
 

Nudging 

– en 

metode 
 

Selvbetjente biblioteker 

ved Gitte Jacobsen,  

Roskilde Bibliotekerne 



 

Nudge: a slight push or shake 

et lille (kærligt) skub eller puf  

 

Nudging   

  Nudging kan skabe mere af 

den adfærd, som vi gerne  

vil have  



Nudging  

 

   Nudging fratager ikke borgeren 

mulighed for at vælge selv, men 

arrangerer valget, så borgeren bliver 

puffet i en bestemt retning  



Et godt eksempel er fluen i toilettet,  

der skal hjælpe mænd til at indstille 

sigtekornet korrekt, og dermed spare  

en masse rengøring… 



Syv nudging greb 

 1.OMGIVELSER: Make it easy – tilrettelæg modtagerens omgivelser 

 

2.AFSENDERE: Brug troværdige afsendere som budbringere 

 

3.OVERSÆT BUDSKABET: Oversæt budskabet til det, som har 

betydning for brugeren 

 

4.NORMER: Brug normer aktivt i kommunikation 

 

5.DEFAULTS: Lav defaults, der understøtter ønsket adfærd  

 

6.OFFENTLIG FORPLIGTELSE: Gør det nemt for folk at forpligte sig 

”offentligt.” 

 

7.GAMIFICATION: Udnyt at folk elsker at konkurrere 

 
 Line Groes, Is it a bird 



Udnyt at folk elsker at konkurrere 
 

En rask lille konkurrence kan få os til at 

handle, yde en indsats eller ændre adfærd.  

Det pirrer både sociale behov, vores identitet 

og det indre konkurrence-gen.  



Formodningsprojekt 2013: Bornholm,  

Greve, Guldborgsund, Slagelse, Roskilde 

IS IT A BIRD - Line Groes 

• Undersøge 

muligheder og 

potentiale ved 

nudgingtilgangen i 

selvbetjente 

biblioteker. 

• Særlig interesse 

for formidling,  

   der skaber 

hensigtsmæssig 

adfærd og inviterer 

borgere til at være 

aktive medspillere 



 

 

 

 

 

 

AFGRÆNSNING 

TRYGHED, EJERSKAB OG 

AKTIV DELTAGELSE 

IDÈER 

PATHFINDING 

IDÈER 

CASE:  

Få folk ind gennem den nye hovedindgang 

Hvor skal jeg hen? 

Er jeg på rette vej? 

Er jeg kommet det rigtige sted hen? 
 

 

 

GREB 
Retningsgivende information 

Gangstier med gulvbelægning (farvekoder) 

Intro zone: Vejvisning til bestilling, bøger, aflever og lign. 

Oversigtskort 

 

Kommunikation 

Ikoner eller let afkodelige tegninger 

Farvezoner 

 

På gulvet 

Store typografier på gulvet 

Farvestriber på gulve (som på hospitaler) 

Linjer i gulvet 

Fodtryk – gerningssted 

 

 

AFGRÆNSNING 

CASE:  

Få folk til at føle tryghed og tage ejerskab gennem 

kommunikation via skiltning (af fx normer) 

 
 

 

 

 

GREB 
Positiv skiltning og normer 

Brugernormer: De fleste brugere låner flere end 2 bøger 

Plakat: ”Når personalet ikke er her, må du gerne..” 

 

Brugernes egne udsagn om stedet: 

Få brugerne til at nedskrive hvad de bruger biblioteket til 

Spørg dem hvad de vil gøre for deres bibliotek 

 

 



PATHFINDING 

Prototyper:  
- Skillevæg der begrænser udsigten til den gamle indgang 

- Pile der guider bruger ind gennem den nye indgang 

- Markering af 2 søljer ved den nye indgang 

 

 

 

 

Effekt: 
Før:             15 (nye)    25 (gamle) 

Skillevæg:             16 (nye)    26 (gamle) 

Skillevæk, pile og søjler:              19 (nye)    16 (gamle) 

 

 

 

 

Brugerfeedback: 

 

”Det ser helt kongeligt ud” 

 

PROTOTYPERNE OG EFFEKTEN 



 

Nudging: nye greb i det 

selvbetjente biblioteksrum  

 marts 2014 – juni 2015 

Tilskud fra Udviklingspuljen:  

Roskilde projektledelse, Bornholm, 

Guldborgssund, Slagelse og Greve 

 

Danish Nudging Network v.  

Pelle Guldborg Hansen, RUC, Institut for 

Kommunikation, Virksomhed og 

Informationsteknologier 

 



Mål 

  

Viden om og strategier for hvordan 

biblioteker kan anvende nudge tilgangen 

til udvikling af fysiske biblioteksrum, der 

inviterer til ejerskab og aktiv deltagelse. 

 



 

 

Selvbetjening og nudging:  

  

- 2 prototyper testes på 3 

biblioteker 

-Endagspraktik: projektdeltager 

for en dag 

-Pixibog 



Den svære øvelse 

  Regulering, trusler, afgifter og 

infokampagner, giver ikke altid  

de adfærdsændringer, vi ønsker  

 

          Prøv med nudging  

 


