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En pisk, en gulerod eller en gartner – hvad
driver dig?

Det at gøre noget af lyst er den stærkeste form for motivation, fortæller erhvervspsykolog Ebbe Lavendt. Foto: Privatejet.
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Ydre faktorer såsom pisk og gulerod kan godt motivere dig på arbejdet, men de
er ikke de mest hensigtsmæssige, siger erhvervspsykolog og forskningsformidler
Ebbe Lavendt ved Center for Positiv Psykologi.
 
Først blev det et "nej tak". 

, hvordan det var at blive konfronteret med sin egen skepsis, da
hun blev spurgt af sin leder, om hun ville deltage i en prøvehandling med dokumentation
på patientstuen. Men hvad er det, der vækker vores modstand? Og hvad er det, der
motiverer os til at gøre noget, som er helt ukendt og anderledes?

Sygeplejerske Sine Søndermark Skræddergaard på sengeafsnit
A2 oplevede til en start

 
For Sine så endte det med, at hun blev motiveret til at sige klart "ja" til patientnær
dokumentation efter at have prøvet det selv, og emnet for månedens ekspert-interview i
3-2-1 Gødstrup handler netop om motivation. Jeg har derfor valgt at kontakte
erhvervspsykolog Ebbe Lavendt, som er leder af Center for Positiv Psykologi i København.
Jeg vil gerne have hans udlægning af, hvad det er, der driver værket, men jeg vil også
gerne selv blive klogere på, hvad der kan virke demotiverende på os som mennesker og
medarbejdere på en arbejdsplads. 

De fleste er uvillige til at løbe risici

http://vest.intra.rm.dk/mit-hospital/pa-vej-mod-godstrup/for-alle/3-2-1-godstrup/2018/nr-3/da-et-nej-blev-til-et-ja/
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Da jeg ringer til Ebbe Lavendt, så har jeg, indrømmet, en personlig interesse i at høre,
hvad der motiverer os mennesker til at gøre noget nyt og anderledes. Jeg husker et
kriblende ubehag en aprildag for fem år siden, som var min første dag som eks-ryger.
Indtil da havde jeg været storryger i ca. 20 år. Selv om valget om at stoppe var helt mit
eget personlige valg, så må jeg jo erkende, at jeg følte en vis modstand, og til en start så
grublede jeg en del over, hvordan rygestoppet ville påvirke mig og mit liv. Til gengæld var
jeg også fast i troen på, at det ville være en af de bedste beslutninger, jeg kunne træffe
for mit helbreds skyld, og lige netop den overbevisning hjalp mig med at undgå at falde i.
 
Erhvervspsykologen lægger ud med at forklare, at det er meget normalt for mange
personer at reagere på en ny situation med bekymring, som både Sine og jeg har gjort.
Det er sådan, at vi mennesker fra naturens side er udstyret med en indstilling, som man
kalder "lav risikovillighed" på dansk, også kendt som at være "risk averse" på engelsk.
 
"De fleste er uvillige til at løbe risici, fordi det gør to til tre gange så ondt at miste noget,
som det gør godt at vinde noget. Derfor skal man have en tro på, at en ændring vil
hjælpe, er mulig og er umagen værd. Deler man ikke de overbevisninger, så er man ikke
tilbøjelig til at ændre sin adfærd", siger Ebbe Lavendt.
 
Men, fortsætter han: "Omvendt så er mange også nysgerrige, og vi trives ikke med
kedsomhed. Så noget nyt kan være spændende. Og har vi selv valgt det nye, så er der
også større sandsynlighed for, at det er i overensstemmelse med vores lyst og værdier. Så
det hjælper på at opnå målene, hvis de er selvvalgte." 

Den indre gnist tænder ilden
Vi hopper tilbage til sygeplejerske Sine Søndermark Skræddergaard på A2. Hun oplevede,
at det var en faglig usikkerhed koblet med en manglende erfaring med MidtEPJ, der var
nogle af barriererne for at komme i gang med at dokumentere patientnært. Alligevel
besluttede hun sig for at ville gøre forsøget at dokumentere sammen med patienten. Hun
blev blandt andet inspireret af at se andre af sine sygeplejerske-kolleger tage computeren
med på patientstuerne. Og så ville hun gerne forsøge at ændre på nogle af sine egne
arbejdsvaner.
 
Jeg spørger derfor Ebbe Lavendt, hvad det er, der motiverer en medarbejder til at prøve
nye opgaver?
 
"Det kan både være pisk og gulerod, dårlig samvittighed, værdier eller lyst. Det at gøre
noget af lyst, er den stærkeste form for motivation, så ideelt set har man lyst til
opgaverne eller kan se vigtigheden af at løse dem. Og så har kollegernes adfærd og måde
at gøre tingene på en stor indflydelse på de valg, man træffer. Vi ved, hvordan det
smitter, hvis vores venner gaber eller smiler, når vi er sammen."

Du er selv ansvarlig
Ebbe Lavendt forklarer, at den effekt kaldes for "social and emotional contagion". Og
derfor er det en god idé, at man som medarbejder er opmærksom på, at ens tanker,
følelser og adfærd hænger sammen, og at man også smitter sine kolleger med den
cocktail.
 
Ifølge Ebbe Lavendt så kan alle job blive gjort mere eller mindre sure afhængig af det
humør, den holdning og den opfindsomhed, som du selv tropper op med. For eksempel
mener han ikke, at det kan nytte noget at brokke sig over beslutninger og vilkår på
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arbejdspladsen, som man alligevel ikke kan ændre. Har man valgt at barrikadere sig mod
ændringerne ved at låse døren på badeværelset indefra, så er det kun én selv, der kan
lirke den op igen, siger han:
 
"Chefen og kollegerne kan stå på den anden side af døren og forsøge at overbevise dig om
at komme ud fra badeværelset, men de kan ikke låse døren op, hvis nøglen sidder på
indersiden. De kan fortælle, hvor nøglen sidder, men du skal selv finde ud af at få drejet
den rundt."
 
Badeværelsesscenen giver både nogle interessante billeder på nethinden og stof til
eftertanke. Så jeg spørger Ebbe Lavendt, om motivation er noget man selv skal sørge for
at skabe som medarbejder?
 
"Du er selv ansvarlig for at forstå meningen og vigtigheden af det, du gør, og derfor er det
vigtigt, at du spørger, hvis der er noget, du ikke forstår. Din leder kan ikke læse dine
tanker, så chefen kan ikke altid vide det, hvis du ikke har forstået formålet med
opgaverne", svarer han. 

Lederen er gartneren, der gøder jorden
Men, hvilken rolle spiller en leder så i forhold til sine medarbejderes motivation, spørger
jeg Ebbe Lavendt om – for det kan næppe være ligegyldigt, hvad ledelsen vælger at gøre?
 
Han fortæller, at lederen spiller en meget vigtig rolle i forhold til at skabe gode
vækstbetingelser for medarbejdernes motivation, ligesom han/hun bør anerkende
medarbejdernes bekymringer, når der sker forandringer. Personalet kan være bekymrede,
hvis de har fokus på det, som de mister. Det bør anerkendes, og så kan de med fordel få
udpeget, hvad ændringerne giver af nye muligheder. Det er vigtigt at forklare, hvad
forandringerne giver af nye muligheder for medarbejderne og forklare, hvorfor noget skal
gøres.
 
"Ledelsen skal fortælle, at når en dør lukker sig, så er der en ny, der åbner sig med nye
muligheder. Og hvis medarbejderne opfatter noget som en lorteopgave, så skal lederen
også kunne forklare dem, hvorfor det er vigtigt, at de udfører den. På den måde så
appellerer man til medarbejdernes værdier, hvilket også er en positiv form for motivation",
siger han.
 
Jeg spørger til sidst Ebbe Lavendt, om han har nogle gode råd til den leder, der gerne vil
motivere sine medarbejdere. Hele udtrykket "jeg skal motivere de ansatte" er dog
uheldigt, mener Ebbe Lavendt. I stedet kan lederen vælge se på sig selv om en gartner,
der gøder jorden for at fremme de bedste vækstbetingelser for, at medarbejdernes indre
motivation kan gro og trives.
 
"Det er vigtigt, at medarbejderne får tre grundlæggende behov opfyldt: autonomi,
kompetence og tilhørsforhold. Er de behov dækket, så har medarbejderne de bedste
betingelser for at trives og være motiverede. Fokusér på den såkaldte positive motivation,
herunder lyst og værdier i modsætning til mere udefrakommende motivation som dårlig
samvittighed, pisk og gulerod.
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"Det kan også give motivationen et spark, at medarbejderne kan få lov til at bytte gamle,
kedelige opgaver ud med nye, spændende opgaver", fortsætter Ebbe Lavendt, "Men så er
det vigtigt, at de har troen på, at de kan tackle opgaverne. Det, man på engelsk kalder
"self-efficacy". Ellers er det ikke så sjovt at bevæge sig ud i noget nyt og ukendt."
 
"Kan man være helt sikker på at få hjælp til opgavehåndteringen, hvis man støder ind i
noget svært, så tør flere kaste sig ud i det. Hvis der er nultolerance for fejl, så vil de fleste
have svært ved at kaste sig ud i ting, som de endnu ikke behersker." 

Du er selv hovedansvarlig for din egen motivation.
Du er selv medansvarlig for at få noget godt ud at dit job.
Hvis der er noget, du ikke forstår, så spørg.
Du kan hjælpe din leder med at give dig de rette vækstbetingelser ved at bede om
rammer, der giver dig:

1. Medbestemmelse.
2. Følelsen af kompetence.
3. Gode relationer.

Pisk og gulerod er den svageste form for motivation og desuden meget
ressourcekrævende.
Lad være med at belønne folk for noget, som de hidtil har gjort af lyst. Anerkendelse
virker – og det er gratis.
Pas på med pålagte deadlines, høgeagtig opførsel, tvungne mål, ubegrundede regler,
kontrol og tvang.
Lad være med at tro, at andre motiveres af det samme som dig selv.

Erhvervspsykolog og leder af Center for Positiv Psykologi i København samt uddannet
cand.psych.aut. med en master i positiv psykologi (MAPP). Han underviser bl.a. på
masteruddannelsen i positiv psykologi ved Aarhus Universitet.
 
Ebbe har gennem 18 års arbejde opnået en bred erfaring fra konsulentbranchen, hvor
han har løst opgaver for private og offentlige organisationer inden for markedsanalyse,
test, rekruttering, proceskonsultation, undervisning, rådgivning, supervision, coaching
og psykoterapi. 
 
Han er bl.a. kendt for introduktionen af evidensbaseret coaching i Danmark og stiftelsen
af Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC) under Dansk Psykolog Forening. Ebbe
har desuden oprettet Positiv Psykologi Netværket, som organiserer forskere og
praktikere inden for feltet.

De bedste råd til medarbejderen

Pisk, gulerod og kontrol: Dette bør lederen undgå

Fakta om Ebbe Lavendt

Mød journalisten
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Jeg er kommunikationskonsulent i Hospitalsenheden Vest, og jeg har været med siden
december 2007. Hver ny arbejdsdag er stadig lige spændende, for man ved aldrig, hvad
der kan ske!
 
Mere end én gang har jeg været rundt i hele organisationen, og her har jeg set, oplevet
og skrevet om små og store forandringer i årenes løb.
 
I 3-2-1 Gødstrup tilbyder jeg et perspektiv på medarbejdernes oplevelser af, hvad der
sker, set med ekspertens øjne.
 
Denne gang kan du blive klogere på, hvad der motiverer os mennesker til at prøve nye
ting af, og hvad der demotiverer os.
 
Har du ideer og forslag til emner og eksperter, så hører jeg meget gerne fra dig. Skriv
eller ring til mig på  eller tlf. 2962 4447.mejepp@rm.dk

mailto:mejepp@rm.dk

