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IT-konsulenten hænger på sin kontorstol i en 
stilling, som får det til at løbe koldt ned ad 
ryggen på enhver fysioterapeut. Alle i hans 
afdeling har fået hæve-sænke-borde i bedste 
kvalitet, men alligevel er det kun kontorele-
ven, der kan finde på at stå op til arbejdet.  
Rengøringsassistenten tager konsekvent den 
moppe, der giver hende smerter i skulderen, 
og trods stribevis af kurser og grundig in-
struktion løfter sosu-assistenten stadigvæk 
forkert. 

”Vi kender det alle sammen fra hverdagen. Vi 
kan sagtens gå rundt og rådgive, men det får ikke 

i sig selv folk til at ændre praksis. Vi må have fat 
et andet sted,” konstaterer fysioterapeut Anne 
Jacobsen. Som arbejdsmiljøkonsulent på 
Bispebjerg Hospital, kender hun udmærket 
til frustrationen over, at hendes ergonomiske 
råd ikke bliver fulgt. ”Ergonomi nytter ingen-
ting i sig selv.  Folk gør som de plejer, og hvis vi 
skal gøre nogen forskel som fysio- og ergoterapeu-
ter, gælder det om at finde ud af, hvordan vi får 
fat i ham der Plejer”, siger hun.  

Anne Jacobsen valgte derfor sammen med tre 
medarrangører, Per Stegler Markussen, Gitte 
Pagter og Gitte Arnbjerg at sætte nudging 

Nudging erstatter foldere  
       og løftede pegefingre

Ergonomisk rådgivning ændrer i sig selv ingenting. Små målrettede 
forandringer i selve rammerne for arbejdet kan derimod skubbe til en 
fastlåst adfærd, mener nudging-rådgiver Andreas Maaløe Jespersen

Af Ulla Skovsbøl, freelancejournalist
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og læring øverst på programmet ved årets 
Ergonomiseminar den 12. og 13. maj. Og 
de havde ramt rigtigt. Mange af seminarets 
ca. 50 deltagere havde erfaringer med, hvor 
svært det kan være at få de gode løsninger 
implementeret, selv når de er udviklet i 
samarbejde med ledelsen og har medarbej-
dernes opbakning.  

Rationaliteten er en illusion
”Der er i mange tilfælde et gab imellem det, vi 
ønsker – for eksempel gode arbejdsstillinger – og 
vores adfærd. Nudging er et forsøg på at lukke 
hullet mellem det, vi ønsker, og det vi ender med 
at gøre,” siger Andreas Maaløe Jespersen, 
filosof og nudgingrådgiver. 

Nudging er enkle metoder, som påvir-
ker folk til at ændre adfærd ved at ændre 
”valgarkitektur” – det vil sige, de rammer, 
som adfærden udfolder sig inden for. Hvis 
man vil have medarbejderne på en arbejds-
plads til at tage trappen i stedet for elevato-
ren, kan man sætte ind med en oplysnings-
kampagne, der taler til fornuften, og uddele 
foldere om, hvor gavnligt trappegang er 
for helbredet. Men man kan også benytte 
nudging og ændre de fysiske rammer, så 
trappen bliver et synligt og mere oplagt 
valg, mens elevatoren bliver vanskeligere 
tilgængelig og måske besværlig at bruge. 

Oplysningskampagnen er baseret på en 
forestilling om, at mennesker træffer ra-
tionelle valg på grundlag af faktuel viden, 
mens nudging bygger på kognitiv psykologi 
og adfærdsforskning, og det viser sig i prak-
sis at være mere effektivt, forklarer Andreas 
Maaløe Jespersen.

”Det rationelle menneskesyn bygger på en 
antagelse om, at vi mennesker har stabile præ-
ferencer, at vi er informationssøgende i forhold 
til vores ønsker og behov, og at vi er maksime-
rende. Det vil sige, at vi gør det, der opfylder 
vores behov bedst muligt. Det er udtryk for det 
rationelle menneskesyn, når vi giver folk en 
informativ folder og tror, det får dem til at sidde 

Tina Lund-Jacobsen, fysioterapeut i Køge 
Kommune, har allerede afprøvet nudging 
i det små. 

”I ældreplejen, hvor jeg arbejder, er det et 
problem at få alle til at drikke nok i løbet af 
dagen. I stedet for at komme med en løftet 
pegefinger og belære om, hvor vigtigt det er 
at få vand nok, har vi forsøgt os med at gøre 
drikkevand mere synligt og tilgængeligt. Det 
virker”, fortæller hun. 

Ulla Madsen, ergonomisk konsulent i 
Region Midtjylland, er optaget af nudging-
ideerne, men ikke fri for skepsis. 

”Region Midtjylland har haft et forsøg med 
intelligente badeværelser på to hospitalsaf-
delinger, hvor døren ikke skal kunne låses 
op, før brugeren har vasket og desinficeret 
hænderne. Det er efter min mening at gå for 
vidt. Det er for formynderisk”, siger hun. 
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ordenligt på kontorstolen eller motionere mere. 
Men al erfaring viser, at det ikke er tilfældet,” 
siger han. ”Hvis vi vil opnå adfærdsændringer, 
skal vi væk fra forestillingen om, at mennesker 
handler rationelt, og over til et psykologisk men-
neskesyn, som er både mere rimeligt og mere 
anvendeligt”.   

I virkeligheden er menneskeres præferencer 
som hovedregel ustabile, påpeger han. Man 
kan godt stå op om morgenen og være fast 
besluttet på at løbe en lang tur og alligevel 
ikke få det gjort. I stedet ryger der måske 
et halvt kilo Haribo indenbords, uden at 
det er udtryk for et rationelt og velover-
vejet valg. Vi har generelt en begrænset 
kapacitet til opmærksomhed og gør mange 
ting uden at tænke bevidst over det. Vi er 
fokuserede på nuet i en sådan grad, at vi har 
svært ved at træffe gode langsigtede valg, 
når de erbesværlige her og nu - såsom at 
indøve en god løfteteknik eller nye kostva-
ner - fordi vi først vil opleve problemerne 
med den slidte ryg eller konsekvenserne af 

overvægt engang i fremtiden. Og så er vi 
underlagt en inerti, der indebærer, at det er 
svært at ændre en veletableret adfærd, og vi 
har begrænset viljestyrke til at gennemføre 
beslutninger, selv om vi ved, de er gode og 
fornuftige. ”Hvis man tager afsæt i et menne-
skesyn, som tager højde for alle disse ting, sådan 
som nudging gør, så har man meget større 
chance for succes med at ændre uhensigtsmæssig 
adfærd”, siger Andreas Maaløe Jespersen. 

Små ændringer - stor effekt
Tina Lund-Jacobsen, som er fysioterapeut 
i Køge Kommune, har allerede afprøvet 
nudging i det små. ”I ældreplejen, hvor jeg 
arbejder, er det et problem at få alle til at drikke 
nok i løbet af dagen. I stedet for at komme med 
en løftet pegefinger og belære om, hvor vigtigt 
det er at få vand nok, har vi forsøgt os med at 
gøre drikkevand mere synligt og tilgængeligt. Vi 
sørger for, der er placeret dejligt koldt vand på 
centrale steder, hvor det er nemt at komme til. 
Det har øget opmærksomheden på noget, som 
alle vidste i forvejen, og mere skulle der ikke til 
for at ændre adfærden”, fortæller hun. Det 
gode resultat på et lille område, har givet 
hende mod på at gå videre og arbejde mere 
med adfærdsændring gennem nudging. 

Fysioterapeut Linn Busch, der driver 
konsulentfirmaet ErgoPro sammen med 
kollegaen Sven Dalgas Casper, har også stor 
tiltro til mulighederne i nudging. ”Det er 
guld værd at lære om.  Jeg hørte om nudging 
første gang på ergonomiseminaret sidste år, og 
gik hjem og satte mig mere ind i det. Det har 
skaffet mig en ny opgave på en institution for 
psykisk og fysisk handicappede, hvor jeg skal 
hjælpe pædagogerne med at ændre rammerne 
i hverdagen, så både beboerne og pædagogerne 
selv får mere motion og bedre kostvaner”, siger 
Linn Busch. 

”Jeg skal klæde dem på til selv at arbejde med 
nudging og valgarkitektur, så de ved hjælp af 
ændringer i indretningen af lokaler og facilite-
ter kan gøre det nemmere f.eks. at være fysisk 
aktiv og vælge den sunde mad i kantinen,” 
fortæller Linn Busch. 

Linn Busch, fysioterapeut og medejer af 
firmaet ErgoPro, har stor tiltro til mulighe-
derne i nudging.  

”Det er guld værd at lære om.  Jeg hørte om 
nudging første gang på ergonomiseminaret 
sidste år, og gik hjem og satte mig mere ind 
i det. Det har skaffet mig en ny opgave på 
en institution for psykisk og fysisk handicap-
pede”, siger Linn Busch. 
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Ændret valgarkitektur
Når Linn Busch og andre rådgivere arbejder 
med nudging, gælder det om at identificere 
problemet og dernæst den sammenhæng, 
det optræder i. Først derefter begynder man 
at overveje de adfærdsændrende tiltag. Hvis 
problemet er, at plejepersonalet i kommu-
nen har alle de fornødne hjælpemidler til 
forflytninger, men ikke bruger dem, så er 
det afgørende at være opmærksom på, hvor 
og i hvilke situationer problemet optræder. 
Hvis det er ude i private hjem, er det der-
ude, valgarkitekturen – altså rammerne for 
plejepersonalets valg - skal ændres.   

Nudging og ændret valgarkitektur – ”choise 
architecture” - kan lyde som højtragende 
ord for noget temmelig simpelt, medgiver 
Andreas Maaløe Jespersen, og nudging 
behøver heller ikke nødvendigvis at være 
særlig indviklet. ”Hvis man skal arbejde med 
valgarkitektur, behøver man ikke læse 35 års 
forskning i kognitiv psykologi, selv om det er 
sjovt og spændende. Der er metoder, man kan 
bruge umiddelbart”, siger han.

Sociale normer styrer valg  
I nudging er det vigtigt at forstå og udnytte, 
at mennesker er sociale væsner, der tilpasser 
sig normerne i omgivelserne. Et overbevi-
sende eksempel på det, er et britisk forsøg, 
hvor man ville have flere patienter til at 
møde op til deres aftaler hos lægen. Først 
satte man plakater op, som med store bog-
staver fortalte, at alt for mange udebliver, 
og at det derfor er vigtigt at overholde sine 
aftaler. ”Det havde ingen effekt, for det gav jo 
netop patienterne opfattelsen af, at udeblivelse 
er helt normalt”, påpeger Andreas Maaløe 
Jespersen. 

Efterfølgende prøvede man en nudging-
løsning, hvor patienterne selv skulle skrive 
deres aftale ned. Det reducerede udeblivel-
serne med 17 pct., fordi patienterne hu-
skede aftalen bedre og følte sig mere for-
pligtet af den, når de selv havde skrevet den. 
Derefter gik man over til aftalekort med en 
påtrykt tekst: ”Ni ud af ti patienter kommer 
til deres aftaler”. Teksten mindede i al sin 

enkelhed patienterne om, at det er normalt 
at overholde sine aftaler, og det gør de 
fleste. Den lille tekst gav et yderligere fald 
i udeblivelserne på 33 pct.  ”Det interessante 
ved begge tiltag er, at de stort set ingenting 
kostede, men havde stor effekt”, konstaterer 
Andreas Maaløe Jespersen. 

Manipulation eller blide skub
Spørgsmålet er bare, hvordan nudging-
prinicpperne bliver omsat i praksis. Ulla 
Madsen, der er ergonomiske konsulent i 
Region Midtjylland er optaget af ideerne, 
men ikke fri for en vis skepsis. ”Regionen har 
haft et forsøg med intelligent badeværelse på to 
hospitalsafdelinger i Randers og Aarhus, hvor 
lyset blandt andet skulle styre folks adfærd på 
toilettet”, forklarer hun. 

På det intelligente badeværelse, skyller 
toilettet selv ud, når wc-brugeren rejser sig, 
og lys begynder at blinke først på sæben, så 
på vandhanen, derefter på håndtørreren og 

De fire arrangører Per Stegler Markus-
sen, Gitte Pagter, Gitte Arnbjerg og Anne 
Jacobsen var enige om at sætte nudging 
og læring øverst på programmet ved årets 
Ergonomidage. 

”Vi kan sagtens gå rundt og rådgive, men det 
får ikke i sig selv folk til at ændre praksis. Vi 
må have fat et andet sted, hvis vi skal gøre 
en forskel som fysio- og ergoterapeuter”, 
siger Anne Jacobsen, arbejdsmiljøkonsulent 
på Bispebjerg Hospital.  
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endelig på spritdispenseren. Døren åbner af 
sig selv, men først når man har sprittet hæn-
derne af. Man kan dog tvangsåbne den uden 
at have brugt sprit, men kun få benyttede 
muligheden. Resultatet var overbevisende. 
Hvor det før var halvdelen af brugerne, der 
desinficerede hænderne, kom andelen op på 
95 pct. i forsøget.   

”Det viste sig altså at være en meget effektiv 
adfærdsregulering, at døren først gik op, når 
brugeren både havde vasket og desinficeret 
hænderne, men det er efter min mening at 
gå for vidt”, siger Ulla Madsen. ”Det er for 
formynderisk, selv om alle er enige om, at man 
bør vaske hænder efter toiletbesøg”.  

Ulla Madsen er ikke alene med sin skepsis. 
Det er ikke alle, der jubler over nudging 
som metode. Den amerikanske forsker 
og filosof Sarah Conly har for eksempel 
argumenteret for, at nudging både er inekf-
fektivt, frihedsberøvende og manipulerende. 
Sådan ser Andreas Maaløe Jespersen dog 
ikke på det. Han mener, kritikken er forfej-
let, for god nudging kan ikke tvinge folk til 
at gøre andet end det, de selv vil. Nudging 
er et lille skub, som kan gøre en kæmpe for-
skel på områder, hvor folk allerede ønsker 
forandring. Det gælder ikke mindst inden 
for sundhed og arbejdsmiljø, hvor stort set 
alle ønsker at undgå slidskader, leve sundt 
og have et godt helbred på langt sigt. Også 
selv om man her og nu i praksis hænger på 
stolen, sidder for meget og spiser forkert. 

n

Andreas Maaløe Jespersen, filosof og 
nudging-rådgiver, mener det er oplagt at 
bruge nudging inden for arbejdsmiljøom-
rådet.  

”Hvis man skal arbejde med valgarkitektur, 
behøver man ikke læse 35 års forskning i 
kognitiv psykologi, selv om det er sjovt og 
spændende. Der er metoder, man kan bruge 
umiddelbart”, siger han. 


