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1. Baggrund for evalueringen  

Projektgruppen bag ”Projekt Nudging – nye greb i det selvbetjente biblioteksrum” (i denne 
afrapportering blot kaldet ”Projekt Nudging”) har ønsket en evaluering og perspektivering af 
projektet og har derfor bedt Designskolen Kolding analysere projektets overordnede tilgang og 
delelementer ud fra designmetoderne i en kort rapport.  

Designskolen Koldings rapport indgår som en del af den samlede afrapportering om Projekt 
Nudging, der udarbejdes af projektgruppen. Den vil også være en del af baggrundsmaterialet for 
en pixibog om generel udvikling af biblioteksinitiativer, som efterfølgende udvikles af 
projektgruppen. 

 

 God læselyst  
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2. Metode   

Laboratorierne ved Designskolen Kolding (DK:) har gennem længere tid eksperimenteret med at 
bruge designprocessen til at drive forandringer I komplekse systemer og til at kortlægge 
udfordringer og potentialer i en given kontekst. Det sker løbende i samarbejde med mange 
forskelligartede interessenter, virksomheder, kommunale og statslige institutioner, 
interesseorganisationer samt andre NGOér.  

Hvert projekt, som Laboratorierne har været involveret i, har et skræddersyet program, som tager 
udgangspunkt i designprocessens fem faser: Collaborate, collect, comprehend,  conceptualize og 
create, illustreret i modellen nedenfor1.   

Ved at bruge designprocessen til at undersøge nye områder og udfordringer sikrer man, at der 
arbejdes holistisk, brugerinvolverende, visuelt og på tværs af fag- og interessegrænser. Processen 
kan også bruges retrospektivt som evalueringsværktøj. Nærværende rapport bygger således på en 
undersøgelse af, hvordan designfagets metoder og processer kan berige og inspirere Projekt 
Nudging. 

                                                           
1
 Designhjulet. Illustration af Silje Kamille Friis og Anne Katrine G. Gelting 
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Illustration 1 – Designprocessen illustreret i ”Designhjulet” med  de 5 c’er   

 

2.1 Metode // Fase 1// COLLECT //  

Vi indsamler viden om det, som er…   

Gennem desktop research, brugerinvolverende processer, observationer og ekspertsamarbejder 
indsamler vi viden om det økosystem, der skal forandres. Der ses bredt på fysiske, kulturelle og 
sociale ressourcer samt på praksis, værdier og historie på området.  
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I denne evaluering har indsamlingen taget udgangspunkt i det følgende: 

A: Desktop research af flg. materiale, fremsendt af Roskilde Bibliotekerne  

 Afrapportering fra iNudgeyou (evt. i den ikke endelige udgave)  
 Fakta fra projektet   
 Designprotokol  
 Link til den enkelte side om Kulturstyrelsens Modelprogram   

B: Besøg på Roskilde Bibliotekerne, Ågerup Bibliotek  

C: Intern workshop på Designskolen Kolding med fokus på generelle 
anbefalinger/fremtidsscenarier i forhold til Projekt Nudging  

  

 

2.2 Metode // Fase 2 // COMPREHEND //  

Vi analyserer og bearbejder de indsamlede data …  

I analysefasen udvikles en syntese og strategi for fremtidige handlinger, med en kortlægning af 
interessenter, følelsesmæssige drivere og mulighedsrum. Indsigterne fra analysefasen 
præsenteres for de involverede parter i workshops, som skaber fælles afsæt for nye aktiviteter  

På baggrund af det indsamlede materiale under punkt A og B er den følgende analyse opbygget 
med udgangspunkt i disse spørgsmål:  

1. Hvordan kan BASE-modellen understøtte de udfordringer, folkebibliotekerne står overfor 
i selvbetjente biblioteksrum?  

2. Er nudging en brugbar tilgang, og hvad kan næste skridt være?  

3. Hvordan kan man arbejde med biblioteksrummet ved at lave cases i et fysisk rum, som 
foretaget i Projekt Nudging?  

4. Hvordan kan projektets målemetode give retning til næste generation af det selvbetjente 
bibliotek?  

5. Skalering - hvor langt ned kan man grave sig i forhold til caseudfordringerne?  

Der afsluttes med en række generelle anbefalinger/fremtidsscenarier. Hvor det findes nødvendigt, 
er der suppleret med illustrationer.   
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2.3 Metode // Fase 3 // CONCEPTUALIZE //  

Vi forestiller os mulige fremtider …  

I konceptudviklingen samles idéer og lovende retninger til en række nye ideer/ mulighedsrum.   

Analyse og spørgsmål har dannet grundlag for en intern idéudviklingsworkshop, som beskrevet 
under punkt C. Idéer, kommentarer og andre mulighedsrum er medtaget i nedenstående 
afrapportering, hvor de giver mening i sammenhængen.  

 

 

3. Evaluering og perspektivering   

Evalueringen og perspektiveringen er af hensyn til læsbarhed og senere bearbejdelse udformet 
som svar på de spørgsmål, som projektgruppen bag Projekt Nudging har opsat som ramme for 
evalueringen.  

 

3.1 Hvordan kan BASE-modellen understøtte de udfordringer, folkebibliotekerne står overfor i 

selvbetjente biblioteksrum?  

Med de fire trin i BASE-modellen dannes der et godt grundlag for at introducere til en systematisk 
tilgang til udvikling. Modellen understreger, at udvikling godt kan angribes systematisk, hvilket kan 
være en kæmpe hjælp, når man som organisation skal kaste sig ud i udvikling for måske første 
gang. De skarpe opdelinger imellem faserne styrker bevidstheden om, hvilken udviklingsfase, man 
befinder sig i, og de er derfor gode pejlemærker at arbejde efter.  

BASE-modellen tvinger desuden udvikleren/organisationen (her biblioteket) til at bryde såkaldte 
”organisatoriske problemer” ned til ”adfærdsproblemer” og fremtvinger dermed en bevidsthed i 
forhold til, at man skal helt ned at have fat i adfærdsmæssige udfordringer i forhold til at bygge en 
videre case.    

For folkebibliotekerne og de udfordringer, de selvsagt står overfor med selvbetjente biblioteker, 
kan det på et strategisk plan, derfor være en god rettesnor at arbejde efter.  Netop i forhold til 
klart at få defineret hvilke organisatoriske udfordringer, de selvbetjente biblioteker står overfor for 
derefter at bryde det ned i deciderede og reelle adfærdsproblemer. Samtidig styrker BASE-
modellen mindsettet omkring at have fokus på positiv adfærd fremfor på løsningen.  

Der bliver fra iNudgeyou’s side stillet spørgsmålstegn ved, om processen i BASE-modellen kan 
betragtes så lineær, som den er opridset, da faser ofte overlapper og supplerer hinanden. BASE-
modellen og dens forskellige steps har store ligheder med Designskolen Koldings designhjul, som 



 8 

på en mere dynamisk måde tillader de forskellige faser at supplere hinanden i en kontinuerlig 
udviklingsproces, hvor man gerne bevæger sig frem og tilbage mellem faserne. 

  

Illustration 2 - BASE-stepsene og designhjulet   

I arbejdet med enhver udviklingsproces skal man være opmærksom på hvilket udgangspunkt, der 
ligger til grund for en forandring. I BASE-modellen beskrives dette som hypoteser omkring en 
adfærd. Altså en formodning om, hvad der kan være et adfærdsmæssigt problem. Det kan være 
rigtig godt at opstille hypoteser, faktisk nogen gange nødvendigt i et undersøgelsesarbejde. Men 
for at kunne pege på de korrekte designmæssige løsningsforslag er det altafgørende at få 
undersøgt om den opstillede hypotese er korrekt (da hypoteser er formodninger, som måske viser 
sig slet ikke at være korrekte).  

I dette tilfælde er en hypotese stillet af bibliotekspersonalet. ´Der ønskes mere værdiskabelse 
mellem brugerne´. Men er dette også brugerens ønske?   

Med den designfaglige tilgang til udviklingsprocesser ser vi et altafgørende fraværende element 
ved dette: Brugeren. Her må man lave brugerundersøgelser, der understøtter hypotesen for at 
vide, om dette ønske er reelt eller konstrueret. Udvikleren/organisationen (her biblioteket) og 
brugeren kan ofte have helt forskellige verdensbilleder i forhold til, hvad der opleves som 
problematisk.    

Hypoteser er gode som et udgangspunkt, da de skaber et fundament for en undersøgelse, men 
hypoteser må undersøges og bevises, før de kan danne grundlag for designmæssige 
løsningsforslag.  
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Brugerundersøgelser kan foregå på mange forskellige måder (kvalitative interviews, workshops, 
observationer etc.) og være mere eller mindre omfangsrige. På et selvbetjent bibliotek, 
hvor personalet som udgangspunkt ikke er til stede og derfor ikke har mulighed for at foretage 
observationer, ville det være hensigtsmæssigt at benytte sig af eksterne observatører.   

Således ville man ved at få defineret brugerens behov få skabt et grundlag, som specifikt tog 
udgangspunkt i det egentlige problem, og man ville derved kunne udvikle en løsning, som direkte 
adresserede dette frem for en parallelløsning, hvor man adresserer et formodet problem.  

 

3.2 Er nudging en brugbar tilgang, og hvad kan næste skridt være?  

Det faktum, at man i tilgangen til nudging fokuserer på at påvirke menneskers valg, uden at 
”begrænse deres valgmuligheder”, og uden at ”ændre afgørende ved handlingsalternativernes 
omkostninger”2, har nogle åbenlyse potentialer i forhold til at arbejde i alle skalaer (både 
økonomisk og fysisk). Således er ingen økonomisk begrænsning eller en fysisk kontekst for lille, 
hvilket netop kan være det, der gør nudging anvendeligt i arbejdet med selvbetjente biblioteker og 
andre institutioner, som står over for en kulturændring med begrænsede budgetter.  

Netop det ”selvbetjente” angiver, at der er tale om institutioner, som er gået fra at være én ting til 
en anden: Fra bemandet til ubemandet (og derved selvbetjent) og hvor dagligdagen skal hænge 
sammen på et væsentligt mindre økonomisk grundlag end hidtil. Netop i arbejdet med små 
budgetter og små fysiske kontekster kan man tale om, at nudging har sin berettigelse.   

Desuden er det en tilgang, som vil kunne tilføre Kulturstyrelsens ”Modelprogram for 
Folkebiblioteker” en ekstra dimension. Hvor modelprogrammet og dets designprincipper giver 
eksempler i en skala, hvor der er fokus på nybyggeri og større forandringer (både fysisk og 
organisatorisk), kan nudging supplere med eksempler på projekter i en skala, hvor 
interventionerne er små og ikke særlig omkostningstunge. Dette greb vil være let at integrere i 
allerede eksisterende kulturer som fx de små folkebiblioteker.  

Nudging kan ses som en demokratisk måde at guide folk til en bestemt ønsket adfærd. Det kan ses 
som et behov, der er opstået ud fra en samfundsmæssig præmis, hvor borgeren skal gøres mere 
selvhjulpen, både ud fra et økonomisk/ effektiviseringsmæssigt hensyn og samtidig også ud fra et 
servicehensyn. En øget individualisering efterspørger, at man i højere grad kan gøre tingene, når 
det passer ind i ens eget program og uden at være afhængige af ydre rammer, fx at kunne gå på 
biblioteket kl. 21 om aftenen. Derfor kan nudging være en hensigtsmæssig tilgang til udvikling af 
mange af vores offentlige rum.   

                                                           
2 Afrapportering fra iNudgeyou, s. 1 – herfra henvisning til 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. 
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I designfaget er det en klar erfaring, at kulturændringer tager tid. Næste skridt kunne derfor være 
at kigge dybere på, hvad nudgene i dette projekt er affødt af. Et element er, at biblioteket som 
kultur er under forandring. På et overordnet plan går forandringen fra bemandet til selvbetjent og 
afføder udfordringer bl.a. i kraft af at skulle fungere sammen med andre instanser, at bogen 
måske ikke har samme ”kernefunktion” som tidligere, at man ikke kan sikre den samme 
interaktion mellem brugerne etc.  I den forbindelse er det vigtigt at have ”tid” som et parameter 
for, at kulturforandringer kan vinde indpas og blive integrerede i en institution.   

Således kunne det være gavnligt at fortsætte de to nudges over en længere periode og derved 
tage flere loops i forhold til interventionsperioderne.  Processen skal evt. tænkes knap så lineært, 
og de respektive nudges skal betragtes som nedslag i en kulturforandring over tid.   

Det kan således være svært at vurdere nudges som fx anbefaling af bøger i den foreskrevne 
tidsramme, fordi den konflikter med bibliotekets cyklus af en måneds udlån (se mere nedenfor)  

 

  

  

Illustration 3 – loops over tid  

 

3.3. Hvordan kan man arbejde med biblioteksrummet ved at lave cases i et fysisk rum, som 

foretaget i Projekt Nudging?  

Begge cases (selvbetjeningsautomaten og anbefalingshylden) har det til fælles, at de bygger på 
”Værdiskabelse mellem brugerne”. De tager altså udgangspunkt i den samme udfordring. Set fra 
en designfaglig tilgang svarer dette til at have ét vidensgrundlag og herudfra teste flere 
prototyper.  
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Illustration 4 – værdiskabelse mellem brugerne  

 

Med et større budget kunne man ideelt set have overført udfordringen til endnu flere nudges med 
mere differentierede løsningsforslag for at illustrere spændvidden og mulighederne i et fysisk rum. 
Designmæssige løsningsforslag som lyd, lys, taktilitet, materialitet, overflader etc. kunne sættes i 
spil.   

Som tidligere nævnt i punkt 3.1 er det ud fra en designfaglig tilgang essentielt at sikre, at man 
arbejder ud fra det mest holistiske og virkelighedstro grundlag. Hvilke kernebehov er der reelt, og 
hvilke kerneproblemer adresserer man dermed? – og hvordan ser det ud fra forskellige 
synspunkter?   

Når disse er identificeret, er mulighederne for at lave et levedygtigt design (en case) størst. Dette 
kunne med fordel ske i en form, hvor man arbejder med parallelle tiltag, som adresserer det 
samme kernebehov.   

I arbejdet med det selvbetjente bibliotek som et fysisk biblioteksrum vil der være oplagte 
muligheder at tage fat i efter at have identificeret kernebehovene. Forandringen fra det 
bemandede bibliotek til det selvbetjente bibliotek afføder selvsagt en masse nye udfordringer og 
behov.  

Eksempelvis kunne der opstå et behov omkring det at blive taget godt i mod, når man ankommer 
til et selvbetjent bibliotek: - Hvordan overtager rummet værtsrollen, når der ikke er personer 
tilstede? Der kunne i denne case gribes fat i et utal af elementer. Et eksempel kunne være 
skranken.  

I forbindelse med udvikling af det åbne bibliotek er det på flere biblioteket drøftet, om skranken 
skal væk. En skranke signalerer, at her kan man henvende sig og få hjælp. Dette er et element, der 
sidder dybt i os og på tværs af kulturer. Når denne skranke står tom eller er lukket, får man 
oplevelsen af, at der mangler noget. På grund af borgerservice-funktionen ønsker flere biblioteker 
at beholde skrankefunktionen i de bemandede timer. Transformationen af skrankefunktionen 
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kunne være et designfelt, der kunne undersøges nærmere. ”How might we” transformere 
skranken om til et element, der byder velkommen og udstråler tryghed, når den ikke er 
bemandet.  

Man kan ligeledes arbejde rumligt med nudging både ved at kigge på wayfinding og indretning af 
rummet.  

Wayfinding handler om, hvordan vi kan indrette vores fysiske omgivelser, så de er nemme at 
overskue og navigere i. Gennem bevidst indretning af rummet kan man være med til at præge 
folks opførsel i et rum. En højtidelig stemning vil fx lægge op til lavere tale osv.  

Blot gennem valg af siddemøbler kan man præge, om det er et sted, hvor folk sidder længe eller i 
kort tid, samt om det er et sted, man tager benene op.  

  

3.4 Hvordan kan projektets målemetode give retning til næste generation af det selvbetjente 

bibliotek? 

Målingerne, som er foretaget på de to iværksatte nudges, kan begge skabe afsæt for yderligere 
fremtidige undersøgelser:  

1. Selvbetjeningsautomaten  

I dette eksperiment fungerede antallet af udløste alarmer som målemetode ved at sammenligne 
tallene i henholdsvis kontrol- og interventionsperioden. Da forskellene i disse tal i første omgang 
ikke viste sig tilstrækkeligt store, blev der kørt en ekstra ”runde” med interventionsperioden.   

Denne erfaring kan være væsentligt at medtage i fremtiden og lade ”tid” være en relevant faktor. 
Altså lade både kontrol- og interventionsperioden løbe over længere tid.   

Yderligere kunne man teste projektet og målemetoden ved at lave en efterfølgende 
kontrolperiode, hvor skiltet er fjernet, for herved at få slået fast - eller afvist - at skiltet og 
budskabet er årsagen til de faldende alarmudløsninger og derved har forstærket den kultur, hvor 
man hjælper hinanden.  

Efterfølgende kunne man udvide forsøget med at arbejde mere visuelt og grafisk med de 
ophængte skilte. Der kan visualiseres i billeder, der viser, at her hjælper vi hinanden. Dette ville 
imødekomme de brugere, som ikke er stærke læsere. Man kan også forsøge at placere skiltet 
andre steder i rummet, så man påvirkes til at hjælpe hinanden med selvbetjeningsautomaten 
allerede ved indgangen – eller på parkeringspladsen.  

Designmæssigt kan dette budskab understøttes på mange andre måder end med et skilt, og 
målemetoden kan registreres både gennem antallet af fejlmeldinger og gennem en kortlægning af 
den emotionelle oplevelse af biblioteksbesøget (fx gennem Cultural Probes – dette uddybes 
nedenfor)  
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2. Anbefalingshylden 

Da forsøget bygger på en ”ny opfordring” og ikke en ændring af noget eksisterende, taler vi her 
om en ”eksperimentperiode” og ikke om henholdsvis  kontrol- og interventionsperiode.   

Målingen af dette eksperiment er udfordret af tiden. Da man må låne en bog i en måned, og 
eksperimentperioden kun løb i 3 uger, kan der være mange bøger, som ikke har nået at komme 
hele vejen igennem systemet fra udlån til aflevering. Igen kunne dette tale for, at man forlængede 
perioden væsentligt og dermed skabte et større grundlag for, bøgerne kunne vurderes af flere 
personer.   

En kvalitativ måde at få ”bedømt” nudget på kunne være ved at interviewe besøgende på 
biblioteket om, hvad de synes om dette tiltag.  

Målemetoden med at tage billeder af anbefalingshyldens indhold fra dag til dag kunne evt. 
erstattes af en digital mulighed for at trykke rød-gul-grøn, når man alligevel afleverer bøgerne 
elektronisk. Dette skulle stadig suppleres af klistermærkaterne og placeringen på den fysiske 
hylde, men ville tilføre en større sikkerhed i målingerne i forhold til at sikre, at det anbefalede 
materiale ikke når at forsvinde fra hylden, inden det bliver fotoregistreret.  

Et stort potentiale i denne målemetode er helt klart involveringen af personalet. Medarbejderne 
på de respektive biblioteker blev involveret i optællingen og statistikføringen (her ved at fylde 
klistermærker op samt at tage billeder af selvbetjeningshylden). Involvering giver ejerskab og 
fordrer en stemning af, at dette er noget, vi gør sammen – og at vi sammen bidrager til den 
positive adfærdsforandring. Dette kunne i høj grad være noget, man tog med videre i fremtidige 
udfordringer ved det selvbetjente bibliotek.  

I de tre foreslåede cases i Projekt Nudging viste der sig et interessant billede i forhold til casen 
”Palle alene i verden”, som blev fravalgt.  Casen bygger på følelser og har en formodning om, at 
folk i det selvbetjente bibliotek har en større ensomhedsfølelse, end de har i de bemandede 
biblioteker, samt at de føler sig mere overladt til sig selv.   

Fravalget af casen skete på baggrund af, at det er komplekst at måle effekten af en følelsesmæssig 
påvirkning og da dette Projekt Nudging netop havde til formål at udvikle og teste målbare 
initiativer, var ”Palle alene i verden” ikke relevant i netop denne sammenhæng. 

En designfaglig vinkel på det at arbejde med emotionelle problemstillinger findes fx i arbejdet med 
”Cultural Probes”. En cultural probe er en række udleverede rekvisitter og opgaver, der muliggør, 
at brugerne selv dokumenterer aspekter af deres hverdag.   

Proben har især værdi, hvis man ønsker at indsamle viden omkring noget umiddelbart eller 
underforstået, fx brugerens liv, følelser, drømme og tanker. Derudover giver det mulighed for at 
følge en bruger over en længere periode uden de store omkostninger, og man får ofte et visuelt 
materiale som et aftryk af brugerens oplevelser og tilgang.   
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Resultatet er selvsagt ikke målbart på en hård dataunderstøttet måde, da grundlaget er bygget på 
brugerens præmis. Resultatet bliver i stedet en række kvalitative indsigter.  

Kvaliteten ved denne slags undersøgelser er, at man oftest ikke kun undersøger én enkelt ting, og 
at man derfor i mange tilfælde ledes til indsigter, der belyser aspekter og problematikker, som 
man ikke havde regnet med ville fremkomme.   

Dette sker udelukkende, fordi man ikke kun tester inden for ét område (fokuserer på ét problem), 
men holder ”feltet” af muligheder åbent og derved ikke snævrer brugerens input ind på forhånd. 
Fx kan man herved også undersøge ting, som ligger udenfor bibliotekets fysiske rammer, men 
stadig kan være relevante for den oplevelse, man har, mens man er på biblioteket (eksempelvis 
forberedelsen til et besøg).  

En cultural probe kan med fordel suppleres af et efterfølgende kvalitativt interview, hvor man har 
mulighed for at spørge i dybden. 

 

Illustration 5 – cultural probe   

3.5 Skalering - hvor langt ned kan man grave sig i forhold til caseudfordringerne?  

Skalering tænkes i denne sammenhæng i forhold til, hvor langt man kan gå i dybden – dvs. bryde 
de to cases ned. Både selvbetjeningsautomaten og anbefalingshylden har det til fælles, at de 
begge bygger på ”værdiskabelse mellem brugerne”. De tager altså udgangspunkt i den samme 
udfordring.  
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Illustration 6 - skalering  

  

Fælles for de to cases ser vi nogle overordnede muligheder for at gå i dybden. Dette drejer sig bl.a. 
om den grafiske formidling samt blikfang/placering af elementerne. Disse emner uddybes i afsnit 
4.   

Specifikt for casen omkring selvbetjeningsautomaten kunne ordlyden være et interessant aspekt 
at dykke ned i. Ordlyden på skiltene blev formuleret af de enkelte biblioteker og var forskellige - i 
hvert fald mellem to af stederne.  I Nexø lød formuleringen: ”Velkommen på biblioteket! Vores 
brugere er gode til at hjælpe hinanden”, mens formuleringen på Skælskør Bibliotek lød: ”Har du 
selv haft brug for hjælp til automaten? I så fald sætter vi pris på, at du også hjælper andre”.   

Selvom det normative budskab for de to steder grundlæggende er det samme, må der alligevel 
ligge en usikkerhed i målingerne forbundet med ordlyden af formuleringerne på skiltene. Koblet 
sammen med de steder, de er ophængt og placeret, ville det være oplagt at arbejde mere specifikt 
med ordlyden.    

Omkring casen med anbefalingshylden ville oplagte steder at dykke ned være i forhold til en  
segmentering ved afleveringen af bøgerne – og derved de kommende modtagere. Dette kunne 
både være i form af en aldersdifferentiering, men ligeså vel i kraft af interesser/typer. Præmissen 
med, at anbefalingerne foregår anonymt, skulle stadig være til stede.    

Anbefalingerne kunne desuden danne grobund for, at bibliotekarerne spillede ind med deres 
faglighed og brugte brugernes ”aftryk” som et grundlag for at sammensætte en menu/et tema af 
bøger i samme segment. Således ville der både være interaktion mellem brugere og med 
bibliotekarerne som kvalitetsstempel. En registrering af de tematiske bøger og deres 
udlånsfrekvens kunne være et parameter for succes – eller der kunne udvikles andre måder at 
måle resultatet på.  
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4. Generelle anbefalinger / fremtidsscenarier i forhold til ”Projekt 

Nudging”  

Visuel tænkning  

Som nævnt under punkt 3.5 er der nogle generelle potentialer, det ville være oplagt at arbejde 
mere i dybden med: ”Grafisk formidling” og ”Blikfang”. Begge emner knytter sig til den visuelle 
verden og ville have styrket nudging-eksperimenterne.  

Såvel skiltene omkring selvbetjeningsautomaten som dem ved anbefalingshylden er i grafisk 
udtryk ikke særligt iøjnefaldende. Delelementer, der i et fremtidigt projekt ville være oplagte at 
dyrke lidt nærmere, er fx skrift (herunder både typografi og størrelse) samt farver og kontraster.  

Havde skiltene haft det samme grafiske udtryk på alle tre biblioteker, havde grundlaget for at 
sammenligne effekten tilsvarende været endnu stærkere.   

Vedrørende blikfang og herunder placering af elementerne er både skilte og anbefalingshylde  
parametre, der kunne arbejdes videre med. - Sidder skiltene i øjenhøjde?  - Skal man kigge ned/op 
for at opdage dem? - Hænger skiltene uforstyrret, eller er de ved at drukne i en plakatskov af 
andre informationer?  - Hvor møder man skiltene? - Er det i umiddelbar nærhed af det område, 
hvor interventionen bliver målt? - Sker det på et mere overordnet plan – fx ved indgangen? -
Hænger det på toiletdøren?  

Man kan også overveje at inddrage visuel formidling med andet end skilte med ord. Farver, lys og 
billeder er noget, som alle kan forstå på tværs af aldre, kulturer og læsefærdigheder  

  

Illustration  7 – blikfang  

Holistisk tænkning og slutbrugere  

Foruden de visuelle tiltag ville det med designfaglige briller være interessant at angribe casene 
med et mere holistisk mindset. Slutbrugerne er de reelle aftagere af nudgene, og det er yderst 
relevant at inddrage dem tidligere i forløbet.   
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Det skal netop være i samarbejdet med dem, at de egentlige behov defineres, og det rigtige 
grundlag funderes, som nudge-løsningerne kan bygges på. Hypotesen skal følges op af indledende 
analyser der, enten af- eller bekræfter hypotesen.  

Fremtidsfokusering  

Der ligger et stort potentiale i at få testet og delt endnu flere nudge-løsninger De selvbetjente 
biblioteker er et billede på vores samfund, som er under konstant forandring. Behov ændres hele 
tiden, hvorfor værdien i at kunne teste og implementere løsninger på en nem og billig måde er 
yderst relevant.  

Desuden er det i fremtiden relevant at forholde sig til hele præmissen for at arbejde med 
biblioteksrummet. Lige nu arbejdes der ud fra det grundlag, at der ønskes mere aktivitet. Om øget 
aktivitet er det reelle behov i en fremtid, hvor livsstilssygdomme som stress og lignende er 
tiltagende, er uvist, men det åbner op for nogle spørgsmål: Skulle der i stedet fokuseres på ro og 
fordybelse? Uanset hvad er det nødvendigt at have en åben tilgang til, hvilke behov fremtiden 
reelt bringer.  

 


