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Kan man massemotivere 
medarbejdere?
Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen er udgangspunk-
tet for Motivation Factors® måde at arbejde med motivation på. Tænk hvis du vidste, 
præcist hvad du skal gøre for at motivere hver enkelt medarbejder. Motivation Factor 
sætter ord på - og giver dig værktøjerne, så du kan arbejde struktureret og professio-
nelt med dine medarbejderes motivationsfaktorer, som er forankret i behov og styrker.

Ledertid er en knaphedsfaktor og alle ledere kender til den 
dårlige samvittighed, når andre opgaver opprioriteres på be-
kostning af den formelle og uformelle, coachende snak med 
medarbejdere. Motivation Factor giver dig struktur og kvalitet 
i den daglige kommunikation.

Motivation Factor
Er et guidende samtaleværktøj, som bygger 
på den positive og kognitive psykologi, 
anerkendte motivationsteorier og nyere 
hjerneforskning – herunder læren om 
følelsesmæssig og social intelligens. 
Fra nyere hjerneforskning ved vi, at 
den enkeltes motivation er forank-
ret i individuelle behov og styrker, 
og dem kan Motivation Factor 
sætte ord på, dels via test-
værktøjet Motivation Factor 
Indicator®, dels via indsigt i 
Motivation Factor Motiva-
tionspyramiden®

Motivation Factor metodens omdrejningspunkt er Motiva-
tion Factor Indicator, et webbaseret testværktøj, som an-
vendes i danske og udenlandske virksomheder, samt i flere 
kommunale Jobcentre. Indtil nu har flere tusinde personer 
gennemført både test og samtaleforløb, hvilket gør test-
værktøjet til et af de bedst gennemprøvede, med enestå-
ende resultater til følge.

Testen lister de individuelle behov og styrker, sætter ord på 
den enkeltes personlige drivkraft og gør et efterfølgende 
samtaleforløb meningsfyldt.

Certificeringen i Motivation Factor 
Indicator II®

Strækker sig over tre koncentrerede kursusdage. Først to 
sammenhængende dage med teori, workshops og gennem-
gang af testmodul og -resultat. Derefter en dags opfølgning 
med erfaringsudveksling og præsentation af casestudies. Af-
sluttende kommentarer fra underviseren.
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Forløbet indledes med at du på forhånd udfylder Motiva-tion 
Factor Indicator II. Testresultatet medbringes på kursusda-
gene, hvor det bruges i workshops og praktiske øvelser. 

For at blive certificeret skal du 
•  Udfylde Motivation Factor Indicator II®, og medbringe test-

resultatet 
•  Deltage aktivt på de tre kursusdage 
•  Deltage aktivt i workshops og praktiske øvelser, som tager 

udgangspunkt i testværktøjets output 
•  Udarbejde tre casestudies, på baggrund af dine egne erfa-

ringer med brug af testværktøjet og metoden 

Udbytte
Som deltager på kurset får du:
•  Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II® – 

det webbaserede testværktøj
•  Indsigt i dine medarbejderes behov, styrker og motivati-

onsfaktorer

•  Inspiration og værktøjer til bedre samtaler mellem dig 
og dine medarbejdere

•  En gennemtestet struktur til bedre ledelseskommunika-
tion, klar til brug 

•  Viden om seneste hjerneforskning og læren om følelses-
mæssig intelligens

•  Overblik over dit teams evne til selvmotivation
• Indsigt i egne behov og styrker

Deltageren
For at deltager på kurset skal du være leder. Du har perso-
naleansvar, har mod på at blive bedre - og mod til at lære 
nyt. Du går ikke af vejen for nye metoder, og du har en fast 
tro på at fokus på motivation og god kommunikation er en 
nødvendighed, for at du og dine medarbejdere lykkes.



kursusprogram

MODUL 1

Dag 1
Introduktion til Motivation Factor Metoden. Motivations Py-
ramidens første niveau. Energi i teori og praksis. Introduk-
tion til Motivation Factor Indicator II®. Motivation Factor 
Indicator II® som supplement til:
•  medarbejdersamtaler 
•  medarbejdertilfredshedundersøgelser, MUS-samtaler 
•  andre testværktøjer som ex. DISC, MBTI, Master Person 

Analyse 
Motivations Pyramidens andet og tredje niveau: Personlige 
behov og styrker i teori og praksis.

Dag 2
Behov-workshop:
Vores motivation styres i høj grad af vores behov, og lige-
som de kan “trække os ned”, kan de også “hive os op” 
og styre os i mål. Gennem denne workshop vil du få de 
værktøjer, du skal bruge for en dialog med dine medarbej-
dere omkring:
•  Sammenhængen mellem behov og adfærd
•  Sammenhængen mellem den adfærd vi mindst kan lide 

hos andre og vores egne behov og adfærd 
•  At forstå adfærd, som en strategi til behovsopfyldelse, 

og at denne strategi kan være hensigtsmæssig eller 
uhensigtsmæssig 

•  At vi selv via en fokuseret indsats kan indre strategien 
for behovsopfyldelse, hvis vi ønsker det.

 
Styrke-workshop: 
Når vi bruger vores styrker udløses kroppens lykkehormo-
ner. Når styrkerne er i spil, opleves det som værende nemt 
og ubesværet, uden at være kedeligt. Denne workshop 
giver dig de nødvendige kompetencer og værktøjer, så du 
efterfølgende kan arbejde med dit team og dine medarbej-
dere omkring: 
•  individuel bevidsthed om egne styrker 

•  hvordan egne styrker kan understøtte målet 
•  Identifikation af hvordan styrkerne bedst sættes i spil i 

relation til personlig- eller teamudvikling 

Mellem modul 1 og 2 forventes det, at du har kørt tre 
medarbejdere igennem et samtaleforløb og laver en 
casestudy der indeholder følgende elementer, som du kan 
fremlægge for de andre kursusdeltagere: 
•  Hvad var den største indsigt for dig – og for medarbej-

deren? 
•  Hvilke actions points kom der ud af det? 
•  Hvordan vil du arbejde videre med det? 

MODUL 2

Dag 1
Repetition – siden sidst? 
Casestudies og erfaringsudveksling
Opsamling – udlevering af diplomer

Byg bro mellem personlIg  
MotIvatIon og  

teaMeFFektIvItet



Bag Motivation Factor
Helle Bundgaard er stifter og ejer af Motivation Factor®. Interessen for indsigt, 
motivation og adfærd stammer fra 20 års international erfaring med ledelses-, 
salgs- og forretningsudvikling og er drivkraften bag den fortsatte udvikling af 
effektive værktøjer til udviklings- og forandringsprocesser.
  
Helle er fast tilknyttet Institut for Management Development (IMD) i Schweiz, 
og har med succes gennemført workshops og coachingsessioner for en bred 
vifte af virksomheder og enkeltpersoner. Motivation Factor® findes i dag i 
Danmark, USA, Canada, Polen, Indien og Schweiz. 

Helle har en Bachelor of Business Administration fra Copenhagen Business 
School, en PCC-grad fra International Coach Federation, og en CUCG-grad fra 
Coach U i Florida. 

Tid og sted
Motivation Factor Manager afholdes to gange om året som åbent kursus, 
eller som firmakursus med minimum fem deltagere. Se hvor og hvornår på 
www.motivationfactor.com/academy. Kurset koster kr. 14.900 excl. moms pr. 
deltager.

Motivation Factor Teams
Som overbygning på Motivation Factor Manager kan du efterfølgende gen-
nemføre Motivation Factor Teams, et heldagskursus, som arbejder videre med 
behovspyramiden, og som gør dig endnu bedre i stand til at anvende meto-
den internt i din organisation. Læs mere herom på hjemmesiden.
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