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MOVING PEOPLE – INSPIRATIONSOPLÆG

Ram målgruppen*
* Inspiration til nålestiksaktioner med effekt
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Vi er et strategisk 
innovationsbureau*

*IIAB er etableret i 2011, og tæller 20 ansatte. Vi er specialister i at omsætte dyb 
brugerindsigt til nye forretningsmuligheder. Vi er en blandet gruppe af innovationsnørder, 
originale tænkere og passionerede praktikere, der alle brænder for menneskecentreret 

innovation. Vi bor i et nedlagt autoværksted i København og arbejder globalt. 

Vi stiller spørgsmålstegn ved alt. Vær klar.
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Tre pointer I skal tage med jer fra mit oplæg

1 Løs den rigtige udfordring – sæt ind hvor medarbejderne er motiverede

2 Tænk jeres aktioner som prototyper – og test jer frem

3 Tænk jer selv som antropologer – og bliv klogere på jeres transportkultur



44

1
Løs den rigtige udfordring –
sæt ind hvor medarbejderne 
er motiverede
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Brug jeres transportundersøgelser og identificér 
jeres lokale udfordringer før I vælger løsningen

DESIGN DET RIGTIGE DESIGN DET RIGTIGTVS

PROBLEMFELT LØSNINGSFELT
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Selv bilister ser det positive 
i at nedsætte bilkørslen i 
København – men idealet 
bliver ikke koblet til 
personlig adfærd

Det er svært at ændre vaner 
for byens skyld –
motivationen skal være 
personlig

OVERORDNET POTENTIALE

af bilister i Københavns 
Kommune oplever det positivt, 
at kommunerne aktivt 
mindsker bilkørslen (17% 
hverken positiv eller negativ, 14 
% negative)

69% 
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Hvad er de personlige 
motivationer hos jer? 
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MOTIVATION #1:

”Jeg vil gerne 
ankomme med stil”

Hvilke muligheder er der hos jer for at ankomme med stil? 
Hvilke faciliteter stiller I som arbejdsplads til rådighed? 
Hvordan kommunikerer I hvilke faciliteter I har? 
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MOTIVATION #2:

”Sådan gør vi her”

Hvordan taler I om transportvaner på arbejdspladsen? 
Hvad gør flertallet på jeres arbejdsplads? 
Hvad er det ”normale” at gøre? 

”Det er ligesom den holdning der er her. 
Folk mener man er doven, hvis man ikke 
cykler” 



10

MOTIVATION #3:

”Der skal være en gevinst 
for mig”

Hvad er sundhedsgevinsten for jeres medarbejdere? 
Hvordan synliggør I de personlige gevinster ved transportskift? 
Hvordan ”belønnes” folk for at skifte bilen ud med alternativet? 
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MOTIVATION #4:

”Jeg skal lære at cykle igen 
og igen”

Hvem er cykelnovicerne på jeres arbejdspladser? 
Hvordan introducerer I nye medarbejdere til cykelkulturen? 
Hvordan kan I give cykelnovicerne de første erfaringer? 

“I Århus lærte en kollega mig at bruge 
cyklen. Da jeg flyttede til København havde 
jeg en forventning om at komme til at bruge 
cyklen rigtig meget, men den er ikke kommet 
op af kælderen.”
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2
Tænk jeres aktioner som 
prototyper – og test jer frem



1313

Forbedring

Prototype Prototype Prototype Prototype 

Forbedring Forbedring

Den iterative proces
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“prototyper er den samtale
du har med dine idéer”

Tom Wujec
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For hver test bliver I klogere på hvad der er en 
god løsning på jeres arbejdsplads
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3
Tænk jer selv som 
antropologer – og bliv 
klogere på jeres 
transportkultur
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Lyt til den feedback I får på jeres 
aktioner – og tag ved lære af den!

TÆNK JER SELV SOM ANTROPOLOGER

Observér! 

Hvad gør jeres aktion ved 
samtalerne på 
arbejdspladsen? Og 
adfærden? 

Dokumenter!

Få medarbejderne til at 
dokumentere deres 
oplevelser og få fat i de 
reelle udfordringer og 
åbninger

Spørg! 

Få feedback på jeres 
indsatser over frokosten –
og brug den indsigt I får til at 
designe næste test
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TAG FOLK ALVORLIGT – IKKE BOGSTAVELIGT

“Hvis jeg havde spurgt folk, 
hvad de ville have, ville de have 
svaret en hurtigere hest”

- HENRY FORD
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