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Lottovindernes naboer

Mærkbarhed
- vejen til mindre stress og mere
hverdagsglæde

Forskere undersøgte adfærden hos naboer til
lottovindere, der vandt omkring 150.000$
(ca. 800.000 kroner)
Hvad fandt de af ændrede
adfærdsmønstre hos naboerne?
1.
2.
3.
4.

#humanisering #imranrashid
#offline #SLUK #mærkbarhed

De
De
De
De

sparede mere op
gik oftere konkurs
blev mere syge
fraflyttede nabolaget hyppigere

im ranrashid
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Imran Rashid
• Speciallæge i almen medicin
• IT-iværksætter (Videodoktor, Min P-pille m.fl)
• Praktiserende læge - Kastrup Lægeklinik
• Innovationschef – Aleris-Hamlet Hospitaler
• Forfatter til ‘SLUK’, ‘OFFLINE’, ‘Sunde Vaner’ ,
‘Tænd Fantasien’ & ‘Mærkbarhed’
• Medstifter af Kreakassen.dk
• Medlem af DJØF’s Tech DK Kommission
• Sundhedsfaglig innovationsdirektør i Lenus
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Digitale produkter…

Mennesker i en digital verden…

Videodoktor
2014

2015

2016

2017

2017

2017

2017
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HVAD STYRER
MENNESKERS ADFÆRD?
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ACTIVE BEHAVIOR

Viden
Refleksioner

Daniel Kahneman
– at tænke, hurtigt og langsomt

Vilje

Rutiner
Vaner

•
•
•
•
•
•

Krævende
Sjældent
Logisk
Beregnende
Historier
Bevidst

”System 1”

Følelser

•
•
•
•
•
•

Associationer
Reflekser
Reaktioner

Automatisk
Hyppig brug
Emotionelt
Stereotypt
Associationer
Ubevidst

Instinkter

REACTIVE RESPONSE
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Daniel Kahneman
– at tænke, hurtigt og langsomt

”System 2”
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DET BEVIDSTE MENNESKE

~10%
”Det bevidste menneske”

TANKER
FØLELSER

~90%
”Det ubevidste menneske”

IMPULSER

DET REAKTIVE MENNESKE
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10 mio. bits / sekund

40-50 bits /
sekundet

1 mio. bits / sekund

SYSTEM 2

100.000 bits / sekund
100.000 bits / sekund
∼11 millioner bits / sekund

1000 bits / sekund
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Vidensarbejde

?
2

71
35

X

•
•
•
•
•
•

5
91

%

1

Udvælgelse
Bearbejdelse
Fortolkning
Lagring
Genkaldelse
Handling
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SYSTEM 1
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Små snacks
To grupper spiste enten en stor (1370 kcal) eller
en lille (195 kcal) snack. 15 minutter senere blev
de spurgt om graden af mæthed.
Hvad svarede de, der havde spist den store
snack?
1.
2.
3.
39

“Isak, hvad er far god
til?”

De var mindre mætte
De var mere mætte
Grupperne var lige mætte
40
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Daniel Kahneman
– at tænke, hurtigt og langsomt

NEJ!

(NEJ)

~10%
Homo sapiens
Det kedelige menneske

Rutiner
Vaner

~90%

Følelser
Associationer

Homo habitus

Reflekser

Det sjove menneske

Reaktioner
Instinkter
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Dette ved vi om behovskontrol
• Behovskontrol fører til succes

MOBILEPAY 19278
200,-

• Behovskontrol afhænger af blodsukker
• Behovskontrol vokser med øvelse
• Behovskontrol vokser med fysisk træning
• Behovskontrol afhænger af søvn
• Behovskontrol og empati følger de samme hjernemønstre
• Behovskontrol er en begrænset ressource!
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2020

53

54

55

56

12

11/9/22

57

58

DET AKTIVE MENNESKE

Facebook kommer til byen…

Bevidst valg

• I årene 2004-2006 blev Facebook
udrullet til amerikanske colleges.
• Herfra fandt forskere sundhedsdata for
mental trivsel og akademisk performance
mm. fra over 430.000 elever.
• Tallene blev analyseret med
udgangspunkt i, hvilke colleges, der havde
fået Facebook og hvilke, der ikke havde.

Glæ de / Sm erte

Håb / Frygt

Accept / Afvisning

Triggere

Variabel belønning

DET REAKTIVE MENNESKE
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Feedback loops
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Gennemgang af 1747 studier om SoMe & mental mistrivsel

Facebook kommer til byen…
Resultaterne viste bl.a.:
• Introduktionen af Facebook forårsagede symptomer på depression og
en forværring af mental mistrivsel blandt de unge.
• Mistrivslen startede typisk 1-2 år efter, at Facebook blev introduceret.
• Den negative effekt på mental trivsel ramte især de, der i forvejen var
sårbare for mental sygdom og mistrivsel.
• Effekten blev værre ved forlænget eksponering
• Man observerede en ringere koncentrationsevne og akademisk formåen
• Effekten skyldtes især en usund og uretfærdig sammenligningskultur
medieret via Facebook

61

”Evidence from this review
provides a solid base for
recommending cautious use
of social media.”
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34 mio. emails sendt
7,4 mio. WhatsApp beskeder sendt
540.375 Facebook opdateringer
46.756 Snaps
57.836 tweets
7.185 Instagram posts

”DIGITAL FORURENING”
OVERBELASTER SYSTEM 2
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Vidensarbejde er en skrøbelig affære…
• 75% af adspurgte i et studie oplyste, at de min. spilder 2 timer dagligt på
arbejdet
• Man skiftede i gennemsnit opgaver hvert 3. minut
• Et andet studie viste, at det gennemsnitligt tager 23 min. 15 sek. at komme
tilbage på sporet igen efter en distraktion
• Et tredje studie viste, at forstyrrelser af blot 3 sekunders varighed medfører
en fordoblet fejlrisiko efterfølgende
• Ca. halvdelen af forstyrrelserne… er selvpåførte
• Flere non-produktive møder - fordi man ofte “er der uden at være der “
• Arbejdet bliver en impulsiv vane, fordi man ikke holder fri
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DIGITAL MANIPULATION
”HACKER” SYSTEM 1
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‘Cliffhanger-hjerner’

Opskriften på adfærd = MAT

Motivation
Ability
Trigger
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”What’s not to like?”
TÆNKER
FØLER

REAGERER
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Snapchat

“Vent, der er måske noget nyt”

”Nyt!”
”Interessant!”
”Spændende!”
”Mon nogen har set mig?”
”Kan nogen lide mig?”
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“Vent, der er måske flere mails”
“Vent, der kommer måske svar”
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Den uendelige suppeskål
Forsøgsdeltagere i gruppe 1 spiste suppe fra en
normal skål. Gruppe 2 spiste suppe fra en skål,
hvor der i bunden var isat en slange,
hvorigennem forskerne langsomt pumpede mere
suppe i, så der altid var suppe.
Hvor meget spiste gruppe 2?
1. 10% mindre
2. Ingen forskel
3. 40% mere
4. 70% mere
75
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Vidensarbejde er en skrøbelig affære…
• 75% af adspurgte i et studie oplyste, at de min. spilder 2 timer dagligt på
arbejdet
• Man skiftede i gennemsnit opgaver hvert 3. minut
• Et andet studie viste, at det gennemsnitligt tager 23 min. 15 sek. at komme
tilbage på sporet igen efter en distraktion
• Et tredje studie viste, at forstyrrelser af blot 3 sekunders varighed medfører
en fordoblet fejlrisiko efterfølgende
• Ca. halvdelen af forstyrrelserne… er selvpåførte
• Flere non-produktive møder - fordi man ofte “er der uden at være der “
• Arbejdet bliver en impulsiv vane, fordi man ikke holder fri
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Kom så, du
kan godt!

Igen!!!

BØRN & UNGE I EN
DIGITAL VERDEN
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UNDERVISNING

UNDERHOLDNING

SDU,
22. oktober 2018

DTU & KU,
9. november 2018
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VEJEN TIL
MENTAL TRIVSEL

SDU,
14. novem ber 2018

”…for lidt motion, ingen
morgenmad, stress og sociale
medier kan være blandt
årsagerne.”
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DET AKTIVE MENNESKE KAN FORME SINE OMGIVELSER MED VILJE PÅ FORHÅND

TÆNKER

HVAD SKAL DER TIL FOR
AT SKABE HYGGE?

FØLER
REAGERER

DET REAKTIVE MENNESKE REAGERER
FØLELSESMÆSSIGT PÅ OMGIVELSERNE I NUET
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28 BOGSTAVER, 10 CIFRE, SPROG, SYMBOLER

FØLELSER, STEMNINGER, ASSOCIATIONER, IMPULSER, HORMONER
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Diskussionsspørgsmål
Hvad kunne få jer til at springe ud af sengen om
morgenen på en arbejdsdag?
Hvad kunne få jer til at ønske at blive liggende?
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Hvilke karaktertræk definerer gode leder?

Hvilke karaktertræk definerer gode medarbejdere?

93

Coaching

Er en god coach

Kommunikation

Gør teams stærkere og undgår
detailstyring

Empati

Skaber et inkluderende arbejdsmiljø og
udviser interesse for succes og trivsel

Støttende

Er produktiv og resultatorienteret

Kritisk tænkende

Er en god kommunikator, der lytter og
deler information
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Hvilke karaktertræk definerer gode teams?
Psykologisk
tryghed
Gensidig
afhængighed
Struktur og
klarhed

• ”Kan vi løbe risici uden at føle os
usikre?”
• ”Kan vi regne med at vi alle leverer
høj kvalitet til tiden?”
• ”Er mål, roller og planer for udførelsen
på vores team tydelige?”

Meningen med
arbejdet

• ”Arbejder vi alle med noget, som er
personlig vigtigt for enhver af os?”

Formålet med
arbejdet

• ”Tror vi grundlæggende på, at vores
arbejde vi udfører, betyder noget?”

KHI’ER=

MÆRKBARHED

KEY HUMAN
INDICATORS
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LYSES PÅ MED MENING OG FORMÅL
VANDES MED RELATIONER OG FØLELSER

HUMANISERING
GØDES MED MAD, VAND, VARME, HVILE, SIKKERHED & TRYGHED
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human adjektiv
BØJNING
UDTALE

-t, -e

!"#$%&'()

fra latin humanus 'menneskelig, vedr.
mennesker', adjektiv til homo 'menneske'
OPRINDELSE
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HUMANISERING BETYDER AT
GØRE NOGET MERE HUMANT
OG MENNESKEVÆRDIGT
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HUMANISERING BØR FOKUSERE PÅ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Når vi mødes i virkeligheden, synkroniserer vores
kroppe – og det sker, efter vi har været sammen i
kun fire minutter. Det betyder, vores hjerterytmer
kommer til at ligne hinanden, vi spejler hinandens
kropssprog og selv vores pupiller vil være udvidet
lige meget”.

Hvornår skal informationsmængden sættes ned?
Lavere hastighed?
Hvornår kræves mere tid til refleksion?
Hvornår kræves mere indre styring?
Hvornår påkræves mere autonomi?
Hvordan øges følelsen af formål?
Hvornår skal det mentale ressourcetræk nedbringes?
Hvordan opnår vi mere restitution?
Hvordan skaber vi mere mærkbarhed?

Professor Dorthe Døjbak Håkansson, Århus Universitet

8. November 2020 kilde: dr.dk
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”AT FÅ ØJENKONTAKT med et spædbarn er altid en særlig
oplevelse. Hvad en undersøgelse fra Princeton University med 36
spædbørn viser, er, at øjenkontakt ikke blot med deres forældre,
men også med en fremmed voksen synkroniserer hjernebølgerne
mellem de to. Det gælder endda også, selv om den voksne kun er
til stede på en video, hvor man så kan sammenligne de optagne
hjernebølger med spædbarnets. Det betyder, at spædbarnet
synkroniserer med en voksens hjernebølger, selv om den voksne
slet ikke er til stede her og nu.”

”Nære og dybe relationer gør os
Hvad er den ene ting?
gladere og sundere. Punktum.”

(Fra Zetland artikel af Torben Sangild)
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Bæredygtige levevikår med mental og fysisk
trivsel handler om at bevæge sig…
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fra digitalisering

humanisering

fra målbarhed

mærkbarhed

fra KPI’er

KHI’er

Fra find your why

Find your who

Fra arbejdsmarkeder

arbejdsfællesskaber

JAGTEN PÅ
DET GODE LIV
107
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2 spørgsmål
Hvor lang tid ville du bruge på at
lede i en losseplads efter 4,2 mia.
kroner?
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2 spørgsmål

”Der er noget før og efter den her bog.
Man kan ikke gå tilbage til det
målbare, når man forstår dybden og
kvaliteten i det mærkbare.”

Hvem ville du cykle 9000 km. for?

SÆRPRIS I DAG:
200,-

Ann-Christina Matzen Andreasen,
Virksomhedsleder JAC,
Europas bedste off. arbejdsplads 2021
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TAK FOR
OPMÆRKSOMHEDEN!

CONNECT GERNE…

@imranrashid
www.drimranrashid.com
#sundevaner #sluk #offline #mærkbarhed #imranrashid
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