
Det gode samarbejde med forskeren 
–

Hvordan gør vi det let for forskerne ved hjælp 
af adfærdsdesign og kommunikationstyper?
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ITU, Research Support



Formål

At nå vores mål på en

- nemmere
- rarere, og
- mere effektiv måde



Agenda

• Kommunikationstyper à la 4MAT
• Udvalgte principper for adfærdsdesign
• En præmie til sidst



Litteratur/Kilder

• Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag, Morten Münster
• Jytte vender tilbage, Morten Münster
• Thinking fast and slow, Daniel Kahnemann
• The Power of Moments, Chip and Dan Heath
• Ved du, hvem du er? Arne Nielsson, Hanne Houbak og Anne 

Hermansen



Kommunikation

• Vi har alle vores egen “model” af verden
• Vi har alle vores egne præferencer, også ift. kommunikation
• Vi glemmer ofte, at andre mennesker har andre præferencer!

misforståelser
 frustrationer
 ineffektivitet



Et nyttigt værktøj:

4MAT præferencer

https://aboutlearning.dk

https://aboutlearning.com

https://aboutlearning.dk/
https://aboutlearning.com/


Der findes fire typer ifølge 4MAT – vi har forskellige præferencer











Værktøj til kommunikation

Omvejen kan være en genvej!



Hvad er det egentlig - adfærdsdesign?



Path of least 
resistance

© Pexels-Roxanne Minnish

System 1 og 2
Gør det let/Friktionsdesign



Power of moments

Hvornår er ofte 
vigtigere end 
hvad.

Hvad er din 
forskers ”window
of opportunity”?



Personligt

© https://animals.desktopnexus.com/wallpaper/2187081/

Vi kan (næsten) ikke 
ignorere, når nogen vil netop 
os noget.



Praksis



Social Proof

© Creative Commons Zero (CC0)

Vi gør som de andre -
vi følger flokken.

Pas på med det 
negative bevis.



Sammenhæng/ 
kognitiv kongruens

© ivabalk at Pixabay and spacentity on Pixabay

Vi holder hvad vi lover
Skab forpligtelse
Et lille skridt i den ønskede retning
Vis at de er allerede i gang

https://pixabay.com/users/ivabalk-782511/
https://pixabay.com/users/spacentity-8333341/


Reciprocitet/
Gensidighed

Noget for noget.
Vi giver til dem, der giver til os.
Være generøs med din tid, 
opmærksomhed og tjenester. 
OG vise det!



Knaphed/Scarcity

© Joe Krit on Pexels.com

Vi er bange for at gå glip af 
noget. 

Deadlines: ”Du kan stadig nå 
det”

Begrænsede mængde eller tid. 
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