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SÅDAN MOTIVERER DU DINE 

MEDARBEJDERE 
 

 

Motiverede medarbejdere præsterer bedre: Motivation handler om 

parathed til handling. Som leder får du dine medarbejdere til at handle ved 

at hjælpe dem med yde deres bedste. Bliv klogere på hvordan. 
 

 

Af journalist Annette Aggerbeck //ann.agg@mail.dk 

 

 

Opgaver, der ikke bliver løst tilfredsstillende. Opgaver, der slet ikke bliver udført. Nye tiltag der løber ud i 

sandet …  

 

Det er ikke godt for organisationen, når medarbejderne ikke leverer det, som forventes af dem. En 

forklaring kan være manglende motivation. Derfor kan du som leder være med til at sikre organisationen 

gode resultater, hvis du formår at motivere dine medarbejdere. Eller rettere: Det er ikke dig, der skal 

motivere dine medarbejdere, for det kan de bedst selv. Men du kan skabe rammerne for, at deres egen 

motivation kan folde sig ud. 

 

Det er ifølge erhvervspsykolog Ebbe Lavendt, leder af Center for Positiv Psykologi, en vigtig pointe. Han 

underviser ledere og medarbejdere i at skabe rammer for positiv motivation og forklarer, at ordet 

’motivation’ stammer fra det latinske ’movere’, der betyder ’bevæge’ eller ’flytte’. Selvom der findes 

forskellige definitioner af og teorier om begrebet motivation, har flere af dem det til fælles, at motivation 

handler om parathed til handling.  

 

- Som leder får man bedst sine medarbejdere til at handle ved at hjælpe dem med at løfte sig og gøre 

deres bedste i stedet for bare at piske dem til at bestille noget, siger Ebbe Lavendt. 

 

 

 

VI DRIVES AF YDRE OG INDRE MOTIVATION 

I psykologien taler man om ydre og indre motivation. Hvis man forestiller sig motivation på en skala, er 

ydre motivation den ene ende af skalaen med en glidende overgang til indre motivation i den anden ende 

af skalaen. 
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Kilde:  Tilpasset fra Lucy Ryan, 2009 

 

 

- Længst ude på skalaen for ydre motivation findes den umotiverede medarbejder, der føler, at han 

spilder sit arbejdsliv og kun udfører sine arbejdsopgaver, fordi han er tvunget til det af ydre 

omstændigheder. Helt i den anden ende af skalaen har vi den indre motivation, hvor medarbejderen går i 

gang med sine arbejdsopgaver, alene fordi han selv har lyst til det. Jo mere man bevæger sig fra ydre til 

indre motivation, des bedre er det for både medarbejder og organisation –  ikke mindst fordi 

medarbejderen er mest vedholdende, når det er lysten, der driver værket, forklarer Ebbe Lavendt.  

 

Løser medarbejdere kun en opgave, fordi de har fået den pålagt, kan man med fordel lade dem selv 

vælge, hvordan de vil håndtere opgaven, fx ved at lade dem selv bestemme, hvornår de kommer og går, 

fritage dem fra andre opgaver, give dem afspadsering, lade dem slippe for uønskede nattevagter osv. 

At være ydre motiveret handler om, at man føler sig tvunget til at løse sine opgaver, måske for at undgå 

dårlig samvittighed, fordi man er drevet af ’burde’ og ’skal’. 

 

- Man kan få dårlig samvittighed, når man ikke lever op til andres forventninger og værdier. Men hvis det 

at løse en arbejdsopgave er i overensstemmelse med ens egne værdier, bevæger vi os fra ydre henimod 

indre motivation. Nu løser man arbejdsopgaven, fordi man vil det –  det føles vigtigt og meningsfyldt for en 

selv, siger Ebbe Lavendt. 
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TRE PSYKOLOGISKE BEHOV SKAL OPFYLDES 

Forskning viser, at man kan fremme positiv motivation – den værdibaserede og lystbetonede motivation – 

ved at opfylde følgende tre basale psykologiske behov:  

 

1. Behovet for medbestemmelse,  

2. behovet for at føle sig kompetent og  

3. behovet for tilhørsforhold. 

 

Som leder kan man tilgodese behovet for medbestemmelse ved at tilbyde valgmuligheder, fx at en 

medarbejder selv kan vælge, hvornår hun arbejder med opgaven inden for den givne deadline, tilbyde 

hjemmearbejdsdage osv. At minimere pres og undgå at virke kontrollerende er også vigtigt for at give 

medarbejderne en følelse af, at de har noget at skulle have sagt.  

 

- Inddrag dem så vidt muligt i beslutninger, så de ikke føler, at tingene bliver besluttet hen over hovedet 

på dem. Lad dem selv tage initiativ, hvor det er muligt, og bed om deres forslag til løsninger, siger Ebbe 

Lavendt, der når det handler om at føle sig kompetent anbefaler konstruktiv og støttende feedback.  

 

- Vis dem, at du tror på deres evner, og anerkend dem for deres arbejdsindsats. Det lyder banalt, men 

det er langt fra altid hverdag i en organisation. 

 

Behovet for tilhørsforhold kan ifølge Ebbe Lavendt opfyldes ved at vise sine medarbejdere, at man sætter 

pris på at tilbringe tid sammen med dem, fx ved at give sig tid til at lytte til dem og anerkende deres 

følelser.   

 

 

 

HVILKEN TYPE MOTIVATION ER BEDST? 

- Der findes ikke noget entydigt svar på, hvilken form for motivation der er bedst, hvis ikke man kan gøre 

en opgave lystbetonet. Det afhænger af den konkrete situation, og af opgaven der skal løses. 

Undersøgelser viser, at belønninger i form af goder – penge, fri bil, afspadsering osv. – ikke virker helt så 

godt på vidensarbejdere som på medarbejdere, der udfører ensartet, mekanisk arbejde, hvor man ikke 

bruger sine kognitive evner helt så meget. Det skyldes muligvis, at vidensarbejdere kan blive bange for at 

miste deres belønning, hvis ikke opgaven udføres tilfredsstillende. Det får dem til at føle sig pressede, så 

de mister motivationen, siger Ebbe Lavendt. 

 

- Man kan få en hund til at gøre ting ved at belønne den, men en gartner kan ikke få blomsterne til at 

folde deres blade ud med belønning – de skal selv folde sig ud. For at få det til at ske er gartneren nødt til 

at give dem de rette vækstbetingelser i form af vand, gødning osv. Det samme gælder os mennesker: Vi 

skal også have de rette vækstbetingelser for vores motivation – ved at få opfyldt vores tre basale 

psykologiske behov, siger han og tilføjer: 
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Det koster ikke nødvendigvis noget at skabe gode rammer – at sørge for at medarbejderne føler, at de 

også har noget at skulle have sagt, få dem til at opleve at de er dygtige til deres arbejde og vise dem, at 

man sætter pris på at være sammen med dem, siger Ebbe Lavendt. 

 

 

”Det er ikke dig, der skal motivere dine medarbejdere, for det 

kan de bedst selv. Men du kan skabe rammerne for, at deres 

egen motivation kan folde sig ud.” 
 

 

 

 

FAKTA: 9 VEJE TIL MOTIVEREDE MEDARBEJDERE 

1. Se deres perspektiv, giv valgmuligheder og meningsfulde forklaringer på de krav, du stiller.  

2. Undgå kontrollerende opførsel. Brug ikke din magt til at fremtvinge det ønskede resultat. 

3. Vis tillid til deres evner til at klare opgaven. 

4. Hjælp dem med at udvikle de nødvendige færdigheder. 

5. Fokuser på det, du gerne vil opnå med en opgave over for dine medarbejdere i stedet for det, 

du vil undgå. 

6. Beløn kun adfærd, du ønsker at fremme.  

7. Fokuser på læringen ved fejl i stedet for at nedgøre. 

8. Giv kun feedback for indsats, læring og udholdenhed – og undgå at beskrive dem i 

stabilitetstermer, fx ”han er lidt tung i matematik”, for det fremmer følelsen af utilstrækkelighed 

og uforanderlighed. Tænk, at alle kan ændre sig under de rette betingelser. 

9. Vis anerkendelse for deres specifikke stærke sider og ikke for deres evner i almindelighed. 

Fortæl dem, hvordan deres talenter bidrager til teamets eller organisationens overordnede 

mål. 

 

 

Kilde: Ebbe Lavendt 

 

 

 

EKSPERT I MOTIVATION 

Ebbe Lavendt er sundheds- og erhvervspsykolog, forskningsformidler og leder af Center for Positiv 

Psykologi. Han løser opgaver for private og offentlige organisationer inden for test, rekruttering, 

proceskonsultation, undervisning, rådgivning, supervision, coaching og psykoterapi. 


