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F E M  F U C K U P S  D U  S K A L  S T O P P E  M E D  

Først og fremmest vil jeg sige tak, fordi du havde lyst til at modtage mine fem

fuckups du skal stoppe med, når du ønsker at fastholde dine gode vaner i

forhold til en sundere livsstil. 

Jeg formoder, at du ligesom 99,99% af resten af befolkningen tidligere har

prøvet – men ikke lykkedes – med at ændre vaner. 

 

De tips du får er metoder der ikke kun kan bruges på at forbedre din livsstil,

men som sagtens kan bruges på andre områder såsom dit arbejde,

parforhold etc. 

Først får du en kort introduktion til, hvad en vane egentlig er for en størrelse,

hvorfor de er gode at have, men også hvorfor det kan være pokkers svært at

bryde dem. 

 

Derefter dykker vi direkte ned i de 5 ting typiske ting, der går galt, når vi vil

skabe og fastholde en ny vane, og hvad du skal gøre i stedet for. 

 

Rigtig god fornøjelse

kh  Heidi Kristine Møller 
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INTRO

F E M  F U C K U P S  D U  S K A L  S T O P P E  M E D  

Kort fortalt skabes en vane ved at man ubevidst gentager en handling over

lang tid. Første gang du spiser noget sødt, eller drikker et glas vin efter en hård

og stressende dag, sender din hjerne en besked ud til hjernecellerne om, at du

skal drikke/spise, når du vil slappe af. Næste gang du så finder vinen eller

chokoladen frem, sendes samme information rundt til flere hjerneceller, og

gentager du handlingen nok gange, vil handlingen blive så automatiseret, at

du ikke længere tænker over hvad du gør – det er blevet til en vane.

Hvorfor det kan være svært at slippe vaner igen

★ For det første gør det livet lettere at have vaner, hjernen sparer energi, når

vi gør ting automatisk. Vi ville ikke kunne fungere, hvis vi ikke havde vaner – vi

ville for eksempel ikke vide, hvad vi skulle gøre, når vækkeuret ringer om

morgenen eller det at takle simple ting som f.eks. valget om, vi vil have kaffe

eller te, ville også tage for lang tid at overveje.

★ For det andet er vaner svære at bryde, fordi de giver os en følelse af

tryghed, fordi vi gør noget, vi kan og er vant til at gøre. 95% af vores adfærd

sker automatisk, ubevidst eller som en refleks på udefrakommende

begivenheder. Kun 5% af vores handlinger er bevidste.

★ For det tredje må du blive bevidst om dine vaner og tydeliggøre, hvilke der

er uhensigtsmæssige, og således modarbejder dig i din vej mod at nå dit mål.

På de næste sider introduceres du til de 5 typiske ting der går galt, når man

ønsker at ændre en vane -og løsningen på, hvad du skal gøre i stedet for.
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#1 STOP MED AT 

FØLGE UGEBLADENES
SIDSTE NYE TRENDS

Dette gælder især når vi snakker, hvilken mad der er forbudt i denne uge,

hvilken slankekur der virker bedst lige nu etc. Jeg kan godt forstå, at folk bliver

rundtosset af, at man den ene uge ikke må spise kartofler, for så ugen efter at

læse at kartofler er det nye guld. 

 

Det er vigtigt, at du forstår, at der ikke findes en madvare, der er forbudt. Vil du

leve sundt og/eller tabe dig, er der selvfølgelig fødevarer, der er mindre

hensigtsmæssige at spise, især sukkerholdige fødevarer såsom slik, kager,

sodavand og så, junkfood samt alkohol. Disse fødevarer skal, som i enhver

anden sund og varierende kost, være øverst og kun fylde ganske lidt i din

madpyramide, men du behøves ikke helt at udelukke dem. 

Det samme gælder udskældte fødevarer som avokadoer, dem må du

åbenbart ikke spise, fordi de er fedende. Ja avokadoer har større

kalorietæthed pr. 100 gram end eksempelvis jordbær, men de er spækket med

vitaminer og sunde fedtstoffer. Så det er jo helt galimatias at sige, at man ikke

må spise disse skønne næringsrige frugter.
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En anden ting der ofte skrives om i ugebladene er, hvad der er den mest

effektive træningsform. Til dette kan jeg kun sige, den mest effektive træning,

er den du får gjort. Ofte ser jeg, at man starter med at dyrke en eller anden

form for motion, fordi det er boostet i medierne som det nye hotte. Og alt for

ofte stopper man hurtigt igen, fordi man røvkeder sig.

Fitness bliver brugt af mange, og ja fitness (og især og vægttræning), kan

være en god strategi, hvis du ønsker at få dine muskler mere tonet. Hvis du

derimod ikke synes det er sjovt at vægttræne – eller virkelig har et

motiverende mål at gå efter, ja så er sandsynligheden for, at du fastholder

dine træningsvaner lig nul.

Så konklusion på at læse, hvad ugebladene dikterer er, at man bliver mere

forvirret, end hvad godt er og sikkert også opgivende ift. at lykkedes med en

sundere livsstil fordi, hvad der er godt og ikke godt, kan svinge med få ugers

mellemrum. 

GØR DETTE I STEDET 

Så det jeg vil anbefale du gør i stedet for er, brug din sunde fornuft, spis med

måde, gør det du kan lide, og skal du have hjælp, så hellere opsøg en faglig

kompetent træner / kostvejleder, i stedet for at lytte til ugebladenes ofte

platte råd. 

 

Stop med at lytte til ugebladenes ”gode råd”, der er sjældent hold i

dem og de gør dig blot mere forvirret.
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#2 STOP MED AT BRUGE
”ALL IN ” PRINCIPPET

Den anerkendte coach Tony Robbins siger, at langt de fleste mennesker

overvurderer, hvad de kan opnå på et år og undervurderer, hvad de kan opnå

på fem. I forhold til vaneændringer betyder det, at man skal gøre sit mål

overskueligt nok til, at det kan passe ind i ens hverdag – at det er realistisk. Alt

for mange slår et for stort eller for mange brød op, når de vil ændre vaner.

 

Mange har en tendens til at gøre brug af det, jeg kalder januar syndromet. Den

der med at gå all in den første måned, for så at gå allout igen måneden efter.

Og hvorfor sker det? Fordi man Ikke får lagt sig en god plan, som er realistisk at

overholde i en travl hverdag. Hvis du starter ud med intentioner om, at skulle

ændre på alt for mange ting på en gang, ja så går der ikke mange dage eller

uger, før du igen har droppet alle dine gode intentioner.

GØR DETTE I STEDET 

Derfor, det du skal gøre i stedet for, inden du overhovedet går i gang, med at

ændre vaner, er at sætte dig ned og finde ud af, hvorfor du vil ændre dine

vaner, og lav dig så en realistisk plan, en som du vil kunne overholde, selv på

en af dine dårlige dage. 

Det du kan gøre, er at bruge det der hedder SMART-modellen. En meget

anerkendt model, når det gælder at ændre vaner og sætte mål. SMART er en

forkortelse for: Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk, Tidsafgrænset.  

Stop med at gå ”all in” og forsøge at ændre det hele på en gang.

Læg dig i stedet en realistisk plan der kan fungere i en travl
hverdag.
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“Motivation

is what gets you
started. 

Habit is what
keeps you going.” 

- Jim Rohn
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#3 STOP MED AT GÅ
EFTER DET PERFEKTE

Denne hænger lidt sammen med punkt nummer 2. Ud over, at vi tit får lavet

en urealistisk plan (hvis vi da overhovedet får lavet en), så har vi også

en tendens til, at ting skal være på en specifik måde, ellers er det ikke godt

nok, og så kan man lige så godt lade være. Kender du det?

 

Jeg har ofte hørt klienter sige til mig  ”jamen 15 minutters træning, kan det

virkelig give noget”. Ja! At træne 15 minutter om dagen, bliver til 1 time og 3

kvarter på en uge og det er 100% mere træning, end den træning du ikke får

gjort. Så hvis du accepterer, at lidt er bedre end ingenting, vil du ofte få gjort

meget mere, end du ellers ville. 

Lad os tage et eksempel: Det kan godt være, at du på grund af helbreds-

mæssige årsager bør tabe dig 20 kg. Men det kan være, at du er en stresset

alenemor, der kun har en time til overs i en hektisk hverdag, og den time er kl. 21,

når ungerne er lagt i seng, opvasken er taget, og madpakkerne til dagen efter

er smurt. Hvad tror du, der ville ske, hvis jeg bad sådan en person om at

komme i gang med en slankekur og et intensivt træningsforløb? Chancen er lig

nul.

Personen ville aldrig kunne finde tiden ej heller overskuddet til at få gjort noget.

Derfor er det langt vigtigere at gøre små ting i hverdagen, end at gå efter den

perfekte plan. 
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De små skridt personen i ovenstående eksempel kunne gøre, i stedet for en

forkromet plan, var at starte med at gå 1-2 minutter på stedet derhjemme

foran ynglings netflix serien. 

Nej det lyder ikke af meget, men når nu hjernen elsker tryghed, og at du bruger

så lidt energi som muligt, så vil sådanne mikroskridt virke overskuelige for

hjernen og det finurlige er, når du først kommer i gang – uanset hvor lille et

skridt du tager, så vil dette få skabt en dominoeffekt af små positive tiltag.

En anden grund til at det er hensigtsmæssigt at slippe reglen om det perfekte

er, at det minimerer den stress, du skaber ved ikke at være tilfreds med dig

selv, og derved slipper du også den ”slåen dig selv oven i hovedet tendens”,

dette kan medføre.

GØR DETTE I STEDET
Du er blot et menneske, og du er helt perfekt uperfekt, som du er. Et godt

råd, hvis du har en tendens til at tænke, at kun det bedste er godt nok, kan

være at lave dig en regel, der hedder ” 80% er det nye 100”.

Stop med at gå efter det perfekte og gå hellere efter små (frem) skridt og

lad 80 være det nye 100.

Stop med at gå ”all in” og forsøge at ændre det hele på en gang.

Læg dig i stedet en realistisk plan der kan fungere i en travl
hverdag.

F E M  F U C K U P S  D U  S K A L  S T O P P E  M E D
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#4 STOP MED AT LADE
DIG STYRE AF ”HER OG
NU BELØNNING”

1). Du (din hjerne) elsker søde sager, 
2). Du er egentligt mega træt og kunne godt bruge det boost af energi, som
kagen giver dig (selvom en bedre strategi ville være at gå ud i den friske
luft i 5 minutter) og 

3). Måske er du i en situation, hvor du har arbejdet hårdt og synes, det er
lidt synd for dig, hvorfor du helt klart synes du fortjener kagen (selvom en
bedre treat ville være at give dig en form for sund belønning, måske et
lækkert fodbad).

Og hvad mener jeg så med det? Jo ser du, alle vaner giver os noget både de
gode og mindre gode. Og desværre er det sådan, at mange af de mindre
gode vaner er dem, som giver os en her og nu belønning. Lad os tage et par
eksempler.
 

Eksempel 1. 

Du har besluttet dig for at tabe dig og droppe de daglige sukkerfix, som der
er alt for mange af. Men pludselig står der en kage lige foran dig, og du har
lyst til denne kage fordi, 

 

Eksempel 2

Du er i gang med at ændre til en sundere livsstil, og der står træning på
kalenderen. Men da du kommer, hjem mærker du trætheden komme
snigende, og det regner også jo udenfor, Kæresten har lige brygget en frisk
kop kaffe, så at slænge sig i sofaen, med en varm kop kaffe, sammen med
kæresten, lyder meget mere tiltalende lige nu end den der løbetur. Så da
hjernen elsker, at du gør så lidt som muligt, er den dovne løsning meget mere
attraktiv her og nu – også selvom du godt ved, at du får fornyet energi af din
løbetur.
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Eksempel 3. 

Du er inde i en periode med alt for meget arbejde, og du kan mærke, at dit
stressniveau er for højt. Du ved godt, du burde tage til det mindfulness kursus,

der står i kalenderen, fordi det lader dig op, og giver dig altid en dejlig
fornemmelse af ro bagefter. Men i stedet smider du dig på sofaen med et glas
vin eller 2 for at geare ned. 

 

Ovenståendeeksempler viser vores typiske her og nu belønningscenter, der
går i gang så snart vi er en smule ude af balance, er lav på energi, ressourcer
etc. Og det sker igen og igen og igen. 

 

GØR DETTE I STEDET 

Ingen er motiveret hver dag til at træffe de rigtige valg, ej heller eliteudøvere.

De har samme trang som alle andre, men de har nogle stærke mål, nogle
daglige rutiner og tydelige strategier for hvad de skal gøre i de situationer,
hvor de er presset.  

Du må gøre det samme. Du kan køre på viljestyrken lidt af vejen, men så snart
du er lav på energi eller andet, der kan bringe dig ud af balance, så slår
reptilhjernen til. Så du må have dig en plan (som tidligere nævnt), Du må sikre
dig nogle gode daglige rutiner, som hjælper dig til at holde fast, og så må du
blive bevidst om det, der kan udfordre dig og finde de strategier, der kan
hjælpe dig til ikke at lade dig friste – i hvert fald ikke alt for ofte.

Stop med at lade dig styre af "her og nu belønning",  fokuser på

dine langsigtede mål, så du ikke falder i

bekvæmmelighedsfælden. 
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“We are what we
repeatedly do.
Excellence then,
is not an act, 
but a habit.” 

– Aristotle
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#5 STOP MED AT 

TRO AT DET ER LET

Har du nogensinde hørt, at det at ændre en vane kun tager 21 dage?

Har du nogensinde oplevet at falde tilbage i gamle mønstre, trods det at du
har været vedholden i mere end 21 dage? Så er her en vigtig information til dig!

Det er ikke dig, der er noget galt med, du har ikke en rygrad som en regnorm,

selvom du ikke lykkedes med at fastholde en nye vane, for det tager langt
mere end blot 21 dage.  

 

Vi er dem vi er, med alt det vi har lært og oplevet fra barnsben. Så til tider kan
dine uhensigtsmæssige mønstre ligge dybt forankret i ting helt tilbage til
barndommen, hvorfor det også kan være en lang proces at få ændret på
dem. 

 

Myten om de 21 dages vaneændringer blev også stærkt modbevist tilbage i
2009 af bl.a. psykologen Philippa Lally. Studierne gik ud på, at deltagere skulle
vælge 1 simpel ting, de ønskede at ændre, som havde at gøre med sund livsstil
såsom at træne, drikke vand eller spise sundt. Det kunne eksempelvis være at
spise 1 stk. frugt, drikke en flaske vand til frokost, løbe 15 minutter hver dag osv. 

 

Resultaterne viste, at det tog gennemsnitlig 66 dage, før disse nye tiltag blev til
en vane. Det at drikke en flaske vand dagligt lå i den lave ende, nemlig på 18

dage, og træning lå i den høje ende, nemlig helt oppe på 254 dage. Du kan
læse om deres resultater i European Journal of Social Psychology.
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GØR DETTE I STEDET 

Så du må altså ikke lade dig slå ud af, at ting tager tid. Det er ligesom at
træne en muskel, den bliver heller ikke stærk på en uge.

Det kræver bevidst fokus og vedholdenhed i lang tid, før det lykkes at slippe
en dårlig vane, og mit bedste råd er derfor,  giv ikke op.  Falder du i, så er det
bare op på hesten igen. Se det at ændre vaner som en rejse og en
læringsproces, hvor du hele tiden bliver klogere på, hvordan du kan gøre det
endnu bedre næste gang. 

Hvordan du bliver klogere, gør du bl.a. ved at stille dig nogle positive
konstruktive spørgsmål som for eksempel ”Hvordan undgår jeg at stå i denne
situation igen?”, ”Hvad skal jeg gøre anderledes næste gang?” "Hvad skal jeg
gøre/tænke anderledes, så jeg tager et bedre valg næste gang” osv. 

 

Stop med at tro at vaner er lette at ændre, det du har

bygget op over mange år, tager tid at ændre.
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F E M  F U C K U P S  D U  S K A L  S T O P P E  M E D

Gør det til en vane at du hver uge sætter dig et mål - et fokusområde, hvor du

arbejder med at forbedre dine vaner. Tænk i små skridt dvs. ting/opgaver, der ikke

tager mere end 2-10 minutter at udføre. 

MiNE SMÅ SKRIDT I DNENE UGE ER:

Hvad skal jeg gøre anderledes fremover for at fastholde mine sunde vaner

1

2

3

4

OPGAVE

W O R K S H E E T

HVAD SKAL JEG STOPPE MED?
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WWW.POWERPERFORMANCE.DK

På min hjemmeside finder du mere gratis inspiration og såfremt

du har brug for personlig sparring tilbyder jeg også 1:1 forløb. 
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