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Kapitel 1: Hvad er nudging? 

”Hvad bruger I skranken til, når personalet er gået hjem?” Omtrent sådan lød spørgsmålet 

til Bornholms bibliotekschef Jon Madsen i forbindelse med et besøg af andre biblioteksfolk. 

Umiddelbart kunne Jon Madsen ikke svare på spørgsmålet. men det satte gang i nogle 

tanker, som i samarbejde med andre, mundede ud i arbejdet med nudging, bl.a. i projektet 

Nudging – Nye greb i det selvbetjente biblioteksrum.  

 Ubemandet skranke, Nexø Bibliotek 
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Projektet har fået tilskud fra Kulturstyrelsen og deltagerne er bibliotekerne fra Bornholm, 

Guldborgsund, Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Projektgruppen har samarbejdet med 

iNudgeyou, et team, som består af forskere og studerende, der bla. arbejder med anvendt 

adfærdsforskning (www.inudgeyou.com) og Designskolen Kolding har leveret en 

perspektivering af projektet. Hele afrapporteringen af projektet kan læses på 

Kulturstyrelsens hjemmeside, se links side 16. 

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

nytænkning i forhold til formidling og brug af de selvbetjente rum er dermed 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 

nudging interessant, da det er en betegnelse for forsøg på at påvirke menneskers valg og 

adfærd i forudsigelige retninger. Og at gøre det uden at begrænse deres valgmuligheder 

eller ændre omkostningerne (tid, økonomi osv.) ved handlingsalternativerne men ved at 

udnytte viden om adfærd til at tilrettelægge omgivelser og beslutningsprocesser. Et 

eksempel på et nudge er et eksperiment, som Pelle Guldborg Hansen og studerende fra 

Roskilde Universitet udførte i Københavns kommune i 2011.  

Her hjalp grønne fodspor, der fører til grønne skraldespande, med til at reducere 

mængden af affald på gaden. Ved at gøre skraldespande og vejen til dem synlige, hjælper 

man folk til at opnå det, de gerne vil: komme af med deres affald og samtidig holde gaden 

ren.  

http://www.inudgeyou.com/
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  Kilde: iNudgeyou.com 

Kapitel 2: Hvordan gør man? 

At udvikle et nudge giver ikke mening, hvis man ikke ved, hvad man vil ændre og måske 

endda også hvorfor. For at løse et problem eller ændre en problematisk adfærd kan man 

opnå rigtig gode resultater ved at arbejde diagnostisk med udfordringen. I arbejdet med 

BASE-modellen, som iNudgeyou introducerede projektgruppen for, bliver man tvunget til 

at bryde problemet op i flere dele og skelne imellem hvilke typer hypoteser, man arbejder 

med på et givent tidspunkt. 

 

 

 

Behavior: handler om at identificere adfærdsproblemer og –mønstre, altså HVAD? 

Analysis: handler om hypoteser om HVORFOR de mennesker, der studeres gør, som de 

gør. 

Solution: handler om hypoteser om HVORDAN adfærden kan ændres. 

Behavior Analysis 

(diagnosis) 

Solution Experiment 
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Experiment: handler om at teste om ens løsninger til adfærdsændringer virker, om 

indsamling af data og opsætning af eksperimentet egentlig ændrer, den adfærd man 

ønsker. 

I teorien er der et logisk fremadskridende forløb i modellen, men i praksis vil man ofte 

skulle arbejde frem og tilbage mellem modellens faser samt arbejde med flere faser 

samtidig. Men modellens faser og samspillet mellem dem har til formål at omsætte en 

grundig forståelse af et adfærdsmæssigt problem til et helt konkret initiativ. 

Som hjælp til at identificere de enkelte adfærdsproblemer og hvilke sammenhænge, de 

opstår i, kan man bruge iNudgeyou´s worksheet. I bilaget Worksheet ses det eksempel, 

der blev arbejdet med på temadagen, som projektgruppen afholdt sammen med 

iNudgeyou på Skælskør Bibliotek, februar 2015. Omtale af temadag kan ses på  

www. centralbibliotek.dk 

 Del I handler om at identificere problem, adfærd og sammenhæng og i eksemplet beder 

iNudgeyou i opgave 2 om at få identificeret en række kilder til problemet, både 

adfærdsmæssige og rent tekniske (hvad), og i hvilken sammenhæng det foregår 

(hvor/hvornår). Desuden skal man i opgave 3 svaret på om adfærden er uhensigtsmæssig, 

om der er adgang til et touchpoint, hvor der kan indsamles data, om området er skalèrbart 

samt om der er interne grunde til at arbejde med problemet. I denne sammenhæng bruges 

begrebet touchpoint om de berøringspunkter, der kan bruges til at indsamle data, der skal 

bruges i et eventuelt eksperiment. 

Jo flere krydser en adfærd får i opgave 3, jo mere oplagt vil det være at arbejde videre 

med netop dette område.  

I opgave 4 går man mere i dybden og sætter flere ord på hvilke adfærdsmønstre, der 

optræder og i hvilken sammenhæng samt hvilke data, der er adgang til. 

Del II handler mere om at bruge sin baggrundsviden om adfærd til at forklare, hvorfor man 

ser den beskrevne adfærd. I worksheet´et er forskellige hjælpespørgsmål, som er gode at 

holde sig til, f.eks. hvorfor folk gør hvad de gør i situationen, hvor de gør det og i hvilke 
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sammenhænge. Her kan bruges observationer, andre data kan være nødvendige i andre 

sammenhænge. 

Først i Del III når man så hen mod en egentlig opgaveløsning, hvor man både skal foreslå 

hvilke løsninger, der kan bruges og hvordan de kan implementeres.  

Hvis man vil kunne måle effekten af sine løsninger, er det vigtigt at tænke målbare 

touchpoints ind i processen. Observationer, interviews, dataudtræk kan være måder at 

måle en effekt på.  

Kapitel 3: Case-arbejde fra projektet Nudging – nye greb i det selvbetjente 

biblioteksrum 

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

biblioteker/selvbetjente biblioteksrum og projektgruppen identificerede flere relevante 

problemstillinger i forhold til problemfyldt adfærd versus ”ideel” eller ønskelig adfærd. 

Gruppen valgte at arbejde med nedenstående problemområde:  

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 en ”ønskeliste” for adfærd og aktivitet i det selvbetjente 

biblioteksrum: 

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

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

aktiviteter, der kan berige andre brugeres biblioteksoplevelse. 

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

Punkt 2 og 3 blev udvalgt efter at have udfyldt iNudgeyou´s worksheet og 2 cases blev 

planlagt. 
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 Case 1 Selvbetjeningsautomat: brugernes udfordringer ved brug af 

selvbetjeningsautomat - blev afviklet på bibliotekerne i Nexø, Skælskør og Svaneke 

 Case 2 Anbefalingsvogn: ønsket om øget aktivitet imellem brugerne – blev 

afviklet på bibliotekerne i Lundby, Nørre Alslev og Ågerup 

 

Inudgeyou lavede eksperimentprotokoller for begge cases (bilag Eksperimentprotokol 

Case 1+ 2) med beskrivelse af metode for både afvikling og hvordan vi skulle samle data 

ind. 

 

Case 1 Selvbetjeningsautomat blev afviklet i november – januar 2015, først med en 

kontrolperiode, 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. Intet andet i rummet blev ændret og 

personalet omtalte heller ikke forsøget for brugerne for ikke at påvirke resultatet. Formålet 

med eksperimentet var at afprøve hvorvidt plakater med normative budskaber, får flere 

brugere til at hjælpe hinanden med problemer med selvbetjeningsautomaten. 
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Selvbetjeningsautomat,                    Indgangsparti, Nexø Bibliotek,  

Skælskør Bibliotek, Slagelse            Bornholm 

 

Data for den efterfølgende periode blev indsamlet og sammenlignet med kontrolperioden 

og endelig blev interventionsperioden gentaget efter jul og data indsamlet igen.  

 

Figur 1: Besøgstal i kontrolfase på de tre deltagende biblioteker. Kilde: iNudgeyou 
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Figur 2: antal alarmer som procent af antallet af besøgende på Nexø bibliotek i de tre 

perioder. Kilde: iNudgeyou 

 

 
Figur 3: antal alarmer som procent af antallet af besøgende på Svaneke bibliotek i de tre 

perioder. Kilde: iNudgeyou 
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Figur 4: antal alarmer som procent af antallet af besøgende på Skælskør bibliotek i de tre 

perioder. Kilde: iNudgeyou 

 

I figur 2-4 kan man se, hvordan andelen af udløste alarmer falder som faserne skrider 

frem. I kontrolperioden blev der på de tre biblioteker udløst i alt 40 alarmer, i 1. fase 26 

alarmer og i 2. fase 16 alarmer. 

 

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 

tilbuddet i mange år.  

 

Case 2 Anbefalingsvogn er baseret på et ønske om at skabe yderligere aktivitet 

brugerne imellem, når der 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. 
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Som beskrevet i eksperimentprotokollen (bilag Eksperimentprotokol Case 2) arbejdede vi 

her med en anbefalingsvogn, der blev placeret i nærheden af selvbetjeningsautomaten på 

de tre deltagende biblioteker, Lundby, Nørre Alslev og Ågerup. Ved siden af vognen blev 

placeret en kort beskrivelse, se billede, samt klistermærker i farverne grøn, gul og rød. De 

tre trafiklys-farver blev valgt efter anbefaling fra iNudgeyou på trods af at vi egentlig ikke 

skulle bruge de gule og røde mærker i eksperimentet. De fleste mennesker kender 

farvernes signal og ifølge iNudgeyou er ofte lettere for folk at skulle vælge imellem hvilken 

handling, de foretrækker frem for om de ønsker at handle. 

 

             

Opslag, Ågerup Bibliotek, Roskilde          Anbefalingsvogn, Nørre Alslev, Guldborgsund 
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I denne case arbejdede 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.  

 

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

deltagende biblioteker i fase 1. Kilde: iNudgeyou 



                                                                                                                                   13 
 

       

Dette ændrede sig i fase 2, hvor vi havde peppet vognene op med grønt på forskellig vis, 

se billede: 

 

      

Grøn vogn på Nørre Alslev Bibliotek, Guldborgsund 

 

I fase 2 blev der lånt flittigere fra vognene og det betød naturligvis en bedre udskiftning af 

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

direkte blev spurgt til vogn og klistermærker. Klistermærkerne blev ikke fjernet af 

personalet, dvs. en bog med grønt klistermærke kunne godt blive talt med flere gange, 

hvis den kunne nå at blive udlånt og afleveret inden for eksperimentperioden. 
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Figur 2. Grafen viser det akkumulerede antal opsat og nedtaget materiale for alle 3 

deltagende biblioteker i fase 2. Kilde: iNudgeyou 

Kapitel 4: Konklusion  

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. I efteråret 2014 viste DR1 udsendelserne Vanens Magt, hvor der 

blev udført eksperimenter med nudging og flere kommuner skriver nudging ind i deres 

handlingsplaner. 

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. 
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Projektets arbejde med Case 1 Selvbetjeningsautomat viste at alene påvirkningen af 

normen for om man hjælper andre, kan have som effekt at folk laver færre fejl ved udlån 

på bibliotekets selvbetjeningsautomat. I projektet har vi desværre ikke haft mulighed for at 

observere folks adfærd og har heller ikke kunne lave opfølgende interviews. Naturligvis 

arbejder vi i denne case med små datamængder, men kan alligevel vise en tendens. 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.  

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

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 

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.  

I løbet af projektet er det blevet mere og mere klart at det metodiske forarbejde med 

BASE-metoden og iNudgeyou´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, da det metodiske arbejde sikrer 

at man arbejder med det rigtige problem. Modellen styrker desuden vigtigheden af at have 

fokus på positiv adfærd frem for på løsningen. 
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Henvisninger og litteratur  
 

Thaler, Richard H.; Sunstein, Cass R: Nudge: improving decisions about health, wealth 

and happiness. London, Penguin Books, 2009. - x, 305 s., illustreret, maps  

Madsen, Jon: Nudging i de “åbne biblioteker”. i Danmarks Biblioteker, nr. 3, 2015. – s. 6 

Links:  

Afrapportering fra projekt Nudging – nye greb i det selvbetjente biblioteksrum: 

http://projekter.kulturstyrelsen.dk/ 

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

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

inudgeyou.com 

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 

Bilagsliste: 

Worksheet, iNudgeyou 

Eksperimentprotokol, Case 1Selvbetjeningsautomat 

Eksperimentprotokol, Case 2 Anbefalingsvogn 
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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
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