
Selvmotivation - hvordan bevares 

engagementet, når man presses af 

regler, der ikke giver mening 



Mennesker motiveres helt grundlæggende af ønsket 

om at høre til og gøre en forskel. 

 

Det betyder at motivation handler om at blive set og 

anerkendt for det man gør og den man er. 

 

Anerkendelse får vi fra andre, så det er centralt at 

have nogle, der ser og anerkender én. 

Motivation 



• Rådgiver i ledelse i LMO 

– Ansættelsesret – kontrakter, konflikter, afskedigelse, 

opholdstilladelser 

– Rådgivning og sparring om at lede medarbejdere: Motivere, 

udvikle, håndtere konflikter, træne samarbejde 

– Rekruttering – at finde den rette til teamet 

– Strategiudvikling, især med fokus på, hvilken 

ledelsesindsats, der skal til for at lykkes med at nå sine mål 

• Uddannet Agronom, har arbejdet med udvikling af mennesker 

og organisationer i 24 år – 14 på Seges, 10 i LMO 

Om Anne Jacobsen 



Fanget mellem to modpoler: 
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Sund  

fornuft 

Regler 

(Kontrol) 

Antropologisk analyse af medicinforbrug 

blandt slagtekalveproducenter 

”Vi forsøger at passe det efter bedste evne og vil ikke 

snyde, men vi kan aldrig gøre det godt nok” 

 

”De vil altid kunne finde noget” 



Hvad kan man så gøre ved det? 

 
 

VIK Model 
Hold fokus på at udvide  

den grønne og den 

gule cirkel. 

 

Accepter den røde og 

spar på energien: Brug 

mindre tid på at diskutere 

det, du ikke har indflydelse på 

 

Kontrol 

Indflydelse 

Vilkår 



• Gode valg kræver overskud 

 

• Automatiser trivielle beslutninger  

- sæt mindre væsentlige beslutninger i system, så de ikke kræver 

energi. 

Obama har f.eks. kun blå og grå jakkesæt og træner hver dag på 

samme tidspunkt. 

 

• Manglende overskud øger tilbøjeligheden til at tage egoistiske 

beslutninger og tale grimt ! 

 

 

 

 

Systematiser og hjælp med fokus 

Beslutningsevne er en muskel, der bliver træt. 

 



• Gøre sit bedste – tage et valg og stå ved det – være klar til 

at tage konsekvensen 

• Prioritere – stop gerne op to gange om dagen og overvej, 

om du er i gang med den vigtigste opgave lige nu.  

Skriv gerne lister og hak af 

• Tale med andre: Netværk, erfa-gruppe, familie …. 

Vi motiveres af at gøre noget for andre – at høre til og gøre 

en forskel 

• Sørg for at andre interesserer sig og følger op – igen 

netværk, gårdråd 

• Gør status over de gode ting ved dagens slutning: 

Allerbedst fortæl det til nogen 

 

 

Hvad kan man så gøre ved det? 

 


