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Abstract 

In present-day situation many libraries use detectors so that they can be able 
to prevent attempts too take out books without registering them. The 
university library in Jonkoping is one of the libraries that have such a 
detector. But unfortunately it doesn’t always work correct and can also react 
on other things a part from books. 

This is a big problem since the library staff don’t have time to check all 
signals that comes from detector. This paper will focus to help the university 
library in Jonkoping to identify the causes of the false alarms. 

This paper have the purpose to help library staff  to decrease the false alarms 
so they can be able to get more time over to examine the essential signals from 
the detector. 

To be able to identify the causes of the false alarms two experiments was 
implemented. 180 persons participated, they were divided into three 
subgroups. In the other experiment 400 persons participated, of whom 200 
was female and 200 male. 

Astonishing to see was that the outcome of the experiments showed that the 
cause of the false alarms wasn’t the detector, instead the results showed that 
it was two other factors that affected the detector. One factor was the books 
that were send from other libraries in Sweden, they hadn’t been 
unimagnetised and the other reason was the self-service machine. 

In the conclusion and discussion two simple recommendations have been 
given to help the personnel:  

• To inform all other libraries that send books about the problems that 
the university library in Jonkoping has with books that aren’t 
unimagnetised. In this way they will be more careful before they send 
away the books. 

• To write a note with information about the self-service machine so that 
the students learn how to use this service.  

These simple recommendations will help the library to decrease the false alarm
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Sammanfattning 

I dagsläget använder många bibliotek sig av detektorer eller så kallade 
larmsystem för att kunna förhindra medvetna eller omedvetna försök att ta ut 
böcker utan att ha registrerat de. 

Högskolebiblioteket i Jönköping är ett av de bibliotek som har ett sådant 
larmsystem. Men larmsystemet fungerar inte alltid rätt och kan även reagera 
genom att ge ifrån sig en signal på andra saker som inte har med böcker och 
göra. Detta är ett stort problem eftersom personalen ifråga inte har tid att 
kontrollera alla signaler som kommer från detektorn. Detta arbete kommer att 
fokusera på att hjälpa högskolebiblioteket att identifiera orsakerna till fel 
signaler (eller så kallade falskt alarm) och minska de.  

Rapporten har som syfte att hjälpa bibliotekets personal med att minska fel 
signalerna som larmsystemet ger ifrån sig, detta för att personalen ska kunna 
få mer tid över att undersöka de väsentliga signalerna från detektorn. 

För att kunna identifiera orsaker till felsignalerna utfördes två experiment. I det 
i det första experimentet medverkade 180 personer som delades in i tre 
subgrupper. Dessa grupper fick varsin uppgift och fick passera detektorn. I 
det andra experimentet medverkade 400 personer. 

Överraskande nog blev utfallet av experimenten att larmsystemet inte var 
orsaken till felsignalerna, utan istället var de två andra faktorer 
(fjärrlånsböcker och självutlåningsmaskinen) som biblioteket redan innan 
vetat om. Men eftersom de aldrig haft riktigt mycket tid över att undersöka 
detta problem har de trott att felsignalerna även kanske har berott på andra 
föremål som tas genom detektorn. 

I slutsatsen ges två enkla rekommendationer som kan hjälpa personalen 
väldigt mycket, dessa är: 

• Att upplysa alla bibliotek som skickar fjärrlån om problemet som 
högskolebiblioteket har med fjärrlån som inte avmagnetiserade. På 
detta sätt kommer de andra biblioteken bli ner noggranna med att 
avmagnetisera böckerna innan de skickas iväg. 

• Att skriva om meddelandet som nu finns vid självutlåningsmaskinen, 
biblioteket bör skriva att anledningen till att studenter bör vara 
noggranna med att dra boken hela vägen är att det annars finns risk för 
att boken inte avmagnetiseras. Även bör de skriva att detta leder till att 
detektorn ger ifrån sig en signal. 
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1 Inledning 
Denna rapport är en C-uppsats och en del av utbildningen 
Breddmagisterexamen - tekniska projekt, Ingenjörshögskolan i Jönköping. 
Magisteruppsatsen kommer att behandla kunskaper inom signal detektions 
teori. Detta arbete är uppdelat i två delar, en teoretisk bakgrund och ett 
praktiskt arbete. Arbetet genomförs i samarbete med Högskolebiblioteket i 
Jönköping. 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget använder många bibliotek sig av detektorer eller så kallade 
larmsystem för att kunna förhindra medvetna eller omedvetna försök att ta ut 
böcker utan att ha registrerat de. Högskolebiblioteket i Jönköping är ett av de 
bibliotek som har en sådan här detektor. Men detektorerna fungerar inte alltid 
rätt och kan även reagera genom att ge ifrån sig en signal på andra saker som 
inte har med böcker och göra. Detta är ett stort problem eftersom personalen 
ifråga inte har tid att kontrollera alla signaler som kommer från detektorn. Detta 
arbete kommer att fokusera på att hjälpa högskolebiblioteket att identifiera 
orsakerna till fel signaler (eller så kallade falskt alarm) och minska de.  

1.1.1 Beskrivning av högskolebiblioteket i Jönköping 

Högskolebiblioteket ligger mitt på högskoleområdet, delvis inrymt i en före 
detta gjuterihall från 1914. Arkitektoniskt är biblioteket en intressant 
kombination av industrihistorik och nybyggnation. Lokalerna har anpassats 
efter ett modern högskolebiblioteks krav, men bär i inredningen fortfarande 
spår av sin ursprungliga verksamhet. Den byggnad som idag rymmer 
Högskolebibliotekets boksamlingar användes ursprungligen som gjuterihall 
av verkstadsindustriföretaget JMW. [1] 
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Nya högskolebiblioteket, 1997 

I oktober 1995 togs första spadtaget i byggandet av det nya högskoleområdet 
i Jönköping. Efter en arkitekttävling gick uppdraget till Skanska Sydöst AB att 
som totalentreprenör bygga den nya högskolan. Det vinnande förslaget hade 
ritats av White Arkitekter AB, Göteborg. 
 
Den gamla gjuteribyggnaden bevarades och inrymmer nu högskolebiblioteket. 
I den stora gjuterihallen har två fristående bjälklag byggts upp. I 
gjuterihallens tre våningsplan ryms bibliotekets samlingar av böcker och 
tidskrifter. Till den gamla huskroppen har på östra sidan fogats en ny 
byggnad i tre plan. De båda delarna binds ihop av ett brett ljusschakt med 
takfönster och gångbroar som sammanbinder de olika våningsplanen. Den 
nya byggnaden inrymmer arbetsrum för bibliotekets personal, läsesalar och 
grupprum. 
 
Det nya högskolebiblioteket slog upp portarna 11 augusti, 1997. Den officiella 
invigningen av det nya högskoleområdet genomfördes 25-27 september 1997. 
[2] 

Information och litteratur 

Biblioteket har inom alla ämnesområden litteratur som är anknutna till 
Högskolans olika utbildningar. Här prenumereras det dessutom på 900 tryckta 
tidskrifter som är placerade i tidskriftsbiblioteket och ca 7000 finns i 
elektronisk form. Ett stort antal svenska och internationella databaser finns 
tillgängliga via bibliotekets webbplats. Dessutom tillhandahåller biblioteket ett 
flertal databaser på CD-ROM som nås lokalt via högskolans nät. Biblioteket 
rymmer drygt 500 läsplatser varav cirka hälften är placerade i bok hallen. 
Resterande platser fördelas på tre tysta läsesalar, ett 20-tal grupprum och två 
datasalar. Grupprum och läsesalar är tillgängliga dygnet runt. Datasalarna 
håller samma öppettider som biblioteket. [1] 

1.2 Problemformulering 
Så som många andra bibliotek har högskolebiblioteket i Jönköping ett 
larmsystem installerat utanför lånedisken, detta för att kunna veta om någon 
medvetet eller omedvetet tar ut böcker utan att ha registrerat de. 
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När en bok som inte har registrerats tas ut ger detektorn ifrån sig en signal. 
Tyvärr så fungerar inte detta larmsystem riktigt som den ska eftersom 
detektorn även kan ge ifrån sig en signal för något som inte har med 
böckernas registrering att göra. Personalen på biblioteket tycker detta är ett 
stort problem eftersom de inte har tid att kolla upp alla signaler, dessutom vet 
de inte riktigt när detektorn ger ifrån sig en fel signal (falskt alarm). 

Som studenter på Jönköpings högskola har även vi innan detta arbete 
uppmärksammat detta problem, vi har även märkt att studenter inte verkar bry 
sig om detektorns signaler eftersom det sker så ofta. 

Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att utreda detta larmsystem och 
undersöka varför den ger ifrån sig fel signaler och utreda om signal teorin är 
en bra metod att använda vid ett sådant problem. 

1.3 Syfte och mål 
Målet med detta arbete är att med hjälp av den teoretiska bakgrunden kunna 
identifiera orsakerna till vad som utlöser fel signalerna samt att ta fram 
förbättringsförslag på hur man kan minska fel signalerna. Vår beställare av 
detta arbete är personalen på högskolebiblioteket. 

Syftet är att hjälpa bibliotekets personal med att minska fel signalerna så de får 
mer tid över att undersöka de väsentliga signalerna från detektorn. 

1.4 Avgränsningar 
Förbättringsförslagen kommer inte att vara en utformning av en ny detektor. 
Någon mätning av det förbättringsförslag som ges i denna rapport kommer 
inte att göras. Undersökningen kommer endast att vara baserad på statistik 
februari och mars månad, under år 2004 tom 2006.  

1.5 Disposition 
Denna rapport är uppbyggd enligt en mall som Ingenjörshögskolan har för 
examensarbeten. 

I denna rapport kommer den teoretiska bakgrunden presenteras som ligger till 
grund för att kunna besvara problemställningen och för att kunna genomföra 
en observation. 

Därefter kommer de metoder som ska användas under undersökningen att 
beskrivas samt tillvägagångssätt och beslut som tagits under arbetets gång. 
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Efter metodavsnittet kommer resultatet av undersökningen att presenteras 
sedan följer slutsats och diskussion där vi kommer att knyta ihop säcken och 
reflektera över arbetet och vald metod. 
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Paradigmet - Signalteorin 
Signalteorin utvecklades av matematiker och ingenjörer på 1950- talet som 
arbetade med matematisk statistik och elektronisk kommunikation. Signal 
teorin handlar om att upptäcka signaler och kontrollera det kriterium som har 
använts för att upptäcka signalen. Redan tidigt insåg man att denna teori var 
kopplat till psykologi eftersom observerarens bedömning kan påverkas av 
kriteriet som använts. [3]  

Signalteorin handlar om hur omvärlden uppfattas av människor och om hur de 
på så vis drar slutsatser om den. Denna teori kan användas i de flesta 
sammanhang där det förekommer kategoriseringar och signaler. 

Signalteorin kan alltså tillämpas i alla situationer där det förekommer två olika 
tillstånd som är svåra för människan att särskilja. Dessa två tillstånd kallas för 
signal och brus (noise). Signalen måste upptäckas av människan och ur 
processen kommer två svars kategorier: 

1. Ja, jag har upptäckt en signal eller 

2. Nej, jag har inte upptäckt en signal 

Denna kombination av de två olika tillstånden och svar resulterar i en 2 * 2 
matris med fyra olika sorters händelser, se nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Signaldetektionsmatris med fyra olika beslutssituationer. 
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Om dessa svar (se fråga 1 och 2 ovan) är helt rätt kommer 1: a hamna under hit 
och 2: a under correct rejection. Men om det är tvärtom och personen ifråga 
märker en signal som inte finns så hamnar detta under false alarm. Sen kan det 
vara så att personen missar signalen helt, då hamnar det under miss. På så sätt 
bildas en 2*2 matris. 

Det perfekta resultatet för ovanstående matris uppstår när det inte förekommer 
några missar eller false alarm. Men detta är nästan omöjligt, eftersom 
signalerna som människan ska särskilja inte alltid är tillräckligt starka uppstår 
det alltid missar och false alarm. Därför har man data i alla fyra celler. Inom 
signalteorin uttrycks de data som man får av hit, miss, false alarm och correct 
rejection som sannolikhetsvärden. Dessa sannolikhetsvärden får man genom 
att dividera antalet svar i en cell med det totala antalet i en kolumn. Om en 
observatör skulle få 20 signaler presenterade varav 5 är hits och 15 är missar, 
skulle man skriva sannolikheten på följande sätt: P (H)=5/20=0, 25 [4] 

• Correct rejection - man avslår bruset som brus. 

• False alarm - man tolkar bruset som en signal. 

• Miss – man tolkar signalen som ett brus. 

• Hit – man tolkar signalen som en signal. 

Hit + Miss = 100 % 

False alarm + Correct rejection = 100 % 

 

2.2 Att upptäcka information 
Signalteorin antar att det finns två sätt att upptäcka information på: 

1. Sensoriskt bevis är summan av signalernas närvaro eller frånvaro. 

2. Ett beslut tas oavsett om detta bevis indikerar en signal eller inte. 

Enligt signalteorin leder extern stimuli till nervaktivitet i hjärnan. Därför 
kommer det i genomsnitt uppkomma mer sensoriska bevis och nervaktiviteter i 
hjärnan när en signal uppstår än om den inte skulle göra det. Nervaktiviteten 
Xc, uppfattas därför som hastigheten utav avskjutande neuroner vid en tänkt 
beslutssituation. Denna hastighet ökar i samband med stimulis intensitet. Om 
det finns tillräckligt mycket nervaktivitet i hjärnan överskrider Xc och 
operatören bestämmer sig för att säga ”ja” och tvärtom. [4] 
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2.3 Exempel på områden där signalteorin tillämpas 

2.3.1 Vid upptäckt på en radar 

Signalteorin kan exempelvis beskriva aktiviteter som upptäckten av ett dolt 
vapen av en flygplans säkerhetsvakt eller upptäckten av kontakt på en radar 
(N.H Mackworth, 1948). Nedan följer ett exempel på hur man kan tillämpa 
signalteorin på en radar. 

 

 

 

 

Figur 2. Exempel på en radar. 

De små cirklarna och den lilla fyrkanten syns bara under korta tidsintervall 
och kan uppkomma på grund av många olika saker i omgivningen eller t.o.m. 
vädret. I krigstillstånd är man tvungen att kunna avgöra om dessa objekt är 
fiende plan eller vädret. Då har man brus (noise) som är ett tillfälligt utslag och 
signal som orsakas av fiendernas plan. Detta är en tvetydig situation eftersom 
det oftast var svårt att se skillnad på radarns utslag förr. 

Operatören är tvungen att ta ett beslut om det är brus (noise) eller ett fiende 
plan när radarn visar ett utslag. Om operatören tror att det är fiende plan måste 
han be om förstärkning som kan hejda fienden. Nedan hamnar situationen i en 
matris för signal upptäckten. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Signaldetektionsmatris till en radar. 
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Med detta exempel är det enklare att se effekten av de olika besluten, i det här 
faller gör operatören ett: 

• Hit betyder i det är fallet att fienden planen attackeras innan de når land 
och kanske åker iväg innan de kan attackera sitt mål.  

• Miss. Fienden riktar in sitt mål och får syn på våra plan nere på marken 
och gör det enkelt att attackera. 

• False alarm. Våra plan lyfter i onödan, detta slösar bränsle vilket det 
förr i tiden var ont om, dessutom kan det leda till att piloterna och 
planen blir utmattade och inte kan reagera lika snabbt på nästa anfall. 

• Correct rejection. Planen behöver inte lyfta. 

Som man kan se här är rätt beslut väldigt viktigt. Tar man fel beslut kan det 
leda till förödande konsekvenser som även kan innebära stora kostnader. [5] 
[6] 

2.3.2 Vid polisutredning 

Signalteorin kan även tillämpas för ögonvittnens vittnesbörd. Tjuven kan 
antingen vara en signal (dvs. rätt person) eller noise (fel person). Vittnet kan 
antingen säga ja eller nej när polisen frågar om en person är tjuven eller inte. 
Detta kan sammanfattas så här: [4] 

• Det blir en hit om det är en tjuv och det är rätt tjuv. 

Det blir ett false alarm om en person som inte är tjuv pekas ut som rätt tjuv. 

2.3.3 Inom sjukvården 

Det finns även andra sammanhang där signal teorin kan användas, exempelvis 
kan den användas av läkare för att upptäcka cancer tumörer hos patienter. I 
signal teorin är man ofta intresserade av matematiska metoder av data som 
leder till ett beslut om huruvida det finns en tumör eller inte. En tumör 
producerar en signal av informationen, det blir några förändringar av 
komponenterna i informationsvektorn i jämförelse med informations 
komponenter man skulle ha väntat sig se hos en tumör fri patient. Man vill 
särskilja dessa förändringar från variationerna man får i informationen på 
grund av brus (noise). [7] 
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2.3.4 Inom psykologin 

Signal teorin har även haft och har fortfarande stor betydelse för psykologin. 
Exempelvis används signal teorin brett inom minnes forskning och i studier 
gällande verbal information. Signal teorin har av många människor kallats en 
revolution. En grundförståelse för signal teorin har blivit en nödvändighet för 
alla som har ett seriöst intresse för experimental psykologi. [8] 

2.4 Signal eller brus 
Är det en signal eller inte? Upptäcker läkaren en tumör? Upptäcker bilisten 
fordonet framför honom när det är dimmigt och upptäcker astronauten 
signalen som kommer från varelser från mars och kan han särskilja den från 
andra signaler som kommer från den yttre rymden? 

Ju mindre skillnaden är i intensitet mellan brus (Noise) och signaler i hjärnan 
desto större fel antaganden har människan. Brus kan både vara internt och 
externt. Externt brus innebär att man t.ex. inte ser andra bilar när man kör på 
grund av dimman. Det interna bruset kan innebära att man exempelvis ser 
något som egentligen inte existerar, egentligen är det bara ett minne som sitter 
kvar i huvudet. Det är lätt hänt att man svarar fel när en signal är svag, men 
när signalen är stark så svarar man ofta rätt. 

Relationen mellan en signals närvaro och frånvaro visas med hjälp av 
nedanstående figur: 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Sannolikhetskurvorna, vid hög känslighet. 
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Figur 5. Sannolikhetskurvorna, vid låg känslighet 

Operatörerna i en signaldetektionstest varierar sina svar genom att vara 
konservativa eller risktagande.  

Det beror på uppgiften/situationen vilken strategi (risktagande/konservativ) 
man ska välja. T.ex. är man en läkare på ett sjukhus och ser en röntgen bild av 
en person som har en tumör och som säger att han känner att han har symtom 
på huvudvärk ska läkaren vara riskig och säga ja – du har en tumör. Än om 
personen inte hade uppvisat några symtom på huvudvärk. 

Detta innebär att om man är för försiktig (konservativ) kan man missa en 
signal. En annan anledning till varför man kan missa en signal kan vara för att 
detektionsprocessen i hjärnan är dålig på att särskilja brus (noise) från 
signaler. 

En viktig variabel som är positivt relaterat till Xc är beta. Beta är förhållandet 
mellan den naturliga aktiviteten som frambringas av signal och brus. 

Beta = P(X|S) / P(X|N) 

Om man för linjen (Xc - värdet) åt höger är man mer konservativ dvs. försiktig, 
och detta betyder att man svarar nej nästan hela tiden. Det leder till mer 
correct rejection och missar. Beta blir större än 1. 
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Om man istället för linjen (Xc - värdet) till vänster är man risktagande och detta 
betyder att man svarar ja nästan hela tiden. Detta leder till fler hits och falska 
alarm. Beta blir mindre än 1. [4] 

 

2.5 Signal sannolikhet 
Tänk dig situationen där signal inträffar lika ofta som den inte inträffar och att 
det inte finns någon skillnad i kostnad mellan de två dåliga händelserna och 
ingen nytta av de två bra händelserna i figur 4. I detta fall skulle denna 
optimala prestation minimera antalet felaktigheter (dvs. missar och falska 
alarm).  

Optimal prestation inträffar när Xc är skärningspunkten mellan de båda 
kurvorna som i figur 4 och 5, det är när Beta är lika med ett. Vilken annan 
placering av Xc skulle i det långa loppet reducera sannolikheten att vara 
korrekt. 

Om en signal är mer trolig så borde kriteriet sänkas. Exempelvis om det är 
mycket trafik på en väg så ökar risken att kunna kollidera med ett annat 
fordon. Som förare borde man vara mer beredd att trampa ner bromsen när det 
är mycket trafik än om vägen framför vore fri från andra fordon. 

Boptimal = P (N)/P (S) 

Beta optimum blir mer riskbenägen om P (S) ökar, därav flyttas värdet på Xc 
(linjen) för att producera ett optimalt beta till vänster i figur 4. När detta sker 
ökar antalet korrekta svar (hits och correct rejections). Det är viktigt att 
påpeka oavsett hur man placerar beta optimum kan man inte få en perfekt 
prestation. Det kommer att fortfarande råda falska alarm och missar så länge 
de två kurvorna överlappar varandra. 

Skillnaden mellan beta och Boptimal kan ibland vara förvirrande. Boptimal definierar 
var beta bör vara placerad. Beta bestäms utav observatören och erhålls från 
empirisk data. [4] 
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2.6 Payoffs 
Den optimala placeringen av beta är påverkad utav payoffs. Det optimala 
definieras inte i termer av att minska felaktigheter. Den definieras istället som 
att öka de förväntande finansiella affärsvinsterna. Om det för signaler vore 
viktigt att inte bli missade, skulle operatören t.ex. få höga belöningar vid hits 
och höga böter vid miss, med hänsyn till låga beta-värden. Dessa kostnader 
och förmåner för den optimala placeringen utav beta kan beskrivas med hjälp 
av nedanstående formel: 

Boptimal = P(N) / P(S) *  (V(CR) + C(FA)) / (V(H) + C(M)) 

Beteckningen V står för antalet önskvärda händelser och C står för kostnaden 
utav icke önskvärda händelser. En ökning av tal som står under bråkstrecket 
(V(H) + C(M)) leder till en minskning utav Boptimal  och ger upphov till en 
risktagande respons från operatören. Tvärtom blir det för tal som står över 
bråkstrecket (V(CR) + C(FA)). De ger upphov till konservativ respons från 
operatören. [4] 

 

2.7 Mänsklig prestation när beta bestäms 
Det aktuella beta-värdet som en operatör använder sig utav kan räknas fram 
med hjälp av antalet hits och falsk alarm vid en signaldetektionstest. 
Människor anpassar sitt beta-värde med hänsyn till förändringar vid payoffs 
och sannolikheter. Laboratorieförsök visar att beta inte anpassas tillräckligt 
bra genom att uppvisa ett beta-värde som rör sig långsamt. Att beta-värdet rör 
sig långsamt ses tydligt när den är manipulerad av sannolikheter än om den 
skulle vara styrd av payoffs (Green & Swets, 1996). Se nedanstående figur. 

 

Figur 6. Relationen mellan den erhållna beta och det optimala besluts kriterium 
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Människor tenderar att vara mindre risktagande när det ideala beta-värdet är 
högt och mindre konservativa när det ideala beta-värdet är lågt. 

 

2.8 Känslighet 
Utifrån förutfattade meningar där operatören är konservativ kan den 
misslyckas att upptäcka en signal. Operatören kan också missa en signal när 
den inte kan urskilja om den om det är brus eller signal.  

Känsligheten av en signal hänvisar särskiljandet utav brus och signal kring X-
axeln på figur 5. Om detta särskiljande är stor (se figur 4) är känsligheten hög. 
Känsligheten är låg när om särskiljandet är för litet (se figur 5). 

Vid en signaldetektionstest anges känsligheten med hjälp av beteckningen, d’. 
Detta värde varierar mellan att vara 0,5 och 2,0. [4] 

 

2.9 ROC-kurvan 
ROC-kurvan (Receiver Operating Characteristics) är mycket användbar för att 
kunna förstå effekterna av känslighet och ”signaluppfattning” av data vid ett 
signaldetektionstest.  

 

Figur 7. Roc-kurvan 
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Ovanstående figur visar ROC-Kurvan och kartlägger sannolikhetsvärdena 
(hits och falska alarm) för olika respons kriterium med tre olika beta-värden. 
Varje tillstånd som en signal upptäcks får en markering på ROC-Kurvan. Om 
signalen är stark och observatörens känslighet är oföränderlig då beta ändras 
från ett tillstånd till ett annat får man en böjd kurva. För en mer känslig person 
är ROC-kurvan mer böjd. 

Markeringar på nedre delen av figuren föreställer konservativ respons. 
Markeringar på övre delen föreställer risktagande respons. [4] 
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3 Genomförande 
3.1 Bakgrund till undersökningar 
Alla böcker på biblioteket har en magnetremsa som vid utlån avmagnetiseras. 
För att kunna utreda när och varför detektorn ger ifrån sig en signal var vi 
tvungna att något sätt försöka undersöka larmen. Detta gjordes genom två 
experiment. Vi hade även intervjuer med våran kontakt Annika Anderson på 
biblioteket för att kunna få en bättre bild av problemet och för att kunna ta del 
av eventuell information som skulle kunna hjälpa oss under experimentet. 
Experimentet som utfördes bygger på våra teoretiska kunskaper. 

Intervju med kontaktperson 

För att få en bättre inblick i problematiken och för att kunna samla in 
information hölls flera möten med kontaktpersonen på Högskolebiblioteket. 
Information som samlades in var personalens funderingar om problematiken, 
kontakt information till leverantörer och statistik över larmsystemet och utlån. 
Det var följande: 

• Antal personer som passerar detektorn per dag. 

• Antal larm som detektorn ger ifrån sig per dag. 

• Antal saknade böcker i nuläget. 

• Antal självutlån i månaden. 

• Antal lån i den bemannade utlåningsdisken per månad. 

• Antal fjärrlån som utlånas per månad. [9] 

 

3.2 Förberedelse inför Experiment 
För att kunna göra en bra undersökning lades två olika förslag fram för 
tillvägagångssätt. 
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3.2.1 Undersökning  

Denna undersökning ska genomföras genom att observera detektorn när 
studenter går igenom den. Alla signaler som detektorn ger ifrån sig ska 
undersökas och orsaken ska antecknas. Sedan ska de olika värdena placeras i 
matrisen för att sedan analyseras och för att beta värdet ska kunna räknas ut. 

För att kunna göra en undersökning baserat på signalteorin måste olika 
variabler först definieras. De olika variabler som i detta fall behöver definieras 
är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Signaldetektionsmatris med fyra olika beslutssituationer (undersökning). 
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Vad de olika variablerna definierades som framgår av figuren nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Signaldetektionsmatris till undersökning. 

 

X(yes)= Totalt antal signaler (=”Yes”) från detektorn 

X(yes)= HIT + FALSE ALARM 

 

X(no)= Totalt antal passerande – X(yes) 

X(no)= MISS + CORRECT REJECTION 

 

HIT= Detektorn piper (yes) och efter kontroll märker man att boken INTE är 
avmagnetiserad. 
 

Exempel: Feysal går igenom detektorn och den piper (yes). Han 
kontrolleras och man upptäcker att han har en bok som inte är 
avmagnetiserad. 

(OBS! Detta värde fås från undersökningen) 
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MISS= Detektorn piper INTE (no) för böcker son INTE är avmagnetiserade. 
(Detektorn ska pipa men den gör inte det) 

Förklaring: Vi antar att detta (MISS) aldrig händer eftersom detektorn 
är utformad för att pipa för icke avmagnetiserade böcker. Då 
förutsätter vi att ingen medvetet med olika metoder försöker lura 
detektorn, vilket leder till att MISS=0 och X(no)=CR 

FALSE ALARM= Detektorn piper (yes) för andra saker och för böcker fastän 
de är avmagnetiserade. 

1. Exempel: Feysal går igenom detektorn och den piper. Efter kontroll 
märker man att det var en fel signal. Eftersom: 

2. Feysal’s lånade bok kontrolleras och man bekräftar att den är 
avmagnetiserad. 

3. Efter kontroll märker man att Feysal inte har en bok och att ett annat 
föremål utlöste signalen. 

(OBS! Detta värde får vi från undersökningen) 

CORRECT REJECTION= Detektorn piper INTE (no) för andra saker eller för 
avmagnetiserade böcker. 

Exempel: Feysal går igenom detektorn med en avmagnetiserad bok 
och detektorn piper inte, detektorn piper heller inte för något annat 
d.v.s. detektorn fungerar korrekt. 

Efter förberedelser inför undersökning uppkom en del problem och det 
verkade inte så lämpligt att göra en undersökning. 

Problemen som uppkom var att det skulle vara omöjligt att kunna undersöka 
om correct rejection skulle inträffa. Eftersom correct rejection går ut på att 
detektorn har gjort rätt, den ska inte ge ifrån sig en signal därför vet man inte 
när correct rejection har skett.  

Sedan skulle det även vara svårt att kunna räkna ut Signal och Noise eftersom 
man inte vet hur många avmagnetiserade böcker (signal) som passerade 
detektorn, samma bekymmer skulle man ha med avmagnetiserade och andra 
föremål (Noise) som passerade. 
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Dessa problem ledde till att det ansågs vara bättre att göra ett experiment. 
Genom att göra ett experiment istället kan man redan från början bestämma hur 
många man ska undersöka och vilka uppgifter de olika personerna har som 
medverkar. Med ett experiment kan alla delarna i matrisen räknas ut. 
Variablerna definieras på nästan samma sätt i experimentet som 
undersökningen med smärre förändringar. 

3.2.2 Experiment 

Av bibliotekets personal hade vi redan fått reda på två faktorer som utlöste 
detektorn, den ena faktorn var fjärrlån som ofta utlöste en signal. Det beror på 
att det bibliotek som boken skickas ifrån har glömt avmagnetisera boken.  

Den andra faktorn är att självutlåningsmaskinen, när studenter lånar böcker 
själva drar de inte boken hela vägen mot kanten och detta leder till att boken 
inte blir avmagnetiserad fastän den har lånats och registrerats. 

Dessa två faktorer uteslöts från experimentet för att kunna ta reda på om det 
fanns andra faktorer som utlöste detektorn eller om det kanske var dessa två 
faktorer som utlöste alla felsignalerna. 

Experimentet ska representera 2000 studenter (mha av bibliotekets statistik [9] 
har ett medelvärde på antal studenter som passerar detektorn per dag räknats 
ut, det var ca: 2000 studenter). Experiment gruppen delades in i tre subgrupper 
som fått olika uppdrag: 

1. Denna grupp kommer att få gå igenom detektorn med böcker som inte 
är avmagnetiserade. 

2. Denna grupp kommer att få gå igenom detektorn med böcker som är 
avmagnetiserade. 

3. Denna grupp kommer få gå igenom detektorn normalt (detta för att 
kontrollera andra föremål som gör att detektorn ger ifrån sig signal). 

Varje experiment grupp bestod av 60 personer med jämn könsfördelning dvs. 
30 kvinnor och 30 män. För att kunna göra en undersökning baserat på 
signalteorin måste olika variabler först definieras. De olika variabler som i 
detta fall behövde definieras var följande, se figur 10 
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Figur 10. Signaldetektionsmatris med fyra olika beslutssituationer (experiment). 

• Signal och Noise 

• Response 

• ”Yes” och ”No” 

• Hit  

• False alarm 

• Miss 

• Correct rejection 

Vad de olika variablerna definierades som framgår av figuren 11 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Signaldetektionsmatris till experiment. 
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X(yes)= Totalt antal signaler (=”Yes”) från detektorn 

X(yes)= HIT + FALSE ALARM 

 

X(no)= Totalt antal passerande – X(yes) 

X(no)= MISS + CORRECT REJECTION 

HIT= Detektorn piper (yes) och efter kontroll märker man att boken INTE är 
avmagnetiserad. 
 

Exempel: Feysal går igenom detektorn och den piper (yes). Han 
kontrolleras och man upptäcker att han har en bok som inte är 
avmagnetiserad. 

 
MISS= Detektorn piper INTE (no) för böcker son INTE är avmagnetiserade.  
 

Exempel: Feysal går igenom detektorn med en bok som INTE är 
avmagnetiserad och detektorn piper INTE. (Detektorn ska pipa men 
gör inte det) 

 

FALSE ALARM= Detektorn piper (yes) för andra saker och för böcker fastän 
de är avmagnetiserade. 
 

Exempel: Feysal går igenom detektorn och den piper. Efter kontroll 
märker man att det var en fel signal. Eftersom: 

1. Feysal’s lånade bok kontrolleras och man bekräftar att den är 
avmagnetiserad. 

2. Efter kontroll märker man att Feysal inte har en bok och att ett annat 
föremål utlöste signalen. 

CORRECT REJECTION= Detektorn piper INTE (no) för andra saker eller för 
avmagnetiserade böcker. 

Exempel: Feysal går igenom detektorn med en avmagnetiserad bok 
och detektorn piper inte, detektorn piper heller inte för något annat 
d.v.s. detektorn fungerar korrekt. 
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3.2.2.1 Utförande av experiment 

Innan experimentet började skulle 90 män och 90 kvinnor väljas ut genom 
slumpmässigturval, detta gjordes genom att slumpmässigt välja ut personer 
som passerade biblioteket och fråga om de skulle kunna tänka sig att 
medverka i detta experiment. På så sätt fick vi ihop rätt antal 
undersökningsenheter. För att få de som skulle deltaga i de olika 
experimentgrupperna rätt intryck och bakgrundsinformation var det viktigt för 
oss att ge dem en presentation av oss själva, vilka vi är, var vi kommer ifrån, 
vad vi ska göra och varför 

Experimentet började med att 30 gamla (utgivnings år innan år 2000) och 30 
nya (utgivningsår efter år 2000) böcker valdes ut även här genom 
slumpmässigt urval. Innan dessa böcker avmagnetiserades testades om de 
utlöste en signal hos detektorn när de passerades genom. Detta gjordes för 
att undersöka om böcker som står på hyllorna verkligen är magnetiserade eller 
inte.  

Sedan registrerades 30 böcker (hälften i självutlåningsmaskinen och resten i 
bibliotekets bemannade utlåningsdisk, alla böcker blev noggrant 
avmagnetiserade). Resterande böcker behölls utan att avmagnetiseras. 

Grupp 1 

Denna grupp fick få gå igenom detektorn med böcker som inte är 
avmagnetiserade. Experiment gruppen fick passera detektorn med en bok i 
handen som inte hade avmagnetiseras. Detta observerades och antecknades. 
Detta gjordes för att kunna undersöka om detektorn skulle ge ifrån sig en 
signal. 

(Om detektorn fungerar, ska den egentligen ge ifrån sig en signal för varje 
person som i denna grupp passerar.) 

Grupp 2 

Denna grupp fick gå igenom detektorn med böcker som är avmagnetiserade. 
Av dessa 60 personer fick hälften gå igenom med böcker som var 
avmagnetiserade mha självutlåningsmaskinen och hälften med böcker som var 
avmagnetiserade mha bibliotekets bemannade utlåningsdisk. Detta 
observerades och antecknades. Detta gjordes för att kunna bekräfta om 
detektorn kanske ger ifrån sig en signal bör andra föremål eller boken och för 
att de om det fanns någon skillnad mellan självlån och lån genom den 
bemannade disken. 
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(Denna grupp ska inte egentligen inte utlösa en signal eftersom alla böcker 
ska vara avmagnetiserade.) 

Grupp 3 

Denna grupp fick få gå igenom detektorn normalt (detta för att kontrollera 
andra föremål som gör att detektorn ger ifrån sig en signal). Totalt 60 
slumpmässigt utvalda personer fick gå igenom detektorn för att undersöka 
vilka faktorer förutom böcker som kan utlösa en signal hos detektorn. Detta 
observerades och antecknades. 

Efter att ha observerat dessa grupper kan man föra in värdena in i matrisen 
som visats ovan. Då kan man se huruvida detektorn missar relevanta signaler 
eller om den ger ifrån sig signaler i onödan. 
 

3.2.2.2 Utförande av extra undersökning 
 

För att få en bättre reliabilitet på undersökningen bestämde vi oss för att göra 
ytterligare en undersökning. Denna undersökning gick ut på att stå vid 
detektorn och observera så många personer som möjligt som passerade. Alla 
personer antecknades vid passage, män och kvinnor separat. Detta gjordes 
för att ännu bättre kunna kontrollera felsignalerna och för att undersöka 
orsaken. Personer som detektorn gav ifrån sig signal för fick passera 
detektorn flera gånger utan väska osv för att kunna precisera vad exakt som 
utlöser signalerna.
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4 Resultat 
4.1 Experiment 
Böcker 

Vid första försöket där vi testade 30 nya böcker och 30 gamla böcker för att de 
se om de verkligen var magnetiserade när de stod på bibliotekets hyllor gav 
följande utslag: 

• För alla de 30 äldre böckerna som testades gav detektorn ifrån sig en 
signal 

• För 29 av de 30 nya böckerna som testades gav detektorn ifrån sig en 
signal. Den boken som inte utlöste en signal kontrollerades och det 
visade sig att personalen glömt magnetisera denna bok. Denna bok 
användes inte vid experimentet 

Detta visade att det inte fanns någon större skillnad mellan gamla och nya 
böcker. 

Grupp 1 

Gruppen som fick få gå igenom detektorn med böcker som inte är 
avmagnetiserade gav följande utslag: 

Detektorn gav ifrån sig en signal varje gång någon gick igenom med en bok. 
Dvs. detektorn gav ifrån sig en signal 60 gånger av 60 möjliga. 

Detta visade att om en bok inte är lånad och korrekt avmagnetiserad så ger 
detektorn alltid ifrån sig en signal. Resultatet från denna grupp placeras alltså 
under Hit i matrisen. Värdet på Hit blir då 100% detta innebär även att värdet 
på Miss i detta fallet bli 0%, eftersom summan av Hit och Miss alltid är 100 % 
enligt signalteorin. Se figur 12. 

Grupp 2 

Denna grupp fick gå igenom detektorn med böcker som är avmagnetiserade. 
Av dessa 60 personer fick hälften gå igenom med böcker som var 
avmagnetiserade mha självutlåningsmaskinen och hälften med böcker som var 
avmagnetiserade mha bibliotekets bemannade utlåningsdisk. Efter att detta 
observerats erhölls följande resultat: 
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Eftersom böckerna som användes i detta försök noggrant avmagnetiserades 
vid lån gav detektorn inte ifrån sig någon signal för böckerna som fördes 
genom detektorn, ingen signal utlöstes heller för andra föremål. Dvs. 
detektorn gav inte ifrån sig en signal i 100% av fallen. Detta placeras under 
Correct rejection i matrisen. Correct rejection är alltså 100% och automatiskt 
blir False alarm 0 %. Se figur 12. 

Grupp 3 

Denna grupp fick få gå igenom detektorn normalt (detta för att kontrollera 
andra föremål som gör att detektorn ger ifrån sig en signal). Totalt 60 
slumpmässigt utvalda personer fick gå igenom detektorn för att undersöka 
vilka faktorer förutom böcker som kan utlösa en signal hos detektorn. Efter 
observation erhölls följande resultat. 

Detektorn gav inte ifrån sig någon signal alls för de 60 personer som 
passerade detektorn. Alltså blir False alarm även genom experiment 0 %. Se 
figur 12 nedan: 

Så här ser matrisen ut när alla värden är på plats: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Signaldetektionsmatris till experiment med resultat. 
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”Yes” 
X(yes)= Totalt antal signaler (=”Yes”) från detektorn 
 
X(yes)= HIT + FALSE ALARM 
 
X(yes)=60 signaler 
 
 
“No” 
 
Totalt antal passerande=180 st 
 
X(no)= Totalt antal passerande – X(yes) 
 
X(no)= MISS + CORRECT REJECTION 
 

X(no)= 180-60=120 

Sannolikheten för signal 

P(S)=Antal signaler/summan av signal och Noise 

P(S)=30/60=0.5 dvs. 50 % 

Sannolikheten för noise 

P(N)= Antal noise/summan av signal och noise 

P(N)=30/60= 0.5 dvs. 50 % 

När vi har fått fram sannolikheten för signal och noise kan vi räkna ut beta för 
att se, om beta är optimalt därefter kan Boptimal med hänsyn till ekonomiska 
aspekter räknas ut. 

Beta optimal 

Boptimal = P(N)/ P(S) 

Boptimal =0.5/0.5=1 

Boptimal med hänsyn till ekonomiska aspekter 

Boptimal = P(N) / P(S) *  (V(CR) + C(FA)) / (V(H) + C(M)) 
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V (CR) som innebär antalet önskvärda händelser är i vårt fall, 100 % dvs. 120 
stycken händelser. V (H) är också 100 % dvs. 60 stycken händelser. Däremot 
blir C (M) som är kostnaden för att miss kan inträffa. Det innebär att varje 
gång detektorn missar att ge ifrån sig signal kan det vara en bok som någon 
glömt att registrera. Om medelvärdet för vad en bok kostar på biblioteket är 
400 kronor innebär det att man förlorar 400 kronor varje gång detektorn missa 
att ge ifrån sig en signal för en bok. C (FA) kan vara kostnaden för vad 
personalen förlorar i tid när det ska kontrollera varje person som detektorn ger 
ifrån sig en felsignal ifrån. Om varje kontroll tar 5 minuter och varje 
bibliotekarie tjänar 25 000 kronor i bruttolön (inklusive sociala avgifter) och 
jobbar 8 timmar per dag kan man få följande kostnad: 

 

C (FA) 

Arbetsvecka = 20 dagar 

Lön/dag = 25 000/20 = 1250 kronor 

8 timmar = 480 minuter  

Lön/minut = 1250 / 480 = 2.60 kr/min5 minuters kontroll kostas alltså = 5 * 
2.60= 13 kronor 

V (CR) = 120 st händelser (100 %) 

V (H) = 60 stycken (100 %) 

C (M) = 400 kronor 

C (FA) = 13 kronor 

Bopt = P(N) / P(S) = 1 (enligt ovan) 

Bopt med hänsyn till ekonomiska aspekter blir i det här fallet: 

Bopt = P(N) / P(S) *  (V(CR) + C(FA)) / (V(H) + C(M)) 

                        Bopt = 1 * (V(120) + C(13)) / (V(60) + C(400)) 

= 0,2891 = 28.91 % 

Kostnaden för miss är större än för falskt alarm därför ska man alltid se till att 
ha låga miss värden. Om vi i detta fall hade haft ett dubbelt så stort värde på 
miss dvs. 800. Då hade vårt beta värde sjunkit se nedan: 
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Bopt = 1 * (V (120) + C (13))/(V (60) + C (800)) =0.1546 = 15.46 % 

Detta ger upphov till konservativ respons från operatören.  

Om vi istället hade dubblat FA värdet (13*2=26) hade beta värdet blivit större, 
se nedan: 

Bopt = 1 * (V (120) + C (26))/(V (60) + C (400))=0,3174 = 31.74% 
Detta ger istället upphov till en risktagande respons från operatören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Sannolikhetskurvorna för resultatet (beta = 1) 

Correct 
rejection 

”No” ”Yes” 

P [X|(N or S)] 

Noise Signal 

Hit 

Xc 

 X 
 

Beta = 1 

Response 



Resultat 

29 
 

Efter att ha konstaterat att beta i vår undersökning blir ett kunde vi även rita 
upp två kurvor för att beskriva vårt resultat. Se figur 13 ovan där ser man att 
beta=1 och att kurvorna inte överlappar varandra detta innebär att detektorn 
inte har några som helst svårigheter med att kunna särskilja Miss, Hit, Correct 
rejection och False alarm. Detta resultat är det optimala och nästan omöjliga 
att nå enligt signalteorin, eftersom i det här fallet visar resultatet att detektorn 
gör det den ska göra. Den uppfattar när det är hit dvs. att den tolkar signalen 
som en signal och uppfattar när det är brus. Den avslår bruset när det är brus 
och den tolkar inte signalen som ett brus. B=1 är det optimala värdet man kan 
nå. Detta kan innebära att felet inte ligger hos detektorn alls utan det är andra 
faktorer som utlöser signalerna.
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5 Slutsats och diskussion 
Problemformuleringen i denna uppsats var att: 

Utreda högskolebibliotekets larmsystem och undersöka varför den ger ifrån 
sig fel signaler och utreda om signal teorin är en bra metod att använda vid 
ett sådant problem 

I resultatet 4.1 visas och beskrivs utfallet av experimentet, resultatet visar att 
detektorn kan urskilja signal och noise på ett bra sätt. Det resultat vi kom fram 
till och som beskrivs i 4.1 är det optimala och nästan omöjliga att nå enligt 
signalteorin, eftersom i det här fallet visar resultatet att detektorn gör det den 
ska göra. Den uppfattar när det är hit dvs. att den tolkar signalen som en 
signal och uppfattar när det är brus. Den avslår bruset när det är brus och den 
tolkar inte signalen som ett brus. B=1 är det optimala värdet man kan nå. Detta 
kan innebära att felet inte ligger hos detektorn alls utan det är andra faktorer 
som utlöser signalerna.  

Eftersom felet inte ligger hos detektorn kan felsignalerna bero på de två 
faktorer som uteslöts från experimentet nämligen fjärrlånsböcker och 
självutlåningsmaskinen. 

När studenter lånar böcker som skickas från ett annat bibliotek i Sverige glöms 
många böcker att avmagnetiseras av biblioteken. Detta leder till att många av 
de fjärrlånsböcker som studenter vid biblioteket på Högskolan i Jönköping 
lånar inte är avmagnetiserade och de utlöser en signal hos detektorn när de 
passerar. 

Den andra faktorn som utlöser signaler är självutlåningsmaskinen. Många av 
studenterna som använder denna maskin är inte medvetna om att de inte 
lyckas avmagnetisera boken. Eftersom boken registreras på deras lånekort tror 
de att boken även avmagnetiserats. Bibliotekets personal har hängt upp ett 
meddelande vid självutlåningsmaskinen där det står ”dra boken ända hit”, 
med det menar de att studenterna ska dra boken hela vägen mot kanten så att 
den avmagnetiseras korrekt. Men de har inte skrivit varför. Därför tror vi att 
studenter kanske inte är medvetna om varför och därför inte heller gör detta 
korrekt. Även detta leder till att detektorn ger ifrån sig en signal. Det blir både 
pinsamt för studenten och för personalen när de måste kontrollera en student 
som verkligen har lånat boken. Efter att ha räknat ut att beta optimal med 
hänsyn till de ekonomiska aspekterna, kunde vi konstatera att kostnaden för 
att missa en signal är större än kostnaden för ett falskt alarm. Därför kan vi dra 
slutsatsen att det är viktigt för personalen på biblioteket att kontrollera alla 
signaler noga, så att de inte missar en signal som kan vara en miss och som 
kostar mycket. 
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Vi tycker det har varit intressant och lärorikt att använda signalteorin i 
verkligheten. Det var lärorikt att kunna använda metoder och formler från den 
teoretiska bakgrunden. Exempelvis kunde vi efter vår undersökning rita upp 
kurvor som representerar vår undersökning och även kunna räkna ut en Boptimal 
med hänsyn till ekonomiska aspekter blir i det här fallet. Genom att göra dessa 
kurvor och räkna mha av dessa formler har vi lärt hur vi i praktiken kan 
använda dessa och vad de är bra för.  

Något som vi upptäckte efter att arbetet var klart var att vi borde ha undersökt 
antal signaler som detektorn utlöser utan att personalen kontrollerar de. 
Eftersom vår undersökning visade att detektorn fungerar utmärkt, är det 
väldigt viktigt att personalen tar sig tid och kontrollerar alla signaler som 
kommer från detektorn. Detta är något som vi anser bör göras om någon vill 
fortsätta forska inom ämnesområdet. 

5.1 Rekommendationer till Högskolebiblioteket 
• Att ta kontakt med de bibliotek där fjärrlånen kommer ifrån och förklara 

problematiken som kan uppkomma av de glömmer bort att 
avmagnetisera böckerna. Biblioteket kan be de att vara extra noga 
innan de skickar böckerna till högskolebiblioteket i Jönköping. I fall 
detta problem åtgärdas kommer felsignalerna minska och personalen 
kommer ha mer tid över att kontrollera de ”viktiga” larmen. 

• Att skriva ut ett nytt meddelande som hängs upp vid 
självutlåningsmaskinen där man mer noggrant beskriver vikten av att 
avmagnetisera boken rätt vid hemlån. Där bör man även beskriva varför 
boken måsta dras hela vägen. Man kan exempelvis förklara i text att om 
boken inte dras hela vägen blir den inte avmagnetiserad och då kommer 
detektorn ge ifrån sig en signal när man passerar detektorn. Bara denna 
lilla ändring i meddelandet kommer att göra att studenter blir mer 
medvetna och mer noggranna. Ingen vill ju att detektorn ska ge ifrån 
sig en signal när man passerar. Detta leder i sin tur till att felsignalerna 
minskar ännu mer. 

Dessa är två väldigt enkla rekommendationer men som vi tror kommer att göra 
stor nytta. Ibland behöver det inte vara så krångligt att få ett bra resultat. 

Det skulle vara bra och intressant att följa upp efter att rekommendationerna 
införts och se om felsignalerna minskat eller inte. Vi hoppas att 
högskolebiblioteket är nöjda med det resultat vi har kommit fram till. 
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5.1.1 Självkritik 

Vi tycker att signalteorin är en bra metod att använda men det kanske skulle 
ha varit bättre med någon annan metod i detta fall. Vi trodde innan vi började 
med experimentet att vi skulle få ett helt annorlunda resultat. På grund av att 
vi fick 100 % på hit och 100 % på correct rejection fick vi inte så mycket att 
jobba med. Men detta är ett bra resultat för biblioteket, för nu kan de vara 
nöjda med att de har investerat i detta larmsystem. Eftersom vi har kommit 
fram till att det förmodligen inte är detektorn som är själva problemet, kan 
någon annan som kanske efter att ha läst detta arbete och fått upp ett intresse 
bygga på där vi slutade. Detta arbete kan vara en bra grund att jobba utifrån.  

Vi har kommit fram till dessa resultat genom våra undersökningar, det kan vara 
så att just de dagar vi valde att göra experimentet på var dagar som det inte 
fanns faktorer som utlöste detektorn. Det skulle ha ökat trovärdigheten i 
resultatet om vi skulle ha gjort flera experiment flera olika dagar. 

I denna rapport skulle det även varit intressant att kontrollera andra företag 
som använder samma detektor för att se om även de har liknande problem som 
högskolebiblioteket. Då skulle man från början ha fått en bättre bild av om 
felen berodde på detektorn eller andra faktorer i biblioteket. 

5.1.2 Förslag till fortsatt forskning 

Nedan ger vi några förslag på fortsatt forskning om någon efter att ha läst 
denna magister uppsats får upp ett intresse för att fortsätta där vi slutade. 

• Det kan vara bra att läsa om andra metoder förutom signalteorin för att 
få kunskaper om andra tillvägagångssätt att lösa detta problem. 

• Om man önskar att göra experiment bör det genomföras ett antal 
experiment, vid olika tidpunkter (dagar, veckor, månader). Detta gör det 
enklare att dra bättre slutsatser. Man behöver inte heller oroa sig för att 
det resultatet man kanske får påverkas av faktorer, exempelvis som få 
utlån samma dag som experimentet utförs osv. 

• Man bör uppmärksamma två andra faktorer som både kan hjälpa och 
underlätta arbetet. Den första faktorn är att man bör ta kontakt med 
tillverkarna av larmsystemet för att utreda om det finns eventuella 
svagheter med detektorn som man bör veta om. Den andra faktorn är 
att kontakt med andra företag som använder samma larmsystem som 
biblioteket. På så sätt kan man bekräfta om alla användare har samma 
problem eller om det kanske bara är biblioteket och i så fall varför. 
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• Eftersom vi i uppsatsen begränsade oss för att bara undersöka den 
tekniska apparaturen anser vi att det är viktigt att vid fortsatt forskning 
inom ämnesområdet undersöka personalens uppfattningar om 
larmsystemet. Denna undersökning kan utföras på liknande sätt som 
det gjordes för att undersöka den tekniska apparaturen. Utifrån 
undersökningen kan man föra in värden på hur många gånger 
detektorn ger ifrån sig en signal utan att personalen kontrollerar 
signalen i matrisen. Med hjälp av denna undersökning kan man se 
huruvida personalen missar relevanta signaler eller inte Denna 
undersökning bör även kompletteras med hjälp av intervjuer med 
personalen för att kunna kartlägga varför signalerna inte kontrolleras 
och vikten av att det görs.  
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