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Må frit deles og anvendes med henvisning til: 
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Tænk stort  - start småt!
Få forandringen til ”at krympe” og få nogen til at gå forrest
• Vi skal i gang – gør det nemt
• Når det føles velkendt, er det godt
• Vi gør, som de andre – ”groupthinking”

Find følelsen – find det, der bevæger
• Handling kommer før vores holdning - vi efterrationaliserer 
• Vi har brug for at blive guidet
• Vi gør, hvad vi forpligter os til (og synligt)

Find følelsen – find det, der bevæger
• Sørg for kortsigtede gevinster og planlæg det svære senere
• Træning 4 gange om ugen –det skal jeg nok finde tid til
• Vi sætter mere pris på det vi har, end det vi muligvis kan få

Hvad kan metoden?
At ’krympe’ en forandring handler om at gøre det nemmere at starte
op. Når vi krymper en forandring og ser forandringen i forlængelse
af noget, vi gør i forvejen, er det mere ’spiseligt’. En forandring skal
opleves 2-3 gange bedre for at vi umiddelbart ændrer vaner. Det kan
være ét af elementerne, der gør det nemmere for elefanten at gå på
stien (safarimodellen – nudging).
How to: se elementer fra ”tænk stort – start småt”. Heriblandt ’vi
gør hvad vi forpligter os på’, ’handling kommer før holdning’, kort-
sigtede
gevinster starter belønningscentret, ’vi sætter mere pris på
det, vi har, end det vi muligvis kan få’.

Hvad skal du forberede?
Overvej hvordan det nye kan ligge i ”forlængelse af det vi plejer at
gøre”? Man kan evt. bruge visualiseringer af ’det gamle’ og ’det nye’.
Gøre det skriftligt/visuelt, hvor vi er på vej hen – så det giver en
fælles forståelse. Vi skal heller ikke gøre det helt ’kendt’. En tilpas
forstyrrelse. Anerkende det, de har gjort i forvejen.

Hvor kan du læse mere?
Se på bias fra ’adfærdsdesign’. Dette kan være genveje til at krympe 
forandringen.

Reference: slide fra kompetenceudvikling med Promentum


