
   
 

                                                     
                                                                                                                         

Nudging –nye greb i det selvbetjente biblioteksrum 
 

Roskilde Bibliotekerne har modtaget støtte fra Kulturstyrelsen til udviklingsprojekt ”Nudging – nye 
greb i det selvbetjente biblioteksrum”.  

Om projektet 
Siden 2009 har mange folkebiblioteker udvidet adgangen til biblioteksrummene og deres tilbud med 
mange åbningstimer uden personale til at hjælpe og formidle. Det er derfor nødvendigt at supplere 
de tidligere formidlingsmetoder med nye strategier. 

Nudging handler om at gøre det nemt for mennesker at gøre det, der er mest hensigtsmæssigt, og 

som de i virkeligheden gerne vil uden at fratage dem muligheden for at træffe et frit valg. Nudging 

tager udgangspunkt i adfærdsforskning og har bla. sin styrke i forarbejdet, hvor man observerer folks 

handlinger og analyserer, hvorfor mennesker gør, som de gør.  

Med projektet ønsker vi at opnå ny viden om, hvordan biblioteker generelt kan arbejde med nudge-

tilgangen og gennem kobling til Modelprogrammets designprincipper bidrage til udviklingen af de 

selvbetjente biblioteker vha. bl.a. prototypetest i fysiske biblioteksrum. Projektet skal give viden om 

og strategier for, hvordan biblioteker kan anvende nudging til udvikling af fysiske, selvbetjente 

biblioteksrum med bedre brugeroplevelser og mere aktivitet til følge. 

Samarbejde 
Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Bornholms Biblioteker, Guldborgsund 
Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne, Slagelse Bibliotekerne og Vordingborg Bibliotekerne. Desuden 
samarbejdes med iNudgeyou ved Pelle Guldborg Hansen. 

Tidsplan 
Projektet startede maj 2014 og i foråret arbejdes med to cases indenfor temaet borger-til-borger 
kontakt/aktivitet. Cases testes i nov. 2014 – feb. 2015 på hver 3 biblioteker og i februar 2015 
afholdes temadag. I foråret 2015 laves strategisk analyse af cases, pixibog udarbejdes og der 
evalueres. August 2015 afrapporteres til Kulturstyrelsen. 

Finansiering 
Projektet har modtaget 259.000 kr. fra Kulturstyrelsen og medfinansieres af projektdeltagerne med 
239.000 kr. Projektet afsluttes september 2015 med en afrapportering til Kulturstyrelsen samt 
udgivelse af pixibog og resultatet formidles via faglige artikler og sites samt pressen.  

Kontakt 
Faglig Projektleder: Gitte Jacobsen, Roskilde Bibliotekerne, gitteja@roskilde.dk, tlf. 46318108 
Ramme-projektleder: Anne Kathrine Skibelund, Roskilde Bibliotekerne, anneks@roskilde.dk, tlf. 
29369532 
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