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At forstå adfærd

Vær nysgerrig
Tag borgerens briller på 
Sæt dig i borgerens sted

Vi skal lære af eksisterende adfærd, opnå indsigter 
og opbygge kompetencer til, hvordan vi bedst 
påvirker folks adfærd. Og vi tester og 
implementerer på de områder, hvor det er vigtigst 
at få ændret adfærden først: affald, renhold, klima 
og cykler. 



En udvidet værktøjskasse

24 metoder
3 metodefilm

Platform med eksempler
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Problemstilling: 
Trafikanter (særligt cyklister) overholder ikke afspærringer 
ved vejarbejder og asfaltering – dette på trods af hyppig 
skiltning mv. Det er til stor gene for medarbejderne, der 
ikke kan passe deres arbejde, ligesom det er til fare for 
cyklisterne selv. What to do?

Metoder:
•Fagmedarbejder-observation
•Observation
•Op på cyklen
•Fokusgruppe
•Brugerrejse
•Mønstergenkendelse

Kommunikationsplan

Cyklisters adfærd ved vejarbejde

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSsKiirZDMAhUF1iwKHR-_AgQQjRwIBw&url=http://navisen.dk/blog/ulovlig-afsprring-gr-nrrebrogade-farlig/&psig=AFQjCNF1-Wga5M-qX9Aflv5eM0d88OB6UQ&ust=1460799688848434


Overblik

M
Ø

N
STERG

EN
KEN

DELSE

PROTOTYPER

FOKUSGRUPPE - WORKSHOPS

IMPLEMENTERINGOBSERVATIONER

INDSAMLING AF SPECIALARBEJDERNES OPLEVELSER

OBSERVATIONER V. AFSPÆRRINGER

CYKELTUR

BYVANDRINGER

JUNI 2016 OKTOBER 2016 APRIL 2017

UDVIKLING OG AFPRØVNING

BRUGERREJSER

https://pixabay.com/da/forst%C3%B8rrelsesglas-lup-s%C3%B8g-forst%C3%B8rre-145942/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt9pzq99HMAhWEkCwKHeZqAtcQjRwIBw&url=http://coi.dk/spredningsguiden/&bvm=bv.121658157,d.bGg&psig=AFQjCNHZm7QveH2P7KSEd5P6juvSmUvuSw&ust=1463052836224772


Metoder
OBSERVATIONER

SYSTEMATISK INDSAMLING AF MEDARBEJDERES OPLEVELSER AF MØDET MED
OMVERDENEN

• 2 specialarbejdere får udleveret en helt enkelt mini-logbog og skal i en afgrænset periode 
på ca. 2 uger notere 1) dagens bedste oplevelse og 2) dagens værste oplevelse i få 
stikord.
De 2 medarbejdere kan støtte hinanden i at løse ”opgaven”.

• Efter den første periode får 2 nye specialarbejdere udleveret mini-logbogen.

• Hver anden uge samler enhedschefen logbøgerne ind, og de vigtigste pointer 
scannes/tastes ind.

LOGBOG DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5

DAGENS 
BEDSTE

DAGENS
VÆRSTE
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CYKELTUR – PRØV DET SELV!

o Udvalgte medarbejdere tager en cykelrute gennem en række af forvaltningens 
egne afspærringer. 

o Efter cykelturen noteres vigtige pointer omkring oplevelsen – hvad fungerer 
godt, hvad fungerer mindre godt?

o Medarbejderne deler oplevelserne med resten af teamet og de vigtigste pointer 
drøftes og samles. 

Metoder
AT SE MED BORGERENS ØJNE
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I cyklistens sted: `Tænke-højt test´



Velkommen ind i data…



Njalsgade, Islands Brygge 



Njalsgade 



Njalsgade 



OBSERVATIONER



• Lemmingeffekt

• De VIL faktisk gerne køre rigtig – men er i tvivl

• Vi skal gøre det let at gøre det rigtige

• Skilteskov = Forvirring

• Ikke et spørgsmål om færdselslov – men om intuition

• Der er forskellige brugergrupper

• En følelse af dem og os – ikke hensigtmæssig

• Cyklisternes oplevelse er anderledes end medarbejdernes oplevelse   

• Vi medarbejdere kan gøre noget anderledes

• Allervigtigst: Empati for cyklisten

Nye indsigter



Workshop
AT DELE DATA OG TÆNKE VIDERE..



Nye ideer til afprøvning

1a Flagmand - skal have uddannelse
2a Tape og spray
3a Lille skiltevogn til cykelsti med undertavle (Ulrich inddrages med tekst)
4a Indsluse cyklister - flow
5a Infoskilte et par dage før – forskellige farver – evt. alternativ rute
6a Bump på fortove
7a Små skilte for cyklister – ej OK i København
8a Ramper på hvert gadehjørne, fodgængerfelt, T-kryds – midlertidigt – evt. males
9a Markere i cykelbaner hvilken vej de skal køre
10
a

Hvide hegn – nye fødder



TEMPLATETemplate



I dialog med felten - giver det værdi?



• at komme væk fra skrivebordet
• at sætte sig i cyklistens sted
• at tale med dem som bruger og drifter byen
• at få fagpersonalet ”i felten” 
• at ændre mindset og rykke på indlejrede forforståelser
• at afprøve prototyper
• at støtte frontrunners

Ja, det giver værdi



• Al begyndelse er svær 
• Det tager tid (og kræver mod) at gøre noget nyt 
• Ledelsesmæssig opbakning – alfa omega!
• At teste – der går tid fra vores ”rigtige” arbejde – må vi det?
• Undlade at akademisere driften
• Svær/tidskrævende dokumentation
• Manglende forståelse for hinandens arbejdsgange

Men..



Ordt er frit!

”Det tog måske lidt tid før vi  rigtigt
kom i gang. Jeg skulle have mine 
medarbejdere til at gøre noget nyt, til 
at registrere, skrive skabeloner og 
tage billeder. Det tager tid. Men 
pointen er, at det netop godt må tage 
tid, for det er en del af vores 
kerneopgave at lytte til byen og 
løbende forbedre den.”

Enhedschef

Citater fra projektgruppen

”Det er spændende at komme ud og prøve noget 
af og egentlig se hvad der batter i virkeligheden. 
Nogle gange er det jo de små ændringer,  der gør 
den store forskel. ”

Driftsmedarbejder

”Det  er inspirerende at se og høre 
medarbejdernes indsamlede data. De små 
videosekvenser fra bybilledet er f.eks. guld 
værd. Levende billeder gør det tydeligt, hvad 
der egentlig er på spil, og det gør det let at tale 
om i fællesskab.”

Centerchef 

”Det her projekt har været lidt svært undervejs, man har skullet 
gøre mange nye ting, men det har faktisk givet rigtig stor værdi. 
Vi ser og hører en masse derude – nu bliver der lyttet og tingene 
bliver afprøvet!”

Driftsmedarbejder



Hvor står vi nu?



• Hvad tænker I?

• Er der noget der inspirerer, 
provokerer eller…?

Jeres blik
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• Hvad tænker I?

• Er der noget der inspirerer, 
provokerer eller…?

Jeres blik

Kamilla Damgaard
kamdam@tmf.kk.dk
28194087

Tak for nu 

Sara Henriksen
ef3m@tmf.kk.dk
20189040
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