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Vind over dine vaner
De fleste vaner - uanset om de er gode eller dårlige 
- er lagret dybt i dig, og dem ændrer du ikke med et 

fingerknips. Men med den rette indstilling er det faktisk 
muligt at erstatte dårlige vaner med gode.

Af Dorthe Brøker Kristensen i samarbejde med 
Chris MacDonald

Forestil dig, at du hver morgen skulle bruge 
tankevirksomhed på, om højre eller venstre 
snørebånd skulle bindes først. Uden faste vaner 
ville din hjerne bryde sammen på meget kort 
tid. Vaner er simpelthen designet til at hjælpe 
din hjerne, og de opstår, fordi hjernen hele tiden 
er på jagt efter måder at spare på kræfterne. Og 
vaner er som sådan altafgørende for, at du kan 
fungere.

- Helt op mod 80 procent af din adfærd er 
styret af vaner, som du slet ikke er bevidst om. 
Udfordringen opstår, når du ønsker at ændre 
dine vaner. Problemet med vanerne er nemlig, 
at hjernen her slår over på autopilot, siger Chris 
MacDonald.

Du kan ikke ændre en vane på 21 dage, som 
mange tror. Ifølge Chris MacDonald tager det 
nærmere 16 uger med fuldt fokus på at ændre 
vanerne. Folk falder simpelthen i, fordi de ikke 
er forberedt på det lange seje træk, der skal til. 

Har du ikke motioneret i 10 år, er regelmæs-
sighed et af kodeordene, når du skal have indar-
bejdet en ny vane. Du er nødt til at gå slavisk til 
værks og træne, så du får pulsen op i minimum 
15 minutter om dagen, fem dage om ugen. Du 
kan godt springe over en enkelt dag eller to, 
men du må ikke holde pause i en hel uge. Denne 
rytme skal du ifølge Chris MacDonald fortsætte 
med i mindst 16 uger i træk, hvis du skal mærke 
en effekt.

Gamle vaner er stærke
Ifølge Chris MacDonald viser forskningen, at du 
ikke kan fjerne en gammel vane. Du kan arbej-
de med at ændre den, men den vil resten af dit 
liv ligge et sted på “harddisken”. Og er du ikke 
bevidst om, hvor stærk vanens magt er, er risi-

koen for at falde tilbage i dit gamle mønster stor.   
Du kender det sikkert. Foråret pibler frem, 

og du snører løbeskoene, for NU skal det være. 
De ekstra kilo, der har sneget sig på hen over 
vinteren, skal svedes væk, så du igen kan kom-
me i sommerkjolen og de kortærmede T-shirts.

Du lægger godt ud og kommer ud at løbe flere 
gange om ugen, men det varer ikke ved, og før 
du har set dig om, sidder du igen i sofaen. De 
gode intentioner er pludselig langt væk, og det 
er der ifølge Chris MacDonald en rigtig god 
grund til.

- Det kræver en enorm indsats  og 100 procent 
fokus at ændre vaner. Du er nødt til at arbejde 
virkelig målrettet med at erstatte dine gamle 
vaner, og have en klokkeklar strategi i ærmet. 
Du skal for eksempel finde ud af, hvad der trig-
ger dig til at springe løbeturen over. Er det, hvis 
du lægger løbeturen om eftermiddagen, hvor du 
egentlig er dødtræt? Eller er det fordi din ynd-
lingsserie kommer i fjernsynet tirsdag aften? 
Spørg dig selv, om det ville være nemmere at 
komme ud at løbe om morgenen, eller find ud af 
om du kan optage serien og måske ovenikøbet 
se den som belønning, når du har overstået dine 
tre kilometer, siger Chris MacDonald. 

Sofaen trækker - også i Chris
- Heller ikke her er der noget quick fix, tværti-
mod skal du væbne dig med tålmodighed. Fordi 
den gamle vane ligger og lurer lige under over-
fladen, kræver det en enorm viljestyrke og di-
sciplin at fortsætte, specielt når resultaterne 
lader vente på sig, siger Chris MacDonald, der 
ved, hvad han taler om. 

På trods af at træning har været et fast ele-
ment i hans liv i 24 år, har han også dage, hvor 
sofaen trækker mere end en lang løbetur. Han 
har dog for længe siden besluttet sig for, at det 
bare ikke er til diskussion. Når motivationen 



5

svigter, hjælper det ham at fokusere på, hvorfor 
han skal ud at løbe. 

- Jeg har også dage, hvor jeg knap fatter, at 
jeg kom afsted, og hvor jeg virkelig er nødt til 
at psyke mig selv. I første omgang ved at tage 

løbeskoene på, mens jeg stadig sidder i sofaen. 
Jo flere gange jeg har overvundet mig selv og er 
kommet afsted, jo lettere er det blevet med ti-
den, men der er stadig dage, hvor mit “hvorfor” 
er det bedste spark bagi, så jeg kommer afsted.
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Sådan virker en vane

1) Signal: Et signal trigger 
din hjerne og ”fortæller”, 
hvad du plejer at gøre 
i en given situation, og 
hvilken rutine, der skal 
anvendes. Du har eksem-
pelvis bestilt biografbil-
letter, og i det øjeblik 
du træder ind af døren, 
rammes du af duften fra 
popcornmaskinerne. Det 
er dit signal.

2) Rutine: Selve handlin-
gen/adfærden som ud-
løses af signalet. I dette 
eksempel har duften af 
popcorn udløst en rutine-
mæssig handling, hvor du 
uden at tænke over det, 
bevæger dig direkte ind 
i slaraffenland. Og når du 
først er der, er der ingen 
vej tilbage. 

3) Belønning: Kan være 
fysisk, mental eller 
følelsesmæssig. Du sid-
der i biografen med din 
kæreste. I hygger og ny-
der jeres bland selv slik, 
sodavand og popcorn. 
Og uden du er klar over 
det, er din hjerne i gang 
med at koble biografen, 
popcorn og hygge sam-
men. Jo flere gange du 
gentager dette loop, jo 
bedre bliver det lagret 
i hjernens system og 
husket i fremtiden.
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GUIDE: Sådan 
ændrer du 

dårlige vaner
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- For at komme i gang med at ændre dine 
vaner, er første skridt at være bevidst om 
din vanes loop. Så find en – og kun en - af 
dine dårlige vaner frem og svar på følgende 
spørgsmål:

 ● Hvad er signalet? Kan du ikke sætte dig 
i sofaen uden at få lyst til at hente slik og 
chokolade? Er tilberedningen af aftensmaden 
lig med flere glas vin hver aften? Springer du 
altid træningen over efter en dårlig natte-
søvn? 

 ● Hvad er handlingen (rutinen)? Spiser du 
altid slik, når du kører i bil, kan du ikke pas-
sere en pølsevogn uden at bestille en fransk 
hotdog? Eller ryger der altid chips i indkøbs-
vognen?  

 ● Hvad er belønningen? Hvilken følelse eller 
fysisk belønning opnår du?

- Når du har styr på den dårlige vanes loop og 
den ofte ubevidste handling, så kan du rent 
faktisk arbejde med at ændre den.

 

- Signalerne kan du ikke fjerne. Fokuser derfor 
på selve handlingen – det er den, der skal 
omformes til en ny vane. 

Hvis du eksempelvis lægger dig på sofaen 
en halv time hver dag, når du træder ind ad 
døren og gerne vil ændre denne vane, skal 
signalet (at du kommer hjem fra arbejde) for-
bindes med en ny handling. Det kunne være 
at gå en tur på 30 min. Det sker ikke af sig 
selv, men den øgede bevidsthed er et stort 
skridt på vej i den rigtige retning

 

- Kick off: De første dage vil din nye handling 
føles overkommelig. Husk at nyde opstar-
ten, hvor motivation og engagement er 
stort. Udnyt vinden i ryggen, men vær også 
opmærksom på, at det bliver hverdag igen på 
et tidspunkt. 

- Hverdagen: Du vil møde modstand og 
modvilje og have lyst til at smide håndklædet 
i ringen. Det er helt naturligt. Søg opmuntring 
hos andre og vær herre i eget hus. Sørg for at 
din beslutningsarkitektur er på plads. Allier 
dig med veninder eller en ægtefælle, der 
støtter og bakker op, og roser at du holder ud. 
Fjern oplagte forhindringer og ban vejen for 
dig selv. Smid resten af fredagsslikket ud, så 
det ikke ligger og frister unødigt. Hvis det er 
gåturen efter arbejde, som er den nye hand-
ling, så læg tøj og sko frem, så det er klart, når 
du kommer hjem.

 

- Op på hesten: Hvis du virkelig ønsker at 
ændre din vane, er det vigtigt, at du kommer 
tilbage på hesten, selvom den kaster dig af 
en gang imellem. Tilbagefald er naturlige og 
vil opstå. Men sørg for at gøre dem så korte 
som muligt og kom tilbage på hesten ved 
at gentage, gentage og gentage den nye 
rutine. Sig at det er okay, men nu er det tid til 
at komme videre. Hvis du bliver ved med at 
have ondt af dig selv, får du aldrig skabt en ny 
vane og et nyt loop. Vær klar over, at hvis du 
springer træningen over mere end en eller to 
dage, skal du starte forfra. Nye vaner tager 
tid, og regelmæssighed er kodeordet, hvis du 
skal have en ny vane til at sidde fast. 

 

- Belønningen ændrer karakter: I starten 
vil belønningen føles lidt off. Det vil være en 
lidt flad fornemmelse, for uanset hvordan vi 
vender og drejer det, så føles og smager cho-
kolade bare lidt bedre end broccoli. Men med 
tid, tålmodighed og masser af gentagelser 
vil belønningen ændre karakter, fordi du kan 
mærke, hvordan den nye vane giver dig mere 
energi og større overskud.

 

- Forsøg at udforske ny og positiv adfærd. 
Har du altid drømt om at gå til dans eller lære 
italiensk, var det måske nu, du skulle melde 
dig? En god balance mellem automatpilot 
og udforskende adfærd giver din hjerne og 
ændringen af vaner de bedste vilkår.
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Chris MacDonald anbefaler:

Få styr på dit hvorfor: 

Spørg dig selv, hvad du får ud af at 
holde fast. Jo større bevidsthed du får 
om, hvorfor det er vigtigt at holde fast, 
jo nemmere bliver det. Uanset om du 
gerne vil stoppe med at ryge, tabe dig 
eller øve dig i kun at drikke vin i week-
enden.

Lav en liste med alle fordelene: 

For eksempel at du minimerer risikoen 
for lungekræft. At du kan bevæge dig 
mere frit, hvis du taber dig ti kilo. At du 
ikke bliver så forpustet, når du tager 
trappen og får energi til at kravle rundt 
på gulvet med børnebørnene. 

Gerne med billeder af børn og børne-
børn, der kan være med til at minde dig 
om, hvorfor det her er vigtigt.
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Chris´ klumme
Det er aldrig for sent at få 
gode vaner

Aristoteles sagde engang: ”Good habits 
formed at youth make all the difference” 
og jeg er til dels enig med Aristoteles, men 
også uenig. For det er naturligvis vigtigt at 
skabe gode vaner tidligt i livet, men omvendt 
betyder det jo ikke, at man er ”lost”, hvis man 
har fået mindre gode vaner med i bagagen. 
Heldigvis.

I mit arbejde møder jeg mange mennesker, 
som på den ene eller anden vis er ude af kurs 
til dels på grund af deres vaner. Måske har de 
fået dårlige vaner fra mor og far. Måske har 
de selv skabt dem. I 9,5 ud af 10 tilfælde er 
det en kombination. Men vaner er ikke kun 
dårlige. Vaner er automatiserede handlinger, 
som ikke kræver stor tankevirksomhed eller 
megen energi, så vaner er på mange måder 
en naturlig aflastning for din hjerne og noget 
som vi bør sætte stor pris på. Problemet med 
vaner er, at vi mennesker kan automatisere 
konstruktive handlinger såvel som destruk-
tive handlinger og dermed skabe både gode 
og dårlige vaner. Selvom det kan være en 
enorm udfordring og selvom det kræver en 
enorm tålmodighed, så er det faktisk muligt 
at erstatte de dårlige vaner med gode.

Der er mange forskellige måder, hvorved man 
kan ændre vaner, og jeg husker tydeligt, hvad 

min far lærte mig. For det første lærte han 
mig, at livet går op og ned, som en sinuskur-
ve. Det var egentlig ikke den store overraskel-
se, men det er alligevel en god påmindelse. 
Ikke mindst når livet er lidt trist, så er det 
rart at minde sig selv om, at der kommer et 
opsving før eller siden. Men min far lærte mig 
også, at udover at nyde man er på toppen af 
sin sinuskurve, så skal man huske at investere 
noget af det overskud i at øve sig på nye og 
gode vaner, så de kan erstatte de dårlige. For 
når det går skidt, så falder vi altid tilbage de 
gode, gamle og trygge vaner. Så hvis vi vil 
udvikle gode vaner, til når det går skidt, skal vi 
gøre det, mens vi er på toppen.

Gør dit bedste for at give dine børn en god 
start på livet med gode vaner. Og hvis du selv 
har fået mindre gode vaner med i bagagen 
eller tilegnet dig dårlige vaner senere i livet, 
så gør dit bedste for at ændre dem – især når 
du er toppen af din sinuskurve.

 

Stay strong, stay gracefull!     

 

PS. Dette er et af mine yndlingscitater!

”Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver 
til dine ord. Vær opmærksom på dine ord, for 
de bliver til dine handlinger. Vær opmærk-
som på dine handlinger, for de bliver til dine 
vaner. Vær opmærksom på dine vaner, for de 
bliver til din skæbne” – Ukendt
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