hvilke 
leverandører er ansvarlige 
for. 

Det bliver nemmere for DDF 
at stille krav til egne it-
løsninger, samt samarbejde 
med eksterne parter som fx 
KOBMIT og DBC.

C: DDF vil undgå at udvikle 
samme funktionalitet flere 
gange på tværs af løsninger, 
men vil kunne genbruge 
funktionalitet (front-end og 
backend) på tværs af 
brugerrejsen. 

C: Der er behov for at 
ressourcerne i DDF på tværs 
af det samlede it-landskab 
kan beskrive 
sammenhængene samt 
arbejde inden for de aftalte 
rammer. 

C: Det nuværende it-
landskab skal tilpasses. 
Dette gælder udfasning af 
nuværende løsninger, 
sammenlægning og udvikling 
af nye. 

For at dette er muligt, skal 
der udarbejdes en langsigtet 
plan for etablering af nyt it-
landskab.

C: Det bliver tydeligere hvilke 
lag i en arkitekturmodel DDF 
er ansvarlig for samt hvilke 
ansvarsområder eksterne 
samarbejdspartnere er 
ansvarlige for. Derved opnås 
givetvis en nemmere 
samarbejde med klare 
snitflader. 


