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Motivation Factor® metoden: Enkle værktøjer med stor effekt

JEG BLEV EN BEDRE LEDER EFTER JEG FIK
SAT ORD PÅ MINE MOTIVATIONSFAKTORER
Et udviklingsforløb med Motivation Factor® har givet Anne-Mette et klart
erhvervsmæssigt formål og gjort hende bedre til lederrollen og samarbejdet,
fordi hun har fået indsigt i behovenes betydning for hendes reaktionsmønstre
og lært at være tro mod sine styrker.

”Når medarbejderne leverede opgaver, der ikke levede op
til mine forventninger, kunne jeg blive meget skuffet og
frustreret – og så reagerede jeg derefter. Set i bakspejlet
kan jeg blive helt flov over, hvordan jeg reagerede. Samtidig brugte jeg meget energi på at føle mig frustreret over
ikke at blive hørt eller taget med på råd,” siger Anne-Mette
Enoksen i et tilbageblik på de sidste 10 år.

ufatteligt svært for mig, hvis ikke coachen havde en forståelse for, hvordan en stor organisation virker, og hvordan
spillereglerne og politikken er.”

Anne-Mette er normalt en stærk, livskraftig og udadvendt
person, men frustration over hvad der viste sig at være
tilsidesatte behov bragte nogle skrappe og ikke særligt motiverende sider frem, hvilket påvirkede forholdet til medarbejderne og kollegaerne.

”Fundamentet i forløbet var Motivationspyramiden©, som
er bygget op om begreberne energi, behov, styrker og formål. Den opbygning var logisk for mig og gav metoden
en vigtig troværdighed. Det at Motivation Factor metoden
er udviklet af Helle Bundgaard, som selv har en lang karriere indenfor erhvervslivet, gjorde at mine udfordringer
blev holdt op mod en erhvervsmæssig kontekst. Det gjorde
samtalerne effektive og skabte stor fremdrift, fordi vi kom
direkte til kernen af de mest centrale problemer hver gang,”
forklarer Anne-Mette.

Anne-Mette blev derfor enig med sin chef om at starte et
personligt udviklingsforløb i samarbejde med Motivation
Factor®.
ed at udnytte mine styrker til at kompensere for mine
”Vsvage
sider undgår jeg at bruge en masse energi på at
være noget, jeg kun kan være middelmådigt.
”
Anne-Mette Enoksen

Troværdig metode
”Valget faldt på Motivation Factor metoden, fordi den forekom meget logisk og struktureret, og fordi Helle Bundgaard
havde en erhvervsmæssig baggrund. Det at skulle tale om
noget, der vedrører dig i en arbejdssituation, ville være

De brugbare resultater, hun har fået ud af det personlige
udviklingsforløb, tilskriver Anne-Mette især den måde forløbet er bygget op.

”Metodens opbygning gav også forløbet en stærk struktur,
som gjorde, at jeg selv kunne lægge behovet for kontrol på
hylden og være ustruktureret. Jeg skulle ikke bekymre mig
om, at vi gik i den rigtige retning eller nåede det, vi skulle,
men kunne fokusere 100 procent på samtalen. Strukturen
satte også hastigheden i vejret, hvilket gjorde, at jeg hurtigt
kunne se resultaterne. Efter få uger kunne både medarbejdere og kollegaer mærke forandringen, og flere henvendte
sig da også til min chef og kommenterede den positive
udvikling.”

Udfordringen

”Anne-Mette Enoksen havde gennem 19 år opbygget en solid
lederkarriere i Mærsk, men profilen som en skrap dame og
manglen på et klart erhvervsmæssigt formål bremsede den
videre udvikling.

”

otivation Factor metoden er et rigtig godt værktøj til at
”Marbejde
med udviklingsområder, og det mener jeg er et
vigtigt budskab at få frem.
”

Enkle værktøjer med stor effekt
”Når man kigger på konklusionerne fra mine MUS-samtaler
gennem de sidste 10-15 år, så har budskabet hver gang
været, at jeg skulle arbejde med min måde at kommunikere
på. Jeg har altid været meget kontant i min kommunikation,
og det blev forstærket på en meget uhensigtsmæssig måde,
når jeg følte mig frustreret. Det var ikke fordi, jeg ikke gerne
ville gøre noget ved det, jeg havde bare aldrig fået de rigtige værktøjer.”
i bakspejlet kan jeg da godt se, at jeg selvfølgelig selv er
ansvarlig
”Set
for at opfylde mine behov, men det kan være svært at
se, når man sidder midt i det.
”
Anne-Mette Enoksen
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en helt anden måde, og min kommunikation med omverden
er blevet meget mere hensigtsmæssigt,” siger Anne-Mette.
”En af de styrker som dukkede op i Motivation Factor Indicatoren, og som ikke lignede en styrke, jeg tidligere har
været bevidst om, var ”nysgerrighed”. Jeg opdagede, at jeg
ved at bruge min nysgerrighed aktivt var mere motiveret i
min tilgang til de opgaver, jeg havde. Det, at jeg har arbejdet intensivt med mine styrker, gør, at jeg i dag kan bruge
dem mere målrettet til at opnå resultater hurtigere og mere
effektivt. Fx er jeg ikke særlig empatisk og har svært ved
at fornemme det usagte i mine omgivelser, derfor bruger
jeg min styrke ”nysgerrighed” til at spørge ind og vise interesse, og får ad den vej indsigt i mine omgivelser.”

Et erhvervsmæssigt formål giver ro
”Det at få en indsigt i, hvad der drænede mig for energi på
arbejdet, og skulle tage stilling til, hvad jeg havde tænkt
mig at gøre ved det, gjorde en kæmpe forskel. Min største
aha oplevelse var dog at få sat ord på mine behov og
forstå deres betydning for mit reaktionsmønster. Helt konkret betyder det, at jeg i dag er bevidst om, hvornår mine
behov bliver tilsidesat – og bare den erkendelse gør, at jeg
reagerer anderledes og mere positivt i situationer, hvor jeg
tidligere blev frustreret. Forståelsen af at behovsopfyldelse
er en væsentlig motivationsfaktor har desuden givet mig en
øget bevidsthed og forståelse for, hvad der motiverer mine
kollegaers handlinger. Jeg møder simpelthen mennesker på

”Det at jeg har fået defineret et erhvervsmæssigt formål,
som er stemt fuldstændig af med, hvad det er, jeg er god
til, men også hvad det er for nogle behov, jeg har i en arbejdssituation, har været meget givende. Mit formål er nu
min overordnede referenceramme for, hvor jeg skal hen arbejdsmæssigt, hvor det hidtil har været mulighederne, der
har dikteret, hvor jeg er endt. Det gør det langt nemmere
for mig at navigere udenom forkerte beslutninger. Samtidig
giver det en ro, at jeg ved, hvor jeg skal hen, og hvad der
skal til for, at jeg er en glad og motiveret medarbejder. Og
med roen kommer der også et kæmpe overskud,” påpeger
Anne-Mette Enoksen.

MOTIVATION FACTOR INSTITUTE er etableret af Helle Bundgaard i forbindelse
med lanceringen af Motivation Factor® Metoden og Motivationspyramiden©.
Interessen for indsigt, motivation og adfærd stammer fra 20 års international
erfaring med salg- og forretningsudvikling og er drivkraften bag en fortsat
udvikling af effektive værktøjer til udviklings- og forandringsprocesser.
Målet er at være frontløbere og omsætte de nyeste opdagelser indenfor neuropsykologien til operationelle værktøjer, som skaber motivation, resultater
og forankring. Vores motto er: ”Keep it simple” – og vi efterlever det ved at
fokusere på enkeltheden og simpliciteten i alt, hvad vi udvikler.
Kort sagt er vores vision at bidrage til, at mennesker trives, fordi de finder
nøglen til varig motivation og engagement – på tværs af kulturer, religion,
køn, uddannelse og evner.
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