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Introduktion 
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. 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. Diagnosen 
skal fortælle os hvad folk gør og hvorfor, for at den kan skabe udgangspunkt for 
vores intervention. 

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. 

 
 



3	  
	  

Beskrivelse af kontrol og interventionskonditioner 

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. 

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/formål. 

Formålet med eksperimentet er at afprøve hvorvidt plakater, med normative 
budskaber får flere brugere til at hjælpe hinanden med problemer med 
selvbetjeningsautomaten. 
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Tidsrum 

Eksperimentet vil indledningsvist forløbe over en periode på fire uger, hvor de 
første 2 vil være kontrol og de 2 sidste vil være intervention. Designet tillader 
ligeledes at det er muligt at beholde interventionen efterfølgende, med formålet 
at undersøge effekterne af interventionen over en længere periode. 

 

 Stege Præstø Skælskør Nexø 

Uge 
1 

Kontrolperiode Kontrolperiode Kontrolperiode Kontrolperiode 

Uge 
2 

Kontrolperiode Kontrolperiode Kontrolperiode Kontrolperiode 

Uge 
3 

Interventionsperiode Interventionsperiode Interventionsperiode Interventionsperiode 

Uge 
4 

Interventionsperiode Interventionsperiode Interventionsperiode Interventionsperiode 

 

 

Nødvendige materialer 

Til dette eksperiment er følgende materialer nødvendige 

• Denne protokol 
• Dataark 

• Plakater med normative budskaber 
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Beskrivelse af eksperimentets opsætning 

Eksperimentets opsætning består i at 4 plakater opsættes på biblioteket. I 
nærheden af selvbetjeningsautomaten. 

 

Beskrivelser af målepunkter 
Der er to målepunkter, der skal indsamles for dette eksperiment.  

• Besøgstal 

• Antal udløste alarmer som konsekvens af materiale, der ikke er udlånt, men 
er ved at forlade biblioteket. 

Da det er det ubemandede tid vi undersøger, er det kun for denne periode, data 
skal indsamles 

Besøgstallet er antallet af brugere, der logger sig ind på biblioteket. Dette 
målepunkt skal opgøres for hver time. 

Antallet af udløste alarmer er antallet af alarmer, der udløses som konsekvens af, 
at en bruger er ved at forlade biblioteket med materiale, der ikke tjekket korrekt 
ud. For dette målepunkt er det nødvendigt at vide hvor mange alarmer, der 
udløses og hvornår. 

 

Formålet med at indsamle besøgstal er, at være i stand til at sammenligne antallet 
af udløste alarmer relativt til besøgstallet. Dette er vigtigt, da forskelle i antal af 
udløste alarmer også kan skyldes forskelle i besøgstal. 

 

Antal udløste alarmer er såkaldt konsekvensdata. Den adfærd vi er interesserede 
i, er hjælp mellem brugere, men denne adfærd kan vi ikke direkte observere, da vi 
er interesseret i hvad der sker i perioder, hvor bibliotekerne ikke er bemandede. 
Af denne årsag benytter vi os af data, der er en konsekvens af den adfærd vi 
ønsker at måle.  

Vi antager, at et højt antal af udløste alarmer skyldes, at brugeren ikke har været i 
stand til at bruge selvbetjeningsautomaten korrekt. Såfremt flere brugere hjælper 
hinanden, kan vi antage at antallet af udløste alarmer vil falde 



6	  
	  

Fremgangsmåde til dataindsamling 
Dataindsamlingen vil blive foretaget af en ansvarlig på hvert af de biblioteker 
eksperimentet kører på.  

Data skal indskrives på de vedhæftede data-ark. Arkene printes, udfyldes i 
hånden og gemmes til slutningen af ugen. For hver uge skrives data ind i excel-
ark som benyttes til analysearbejdet. Hvis biblioteket har en lettere måde at 
indsamle dataen på, er det velkomment til at benytte denne. Så længe dataen til 
sidst bliver indtastet i excel-arket. 

 

Kortlægning af mulige fejlkilder 
Da vi benytter os af konsekvensdata, er det særligt vigtigt at være opmærksomme 
på eventuelle fejlkilder.  

 

• Alarmer udløst som konsekvens af tyveri af materiale. 

 

• Brugere er ikke tilstede samtidig. En anden mulig fejlkilde er, at brugerne 
ikke er tilstede på biblioteket på samme tid, og udløste alarmer derved 
bliver et udtryk for dette og ikke, at brugerne ikke hjælper hinanden.  

 

• Brugere glemmer at tjekke materiale ud. I dette tilfælde vil den udløste 
alarm ikke være et udtryk for manglende hjælp mellem brugere, men 
glemsomhed hos enkelte brugere.  

 

Disse fejlkilder er det ikke muligt for vores eksperimentdesign at fjerne, særligt 
da der ikke er personale tilstede i måleperioden. Vi antager dog, at disse 
hændelser vil fordele sig over de forskellige faser af eksperimentet.  
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Analyse 
Testen på om interventionen fungerer, vil være en såkaldt ”Chi-Square” test på 
frekvensen for udløste alarmer udlån i kontrol vs interventionsperioden. Chi-
square testen undersøger hvorvidt antallet af udløste alarmer i kontrol- og 
interventionsperioden er forskellige.  

 

Handlingsplan	  
 
Nedenstående skema udgør den overordnede opgaveramme for eksperimentet. 
Opgaverne er fordelt på perioder og er tildelt en ansvarshavende enhed. 
Perioderne er vejledende. Bemærk at data-indsamlingen ikke har nogen slutdato, 
da der er udtrykt et ønske om eventuelt at lade interventionen køre over længere 
tid end de planlagte 2 uger.  
 
 
 

Opgave Periode Ansvarshavende 

Protokolskrivning 1 - 11 November iNudgeyou 

Intervention produceres 
11 November – 20 

November 
Bibliotekerne 

Data indsamles 13-15 November - ? Bibliotekerne 

Data behandles 20 Januar – 25 Januar iNudgeyou 

Præsentation til temadag 25 Januar – 2 Februar 
Bibliotekerne og 

iNudgeyou 
	  


