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Introduktion 

Denne protokol vil præsentere et pilot-eksperiment for værdi-generering mellem 

brugere på biblioteker. 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 anbefalingshylde. 

Personalet vil ligeledes placere bøger med grønne klistermærker på 

anbefalingshylden. 
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Præcisering af eksperimentets sigte 

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

brugt af brugerne samt at etablere en baseline 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. 
 

 

 

Tidsrum 

Eksperimentet vil indledningsvist forløbe over en periode på tre uger. 

Startdatoen er sat til 7. Januar 

 

 

 

 Nørre Alslev Ågerup  Lundby 

Uge 

2 
Eksperiment Eksperiment Eksperiment 

Uge 

3 
Eksperiment Eksperiment Eksperiment 

Uge 

4 
Eksperiment Eksperiment Eksperiment 

 
 

 

 



4 

Nødvendige materialer 

Til dette eksperiment er følgende materialer nødvendige 

 Denne protokol 

 Dataark 

 Klistermærker i rød, gul og grøn 

 Boghylde (Anbefalingshylde) 

 Tjekliste med instruks til personale (tekst eftersendes) 

 Instruks til personalet ansvarligt for at tage billeder (tekst eftersendes) 

 Plakat med kort instruks til brugerne (tekst eftersendes) 
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Beskrivelse af eksperimentets opsætning 

Eksperimentets opsætning består i, at en hylde til anbefalet materiale stilles frem 

og en plakat med en kort instruks opsættes. Ydermere vil der blive placeret 

klistermærker ved selv-betjeningsautomaten. 

 

 

Beskrivelser af målepunkter og fremgangsmåde til dataindsamling 

Vi vil måle på fire elementer.  

 

1. Hvor mange tilfælde af materiale-aflevering, samt hvor mange tilfælde af 

materiale-udlån, der er (Såfremt at denne data kan trækkes ud af systemet).  

 

2. Hvor meget materiale er blevet taget ned fra anbefalingshylden fra dag til 

dag. Dette vil blive gjort med foto. Dette vil sige: Hvor mange bøger der var 

på anbefalingshylden dagen før, er det ikke i dag 

 

3. Hvor meget nyt materiale er blevet sat på anbefalingshylden fra dag til dag. 

Dette vil blive gjort med foto. Dette vil sige: Hvor mange bøger der ikke var 

på anbefalingshylden dagen før, er det i dag 

 

4. Hvor mange klistermærker der bliver brugt i løbet af en uge. Når 

eksperimentet starter den 7. januar lægges 50 klistermærker i hver farve ud 

– onsdag den 14. tælles de tilbageværende, og en ny portion placeres. 

Tidspunkt for måling noteres. Denne procedure gentages den 21. og 28. 

Dette tillader os at se på hvor meget brugerne benytter 

anbefalingssystemet. Personalet opfordres desuden til, når de er på vagt, at 

tjekke at der stadig er klistermærker. 
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Kortlægning af mulige fejlkilder 

- Mørketal 

Eksperimentet indeholder et mørketal, da vi ikke kan vide hvor meget materiale, 

der bliver sat på anbefalingshylden, men bliver lånt igen inden et billede kan vise, 

at det har været der. 

 

- Varierende besøgstal 

Indlåns- og udlånstal vil kunne forventes at have en effekt på hvor meget 

materiale, der bliver sat op og hentet ned fra anbefalingshylden. Indlåns- og 

udlånstal er af naturlige årsager ikke de samme for forskellige biblioteker eller 

forskellige dage. Dette vil vi tage højde for i eksperimentet, ved at måle på dem 

og inkludere dem i analysen af data. 
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Analyse 

Analysearbejdet vil hovedsageligt bestå i deskriptiv statistik hvorigennem det vil 

blive kortlagt, hvordan balancen mellem input og output har set ud. Analysen vil 

have til formål at skabe et overblik over brugernes brug af muligheden for at 

anbefale og låne anbefalet materiale. 

 

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 
12 december – 23 

december 
iNudgeyou 

Intervention produceres 23 december– 6 januar Bibliotekerne 

Data indsamles 7 januar – 28 januar Bibliotekerne 

Data behandles 28 januar – 30 januar iNudgeyou 

Præsentation til temadag 25 januar – 2 februar 
Bibliotekerne og 

iNudgeyou 
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Standardisering  

For at optimere standardiseringen af interventionen skal personalet ikke ”mer-

sælge” anbefalingshylden, da det ikke kan forventes at personalet skaber den 

samme mængde mersalg. Formålet med anbefalingshylden må selvfølgelig gerne 

forklares for brugere, der spørger. Denne sætning eller en parafrasering bruges: 

”Vi tester et bedømmelsessystem hvor brugere bl.a. kan anbefale materiale til 

hinanden. Du/I er velkomne til at tage af materialet på hylden.” 

Hvis brugere spørger til hvorfor de røde og gule klistermærker eksisterer (i 

modsætning til materiale med grønne klistermærker, bliver disse ikke behandlet 

anderledes), svares med denne sætning eller en parafrasering: 

”Vi registrerer hvor mange af de forskellige anmeldelser der kommer ind, fordi vi 

er ved at teste et bedømmelsessystem. Du/I er velkomne til at tage af materialet 

på hylden” 


