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Kapitel 1: Sammenfatning 

I dette projekt har vi undersøgt om nudging-tiltag kan bruges i selvbetjente biblioteksrum. 

Vi har i samarbejde med iNudgeyou identificeret nogle områder, hvor hjælp og formidling 

er særligt udfordret, når der ikke er personale til stede i biblioteksrummet. Ved hjælp af 

iNudgeyou´s BASE-metode (Behavior, Analysis, Solution, Experiment) og deres 

worksheet (bilag 3) nåede projektgruppen frem til to cases: 1. Selvbetjeningsautomat og 2. 

Anbefalingsvogn.  

I den første case arbejdede gruppen med at kommunikere normen: ”her hjælper vi 

hinanden” for at gøre det legitimt for brugerne både at bede om hjælp og at tilbyde hjælp. 

Simple opslag på de tre deltagende biblioteker blev hængt op og der blev optalt alarmer 

udløst i gaten i en kontrolperiode og dernæst i 2 interventionsperioder. Resultaterne var 

overraskende: antallet af samlede gatealarmer faldt fra 40 i kontrolperioden til først 26 og 

dernæst 16 alarmer. Naturligvis skal her tages højde for de små datamængder, men 

tendensen var alligevel klar på alle tre biblioteker.  

I Case 2 Anbefalingsvogn arbejdede gruppen med at få brugere til at anbefale bøger til 

hinanden vha. af klistermærker i farverne rød, gul og grøn, hvor bøger med grønne 

mærker blev sat på en særlig bogvogn. Der var fin interesse for både at sætte bøger på 

vognen og låne fra den.  

I forhold til at vælge hvilke cases, der skulle arbejdes med, var det uhyre brugbart at 

samarbejde med iNudgeyou, som arbejder med nudging og anvendt adfærdsforskning og 

har god erfaring med case-arbejde. Forarbejdet med BASE-metoden var tid godt givet ud i 

forhold til udvælgelsen af cases og designet af disse. Kapitel 4 består af hele iNudgeyou´s 

rapport om projektet. 

Designskolen Kolding har givet en yderligere perspektivering af projektets resultater ud fra 

deres mere designmæssige tilgang og har bl.a. vurderet at der er et stort potentiale i at få 

testet og delt nudge-løsninger. (Se bilag 1) 

Projektet udspringer af behov i regionen (Sjælland og Bornholm) og det har betydet godt 

ejerskab og stor interesse for projektet undervejs. Fremtidige projekter i tæt samarbejde 

mellem regionens biblioteker er en absolut mulighed.  

Kapitel 2: Baggrund for projektet 

Siden 2009 er antallet af selvbetjente biblioteker i Danmark steget markant og behovet for 

anderledes formidling og brug af de selvbetjente rum er dermed også væsentlig øget. 

Begrebet nudge er blevet stadig mere populært og bliver anvendt på meget forskellige 

områder som politik, arkitektur og arbejdsmiljø. I forhold til selvbetjente biblioteksrum er 
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nudging interessant, da det er en betegnelse for forsøg på at påvirke menneskers valg og 

adfærd i forudsigelige retninger uden f.eks. at begrænse deres valgmuligheder.  Ideen til 

den oprindelige projektansøgning udspringer bl.a. af en samtale på et af Bornholms 

selvbetjente biblioteker om, hvad man egentlig bruger skrankemøblet til i det tidsrum, hvor 

der ikke er personale.  

 Skranke, Nexø Bibliotek 

I 2013/2014 fik Roskilde Bibliotekerne i samarbejde med Slagelse Bibliotekerne, 

Bornholms Biblioteker, Greve Bibliotek samt Guldborgsund-Bibliotekerne tilskud fra 

Kulturstyrelsens Udviklingspulje til et formodningsprojekt, der bl.a. skulle afklare indholdet 

af en efterfølgende projektansøgning. Under titlen ”Nudging: Det kærlige, kvalificerende 

skub til offensiv formidling i de åbne biblioteker” blev der afholdt 2 workshop-dage under 

ledelse af Line Groes fra innovationsfirmaet Is it a Bird. Her deltog 15 personer, især fra de 

biblioteker, der deltager i Nudging- projektet. På workshoppen blev deltagerne introduceret 

til nudge-begrebet vha. eksempler og praktiske greb samt prototyping. 

Arbejdet i formodningsfasen samt det Idékatalog (se links s. 50), det mundede ud i, 

klarlagde noget af potentialet ved nudging-begrebet og dannede baggrund for den 

endelige ansøgning til Kulturstyrelsen i efteråret 2013. Kulturstyrelsen imødekom 

ansøgningen med omkring det halve beløb (260.000 kr) af det ansøgte med den 

begrundelse, at der allerede var givet midler til et formodningsprojekt. Derfor blev det 

endelige projekt skaleret ned især i forhold til antallet af cases, der skulle afprøves: fra 5 til 

2 cases på minimum 3 biblioteker i stedet for oprindelig 5 biblioteker og mulighederne i 

forhold til dataindsamling blev ligeledes begrænset. Desuden formidles projektet ikke i 

form af en konference, som planlagt i den oprindelige ansøgning, men der udformes en 

pixibog, der distribueres bredt i bibliotekskredse (se bilag 2).  
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Kapitel 3: Fakta om projektet 

I projektgruppen har deltaget personale fra Bornholms Biblioteker, Guldborgsund-

bibliotekerne, Slagelse Bibliotekerne, Vordingborg Bibliotekerne og Roskilde Bibliotekerne 

med faglig og ramme-projektleder, i alt 6 personer. Gruppen har samarbejdet med 

iNudgeyou (INY): Karsten Schmidt, Johannes Schuldt-Jensen og Andreas Rathmann 

Jensen, www.iNudgeyou.com. Medlemmer af styregruppen er Jon Madsen, bibliotekschef 

Bornholms Biblioteker, Jan Holmquist, stedfortræder for leder af Guldborgsund-

bibliotekerne, Berit Sandholdt Jacobsen, souschef Slagelse Bibliotekerne, Erik Thorlund 

Jepsen, bibliotekschef Vordingborg Bibliotekerne og Peter Høybye, vicebiblioteks- og 

borgerservicechef Roskilde Bibliotekerne. 

Projektgruppen og samarbejdspartnere har udover almindelig mødeaktivitet også afholdt 

en hel projektdag på Roskilde Bibliotek samt afviklet en temadag med deltagere især fra 

region Sjælland, se kapitel 5, afsnit 3. Desuden har projektgruppen holdt en arbejds-

/studiedag på Bornholm. Som fælles dokumentplatform er brugt dropbox.com.  

Projektet har sit eget logo, skabt af grafisk designer Morten Rosendal. Logoet tager 

udgangspunkt i ”æseløret”, som symboliserer et bestemt sted i bogen, som læseren vil 

huske. Dette ”æseløre” efterlader et mærke i bogen, som den næste læser også vil kunne 

se. Derved opstår en kommunikation to brugere imellem uden at de har kontakt til f.eks. en 

bibliotekar.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   6 
 

       

Kapitel 4: Afrapportering 
Af iNudgeyou - Karsten Schmidt, Andreas Rathmann Jensen, Johannes Schuldt-Jensen 
og Pelle Guldborg Hansen 
 
Indholdsfortegnelse 
Om 'nudge'                           s.7                      

Adfærdsøkonomi s.7 

Libertariansk Paternalisme s.8 

Hvad er det nye ved nudging? s.8 

Hvordan adskiller nudge sig fra “standard”-værktøjerne? s.9 

Udvikling af nudges s.10 

BASE s.11 

Behavior s.12 

Adfærdsreduktion s.13 

Adfærdsmønster s.14 

Case: Behavior s.15 

Om arbejdet s.15 

Analysis (diagnosis) s.17 

Case: Analysis (Diagnosis) s.17 

Solution s.19 

Case: Solution s.20 

Experiment s.21 

Case: Experiment s.23 

Case opsummering: Selvbetjeningsautomaten s.28 

Case opsummering: Anbefalingsvogn s.32 

Perspektiv: Biblioteket og adfærd s.35 

Begrebsliste s.37 

 



                                                                                                                                   7 
 

       

Om 'nudge' 

Begrebet 'nudge' er i de seneste år blevet stadigt mere populært. Begrebet har i Danmark 

fået fodfæste så forskellige steder, såsom politik-udvikling, arkitektur, arbejdsmiljø, mm.. 

Den brede skare af anvendelsesområder til trods, forelægger der en klar definition af, hvad 

et nudge er: 

Et nudge er en samlebetegnelse for forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i 

forudsigelige retninger uafhængigt af 

1) at begrænse deres valgmuligheder, eller  

2) ændre afgørende ved handlingsalternativernes omkostninger (herunder 

økonomi, tid, besvær, social sanktioner, o. lign.)  

baseret på antagelsen at kognitive bias påvirker individuel og sociale beslutninger og 

adfærd, og som gør brug af disse som integrerede dele af sådanne forsøg.1 

Nudging adskiller sig fra velkendte, traditionelle måder at påvirke adfærd på. Som 

definitionen viser, så kan et nudge hverken bestå af et forbud eller påbud. Det kan heller 

ikke bestå af incitamenter, hverken positive (såsom tilskud, rabatter og lotterier) eller 

negative (såsom bøder, besværliggørelse og social stigmatisering). 

Det vel nok mest velkendte eksempel på et nudge er fluen i urinalet. Formålet er at sørge 

for at mænd rammer inde i kummen i stedet for ved siden af. Nudget består i at en 

illustration af en flue bliver placeret i kummen på urinaler. Det blev udviklet til Schiphol 

Lufthavn i Amsterdam og nedbragte efter sigende spild med 80%2. Det er et nudge, da 

billedet af fluen, hverken begrænser valgmulighederne (du kan tisse så meget på væggen 

du lyster), eller ændrer på incitamenterne (ingen introduktion af belønning eller straf). 

Nudge-begrebet er et produkt af (i) arbejde inden for disciplinen adfærdsøkonomi, blandet 

med (ii) politisk filosofiske overvejelser om, hvornår det er tilladt for stater at påvirke 

borgeres valg. 

Adfærdsøkonomi 

Adfærdsøkonomi er overlappet mellem (mikro)økonomi og psykologi. Adfærdsøkonomiske 

studier går traditionelt ud på at identificere forskellene mellem rationel beslutningstagning 

som defineret i klassisk økonomi og hvad vi mennesker rent faktisk foretager af 

                                                           
1
 Hansen, PG & Jespersen, AM (2013) Nudge & The Manipulation of Choice – A Framework for the Responsible Use of 

the Nudge Approach to Behaviour Change in Public Policy, The European Journal of Risk Regulation, Volume 1, 2013, 
3-28  
 
2
 Ingen af denne rapports forfattere har imidlertid set nogen dokumentation for hverken effekt eller 

dataindsamlingsmetoder. 
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bedømmelser, valg eller handlinger. Med andre ord går disciplinen ud på at undersøge 

økonomiske beslutninger fra psykologiens perspektiv. 

Libertariansk Paternalisme 

Forsvaret for, hvorfor nudges gerne må anvendes, tilbyder forfatterne til begrebet, Richard 

Thaler og Cass Sunstein, i form af den politisk filosofiske position ’libertariansk 

paternalisme’3. Begrebet er dog tilsyneladende en selvmodsigelse:  

Libertarianere mener at staten ingen ret har til at påvirke borgerne, men skal lade dem 

være frie, herunder frie fra inddrivelse af skatter til omfordeling af goder. En libertarianer er 

meget kritisk overfor statslig indblanding og hylder det frie valg. 

Paternalister mener derimod at staten gerne må agere som en godartet fader (pater) 

overfor sine borgere, på samme måde som en forælder styrer sit barn i retninger, som 

forælderen mener, er bedst for barnet. En paternalist mener at staten bør blande sig i 

borgernes ve og vel, og altså udøve indflydelse på borgernes beslutninger. 

Libertariansk paternalisme er Richard Thaler og Cass Sunstein forsøg på at forene disse 

to modsatrettede ideer. Denne forening sker på en måde, hvor nudges bliver en central del 

af staters virke. Under libertariansk paternalisme må staten ikke begrænse borgerne i 

deres frihed, forstået som valgmuligheder. Omvendt, må valgmuligheder gerne nudges, 

således at det klogeste valg (set fra et paternalistisk synspunkt) i højere grad vælges. 

Nudge og libertariansk paternalisme er imidlertid ikke det samme. Hvis de var, så kunne 

man ikke bevidst forsøge at nudge folk til noget i uoverensstemmelse med et paternalistisk 

synspunkt. Men det forhindrer definitionen ikke.  

At fædrene til Nudge, Richard Thaler og Cass Sunstein, bruger så meget krudt på 

libertariansk paternalisme, tydeliggør at begrebet fra starten sigtede mod politikere og 

andre policy-magere. Men det er som bekendt blevet anvendt af en række andre aktører. 

Hvad er det nye ved nudging? 

En typisk indvending mod nudging lyder "Hvad er det nye? Har vi ikke altid nudget?". 

Svaret er jo, det har vi. Det nye ved nudging er sådan set ikke selve nudgene - dem kan 

man finde eksempler på fra før 2008, hvor begrebet blev introduceret.  

Hvad nudging bidrager med, er selve begrebet. Med begrebet er vi i stand til at identificere 

en række initiativer på tværs af discipliner (såsom social psykologi, adfærdsøkonomi, 

design, arkitektur) og fagområder (såsom arbejdsmiljø, bæredygtighed, finans, policy, 
                                                           
3
 Thaler, RH & Sunstein CR (2008) Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, Yale University 

Press 
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ernæring) som værende nudges. Det fælles begreb muliggør bedre vidensudveksling på 

tværs af discipliner og fagområder. Det har bl.a. resulteret i at strukturering af en 

pensionsopsparing i USA er blevet kopieret og anvendt til at få englændere til at investere 

i energi-effektive vinduer.  

Hvordan adskiller nudge sig fra “standard”-værktøjerne? 

Med en mere præcis og nuanceret forståelse af vores evaluerings- og 

beslutningsprocesser, har vi et mere robust udgangspunkt til at forstå menneskelig adfærd 

og beslutningstagning. Dette udgangspunkt har dannet fundamentet for muligheden for os 

at supplere, og i visse tilfælde erstatte  ”klassisk regulering”, som illustreret i 

interventionsstigen4 

 

Fælles for værktøjerne på de enkelte trin i interventionsstigen er at de beror på rationalitet. 

En rationel økonomisk agent er én, som udelukkende søger at maksimere sin egen 

velfærd. Trinene på interventionsstigen er dermed effektive, hvis vi antager at folk opfører 

sig som rationelle agenter: 

                                                           
4
 Tilpasset fra Public Health: Ethical Issues Nuffield Council on Bioethics, (2007) Cambridge Publishers Ltd., p. 42 

 

Figur 1: Interventionsstigen 
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 Eliminering af valgmuligheder (forbud) implicerer oftest straf, som øger 

omkostningerne ved valgmulighederne og gør dem derved mindre attraktive. 

 Negative og positive sanktioner søger at påvirke omkostningerne forbundet med 

visse valgmuligheder og derigennem påvirke egennytten. 

 Information og kampagner har (ofte) til formål at informere om omkostninger eller 

fordele ved valgmuligheder. 

 

Moderne adfærdsforskning viser imidlertid at vores adfærd ofte er bedre forudsagt ud fra 

psykologiske præmisser, snarere end rationelle. Nudge-tilgangen er et led i et opgør mod 

'homo economicus', det rationelle menneske, til fordel for en mere psykologisk retvisende 

forståelse. Nudges er adfærdspåvirkende initiativer, der er konstrueret ud fra et 

psykologisk perspektiv på vores vaner, rutiner, valg og handlinger. 

Udvikling af nudges 

Én ting er begrebet og dets kontekst. En anden er imidlertid udfordringerne ved at udvikle 

nudges. 

Hvis man kigger i bogen Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness 

(2008), så er der ikke meget hjælp at hente til dem, der gerne vil udvikle nudges. Det 

eneste man får foræret er en negativ definition, der efterlader én med imperativerne, 

”begræns ikke valgmulighederne” og ”benyt ikke incitamenter”5. Dette er dog ikke ligefrem 

nogen udtømmende guide, og det efterlader mange ubesvarede spørgsmål.  

I virkeligheden er det praktisk at anse nudging som anvendt adfærdsforskning, med 

ovenstående to begrænsninger. Derved bliver opgaven for dem, der gerne vil nudge, først 

og fremmest at omdanne indsigter fra adfærdsforskernes laboratorier til holdbare løsninger 

i den virkelige verden. 

Til det formål benytter vi i iNudgeyou en fire-faset model, BASE modellen. Det er samtidig 

den model, som arbejdet i projektgruppen har taget afsæt i. Modellen udspringer af 

erfaring med at forsøge at udvikle nudge-interventioner på en række forskellige typer 

problemstillinger og er udviklet af iNudgeyou. 

 

                                                           
5
 Thaler, RH & Sunstein CR (2008) Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, Yale University 

Press, p. 8 
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BASE 

I iNudgeyou arbejder vi med en diagnostisk tilgang til at udvikle nudges. Det diagnostiske 

kan forstås som en analogi til lægers arbejde.  

Når en patient møder lægen med et problem, f.eks. ondt i en finger, forsøger lægen at 

diagnosticere symptomerne, i dette tilfælde smerten. Diagnosen består af at lægen 

sammenholder symptomerne med sin lægevidenskabelige baggrundsviden om anatomi og 

sygdomme, med henblik på at finde det bedste match. Når en lægen har stillet en 

diagnose, har hun altså identificeret den bedste forklaring på symptomerne. Det er først 

efter at diagnosen er stillet, at lægen vælger den passende behandlingsform. 

Det er i store træk den samme tilgang vi har til at udvikle nudges. Adfærdsmæssige 

problemer diagnosticeres før en intervention - et nudge - vælges.  

 

 

 

Den stringente opdeling mellem de fire faser i modellen er ønskelig i teorien, men er ofte 

ikke mulig i praksis. Dvs. udvikleren ofte arbejder med flere faser samtidig, snarere end at 

følge en kronologisk opskrift. 

Modellens formål er, imidlertid, at få udvikleren til klart at skelne mellem hvilke typer af 

hypoteser man arbejder med på ethvert givent tidspunkt.  

Behavior omhandler således hvad?-hypoteser, dvs. hypoteser og data om hvilke 

adfærdsmønstre, der faktuelt forekommer.  

Analysis omhandler hvorfor?-hypoteser, dvs. hypoteser om hvorfor de mennesker, der 

medvirker i de studerede adfærd agerer netop som de gør.  

Solution omhandler hvordan?-hypoteser, dvs. hypoteser til hvordan man kan ændre 

adfærden.  

Experiment omhandler naturligvis test om ens løsninger til adfærdsændringer faktisk 

virker, herunder aktiviteter, der vedrører indsamling af data og opsætning af eksperiment. 

Samspillet mellem modellens faser sigter på at omsætte en grundig forståelse af et 

adfærdsmæssigt problem til et konkret initiativ. 

 

Figur 2: BASE modellen 
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Behavior 

Behavior er den første fase i modellen. Sigtet med denne fase er at foretage en grundig 

problemidentifikation. Genstandsområdet for en læges arbejde er altid veldefineret; nemlig 

patienten med sine symptomer.  

Genstandsområdet for at arbejde med adfærd med henblik på at udvikle et nudge, er 

derimod sjældent veldefineret. Eftersom nudges er interventioner, der sigter på at ændre 

en meget specifik adfærd i en konkret kontekst, kræver det man som udvikler har et skarpt 

fokus på problemets detaljer. Dertil kommer at det ikke er alle typer adfærd, som man kan 

forvente at nudges kan løse. 

Når vi gerne vil omdanne adfærdsindsigter til løsninger, så stiller det en række krav til 

typen af problemer vi kan arbejde med – det skal først og fremmest være et 

adfærdsmæssigt problem. Desuden er uhensigtsmæssig adfærd den mest potente type at 

arbejde med inden for dette domæne. Uhensigtsmæssig adfærd er karakteriseret ved at 

personen, hvis adfærd man vil påvirke, er enig i målet med påvirkningen. En anden måde 

at formulere det på, er at personens adfærd skal være påvirkelig i overensstemmelse med 

hans/hendes reflekterede præferencer. 

Med et nudge forsøger vi at påvirke valg og adfærd igennem den kontekst, i hvilken 

adfærden opstår i. Vi har behov for en relevant kontekst - et ”touch point” - at kunne 

påvirke folk igennem.  

Tillige er der typisk behov for at teste vores nudge-intervention, da vi sjældent kan forvente 

at problemet helt forsvinder ved et nudge. Derfor er der behov for muligheden for at 

indsamle data om adfærden til at køre en test (se afsnittet Experiment). 
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Qua vores interesse i, at problemet skal bestå af adfærd, have et relevant touch point og 

indebære muligheden for dataindsamling, opstår følgende model for adfærdsproblemer vi 

ønsker at benytte BASE modellen på: 

 

 

 

 

 

Adfærdsreduktion 

Udvikling starter ofte med præsentationen af et organisatorisk problem og nogle målbare 

konsekvenser. Forestil dig fx at din chef kommer og præsenterer dig for et problem. 

Grunden til at din chef overhovedet gør dette er som regel at problemet vedrører eller har 

konkrete konsekvenser for organisationen. Konsekvenserne er således udgangspunktet 

for problemidentifikationen. Dermed udgør problemet det vi kalder et organisatorisk 

problem. Ikke overraskende er den måde organisatoriske problemer ofte beskrives på 

således som regel i termer og tal der angår, hvilke konsekvenser problemet har for 

organisationen. 

 

 

Figur 3: Adfærdsproblemer 
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I adfærdsreduktionen af et organisatorisk problem arbejder man med at bryde det 

organisatoriske problem ned til de underliggende adfærdsmønstre, der afstedkommer det 

organisatoriske problem. Et adfærdsmønster er en adfærd eller række af adfærd indlejret i 

en kontekst. 

Da BASE modellen arbejder med adfærdsmønstre i konkrete kontekster betyder det at 

man skal foretage en reduktion fra et strategisk beskrivelsesniveau (fx henkastet affald) 

ned til en række underkategorier, der er bundet op på situationer (fx cigaretskodder uden 

for døren, tyggegummi under bordene, toiletpapir på gulvet, osv.). Målet er at indfange en 

række adfærdsmønstre, der kan søges påvirket gennem nudges. 

Adfærdsmønster 

Når det rette adfærdsmæssige problem er udvalgt, gælder det om at blive så klog på, hvad 

der foregår som muligt. Til dette formål er det en rigtig god ide grundigt at undersøge et 

eller flere adfærdsmønstre.  

Det er desuden vigtigt at man foruden at beskrive den eksisterende adfærd A også 

beskriver den situation, samt den konkrete adfærdsforandring B der ønskes.  

 

 

 

Modellen viser hvad folk gør A, og hvad vi gerne vil have dem til at gøre i stedet B. 
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En typisk udfordring, er at der ønskes i B eller noteres i A fraværet af en handling ("Vi vil 

ikke have at folk stiller sig foran døren"). Dette er meget naturligt, men for at modellen skal 

fungere optimalt, er det nødvendigt, at der gives en ’positiv’ adfærdsbeskrivelse, dvs. en 

faktisk handling ("Vi ønsker at folk stiller sig ved siden af døren"). 

Case: Behavior 

Danske biblioteker er i gang med en udvikling mod mere selvbetjente biblioteker. Det er i 

stigende grad hensigten at brugeren selv skal kunne betjene og udnytte bibliotekets 

muligheder. Omend denne udvikling potentielt kan have en række af positive 

konsekvenser, bringer den også en række udfordringer på banen. 

Brugeren kan ikke på samme måde støtte sig op ad personalet i de ubemandede timer og 

må således sættes i stand til at hjælpe sig selv og andre brugere.  

Fra projektets begyndelse var hensigten at arbejde med to udfordringer i det selvbetjente 

bibliotek: (1) Værdiskabelse mellem brugerne og (2) "Palle alene i verden". 

(1) Værdiskabelse mellem brugerne. Biblioteksrummet indbyder til mange forskellige 

aktiviteter og services. Men det er en udfordring at opretholde i det selvbetjente bibliotek. I 

den forbindelse er det et ønske at få brugerne til at levere værdi til hinanden, uden 

bibliotekspersonalets tilstedeværelse. 

(2) "Palle alene i verden". Det er en frygt for at det tomme biblioteksrum kan forekomme 

uoverskueligt og utrygt for brugerne. "Palle alene i verden" dækker over ensomhedsfølelse 

blandt brugerne. 

Disse to udfordringer regner vi ud fra BASE modellen for organisatoriske problemer. 

Udfordringen er herefter at reducere dem til adfærdsproblemer og adfærdsmønstre, samt 

at sikre datapunkter og at der eksisterer kontekster vi kan arbejde med problemerne i 

("touch points"). 

I den forbindelse løb vi hurtigt ind i problemer med hensyn til (2) "Palle alene i verden": Det 

vidste sig meget svært at identificere adfærdsmæssige reaktioner på ensomhedsfølelse. 

Vi blev derfor nødt til at droppe at arbejde med denne problemstilling. I princippet kan ville 

man godt kunne arbejde på at påvirke følelser ud fra BASE modellen, men det er uhyre 

komplekst at måle en effekt. Alene af denne grund var det ikke oplagt at arbejde i denne 

retning, nu da sigtet med projektet var at udvikle og teste målbare initiativer.  

I stedet valgte vi at arbejde videre med to adfærdsmæssige problemer, der relaterer sig til 

værdiskabelse mellem brugerne. Det ene omhandler selvbetjeningsautomaten og det 

andet anbefalingsvognen. 
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Om arbejdet 

Da direkte observation af adfærd ikke var inden for projektets rammer, foregik Behavior-

fasen ved at trække på personalets erfaring og oplevelser med brugernes adfærd. Da 

udfordringerne vi beskæftigede os med foregår i den ubemandede åbningstid, var det 

naturligt begrænset hvilken mulighed vi havde for at sige noget om denne adfærd. 

Vi arbejdede overordnet med at forsøge identificere:    

 Hvad gør brugerne? 

 Hvad gør brugerne ikke? 

 Hvad ønsker vi at brugerne gør? 

Her ønsker vi at svare på, hvilken adfærd, der kan observeres og hvilken adfærd der 

kunne være et alternativ til den observerede adfærd. Der kunne f.eks. eksistere tre 

valgmuligheder, hvor vi ser brugerne vælge at udføre A men ikke B eller C. Som det sidste 

ønsker vi at identificere hvilken adfærd vi ønsker at brugerne udfører. I eksemplet kunne 

det være, at vi ønsker at mulighed B vælges i men ikke mulighed C. 

Vi beskæftigede os med disse spørgsmål i forhold til værdiskabelse mellem brugerne. Vi 

identificerede den adfærd brugerne udførte, hvilken adfærd de ikke udførte samt hvilken 

adfærd det ville være ønsket at de udførte.   

Ideelt ville man i Behavior-fasen observere direkte på adfærd i en kontekst og indsamle 

både kvalitativ og kvantitativ data til at beskrive adfærden. Dette var ikke muligt i de 

beskrevne cases, da vi specifikt beskæftigede os med situationer, hvor der ikke er noget 

personale tilstede til at observere. Dette sætter naturligt nogle begrænsninger for den 

adfærdsreduktion det bliver muligt at foretage. 

Selvbetjeningsautomaten: Den første case vi arbejdede med i forhold til værdiskabelse 

mellem brugerne handlede om, at få brugerne til at hjælpe hinanden ved 

selvbetjeningsautomaten, således at flere fik udlånt deres materiale korrekt og færre kom 

til at udløse alarmen. 

Baseret på erfaring var der enighed blandt projektdeltagerne om, at nogle af brugerne er i 

tvivl om hvordan selvbetjeningsautomaten skal benyttes og ikke får udlånt deres materiale 

korrekt. Når brugeren forlader biblioteket med ukorrekt udlånt materiale, udløses alarmen. 

I mange tilfælde vil hjælpen være til stede i form af andre brugere på biblioteket. Men 

problemet opstår alligevel, da de brugere, der potentielt kunne hjælpe andre holdt sig for 

sig selv (den observerede adfærd).   

Den alternative adfærd som brugerne ikke udførte og som vi gerne ville fremme, er at 

bede om hjælp, når de er i tvivl samt at de der ved hvordan automaten virker, hjælper de 
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som er i tvivl. 

Der er flere af brugerne som får problemer med selvbetjeningsautomaten, men bliver ikke 

hjulpet og beder ikke om hjælp. Dette er både frustrerende for brugeren og kan resultere i 

at han/hun forlader biblioteket uden at have udlånt det ønskede materiale korrekt. 

Anbefalingsvognen: Med dette eksperiment går vi ikke til et adfærdsproblem, da der ikke 

eksisterer noget. Vi forsøger derimod at introducere en mulighed for at brugerne kan 

skabe værdi for hinanden ved at anmelde bøger for hinanden og benytte sig af hinandens 

anmeldelser. Det vil sige: Der er ikke noget problem med uhensigtsmæssig adfærd. Vi 

prøver derimod at udnytte viden fra adfærdsvidenskab til at skabe en tiltalende mulighed 

hvorpå brugerne kan skabe værdi for hinanden. 

I denne fase blev der i samarbejde mellem projektdeltagerne og iNudgeyou udarbejdet 

beskrivelser af hvad brugerne gør på biblioteket i forhold til de to problemstillinger.    

Analysis (diagnosis) 

Analysis omhandler hvorfor?-hypoteser, dvs. hypoteser om hvorfor de mennesker, der 

medvirker i den studerede adfærd agerer netop som de gør. 

Analysis eller diagnose er den bærende komponent i BASE modellen, hvorfor man skal 

forvente at arbejde i denne fase størstedelen af tiden. Analysen foregår således i meget 

nært samspil med aktiviteterne i Behavior og Solution, og særligt bevæger man sig ofte 

tilbage til Behavior for at udbygge adfærdsdata med henblik på at understøtte eller afvise, 

de hvorfor?-hypoteser, der opstilles. Det betyder at efterhånden som man bliver klogere på 

hvorfor de mennesker der medvirker i den studerede adfærd agerer som de gør, så er det 

nødvendigt at vende tilbage til Behavior for at indhente yderligere data. 

Sigtet er at forklare den uønskede adfærd ud fra psykologiske præmisser snarere end 

økonomisk-rationelle præmisser eller personlige egenskaber. Konkret består det i, ligesom 

lægen gør, at trække på baggrundsviden om adfærdsmekanismer til at bidrage med den 

bedst mulige forklaring af adfærden. I sagens natur er det en fordel med stor viden 

omkring, hvad der påvirker adfærd. Men modellen tillader også lægmandsforståelse (eng: 

folk psychology) af problemstillinger. 

Case: Analysis (Diagnosis) 

På baggrund af den adfærd, der blev identificeret i Behavior-fasen udarbejdede vi en 

analyse, der forsøgte at svare på hvorfor brugerne agerer som de gør. Vi benyttede os her 

både af projektdeltagernes konkrete viden og erfaring med brugerne og konteksten og 

iNudgeyous viden om anvendt adfærdsvidenskab til at besvare vores hvorfor-spørgsmål.   
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Selvbetjeningsautomat: Vi ved at det betyder noget for folk, hvordan andre tænker om 

dem6. I samarbejde med projektdeltagerne sporede vi os ind på, at når brugerne ikke 

søgte hjælp til selvbetjeningsautomaten, kunne det ofte skyldes, at de følte, at andre ville 

synes de var dumme eller at de ikke kunne tillade sig at spørge om hjælp. 

Fænomenet bliver i psykologien beskrevet som 'pluralistisk ignorance'7. Det opstår i en 

gruppe når ingen gruppemedlemmer accepterer en given norm, men alle tror at alle andre 

accepterer den. I dette tilfælde er hypotesen dermed at alle tror at alle andre mener man 

ikke spørger hinanden til råds omkring selvbetjeningsautomaten. I realiteten er der dog 

ingen (eller kun få), der mener man ikke bør hjælpe hinanden. Ergo, normen eksisterer 

ikke og alle handler ud fra et falsk grundlag.  

Desuden er der andre barrierer til stede. Udlån ved selvbetjeningsautomaten kan opfattes 

som en meget privat transaktion - næsten som at benytte en pengeautomat. For nogen vil 

dette udgøre en barriere for at tilbyde hjælp, da det er for grænseoverskridende. 

En anden og mere lavpraktisk barriere er, hvis der ikke er andre brugere til stede i 

biblioteket eller i umiddelbar nærhed af selvbetjeningsautomaten.  

Anbefalingsvogn: I den anden case arbejdede vi ikke med et eksisterende problem. Vi 

forsøgte dermed at indføre et tilbud til brugerne, som de kan benytte til at skabe værdi for 

hinanden. Den bagvedliggende analyse i denne case beskæftiger sig også med sociale 

faktorer. Vi forsøgte her at besvare spørgsmålet ”Hvorfor skulle brugerne være 

interesserede i at anbefale og tage imod anbefalinger fra andre?”. 

Eftersom vi mennesker er enormt socialt orienterede, vil det sandsynligvis være af 

interesse for brugerne at gå på opdagelse i, hvad andre anbefaler. Vi ved, at anbefalinger 

og anmeldelser har betydning for hvilke bøger vi køber online, og antog derfor at brugerne 

ville være tilbøjelige til at vælge bøger på biblioteket, der var blevet anbefalet af andre 

brugere8. 

Et er at brugerne vil orientere sig mod anbefalingsvognen. Noget andet er imidlertid om og 

hvorfor brugerne ville levere indhold til den. Det er egentligt et godt spørgsmål. Der er 

trods alt ingen incitamenter forbundet med frivilligt at levere anbefalinger.  

                                                           
6
 DeWall, C. N., & Bushman, B. J. (2011). Social Acceptance and Rejection The Sweet and the Bitter. Current Directions 

in Psychological Science, 20(4), 256-260. 

7
 Hansen, P. G., Hendricks, V. F., & Rendsvig, R. K. (2013). Infostorms. Metaphilosophy, 44(3), 301-326. 

8
 Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. Journal of 

marketing research, 43(3), 345-354. 
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Svaret skal måske findes i vores menneskelige svaghed for tjenester, gaver og andre ting 

vi modtager. Vores svaghed består i at vi er tilbøjelige til at gengælde. Det er det, der på 

engelsk kaldes 'reciprocitet'9. I biblioteksøjemed oplever brugerne formodentligvis 

bibliotekets muligheder som noget de modtager. De er derfor tilbøjelige til at gengælde. 

Gengældelsen kan bestå i at passe godt på materialerne. Men den kunne også bestå i at 

levere anbefalinger til andre. 

Tillige, når vi investerer os personligt i et projekt, såsom fritidsaktiviteter eller opgaver, så 

afstedkommer vores personlige engagement frivillighed. Fænomenet kaldes 

'egokonsistens' og går ud på, at vi søger at være konsistente med os selv10. I kontekst af 

selvbetjeningshylden, så kunne en personlig investering i at læse en bog afstedkomme 

villighed til at foretage en anmeldelse. Egokonsistensen opstår når én handling (læsning af 

bog) påvirker ens selvbillede i en grad, hvor den næste handling forekommer naturlig 

(evaluering af bogens indhold). Egokonsistens kan føre til absurde situationer, når man 

stædigt vedholder sit standpunkt, fordi man én gang har offentligt tilkendegivet det. Men 

det kan også bruges til at forklare en række hverdagshandlinger. 

Solution 

Solution omhandler hvordan?-hypoteser, dvs. hypoteser til hvordan man kan ændre 

adfærden. Det er i denne fase at ideer sættes i spil og interventionen udvikles.  

I mange andre sammenhænge bliver løsningsudvikling associeret med kreative aktiviteter, 

hvor ud-af-boks-tænkning og vilde ideer er ønskeligt. Men når arbejdet i Behavior og især i 

Analysis (diagnosis) er foretaget tilstrækkeligt grundigt, er aktiviteterne i Solution i 

princippet ligetil: Det gælder om at identificere en løsning, der rammer diagnosen så 

effektivt som muligt. 

Den bedste løsning er den, der enten opløser eller overkommer de barrierer man har 

identificeret i diagnosticeringen. 

Tag fluen i urinalet fra lufthavnen i Amsterdam. Hvis vi antager at dette nudge er udviklet i 

en lignende proces, så skal der foreligge en diagnose til grund for interventionen - altså et 

godt svar på spørgsmålet hvorfor tisser mænd ved siden af? Svaret/diagnosen, er mangel 

på fokus. Mænd har simpelthen fokus det forkerte sted på det tidspunkt. Løsningen, i form 

af billedet af fluen, sørger for at rette op på det problem. Tillige er det handlingsanvisende, 

idet når man rammer området, hvor fluen sidder, er tilbagesprøjtet mindst. 

                                                           
9
 Cialdini, R. B. (2001). Influence: Science and practice. Boston: Allyn & Bacon. 

10
 Ibid. 
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Et andet eksempel, hvor en diagnose meget elegant er blevet omsat er i forbindelse med 

grønne initiativer blandt boligejere i England. Her var det målet at få boligejerne til at 

isolere deres lofter, da manglende loftsisolering er en stor synder når det kommer til 

energispild. Forskellige elementer blev forsøgt, herunder en rabatordning - men uden held. 

Det var først da den rigtige diagnose blev stillet, at udfordringen kunne løses.  

Selvom penge i form af rabatordninger almindeligvis er en stor motivator, så blegnede den 

motivation i forhold til den psykologiske barriere folk forbinder med loftisolering, nemlig 

ragelse. De fleste benytter deres loftsrum til opbevaring. Og da det ikke er et synligt sted, 

opstår der for mange et rodet, uoverskuelig rum. Folkene bag initiativet indså at de her 

havde fat i den rigtige diagnose af problemet. Husejerne får ikke isoleret deres loft, da de 

derigennem bliver tvunget til at slæbe og tage stilling til al det ragelse de har stående. 

Hernæst var det opgaven at identificere en passende løsning, der kunne overkomme 

diagnosen. Den kom i form af at tilbyde flyttemænd til at slæbe al ragelse ned fra loftet for 

at lade husejerne beslutte, hvad der skulle gemmes og hvad der skulle smides ud, før 

flyttemændene igen slæbte ting op på loftet. 

Havde man kun fokuseret på de økonomiske faktorer i forbindelse med loftsisolering og 

ignoreret de psykologiske (frygten for sit eget ragelse) var problemet måske aldrig være 

blevet løst. 

Case: Solution 

I Solution-fasen ønsker vi at identificere interventioner, der matcher diagnosen. Resultatet 

udspringer af samarbejde projektdeltagerne og iNudgeyou, samt praktiske muligheder og 

begrænsninger. 

Selvbetjeningsautomat: Interventionen består i at opsætte en række plakater med 

budskaber, der informerer brugeren om hvilken norm der forventes bliver overholdt på 

biblioteket. Det forventede resultat er, at flere brugere retter sig efter den norm, der 

kommunikeres gennem plakaterne: at man på biblioteket hjælper hinanden, når nogen 

oplever problemer med selvbetjeningsautomat. 

Interventionen sigter på at opløse den pluralistiske arrogance, altså den fejlagtige tro at 

det ikke er velset at spørge andre brugere om hjælp. 

Formålet med interventionen er at afprøve hvorvidt plakater, med normative budskaber får 

flere brugere til at hjælpe hinanden med problemer med selvbetjeningsautomaten. 

Anbefalingsvognen: Interventionen består i at introducere et vurderingssystem, som 

brugerne opfordres til at benytte, når de afleverer deres lånte materiale. 
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Vurderingssystemet består af små klistermærker i farverne rød, gul og grøn, som brugeren 

opfordres til at placere på et stykke afleveret materiale for at angive om brugeren syntes, 

at det givne materiale var henholdsvis dårligt, nogenlunde eller anbefalelsesværdigt. 

Trafiklysfarverne er lette for enhver at forstå. Vi valgte at give brugerne mulighed for at 

vælge mellem tre muligheder i stedet for kun at vælge om en bog skal eller ikke skal have 

et grønt klistermærke. På den måde får brugerne i højere grad mulighed for at give deres 

mening til kende og det tror vi på vil gøre systemet mere tiltrækkende. 

De stykker materiale som brugerne sætter grønne klistermærker på vil brugerne, via en 

synlig plakat, blive opfordret til at placere på en anbefalingsvogn. Personalet vil ligeledes 

placere materialer med grønne klistermærker på anbefalingsvognen. 

Ideen er at brugeren møder de placerede materialer, hvilket er tiltænkt som blikfang. Dels 

for at de undersøger anbefalingsvognens materialer med henblik på at gøre brug af 

anbefalingerne og låne materialer med hjem. Dels for at gøre opmærksom på funktionen 

for dem, der har materialer de er villige til at give anbefaling af. Vi afhænger i denne 

intervention af om reciprocitet (gengældelse) og egokonsistens er tilstrækkeligt stærke til 

at opretholde den udskiftning, der er nødvendig for at opretholde dynamikken i 

anbefalingsvognen. 

Experiment 

Experiment fasen er den sidste fase af BASE-modellen og dækker over aktiviteter, der 

sigter på at afdække om (og i hvor høj grad) interventionen har virket som tilsigtet. 

Denne fase går ud på at formulere (som regel) kvantitative hypoteser om hvordan man 

forventer interventionen vil fungere. Et eksempel kan være at en bestemt adfærd vil falde 

eller stige. Disse hypoteser danner udgangspunktet for valg af både målepunkter, 

eksperimentdesigns og tests.   

Målepunkter: Når hypoteserne er genereret, begynder man således at undersøge, hvilken 

data man skal bruge. Dette resulterer i en række målepunkter, eller parametre, som man 

undersøger om interventionen påvirker. Der eksisterer forskellige typer data. 

Grundlæggende er vi interesserede i at finde målepunkter, der knytter sig så tæt som 

muligt på selve adfærden, frem for konsekvensen af adfærden. F.eks. er antallet af tryk på 

en stikkontakt udtryk for adfærdsdata, mens elregningen (faldende, jævn eller stigende) er 

udtryk for konsekvensdata. For at være så sikker på at en intervention (der angår 

lysforbrug) virker, er det enten ønskværdigt eller nødvendigt at måle på antal tryk på en 

stikkontakt, idet konsekvensdataen (elforbruget) bliver påvirket af en række andre kilder og 

faktorer. 
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Afhængigt af situationen kan dataindsamlingen være en lang periode med kolde nætter og 

kliktællere, eller 10 minutter med data-træk fra IT-afdelingen. 

Eksperimentdesign: For at sikre at man bliver klogere på éns hypotese, opstiller man et 

eksperimentdesign. Eksperimentdesigns går ud på at isolere effekter, for at teste forskelle 

og/eller ligheder i to eller flere scenarier. Målet er at minimere usikkerhederne omkring éns 

resultat.  

Ideelt set vil man tage et udsnit (af befolkningen, af brugere, osv.) og tilfældigt udvælge 

dem til minimum to grupper. Den ene gruppe er en kontrolgruppe, dvs. dem gør vi ikke 

noget ved. Den eller de andre gruppe(r) er interventionsgruppe(r), dvs. vi udsætter dem for 

en intervention, som består i en forskel fra kontrolgruppen. Dette er f.eks. et meget typisk 

eksperimentdesign til at teste effekten af medicinske medikamenter - én gruppe (kontrol) 

med standardbehandlingen og den anden (intervention) med den nye behandling. Hvis der 

viser sig forskel på effekten i de to grupper, så kan vi være meget sikre på at forskellen 

skyldes de forskellige behandlinger.  

Grunden til den høje sikkerhed er at 

gruppedeltagerne er tilfældigt delt op i 

grupperne. Derved er vi (matematisk) 

sikre på at der ikke er konsistente 

forskelle mellem, hvem der er i de to 

grupper. 

Ofte er det dog ikke muligt at køre 

eksperimenter på denne måde. Da 

gælder det om at være kritisk og afgøre 

om andre faktorer end interventionen kan 

være skyld i resultatet. F.eks. vil et forsøg 

med salg af marcipan, hvor 

kontrolperioden ligger i november og 

interventionsperioden i december 

sandsynligvis vise en stigning i salg af 

marcipan for interventionsperioden. Men 

salget af marcipan ville alt andet lige have 

steget alligevel. Hvis eksperimentdesignet 

ikke tager højde for den slags faktorer, 

kan vi ikke stole på resultatet. 

 

Om statistisk signifikans: 

Når en effekt er statistisk signifikant betyder det to 

ting: (1) At det er meget usandsynligt at effekten er 

udtryk for et tilfældigt udsving. (2) At effekten i éns 

forsøg sandsynligvis er udtryk for den 

effektstørrelsen man ville se, hvis man kørte 

forsøget på hele populationen (i dette tilfælde alle 

biblioteker). 

 

Den mere tekniske ramme om statistisk signifikans 

skyldes formålet med at køre et eksperiment: Når vi 

tester vores interventioner har vi to hypoteser. Den 

første er vores eksperimentelle hypotese; denne 

hypotese er, at vores intervention har en effekt. Den 

anden hypotese er nulhypotesen; denne hypotese er 

at interventionen ikke har en effekt. I et eksperiment 

forsøger man altid at afvise nulhypotesen. Når et 

resultat er statistisk signifikant betyder det, at 

sandsynligheden for at resultatet er et udtryk for 

tilfældighed og at nulhypotesen er sand, er tilpas lille 

(i dette tilfælde 5% eller lavere).  
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Test: Når både målepunkter og eksperimentdesign er blevet gennemarbejdet, vil ens data 

forhåbentlig være i stand til at svare på om ens hypotese var korrekt og hvor godt den 

virkede. Dog er der stadig risiko for usikkerheder omkring resultatet, da man i statistik 

opererer med et naturligt udsving i resultater. Det er derfor nødvendigt at foretage en 

statistisk udregning på resultatet for at tjekke om resultatet er et resultat af interventionen 

eller tilfældighed. 

Protokol: Protokollen er et dokument, der samler informationerne om datapunkter, 

observations- og målemetoder, samt eksperimentdesign. 

Case: Experiment 

De overordnede rammer for eksperimenterne blev udarbejdet i samarbejde mellem 

bibliotekerne og iNudgeyou. Herefter udarbejdede iNudgeyou protokoller og det færdige 

design. Bibliotekerne bistod i denne fase med information om mulige målepunkter. 

Bibliotekerne indsamlede selv data og iNudgeyou behandlede dem efterfølgende. 

Selvbetjeningsautomat:  

Eksperimentet sammenholdt to perioder – en kontrolperiode og en interventionsperiode – 

for at se om det normative budskab havde en effekt. 

Kontrolperioden udgør en baseline - standardsituationen - som vi tester interventionen op 

imod. I kontrolperioden skulle miljøet derfor være som det normalt er, uden nogle 

ændringer. Interventionsperioden var, hvor plakaterne blev opsat. Alt andet ved miljøet 

forblev uændret, således at vi kunne regne med, at eventuelle ændringer i det målte 

skyldes plakaterne. 

For at undersøge om norm-plakaterne fik brugerne til i højere grad at hjælpe hinanden, 

havde vi besluttet at måle på hvor mange alarmer der blev udløst over to perioder á to 

uger. Rationalet er, at hvis brugerne hjælper hinanden mere, vil der være færre brugere 

som udløser alarmen ved en fejl. Vi testede derfor om der blev udløst flere alarmer i 

kontrolperioden (uden plakaterne), end i interventionsperioden (når plakaterne var oppe). 
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Figur 1. Grafen viser antallet udløste alarmer i kontrol- og interventionsperioden for alle 3 

deltagende biblioteker i fase 1. 

 

I kontrolperioden gik der i de tre biblioteker til sammen 40 alarmer. I interventionsperioden 

var dette tal 26. Vi kunne ikke på denne baggrund konkludere at forskellen ikke var et 

resultat af naturlige forskelle i antallet af alarmer. Vi kørte derfor en fase 2, da vi 

forventede at effekten af interventionen ville vokse med tiden. 

I fase 2 var der 16 udløste alarmer. Denne gang viste den statistiske test at forskellen på 

antallet af alarmer i de to perioder var reel og vi konkluderede at interventionen havde haft 

en effekt. I fase 2 af interventionsperioden ser vi således et fald i antallet af udløste 

alarmer på 60 %, relativt til kontrolperioden. 
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Figur 2. Grafen viser antallet udløste alarmer i kontrol- og interventionsperioden for alle 3 

deltagende biblioteker. 

Anbefalingsvognen: I testen af anbefalingsvognen forsøgte vi ikke at teste den op imod 

noget andet, da vi prøvede at indføre et helt nyt system. Formålet med eksperimentet var 

derfor at afprøve, om et anbefalingssystem ville blive brugt af brugerne samt at etablere et 

udgangspunkt for fremtidige forsøg med anbefalingssystemer. Det vi var interesserede i at 

få svar på var derfor: 

1. Om brugerne ville benytte sig af muligheden for at anmelde. 

2. Om brugerne ville benytte sig af andres anmeldelser og låne det anmeldte 

materiale. 

3. Om der ville opstå en balance mellem de anmeldelser, der kom ind og det anmeldte 

materiale som blev lånt ud. 

I data-analysen har vi kigget på forholdet mellem opsatte og nedtagne bøger, for at se om 

lysten til at anbefale og modtage anbefalinger er nogenlunde lige. De to grafer viser 

forholdet mellem opsatte og nedtagne bøger. Graferne afspejler at (A) anbefalingsvognen 

bliver brugt mere i fase 2 og (B) en større andel af de opsatte bøger bliver taget ned i fase 

2. Dette ses ligeledes i tabel 1, hvor ratioen (forholdet mellem opsætning og nedtagning) 

ændrer sig fra 0,51 til 0,75, samt at det daglige antal opsatte og nedtagne bøger generelt 

stiger. 
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Figur 1. Grafen viser det akkumulerede antal opsat og nedtaget materiale for alle 3 

deltagende biblioteker i fase 1. 

 
Figur 2. Grafen viser det akkumulerede antal opsat og nedtaget materiale for alle 3 

deltagende biblioteker i fase 2. 
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Overordnet vurderer vi at de for projektet kritiske Experiment-aktiviteter forløb rigtig godt. 

Det var data-mæssigt en svær situation, da vi arbejdede med cases, hvor vi ikke kunne 

observere direkte på adfærd. Bibliotekerne var pålidelige i data-indsamlingen og holdt sig 

generelt til protokollen. Tilsammen danner det en god mulighed for at benytte sig af en 

eksperimentel tilgang på biblioteker fremadrettet.
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Case opsummering: Selvbetjeningsautomaten 

Brugeren kan ikke på samme måde støtte sig op ad personalet i de 

ubemandede timer og må således sættes i stand til at hjælpe sig selv og 

andre brugere. Denne del af projektet sigter specifikt på at øge brugernes 

tendens til at hjælpe hinanden ved bibliotekernes selvbetjeningsautomat. 

Problem og diagnose 

En diagnose i denne kontekst er en beskrivelse af hvilken adfærd folk udfører, 

der skaber det problem vi arbejder med. Ydermere indeholder den en analyse 

af hvilke faktorer, der medvirker i, at denne adfærd kommer til udtryk. 

Der er flere af brugerne som får problemer med selvbetjeningsautomaten, 

men bliver ikke hjulpet og beder ikke om hjælp. Dette er både frustrerende for 

brugeren og kan resultere i at han/hun forlader biblioteket uden at have udlånt 

det ønskede materiale korrekt. Diagnosen er opdelt i to: Det ene element af 

problemet bliver skabt af at det forventes at man bør kunne betjene 

selvbetjeningsautomaten alene, således at man frygter at fremstå 

inkompetent/dum, hvis man ikke kan finde ud af det. Dette fører til at man 

forsøger at skjule eventuelle problemer og ikke spørger om hjælp. Den anden 

del af diagnosen er, at folk som eventuelt ville kunne hjælpe ikke lægger 

mærke til, at behovet er der, eller har motivationen til at hjælpe. 

Beskrivelse af eksperimentet 

Interventionen består i at opsætte en række plakater med budskaber, der 

informerer brugeren om hvilken norm der forventes bliver overholdt på 

biblioteket. Det forventede resultat er, at flere brugere retter sig efter den 

norm, der kommunikeres gennem plakaterne: at man på biblioteket hjælper 

hinanden, når nogen har problemer med selvbetjeningsautomat. 

Eksperimentet sammenholder to konditioner – en kontrolkondition og en 

interventionskondition – for at se om det normative budskab har en effekt. 

Kontrolkonditionen udgør en baseline som vi tester interventionen op imod. I 

kontrolkonditionen skal miljøet derfor være som det normalt er, uden nogle 

ændringer. 
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Interventionskonditionen er hvor plakaterne opsættes. Alt andet ved miljøet 

skal forblive uændret, således at vi kan slutte, at eventuelle ændringer i det 

målte skyldes plakaterne og således er et resultat af vores intervention, 

Præcisering af eksperimentets sigte 

Formålet med eksperimentet er at afprøve hvorvidt plakater, med normative 

budskaber får flere brugere til at hjælpe hinanden med problemer med 

selvbetjeningsautomaten. 

Valg af biblioteker 

Bibliotekerne er blevet udvalgt til eksperimentet med det sigte at have 

biblioteker af forskellig størrelse og brugerbase at udføre eksperimentet på. 

På følgende graf ses besøgstallet for de tre biblioteker i denne case: 

 

 
Figur 1. viser besøgstallet i kontrolfasen for de tre biblioteker 

  

Som grafen viser er der noget større aktivitet på Nexø bibliotek, mens 

Skælskør og Svaneke har en sammenlignelig mængde aktivitet. 

 

På de følgende grafer ses antallet af udløste alarmer som procent af antallet 

af besøgende. Disse viser, hvordan andelen af udløste alarmer falder som 

faserne skrider frem.  
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Figur 2. viser antallet af alarmer som procent af antallet af besøgende på 

Neksø bibliotek i de tre perioder. 

 

 

Figur 3. viser antallet af alarmer som procent af antallet af besøgende på 

Svaneke bibliotek i de tre perioder. 
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Figur 4. viser antallet af alarmer som procent af antallet af besøgende på 

Skælskør bibliotek i de tre perioder. 
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Case opsummering: Anbefalingsvogn 

Eksperimentet vil teste et bedømmelsessystem, der vil give brugerne 

mulighed for at anmelde lånt materiale, når de afleverer det samt benytte sig 

af andre brugeres anmeldelser til at finde nyt materiale. 

Problem og diagnose 

Med dette eksperiment går vi ikke til et adfærdsproblem, da der ikke 

eksisterer noget. Vi forsøger derimod at introducere en mulighed for at 

brugerne kan skabe værdi for hinanden ved at anmelde bøger for hinanden 

og benytte sig af hinandens anmeldelser. 

Beskrivelse af eksperimentet 

Eksperimentet består i at introducere et vurderingssystem, som brugerne 

opfordres til at benytte, når de afleverer deres lånte materiale. 

Vurderingssystemet vil bestå af små klistermærker i farverne rød, gul og grøn, 

som brugeren opfordres til at placere på et stykke afleveret materiale for at 

angive om brugeren syntes, at det givne materiale var henholdsvis dårligt, 

nogenlunde eller anbefalelsesværdigt. 

De stykker materiale som brugerne sætter grønne klistermærker på vil 

brugerne, via en synlig plakat, blive opfordret til at placere på en 

anbefalingsvogn. 

Personalet vil ligeledes placere bøger med grønne klistermærker på 

anbefalingsvogn. 

Præcisering af eksperimentets sigte 

Formålet med eksperimentet er at afprøve, om et anbefalingssystem vil blive 

brugt af brugerne samt at etablere et udgangspunkt for fremtidige forsøg med 

anbefalingssystemer. Det vi er interesserede i at få svar på er: 

 Om brugerne vil benytte sig af muligheden for at anmelde. 

 Om brugerne vil benytte sig af andres anmeldelser og låne det anmeldte 

materiale. 

Om der opstår en balance mellem de anmeldelser, der kommer ind og det 

anmeldte materiale som lånes. 
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Valg af biblioteker 

Ligesom i den første case er bibliotekerne blevet udvalgt til eksperimentet 

med det sigte at have biblioteker af forskellig størrelse og brugerbase at 

udføre eksperimentet på. 

For denne case er udlån det mest interessante mål for aktivitet på biblioteket. 

Udlån for de tre biblioteker tilknyttet casen er afbilledet i denne graf:  

 

Figur 1. viser udlånstallet i fase 1  for de tre biblioteker. 

 

Som det ses på grafen, er der stor forskel på aktiviteten i udlån på de tre 

biblioteker.  

På de følgende to grafer ses mængden af opsat og nedtaget materiale på de 

tre biblioteker. Graferne viser, at mængden af opsat og nedtaget materiale 

ligger meget tættere mellem de tre biblioteker end udlånet. 
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Figur 2. viser mængden af opsat materiale i fase 1 for de tre biblioteker 

 

Figur 3. viser mængden af nedtaget materiale i fase 1 for de tre biblioteker 
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Perspektiv: Biblioteket og adfærd 

Biblioteket er en institution, der er ældre end demokratiet. Men ligesom i demokratiet, er 

der mange udgaver af, hvad et bibliotek er, hvordan det er indrettet og hvilke funktioner 

det har. Biblioteket et foranderligt sted, hvor det ikke mindst i nyere tid har skullet undergå 

større forandringer for at imødekomme den teknologiske udvikling.  

Det er dog ikke kun teknologien, der påvirker bibliotekernes virke. Biblioteket bliver til 

stadighed udvidet som platform, således at udlån ikke længere står alene som 

kerneydelse. Det moderne bibliotek udbyder kulturelle arrangementer, undervisning og 

andre sociale tilbud. Derudover udfører visse biblioteket også funktioner som 

centraladministrative eller kommunale organer ellers traditionelt har stået for (såsom 

fornyelse af pas og kørekort). 

Forandring af denne størrelse stiller store krav til både organisationen og arkitekturen - og 

dermed også brugerne. Brugerne skal kunne navigere i de initiativer udviklingen 

afstedkommer. I den forbindelse opstår der alt andet lige adfærdsmæssige udfordringer. 

Et initiativ, der medfører en særlig type problemstillinger er det selvbetjente biblioteksrum. 

I sagens natur er brugeren fraskåret den fysiske tilstedeværelse af kyndigt 

bibliotekspersonale. Det stiller krav til udformning af rum og funktioner for at lykkes så 

friktionsfrit som muligt. Det er i det selvbetjente tidsrum at initiativerne i denne rapport er 

gennemført. Men principperne bag udviklingen af initiativerne vil alt andet lige kunne 

overføres til en lang række andre problemstillinger i biblioteksrummet. 

Som det gerne skulle være klart på dette sted i rapporten, så omhandler nudge-tilgangen 

menneskelig adfærd. Mere specifikt, er det primært uhensigtsmæssig adfærd, som 

tilgangen sigter på at påvirke. Uhensigtsmæssig adfærd burde i princippet være den 

nemmeste type adfærd at påvirke, idet folk jo burde være medspillere frem for modspillere 

til at ændre adfærden. Men den moderne adfærdsforskning viser imidlertid at verden er 

mere kompleks som så. En persons attitude afhænger bl.a. af  

 om fokus er på kort- eller langsigtede præferencer i tilfælde, hvor de ikke er ens, 

 om personen er i en "varm" eller "kold" tilstand, hvor varme tilstande dækker over 

følelsesmæssigt påvirkede tilstande, som medfører tab af selvkontrol og viljestyrke, 

 og om vi som mennesker i virkeligheden er i stand til at afgøre om en given 

handling er hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig i en kompleks verden. 
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I kontekst af biblioteket, er situationen dog ofte anderledes simpel - i hvert fald i princippet. 

Brugerne har et behov, som kan tilfredsstilles inden for bibliotekets rammer. Opgaven er 

for biblioteket og brugeren i "samarbejde" at løse dette behov.  

Noget, der er udslagsgivende til at guide brugerne effektivt igennem et biblioteksrum er 

indeholdt i begrebet 'stimulus-respons kompatibilitet'. Begrebet dækker over i hvor høj 

grad en brugers oplevelse af omgivelserne er i overensstemmelse med den nødvendige 

handling. Hvis stimulus-respons kompatibiliteten er høj, betyder det at reaktionstiden er 

kort og typisk at færre kognitive ressourcer (hjernekraft) skal i benyttes. 

Dette betyder i praksis, at biblioteksrummet bør indrettes ud fra designprincipper, der har 

den menneskelige interaktion med rummet, samt brugerne og personalet for øje. Helt i 

overensstemmelse med sigtet med nudging. Eksempler på den slags design og arkitektur 

finder man desuden indenfor områder såsom industrielt design, computersoftware, way-

finding systemer og oversigtskort som f.eks. Londons Undergrundsbaner, hvor kompleks 

information bliver struktureret på en intuitiv og overskuelig vis. 

Heldigvis er biblioteket en arena, hvor mulighederne for forsøg er mange og 

begrænsninger i forhold til udformning er relativt små. Det medfører at biblioteket selv er 

en glimrende arena til at udvikle og teste nye initiativer. Derudover er biblioteket også 

tilstede andre steder, hvor mulighederne ligeledes er til stede: På Internettet, i ekstern 

kommunikation, i SMS'er i forbindelse med udlån, i emails, osv.. Hvert af disse elementer 

udgør en arena til initiativer, der sigter på at skabe eller ændre adfærd hos brugerne. 

Der er endvidere et stort potentiale i at foretage optimeringer. Brugerflowet er relativt stort i 

mange biblioteker. Men hvad vigtigere er, at holdbare løsninger kan adopteres af andre 

biblioteker. På den måde er der rig mulighed for erfaringsudveksling. Hvad der for ét 

bibliotek er et eksperiment, kan for andre blive fremtidens praksis. 
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Begrebsliste 

 

Adfærd. En samlebetegnelse for alle typer handlinger, valg, vaner og rutiner. 

Adfærdsmønstre. En adfærd eller række af adfærd indlejret i en kontekst. 

Adfærdsreduktion. I adfærdsreduktionen af et organisatorisk problem arbejder man med 

at bryde det organisatoriske problem ned til de underlæggende adfærdsmønstre. 

Adfærdsøkonomi. En akademisk disciplin der går ud på at undersøge økonomiske 

beslutninger fra et psykologisk perspektiv. 

Arena. En arena er den kontekst, hvorigennem initiativet søger at påvirke adfærd. En 

arena kan f.eks. være de fysiske rammer, et brev, en hjemmeside eller en 

indberetningsløsning. 

Diagnose. Diagnosen søger at forklare den uønskede adfærd ud fra psykologiske 

præmisser (snarere end økonomisk-rationelle præmisser eller personlige egenskaber). 

Nudge. Et forsøg på at ændre adfærd uden brug af incitamentsstyring eller begrænsning 

af valgmuligheder.  

Nulhypotese. En hypotese om at vores intervention ikke har nogen effekt. Denne 

hypotese forsøger vi at afvise for at vise at interventionen virker. 

Organisatorisk problem. En type problemidentifikation, hvor konsekvenserne (af f.eks. 

adfærd) er udgangspunktet. Organisatoriske problemer beskrives om regel i termer og tal 

der angår, hvilke konsekvenser problemet har for organisationen. 

Uhensigtsmæssig adfærd. Uhensigtsmæssig adfærd er karakteriseret ved at personen, 

hvis adfærd man vil påvirke, er enig i målet med påvirkningen. Adfærden er altså 

uhensigtsmæssig set fra personens perspektiv. 

Uønsket adfærd. Den adfærd som initiativet gerne vil ændre. Uønsket adfærd kan f.eks. 

være ukorrekt afbenyttelse af udlånsmaskine. Uønsket adfærd kan både være, at folk gør 

noget for meget, for lidt eller slet ikke. 
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Kapitel 5: Aktiviteter 

1. Projektdag:  

Da aftalen med iNudgeyou faldt på plads, var noget af det første der blev planlagt en 

workshopdag for alle projektdeltagerne samt de tre af INY´s medarbejdere, der er arbejdet 

sammen med. Her introducerede INY forskellige ekspempler på anvendt adfærdsforskning 

samt Base-modellen: Behavior, Analysis, Solution, Experiment for projektgruppen og et 

worksheet (bilag 3). Denne model arbejdede projektgruppen efterfølgende ud fra, da 

gruppens ideer og udkast til cases blev bearbejdet til oplæg til INY´s videre arbejde med 

eksperimentprotokoller (bilag 4 + 5).  

2. Cases:                                                                                     

Som en stor del af projektet skulle der afprøves 2 cases på mindst 3 

biblioteker/selvbetjente biblioteksrum og projektgruppen brugte en del tid på de første 

møder til at identificere relevante problemstillinger i forhold til problemfyldt adfærd versus 

”ideel” eller ønskelig adfærd. 

To overordnede problemstillinger viste sig at være relevante for alle 5 projektdeltageres 

biblioteker:  

 Det selvbetjente bibliotek er karakteriseret ved at der ikke er personale til stede i 

hele åbningstiden, dvs. den personlige formidling mellem personale og bruger er 

ikke altid mulig og den aktivitet, der udløses i det personlige møde mellem 

personale og bruger, sker således heller ikke. 

 

Projektgruppen opstillede denne ”ønskeliste” for adfærd og aktivitet i det 

selvbetjente biblioteksrum: 

 

-Brugerne ”bruger” rummet, dvs. kommer rundt, går på opdagelse. 

-Brugerne ”indtager” rummet, dvs. selv bidrager/tager initiativ til oplevelser og 

aktiviteter, der kan berige andre brugeres biblioteksoplevelse. 

-Brugerne ”hjælper hinanden”, f.eks. i form af konkret hjælp.  

 

 Mange brugere opholder sig meget kort tid på biblioteket og dermed ”opdager” de 

ikke alle de tilbud, som også det selvbetjente bibliotek rummer. Der kan være 

mange grunde til de korte besøg, og en af dem kunne være, at man føler sig alene 

og måske endda ensom i et selvbetjent rum, altså en form for utryghedsfølelse. 

Denne følelse kaldte vi ”Palle-alene-i-verden”, dvs. muligvis en følelse af frihed, 

men for de fleste måske især en følelse af at være overladt til sig selv uden 

mulighed for assistance og hjælp.  
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Efter projektdagen med INY, hvor vi arbejdede specifikt med BASE-modellen i forhold til 

de ovennævnte problemstillinger, måtte vi erkende at modellen ikke er specielt egnet til 

problemstillingen Palle-alene-i-verden, som handler om følelser. 

Der er flere grunde til dette: 

 Kunne ikke identificere et brugbart touchpoint 

 Kunne ikke måle en eventuel effekt af en intervention 

 Ingen præcis evidens for at der er et problem – kun en fornemmelse blandt 

projektdeltagerne 

 Ikke ressourcer til at måle, om der er et reelt problem 

 

Derfor besluttede projektgruppen i samarbejde med INY ikke at gå videre med denne 

problemstilling og i stedet fokusere på problemstilling 1: Mangel på hjælp i det selvbetjente 

rum og herunder arbejde videre med to cases:  

 Case 1 Selvbetjeningsautomat: brugernes udfordringer ved brug af 

selvbetjeningsautomat   

 Case 2 Anbefalingsvogn: ønsket om øget aktivitet imellem brugerne.  

En tidsplan blev besluttet og INY præsenterede eksperimentprotokoller for begge cases 

(bilag 4 + 5).  

 

Case 1 blev afviklet i november – december 2014, med først 2 ugers kontrolperiode (3. – 

16. nov.), hvor der blev indsamlet data for antal besøgende samt antal gange gates blev 

udløst. Dernæst blev ophængt plakater med det enkle budskab f.eks.: Her hjælper 

brugerne hinanden. Plakaterne blev sat op forskellige steder på de tre deltagende 

biblioteker, f.eks. på selvbetjeningsautomat og indgangsparti.  
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Selvbetjeningsautomat,                    Indgangsparti, Nexø Bibliotek,  

Skælskør Bibliotek, Slagelse            Bornholm 

 

Data for de efterfølgende uger (24. nov. – 10. dec.) blev indsamlet og sammenlignet med 

kontrolperioden. Dernæst blev interventionsperioden gentaget efter jul i yderligere 2 uger 

(5. - 18. jan.) og data indsamlet igen. Som det kan ses i graferne i kap. 4 s 30-31 faldt 

antallet af gatealarmer i 1. interventionsperiode og yderligere i 2. periode og dette gjaldt 

alle tre casebiblioteker. I forhold til antallet af brugere var der bedst resultat i Nexø, som 

også er det bibliotek med flest besøgene. Det skal pointeres at forsøgene med plakater 

ikke blev omtalt af personalet overfor brugerne samt på ingen måde blev annonceret eller 

reklameret for hverken på stedet, i pressen eller andre steder.  

I forbindelse med dataindsamling har projektdeltagerne også noteret eventuelle 

bemærkninger, men der er ikke registreret nogen kommentarer fra brugerne om 

budskaberne. Naturligvis kan vi ikke afgøre om brugerne har talt om det indbyrdes, da vi 

ikke har kunnet gennemføre observationer og heller ikke har haft mulighed for at følge op 

på casen f.eks. med brugerinterview. Observationer kunne have været brugt men alene 

tilstedeværelsen af et andet menneske i rummet, kunne forrykke hele billedet af forløbet. 

Billeder fra overvågningskameraer er ikke tilladt at bruge, så de kan ikke bruges til 

dokumentation/dataindsamling. 

 

Der er naturligvis mulige fejlkilder i dette forsøg, der kan tænkes mange forskellige 

forklaringer på at færre gatealarmer udløses i interventionsperioden, f.eks. at brugerne 

bliver vant til at bruge selvbetjeningsautomaten. Dog er selvbetjent åbent kun et nyt tiltag 

på Skælskør Bibliotek (fra oktober 2014), bibliotekerne i både Nexø og Svaneke har haft 
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tilbuddet i mange år. Desuden falder forsøget til jorden, hvis der ikke er andre mennesker 

til stede i rummet til at hjælpe, når der behov.  

 

Case 2 Anbefalingsvogn: Som nævnt i kap. 4, s 18 baseres denne case ikke på et 

adfærdsmæssigt problem men derimod på et ønske om at skabe yderligere aktivitet 

brugerne imellem, da der nu ikke længere så ofte er personale til stede.  

Formidling af litteratur er en traditionel basisydelse på folkebiblioteker og i case 2 giver vi 

borgerne mulighed for at berige andre borgeres besøg på biblioteket samt forhåbentlig 

deres læseoplevelse. 

Som beskrevet i eksperimentprotokollen (bilag 5) arbejdede vi her med en 

anbefalingsvogn, der blev placeret i nærheden af selvbetjeningsautomaten på de tre 

deltagende biblioteker. Ved siden af vognen blev placeret en kort beskrivelse, se billede, 

samt klistermærker i farverne grøn, gul og rød. Selvom vi i eksperimentet kun skulle bruge 

de grønne klistermærker, anbefalede INU at bruge alle tre trafiklys-farver, da det, ifølge 

INU, kan være lettere at skulle vælge mellem flere farver klistermærker frem for at vælge 

mellem at sætte et grønt mærke på bogen eller ikke sætte mærke på bogen. Undervejs i 

forløbet kunne vi se at de gule og røde mærker stort set ikke blev brugt. 
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Opslag, Ågerup Bibliotek, Roskilde              Anbefalingsvogn, Nørre Alslev, Guldborgsund 

 

I denne case arbejde vi ikke med en kontrolperiode men talte antal bøger med grønt 

klistermærke, der blev henholdsvis sat på vogn og taget fra vogn. Data blev optalt vha. 

foto, der blev taget en gang dagligt i en 2-ugers periode samt optælling af klistermærker. I 

den første periode af forsøget blev der sat en del bøger på vognen, men der blev ikke lånt 

så mange. Dette ændrede sig i 2. periode, hvor vi havde peppet vognene op med grønt på 

forskellige vis, se billede: 

      
Grøn vogn på Nørre Alslev Bibliotek, Guldborgsund 

I 2. periode blev der lånt flittigere fra vognene og det betød naturligvis en bedre udskiftning 

af bøgerne. Der blev også i begge perioder indsamlet bemærkninger eller kommentarer fra 
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brugerne, men disse var bemærkelsesværdigt sparsomme. På Ågerup Bibliotek blev der 

observeret en mor, der forklarede sin søn, hvad klistermærkerne skulle bruges til, men hun 

satte ikke selv et mærke på en af sine afleverede bøger. Det ser generelt ud til at folk er 

mere interesserede i at anbefale til andre end modtage. Kan det skyldes at anonyme 

anbefalinger (unavngivne biblioteksbrugere) ikke har så stor appel, som anbefalinger fra 

bibliotekaren eller en f.eks. anmeldelse i avisen? Dette kunne være interessant at 

undersøge nærmere. Projektgruppen har forestillet sig at samme bog kunne få flere 

klistermærker, men dette viste sig ikke at være tilfældet undtagen en biografi om boy-

bandet One Direction. Her må man nok antage at én læser har været meget begejstret og 

givet den 3 grønne mærker. 

I denne case gjaldt også at den ikke blev omtalt af personalet, medmindre der direkte blev 

spurgt til vogn og klistermærker.  

 

Der er flere mulige fejlkilder i dette eksperiment:  

- Bøger kan blive sat på vognen og lånt igen uden at blive fotograferet, dette blev 

delvis opvejet af den ugentlige optælling af klistermærker. 

- Mærker kunne blive sat alle mulige andre steder end på bøger 

- Der kunne være dage, hvor der ikke blev taget fotos. 

 

Se i øvrigt yderligere omtale samt diagrammer i kapitel 4. 

 

1. Udvælgelse af casebiblioteker:  

Projektgruppen havde mange selvbetjente biblioteker at vælge imellem, da der skulle 

udvælges fem steder, hvor de to cases skulle afprøves. 

 

Gruppen opsatte tre parvise kriterier for udvælgelsen: 

Kriterier:  

Stor Lille 

By Land 

Alene Kombi (dvs. deler hus med andre f.eks 

indkøbscenter eller kulturhus) 

 

Den endelig beslutning om hvor cases skulle afprøves kunne først træffes, når cases og 

eksperimentdesign var færdige, men projektgruppen ønskede at minimum et lokalbibliotek 

fra hvert af de deltagende biblioteker skulle indgå. Ingen af de deltagende 

projektbiblioteker har fuldt selvbetjente hovedbiblioteker, så de helt store byer var ikke en 

mulighed.  
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Den endelig fordeling ses her: 

Bibliotek 

 

Case  Kategorier 

Nexø Bibl. (Bornholm) 

 

1.Selvbetjeningsautomat Stor, by, alene 

Skælskør Bibl. (Slagelse) 

 

1.Selvbetjeningsautomat Stor, by, alene 

Svaneke Bibl. (Bornholm) 

 

1.Selvbetjeningsautomat Lille, by, alene 

Lundby Bibl.(Vordingborg) 2.Anbefalingsvogn 

 

Lille, by, alene 

Nørre Alslev Bibl. 

(Guldborgsund) 

2.Anbefalingsvogn Lille, by, kombi 

 

Ågerup Bibliotek (Roskilde) 

 

2.Anbefalingsvogn Lille, land, alene 

 

Især i Case 1: Selvbetjeningsautomat var det vigtigt med en vis datamængde for at kunne 

se om interventionen havde en effekt, så derfor blev den prøvet af i to by-biblioteker af en 

vis størrelse samt et lidt mindre. Det var ikke muligt at afprøve cases på større byer, da 

ingen af projektbibliotekerne har fuld selvbetjening på hovedbiblioteket. Datamængden var 

ikke helt så afgørende for case 2: Anbefalingsvogn og derfor blev den afprøvet på tre 

mindre biblioteker.  

3. Temadag, Skælskør Bibliotek 

Som en del af formidlingen af dette projekt til andre kolleger i andre biblioteker og 

regioner, blev der udbudt en hel temadag via centralbibliotek.dk: ”Nudging – nye greb i det 

selvbetjente biblioteksrum”. Dagen blev afholdt tirsdag d. 3. februar på Skælskør bibliotek, 

som viste sig at være et egnet sted for dette arrangement. Skælskør Bibliotek, som er en 

del af Slagelse Bibliotekerne, udvidede med selvbetjent åbningstid i efteråret 2014. I 

forbindelse med projektet var Skælskør et af de biblioteker, hvor vi testede case1: 

Selvbetjeningsautomat og det betød at deltagerne i temadagen kunne se, hvordan casen 

helt konkret blev udført.  

Interessen for dagen var overvældende, der blev udbudt 25 pladser inkl. de 6 

projektgruppedeltagere. men vi udvidede hurtigt pladsen til 31, så alle interesserede kunne 

få mulighed for at deltage. Deltagerne kom især fra Region Sjælland men også Region 

Hovedstaden og Region Syddanmark var repræsenterede. Temadagen blev faciliteret af 

INY med deltagelse af researcher Karsten Schmidt samt junior researchers Andreas 
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Rathmann og Johannes Schuldt-Jensen. Dagen var en blanding af oplæg fra Karsten 

Schmidt og praktisk gruppearbejde med udgangspunkt i BASE-modellen samt INY´s 

worksheets, som blev udleveret på dagen (bilag 3). Flere problematikker for selvbetjente 

biblioteker blev vendt på dagen, f.eks. at borgerne ofte tilbringer meget kort tid på 

biblioteket, at der ingen hjælp er at få og at det kan være svært at finde rundt. 

Temadagen gav projektgruppedeltagerne mulighed for at arbejde yderligere med BASE-

metoden samt formidle den til de kolleger, de kom i gruppe med. Projektgruppedeltagerne 

kunne desuden kvalificere det arbejde, der blev gjort i de enkelte grupper i samarbejde 

med INY. 

1. Evaluering af temadag 

Efter afholdelse af temadagen lavede vi en refleksiv opsamling af læringsmålene for 

dagen i form af et kort skema med åbne refleksive spørgsmål, som blev sendt til alle 

deltagerne (Bilag 8)  

Der var to overordnede mål for dagen:  

a. at give deltagerne et fagligt indblik i og viden om nudging som metode og 

arbejdsredskab  

b. udveksling af erfaringer/skabe nye kontakter med kolleger fra andre selvbetjente 

biblioteker. 

Faglig viden: Nogle af de tilbagemeldinger, der går igen i besvarelserne, er at det er 

relevant at få viden om nudging og metode, inden man kaster sig over det konkrete 

arbejde. Her nævnes både specifikke redskaber som Triggere, men også hele metoden 

med problemidentifikation, diagnosticering og løsningsudvikling. Desuden bliver viden om 

adfærd og understregning af vigtigheden af planlægningsfasen samt at det kan gøres 

enkelt pointeret i flere besvarelser. I forhold til gruppearbejdet er besvarelserne blandede, 

nogle mener, der var for meget gruppearbejde, men flere nævner at arbejdet i grupperne 

var givende og interessant og at øvelsen gav god forståelse for mekanismerne samt ideer 

til opgaveløsninger. Det pointeres dog, at hvis metodepapirerne havde været sendt ud på 

forhånd, havde gruppearbejdet givet bedre mening.  

Netværk: I flere af besvarelserne nævnes vigtigheden af at udveksle erfaringer med 

kolleger fra andre biblioteker og flere efterspørger bedre tid til dette. De fleste nævner, at 

de skabte nye kontakter på dagen og som én deltager nævner: fik ”bekræftet at vi er 

mange, der bakser med de samme problemstillinger” og at ”der er basis for nye nudging-

netvæk i bibliotekssektoren”. 
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Perspektiver: Det er tydeligt i besvarelserne, at der var forskel på deltagernes viden om 

emnet, en besvarelse nævner meget konkret nogle punkter, der kunne være uddybet, 

mens de fleste synes, de fik ny eller mere viden om nudging 

Projektgruppen havde bedt deltagerne indsende eksempler på relevante problematikker 

inden temadagen, men kun enkelte havde benyttet sig af denne mulighed og emnerne 

indgik derfor ikke i programmet. Dette blev efterspurgt af en enkelt deltager i 

evalueringsbesvarelsen. 

En deltager nævner, at det var godt at være flere kolleger af sted fra samme arbejdsplads, 

det giver bedre mulighed for efterfølgende at arbejde med metoden. En anden efterlyser 

netop den samme mulighed. Desuden fremhæves i flere besvarelser at faciliteterne på 

Skælskør Bibliotek, hvor temadagen fandt sted, fungerede glimrende og en deltager 

skriver: ”Jeg synes det var fedt at arrangementet lå på et bibliotek jeg aldrig havde set før! 

- Det er et fedt koncept at arrangementerne foregår på forskellige biblioteker!”. iNudgeyou 

fremstod professionelt, fremlæggelserne var gode og temadagen virkede i det hele taget 

vel tilrettelagt. De fleste ville anbefale temadagen til andre og en deltager foreslår et 

længere læringsforløb (f.eks. 3 hele dage) for dette spændende emne. 

4. Formidling  

Allerede inden projektet var kommet rigtig i gang, var der interesse for at høre om både 

projektet og om nudging i bredere forstand. Allerede i december 2013 holdt faglig 

projektleder Gitte Jacobsen en kort introduktion til nudging på et møde for Netværk for 

selvbetjente biblioteker i Region Sjælland og i februar 2014 endnu et oplæg om nudging 

på Vordingborg Bibliotek´s personalemøde med eksempler bla. fra Line Groes, Is it a bird. 

Desuden er der holdt oplæg om projektet på Vejle Bibliotek i forbindelse med det nationale 

møde for selvbetjente biblioteker i maj 2014 og aftalt et yderligere oplæg med 

projektresultater i maj, 2015. Desværre blev dette møde ikke gennemført. I november 

2014 deltog Gitte Jacobsen i Hedensted Bibliotekernes personalemøde med oplæg om 

projektet og nudging som begreb. I juni 2015 blev projektet og nogle af resultaterne 

præsenteret af Gitte Jacobsen på ”Netværksmøde for brugernes rum & selvbetjente 

biblioteker” i Region Sjælland (se link s. 50) og Jon Madsen, projektdeltager og 

bibliotekschef for Bornholms Biblioteker, publicerede en artikel i Danmarks Biblioteker, se 

Henvisninger og Litteratur, se s. 50. 

Kapitel 6: Evaluering 

Noget af det første projektgruppen arbejdede med var at identificere og indsnævre nogle 

områder, hvor bibliotekerne kunne ønske en adfærdsændring. I den forbindelse blev Palle-

følelsen introduceret samt ønsket om øget aktivitet brugerne imellem. På det tidspunkt 
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kendte vi ikke til INY´s BASE-model og arbejdede derfor ikke ud fra det worksheet (bilag 

3), som INY senere introducerede projektgruppen for. Havde vi fra start kendt til 

metoderne, var Palle-følelsen blev skrinlagt på et tidligere tidspunkt og vi havde været 

mere opmærksomme på at identificere touchpoints, så eventuelle effekter af cases kunne 

måles. Til gengæld arbejdede gruppen meget hurtigt med at beslutte og iværksætte de 

endelige cases: 1. Selvbetjeningsautomat og 2. Anbefalingsvogn, således at tidsplanen 

blev overholdt. Eksperimentprotokollerne fra INY er enkle og logisk opbygget, så det var 

muligt for projektgruppen at opsætte og afprøve de planlagte cases indenfor tidsrammen. 

Den største udfordring viste sig at være at få taget fotos hver dag af anbefalingsvognen i 

Case 2. Dette skulle gøres af forskellige kolleger, bl.a. biblioteksbetjente og – assistenter 

og der var dage, hvor billeder ikke blev taget som planlagt. Dette betød huller i 

dataindsamlingen og vanskeliggjorde INY´s arbejde med databehandlingen. Det betød 

dog ikke, at det ikke er muligt at drage konklusioner af case-arbejdet.  

Den planlagte temadag blev afholdt efter at de to cases var afprøvet, men inden vi havde 

fuldt overblik over resultaterne, se kap. 5, 3. Det betød, at temadagen ikke kunne bruges til 

at præsentere resultater, men blev brugt til at introducere BASE-model og INY´s 

worksheets og metode til deltagerne. Temadagen fungerede fint som introduktion til 

arbejdsmetode og resulterer forhåbentlig i yderligere fokus på nudging på deltagernes 

egne biblioteker efterfølgende. 

Arbejdet i projektgruppen er både udført ved fysiske møder, både med og uden INY samt 

hjemme på deltagernes egne biblioteker samt naturligvis via mailkorrespondance. Det er 

altid en udfordring at planlægge møder med deltagere fra så mange biblioteker (5 stk.) 

men det er lykkedes vha. stor fleksibilitet fra projektgruppens deltagere. Dropbox har 

fungeret fint som fælles platform for deling af dataark, billeder og andre materialer. 

Kapitel 7: Konklusion og perspektivering  

1. Nudging 

Lige så snart samarbejdet med INY gik i gang, blev det klart for projektgruppen, hvilket 

omfang, men også potentiale, arbejdet med anvendt adfærdsforskning og nudging har. 

Dette blev yderligere tydeliggjort ved konferencen TEN - The European Nudge Network på 

Roskilde Universitets Center, juni 2014, som Jon Madsen og Gitte Jacobsen deltog i og 

som fungerede som opstartsevent for The European Nudge Network. Her var oplæg fra 

bla. professor Lucia Reisch, Copenhagen Business School, Pelle Guldborg Hansen, 

iNudgeyou og både Cass Sunstein og Richard Thaler, forfattere til bogen Nudge: 

improving decisions about health, wealth and happiness. Alle talte om deres arbejde med 

adfærdsforskning og de muligheder, nudging giver både i forhold til at påvirke borgere til at 
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bruge mindre strøm, køre mere sikkert i trafikken eller i forbindelse med mange andre 

områder. På temadagen på Hellerup Bibliotek ”Livet i de åbne biblioteker”, som flere fra 

projektgruppen deltog i, var flere af indlæggene centreret omkring nudging og formidling. 

Selvom nudging som begreb ikke er en ny ting, har der også i Danmark i de senere år 

været øget fokus på det metodiske arbejde med adfærd og ordet nudging er dukket op i 

mange sammenhænge. Der er skrevet mange artikler, i efteråret 2014 viste DR1 

udsendelserne Vanens Magt, hvor der blev udført eksperimenter med nudging og flere 

kommuner skriver nudging ind i deres handlingsplaner. Dog har vi ikke fundet 

dokumenterede nudge-eksperimenter i den danske biblioteksverden. 

Men nudging er mere end synlige symboler – det handler i bund og grund om psykologi og 

viden om den måde, mennesker handler på og dermed muligheden for at tilrettelægge det 

vi gør eller skal gøre, så det passer med den måde, vi agerer på.  

Den viden er meget relevant for arbejdet med borgernes brug af biblioteket i det hele taget 

og i særdeleshed med brugen af det selvbetjente bibliotek. Her er én af udfordringerne at 

der ikke er personale til stede til at assistere borgerne men heller ikke til at skabe aktivitet 

blot ved den fysiske tilstedeværelse.  

2. Cases: 

Ved den første problematik, hjælp/assistance til borgerne, viste Case 1 

Selvbetjeningsautomat at alene påvirkningen af normen for om man hjælper andre kan 

betyde, at folk laver færre fejl ved udlån på bibliotekets selvbetjeningsautomat. Naturligvis 

arbejder vi i denne case med små datamængder og flere mulige fejlkilder, men kan 

alligevel påvise en tendens. Det havde været ønskeligt, hvis det havde været muligt at 

følge interventionen op med f.eks. observationer eller interviews, men det tillod projektets 

omfang ikke. Direkte observationer ville have kunne tydeliggøre og dokumentere forsøgets 

resultater, men tilstedeværelsen af personer, der skulle observere kunne også risikere at 

påvirke resultaterne. 

Her er tydeligvis potentiale for at skalere forsøget op – både i forhold til større og mere 

besøgte biblioteker men også til mange andre områder, hvor bibliotekerne ønsker en 

ændring i brugernes adfærd. Det kunne være i forhold til afhentning af reserveret 

materiale, at man rydder op efter sig eller noget helt tredje. Nudging kan gøre os 

opmærksomme på detaljer i hverdagen og hvad der betyder noget for brugernes adfærd. 

Case 2 Anbefalingsvogn: som man kan se i Kulturstyrelsens Modelprogram er der mange 

projekter i gang, hvor danske biblioteker arbejder med forandringer i rummet og i den 

survey, som er lavet tidligere blev danske biblioteksledere spurgt om hvad deres 

forandrede biblioteker skal kunne understøtte. En af de funktioner, som blev fremhævet, er 
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muligheden for uformelle møder og socialitet mellem bibliotekets brugere. I Case 2 har 

projektet arbejdet med at skabe en aktivitet imellem brugerne, som ikke er afhængig af at 

brugerne er i rummet samtidig, men en aktivitet, hvor én bruger forbedrer kvaliteten af en 

anden brugers biblioteksbesøg. I dette tilfælde var aktiviteten en anbefaling af litteratur, 

men mange andre aktiviteter kunne have været valgt. Denne case er ikke tænkt som en 

præcis designguide men et eksempel ligesom Modelprogrammet ´s mission om at skabe 

inspiration.  

Som Designskolen Kolding påpeger (bilag 1) ville designmæssige løsningsforslag, hvor 

man arbejder med lys, lyd osv. kunne have givet mulighed for at arbejde endnu mere i 

dybden med det selvbetjente, fysiske rum  

I løbet af projektets forløb er det blevet mere og mere klart at det metodiske forarbejde 

med BASE-metoden og INY´s worksheets har været helt afgørende for at projektet har 

kunnet opfylde målet om at vurdere at nudging-greb kan bruges i selvbetjente 

biblioteksrum. Forløbet har også tydeliggjort at den tid, der bliver brugt i de indledende 

faser af processen er rigelig tjent ind i forhold til resultatet. Det var også en af de pointer, 

deltagerne i temadagen kom frem til. Hvis vi ikke i projektgruppen havde arbejdet 

metodisk, havde vi f.eks. sandsynligvis brugt meget mere tid på Palle-alene-i-verden 

problematikken, inden vi måtte opgive den. Uden den metodiske tilgang og muligheden for 

målbare touchpoints havde vi ikke haft mulighed for at vide, om vi opnåede det ønskede. 

Forarbejdet med BASE-modellen (eller en mulig anden model) hjælper til at sikre at man 

arbejder med at løse det rigtige problem. For selvom selve nudget kan være simpelt og 

enkelt, kan det være vanskeligt at nå frem til det bedste nudge uden at analysere 

problemet. Arbejdet med nudging og adfærdsforandring kan være tids- og 

ressourcekrævende og kræver derfor en klar prioritering af, hvor der skal sættes ind. 

Involvering af medarbejdere/kolleger, tålmodighed og tid til at have mulighed for evt. lave 

tests i flere omgange vil højne muligheden for et godt resultat. Forståelsen for betydningen 

af systematisk dataindsamling er desuden afgørende i testsammenhænge.  Og dermed 

udfordrer arbejdet med nudging hele løsningskulturen i biblioteksverden, man bør teste 

igen og igen og have nøje fokus på brugernes adfærd og reaktioner.  

3. Samarbejde 

Dette projekt er udført i et samarbejde mellem 5 folkebiblioteker i Roskilde 

Centralbiblioteks betjeningsområde (Region Sjælland og Bornholm) og ideen til projektet 

er også født i dette regi. Det betyder, at projektet handler om et kendt behov og det har 

givet et stort ejerskab både fra deltagerne i projektgruppen men også fra Styregruppen, 

som består af ledere fra de deltagende biblioteker. Det giver en formodning om at projektet 

har større anvendelighed også efter projektets afslutning. Desuden giver det stor gevinst 
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at arbejde flere biblioteker sammen, også regionalt. At projektstyringen har ligget hos 

Roskilde Bibliotekerne, der som Centralbibliotek har erfaring med dette arbejde, har 

betydet at projektdeltagerne kunne fokusere på det faglige indhold. De enkelte 

projektdeltagere har desuden udført det praktiske case-arbejde på et af deres egne 

biblioteker og har derfor også haft konkrete tiltag, de kunne vise for og inddrage kolleger i. 

Det giver lejlighed til at brede kendskabet til projektet videre ud i egen organisation og 

giver derfor igen større formodning om, at der bliver arbejdet videre med dette efter 

projektets afslutning.  
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Links:  

Idékatalog, Isitabird: http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/nudging-det-kaerlige-

kvalificerende-skub-til-offensiv-formidling-i-de-abne-biblioteker 

inudgeyou.com 

Kulturstyrelsens Projektbank:  http://udviklingspuljeprojekter.bibliotekogmedier.dk/ 

Modelprogrammet: http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/ 

Nudging nyhedsbreve fra The Nudging Company Bro Kommunikation: 

http://www.linkedin.com/groups/Nudging-Company-Nudging-behavioural-design-

6649035?gid=6649035&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1401700569205%2Cta

s%3Anudging%20compa%2Cidx%3A1-1-1 

Oplæg afholdt: http://projekter.kulturstyrelsen.dk/ 

Temadag “Nudging – nye greb i det selvbetjente rum”: 

http://centralbibliotek.dk/temadag/nudging-%E2%80%93-nye-greb-i-det-selvbetjente-

biblioteksrum 

http://udviklingspuljeprojekter.bibliotekogmedier.dk/
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/
http://www.linkedin.com/groups/Nudging-Company-Nudging-behavioural-design-6649035?gid=6649035&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1401700569205%2Ctas%3Anudging%20compa%2Cidx%3A1-1-1
http://www.linkedin.com/groups/Nudging-Company-Nudging-behavioural-design-6649035?gid=6649035&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1401700569205%2Ctas%3Anudging%20compa%2Cidx%3A1-1-1
http://www.linkedin.com/groups/Nudging-Company-Nudging-behavioural-design-6649035?gid=6649035&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1401700569205%2Ctas%3Anudging%20compa%2Cidx%3A1-1-1
http://centralbibliotek.dk/temadag/nudging-%E2%80%93-nye-greb-i-det-selvbetjente-biblioteksrum
http://centralbibliotek.dk/temadag/nudging-%E2%80%93-nye-greb-i-det-selvbetjente-biblioteksrum
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Bilagsliste: 

1. Designskolen Kolding: Evaluering og perspektivering af ”Projekt Nudging: Nye greb 

i det selvbetjente biblioteksrum” 

2. Pixibog 

3. Worksheet, INY 

4. Eksperimentprotokol, Case 1 

5. Eksperimentprotokol, Case 2 

6. Dagsorden, temadag 

7. INY´s oplæg, temadag 

8. Evalueringsskema, temadag 

9. Elevatortale 
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