
 

Cand.Soc.HRM 

 

 

Kandidatafhandling 

 

 

 

 

Titel: 

  

Motivation af Den Højtspecialiserede Medarbejder 

- 

Motivation of the Highly Specialised Employee 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Skribent: Philip Frederik Schrøder 

Studienummer.: 34638 

Dato: 15 maj 2018 

Vejleder: Elena Shulzhenko 

Antal anslag inkl. mellemrum: 142.807 

  



Abstract 
 

With today’s society having evolved from an industrial society to a knowledge society, a new type of 

employee has become known to the world, the knowledge worker. These employees are highly 

specialised within their respective fields and due to their high level of skill, the employees are greatly 

valued by companies to whom the knowledge workers aren’t afraid to make demands and require 

specific working conditions because they are aware of their high value to their employers.  

    In order to retain these highly specialised employees, it’s crucial to analyse what exactly motivates 

this type of employees. 

 

The purpose of this master thesis is to examine what in particular motivates highly specialised 

employees while focusing exclusively on the importance of motivational factors that are intrinsically 

based. With the insight this thesis may contribute with, it will hopefully facilitate the further 

development of successfully tailored leadership strategies focusing on how to effectively motivate 

highly specialised employees. 

 

With the aid of Helle Hedegaard Hein’s motivational theory describing 4 archetypes of highly 

specialised creative employees, I was able to conduct interviews with 4 engineers and 1 CEO, all from 

the same company. My questions for the employed engineers were based on the motivational profile of 

the “Primadonna-archetype” with the purpose of revealing the current intrinsic motivational needs of 

the highly specialised employee; The CEO was interviewed with the purpose of gaining insight on a 

manager’s own understanding of “how to intrinsically motivate the highly specialised employee” but 

through questions revealing the CEO’s current impressions without existing personal knowledge of 

Hein’s theoretic framework. This would allow a comparison of the CEO’s understanding of the 

employees’ behavioral needs (representing managers’ understanding in general) with their actual needs, 

discovered earlier through my employee interviews. 

 

In conclusion, highly specialised employees don’t exclusively fit under one archetype representing 

certain motivational needs. They expressed motivational needs that were fundamentally Primadonna-

related but also showed certain needs related to a second archetype, the “introverted performance 

tripper”.  

    The CEO’s understanding of the employees’ motivational needs were broad but lacked the detailed 

distinction of behavioral needs given by Hein’s archetypes from which managers would benefit. 
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Motivation af Den Højtspecialiserede Medarbejder 

- 

Motivation of the Highly Specialised Employee 

 
Indledning 

Som i mange andre lande i verden er Danmark den dag i dag ikke længere det samfund 

det engang var under industrialiseringen, hvor man proppede tusinder af analfabeter ind 

i pakhuse, som sild i en tønde, lige ved siden af deres arbejdsplads. Det er ikke længere 

størstedelen af det danske erhvervsliv, der sættes ved et samlebånd, hvor man derefter 

bare skal være hurtig og præcis i sit arbejde efter ægte Tayloristisk optimeringsteori 

(Scientific Management) uden medarbejderen selv skal danne sig nogle tanker om, 

hvorvidt sit arbejde, procesmæssigt og/eller innovativt, kan forbedres. 

    Det danske samfund og det danske arbejdsmarked er med tiden undergået en 

udvikling fra et industrielt samfund til et servicesamfund og videre til det 

videnssamfund, som vi har i dag. Takket være moderne teknologi og digitalisering er det 

danske erhvervsliv yderligere blevet ”automatiseret”. Det har betydet, at en stor del af 

arbejdet, der førhen blev foretaget af den ufaglærte del af den danske arbejdsstyrke, er 

blevet gjort ”overflødigt” ude i virksomhederne, og det arbejde, som alligevel kræver 

ufaglærte menneskehænder er blevet outsourcet til udlandet, hvor arbejdskraften er 

billigere (denstoredanske.dk link 1)  

    Med denne udvikling inden for dansk erhvervsliv er der en ny type medarbejder, der 

har ”set dagens lys”, eller i hvert er blevet den type medarbejder, der er blevet central for 

arbejdsgivernes interesse, og det er ”vidensarbejderen”. Andre synonymer for denne 

type ansatte er ”fagprofessionelle”, ”primadonnaer” og ”den kreative klasse”. 

Fællesnævneren for disse er, at man har med en medarbejder at gøre, der er 

højtspecialiseret inden for sit fag, og vedkommende, i den ene eller anden grad, har en 

kreativ tilgang til sit arbejde (Hein 2009: s. 187). En undersøgelse fra 2004, 

omhandlende den kreative klasse i Danmark, viser at den kreative klasse i Danmark 

udgør 25% af den samlede danske arbejdsstyrke. Det er en procentdel, der dog er 

skrumpet fra 30% siden 1995, men det forklares, at dette kan skyldes en forøgelse af 

freelancere og enkeltmandsvirksomheder, som ikke tælles med i undersøgelsen 

(Lorenzen 2009: s. 31). 

    Det skal dog nævnes, at selvom at man outsourcer sin produktion til udlandet, så vil 

det ikke sige at man i Danmark mister arbejdspladser; de bliver bare erstattet af andre 
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jobs, der er mere videnstunge og kræver mere højtspecialiseret arbejdskraft. Derudover, 

så er der også mange udenlandske virksomheder, der kommer til Danmark i deres søgen 

på fagligt stærk arbejdskraft, hvilket kun yderligere forstærker behovet for 

vidensarbejderen i det danske samfund (Larsen :2009: s. 22). 

    Endnu en udvikling, der vidner om det danske samfunds fokus på vidensarbejderen, er 

gennemførelsen af Fremdriftsreformen fra 2013, der netop ”opmuntrede” ungdommen 

til at tage en videregående uddannelse i direkte fortsættelse af gymnasiet, så hurtigt som 

muligt, ved bl.a. en bonus til karaktergennemsnittet og ekstra SU-klip. Samtidig har man 

fjernet muligheden for at tage en sekundær videregående uddannelse, hvis denne var på 

et lignende, eller et lavere niveau en vedkommendes nuværende beståede uddannelse. 

Alt sammen med formålet om at komme ”omflakkende” unge i uddannelsessystemet til 

livs og effektivisere uddannelsestiden for den kommende erhvervsstyrke. Hvorvidt 

reformen er god eller dårlig, kan altid diskuteres (dog ikke i denne opgave), men én ting 

er sikkert; det er et stærkt signal om samfundets behov for den højtspecialiserede 

vidensarbejder, da man både har forsøgt at gøre det mere attraktivt og mere effektivt at 

specialisere sig (ufm.dk).  

    Vidensarbejderen har typisk en lang akademisk uddannelse og besidder en 

specialiseret faglighed mod sin profession frem for den mere generelle. Samtidig er 

vidensarbejderen meget mere bevidst om sin værdi for virksomheden, hvilket netop kan 

skabe høje forventninger til virksomheden hos den ansatte, som både vil udfordres rent 

fagligt og have åbenlyse udviklingsmuligheder i sit job. Vidensarbejderen kan være en 

svær medarbejder at lede, da de i mange tilfælde anser dem selv for at være bedst tjent 

ved at være selvledende, hvilket nemt kan skabe konflikter på arbejdspladsen (Larsen 

:2009: s. 23).  

     

”    Jo højere uddannede medarbejderne er, jo højere krav stiller de 

til ledelsen  … ”   - Ole Fogh Kirkeby  (Professor ved CBS)  

(Larsen 2009: s. 23) 

 

Citatet indikerer kun en brøkdel af det ”besvær” en højtspecialiseret vidensarbejder kan 

bringe med sig. Mange gange kan det billede medarbejderen har af sig selv komme i 

vejen for den almene respekt, der burde være, både over for andre medarbejdere, men 

især også over for ledelsen. Den højtspecialiserede medarbejder kan netop tillade sig 

denne opførsel, da virksomheden, i de fleste tilfælde, er så afhængig af den ansattes 

kompetencer og faglighed, at man ikke umiddelbart kan ”true” den ansatte med en 
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fyreseddel, hvis ikke han/hun indordner sig. Hvor arbejdsforholdet mellem arbejdstager 

og arbejdsgiver før har haft en ensidig afhængighed, er der nu tale om et gensidigt et af 

slagsen (Larsen 2006: s. 23) 

    Ikke nok med at der kan opstå stridigheder mellem den højtspecialiserede 

medarbejder og ledelsen; den højtspecialiserede medarbejder kan også, både direkte og 

indirekte, påvirke de andre ansatte med sin ”konfliktskabende” opførsel. Hvis en stærkt 

begavet medarbejder har en attitude à la ”my way or the high way” (eller ”no way at 

all”) kan det sætte en stopper for produktiviteten. Denne attitude kan også påvirke de 

andre medarbejdere og nedsætte den kollektive moral, hvis en medarbejder hele tiden 

skændes med ledelsen, eller nægter at samarbejde med andre. I sidste ende kommer det 

til at handle om en opvejning af, hvorvidt den højtspecialiserede medarbejders 

”besværlige” ageren er det hele værd, og om det måske er en bedre løsning at finde en 

ny ansat. Ifølge en artikel fra Berlingske Business koster processen ved en fejlslået 

rekruttering af en vidensarbejder omkring 500.000 kr. (Business.dk), så behovet for at 

finde en løsning er stort. 

    Men hvad nu hvis man lærte at ”håndtere” disse uregerlige primadonnaer? Måske er 

det hele bare et spørgsmål om forståelse for den rette motivation! 

 

Problemstilling 
For netop at kunne håndtere disse ”nye” højtspecialiserede kreative medarbejdere, for at 

kunne undgå konflikter på arbejdspladsen, og i det hele taget sørge for at de ansatte til 

hver en tid (så vidt som muligt) trives og yder deres ypperste, er man nødt til at finde en 

løsning. 

 

En meget udbredt og anerkendt model inden for Human Ressource Management-

verdenen er AMO-modellen, (Bilag 1) der har til formål at beskrive sammenspillet 

mellem ”ability” (evne/faglighed), ”motivation” og ”opportunity” (mulighed). 

    Sammenspillet mellem disse 3 faktorer giver udtryk for den ansattes effektivitet, og 

det er netop ud fra denne model, at man finder nøglen til, hvordan de højtspecialiserede 

kreative medarbejdere skal håndteres, så de kan trives og blive så effektive i deres 

arbejde som muligt.  

    I tilfældet med de højtspecialiserede medarbejdere er det ikke deres ”ability”, der er 

problemet i ligningen; deres faglighed er allerede stærk. Det er snarere samspillet 

mellem deres høje faglighed og de 2 andre faktorer, der ikke fungerer (endnu). 
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Først og fremmest er det nødvendigt at se på ”motivation”, da dette er en essentiel del af 

håndteringen af enhver medarbejder. 

    Motivation er det der ligger til grunde for at en ansat ”vil”, eller føler at det er 

nødvendigt at udvise en bestemt adfærd (eksempelvis udføre en bestemt opgave). De 

incitamenter man som ledelse kan skabe for, at den ansatte bliver motiveret, kan være 

mangfoldige (se afsnit Definitioner og Begreber), og det er ikke nødvendigvis de samme 

incitamenter, der virker for samtlige medarbejdere; det kan tværtimod være meget 

forskelligt. Under alle omstændigheder er det inden for gruppen ”højtspecialiserede 

kreative medarbejdere”, at denne opgave vil tage sit udgangspunkt, så der er tale om en 

vis afgrænsning. Når det kommer til motivation, så kan det opdeles i to typer: ”Intrinsic” 

(Indre) motivation og ”Extrinsic” (Ydre) motivation. Indre motivation relateres til 

arbejdsglæden, der opnås under selve arbejdsprocessen, og den følelse man har, når ens 

indsats gør en forskel. Til forskel omhandler den ydre motivation forventningen om en 

kendt belønning, som den ansatte vil modtage ved arbejdets fuldbyrdelse og/eller en 

bestemt indsats (læs mere i Definitioner og begreber). Da denne opgave netop 

omhandler ”højtspecialiserede kreative medarbejdere” vil det være oplagt at undersøge 

den ”Indre motivation”, da denne slags motivation relateres til den ansattes høje 

faglighed, hvilket netop karakteriserer den højtspecialiserede medarbejder. Én af 

årsagerne til, at de højtspecialiserede netop er så svære at motivere, er netop, fordi det er 

sværere at sætte ord på og stimulere arbejdsglæde relateret til arbejdsprocessen og de 

ansattes følelser end det er at ”skrue på lønknappen” og/eller planlægge andre lignende 

belønninger. Opgavens fokus, når det kommer til motivation, vil derfor udelukkende 

omhandle den ”indre motivation”.  

    Til trods for at man på forskningsområdet af motivation blandt de ansatte er gået lidt i 

stå, så er motivation relevant som aldrig før. (Larsen 2006). Den ansattes 

motivationsbehov er netop en dynamisk ting, da man gennem tiden oplever nye 

tendenser på arbejdsmarkedet og blandt de ansatte, hvilket gør, at de ansattes interesser 

og tilhørende motivationsbehov med tiden kan ændres.  

    En undersøgelse foretaget af Børsen i 2014 viser at ansatte der føler sig højt 

motiverede er mellem 32 % og 127 % mere effektive i deres arbejde sammenlignet med 

ansatte der ”kun” er gennemsnitligt motiverede (Borsen.dk) I samme artikel 

understreges også, hvordan motivation har en stærk indvirkning på fastholdelsen af de 

ansatte. Her ses det at 55% af alle frivillige fratrædelser skyldes den nærmeste leder 

(Ibid).  Endnu en undersøgelse foretaget af Lederne og YouGov fra 2017 viser at 30 % 
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af de udspurgte ledere i undersøgelsen mener, at det at ”motivere de ansatte” er den 

største udfordring som leder (Lederne.dk) Hermed dannes der et vidnesbyrd om 

motivation af ansatte i dagens Danmark, (og resten af verden for den sags skyld) er 

yderst relevant, til trods for at forskningen om motivationsteori er stagneret en smule. 

    Det ville være naivt at tro, at der findes medarbejdere, som ikke har brug for 

motivation, eller måske en smule arrogant at sige, at der er ansatte, hvor motivation har 

større betydning for én type medarbejder frem for en anden ren teoretisk, men ikke desto 

mindre, kan det til en vis grad være relevant at prioritere ”hvem”, man motiverer. Det er 

vel logisk nok, at en højtspecialiseret medarbejder med unikke kernekompetencer tager 

prioritet over en ansat med en ”almen funktion” i virksomheden. Den højtspecialiserede 

medarbejder er dyr at erstatte, skulle man ikke formå at fastholde den ansatte 

    Den højtspecialiserede kreative medarbejder skal motiveres på en anden måde end 

”normale” ansatte, og det er også vigtigt at erkende, at der er et anderledes ”psykologisk 

forhold”, eller ”psykologisk kontrakt” om man vil (efter Denise Rousseaus teori), og 

selvom at disse højtspecialiserede ansatte deler visse karakteristika (se afsnit 

Definitioner og Begreber ”Kreativ Medarbejder”), så kan de hver især have forskellige 

motivationsbehov (hbr.org). Hermed understreges det endnu engang, hvor vigtigt det er 

ikke kun at undersøge hvad der ”generelt” kendetegner de højtspecialiserede kreative 

medarbejdere, men også hvad der motiverer dem individuelt. 

 

Den sidste faktor i AMO-modellen, ”opportunity” (mulighed), henviser til de 

”arbejdsforhold”, den ”arbejdsstruktur” og den ”support”, der stilles til rådighed af 

ledelsen. Hermed skal forstås, at for at den ansatte, med et passende fagligt niveau 

(ability), der føler sig stærkt motiveret skal have muligheden for at være så effektiv som 

mulig, så kræver det at man fra ledelsens side anretter en ”manege”, hvor den ansatte 

ikke holdes tilbage af den ene eller den anden årsag. (Boxall & Purcell 2016) 

    Dvs. at selvom man formår at undersøge hvilke indre motivationsfaktorer, der 

specifikt motivere sin højtspecialiserede kreative medarbejder, så er det nødvendigt at 

spørge sig selv (ledelsen), hvilke udfordringer og muligheder, der enten besværliggør, 

eller faciliterer en effektiv, motivationsbaseret ledelsesstrategi. Der kan være flere 

grunde til at en ledelse ikke ”bare” kan skabe de nødvendige forhold, der måtte relatere 

til den ansattes motivationsbehov, hvilket igen påkalder sig, at man i nogle situationer, 

givetvist, er nødt til at finde et kompromis. Det er selvfølgelig altid formålet at skabe en 

følelse af motivation hos den ansatte, uanset de ledelsesstrategiske udfordringer ledelsen 

står over for. 
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Problemformulering 

Jeg vil på baggrund af ovenstående problemstilling forsøge at svare på følgende 

problemformulering og tilhørerende Underspørgsmål: 

 

” Hvilken rolle spiller indre motivation, når det kommer til motivation af den 

højtspecialiserede medarbejder”. 

 

Underspørgsmål 

Dette underspørgsmål har en understøttende funktion til opgavens problemformulering, 

og det er meningen at ved besvarelsen af dette spørgsmål bidrages der til den samlede 

konklusion på opgaven: 

 

1: ”Hvad er nutidens leders forståelse af de aktuelle udfordringer og muligheder der 

medfølger, når den højtspecialiserede medarbejder skal motiveres via indre motivation”. 

 

Underspørgsmålet er med til at skabe et lederperspektiv med det formål at kunne 

sammenligne, hvorvidt nutidens leders forståelse for, hvordan man motiverer den 

højtspecialiserede ansatte, stemmer overens med medarbejderens faktiske behov, der 

undersøges i den første del af analysen. 

 

Personlig Motivation for opgaven 

Som and-Soc.HRM studerende på CBS er motivation en central del af uddannelsen, da 

det kan kobles til stort set hele HR-palætten. I de fleste tilfælde vil man forbinde det at 

motivere individer med fastholdelse og effektivisering.  

    Jeg synes personligt at motivation af ansatte er et fascinerende emne, da det er 

forskelligt for stort set alle individer og at det oveni købet kan påvirkes af tendenser, der 

ikke kun afhænger af folks faglige baggrund, men også deres helt unikke personlighed 

og interesser. Tidligere har jeg skrevet en praktikopgave om nogle ansattes oplevelser 

med deres indslusning på en ny arbejdsplads (on-boarding processen), og hvorvidt de 

følte at deres psykologiske kontrakt var blevet krænket i form af brud med de 

forventninger, som de havde til deres arbejde på baggrund af arbejdsgivers løfter mm. 

Min opgave afslørede at til trods for, at mange ansatte følte at deres psykologiske 

kontrakt (til dels) var blevet brudt, så gjorde det dem ikke særlig meget, fordi de fandt 

selve arbejdsopgaverne så spændende at det var motivation nok i sig selv at arbejde med 
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noget udfordrende. Dette resultat gjorde et stort indtryk på mig, da det netop viser sig at, 

hvis man formår at motivere den ansatte succesfuldt, så kan man ”slippe afsted” med ret 

meget. Samtidig understregede det vigtigheden af individets personlige 

motivationsbejov, da ikke alle de ansatte fortalte den samme historie. 

    Motivationens alsidighed finder jeg også interessant, da man kan være motiveret af 

forskellige grunde, der kan anses for værende ”positive” og ”negative”. Man kan 

motiveres af glæden ved at arbejde, men man kan samtidig også motiveres af frygten for 

at miste sit arbejde. Hvorvidt man sigter efter den ene type motivation eller den anden er 

superspændende, og det kan afhænge af mange faktorer. 

    I kontekst til dette speciale er det den indre motivation, der undersøges, og jeg føler 

netop, det er interessant at sammenligne medarbejderens indre motivationsbehov med 

nutidens leders forståelse herom. 

 

Opgavens relevans 

Denne opgave tager udgangspunkt i en relevant problemstilling, da motivation af 

højtspecialiserede medarbejdere netop er aktuelt i nutidens videnssamfund (som nævnt i 

indledningen), hvor stadig flere og flere erhvervsfolk kommer ud på arbejdsmarkedet 

med en højt specialiseret faglighed.  

    Hvad der præcist motiverer de ansatte, er konstant i udvikling, og dét som motiverer 

den gennemsnitlige vidensarbejder i dag, er ikke nødvendigvis det samme, der motiverer 

tilsvarende medarbejdere om 10-30 år. Det kan være at vi måske grundet fremtidig 

teknologi kommer til at arbejde hjemmefra i fremtiden, hvilket måske udelukker alle 

former for social interaktion; hermed kommer motivationen til at tilpasse sig. Der kan 

også forekomme samfundsmæssige udviklinger, der kan påvirke de ansattes interesser 

og motivationsbehov.  

    Uanset om man har til opgave at motivere kassearbejderen i Netto, eller 

softwareingeniøren i Novo, så vil motivation altid være vigtigt at undersøge; i hvert fald 

lige indtil, at Netto-medarbejderen erstattes af en robot. 

 

Definitioner og Begreber 

Følgende definitioner og begreber vil være nødvendige at have kendskab til for at få 

mest ud af denne opgave. Jeg vil i dette afsnit beskrive begreber, der vil blive brugt i 

senere afsnit med det formål ikke at skulle definere begreberne gentagne gange i løbet af 

opgaven. 
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    Eftersom denne opgave udelukkende vil fokusere på de ”indre motivationsfaktorer”, 

er det nødvendigt at skabe en detaljeret forståelse for både Indre og Ydre motivation, så 

det er muligt at skelne mellem de to typer, så der ikke skabes forvirring, når opgaven 

læses. 

    En detaljeret beskrivelse af hvad en ”kreativ medarbejder” indebærer, er nødvendig, 

da der i denne opgave fokuseres på én bestemt type kreativ medarbejder, nemlig 

ingeniører, der tilhører én ud af tre grupper af kreative medarbejdere; dette uddybes 

nedenfor. 

 

- ”Intrinsic Motivation” (Indre Motivation): 

Motivation kan deles op i to typer. Den ene type motivation hedder ”intrinsic 

motivation”, eller indre motivation. Det er den type motivation, der er baseret på 

oprigtig interesse og en personlig nydelse/selvopfyldelse. Der lægges her vægt på, at 

selve udførelsen af arbejdsopgaven/handlingen er tilfredsstillende i sig selv, frem for at 

det er en separat konsekvens af handlingen, der anses som belønning. Indre motivation 

appellerer til individets lyst og nysgerrighed med ”løftet” om at blive klogere. Der er her 

ikke tale om en fysisk belønning, men rettere en ”mental” belønning i sidste ende. 

Hermed skal forstås, at det ikke er forventningen om en belønning efter handlingen er 

foretaget, men snarere den følelse, der forekommer imens handlingen udføres, der er 

belønningen i sig selv. Rent kognitivt er der ting, der forekommer naturligt interessante 

hos nogle individer, og ting, som forekommer uinteressante. Disse interesser kan 

selvfølgelig ændre sig med tiden hos en medarbejder, så det er vigtigt at holde sig à jour. 

Former for indre motivation kan eksempelvis være i hvor stor en grad en ansat har 

autonomi til at udføre (og/eller selv finde på sine arbejdsopgaver (selvledelse), 

derudover kan det være faktorer som i hvor stor en grad individets kompetencer bliver 

udfordret. Endnu en faktor, der kendetegner indre motivation, er tilhørsforholdet, som 

den ansatte føler til bl.a. sin arbejdsopgave, eller sine kollegaer for den sags skyld. 

Samtidig forbinder man indre motivation med ”det frie valg”, hvilket vil sige, at 

opgaver, hvor den ansatte vælger at udføre arbejdet på baggrund af indre motivation 

føles mere som et ”frit valg”, frem for hvis den ansatte udførte opgaven med en bestemt 

belønning i sigte ved udførelsen af opgaven (se extrinsic motivation). Det siges at det 

kun er muligt at påvirke den indre motivation via katalysatoriske handlinger, frem for at 

skabe ny indre motivation. Her forstås, at en arbejdsgiver i teorien kun kan påvirke et 

allerede-eksisterende indre motivationsgrundlag hos den ansatte, men ikke skabe et helt 

nyt et. En måde hvorpå indre motivation kan forstærkes er via feedback, hvor den 
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ansatte følelse af at være kompetent kan anerkendes. Ydermere beskrives det, at for at 

feedback skal kunne virke som en positiv katalysator for den ansattes indre motivation, 

så er følelsen af autonomi hos den ansatte nødvendig. Andre faktorer der på den anden 

side kan nedsætte følelsen af indre motivation, er ting som f.eks. deadlines, eksternt pres 

fra konkurrenter, direktiver, der alle virker som ”regulerende/kontrollerende” for den 

ansatte, hvilket nedsætter glædesfølelsen. Det er handlinger/opgaver, der føles som nye, 

udfordrende og holder en æstetisk værdi for det enkelte individ, der stimulere den indre 

motivation (Ryan & Deci 2000: s. 55-60). 

 

- ”Extrinsic motivation” (ydre motivation): 

Den anden type motivation kaldes ”extrinsic motivation”, ydre motivation. Der er tale 

om ydre motivation, når en aktivitet udføres med det formål at opnå et kendt separat 

resultat/udfald. På denne måde står ydre motivation i kontrast til den indre motivation, 

da den indre motivation lægger vægt på glæden i udførelse af selve opgaven og ikke 

forventningen om en specifik belønning efter at opgaven er udført. Ydre motivation er 

dog ikke totalt foruden en følelse af autonomi. Ryan og Deci beskriver følgende 

situation: ” For example, a student who does his homework only because he fears 

parental sanctions fornot doing it is extrinsically motivated because he is doing the work 

in order to attain the separable outcome of avoiding sanctions. Similarly, a student who 

does the work because she personally believes it is valuable for her chosen career is also 

extrinsically motivated because she too is doing it for its instrumental value rather than 

because she finds it interesting. “ (Ryan & Deci 2000: s. 60). Hermed skal forstås, at 

begge situationer varierer i autonomi, hvilket understreger at indre motivation ikke kan 

gøre ”krav” på autonomi som forudsætning for en følelse af motivation.  

    Selvom det tidligere er nævnt at man ikke som sådan kan ”skabe” indre 

motivationsgrundlag hos individer, så er det muligt for individer at 

”internalisere/integrere” lysten og glæden ved at foretage bestemte handlinger, hvis man 

udsættes over dem over længere tid. Ved at man til en vis grad systemisk udsætter et 

individ for en bestemt opgave, kan vedkommende med tiden vænne sig til den og i sidste 

ende identificere sig selv med den påkrævede handling til det punkt, hvor det appellere 

til individets indre motivation. Motivationsfaktorer kan heller ikke deles op i sort og 

hvidt mellem ting, der ikke motiverer én, og de ting som motiverer én. På modellen ”A 

taxonomy of human motivation” i Ryan og Decis artikel (Ryan & Deci 2000: s. 61), ses 

der, hvordan en handling kan appellere til individet i forskellige grader fra hhv. 

”umotiverende” til grader af ydre motivation til den fulde indre motivation. Jo længere 
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til højre man bevæger sig i modellen, des højere grad a følelse af autonomi og tilknyttes 

der handlingen. Jo mere integreret en handling bliver med individets egne 

overbevisninger og værdier, jo mere autonom føles handling hos individet, hvilket 

hælder mere til den indre motivation frem for en ydre motivation skabt af nødvendighed 

eller ekstern tvang. 

    Det skal her igen understreges, at denne opgave kun vil fokusere på ”indre 

motivation”. Ovenstående beskrivelse af ”ydre motivation” tjener kun det formål at 

kunne skelne. 

 

- ”Kreativ Medarbejder”: 

Før jeg kan tale om den kreative medarbejder, er det nødvendigt at jeg først definerer 

hvad ”kreativitet” er. 

   En definition lyder således: ”kreativitet er den proces, hvormed det enkelte menneske, 

eller team af mennesker, skaber innovation. Den kreative proces omfatter at identificere 

problemer, udtænke løsninger og sætte eksisterende viden sammen på nye måder, 

således at ny viden og nye produkter skabes” (Lorenzen 2009: s. 17-18).  

    Yderligere beskriver Richard Florida (Florida via Lorenzen 2009) hvordan den 

”kreative klasse” er: ”… den del af arbejdsstyrken, der overvejende arbejder med at 

identificere problemer, udtænke løsninger og sætte eksisterende viden sammen på nye 

måder” (Florida via Lorenzen 2009: s. 18). Hermed skal ikke forstås, at resten af et 

samfunds arbejdsstyrke ikke er i stand til at være kreative, men derimod skal forstås at 

den ”kreative klasse” er den del af arbejdsstyrken, der bliver betalt for at være kreative. 

    Den kreative klasse er netop vigtig, da disse ansatte besidder en innovativ funktion, 

hvilket virksomhedernes konkurrenceevne er afhængig af, men dette er ikke 

ensbetydende med at medarbejderen besidder egentlig magt i sit arbejdsforhold. Florida 

præciserer yderligere, at den kreative medarbejder er et individ, der i løbet af 

størstedelen af sin arbejdstid beskæftiger sig med identificeringen af problemer og 

udtænker løsninger baseret på eksisterende viden. Florida beskriver hvordan, der findes 

3 former for kreativitet: ”teknisk”, ”social”, og ”kunstnerisk” kreativitet. De fleste 

menneskers kreativitet kan være påvirket af mere end én form af gangen. Yderligere 

bliver den kreative klasse opdelt i 3 grupper: ”Den kreativ kerne”, ”De kreative 

professionelle” og ” Bohemerne”. 

    Den ”Kreative Kerne” er den gruppe, hvor man arbejder overvejende teknisk kreativt, 

hvor det er målet at skabe ny viden. Denne type kreative individer udgøres af 

forskere/videnskabsmænd, ingeniører og læger m.fl..  
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    ”De Kreative professionelle” skaber ikke nødvendigvis selv ny viden, men anvender 

som de første den viden som Den Kreative Kerne udvinder (sælgere, 

managementkonsulenter, ledere, Sygeplejere). 

”Bohemer” opfinder ikke ny social viden eller teknisk viden, de er til gengæld 

innovative rent kunstnerisk, især når det kommer til nye udtryk i malerier, lyrik, eller 

musik (Forfattere, komponister, skuespillere m.fl.) (Florida via Lorenzen 2009: s. 19-

20). 

    Ifølge en undersøgelse udgjorde den kreative klasse i Danmark 25% af den danske 

arbejdsstyrke i år 2004. Det er en procentdel, der er skrumpet fra 30% siden 1995. 

Lorenzen (2009) forklarer, at dette kan skyldes en forøgelse af freelancere og 

enkeltmandsvirksomheder, som ikke tælles med i undersøgelsen (Lorenzen 2009: s. 31). 

    En mere detaljeret udgave af undersøgelsen viser, at denne kreative klasse består af 

hhv. 2,1% ”Bohemer”, 35,5% ”Den Kreative Kerne” og 62,4% ”Kreative 

Professionelle” (Ibid.) 

    Forbindelsen mellem den kreative klasse og den højtspecialiserede medarbejder 

skaber Helle Hedegaard Hein (2009), da hun definerer vidensarbejderen i nutidens 

samfund: ”… de er højtspecialiserede inden for deres fag, og de arbejder i én eller anden 

grad kreativt” (Hein 2009: s. 187). 

    Derudover uddyber Hein (2009) at ”Det højtspecialiserede skal forstås således, at 

arbejdet kun kan udføres af en person, der har en akademisk viden eller lang tids 

træning. Der er tale om arbejde, der ikke kan gøres rutinepræget, og som kræver en 

metaviden, der hører et bestemt fag til.” (Hein 2009: s. 187).  

    Det skal dog nævnes, at der, uanset profession, altid vil være elementer af 

rutinepræget arbejde; også i kreativt arbejde. Det er dog vigtigt at forstå, at kreativt 

arbejde kræver, at man kan bruge sin metaviden med øjeblikkelig varsel til at finde 

løsninger på komplekse problemer. Eksempelvis kan en operation foretaget af en kirurg 

være højt specialiseret kreativt arbejde, men på samme tid, kan det gå hen og blive 

rutinepræget for kirurgen, ikke desto mindre kræver det specifikke indgreb en meget høj 

faglighed. Derudover skal kirurgen stå klar med et øjebliks varsel med sin kreative viden 

i tilfældet af, at der skulle opstå komplikationer under operationen (Hein 2009). 

 

Videnskabsteori 
I dette afsnit vil jeg gerne beskrive det videnskabsteoretiske grundlag for opgaven. 

   

Denne opgave vil blive skrevet ud fra et Socialkonstruktivistisk synspunkt. 

    Socialkonstruktivismens idégrundlag består i, at der hævdes, at ”.. et givent fænomen, 

som normalt betragtes som ”naturligt” og uafhængigt eksisterende, i virkeligheden er 

menneskeskabt og bærer aftryk af sin menneskelige oprindelse; det er formet og præget 
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af menneskelige interesser.” (Collin 2003: s. 248). Erkendelsen af, at fænomener ikke 

nødvendigvis er autonome eller naturgivne, men tværtimod socialt konstruerede af os 

mennesker, danner grobunden for undersøgelsen af denne opgave. Hermed forstås, at 

der ikke finde én naturgiven universel måde at motivere en medarbejder på men flere, og 

at det er nødvendigt at gøre sig bekendtskab med de nødvendige konstruerede faktorer, 

der adskiller de forskellige typer medarbejdere fra hinanden; fra ”almen” medarbejder til 

højtspecialiseret, fra individ til individ mm. Den ”viden”, som man hidtil har haft om, 

hvordan man motivere den ansatte er en social konstruktion, der afspejler det samfund, 

de jobs, og den medarbejder, so man har haft med at gøre på et givent tidspunkt i en 

bestemt kontekst. Hermed skal det ikke forstås, at den viden man har haft enten er en 

sand anerkendelse elle ej, men snarere et udtryk for at den forståelse man har haft er 

blevet betragtet som viden af det pågældende samfund.  

    Det danske samfunds udvikling fra industrisamfund til et videnssamfund vidner netop 

om dette, hvor man førhen har haft med ansatte at gøre, der har arbejdet på fabrikker, 

hvor der har været en overordnet måde at motivere de ansatte på. Den viden man har 

haft om, hvordan den ansatte motiveres er netop et svar på den ansattes 

motivationsbehov i den givne historiske kontekst, hvormed denne ”viden” om 

motivation skabes på baggrund af socialt konstruerede værdier. Men når så samfundet 

udvikler sig, og det ikke længere er industriarbejderen der skal motiveres, men derimod 

vidensarbejderen, så er den pågældende viden man hidtil har haft ikke meget værd, og 

man er derfor nødt til at undersøge de samtidige samfundsværdier, og hvad der specifikt 

motiverer vidensarbejderen, da man nu befinder sig i en anden socialt konstrueret 

virkelighed (Collin 2003). 

 

Med forståelsen for det socialkonstruktivistiske synspunkt må jeg hermed kunne 

erkende, at denne opgaves endelige resultat (specifikt eller generaliserende) ikke 

kommer til at være et udtryk for én endegyldig sandhed, der er universel for samtlige 

højtspecialiserede kreative medarbejdere i verden i forhold til hvordan man motiverer 

dem. Derimod vil det være et situationsbestemt udtryk for hvordan de udvalgte 

medarbejdere motiveres ud fra en kontekst, der afspejler bestemte socialt konstruerede 

værdier i en bestemt tid og samfund. Til trods for at mit resultat ikke vil være universelt 

gældende, så vil det ikke desto mindre være muligt at kunne tage denne nye ”viden” og 

sammenligne den med anden ”viden”, hvor potentielt modstridende fortolkninger og 

resultater vil kunne skabe et større billede af ”sandheden”; hvordan højtspecialiserede 

kreative medarbejdere motiveres. Dette behov for sammenligning af resultater vidner 

endnu engang om fraværelsen af en ”naturlig” forståelse for, hvordan man motiverer 

disse medarbejdere og samtidig behovet for yderligere undersøgelse og sammenligning 

af resultater herom. 
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Denne opgaves endelig resultat vil blive et udtryk for en kollektiv forståelse af enkelte 

individers værdier og holdninger. Til trods for, at der enkelte individer til en vis grad er 

forskellige, så vil de stadig være påvirkede af mange af de samme socialt konstruerede 

værdier, da de befinder sig i det samme samfund og er udspurgt i den samme tid 

(historisk set). 

    Målet er at give et billede af helheden om, hvordan de højtspecialiserede kreative 

medarbejdere motiveres, men det vil unægteligt kun være en fraktion af sandheden (læs 

mere i Metode-afsnittet). 

 

Sprogets vigtighed kan ikke understreges nok, da sproget er det instrument vi som 

mennesker gør brug af til at beskrive den virkelighed, som vi befinder os i. Sproget er 

først og fremmest en social konstruktion, hvor hvert enkelte ord og fremførelsen af 

ordene har en forskellig betydning alt afhængigt af andre socialt konstruerede værdier og 

betydninger. Hermed skal forstås, at det er nødvendigt at spørge ind til den enkelte 

medarbejder for at finde ud af hvordan vedkommende motiveres, da det kun er 

medarbejderen selv, der kan give udtryk for den virkelighed han/hun befinder sig i. 

Forståelsen af hvad en leder i en virksomhed fortæller den ansatte kan også kun 

undersøges ved at snakke med den ansatte, da budskabet ikke nødvendigvis er blevet 

forstået af den ansatte, som var det ledelsen intention. Med andre ord, ledelsen 

virkelighed kan være en anden end medarbejderens; hermed kan misforståelser opstå og 

forkerte motivationsbaserede ledelsesstrategier udvikles fra ledelsens side (Collin 2003). 

 

Da der netop vil blive arbejdet med forskellige individers udsagn, og dermed deres 

personlige virkelighedsfortolkninger, så er det nødvendigt at overveje, hvilket 

sanhedskriterium, der er relevant for min opgave.  

    Hvis man først overvejer ”korrespondenskriteriet”, så indikerer det, at en påstand er 

sand, hvis det der siges stemmer overens med virkeligheden (Denstoredanske.dk link 2). 

Eftersom jeg anvender socialkonstruktivismen, er jeg nødt til at stille mig kritisk over 

for dette kriterium, da jeg jo netop har belyst, at virkeligheden kun er et udtryk for 

individets fortolkning af sociale konstruktioner i en bestemt kontekst/situation. Dvs. 

denne ”virkelighed” (og dermed sandheden) vil med sandsynlighed varierer fra 

medarbejder til medarbejder. 

    Et andet sandhedskriterium er ”sammenhængskriteriet” (kohærenskriteriet), der lyder: 

”en påstand er sand, hvis den er logisk forenelig med det mest omfattende varierende 

system af andre påstande” (ibid.). Dette kriterium passer godt, da det lægger vægt på 

sammenhængene blandt flere udsagn, hvilket relaterer sig til min hensigt om at 

undersøge hvad forskellige individer finder motiverende. Det vil være den logiske 
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sammenhæng mellem disse ”opfattelser” af virkeligheden, der tilsammen vil (så vidt 

som mulig) agere sandhedskriterium for min analyse.  

 

 

Teori 
Som min hovedteori til denne opgave vil jeg tage en teori i brug udviklet af Helle 

Hedegaard Hein, der har udviklet en motivationsteori, der specifikt fokuserer på ”den 

højtspecialiserede kreative medarbejder”. Med et afsæt i Richard Floridas ideer om den 

kreative klasse, kommer Hein (2009) selv med et overblik over de medarbejdere, som 

kan kaldes højtspecialiserede kreative medarbejdertyper: 

 

- Tekniske fag: Ingeniører, IT-eksperter etc. 

- Omsorgsfag: Sygeplejersker, terapeuter, præster, psykologer etc. 

- Dannelsesfag: Læere, pædagoger etc. 

- Designfag: Arkitekter, designere, reklamefolk, grafikere etc. 

- Vidensfag: Læger, jurister, økonomer, forskere, analytikere etc. 

- Kunstneriske fag: udøvende kunstnere, musikere etc. 

- Idrætsfag: Idrætsfolk på eliteniveau 

- En række af andre specialister og fagprofessionelle      

(Hein 2009: s. 188) 

 

Heins Teori er en teori der er blevet opbygget på et empirisk grundlag med det formål at 

kunne udarbejde en motivationsmodel for de højtspecialiserede kreative medarbejdere 

således, at man først og fremmest får afklaret hvilken type medarbejder man har med at 

gøre, og hvordan vedkommende i så fald bedst bliver motiveret. Det er formålet, at med 

forståelse for denne teori, vil det yderligere være muligt fra ledelsens side at udarbejde 

en ny ledelsesstrategi, så de ansatte kan ledes bedst muligt. 

    Det empiriske arbejde, som motivationsmodellen baseres på, blev foretaget på Det 

kongelige Teater ved hjælp af en ”grounded theory”-metode. Hermed forstås en meget 

induktiv metode, hvor man har gjort intensivt feltarbejde forud for udformningen af 

teorien. Ét af empiriarbejdets hovedformål har bl.a. være at fastsætte en mere konkret 

definition af ”primadonnaen”, da der netop har hersket en uklar forståelse herom, hvor 

man hidtil ”bare” har vurderet denne type som ”temperamentsfuld”, ”krævende”, 

”selvhøjtidelig” og ”ledelsesfremmed” med storhedsvanvid. Dette er derimod en meget 

uklar beskrivelse, der på ingen måder tager højde for motivationsperspektivet. Man kan 

måske løfte et øjenbryn over, at det empiriske arbejde, der forudsætter teorien er blevet 

foretaget på et teater af alle steder, men  ”….den grundlæggende tanke er, at kunstnere 

ikke adskiller sig fra andre højtspecialiserede kreative medarbejdere, og at teorien derfor 
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fint kan lade sig overføre på andre typer højtspecialiserede kreative  medarbejdere inden 

for andre professioner” (Hein 2009: s. 196). 

 

Hein (2009) har med sit feltarbejde opbygget en model over 4 ”arketyper” blandt de 

højtspecialiserede kreative medarbejdere, hvor hver arketypers ”motivationsprofil” 

illustreres (Bilag 2) 

    Modellen skal ses som en skala for hvor villige medarbejderen er villig til at ”bringe 

ofre”. Ved at bringe ofre forstås her primært den grad af mental energi, som 

medarbejderen lægger i sit arbejde, og hvor vidt vedkommende er villig til at kæmpe for 

det han/hun tror på. Jo mere kompromisvillig man er, jo længere til højre befinder man 

sig på skalaen. Det er værd at understrege, at siden modellen siger noget om, hvordan de 

forskellige arketyper motiveres, så er det ikke en model, der påstår at én arketyper 

nødvendigvis er ”bedre” end den anden. 

    Modellens fokus er på ”primadonna”-arketypen, da det er primadonnaen der er mest 

”arketypisk” blandt de højtspecialiserede kreative medarbejdere (Hein 2009: s. 198). Det 

er også ud fra primadonnaen, at der forekommer flest fordomme, og det er ud fra denne 

arketype, at resten af modellen tager sit udgangspunkt. 

        Hein (2009) understreger, at arketyperne ikke nødvendigvis er statiske, men at en 

medarbejder godt kan ”rykke rundt” blandt de forskellige kategorier; der vil dog altid 

være én arketype, der beskriver medarbejderen bedre end andre. Primadonnaens natur 

og grundlæggende motivationsprofil ændrer sig som regel ikke, men der kan være 

bestemte situationer, hvor en medarbejder med en primadonna-motivationsprofil udviser 

en adfærd, der kan minde om én af de andre arketyper. Det er dog vigtigt at forstå, at 

selvom primadonnaen kan udvise en adfærd, som kan minde om en anden arketype, så 

forbliver primadonnaens grundlæggende natur uændret. For Primadonnaen er det meget 

vigtigt at der er overensstemmelse mellem 3 faktorer: ”de faglige værdier og idealer”, 

”de krav der bliver stillet til arbejdet fra både interne og eksterne parter” og ”de 

praktiske rammer, der er til at udføre arbejdet”. Hvis primadonnaen føler, at forholdet 

mellem de 3 faktorer forvrænges, så kan vedkommende risikere at blive så frustreret til 

et punkt, hvor den ansattes motivationsbehov synes at går fra at være dem, der 

kendetegner primadonnaen, til at forekomme som en af de andre arketyper. Hvis man 

som leder forsøger at dække behov for en arketype, som primadonnaen har 

”fejlsignaleret” grundet frustration, så vil det ikke føre til tilfredsstillelse hos 

primadonnaen, da dette behov ikke grundlæggende tilhører primadonnaen. Det er under 

alle omstændigheder nødvendigt at blive ved med at appellere til de behov, som 

primadonnaens motivationsprofil anviser, for effektivt at motivere medarbejderen (Hein 

2009: s. 198-201). 
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Som det ses på primadonnaens arketype, er medarbejderen først og fremmest styret af et 

”kald”, der er primadonnaens motivation til at bringe store ofre (mental energi) i sit 

arbejde. Samtidig er et meget vigtigt aspekt, at primadonnaen har et stærkt ønske om at 

gøre en forskel med sit arbejde til et punkt hvor det er altruistisk. Derudover er 

primadonnaen styret af ekstremt stærke værdier og idealer, som vedkommende ikke vil 

gå på kompromis med, da primadonnaen alene kender arbejdets betydning og ikke vil 

acceptere andet end den ypperste indsats. Primadonnaens arbejde er den primære kilde 

til motivation, tilfredshed og identitet, og vedkommendes arbejdsliv og privatliv smelter 

nemt sammen (Hein 2009: s. 197). 

 

Med sit fokus på primadonna-arketypen præsenterer Hein (2009) en mere detaljeret 

motivationsprofil for Primadonnaen for endnu bedre at kunne forstå den arketype, der 

relateres til de andre arketyper (Bilag 2). 

    Før nærmere uddybning af motivationsprofilen understreger Hein (2009), at 

”modellen tager udgangspunkt i at motivation ikke kun er en drivkraft for 

primadonnaen, det er i mindst lige så høj en grad en ”tilstand”. Primadonnaens adfærd 

styres af ønsket om at opnå denne tilstand. Her forstås at motivation som tilstand er den 

”ultimative drivkraft” for primadonnaen. For primadonnaen er det personens stærke 

værdier, der agerer ”rettesnor” i arbejdet, som er grundlæggende for primadonnaens 

drive. Disse værdier er for primadonnaen enten medfødte, eller tidligt tillærte; de går 

simpelthen hen og bliver ”eksistentielle motivationsfaktorer” for primadonnaen.  

    Modellen består af 3 dele: 2 cirkler, der beskriver selve ”indholdet” i primadonnaens 

motivationsprofil, hvor firkanten i midten relaterer sig til den ”procesorienterede” del af 

motivationsopgaven; dvs. de faktorer som man som leder rent faktisk har mulighed for 

at påvirke. Ifølge Hein (2009) er lederen ikke i stand til at skabe nye eksistentielle 

motivationsfaktorer, da disse som tidligere nævnt, er blevet tillært tidligt af 

primadonnaen selv. Det er derimod lederens rolle at være/skabe en kanal fra de 

eksistentielle motivationsfaktorer til tilstande af motivation. Hermed forstås, at for at 

motivere primadonnaen, så må lederen skabe de nødvendige rammer og arbejdsvilkår 

for primadonnaen, således at den ansatte i en kombination af sine personlige 

eksistentielle motivationsfaktorer og de lederskabte arbejdsrammer, opnår en tilstand af 

motivation.  

 

Jeg vil nu gå i dybden med hver af de enkelte motivationsfaktorer, der fremgår af 

modellens 3 hoveddele. 
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Eksistentielle motivationsfaktorer 

Disse faktorer er det værdisæt, som er drivkraften for primadonnaen. Disse er medfødte 

eller tidligt tillærte, og det er ikke nogle værdier, som primadonnaen har tænkt sig at 

skille sig af med.  

 

Kald: Den første faktor er kaldet, som er den ultimative drivkraft for primadonnaen. 

Kaldet kendetegnes ved 4 ting: 1: følelsen af at tjene et højere formål; dette kan være 

selve klienten eller samfundet for den sags skyld. 2: For primadonnaen kan kaldet ikke 

sidestilles med ”dedikation”. Det er netop pga. af kaldet, at primadonnaen kan føle så 

stærk en dedikation til deres arbejde at de bringer de ofre, som de bringer (mental 

energi) for at nå de høje standarder, som de selv fastsætter. 3: Kaldet er stærkt 

karakteriseret med det at søge efter en mening. 4: Samtidig er det vigtigt at gøre en 

forskel. 

    Ved kaldet forstås også, at primadonnaen føler sig forpligtet til at stræbe efter at 

levere det absolut bedste i den højeste sags tjeneste. En vigtig bemærkning er, at 

primadonnaen ikke nødvendigvis er en ”arbejdsnarkoman”, men at det er arbejdet, der i 

sig selv er kilden til tilfredshed, identitetsfølelse og livsglæde. En leder kan ikke ”skabe” 

et kald for primadonnaen, lederen kan kun forsøge at give kaldet en ”retning” ved at 

skabe de rette arbejdsforhold (Hein 2009: s. 202). 

 

Søgen efter mening: Søgen efter mening er med til at skabe engagement hos 

primadonnaen. Det er på en ene side stærkt energikrævende at søge efter mening og 

vedligeholde sit engagement, men samtidig er det også forbundet med den største lykke 

(ibid. s. 204). 

 

Motivation som tilstand 

Denne cirkel beskriver de psykologiske tilstande kan opnås for primadonnaen. 

 

Kick: Et ”kick” er en følelse man får, når det hele går op i en højere enhed. Kicket er 

stærkt forbundet med primadonnaens søgen efter mening, og det forbindes stort set altid 

med en særlig kontakt med dem man tjener. Det er de øjeblikke, hvor man føler, at alt 

hvad man har slidt og slæbt for, giver mening, hvor man tager sig selv i at tænke ”dét 

her er derfor jeg arbejder”. Der er tale om meget kraftfulde øjeblikke, hvor man føler sig 

helt høj og lykkelig. 
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    Desværre er et kick en relativt sjælden følelse, og det sætter en dæmper på, hvorvidt 

man specifikt kan motiveres herefter. For primadonnaen kan det være lidt mere 

besværligt at opleve kicket, da de, selvom de måske er tæt på klienten, ofte er afskåret 

fra feedback fra klienten, hvilket potentielt kunne lede til et kick. En sådan 

kundefeedback kunne netop give dem svar på om deres arbejde har ”gjort en forskel” 

(ibid. s. 205). 

 

Flow: I forhold til kick, der mere flygtigt og sjældent, så er ”flow” en motivationsfaktor, 

der kan opleves i hverdagen. Flow er det der karakteriseres ved ”den gode proces” og er 

en dyb tilstand af indre motivation (intrinsic motivation). Flow er følelsen af at man er 

100% involveret i sit arbejde, og at det føles som om, at arbejdet kræver stort set ingen 

indsats, men man samtidig gør fuld brug af sin faglighed; man føler sig helt i live og det 

er let fuldstændigt at miste tidsfornemmelsen. Flow er primadonnaens primære glæde 

ved arbejdet. Oplevelsen af flow er stort set ubetinget noget man oplever i arbejdstiden 

og i ikke i det private. Dette er endnu en grund til at primadonnaens arbejdsliv og 

privatliv har tendens til at smelte sammen, da én af de primære kilder til glæde netop 

findes i arbejdslivet. Flow forbindes også med, at man træder ud af sin ”comfort zone” 

for at kunne yde sit maksimale, men til gengæld er udbyttet stærkt tilfredsstillende. Flow 

er igen ikke noget som en leder kan ”give” en primadonna. Det er noget primadonnaen 

kan opleve følelsen af (ligesom kick), til gengæld kan man som leder ”fremprovokerer” 

flow, ved at skabe de rigtige arbejdsforhold, hvor primadonnaens evner udfordres fuldt 

ud til et passende niveau, hvor den ansatte får en følelse af flow (ibid. s. 206). 

 

Identitet:  

Identitet er den faktor, der handler om sammenspillet/forholdet mellem den ansattes 

arbejdsliv og privatliv. For primadonnaen smelter de arbejdsmæssige værdier og de 

private værdier sammen, da arbejdet bliver den primære kilde til primadonnaens 

identitet. Hermed forstås, at de faglige og personlige værdier, som den ansatte har ikke 

kun agerer rettesnor i arbejdet, det er også således i den ansattes private gøremål. 

Arbejdet går hen og bliver noget eksistentielt for den ansatte, da arbejdet giver mening 

for den ansatte. 

    Det er vigtigt at primadonnaen kan genkende/afspejle sine værdier (kaldet) i 

virksomhedens værdier, da den ansattes identitet er så stærkt knyttet til sit værdisæt, at 

hvis der er uoverensstemmelse mellem den ansattes værdier og virksomhedens, så kan 

den ansatte blive kastet ud i en eksistentiel krise. Ved ”virksomhedens værdier” forstås 

der både værdier som er ”formulerede” eller ”iboende” værdier. 

    Faktorer der kan være stærkt demotiverende for primadonnaen er, hvis vedkommende 

føler at administration og/eller økonomistyring får forrang i forhold til fagets 
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eksistensberettigelse; elle som Hein beskriver det: ”… når den højere sag dør, så dør 

organisationen og professionen med den” (ibid.  s. 209). 

 

 

Styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder 

Modellens midterste, firkantede kasse beskriver de redskaber som ledelsen har at gøre 

godt med, når det kommer til at påvirke primadonnaen (de styrbare motivationsfaktorer). 

Det nævnes igen at selvom, at ledelsen ikke kan ”skabe” nye motivationsfaktorer hos 

primadonnaen, så er det muligt at øge/mindske muligheden for at den ansattes 

eksisterende motivationsmæssige tilstande opnås. 

 

Skærmende lederskab: Skærmende lederskab bygger på (de flestes opfattelse af) 

forholdet mellem ”fag” og ”økonomi”. Som nævnt ovenfor, kan det være stærkt 

demotiverende for en primadonna, hvis vedkommende for opfattelsen af, at der er 

økonomiske, eller managementbegrundede argumenter, der begrænser den ansatte og 

dermed tager prioriteten væk fra selve ”faget”. Argumenter, der forklares med 

”managementretorik” virker fremmedgørende og demotiverende for den ansatte. 

”Skærmende lederskab” er en måde at undgå dette, ved at skærme primadonnaen for 

denne type retorik, hvor man i stedet argumenterer for ændringer/forandringer mm. ved 

brug af fagligt baserede argumenter frem for argumenter baseret på logistik og budgetter 

etc. Hermed skal det ikke forstås, at primadonnaen skal isoleres i en boble uden 

kendskab til krav eller deadlines, men at kommunikation af managementrelaterede 

emner skal vægte den faglige retorik frem for managementretorik, der kan virke 

fremmed og demotiverende for den ansatte (ibid. S. 210). 

 

Authentic alignment: Denne faktor handler om, at der skal være et sammenspil mellem 

følgende 3 faktorer: værdier, ressourcer og krav i forhold til medarbejderen. Der skal 

dannes de rigtige arbejdsrammer for primadonnaen, så medarbejderen føler, at 

vedkommende kan følge sit kald, og at der er afsat de nødvendige ressourcemæssige 

rammer, så primadonnaen ikke er nødt til at gå på kompromis med de krav der er til 

arbejdsopgaven. For primadonnaen er den største kilde til stress ikke arbejdsbyrden, 

men følelsen af at gå på kompromis og ”sælge ud” af deres egne værdier. Hvis man fra 

ledelsens side eksempelvis vælger at slække på professionens værdier og idealer for at 

opnå et bestemt mål (som at møde et budget eksempelvis), så kan det være stærkt 

demotiverende for primadonnaen (ibid. S. 210). 

 

Feedback: Det er nok de færreste, der mener at feedback ikke er godt for noget, og det 

kan selvfølgelig også være til gavn for primadonnaen, men kun til en vis grad. 
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Primadonnaen har som regel ikke brug for ros, da det er den ansatte selv, der sætter 

standarden for deres arbejde, ved at skulle levere det ypperste resultat for at leve op til 

deres egne værdier; de sætter standarden, og de ved hvornår den er nået. Det er kun 

accepteret at modtage ros for sit arbejde, hvis der er tale om en ekstraordinær indsats fra 

primadonnaens side, da ros for en ordinær indsats kan virke demotiverende, da denne 

ros vil skabe tvivl om, hvor ledelsen sætter ambitionsniveauet for indsatsen. 

    Ros fra personer, som primadonnaen ser op til er velkommen, og feedback om 

hvorvidt man har ”gjort en forskel” er også meget vigtig, da dette er stærkt forbundet 

med primadonnaens søgen efter mening, hvilket kan give et kick for den ansatte. 

    På den daglige basis har primadonnaen brug for ”kritisk feedback”, hvilket er med til 

at udfordre primadonnaen til at yde sit ypperste. Dette skaber en sammenhæng mellem 

den ansattes værdier, og knytter sig til kaldet, der netop forudsætter at den ansattes 

kompetencer udnyttes fuldt ud. Som tidligere nævnt, er det på denne måde, at man kan 

få primadonnaen ud af sin comfort zone og hjælpe med at skabe flow hos den ansatte. 

    I forlængelse af ”feedback” er det nødvendigt, at ledelsen har en forståelse for ledelse 

knyttet til rum. Her forstås, at der er stor forskel på, hvornår feedback gives, og i hvilket 

”rum” det gives i. Der er stor forskel på det arbejdsmæssige og det private rum. 

Samtidig, mere fysisk forstået, er det også stor forskel på, om man sidder i kantinen, 

eller om det er inde på kontoret. Primadonnaen er godt klar over, at positiv feedback har 

en form for ”rituel funktion” og tillægger det derfor ikke så stor en betydning. Hvis det 

skal være effektiv ros, så skal den som regel gives uden for det arbejdsmæssige rum, 

netop fordi at primadonnaens privatliv i stor grad er sammensmeltet med arbejdslivet, og 

vil derfor have en større effekt, end hvis det var ”triviel ros” givet på arbejdspladsen 

(ibid. S. 211). 

 

For at have det bedste lederskab for en primadonna, er det vigtigt, at ledelsen giver 

næring til medarbejderens kald, ved at basere ledelsen på nogle centrale ledelsesmæssige 

dyder. Primadonnaen bør kunne spejle sig selv i ledelsen og dens værdier, da dette vil 

være nødvendigt for at den ansatte kan yde sit ypperste. At primadonnaen kan genkende 

sine værdier i ledelsen, er nok til at nære den ansattes kald i sig selv (ibid. S. 213). 

     

Inspiration: Når primadonnaen spejler sig selv i ledelsen, så skal det ikke udelukkende 

være identisk. Primadonnaen skal også være inspireret af ledelsen, hvilket forstås ved, at 

for at man kan få primadonnaen ud af sin comfort zone og yde sit ypperste, så er man 

også nødt til som leder selv at træde ud af en ”ledelsesmæssig comfort zone” (mod), og 

inddrage primadonnaen i sin egen søgen på svar på komplekse problemer. Det er vigtigt 

at primadonnaen ikke udelukkende ser ledelsen som noget ”kontrollerende”, men at 

ledelsen også ses som dén der tør tage skridtet og går forrest. Hermed føler 
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primadonnaen, at han/hun har lagt sit kald i de rette hænder, og at de netop inspireres af 

ledelsen; den ansatte kan føle at ledelsen er lige så passioneret omkring arbejdet som 

dem selv (ibid. S. 213). 

 

Generøsitet: Generøsitet skal forstås på 2 måder. Først og fremmest er det vigtigt, at man 

fra ledelsens side tør tænke højt om sine forskellige problemstillinger, og inddrage 

primadonnaen. Det skal forstås som at inddrage medarbejderen i sine tanker og være 

”generøs” med sin åbenhed omkring en arbejdsopgave. Samtidig handler generøsitet 

også om at være ”modtagelig” over for det arbejde og de ideer, der kommer den anden 

vej fra primadonnaens side af. Det er vigtigt at primadonnaens indsats blive taget 

ordentligt imod, især hvis der er tale om den ekstraordinære indsats fra primadonnaen, 

da det kan virke demotiverende, hvis ikke indsatsen blive taget seriøst, eller takket på en 

oprigtig måde. Hvis man fejler som ledelse, ved ikke at tage ordentligt imod/anerkende 

arbejdet, så kan man risikere, at primadonnaen føler, at arbejdet ikke giver mening, 

hvilket netop er en motivationsfaktor hos den ansatte (ibid. S. 214). 

 

Grundlag for valg af teori 
I dette afsnit vil jeg argumentere for valget af teori (Hein), og hvorfor, at denne teori 

netop er relevant for min opgave. Først præsenteres kort to teorier, der også har været 

relevante, men er blevet fravalgt til fordel for Heins teori; fravalget begrundes også. 

 

Maslows Behovspyramide 

Maslows behovsteori omhandler de menneskelige behov, hvilket en persons adfærd er 

betinget af. Det er en model, der opstiller et hierarki, i form af en pyramide, hvor 

forskellige typer behov vægtes i forhold til, hvilke behov, der for individet på et givet 

tidpsunkt er udækkede. I bunden af pyramiden findes de mest basale behov, og går man 

længere op i pyramiden finder man behov, der er af en mindre ”overlevelsesnødvendig” 

karakter. Fra bund til top findes: ”De fysiologiske behov”, ”Sikkerhedsbehov”, ”Behov 

for tilhørsforhold”, ”Agtelsesbehov” og i toppen ”Selvrealiseringsbehov”. 

    Ifølge Maslow, er det det nuværende udækkede behov hos individet, der driver 

personens motivation. Dog er dækkede behov ikke nødvendigvis permanent dækkede, 

men der er altid ét bestemt behov, der er dominerende.  

    Maslows teori er dog meget universel, og selve dynamikken mellem det udækkede 

behov og adfærden beskrives ikke i detaljen. Det samme behov kan godt motivere to 

individer, men det er ikke nødvendigvis den samme måde behovet tilfredsstilles på for to 

forskellige individer. Jeg fravælger derfor Maslows teori, som min primære teori, da mit 

fokus er mere snævert; nemlig den højtspecialiserede medarbejder (se yderligere 

målgruppedetaljer i Metode-afsnittet) (Hein 2009: s. 71-72 og s. 95). 
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Vrooms Forventningsteori 

En anden teori, som jeg overvejede, var Vrooms forventningsteori, der beskriver, 

hvordan individet kan motiveres alt efter forholdet mellem ”valens” og ”Forventning” 

(Valens x Forventning = Motivation). Vrooms teori består i, at individets motivation 

afhænger af en præference for et bestemt resultat og forventningen om, at en bestemt 

handling fører til et bestemt resultat (Hein 2009: s. 169). Ifølge teorien er det også 

vigtigt, at individet tillægger resultatet værdi, da det ellers ikke ville tage handling. En 

svaghed ved teorien er bl.a. antagelsen om, at individet handler rationelt, og er bevidst 

om sine præferencer go bestemte typer af adfærds udfald. Dette er dog ikke tilfældet, og 

individet handler i mange tilfælde irrationelt. 

    Jeg har fravalgt teorien pga. dens svaghed, og at den er for simpel til at dække det, 

som jeg vil undersøge i min opgave. Samtidig, så kan teorien relateres stort set 

udelukkende til ydre motivation, hvilket ikke er min opgaves fokus. Mit fokus er den 

Indre motivation (ibid.). 

 

Den valgte teori 

Først og fremmest er Helle Hein Hedegaards teori en meget aktuel teori, da den er fra 

2006, hvilket gør den til den mest aktuelle motivationsteori inden for området 

”højtspecialiserede kreative medarbejdere”. Fordi modellen er ”ny”, vil den være med til 

at kunne give en klarere analyse af den moderne medarbejder, da den er udviklet på 

baggrund af et (forholdsvist) moderne øjebliksbillede af de socialt konstruerede værdier, 

der har været tilstede på det givne tidspunkt.  

    Heins (2009) motivationsmodel bygger derudover på et vidensfundament om 

forudgående motivationsteorier, der går forud for denne teori. Her forstås teorier som 

”Maslows Behovspyramide”, ”Vrooms forventningsteori” m.fl.  

    Teorien er baseret på baggrund af et 2 ½ års langt empirisk studie, hvor man via 

”grounded theory”, der er en induktiv metode, har opbygget denne motivationsteori ved 

at observere og interviewe medarbejdere med formålet at kunne udvikle en brugbar 

teori. Man har været helt åben overfor al data, som man har indsamlet og baseret teorien 

på de ansattes adfærdsmønstre uden nogle fordomme, eller forud fastsatte hypoteser.  

    Hein (2009) nævner specifikt i sin bog, at denne model er skabt med et fokus på 

”højtspecialiserede kreative medarbejdere”, og at formålet med udviklingen af denne 

motivationsmodel netop er en mulighed for senere at kunne udvikle en ledelsesteori om, 

hvordan højtspecialiserede kreative medarbejdere bør ledes (Hein 2009: s. 195). Hermed 

er teorien yderst relevant for min opgave, da jeg som underspørgsmål har et 

ledelsesaspekt i min opgave, hvor jeg netop undersøger, hvilke udfordringer og/eller 

muligheder ledelsen står over for, når man har med indre motivation af 
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højtspecialiserede kreative medarbejdere at gøre. Jeg har ikke til sinde at komme med en 

endelig løsning rent ledelsesstrategisk, men jeg sigter ikke desto mindre mod at kunne 

komme med nogle anbefalinger til ledelsen i forlængelse af opgavens konklusion. 

    Heins teori (2009) er også den bedst anvendelige, når det kommer til min 

metode/dataindsamling (se Metode-afsnit), da jeg kan sammenligne min data med de 

forskellige arketyper (dog med primadonna-arketypen som hovedtypen). Jeg vil gå 

deduktivt til værks, da jeg netop har Heins teori (2009), der beskriver primadonnaen og 

hvordan vedkommende motiveres, og jeg vil så afprøve teorien i praksis via mine 

interviews. 

    Teorien er også en dansk teori, hvis empiriske grundlag er baseret på en undersøgelse, 

der er foretaget på Det Kongelige Teater. Dette gør både teorien mere relevant og 

brugbar, da min opgave tager udgangspunkt i data fra en dansk arbejdsplads, der præges 

af dansk arbejdsmarkeds- og forretningskultur. Kulturforskelle kan sagtens have en stor 

indflydelse på resultatet af min undersøgelse, hvilket ikke nødvendigvis ville gøre en 

udenlandsk motivationsteori brugbar, da det antagelsesvist ville være andre ting, der 

motiverer de ansatte i udlandet sammenlignet med Danmark. 

 

Kritik af Heins Teori 
I dette afsnit vil jeg påpege faktorer, der kan ligge til grunde for at teorien (eventuelt) 

ikke er helt perfekt. Disse faktorer vil jeg have øje for i mine overvejelser. 

 

Først bør det nævnes at selve ordet ”primadonna” kan være uheldigt at gøre brug af, da 

det netop associeres med en række bestemte værdier og personlighedstræk der er 

overvejende negative. Selvom Hein (2009) som en del af sin teori, klargør primadonna-

begrebet for netop at undgå forvirring, så vil man som udgangspunkt have et indtryk af 

en ledelsesresistent medarbejder, der ikke gider motiveres, når man præsenteres for 

”motivationsmodellen for primadonnaer”. Dette kan skabe en sur og negativ 

indgangsvinkel til motivationsprojektet, hvilket potentielt kan påvirke en ledelses evne 

til at udvikle en effektiv motivationsstrategi. 

    Et andet vigtigt kritikpunkt er selve det empiriske arbejde, og hvor det har fundet sted. 

Hein (2009) har foretaget sit empiriske arbejde på Det Kongelige Teater blandt 

skuespillere m.fl. og det kan umiddelbart godt virke lidt mærkværdigt ved første øjekast, 

at bruge en motivationsmodel baseret på empiri i forhold til skuespillere, når man 

eksempelvis har med ingeniører, eller ansatte i andre erhvervsprofessioner at gøre (se 

diverse professioner i Teori-afsnittet). Ikke desto mindre påstår Hein (2009), at teorien 

kan tages i brug overfor højtspecialiserede kreative medarbejdere generelt, da der er tale 

om den samme motivationsprofil, der kan overføres på ansatte inden for andre 

professioner. Det er en meget bestemt kontekst, som teoriens empiri baseres på, og det 
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er derfor vigtigt at have dette i baghovedet, når man anvender teorien i en anden 

virksomhedskontekst. 

 

Metode 
I dette afsnit vil jeg beskrive, den metode/de tanker, der ligger til grunde for min 

dataindsamling, der skal danne grundlaget for min analyse. Jeg vil nedenfor beskrive 

hhv. den ønskede målgruppe, selve interviewsituation (setting) og hvorvidt denne 

metode kan medføre data, der er troværdig og af god kvalitet. Til sidst vil jeg stille mig 

kritisk over for mit metodevalg. 

 

Min metode er baseret på følgende overordnede grundlag: der skal undersøges hvad der 

motiverer en bestemt gruppe medarbejdere ud fra viden om et teoretisk grundlag. 

Formålet er her at blive klogere på, hvordan den højtspecialiserede kreative medarbejder 

motiveres i realiteten for at kunne fastlægge nogle tendenser, hvortil man i sidste ende 

kan udvikle en passende ledelsesstrategi, så de ansatte motiveres og er så effektive som 

muligt. 

    Den valgte metode er semistrukturerede kvalitative interviews med ingeniører. 

Spørgsmålene, der vil danne strukturen for interviewet er opdelt rent tematisk efter 

Heins (2009) motivationsmodel ud fra primadonna-arketypen. 

 

Målgruppe 

Som målgruppe har jeg valgt at interviewe en gruppe af ingeniører, der alle er en del af 

Richard Floridas ”kreative kerne” (se Definitioner og Begreber). Det er en den kreative 

gruppe, der arbejder teknisk kreativt og har til det formål at skabe ny viden. Valget af 

ingeniører grundes i, at til trods for, at ”den kreative kerne” ikke udgør den største 

procentdel af den kreative klasse i Danmark (se Definitioner og Begreber), så er det 

denne gruppe, der er mest kreativ, da ny viden skabes. Min antagelse er, at det netop er 

vigtigt at undersøge denne del af den kreative klasse, da det antagelsesvist er her man 

finder de mest besværlige primadonnaer-medarbejdere, og derfor er det bl.a. ingeniører, 

der har det mest umiddelbare behov for en klarificering af, hvad der motiverer dem. 

Ingeniørerne, der er blevet udvalgt, er alle ansat i samme virksomhed, hvilket måske 

indsnævrer aspektet en smule, men på den anden side vil samtlige ansatte være underlagt 

den samme virksomhedskultur, hvilket vil give et mindre forvrænget billede (potentielt) 

af, hvordan de ansatte opfatter de forskellige motivationsfaktorer. For at skabe 

yderligere variation vil der blive interviewet ingeniører fra forskellige afdelinger med 

forskellige stillingsbeskrivelser, da dette vil give en større indblik i ”ingeniørens” 

motivationsbehov som helhed. Formålet er at finde en (eller flere) fællesnævnere blandt 

de interviewede for skabe forståelse for de ansattes motivationsbehov hos ledelsen og 
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vurderer og denne nye viden stemmer overens med lederens eksisterende opfattelse af de 

ansattes motivationsbehov. 

     

Yderligere sorteringsfaktorer, der er blevet taget højde for, er som følger:  

- Alder: mellem 30 og 45 

- Samma arbejdsplads 

- Arbejder under en leder 

- Anciennitet å¨2-3 år 

 

Den valgte aldersgruppe har til formål at afspejle den medarbejder, som ikke er helt ny i 

sit fag, og godt ved hvad der er interessant for vedkommende, samt hvilke ting der er 

uinteressante. For at man i sidste ende kan udvikle en ledelsesstrategi, der er så 

standardiseret som muligt, en der rammer så bredt som muligt, så sigter disse 

sorteringsfaktorer også efter at ramme ”den gennemsnitlige” ingeniør.  

    I forlængelse af denne årsag, er det også bevidst valgt, at den ansatte skal have 2-3 års 

anciennitet, da en nyansat kan være i en situation, hvor vedkommende stadig ”on-

boardes” og lærer virksomhedskulturen at kende. En nyansat ville derfor være påvirket 

af flere faktorer, der potentielt kan påvirke vedkommendes motivationsbehov, da disse 

eventuelt kunne være lagt lidt i baggrunden for at blive integreret ind i et nyt arbejde.  

    Den ansatte skal have en leder, som vedkommende arbejder under, da denne opgaves 

formål delvist består i at finde ud af hvordan man som leder netop kan tage højde for 

den højtspecialiserede medarbejders motivationsbehov, og udarbejde en passende 

ledelsesstrategi.  

 

Der fravælges ikke baseret på køn i denne undersøgelse, da en sådan opdeling synes 

overflødig. Hein (2009) nævner heller ikke noget om, at der skulle være forskel på 

anvendelsen af sin motivationsmodel, når det kommer til hhv. mænd og kvinder. Der 

kan samtidig også argumenteres for, at hvis det er muligt at finde frem til en 

ledelsesstrategi, baseret på empiri, der inkluderer både mænd og kvinder, så vil det kun 

være en fordel, da man vil kunne gå mere homogent til værks og motivere en bredere 

gruppe på samme tid.  

    

Derudover har jeg valgt at interviewe en leder for at kunne besvare mit underspørgsmål, 

der netop giver et uddybende aspekt mht. motivation af de højtspecialiserede kreative 

medarbejdere, da en leder vil kunne give et indblik i, hvilke udfordringer og muligheder, 

der opstår rent ledelsesstrategisk, når man har med ansatte at gøre, der har behov for 

indre motivation. 
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    Lederen underlægges ingen kriterier mht. alder, eller anciennitet. Jeg har dog lagt 

vægt på, at vedkommende skulle have en vis viden om HR forud for interviewet. Dette 

krav har til formål at gøre samtalen mere flydende og produktiv. 

 

Til denne undersøgelse er der derfor blevet foretaget 4 interviews af medarbejdere fra 

samme virksomhed, der har forskellige stillingsbeskrivelser i virksomheden, og 1 

interview med en leder fra tilhørende virksomhed: 

 

- Udviklingsingeniør i R&D 

- Udviklingsingeniør (Optik) 

- PTA Ingeniør      

- PTA Ingeniør 

 

- Administrerende Direktør og HR-ansvarlig 

 

Udvælgelsen er kandidaterne til interviewene er påvirket af opgavens tidsramme, og 

hvor ”let” det har været at få interviewplanlægningen på plads. 

    Alle deltagere er anonyme i min undersøgelse, og de vil hverken fremkomme med 

for- eller efternavne i opgaven, og heller ikke i selve transskriberingen. Dette løfte har 

haft til formål at skabe en afslappet og tryg stemning under selve interviewet. 

 

Interviewforhold 

Først og fremmest har det været meningen, at interviewets fysiske forhold har skulle 

skabe en tryg og afslappet ramme for den interviewede. Interviewene har derfor fundet 

sted i virksomhedens mødelokale. Der har været lidt kaffe og lidt slik tilstede, så der 

kunne skabes en atmosfære af en ”hyggelig samtale” frem for en stiv afhøring af den 

ansatte. Dette har jeg følt netop var vigtigt, da mine spørgsmål vedrørende motivation 

godt kan være meget personlige, og det har derfor været nødvendigt at undgå en følelse 

af, at interviewet var tæt forbundet med deres arbejdsindsats i form af ”overvågning” fra 

ledelsen. Det faktum, at kandidaterne er blevet lovet anonymitet har også været med til 

at skabe en mere tryg og uformel atmosfære.  

    Som nævnt er interviewene ”semi-strukturerede”, dvs. at samtalen ledes i en vis 

retning, men der er stadig plads til den åbne samtale, hvor samtalen eventuelt afviger en 

smule fra det specifikke spørgsmål (dog stadig med relevans). Hermed kan der anlægges 

andre vinkler på de enkelte spørgsmål, der potentielt kan føre til større indsigt i den 

ansattes motivationsbehov.  

    Jeg har valgt at sende alle kandidaterne listen med mine spørgsmål forud for 

interviewene, hvor jeg samtidig har bedt dem om at gøre sig nogle tanker om de 
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forskellige spørgsmål og eventuelt nedskrive nogle stikord. Dog har jeg samtidigt 

understreget at det ikke er nødvendigt at frembringe noget som helst skriftlig. Dette er 

gjort med den hensigt at undgå situationer, hvor den udspurgte kandidat sidder og ikke 

kan finde på noget svar; med andre ord ”øhhh-situationer”. Det er min erfaring (fra 

tidligere praktikopgave), at interviewet bliver meget mere frugtbart, og samtalen bliver 

mere flydende. 

    Til hvert interview er der blevet afsat 40 minutter, så der har været en fast ramme for 

interviewet. Dette har haft til formål at skabe en form for ”strukturel tryghed” for 

kandidaten, og for at begrænse datamaterialet til en passende mængde. 

 

Transskriberingens Funktion 

Efterfølgende er mine interviews blevet transskriberet for at skabe et bedre overblik over 

min data til analysen. 

    I min transskribering har jeg valgt at udelukke unødvendigt indhold som ”øhh, tjaa” 

og andre irrelevante faktorer, der fremkommer ved live interviews. Samtidig, så har jeg 

valgt at tilpasse transskriberingen, så det ikke udelukkende er ”direkte tale”, der ordret 

skrives ned, da nogle af de samme pointer gentages. Dette er gjort for at undgå 

dobbeltkonfekt, præcisere indholdet og gøre det lettere at analysere. 

 

Kritik af metode 

Her vil jeg forsøge at nævne forskellige kritikpunkter, der kan påvirke selve dataens 

troværdighed og præcision. 

 

Når jeg kun interviewer 5 personer (leder inkluderet), så vil der på ingen måde blive tale 

om et resultat, der er universalt sigende for samtlige ingeniører verden over, for slet ikke 

at tale om bare i Danmark. Der vil være tale om en viden, der beskriver en bestemt 

gruppe individer, der har forskellige ting tilfælles (se sorteringsfaktorer). Ikke desto 

mindre vil mit resultat stadig være relevant for højtspecialiserede kreative medarbejdere 

(og deres ledere), der befinder sig i samme situation (eller har har lignende 

medarbejdere) og resultatet vil derfor være til gavn for andre end bare den pågældende 

virksomhed, som arbejderne kommer fra og deres respektive ledere. 

 

Interview-metoden er til gengæld sårbar over for tilfældigheder, hvilket kan påvirke og 

potentielt forvrænge det ”rigtige” resultat. Hermed skal forstås, at interview-kandidaten 

kan føle sig stærkt demotiveret forud for interviewet, eller der kan være andre eksterne 

faktorer, der kan påvirke kandidatens momentale fremtoning og mentalitet, der ikke 

afspejler vedkommendes generelle adfærd. Det er dog muligt, at når jeg nu netop sender 

kandidaterne mine spørgsmål på forhånd, så har de måske skrevet nogle noter ned på et 
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tidspunkt, hvor deres adfærd og mentalitet har afspejlet deres oprigtige selv. Ikke desto 

mindre kan en dårlig dag på selve interviewdagen godt påvirke interviewets udfald. 

     

Det ”semi-strukturerede interview” bør også kritiseres, da samtalen til en vis grad ”føres 

an” i en bestemt retning af intervieweren. Formålet er selvfølgelig at sørge for at 

samtalen forholder sig relevant til emnet, men det også godt kan (bevidst eller ubevidst) 

føre til, at man ender med de svar, som man allerede havde forestillet sig, man ville få, 

da man nedskrev sine spørgsmål. Jeg har selvfølgelig prøvet at formulere spørgsmål, der 

ikke ”lokker” kandidaterne til at komme med bestemte svar, men at deres svar er en 

troværdig fremstilling af deres egne holdninger og værdier. 

 

Mht. selve transskriberingens troværdighed, så må det også kritiseres, at siden, at jeg er 

den eneste, der arbejder på opgaven og udfører transskriberingen, så er der ikke en 

sekundær transskribering til sammenligning. Jeg forsøger dog at gengive samtalen så 

præcist som muligt, da jeg gør brug af en diktafon (applikation på mobil) til at optage 

samtalen. 

 

Interviewets kvalitet 

Steinar Kvale (2015) har opsat 6 kvalitetskriterier, når det kommer til det semi-

strukturerede interview. De lyder: 

 

- Omfanget af spontane, righoldige, specifikke og relevante svar med interviewpersonen 

- De kortest mulige spørgsmål fra intervieweren og de længst mulige svar fra 

interviewpersonen. 

- I hvilken grad intervieweren følger op på og meningsafklarer de relevante aspekter af 

svarene. 

- At interviewet i vid udstrækning fortolkes under interviewet. 

- At intervieweren forsøger at verificere sine fortolkninger af interviewpersonens svar i 

løbet af interviewet. 

- At interviewet er ”selvrapporteret” / en historie i sig selv, som ikke kræver yderligere 

forklaringer. 

(Kvale 2015: s. 222) 

 

Jeg har så vidt som muligt prøvet at leve følge Kvales kvalitetskriterier. 

 

Interviewspørgsmål og opbygning 
Tilgangen til, hvordan jeg har båret mig ad med interviewene og udformningen af de 

tilhørende spørgsmål bærer præg af, at der interviewes både hhv. ansatte og en leder. 
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Det er selvfølgelig indlysende, at lederen ikke skal stilles de samme spørgsmål, som de 

ansatte, da det er de ansatte, og deres indre motivationsbehov, som denne opgaver 

handler om. 

De ansatte 

De ansatte er alle blevet stillet den samme række af spørgsmål (Se Bilag 3), der spørger 

ind til deres arbejdsdag og deres personlighed. Alle spørgsmål er forsøgt formuleret så 

neutralt som muligt uden nogle undertoner, da jeg jo ikke har haft i sinde at påvirke den 

ansattes overbevisning/mening, men at få et øjebliksbillede af deres eksisterende 

motivationsbehov. 

    For at skabe en sammenhæng til Heins model (2009) vil spørgsmålene være 

formuleret ud fra de forskellige motivationsfaktorer, der fremkommer af 

”primadonnaens motivationsprofil”. Dette er gjort for lettere at kunne undersøge præcist 

hvad der motiverer dem, og hvorvidt om de passer ind under ”primadonna-arketypen”, 

eller om de hælder mere til én af de andre arketyper. 

 

Spørgsmålene kan således deles op i grupper:  

Den første del af spørgsmålene består af en række indledende spørgsmål, der er meget 

åbne, for ikke at ”starte for hårdt ud”, og samtidig anspore samtalen ved at sætte en vis 

ramme for, hvad der vil blive snakket om. Her bliver der også spurgt ind til den ansattes 

egen opfattelse af tilgangen til kreativitet i sit arbejde. 

 

De efterfølgende grupper hænger sammen med primadonnaens motivationsprofils 

”kasser”; altså ”Eksistentielle Motivationsfaktorer”, ”Motivation – Emotionelle og 

Psykologiske Tilstande”, og til sidst ”Styrbare Motivationsfaktorer og Ledelsesmæssige 

Dyder”. Spørgsmålene følger nævnte kronologiske rækkefølge. 

 

Første gruppe af spørgsmål forsøger at afdække den ansattes forhold til et potentielt 

”kald”, og om de i nogen grad føler, at de har en ”søgen efter mening” gennem deres 

arbejde. Denne gruppe af spørgsmål er grundlæggende for primadonna-arketypen, da det 

spørger ind til noget ”eksistensrelateret” til den ansatte. Kaldet og meningen med 

arbejdet og lægger grundstenen for, hvad der motiverer medarbejderen (Hein 2009). 

 

Den anden gruppe af spørgsmål relaterer sig til den ansattes følelse af motivation og de 

tilhørende tilstande, som vedkommende føler, når de er motiverende. Her lægger 

spørgsmålene sig op af ”kick”, ”flow” og ”identitet” med det formål at undersøge selve 

følelsen af motivation, og i hvor stor en grad denne følelse relaterer sig til deres arbejde. 

Denne gruppe sammen med den første gruppe spørgsmål har til formål at klargøre, 

hvilken type person den ansatte er, og hvad der føles godt for dem. Det er disse grupper, 
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som nævnt tidligere (Se Teori-afsnit), der ikke umiddelbart er påvirkelige fra ledelsens 

side; de kan kun katalyseres og/eller banes vejen for (Hein 2009: s. 202). 

 

Den sidste gruppe spørgsmål relateres til den firkantede ”kasse” i primadonnaens 

motivationsprofil. Her spørges ind til faktorer, der kan påvirke medarbejderens 

motivation hvilket kan fortælle noget om, hvordan den ansatte gerne vil ”påvirkes” fra 

ledelsens side, og hvilke ledelsesdyder, som de finder motiverende, som altså passer til 

deres personlige værdisæt. Formålet med den sidste del er især at give et indtryk af, hvor 

godt et arbejde, ledelsen allerede gør, og hvordan man fra ledelsens side kan tilpasse sin 

strategi, for at ”ramme plet” og appellere til den ansattes indre motivationsbehov. 

 

Selvom spørgsmålene sigter efter Heins model (2009), så har samtalen været fri, og det 

er sket, at nogle spørgsmål blev dækket samtidigt.  

 

Jeg har i mine interviews forsøgt at undgå at anvende fagtermer inden for HR-verdenen 

så vidt som muligt for ikke at skabe forvirring, og fordi de ansattes opfattelse af diverse 

fagtermer potentielt har kunne være anderledes og måske endda helt forkerte, hvilket 

ville have givet et forvrænget resultat.  

 

Lederen 

Spørgsmålene til lederen kan opdeles i 3 grupper: Først er der blevet givet nogle 

indledende spørgsmål, der har skulle undersøge lederens umiddelbare indtryk af hvad 

”motivation” er, og hvilken formål der er med at motivere sine medarbejdere. 

     

Efterfølgende er der blevet spurgt ind til, hvilke udfordringer og hvilke muligheder, som 

lederen kunne forestille sig og/eller har oplevet, der er, når man skal motivere 

højtspecialiserede kreative medarbejdere, hvor der appelleres til deres indre motivation. 

Forud for disse to grupper spørgsmål beskrev jeg kort hvad jeg mente med ”indre 

motivation”, for at sikre mig, at vi havde samme grundlinje at snakke ud fra. 

 

Interviewet med lederen viste sig at være en langt mere ”åben samtale” frem for trinvist 

besvarede spørgsmål. Derfor var der flere spørgsmål, der blev dækket samtidigt i 

samtalen. 
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Analyse 
I dette afsnit vil den indsamlede data fra mine interviews blive analyseret. Først vil de 4 

interviews, der er foretaget med de ansatte ingeniører blive analyseret ved at 

sammenligne deres svar med ”primadonna-arketypen” og dens tilhørende 

motivationsprofil. Dette har som udgangspunkt til formål generelt at undersøge, hvordan 

den højtspecialiserede kreative medarbejder motiveres via indre motivationsfaktorer, 

men også at vurdere, hvorvidt de ansatte i mere eller mindre grad afspejler ”primadonna-

arketypen”.  

    Anden del af analysen vil omhandle interviewet med lederen, hvor jeg ud fra vores 

samtale vil komme med bud på, hvilke udfordringer og muligheder det kan føre med sig, 

når man skal motivere sine højtspecialiserede kreative medarbejdere via indre 

motivation. Dette besvarer mit underspørgsmål og er med til at give et lederperspektiv 

og lægge op til en videre diskussion af mulig udvikling af relevant ledelsesstrategi i 

fremtidig forskning. I denne opgave vil jeg, som en del af min konklusion, komme med 

enkelte anbefalinger, som en ledelse bør være opmærksom på, når det kommer til 

motivation af højtspecialiserede kreative medarbejdere, men mit mål er derimod ikke at 

udvikle en detaljeret ledelsesstrategi. 

 

En nødvendig observation 

Før jeg går i dybden med analysen, finder jeg det nødvendigt at præsentere 

motivationsprofilen, der mere detaljeret beskriver arketypen ”Præstationstripperen” (se 

Bilag 2); mere præcist den introverte udgave af præstationstripperen. Det finder jeg 

nødvendigt, da jeg efter at have analyseret min data har fundet, at et godt stykke hen ad 

vejen, så reflekterer flere af de ansattes svar til dels motivationsbehov relateret til 

præstationstripper-arketypen. Endnu en grund til at en redegørelse er nødvendig er, at 

begge arketyper i sig selv minder ret meget om hinanden, og flere af 

motivationsfaktorerne er næsten identiske med enkelte (dog skelsættende) undtagelser. 

Som nævnt i afsnittet ”Teori” ses arketypemodellen netop som en skala, der siger noget 

om, hvor villig den ansatte er til at bringe ofre; altså hvor meget tid og mental energi, de 

er villige til at investere i arbejdet. Præstationstripperen står netop som den næste på 

skalaen (fra venstre til højre) ved siden af primadonna-arketypen, og det er derfor, at de 

to arketyper i så stor en grad kan minde om hinanden. Der skal dog her gøres 

opmærksom på, at det kun er den udgave af præstationstripperen, der er ”introvert” 

(indadvendt), som der her er tale om, og det vil derfor kun være den udgave af 

præstationstripperen, der vil blive redegjort for nedenfor. 
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Grunden til, at der ikke er en detaljeret gennemgang af præstationstripper-arketypens 

tilhørende motivationsprofil i Teori-afsnittet er, som Hein )2009) beskriver det: ”… det 

er af flere årsager kun ”primadonnaen”, der fokuseres på. For det første er primadonnaen 

den mest arketypiske af de højtspecialiserede kreative medarbejdere. For det andet er det 

primadonnaen, der eksisterer flest fordomme og myter omkring, samtidig med at der er 

mindst empirisk baseret viden og teori netop om denne arketype. Og for det tredje 

beskæftiger den motivationsteori, der er udviklet, sig primært med primadonnaen som 

arketype” (Hein 2009: s. 198). Jeg har derfor forud for analysen,  haft det indtryk, at det 

var tilstrækkeligt at redegøre for primadonna-arketypens motivationsprofil alene i mit 

teori-afsnit, men jeg er først efterfølgende, efter at have analyseret mine interviews 

erkendt, at det er nødvendigt også at redegøre for den introverte præstationstripper for at 

skabe en bedre forståelse for min analyse og det endelige resultat. 

    Endnu et argument for det hidtil eksklusive fokus på primadonna-arketype er, at Hein 

(2009) hævder, at når det kommer til ledelsesstrategi, så tager Præstationstripper-

arketyper ikke skade af at blive ledet, som man ville lede en primadonna-arketype.  

 

(Se Bilag 2).  

 

Når der nedenfor nævnes ”præstationstripperen” udelukkende refereres til den introverte 

præstationstripper 

 

På den introverte præstationstrippers motivationsprofil er det mest iøjefaldende, at der 

ikke er nogen cirkel for de ”eksistentielle motivationsfaktorer”. Det skal vise sig at være 

én af de afgørende forskelle, når det kommer til at skelne mellem primadonna-arketypen 

og præstationstripperen, hvilket uddybes nedenfor. Derudover finder man dog flere 

ligheder i de to andre ”kasser”, både den anden cirkel ”Motivation – Emotionelle og 

psykologiske tilstande” og i den firkantede kasse i midten ”Styrbare motivationsfaktorer 

og ledelsesmæssige dyder”. 

    Den introverte præstationstripper stræber efter 3 motivationsmæssige tilstande. Som 

det fremkommer af navnet, så er det den ansattes egen præstation, som han/hun drages 

af med det mål at opnå ”flow”, hvilket tilknyttes den indre arbejdsproces, hvor den 

ansatte fordybes i sit arbejde. Lige som primadonnaen relateres følelsen af flow til dét, at 

være helt fordybet i sit arbejde, men til forskel er det ikke en tilstand, som 

præstationstripperen opnår ved at blive presset ud af sin comfort-zone af en leder (som 

det er tilfældet med primadonnaen), det er noget som præstationstripperen selv opnår på 

egen hånd. På samme måde som primadonnaen, så stræber præstationstripperen 

ligeledes efter at føle et ”kick”. For præstationstripperen opleves ”kick”, når den ansatte 

formår at ”knække en faglig nød”, men også ved at stille sig selv nye og sværere 
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opgaver, så den ansattes præstation hele tiden øges. Primadonnaen sætter også stor vægt 

på sin egen faglighed og dets videreudvikling, men dette er anderledes da primadonnaen 

oplever sit kick ved at vedkommende gør en forskel for andre, hvilket er i forlængelse af 

præstationen, men ikke direkte relateres til præstationen som kilden til kicket. 

Primadonnaens kick relateres nemlig til ”kaldet” og vedkommendes søgen efter mening 

(Se Teori).  

    Præstationstripperen er drevet af sin nysgerrighed til fagligheden, og det er for 

ham/hende den kreative del af arbejdsprocessen, der er den primære motivationskilde. 

Hein (2009) nævner dog, at præstationstripperen ikke er fuldstændig ligeglad med, 

hvorvidt arbejdet gør en forskel eller ej, men det er ikke en motiverende faktor, der kan 

udløse et kick (djoef.dk) 

 

Når man så kigger på den firkantede kasse, der handler om hvad man fra ledelsens side 

kan gøre for at få præstationstripperen til at opnå følelsen af motivation, så finder man 

igen ligheder til primadonnaen.  

    Som udgangspunkt kræver præstationstripperen ikke en særlig aktiv ledelse, da det 

vedkommende primært har brug for, er masser af autonomi og plads til selvledelse. Man 

kan sågar sige, at præstationstripperens behov for autonomi end er større end 

primadonnaens behov, da præstationstripperen netop selv har behov for at definere sine 

egne arbejdsopgaver for at opnå ”flow”, hvor primadonnaen har brug for at blive 

skubbet ud af sin comfort-zone fra ledelsens side. Præstationstripperen udfordrer sig 

selv, og al den inspiration, som vedkommende har brug for, skal han/hun nok selv 

opsøge, men ikke fra ledelsen, men derimod fra sine kollegaer, som præstationstripperen 

selv opsøger og sparrer sine ideer med. Det ledelsen bør gøre er at læne sig tilbage og 

lade præstationstripperen dyrke sine netværk, når det kommer til feedback. Som 

primadonnaen har præstationstripperen også brug for ”skærmende lederskab” og 

”authentic alignment” fra ledelsens side, men sammenlignet med primadonnaen, hvor 

disse faktorer udføres for at skabe forbindelsen til primadonnaens ”eksistentielle 

motivationsfaktorer” (Kald og Søgen efter mening), så udføres skærmende lederskab og 

authentic alignment primært for præstationstripperen i forhold til den ansattes  behov for 

fordybelsen i arbejdet, der er nødvendigt for at opnå ”flow” (præstationen) (djoef.dk). 

Det eneste tidspunkt, hvor ledelsen egentlig har brug for at træde til, er hvis 

præstationstripperen engagerer sig i en arbejdsopgave, der ikke stemmer overens med 

virksomhedens mål (Ibid.) 

 

De største forskelle mellem primadonnaen og præstationstripperen er således, at 

primadonnaens motivationsgrundlag fastsættes af de eksistentielle motivationsfaktorer; 

altså kaldet og søgen efter mening. Hvor primadonnaen har et behov for at gøre en 
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forskel, hvilket er den drivkraft, der motiverer. For præstationstripperen er det 

præstationen og arbejdsprocessen i sig selv, der er grundlæggende motiverende; her 

handler det om den faglige succes og selvudvikling. Primadonnaen går også op i sin 

faglighed og selvudvikling, men det er igen med det formål at følge sit ”kald”, og kunne 

præstere sit ypperste fog leve op til kaldet; til en vis altruistisk grad. Den anden mest 

skelsættende forskel er, at primadonnaen har brug for ledelsens involvering til bl.a. at 

opnå sin ”flow ”-tilstand, og det er også hos ledelsen (dog ikke udelukkende), at den 

ansatte finder inspiration. Begge arketyper har et stærkt behov for autonomi, men 

primadonnaen efterspørger i højere grad en fastere ramme, så længe at argumentationen 

er af fagligt baseret, og de kan se sammenhængen til deres kald gennem klientens krav. 

 

De 4 ansattes motivationsbehov 

 

Muligheden for kreativitet: 

    Over hele linjen beskriver de ansatte, hvordan de alle har rigtig god plads i deres 

arbejde til at være kreative. Med hensyn til deres autonomi beskriver de alle sammen, 

hvordan de efter at have mødt på arbejde stort set selv har tid og autoritet til selv at 

planlægge deres arbejdsdag ved selv at bestemme, hvilke arbejdsopgaver de vil 

prioriteter først. Det skal dog nævnes, at de ansatte ikke finder på deres egne opgaver 

selv ud af den blå luft; det er arbejdsopgaver, som enten kommer via mails, fra 

kollegaer, eller via møder. Alle de ansattes autonomi bærer præg af, at de har møder 

hver uge (ikke nødvendigvis de samme møder som hinanden), og at ved disse møder 

bliver aktuelle problemer og arbejdsopgaver diskuteret. Dette danner selvfølgelig en vis 

arbejdsramme for de ansatte, men inden for den ramme er de ansatte frie til selv at 

bestemme deres faglige tilgang til opgaven, og hvordan de vil prioritere. Der er kun én 

af de ansatte, der indikerer, at møderne kan være på bekostning af selve 

arbejdseffektiviteten, men ikke desto mindre, så er alle enige om, at de alle besidder 

autonomi nok i deres arbejde. 

    Mht. til deres autonomi hælder de ansatte mest til værende primadonna-arketyper, da 

de nyder at have meget autonomi, men at de samtidig også er glade for en vis 

arbejdsramme samt en opgaveformulering, der lægger vægt på et kundefokus, og som 

gerne indeholder detaljer specificeret af kunden selv. En ansat udtrykte bl.a. frustreret at 

” Sometimes the client doesn’t always have specific requirements. Later, the customers 

can say “no we don’t want this” because they weren’t specific initially”, hvilket vidner 

om, at der er et behov for kendskab til kundens krav. 

 

En god dag: Til gengæld, når de ansatte bedes beskrive ”en god arbejdsdag”, så får man 

associationer til præstationstripperen. Her beskriver de ansatte nemlig, hvordan det er en 
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god dag, når man i sit arbejde når videre i en arbejdsopgave, og får et ”gennembrud”. 

Her forstås der er en ”faglig nød”, der knækkes i løbet af arbejdsprocessen. Dog er der 

en enkelt ansat, der mener, at en god dag også associeres med at takket være en 

arbejdsindsats, så ” bliver det nemmere fremadrettet pga. det man har lavet; det er fedt”. 

Konteksten er her, at denne ansattes drivkraft består i at tjene sine kollegaer, da 

vedkommende arbejder med procesoptimering, og kollegaerne i den forstand er hans 

”klienter”.  

    Det kan her diskuteres, hvorvidt spørgsmålet er lidt for uspecificeret, da ”en god dag” 

ikke nødvendigvis relateres til det at få et ”kick” (det spørgsmål kommer længere nede).  

Der er her tale om ét af de indledende spørgsmål, og selvom det er relevant, så går det 

ikke helt i dybden med hvad der præcist motiverer den ansatte; det lægger tonen an. 

 

De eksistentielle motivationsfaktorer 

 

Drivkraften i arbejdet: 

    Det er først og fremmest vigtigt at bemærke, hvorvidt de ansatte overhovedet mener, 

at de føler en drivkraft i deres arbejde, da dette relatere sig til ”kaldet” og er unikt for 

primadonna-arketypen. 

    3 ud af 4 ansatte er i stand til at sætte ord på, hvad deres drivkraft er, hvor den 4 

formulerer, at han gerne vil gøre et godt stykke arbejde. De andre 3’s svar bærer alle 

præg af at have et altruistisk formål. Flere nævner, at deres drivkraft i deres arbejde er, 

at de gerne vil være med til at skabe revolutionær teknologi og kontribuere til den 

teknologiske udvikling med det formål at komme folk til gavn verden over ” 

contributing to the evolution of technology through my work is a drive factor for me. 

Having an impact and making a difference”. Derudover nævner en ansat også, at hans 

drivkraft i sit arbejde er, at der skal være en form for bæredygtighed ved hans arbejde. 

Det betyder ikke nødvendigvis at selve produktet (et stykke elektronik lavet af metal 

eksempelvis) er bæredygtigt, men at dets endelige funktion er med til at fremme 

bæredygtigheden i verden ” Jeg går også selv meget op i, at vores teknologi har nogle 

”grønne formål” og er bæredygtigt i sidste ende”. To af de ansatte, der bl.a. arbejder 

med procesoptimering for produktionen, nævner begge, at de også drives af at kunne 

”tjene” sine kollegaer, ved at gøre deres arbejde lettere ved at forbedre arbejdsprocessen 

i produktionen. Hermed ses (for 2 af de interviewede) de andre kollegaer som en klient i 

sig selv, og det er ikke den sociale anerkendelsen fra kollegaerne de søger, men 

simpelthen at facilitere deres arbejde og gøre en forskel for dem, hvilket er altruistisk.  

    Med undtagelse af en enkelt medarbejder så var alle ansatte i stand til at identificere 

en drivkraft (et kald) i deres arbejde, der bærer præg af at tjene højere formål end dem 
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selv. Hermed kvalificerer størstedelen af de ansatte sig allerede til at være primadonna-

typer, da de eksistentielle motivationsfaktorer er en forudsætning for primadonaen. 

 

Det at gøre en forskel: 

Yderligere bekræftelse af fornemmelsen af ”kaldet” hos de ansatte opnås, når der 

spørges ind til, hvorvidt de mener, at deres arbejde gør en forskel for andre og hvor 

meget dette betyder for dem selv. 

    Samtlige medarbejdere er overbeviste om, at deres arbejde er med til at gøre en 

forskel for andre mennesker. Der er en udbredt forståelse, at produktet i sidste ende har 

en betydningsfuld indvirkning på klienten, og at dette er grundet deres indsats. En ansat 

beskriver: ” Ja, jeg mener mit arbejde gør en forskel. Jeg ville have svært ved at kunne 

se mig selv i et arbejde, hvor jeg ikke gjorde en forskel. Jeg vil gerne sætte mig præg på 

verden”. Vedkommende har endda svært ved at forestille sig, hvordan et arbejde ville 

være uden at gøre en forskel for andre, hvilket vidner om en primadonna-arketype. Til 

trods for, at samtlige medarbejdere er bevidste om, at indsatsen gør en forskel, så er en 

ansat, der ikke nødvendigvis mener, at det er det absolut vigtigste. Dette tager en smule 

af glansen, men ikke desto mindre afspejler den ansatte stadig overvejende 

primadonnaen. En anden ansat nævner dog, at til trods for, at han er bevidst om, at han 

gør en forskel, så er det ikke altid at klienten gør dem opmærksom på det. En mangel 

herpå kan umiddelbart løses fra ledelsens side ved at forhøre sig hos klienten og 

rapportere tilbage til de ansatte.  

 

Arbejdet tjener et højere formål: 

    Selvom ikke alle ansatte, da de blev udspurgt til drivkraften, nævnte bestemte højere 

formål, så er det tydeligt, at alle er klar over, at deres indsats tjener et højere formål via 

virksomhedens produkter, da de er med til at forbedre forholdene og effektiviteten i 

andre brancher verden over, hvor deres produkter anvendes. Samtlige medarbejdere 

mener også, at dette er vigtigt for dem, men der er igen en enkelt medarbejder, der ikke 

nødvendigvis mener, at det er ”Alpha omega”. Der forstærkes igen her forbindelsen til 

primadonna-arketypen til trods for en enkel ansat, der dog stadig tillægger det højere 

formål en vis værdi. 

 

Søgen efter mening og engagement: 

Engagement i dit arbejde er dét, der skaber mening for den ansatte (Hein 2009: s. 205), 

og det viser sig hos samtlige medarbejdere, at det er vigtigt, at for at de føler sig 

engagerede i en arbejdsopgave, så skal der bl.a. være et kundefokus: ” Der skal være 
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kollegaer eller kunder, der skal værdsætte ens arbejde. Der skal være en kunde, der 

anerkender dét man har lavet”. En anden ansat siger: ” Hvis opgaven f.eks. er løst 

defineret, så bliver jeg ikke altid så engageret”, hvilket netop understreger, at 

vedkommende skal kunne se og identificere sig med opgavens formål igen med fokus på 

klientens krav til opgaven, hvilket netop kendetegner primadonnaens behov.  

    Over hele linjen er de ansatte også enige om, at deres arbejde kræver disciplin. Der 

følger en del ansvar med, når de gives så meget frihed, og med et ønske om 

selvudvikling, så er de ansatte nødt til at være disciplinerede, så de kan præstere deres 

ypperste og gøre brug af deres faglighed. Det er disciplinen, der gør at de ansatte kan 

vedligeholde deres engagement, hvilket netop er i forbindelse med deres søgen efter 

mening og dermed en del af deres eksistentielle motivationsfaktorer ” We are given a lot 

of freedom here, so you need to stay focused on your work to perform your best.” 

 

Motivation: Emotionelle og psykologiske tilstande 

 

Den ultimative følelse af glæde/tilfredshed, ”kicket”: 

Man skulle tro, at eftersom, at det hidtil har ladet til, at de ansatte pænt afspejler 

primadonna-arketypen, at et så essentielt punkt, som ”kick” også ville gå lige i skabet og 

relatere til primadonnaen, men det er på overraskende vis ikke tilfældet. 

    Samtlige 4 medarbejdere beskriver, hvordan de alle forbinder et ”kick” i forbindelse 

med færdiggørelsen af en arbejdsproces, færdiggørelsen af et projekt, eller et 

gennembrud i løbet af selve arbejdsprocessen. Der er endda en ansat, der lægger vægt 

på, at det er sammenligningen med, at han har overgået en kollegas tidligere arbejde, der 

udgør hans kick: ” One time when I made a spectrometer. It was a spectrometer that had 

already been made by a former colleague, but I was able to make another one that was 

much simpler and much cheaper to produce, while still performing the same. I spent a 

few months on this but at the end the feeling was like “wow”. The feeling that I was able 

to surpass my colleague”. En anden ansat formulerer sig således: “ Når en opgave i 

sidste ende lukkes. Når det bare har spillet bagefter. Jeg havde et større projekt for nogle 

år tilbage, hvor vi bare havde skilt alt ad; noget som ingen havde rørt ved i 15 år, som vi 

så fik samlet igen og optimeret. Det var fedt. Op til det punkt, hvor vi fandt løsningen 

var det til gengæld også ret nervepirrende.   Det er en forholdsvis sjælden følelse.”. Der 

er kun én af de 4 ansatte, der foruden at nævne et kick relateret til selve 

arbejdsprocessen, også har oplevet et kick ved at der var en synlig forskel for klienten: ” 

Også fordi jeg synligt kunne se, at det havde en indflydelse på vores processer, så det 
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kunne reducere tidsforbrug mm. ”. Her skal igen forstås, at vedkommende arbejder med 

procesoptimering for produktionsafdelingen og hans egentlige klient er sine kollegaer, 

hvis arbejde han gør nemmere. Ikke desto mindre er dette forbundet til selvsamme 

ansattes drive og bør derfor gælde som en motivationsfaktor gældende for primadonna-

arketypen. 

    Det er interessant at se, at det rent faktisk, for de fleste, er et kick, der afspejler 

præstationstripperen, da kicket sættes i forbindelse med arbejdsprocessen og 

”gennembruddet” enten i form af at komme videre midt i arbejdsprocessen, eller at 

afslutte projektet. Den faglige nød knækkes, og det føles fantastisk. Dog skal man huske 

på, at ”kick” ikke er den eneste motivationstilstand, som de ansatte efterstræber. 

    Dette punkt i analysen er første gang, hvor der for alvor kan stilles spørgsmålstegn 

ved, hvorvidt man som højtspecialiseret kreativ medarbejder kun kan tilhøre én 

arketype. Analysens følgende resultater vil derfor være med til yderligere at vurdere, 

hvorvidt, det rent faktisk er muligt at afspejle mere end én arketype, og dermed om det 

er nødvendigt for en ledelse at tage højde for mere end én motivationsprofil, der 

kendetegnes af forskellige motivationsfaktorer. 

 

Den fordybede arbejdsproces ”Flow”: 

    Flow kendetegnes ved den ansattes fordybes i arbejdsopgaven, hvor både tid og sted 

går lidt i baggrunden. Det er dér, hvor den ansatte er mest effektiv i sit arbejde. Flow 

kendetegner både primadonnaen og præstationstripperen, men skellet findes i ”hvordan” 

den ansatte opnår denne følelse. Primadonnaen opnår denne følelse ved at blive presset 

ud af sin comfort-zone af ledelsen, hvor præstationstripperen derimod opnår flow på 

egen hånd via fordybelse i arbejdet og de udfordringer, som den ansatte selv definerer. 

    Først og fremmest er ”flow” en følelse, som samtlige af de ansatte kender til. De kan 

alle sammen genkende følelsen af at være så absorberet i deres arbejde, at de delvist 

glemmer tid og sted. Det skal dog siges, at der i spørgsmålet ikke svares på ”hvordan” 

denne følelse af flow opnås med undtagelse af en enkelt ansat, der kommer en smule ind 

på kilden til sit flow: ” Men nogle gange tvinger jeg mig selv lidt ned i en fordybelses-

”ting”, for det har jeg brug for, for at løse opgaven”. Her lægger vedkommende vægt på, 

at det er ham selv, der fremprovokerer flow, i dette eksempel tilsyneladende ud af 

nødvendighed. Derudover bliver flow også af de ansatte sat i sammenhæng med 

arbejdets sværhedsgrad, men dette afklarer ikke, hvorvidt det er ledelsen, der har krævet 

en svært stykke arbejde udført, eller om det er den ansatte selv, der har defineret en 

meget svær opgave. 
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    Alle de ansatte kan dog genkende, at det er, når de oplever et flow, at det er dér de 

føler sig mest effektive i deres arbejde. Samtidig er det også en følelse, som alle de 

udspurgte har forbundet med en god følelse. 

    Et andet spørgsmål, der forsøger at spørge ind til ”flow” (sp. Nr. 17) hvorvidt den 

ansatte føler sig udfordret i sit arbejde kaster dog lidt mere lys over ”hvor” følelsen 

kommer fra. Spørgsmålet er ment som relateret til udfordringer fra ledelsens side, men 

ved nærmere eftertanke kan den ansatte vel godt føle sig udfordret i passende grad 

grundet sig selv. De ansatte mener at de bliver udfordret i deres arbejde i en enten 

generel, eller passende grad. Ud fra de fleste ansattes svar er det svært at spore, hvorvidt 

det egentlig er ledelsen, som selve udfordringen kommer fra, men der er én ansat, der 

antyder, at det er udfordringer, som han ikke selv har orkestreret: ” Det er steget gradvist 

på det seneste. For tiden synes jeg bestemt, at jeg bliver udfordret”. Der spørges 

specifikt i den sidste gruppe spørgsmål ind til, om deres leder er god til at presse dem ud 

af deres comfort-zone, hvilket nok kan give en stærkere forståelse for præcist, ”hvordan” 

flowet opstår. 

    Uden helt at vide, om det er ledelsens udfordringer, der fremprovokerer følelsen af 

”flow”, eller om det er den ansatte selv, så er det svært at vurdere, om lige denne 

motivationsfaktor kendetegner primadonnaen, eller præstationstripperen. Det vil 

muligvis afklares længere nede i analysen. 

     

Medarbejderens værdier og identitet: 

    Selvom jeg har forsøgt at præsentere mine spørgsmål neutralt, uden at give dem nogle 

form for undertoner, så skulle man alligevel tro, at dét ikke at have en adskillelse 

mellem sit arbejds- og privatliv er en negativ ting. 

    Samtlige af de ansatte hævder at de har en adskillelse mellem deres arbejds- og 

privatliv, men dette er til trods for, at de alle sammen i en større grad erkender, at de 

tænker på arbejdet når de kommer hjem. Størstedelen lægger vægt på, at når de er 

hjemme, så er de hjemme. Der bliver ikke besvaret arbejdsmails, eller taget 

arbejdsrelaterede opkald medmindre det er nødvendigt. Flere erkender samtidig, at de, 

hvis de skulle få en god ide til en arbejdsopgave derhjemmefra, skriver den gerne ned og 

tager ideen med på arbejde; ” Sometimes when I’m home I can think about how to solve 

problems at work. Sometimes I write notes at home”. En anden medarbejder siger: ”… 

Men på vej hjem i toget kan jeg godt arbejde lidt … Men altså, hvis jeg får en ide, så 

skriver jeg det ned. Det er noget jeg tænker på; jeg kan også drømme om det”. Det lader 

til, at de fleste har lidt svært ved at give slip på arbejdstankerne. 
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    Endnu klarere står det til, at de ansattes arbejde er en stærk del af deres identitet, når 

det kommer til, hvilke arbejdsrelaterede værdier de har, og hvorvidt de kan føres over i 

deres.  

    Først og fremmest svarer alle de ansatte klart ”ja” (nogle endda i høj grad), at deres 

arbejde er den del af deres identitet. En enkelt formulerer sig lidt anderledes og siger: ” 

Altså, jeg identificerer mig med at være ”ingeniør”. Jeg har også de samme værdier i mit 

private, som på arbejdet”. Og i forlængelse af udtalelsen om værdier, så kan de ansatte 

også genkende, at deres arbejdsværdier føres over i privatlivet. ” De værdier jeg 

tillægger mit arbejde, tillægger jeg også mig selv personligt. Jeg identificerer mig selv 

som ”ingeniør” også privat. Jeg opsøger også den type viden i min hverdag” og ” A very 

big part I would say. I like to talk about my things. As an example, I play guitar and I 

can spend a lot of time trying to optimise and adjust the sound to find the best sound. I 

can spend hours on that. The process of optimisation makes me happy. In a high degree” 

er begge udsagn, der vidner om deres arbejdsværdiers stærke forbindelse til deres 

identitet og privatliv. 

    For primadonnaen er arbejdet den primære kilde til tilfredshed og identitet, hvor det 

for præstationstripperen i mindre grad lader sig identificere med sine arbejdsværdier. 

Hvis præstationstripperen identificerer sig personligt med sine arbejdsværdier, så er det 

primært forbundet til egen præstation, og ikke til et ”kald”, som det er tilfældet for 

primadonnaen. Det er lidt blandet, hvad de ansattes værdier forbindes til: for én ansat, 

synes det, at værdierne forbindes stærkt til præstationen via passionen for selve 

optimering. For andre ansatte er der en klar forbindelse til klienten ” Jeg sætter også 

dialog med kunden rigtig højt, også igennem produktionsforløbet”.  

    Det antydes hermed, at der både er motivationsfaktorer, der kendetegner både 

primadonna—arketypen og præstationstripperen. Størstedelen af de ansatte synes dog at 

hælde mere i retningen af primadonnaen mht. identitet og værdier. 

 

Styrbare Motivationsfaktorer og Ledelsesmæssige Dyder 

Det skal igen understreges her, at ifølge Hein (2009), så er det ikke muligt for ledelsen at 

skabe nye eksistentielle motivationsfaktorer, eller motivationstilstande (de to cirkler i 

motivationsprofilen); det er kun muligt at katalysere de allerede eksisterende 

motivationsbehov. Hvorfor er det så relevant at kigge nærmere på spørgsmålene relateret 

til modellens tredje kasse? Fordi at alt efter, hvordan de ansatte reagerer på 

virksomhedens strategiske tiltag, så kan det yderligere præcisere, hvilken arketype, som 

man har med at gøre og derefter justere sine motivationsstrategiske tiltag efter behov. 
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Det Skærmende Lederskab: 

    Både for primadonnaer og præstationstrippere gælder det, at de begge har brug for 

skærmende lederskab, så de ikke demotiveres af bureaukratisk managementsnak, der 

ikke har nogle som helst faglige argumenter bag sig. Begge arketyper har i den forstand 

behov for at blive ”beskyttet” af ledelsen mod beslutninger, eller i hvert fald argumenter 

for bestemte beslutninger, der er af en rent praktisk karakter. Det kan være svært at 

skelne mellem, præcist hvilket behov de 2 arketyper har, der påkalder sig denne 

påpasselighed, men der er ikke desto mindre en forskel. For præstationstripperen tjener 

skærmende lederskab det formål, at den ansatte får fred til sin fordybelse i arbejdet, der 

netop leder til følelsen af ”flow” for vedkommende; det kan netop være en mangel på 

fagligt retoriske argumenter, der forhindrer den ansatte i at fordybe sig i sit arbejde, men 

i stedet skaber frustration for den ansatte, der på den måde ”forhindres” i at opnå sit 

flow. Primadonnaen har også brug for at kunne se en mening, når ledelsen vil foretage 

ændringer i arbejdsprocessen, og/eller fastsætte et bestemt fokus for en opgave. Hvis 

ikke der bliver skabt faglig forståelse for en ændring, så kan det for primadonnaen 

betyde, at vedkommende ikke kan se en forbindelse til sine eksistentielle 

motivationsfaktorer. Dvs. det er ikke nødvendigvis behovet for total autonomi, som 

primadonnaen har brug for; primadonnaen skal bare kunne se, at der stadig er en mening 

med arbejdet/ændringen, så han/hun stadig er tro mod sit kald. 

    Samtlige interviewede ansatte mener, at der (om nogen) kun er en kort distance 

mellem de ansatte og lederne. Der hersker ikke en følelse af ”os vs. dem”. Dette faktum 

siger som udgangspunkt kun noget om, hvor gode ledelsen egentlig er til at skabe 

forståelse for deres ledelsesstrategi, altså deres evne til at udføre ”skærmende 

lederskab”, men det indikerer ikke nødvendigvis noget om de ansattes arketyper på 

deres svar. 

    Dog, når de ansatte bliver spurgt, om ledelsen lægger mest vægt på ”økonomi eller 

faglighed”, så nævnes det flere gange, at de ansatte føler, at der nogle gange godt kan 

træffes beslutninger baseret på argumentation, der er økonomisk baseret ”I think the 

management gives more weight to the importance of the skills/professionalism. But 

sometimes they also shift the balance a bit”. Ikke desto mindre lader det til, at der er 

forståelse blandt de ansatte. Det lader ikke til at de ansatte bliver demotiveret i en sådan 

grad, at det går ud over deres motivationsbehov, da de enten stadig kan se en forbindelse 
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til deres kald (primadonnaen), eller stadig føler sig i stand til at fordybe sig i 

arbejdsprocessen (præstationstripperen). 

 

At gå på kompromis – acceptabelt, eller skændsel: 

    En smule u forlængelse af ledelsen evne til at skærme de ansatte for ændringer, de 

ikke er enige i grundet manglende faglig argumentation, finder man ”authentic 

alignment”. For at undersøge dette nærmere er de ansatte spurgt, om de føler de har 

oplevet at gå på kompromis med en opgave, og hvordan det har følt. 

    Alle medarbejdere bortset fra én har oplevet, at de har måtte gå på kompromis med en 

arbejdsopgave. Men det lader ikke umiddelbart til, at det er til den store frustration for 

medarbejderne, da der ved disse kompromiser er blevet skabt en kollektiv forståelse for 

den pågældende beslutning ” Ja det har jeg oplevet. Men igen, det er en prioritering. Der 

er et forbedringspotentiale mange steder, men det er noget, der bliver skabt en kollektiv 

forståelse for, hvorfor, at man er nødt til at begrænse sig nogle gange. Mit indtryk er, at 

de beslutninger, der så bliver taget, netop tages på baggrund af input fra medarbejderne”. 

Igen kan det være svært at skelne. Én ansat lufter dog sin frustration og siger: ” Ja det 

har jeg oplevet. Jeg har før sagt ”jeg er ikke tilfreds med den her måling”, og det ikke 

har mødt de krav, der er blevet sat, men at det alligevel har fået et ”go” (grønt lys) … 

Det synes jeg ikke er det fedeste. Jeg synes ikke om, at vi leverer et produkt til kunden, 

som ikke performer som det skal”. Dette er meget interessant, fordi dett eneste eksempel 

på frustration i anledning af et kompromis, er forbundet til kunden. Dette faktum vidner 

om, at det er den ansattes ”kald”, der gås på kompromis med, og det er ikke en ærgrelse 

over ikke at kunne have ”præsteret”, hvilket en præstationstripper ville have lagt vægt 

på. 

    Ved både skærmende lederskab og authentic alignment er det svært at skelne mellem 

primadonnaen og præstationstripperens reaktioner. Men det lader til, at disse ansatte 

både er i stand til at kunne acceptere kompromiser og begrænsninger af deres 

arbejdsramme, så længe at det ikke er ændringer, der forstyrrer deres ”kald”, og at de 

stadig føler, at ændringen stadig har kundefokusset intakt. En præstationstripper ville 

sandsynligvis have større tendens til frustration, da den mindste begrænsning vil være en 

dæmper på deres arbejdsproces og fordybelsen, som de stræber efter. Primadonnaen har 

skam også et behov for fordybelse, men så længe at de kan følge deres kald, er de til en 

vis grad villig til at indgå kompromiser. 

 

Behovet for Feedback: 
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    Når det kommer til feedback, så er de ansatte splittet lidt .2 foretrækker at modtage 

ros for sin indsats, hvor 2 andre foretrækker den konstruktive kritik. Ikke desto mindre, 

mener de alle, at det er via den konstruktive kritik, at de kan udvikle sig rent fagligt. 

    For primadonnaen er ros ikke en nødvendig ting, men det er stadig velkommen, så 

længe, det kommer fra en leder, som de respekterer og føler sig inspirerede af. 

Primadonnaen har også brug for regulær konstruktiv kritik, da det er vigtigt at kunne 

forbedre sig, så man hele tiden kan yde sit ypperste. Præstationstripperen kan til en vis 

grad sige det samme, men denne videreudvikling er forbundet med at kunne stille sig 

selv nye og sværere opgaver, hvor primadonnaen først og fremmest vil fokusere sin 

faglige udvikling med henblik på at tjene sit kald i højere grad. Umiddelbart hælder de 

fleste ansatte mod primadonna-arketypen, da behovet for den konstruktive kritik fra 

ledelsen netop kan sættes i forbindelse med primadonnaens behov for at udfordres ud af 

sin comfort-zone af lederen. Der er dog én af de ansatte, der specifikt nævner: ” Tja, 

altså, det har jeg kollegaer til. Der har jeg en sparring med kollegaerne”, hvilket netop 

kendetegner præstationstripperen, der kun søger inspiration hos sine kollegaer, og ikke 

hos ledelsen. 

 

Lederen som motivationskilde: 

    Når det kommer til, hvorvidt de ansatte føler sig inspirerede af deres ledere, så er der 

kun én der siger ja. De ansatte lægger måske en lidt mere højtidelig betydning til ordet 

”inspiration”, fordi de siger, at de respekterer alligevel deres ledere, typisk grundet nogle 

kompetencer, de ikke selv besidder; men de vil ikke gå så langt og sige at de er 

”inspirerede”. Når de så alligevel bliver spurgt, om de kan mærke deres lederes passion, 

så er der alligevel 3 ud af 4, som kan mærke den. For primadonnaen er det en 

motivationskilde at føle sig inspireret af sin leder, da det bl.a. er via inspiration til 

lederen, at primadonnaen kan bringes ud af sin comfort-zone og opnå følelsen af flow. 

Det faktum, at størstedelen af de ansatte ikke føler sig inspirerede af deres ledere, kan 

enten være et udtryk for, at man fra ledelsens side ikke har formået at tilpasse dén 

ledelsesdyd endnu, eller også, at der er nogle ansatte, som udelukkende finder 

inspiration hos sine kollegaer, hvilket ville passe bedre til præstationstripperen. 

    I forlængelse af et tidligere spørgsmål, hvorvidt de ansatte følte sig udfordret i deres 

arbejde, bliver de i spørgsmål nr. 27 (se Bilag) spurgt specifikt ind til, om de mener, at 

deres ledere formår at bringe dem ud af deres ”comfort-zone” via de udfordringer, som 

lederne stiller de ansatte. Størstedelen af de ansatte siger, at deres leder formår at presse 

dem ud af deres comfort-zone, og samtlige medarbejdere, selv dem, der ikke mener 
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deres leder er lige god til det, føler at det er rigtig godt, når det lykkedes. Der er én ansat, 

der bl.a. synes det er svært selv at bringe sig selv ud af sin egen comfort-zone og endnu 

en medarbejder, der endda undrer sig over at være overladt til sig selv til at definere 

opgaver nogle gange. Samtlige medarbejdere vil da også kun efterspørge, at lederne 

yderligere presser dem ud af deres comfort-zone, da det er dér de føler sig mest effektive 

og selvudviklende. 

    Hermed gives et stærkt overordnet indtryk af, at selvom ikke alle ledere er lige gode 

til at udfordre de ansatte og presse dem ud af comfort-zonen, så er det noget de 

foretrækker, og de foretrækker at udfordringen sker via lederen, og ikke dem selv. Dette 

har en klar sammenhæng med primadonnaens behov for at opnå motivationstilstanden 

flow, da det er lederen, der presser primadonnaen ud af sin comfort-zone. 

    Når det kommer til lederens generøsitet (se definition i Teori-afsnit), så udtrykker 

samtlige medarbejdere, at deres ledere er gode til at være åbne, og dele ud af deres egne 

tanker og de problemstillinger, som de selv vurderer relevante relateret til arbejdet. Dog 

er det kun halvdelen af de ansatte, der føler, at deres leder er opmærksom nok på 

betydningen af deres indsats og forstår vigtigheden af den.  

    Det er tydeligt, at de ansatte værdsætter, at deres leder formår oprigtigt at udvise 

værdsættelse af deres arbejdsindsats, og ikke forsømme hvilken betydning, som deres 

arbejde har for det endelige resultat og dermed klienten, hvilket spores til ”kaldet” for 

primadonnaen. Hvis de ansatte i større grad var præstationstrippere, så ville de ikke 

tillægge lederens generøsitet nogen særlig betydning. 

 

Delkonklusion 

Ved denne analyse af de interviewedes svar til de spørgsmål, der er baseret på 

motivationsfaktorer relateret til primadonna-arketypens motivationsprofil, så dannes der 

ikke ét entydigt billede af, at samtlige medarbejdere udelukkende kan defineres som 

primadonnaer uden nogle afvigelser. Det har vist sig, at det har været nødvendigt at 

gennemgå de motivationsfaktorer, der afspejler præstationstripper-arketypens 

motivationsprofil, og i hvilken grad disse faktorer adskiller sig fra primadonnaens. 

Nødvendigheden bundes i, at de ansatte på bestemte punkter i interviewet har udvist 

motivationsbehov, der netop relateres til præstationstripperens motivationsprofil. Når det 

er sagt, så kan det konkluderes, at de ansatte tilnærmelsesvist kan beskrives som 

”primadonna-arketyper med enkelte tilhørende præstationstripper motivationsbehov”. 

    Dér hvor de ansatte mest tydeligt afspejler primadonnaen er ved ”de eksistentielle 

motivationsfaktorer”. Størstedelen af de ansatte (3 ud af 4) er i stand til at beskrive deres 
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drivkraft, kaldet. Derudover kan alle ansatte godt se, at deres arbejde tjener et højere 

formål, og de udtrykker samtidig at dette er vigtigt for dem. For præstationstripperen er 

der ikke nogle ”eksistentielle motivationsfaktorer”, så man kan sige at de ansatte derfor 

grundlæggende er primadonnaer. 

    Ved den videre analyse af de ansattes motivationstilstande, så har både 

primadonnaens og præstationstripperen været så tætte på hinanden rent definitivt, at det 

vigtigste at analyserer har været, ”hvordan” de ansatte har opnået følelsen af hhv. ”flow” 

og ”kick”, og derudover hvad disse tilstande forbindes med for den ansatte; kaldet, eller 

selve arbejdsprocessen. Ved ”kick” var det præstationstripper-arketypen, der skinnede 

igennem, da samtlige medarbejdere forbandt det til følelsen ved et gennembrud i 

arbejdsprocessen, eller færdiggørelsen af et projekt. Som en tilføjelse (ikke en 

undtagelse), var der dog én medarbejder, der nævnte dét at få at vide, at arbejdet har 

gjort en forskel for klienten, udløser kicket. Ved følelsen af flow er der flere af svarene 

de ansatte gav, der indikerede, at det netop var en fordybelse, som de værdsatte, men 

også at det var noget, som lederen forårsagede. Det var også en tilstand, der muliggjortes 

uden for comfort-zonen. Afhængigheden af lederen her, er en indikator af 

primadonnaens motivationsfaktorer. Endnu en skelsættende observation var, at de 

ansatte identificerer sig med deres arbejde, og det er vigtigt for dem, at de kan spejle 

deres egne værdier i firmaets, hvilket er vigtigt for primadonnaen, som er nødt til at 

kunne identificere sit kald i sin arbejdsplads værdier. 

    Hele forholdet til ledelsen er også vigtigt for de ansatte, hvilket kendetegner 

primadonnaen, da de ansatte udtrykker funden inspiration hos lederen, og dem der ikke 

gør, efterspørger det. Behovet for, at llederens oprigtige forståelse for, at den ansattes 

indsats har gjort en forskel, og at lederen er generøs, står i kontrast til 

præstationstripperen, der kun føler behov for at sparre med sine kollegaer for inspiration. 

     

Hermed tegnes et billede af, at den højtspecialiserede kreative medarbejder primært 

motiveres ud fra motivationsfaktorer tilhørende primadonna-arketypens 

motivationsprofil med enkelte ”afvigelser”, der indikerer motivationsbehov relateret til 

præstationstripperens motivationsprofil. Det understreges derfor, at det som leder er 

nødvendigt at gøre sig bekendt med både primadonna-arketypen, præstationstripper-

arketypen og deres tilhørende motivationsprofiler. 

 

Ledelsesperspektivet – Udfordringer og Muligheder 
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I den følgende del af min analyse vil jeg snakke om det interview, som jeg havde med en 

leder, mere præcist, den administrerende direktør og HR-ansvarlige for den selvsamme 

virksomhed, som de ansatte kommer fra.  

    Interviewet er ikke struktureret på samme måde som interviewene med de ansatte, da 

de samme spørgsmål ikke ville være relevante, hvis stillet til lederen. De spørgsmål, som 

der er blevet stillet til lederen, er af en meget mere åben karakter. Spørgsmålene relaterer 

sig ikke direkte til Heins motivationsteori (2009), men de relaterer sig derimod mere 

generelt til den ”indre motivation”, og hvilke udfordringer og muligheder, der er rent 

ledelsesmæssigt, når man har med højtspecialiserede kreative medarbejdere at gøre. 

Lederen er ikke blevet introduceret for Heins teori (2009), men lederen er inden 

samtalen blev ledt ind på udfordringer og muligheder (dog først efter de indledende 

spørgsmål) blevet givet en meget kort beskrivelse af hvad ”indre motivation” drejer som 

om, for at danne et basisgrundlag for samtalen. 

    Eftersom lederen bl.a. er HR-ansvarlig og ikke ”bare” en fagteknisk mellemleder, så 

er lederens input kun endnu mere relevant, da det vil kunne give et øjebliksbillede af 

vedkommendes opfattelse af, hvordan den højtspecialiserede kreative medarbejder 

motiveres. Dette ”billede” vil jeg kunne sammenligne med den nye viden, som jeg har 

tilegnet mig ved hjælp af Heins model (2009) og de medarbejderinterviews, som jeg har 

foretaget, og give en vurdering af, hvorvidt nutidens ledere har en god forståelse for 

motivation af denne type medarbejder; en forståelse der enten er bagud, passende, eller 

forud for det resultat, som jeg har fundet via min opgave. Jeg er selvfølgelig klar over, at 

resultatet, både analysen af medarbejdernes motivationsbehov og lederens forståelse for 

motivationsbaseret ledelsesstrategi, ikke nødvendigvis er universelle, men at denne nye 

viden alligevel er relevant (se Videnskabsteori). 

    Baseret på analysen af medarbejderinterviewene og interviewet med lederen vil jeg 

være i stand til at komme med ledelsesstrategiske anbefalinger, der bør overvejes blandt 

ledere. Dette vil fremgå som en del af min konklusion til sidst i opgaven. 

     

Interview med leder 

 

Lederens opfattelse af ”motivation”  (indledende spørgsmål): 

    Selvom det er et forholdsvis bredt spørgsmål, så fortæller lederen, at han forbinder 

motivation med, at de ansatte ”har lyst til at gå på arbejde”. Han lægger yderligere vægt 

på, at der på arbejdspladsen skal være respekt for hinanden, da de bl.a. går meget op i 

hinandens personlige værdier. I forlængelse heraf hævder lederen endda, at de prøver at 
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”indrette arbejdspladsen efter de ansatte”, så de netop opnår en følelse af trivsel. Dette 

foregår primært via den store mængde frihed, som de ansatte gives. Udover sit fokus på 

trivsel, når det kommer til lederens forståelse for motivation, så handler det også om, at 

de ansatte skal ”… udrette nogle ting, som de måske ikke troede de kunne fra starten”. 

Her skaber lederen altså også forbindelse til den personlige videreudvikling blandt de 

ansatte, så de kan opnå større effektivitet i deres arbejde og dermed motiveres. 

    Yderligere til motivation nævner lederen også, at det er vigtigt, at de ansatte skal 

kunne se meningen i virksomheden, deres kollegaer og i deres produkt. Som eksempel 

nævner lederen, at deres produkter anvendes i mange forskellige brancher, hvor de gør 

en evolutionær forskel.  

    Når det kommer til motivation, så nævner lederen også mere specifikt, at det er vigtigt 

for ham, at de ansatte ”.. bliver presset til at lære nye ting…”, hvilket bl.a. understreger 

hans opfattelse af lederens aktive rolle. For at skabe motivation er det også vigtigt, ifølge 

lederen, at der skabes ”.. en god relation mellem leder og ansat”, hvor lederne skal være 

lyttende og relaterbare i forhold til de ansatte. 

 

Udfordringerne 

 

Afgivelsen af kontrol: 

    Lederen nævner, at det kan være en udfordring i sig selv, som leder, at skulle afgive 

en stor del af kontrol til sine medarbejdere, når de har et stort behov for frihed til at 

tænke kreativt. Hvis man ikke selv som leder kan trives med denne afgivelse, så kan det 

skabe problemer både i ledelsen og blandt de ansatte.  

    Samtidig med, at det er svært at afgive kontrollen, så kan der være nogle 

kvalitetsstandarder, som skal mødes for at opnå bestemte certifikater, der ”blåstempler” 

virksomheden og produkternes kvalitet. Det er dermed selve balanceringen af kontrol og 

afgivelsen af frihed til den ansatte, der kan være en svær udfordring. Det kan 

eksempelvis gå udover det anlagte budget, hvis en medarbejder vælger at gå videre med 

en ide uden at nævne det for ledelsen. Det er i denne forbindelse svært nogle gange at 

”aligne” den ansattes personlige ønsker med hvad, der er bedst for virksomheden. 

 

Den økonomiske begrænsning: 

    Budgetplanlægningen for en opgave kan være en udfordring, da der ikke er 

ubegrænset finansiering. Samtidig nævner lederen, at når man er meget fokuseret på 
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kunden og de krav vedkommende stiller, så kan man risikere, at der ikke er meget mere 

budget til at gå i andre retninger, som man måske godt kunne tænke sig.  

    Det er også en udfordring ikke nødvendigvis at have budget nok til at investere i det 

ønskede udstyr (ressourcer), som de ansatte efterspørger. Noget udstyr er måske ikke det 

nyeste, og det kan gøre de ansatte frustrerede, hvis de mener at det går ud over deres 

mulighed for at skabe et godt produkt. 

    Når det er sagt, så nævner lederen, at de forsøger at skabe forståelse for potentielle 

økonomiske begrænsninger, men dette kan være en udfordring i sig selv, da det fra 

lederens side kan være svært at være åben omkring det. Lederen nævner, at frygten for 

at erkende fejl over for den ansatte er en udfordring, men ikke desto mindre er det en vej 

til tillid. 

 

Tidsrammens begrænsning: 

    Det at fastsætte den rigtige tidsramme, og altså sætte en deadline for arbejdet, kan 

være en stor udfordring. Mange af de ansatte kan godt lide at fordybe sig meget i 

arbejdet og være helt sikker på den løsning de leverer, men grundet tidsrammen kan der 

være situationer, hvor man er nødt til at gå videre med en hurtig løsning, da tidsrammen 

er af en bestemt størrelse.  

    Det er en udfordring at balancere den rigtige tidsramme og mængden af ressourcer til 

de ansattes rådighed, da en for stor tidsramme og for mange ressourcer kan føre til en 

form for ”laissez-faire” situation, hvilket er ineffektivt. På den anden side kan det 

modsatte skabe stress, hvis både tidsrammen er for lille og ressourcerne for få.  

    Lederen nævner, at det er en udfordring, at der kan være konsekvenser for 

ambitionsniveauet for en arbejdsopgave, når man er nødt til eksempelvis at justere 

tidsrammen for en opgave, hvilket kan skabe et kompromis med kvaliteten. 

 

Forventningerne til arbejdet: 

    Lederens oplevelse er, at det kan være en udfordring at give den ansatte, bestemte 

forventninger som relaterer sig til kundens krav. Lederen har haft den opfattelse, at det 

ikke er alle medarbejdere, der trives på den måde; dog er der nogle der gør. 

 

Lederens rolle over for den ansatte: 

    Lederen mener, at det kan være en udfordring at føre en ”autentisk ledelsesstrategi”, 

hermed forstået, at der er stor åbenhed over for de ansatte, og man behandler alle ens. 

Som leder kan dette være svært, da men netop har en viden om, at forskellige 
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medarbejdere bør håndteres på bestemte måder for at motiveres. Det lægger derfor op til 

en form for ”manipulation” af medarbejderen, så den ansatte ikke udviser uønsket 

adfærd. Hvis en leder ønsker at være hudløst ærlig kan dette være en udfordring, da man 

som leder selv godt kan gå og have det dårligt med sig selv og der at ”tvinge sig selv” til 

at manipulere sine medarbejdere for at appellere til deres specifikke motivationsbehov. 

    Jo flere forskellige hensyn der skal tages, jo sværere er det ”bare” at være åben og 

lede homogent. 

 

Gruppearbejde: 

    Når det kommer til sammensætningen af team, så kan det også være en udfordring at 

skulle styr på de forskellige ansattes ”type” (her refererer lederen til de 

personlighedstests, de før har foretaget; ikke Heins arketyper). For at alle i gruppen 

trives og føler sig motiverede kræver det at sammensætningen er rigtig. 

 

Værdiernes betydning: 

    Lederen siger, at eftersom de forsøger at føre en værdibaseret ledelsesstrategi, så kan 

det være en udfordring, hvis virksomhedens værdier er forskellige fra de ansattes. Der 

kan opstå konflikter blandt både ansatte og mellem ansatte og ledere, hvis de forskellige 

værdier støder sammen. Lederen er selv konsensus-orienteret, så det kan være svært at 

skulle tage hånd om konflikterne. I værste tilfælde kan det være, at en ansat må forlade 

virksomheden, hvis værdierne er for forskellige. 

 

Mulighederne 

 

Mindre ansvarspres: 

    Når det lykkedes for en leder at være i stand til at kunne afgive kontrol til sine 

medarbejdere, så slipper lederen for at skulle foretage en masse ”micro-management”. 

Når den ansatte, til en vis grad, er selvledende og er i stand til at tage ansvar, så er det en 

mulighed for lederen at få lettet den administrative byrde. 

 

Det fælles fokus: 

    Lederen mener, at det er en mulighed, når man kan ”aligne” de forskellige ansattes 

interesser og faglighed ved at sætte et kundefokus. Hermed dannes en fælles målsætning 

for de ansatte. 
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Tillid som potentiale: 

    Lederen mener, at netop ved at skabe et tillidsfuldt forhold mellem den ansatte og 

lederne, så faciliteres det at udveksle tanker og ideer, hvilken kan have positiv 

indflydelse på kreativiteten. 

 

Personlighedens betydning: 

    Lederen mener, at med en forståelse for, at det er den indre motivation, som driver 

denne type medarbejdere, så kan man ved anvendelsen af personlighedstests få en 

dybere indsigt i, hvilken personlighed den ansatte har og dermed drage mere præcise 

konklusioner om, hvad der motiverer den ansatte. 

     I forlængelse heraf, er det den dybere forståelse, der skaber muligheden for, at man 

eksempelvis kan tilbyde medarbejdere opgaver, der netop kan udføres 100%, når man 

netop ved, hvad de har brug for; både når det kommer til tid, budget og ressourcer. 

 

Team-dynamik: 

    Selvom det, som nævnt, kan være en udfordring at sætte de rigtige ansatte sammen 

med hinanden, så kan der være stort potentiale ved at sætte ansatte sammen, der deler de 

samme interesser og motivationsbehov. Lederen nævner, at han både har hørt, at ”lige 

børn leger bedst”, forstået at samme medarbejdertyper (igen reference til lederens 

udførte personlighedstests) er mest effektive sammen, men at han samtidig har hørt, at 

de forskellige typer kan komplementere hinanden. Under alle omstændigheder skaber 

forståelsen herom potentiale. Mulighederne er dog mere begrænsede i mindre 

virksomheder med færre ansatte, tilføjer lederen. 

Den faglige udvikling: 

    Lederen påpeger muligheden for, at den ansattes faglige udvikling kan stimuleres, da 

man, ved en forståelse for den ansattes indre motivationsbehov, kan presse den ansatte 

ud af sin comfort-zone ved at foretage intern rokering i virksomheden. Hermed kan en 

ansat enten midlertidigt eller permanent, blive rykket over i en afdeling, hvor den ansatte 

får testet nye kompetencer, i håbet om, at den ansatte føler sig udfordret og 

videreudvikle sin faglighed. 

 

Delkonklusion 
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Efter at have gennemgået interviewet kan man, mere eller mindre overraskende sige, at 

lederen faktisk har fat i mange af de rigtige pointer, der godt kan forbindes til både 

primadonnaens og præstationstripperens motivationsbehov. Dette er til trods for, at 

lederen slet ikke er blevet introduceret for Heins teori (2009). Men selvom lederen, 

baseret på sin egen nuværende forståelse for indre motivation af den højtspecialiserede 

kreative medarbejder, har kendskab til selve tilstedeværelsen af diverse 

motivationsfaktorer, så lader det til, at lederen ikke nødvendigvis forstår ”hvorfor” den 

ansatte netop motiveres af de givne motivationsfaktorer; eller for den sags skyld er i 

stand til detaljeret at skelne mellem de forskellige medarbejderes enkelte 

motivationsprofil. 

    Ved sin forståelse af motivation er lederen overbevist om, at motivationen både er 

forbundet til overensstemmelsen mellem de ansattes egne værdier, de ansattes faglige 

videreudvikling og at det er vigtigt, at der skabes et godt forhold mellem leder og ansat, 

hvor lederen samtidig formår at presse den ansatte ud af sin comfort-zone. Lederen 

nævner også at de ansatte skal kunne se ”mening” med virksomheden og produkterne. 

Alle disse faktorer er en del af Heins motivationsteori, men lederen skelner ikke 

imellem, at der medarbejdere, der motiveres forskelligt af disse nævnte faktorer. Han har 

derfor ikke en forståelse for, at en præstationstripper, ikke føler sig motiveret på samme 

både af at kunne se meningen med produktet, eller af der skal være stærk 

overensstemmelse mellem virksomhedens værdier og sine egne. Det er heller ikke i 

præstationstripperens interesse, at lederen spiller en aktiv rolle i at presse den ansatte ud 

af sin comfort-zone; det er derimod en motivationsfaktor for primadonnaen. Hvor det er 

kaldet og meningen, der er vigtigt for primadonnaen, så er det til forskel 

arbejdsprocessen, der er præstationstripperens fokus. Lederens nuværende forståelse er, 

at alle de ansatte motiveres af de samme indre motivationsfaktorer, hvor der i 

virkeligheden godt kan være forskel. 

     

I forhold til lederens forståelse for udfordringerne ved at appellere til de ansattes indre 

motivation, så passer mange af dem ind på Heins ”styrbare motivationsfaktor” Authentic 

Alignment. Her har lederen allerede en forståelse for, at der er faktorer som ressourcer, 

tidsramme, budget og kundekrav, der alle kan påvirke medarbejderens motivation alt 

efter, hvorvidt der er en passende balance iblandt, der passer til medarbejderens 

motivationsbehov. Men endnu engang, så formår lederen ikke at skelne mellem, hvilke 

motivationsfaktorer, der kan være mere vigtige end andre blandt de forskellige 

medarbejdere. Præstationstripperen er interesseret i, at der er passende arbejdsforhold, så 
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vedkommende kan fordybe sig i sin arbejdsproces med det formål at kunne nyde 

fordybelsen i arbejdet; der er ikke den store bekymring for kundens specifikke krav, så 

længe at arbejdsprocessen er spændende og udfordrende. For primadonnaen er kundens 

krav meget vigtige, og selvom primadonnaen også kræver passende arbejdsforhold, med 

henblik på at have én optimal arbejdsproces, ligesom præstationstripperen, så er det med 

det formål at kunne følge sit kald og gøre en forskel for klienten eller samfundet frem 

for ”bare” at opleve glæde ved fordybelsen i arbejdsprocessen.  

 

En interessant forståelse fra lederens side er den effekt, som appellen til de ansattes 

indre motivationsbehov kan have for lederen selv.  

    Lederen nævner, at det først og fremmest kræver bestemte lederegenskaber at kunne 

afgive kontrollen; altså selve autonomitildelingen kan være en mental udfordring for den 

enkelte leder. 

    Lederen nævner samtidig, at det, alt efter lederens egen personlighed og værdier, kan 

være udfordrende at behandle de forskellige medarbejdere anderledes, hvilket kan føles 

som manipulation af den ansatte; en følelse der er ubehagelig for en leder, der 

eksempelvis foretrækker at være hudløst ærlig. Her trækker jeg forbindelsen til den 

”skærmende ledelse”, hvor man på en måde ”manipulerer” den ansatte, ved at undlade at 

basere sine argumenter rent administrativt med den intention om, at den ansatte udviser 

en bestemt adfærd. 

    Til trods for denne forståelse, så udtrykker lederen ikke en forståelse for, at 

skærmende lederskab kan have forskellige formål, og i hvor stor grad den ansatte er 

villig til at gå på kompromis. Primadonnaen ville kunne overtales, så længe han/hun kan 

se forbindelsen til sit kald, hvor præstationstripperens interesse ville relateres til selve 

præstationen. 

 

Lederens forståelse for de muligheder appellen til en ansattes indre motivation bringer 

med sig er ganske relevant. Dog bærer mange af forslagene præg af, at alle 

medarbejdere, der motiveres af indre motivationsfaktorer, deler de samme 

motivationsbehov, uden at skelne i detaljen. Eksempelvis er muligheden for at skabe et 

tæt forhold mellem leder og ansat primært til gavn for primadonnaen, hvor 

præstationstripperen ikke ville foretrække indblanding. At ”aligne” de ansatte med et 

kundefokus vil også have større indflydelse på en primadonna, end det ville have på en 

præstationstripper. 
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    Muligheden for en dybere forståelse af medarbejderens indre motivation med henblik 

på at skabe god teamdynamik er dog generelt et godt bud. Her vil det dog igen være 

mest produktivt at have en forståelse for de forskellige arketyper for at opnå det bedste 

resultat. 

    En mulighed lederen nævner, der kan have gavn for begge arketyper er 

selvudviklingen. Begge typer ansatte vil gavnes af en øget faglighed, men hvor 

præstationstripperen vil øge sin faglighed med intentionen om at kunne udfordre sig selv 

mere i arbejdsprocessen, så vil primadonnaen fokusere på at kunne levere et bedre 

produkt til klienten i sidste ende. 

 

Konklusion 
 

Den indre motivation spiller en stor rolle for motivationen af den højtspecialiserede 

medarbejder, da den højtspecialiserede medarbejder netop vægter selve glæden 

forbundet med arbejdsprocessen og selve arbejdets/produktets endelige betydning for 

klienten, og/eller samfundets udvikling, meget højt i kontrast til forventningen om en 

bestemt, kendt belønning ved arbejdets fuldbyrdelse. Det er netop fordi medarbejderen 

er højt specialiseret, at glæden forbindes med selve faget, den personlige udvikling og 

den grad af kreativitet, som medarbejderen har adgang til. Den højtspecialiserede 

medarbejder motiveres ved dyrkelsen af sin faglighed og dens betydning, da 

vedkommende drives af emotionelle tilstande, som udførelsen af arbejdsopgaverne 

medbringer; og for nogle specialiserede medarbejdere er det endda dybt grundlæggende 

eksistentielle overbevisninger og værdier, der er drivkraften for den glæde der føles, når 

disse bestemte emotionelle tilstande opnås. 

 

Ved hjælp af Helle Hedegaard Heins motivationsteori om højtspecialiserede kreative 

medarbejdere, omhandlende 4 arketyper af medarbejdere med tilhørende 

motivationsprofiler, har jeg undersøgt, hvordan en gruppe ingeniører, inden for den 

kreative klasses ”(den) kreative kerne”, motiveres med et fokus på motivationsfaktorer, 

der relateres til indre motivation. 

    Undersøgelsens spørgsmål blev baseret på den mest arketypiske arketype, 

primadonnaen, da det netop, efter sigende, er denne type medarbejder, der er sværest at 

motivere pga. det er denne type, der har det største behov for, at man appellere til 

medarbejderens indre motivationsbehov, når medarbejderen skal motiveres. Dette valg 

baseres også på det faktum, at ifølge Hein, så vil de andre arketyper under alle 
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omstændigheder kunne motiveres på baggrund af ledelsesstrategi baseret på 

primadonnaens motivationsfaktorer. 

    Undersøgelsen viste, at medarbejderne grundlæggende følte sig motiveret af 

motivationsfaktorer relateret til primadonna-arketypens motivationsprofil, men at de 

samtidig udviste et delvist motivationsbehov baseret på en anden arketype, nemlig, den 

introverte præstationstripper. Afspejlet i primadonnaens arketype havde de ansatte 

”eksistentielle motivationsfaktorer” i form af en drivkraft (et kald), eller som minimum 

en forståelse for og et behov for, at deres arbejde tjente et højere formål. Medarbejderne 

udtrykte også, at deres identitet var stærkt forbundet med deres arbejde gennem deres 

værdier, og at ledelsen spillede en stor rolle i forhold til at bringe de ansatte ud i de 

emotionelle motivationstilstande, som de stræber efter. Ikke desto mindre udviste de 

ansatte tendenser til motivationsbehov, der afspejler den introverte præstationstrippers 

motivationsprofil idet, at de også fandt stor glæde i de faglige gennembrud relateret til 

arbejdsprocessen, og ikke udelukkende ved følelsen om at have gjort en forskel for 

klienten eller samfundet. 

    Der konkluderes hermed, at den højtspecialiserede kreative medarbejder ikke 

udelukkende passer ind under én arketype, men at det er muligt at have et indre 

motivationsbehov, der er baseret på forskellige arketyper og deres tilhørende 

motivationsprofiler, om end ikke primært baseret på Primadonna-arketypen. 

 

Interviewet med lederen havde til formål at give et indtryk af, hvorvidt nutidens ledere 

har en forståelse for den højtspecialiserede kreative medarbejders faktiske 

motivationsbehov, og i hvor høj grad denne forståelse var mangelfuld. 

    Til dette konkluderes, at lederens forståelse for den højtspecialiserede kreative 

medarbejders motivationsfaktorer er bred, men at der er en tendens til at generalisere, 

når der appelleres til medarbejdernes indre motivation. Foruden forståelsen for en 

detaljeret distinktion mellem de forskellige arketyper af højtspecialiserede kreative 

medarbejdere er ledelsen ikke i stand til at optimere deres motivationsstrategi. 

Eksempelvis antages det, at alle medarbejdere vægter både arbejdsværdier, kundekrav 

og lederens aktive rolle lige højt; dette har min undersøgelse påvist ikke er tilfældet, og 

der tages dermed ikke højde for nødvendige motivationsfaktorer, der potentielt kan 

skabe en stærkere motivationsbaseret ledelsesstrategi. 

    Nutidens leders forståelse for medarbejderens indre motivationsbehov er altså bredt, 

men ikke optimal. 
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Anbefalinger til ledelsen 

1: Stift bekendtskab med Heins teori: 

    Med en forståelse for de 4 arketyper og deres tilhørerende motivationsfaktorer vil en 

ledelse står endnu stærkere rustet til at udvikle ledelsesstrategier, der succesfuldt 

motiverer deres ansatte. I kombination med personlighedstests vil man kunne åbne op 

for mange kreative muligheder for tilgangen til, hvordan man kan udvikle en strategi, 

der enten er skræddersyet til den enkelte medarbejder, eller mere homogen. 

 

2: Vær opmærksom på de motivationsrelaterede detaljer: 

    En medarbejder kan motiveres af faktorer, der afspejler mere end én arketype, og det 

er derfor en god ide ikke at generalisere på de ansattes vegne og antage, at de 

allesammen eksempelvis motiveres af en aktiv ledertilstedeværelse, hvilket den 

introverte præstationstripper ikke gør sammenlignet med primadonnaen.  

 

3: Tag en dyb snak med din medarbejder: 

    Selvom man har en forståelse for de 4 arketyper, så nytter det ikke ”bare” at antage, at 

alle er primadonnaer, og de umiddelbart vil trives under en ledelsesstrategi baseret 

udelukkende på primadonnaens motivationsprofil. Det er kun medarbejderne selv, der 

kan fortælle, præcist hvad der motiverer dem i deres arbejde, og det kan jo være, at 

vedkommende har et motivationsbehov baseret på forskellige arketyper. 

 

4: Tag højde for, hvilken gruppe af ”den kreative klasse”, din medarbejder tilhører: 

Det er værd at holde for øje, at denne opgave ”kun” har behandlet højtspecialiserede 

kreative medarbejdere inden for ”den kreative kerne”; altså ingeniører (blandt andre). 

Dette vil sige, at der muligvis kan være afvigelser i forhold til de undersøgte 

motivationstendenser sammenlignet med de to andre grupper ”Kreative professionelle” 

og ”Bohemer”. 



Litteraturliste 

 

Bøger 
 

- Boxall, Peter. Purcell, John. “Strategy and Human Resource Management”. 2016. 

Palgrave forlag. 

- Collin, Finn. ”Humanistisk Videnskabsteori”. 2003. Lindhardt og Ringhof. 

- Hein, Hedegaard, Helle. ”Motivation: Motivationsteori og Praktisk Anvendelse”. 

2009. Hans Reitzels Forlag. 

- Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. ”Interview: Det kvalitative 

forskningsinterview som håndværk”. København. Hans Reitzels Forlag  

- Larsen, Holt, Henrik. ”Human Resource Management: License to work: 

Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern?”. 2009. Forlaget Valmuen 

- Lorenzen, Mark. ”Den Danske Kreative Klasse”. 2009. Klim Forlag. 

Artikler: 
- Ryan, M, Richard & Deci, Edward. “Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic 

Definitions and New Directions”. 2000. 

Direkte link: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202  

 

Internet 
- www.borsen.dk  .   Direkte link: 

http://ledelse.borsen.dk/article/view/696/motivation_og_anerkendelse/artikel/motiv

ation.html  

Besøgt d. 23 April 2018 

- www.business.dk    .   Direkte link: https://www.business.dk/debat/hvorfor-

skulle-dine-medarbejdere-ikke-bare-skride-nar-de-keder-sig  

Besøgt d. 12. maj 2018 

-: www.denstoredanske.dk  link 1.        Direkte link: 

http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/%C3%98konomisk_historie/Danma

rk_(Erhvervsudvikling)  

Besøgt d. 22 april 2018 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202
http://www.borsen.dk/
http://ledelse.borsen.dk/article/view/696/motivation_og_anerkendelse/artikel/motivation.html
http://ledelse.borsen.dk/article/view/696/motivation_og_anerkendelse/artikel/motivation.html
http://www.business.dk/
https://www.business.dk/debat/hvorfor-skulle-dine-medarbejdere-ikke-bare-skride-nar-de-keder-sig
https://www.business.dk/debat/hvorfor-skulle-dine-medarbejdere-ikke-bare-skride-nar-de-keder-sig
http://www.denstoredanske.dk/
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/%C3%98konomisk_historie/Danmark_(Erhvervsudvikling)
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/%C3%98konomisk_historie/Danmark_(Erhvervsudvikling)


Link 2: Direkte link:   

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_i_1800-

_og_1900-t./sandhedskriterium  

- www.djoef.dk .  Direkte link: https://www.djoef.dk/blade/ledelse-og-erhvervs-

oe-konomi/~/media/Images/Ledelse%20og%20Erhvervs%C3%B8konomi/LE4.ashx  

Besøgt d. 8. maj 2018 

- www.hrb.org  .  Direkte link: https://hbr.org/2015/08/how-to-manage-people-

who-are-smarter-than-you  

Besøgt d. 25 april 2018 

- www.lederne.dk  .    Direkte link: https://www.lederne.dk/presse-og-

nyheder/nyheder/stoerste-udfordring-ved-lederjobbet-er-at-motivere-medarbejdere/  

Besøgt d. 23 april. 2018 

- www.ufm.dk   .   Direkte link: 

https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fremdriftsreformen  

Besøgt d. 22. april 2018 

 

 

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-t./sandhedskriterium
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-t./sandhedskriterium
http://www.djoef.dk/
https://www.djoef.dk/blade/ledelse-og-erhvervs-oe-konomi/~/media/Images/Ledelse%20og%20Erhvervs%C3%B8konomi/LE4.ashx
https://www.djoef.dk/blade/ledelse-og-erhvervs-oe-konomi/~/media/Images/Ledelse%20og%20Erhvervs%C3%B8konomi/LE4.ashx
http://www.hrb.org/
https://hbr.org/2015/08/how-to-manage-people-who-are-smarter-than-you
https://hbr.org/2015/08/how-to-manage-people-who-are-smarter-than-you
http://www.lederne.dk/
https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/nyheder/stoerste-udfordring-ved-lederjobbet-er-at-motivere-medarbejdere/
https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/nyheder/stoerste-udfordring-ved-lederjobbet-er-at-motivere-medarbejdere/
http://www.ufm.dk/
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fremdriftsreformen


Bilag 1 

 

AMO-Modellen 

 

Maslows Behovspyramide 

 



Bilag 2 

 
De 4 Arketyper 

 



 
 

Primadonnaens Motivationsprofil (Ovenfor) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den Introverte Præstationstrippers Motivationsprofil (Nedenfor) 

 

 
 

 



Bilag 3 

Interviews - Transskribering 

 
Interview 1:  

Indledende Spørgsmål: 
1: Beskriv din stilling 

Jeg er udviklingsingeniør og arbejder i R&D. Jeg arbejder med test af vores prototyper. Det er meget 

projektorienteret og vi har en fast model for hvordan det køres igennem. Jeg har også en del 

supportfumktioner i produktion, da jeg kender alle produkter godt. 

2: Beskriv en typisk arbejdsdag 

For mig, starter jeg ud med at tjekke mails, rydde indbakken for de ting, der nu er komet i løbet af 

aftenen. Så bruger jeg en 10 minutter på at tjekke, hvad jeg så skal lave i dag.   

    Plejer du at lave en ”to-do liste? 

Ja, jeg plejer tit at lave en liste for at sige, det er de her punkter jeg skal igennem. Det kommer lidt an 

på opgavernes størrelse. Om det er noget jeg skal gøre på dagsbasis, eller ugebasis. Fordi nogle gange, 

så er opgaven så stor, at den tager flere dage, så har jeg afsat flere dage af til dét, og andre dage af til 

noget andet; det kan være lidt forskelligt. Hvis jeg har opgaver, der går over flere er det ikke sikkert jeg 

detailplanlægger det så meget. Det hænder tit at jeg bliver forstyrret, da jeg har en supportfunktion, så 

det er ikke altid man lige når det man har på listen. Efterfølgende at jeg har lavet min plan, så går jeg 

egentlig bare i gang med de ting jeg har planlagt. 

    Har i nogle gruppemøder i løbet af dagen? 

Ja, vi har heldigvis ikke så mange møder i virksomheden, så der er tid til at lave arbejdet. Vi har fast 

gruppemøde hver mandag. Så har jeg hver anden uge møder omkring kvalitet. Her gøres der status på 

kvalitetssager, der er åbne. Så deltager jeg nogle gange i et produktionsplanlægningsmøde, der også er 

én gang om ugen; det kommer lidt an på, hvor mange ting, jeg er ansvarlig for på listen. Jo flere ting 

jeg er ansvarlig for, jo flere af disse møder deltager jeg i. 

3:Beskriv din personlige arbejdsproces  

(Tidligere dækket) 

4: Hvori består muligheden for ”kreativitet” i dit arbejde og er det nok? 

Jeg synes jeg har meget stor mulighed for at arbejde kreativt. Jeg planlægger og styrer min dag helt 

selv. Periodevist er jeg meget afhængig af andre, og de er afhængige af mig. Det mindsker ”friheden” 

en smule. 

     Mener du det er en styrke eller en begrænsning for dig? 

Det synes jeg er en styrke nogle gange. Det er rart at få noget sparring med andre. Vi arbejder til tider 

meget sammen, og det giver god energi. For mig er der nok plads til kreativitet. 

5:Beskriv en arbejdsproces, hvor du har passende mulighed for at være kreativ 

(Dækket af tidligere spørgsmål) 

6: Beskriv en rigtig god arbejdsdag 



En god arbejdsdag er, når jeg føler, at jeg har nået rigtige mange af de ting, som jeg har sat mig for. 

Nogle gange støder man på nogle problemer, hvilket kan gøre at man ikke får udført nogle opgaver; det 

kan godt være frustrerende. 

    SÅ effektiviteten betyder en del? 

Ja det synes jeg. En god arbejdsdag er, når jeg kommer jeg og kan sige ”jeg fik faktisk gjort rigtig 

mange ting i dag”. 

Eksistentielle Motivationsfaktorer 
7: Beskriv din drivkraft i dit arbejde           Kald 

Jeg sidder som sagt i udviklingsafdelingen, og sidder lidt længere henne i processen, da jeg sidder i 

”test”-delen, hvor andre har arbejdet med prototypen et stykke tid før det når til mig. Hermed ikke 

forstået at jeg ikke er med i den proces; det er man også. Jeg kan rigtig godt lide, at vi får nye ting 

hjem, vi får det testet, og vi ser at, det her det spiller. Vi lykkes med vores designs og det virker 

    Så I skaber et godt produkt i sidste ende? 

Ja.  

8: Hvilke værdier betyder mest for dig i dit arbejde? 

Jeg sætter faglighed rigtig højt, og jeg sætter ærlighed rigtig højt. Det gør hele firmaet egentlig også 

som sådan. Jeg sætter også dialog med kunden rigtig højt, også igennem produktionsforløbet. 

    Så klientens krav og forventninger er vigtige? 

Ja det er de. Og vi er ærlige hvis vi har problemer med at indfri dem. Vi siger det op front, er er ærlige. 

9: Føler du at dit arbejder tjener et højere formål?        Kald    

Det synes jeg i høj grad. Mange af de ting vi arbejder med hjælper til at fortolke data, der er meget 

bredt anvendeligt i mange brancher. Jeg føler det er en vigtig del af den udvikling, der er i gang. Det 

synes jeg er spændende og vigtigt. Det er vigtigt for mig, men det er ikke ”alpha og omega”.       

 

 

10: Mener du, at dit arbejde gør en forskel? Er det vigtigt for dig?     Kald 

Det er ikke altid vi får det at vide (af kunden), men når vi gør, så er det rigtig godt. Man mærke det på 

kunden at det er en positiv ting. Jeg føler selv jeg har en rigtig høj faglighed, så jeg er selv sikker på, at 

jeg udfører et godt arbejde. 

11: Hvad er forudsætningerne for, at du føler dig stærkt engageret?   Mening 

Hvis opgaven f.eks. er løst defineret, så bliver jeg ikke altid så engageret. Opgaven må nogle gange 

godt være specificeret. Så nogle gange, så må jeg tage mig selv lidt i nakken for at få den specificeret. 

Når ”køreplanen” er på plads, så giver det mere mening for mig. De gange, når der er kundefokus, så er 

jeg altid engageret. 

12:  Hvornår føler du, at dit at arbejde giver mening?     Mening 

Når man arbejder på en prototype og får det til at spille. Det giver mening for mig. 

    Så når du siger prototyper, så relateres det til ”nyudvikling/innovation”?. 

Ja, det gør det.  Jagten på innovationen.              

13: I hvor stor en grad føler du, at dit arbejde kræver disciplin       Mening 

  Dér hvor det kræver disciplin, er eksempelvis, at når jeg i min supportfunktion er nødt til at sige fra til 

nogle opgaver, da de nogle gange kan tage for meget fokus fra mine primære opgaver. Dvs. Så kan jeg 



bruge for meget tid på at hjælpe andre, frem for at gøre mine egne ting. Det kræver disciplin nogle 

gange. 

Motivation:  Emotionelle og Psykologiske tilstande 
14:  Beskriv din største glæde ved dit arbejde    (Sprunget over grundet tidspres) 

15: Beskriv en situation, hvor du kan føle dig helt ”høj af glæde/tilfredsstillelse” af dit arbejde.  Hvor 

ofte oplever du denne følelse (ca.)?       Kick  

Det er ikke noget jeg føler det ofte, sådan rigtig  ”yes!”, men det hænder. Når vi har nogle rigtig store 

projekter, hvor hele teamet har arbejdet godt sammen, og det lykkedes for os. Ved afslutningen af et 

projekt                          

16: Kan du beskrive en oplevelse, hvor alting bare spillede og du delvist glemte tid og sted?         Flow 

Jeg vil sige, det er ikke så tit det sker. Men nogle gange tvinger jeg mig selv lidt ned i en fordybelses 

”ting”, for det har jeg brug for, for at løse opgaven. Noget hvor det er et stort billede, og det er først når 

man kommer helt ned i det at man har opgaven at få det hele til at spille sammen. 

    Så det kan være opgavens sværhedsgrad, der kan kræve denne fordybelse? 

Ja, det kan det. Og så kan jeg godt glemme tiden. 

    Synes du det er en god følelse? 

Ja. Bagefter kan man føle at man fik udrettet noget.                     

 

17: I hvor stor en grad mener du, at du bliver udfordret nok i dit arbejde, og at du har mulighed for at 

gøre fuldt brug af dine evner/kompetencer?       Flow     

Det er svært at sige. 80% måske.  Jeg har været her i mange år, så visse opgaver har man efterhånden 

lavet mange gange, og de opgaver udfordrer ikke lige så meget længere.        

18: I hvor stor en grad føler du, at der er en adskillelse mellem dit arbejdsliv og dit privatliv?      

Identitet 

Der er en ”meget god adskillelse”. Jeg arbejder ikke hjemmefra særlig meget. Jeg kan ikke koncentrere 

mig om det derhjemme, og det er meget teknisk og kræver nogle bestemte faciliteter. 

    Men tænker du meget på dit arbejde derhjemme? Og hvor meget fylder det? 

Ikke så meget. Jeg tænker på mit arbejde, men det fylder ikke negativt. Jeg tænker på det engang 

imellem.                              

19:  I hvor stor en grad vil du sige, at dit arbejde er en del af din identitet?  Identitet 

Ja det synes jeg måske lidt det er. Arbejdet er en rimelig stor del af min identitet synes jeg.  

Styrbare Motivationsfaktorer og Ledelsesmæssige dyder 
20: I hvor stor en grad oplever du, at der er afstand til ledelsen? Er der en ”os vs. Dem” mentalitet?           

Skærm     

Jeg synes ikke jeg oplever det særlig tit. Jeg synes godt jeg kan opleve den i min gruppe i 

virksomheden, men kan måske godt opleve, at det er lidt mere udbredt i andre grupper af 

virksomheden. Det er ikke direkte relateret til mig.     

21: Føler du at ledelsen lægger mest vægt på faglighed eller økonomi? (budgetter osv.)       Skærm 

Jeg synes det er 50-50.  Fagligheden er vigtig for os, men det er også vigtigt at der er en forretning.  Jeg 

synes egentlig at fagligheden bliver vægtet okay højt.   Det er fagligheden, der kommer i første række.          



22: Har du oplevet situationer, hvor du har følt at du er gået på kompromis med en arbejdsopgave?    

Authentic Alignment 

Det synes jeg , at jeg har oplevet ja. Jeg har oplevet, at der er blevet sagt, nu må vi stoppe, vi kan ikke 

blive ved med at arbejde videre med det her, selvom man måske gerne ville det. Men det er som regel 

noget vi tager en åben snak om, og bliver enige om. Det er ikke noget, jeg føler, der bliver presset ned 

over hovedet på os. Så det er på den måde også en fælles beslutning. 

 

23: Foretrækker du ros eller konstruktiv feedback?        Feed 

Altså, jeg får ros, så jeg kunne godt bruge noget mere kritik. Men altså, hvad jeg foretrækker, er at få 

ros.      

24: Hvor god synes du, at din leder er til at give respons på dit udførte arbejde?   Feedback 

Det får jeg egentlig ofte. I mere eller mindre grad. 

25: Føler du dig inspireret af din leder? Beskriv hvad der er inspirerende.  Insp 

Hans disciplin er inspirerende 

26: Føler du at din leder er passioneret? Hvordan?       Passion 

Jeg tænker han er mere passioneret end jeg er. Så ja.       

27:  Hvor god er din leder til at presse dig til at yde dit bedste og måske endda bringe dig lid ud af din 

”comfort zone” ?               Inspiration 

Det er han blevet bedre til. Jeg har selv nogle gange efterspurgt det til vores MUS-samtaler nogle 

gange. Og har sagt, du må gerne presse mig lidt , fordi nogle gange, så arbejder jeg bedre under pres. 

Der må gerne skubbes lidt på. 

28:  Hvor god er din leder til at inddrage dig i beslutningsprocesserne både før og under en 

arbejdsopgave?         Generøs     

Han er egentlig rimelig åben over for ambitionsniveauet ved opstarten. 

29: I hvor stor en grad føler du, at din leder er opmærksom på din indsats og forstår dets betydning?        

Generøs 

Jeg oplever mest, at han ikke altid er opmærksom på den indsats, som jeg nogle gange yder, hvor det 

ikke nødvendigvis er min primære opgave, altså i den supportfunktion, som jeg har. Jeg tænker at det er 

dér konflikten mest er.  

 

 

Interview 2:  Udviklingsingeniør (Optik) 

Indledende Spørgsmål: 
1: Beskriv din stilling 

I’m an optical design engineer. My job is to design lenses or mirrors. Knowing specific requirements 

set by clients, it’s my job to come up with designs that are as cheap as possible while still at the highest 

quality. 

2: Beskriv en typisk arbejdsdag 

For my work I use a software program called “Zimax”. When I arrive, I turn on my pc, read my emails, 

reply to emails both intern or from suppliers and clients. Then I open Zimax and do my work. Usually 

once per week Mondays, we have group meetings, here we discuss all our projects and key tasks that 



should be done that set a “frame” for what needs to be done but there can also be added tasks that need 

to be done during the week. For the most part I’m in charge of what I do during the day. I of course 

have those key tasks that need to be done, but within that frame, I decide how to prioritise. 

3:Beskriv din personlige arbejdsproces 

(berørt i tidligere spørgsmål) 

4: Hvori består muligheden for ”kreativitet” i dit arbejde og er det nok? 

There is a very high degree of creativity. I’m able to take many approaches how to solve my tasks.  

    Do you like to have that freedom? 

Sometimes the client doesn’t always have specific requirements. Later customers can say “no we don’t 

want this” because they weren’t specific initially. 

5:Beskriv en arbejdsproces, hvor du har passende mulighed for at være kreativ 

(Besvaret tidligere) 

6: Beskriv en rigtig god arbejdsdag 

On a good work day, I get some great optimisation done. Seeing how the system’s performance 

improves and my work is successful, It’s a great day. 

Eksistentielle Motivationsfaktorer 
7: Beskriv din drivkraft i dit arbejde 

It’s difficult to find one thing that drives me. It’s very satisfying to see when some software I’ve been 

optimising becomes a real device. When it’s no longer an idea on a piece of paper but an actual 

product. Also, contributing to the evolution of technology through my work is a drive factor for me. 

Having an impact and making a difference. 

8: Hvilke værdier betyder mest for dig i dit arbejde? 

I value being competitive with our rival companies and contributing to being the best company there is 

within our business.  

9: Føler du at dit arbejder tjener et højere formål?   

Yes, I do. Like mentioned before I feel that what I do contributes to the improvement of society by 

evolving technology. The fact that my work makes serves a higher purpose is also important to me.                         

10: Mener du, at dit arbejde gør en forskel? Er det vigtigt for dig?       

(Besvaret allerede) 

11: Hvad er forudsætningerne for, at du føler dig stærkt engageret?    

I like a certain degree of freedom, and the work should also be interesting (challenging work). Non-

routine work. 

12:  Hvornår føler du, at dit at arbejde giver mening?        

(Besvaret)          

13: I hvor stor en grad føler du, at dit arbejde kræver disciplin     

I would say my work requires a medium level of discipline. We are given a lot of freedom here, so you 

need to stay focused on your work to perform your best.     

Motivation:  Emotionelle og Psykologiske tilstande 
14:  Beskriv din største glæde ved dit arbejde 

(sprunget over pga. tid) 



15: Beskriv en situation, hvor du kan føle dig helt ”høj af glæde/tilfredsstillelse” af dit arbejde.  Hvor 

ofte oplever du denne følelse (ca.)?     

One time when I made a spectrometer. It was a spectrometer that had already been made by a former 

colleague, but I was able to make another one that was much simpler and much cheaper to produce, 

while still performing the same. I spent a few months on this but at the end the feeling was like “wow”. 

The feeling that I was able to surpass my colleague. But also, just the realisation that “I can do it”. 

Realising my skills/talent.                           

16: Kan du beskrive en oplevelse, hvor alting bare spillede og du delvist glemte tid og sted?           

When I’m doing a script in Zimax, and I get really absorbed into my work, I can easily lose track of 

time. It’s a very positive feeling. Time flies when you’re having fun. 

17: I hvor stor en grad mener du, at du bliver udfordret nok i dit arbejde, og at du har mulighed for at 

gøre fuldt brug af dine evner/kompetencer?          

Yes, in general yes.           

18: I hvor stor en grad føler du, at der er en adskillelse mellem dit arbejdsliv og dit privatliv?               

It happens a few times but not so often. Sometimes when I’m home I can think about how to solve 

problems at work. Sometimes I write notes at home but it happened more back when I was writing my 

phd. But I try to spend more time with my wife and daughter and not think too much about work now.                     

19:  I hvor stor en grad vil du sige, at dit arbejde er en del af din identitet? 

A very big part I would say. I like to talk about my things. As an example, I play guitar and I can spend 

a lot of time trying to optimise and adjust the sound to find the best sound. I can spend hours on that. 

The process of optimisation makes me happy. In a high degree. 

 

 

Styrbare Motivationsfaktorer og Ledelsesmæssige dyder 
20: I hvor stor en grad oplever du, at der er afstand til ledelsen? Er der en ”os vs. Dem” mentalitet?          

No, I don’t. It’s a small company. When I joined, the CEO helped me a lot also find an apartment etc. 

If I have a problem I can easily go to the management and get help (also work related).            

21: Føler du at ledelsen lægger mest vægt på faglighed eller økonomi?  

Something inbetween. I think the management give more weight to the importance of the 

skills/professionalism. But sometimes they also shift the balance a bit. 

22: Har du oplevet situationer, hvor du har følt at du er gået på kompromis med en arbejdsopgave?  

I didn’t really experience this so far, no. No. 

23: Foretrækker du ros eller konstruktiv feedback?      

I like both praise and constructive criticism but if I had to choose, I would choose constructive criticism 

because it’s worth more long term.         

24: Hvor god synes du, at din leder er til at give respons på dit udførte arbejde?    

I don’t get feedback that often. Usually the feedback is usable, and it can help me develop skills but 

now I don’t find it having as big an impact on my development because I’ve reached a certain level of 

skill. I require less feedback now. 

25: Føler du dig inspireret af din leder? Beskriv hvad der er inspirerende.   



Not really ”inspired”, but I try to imitate my leader because he is good at managing his tasks. Sorting 

out what to do. Creating an overview.  

26: Føler du at din leder er passioneret? Hvordan?       

I can feel his passion for the projects, yes.     

27:  Hvor god er din leder til at presse dig til at yde dit bedste og måske endda bringe dig lid ud af din 

”comfort zone” ?            

Yes. My leader has done so a few times. It’s not often but he is able to do so gently. He is good at it but 

it’s not “every day”. I would prefer if I was pushed to my limits and beyond a bit more often because it 

can be difficult to do so by yourself.     

28:  Hvor god er din leder til at inddrage dig i beslutningsprocesserne både før og under en 

arbejdsopgave?                

Yes, they are good at including us. They ask us about what we think related to various tasks.  

 

29: I hvor stor en grad føler du, at din leder er opmærksom på din indsats og forstår dets betydning?            

Yes, I feel they appreciate it enough. My leader has been working here for a long time so he 

understands how important it is. He is very familiar with the technical aspects himself so he knows the 

difficulty.  

 

 

Interview 3 .  PTA-ingeniør 

Indledende Spørgsmål: 
1: Beskriv din stilling 

Jeg er procesingeniør. Jeg har ansvaret for den proces, der hedder metrologi. Jeg tager mig af optiske of 

fysiske målinger af vores produkter. Jeg sørger for maskinerne og softwaren fungerer. 

2: Beskriv en typisk arbejdsdag 

Først tjekker jeg mine mails. Så vil jeg forberede kommende produktioner. Derudover har jeg nogle 

møder, hvor vi planlægger produktion. To møder +en gang om ugen. På en normal arbejdsdag arbejder 

jeg med forbedringen af de arbejdsprocesser, jeg arbejder med. Det er mig selv, der planlægger min 

hverdag.  

3:Beskriv din personlige arbejdsproces 

(beskrevet tidligere) 

4: Hvori består muligheden for ”kreativitet” i dit arbejde og er det nok? 

Det er en meget fri tilgang til arbejdsopgaverne. Selve identifikationen af problemet og løsningen af det 

er meget frit, og det vil jeg sige, er dér den kreative del ligger. Ellers også bare ved problemløsning af 

opstående problemer er der mulighed for at tænke kreativt.  Det er nok kreativitet efter min mening. 

5:Beskriv en arbejdsproces, hvor du har passende mulighed for at være kreativ 

(Beskrevet tidligere) 

6: Beskriv en rigtig god arbejdsdag 

Typisk hvis vi har kæmpet med et problem længe, som vi finder en løsning på. Ellers bare 

identifikationen af et problem kan også være et god følelse. Det er mere relateret til følelsen af et 

”gennembrud”. 



 

 

 

Eksistentielle Motivationsfaktorer 
7: Beskriv din drivkraft i dit arbejde 

Ét af mine store drives er selvudvikling. Jeg søger gerne de opgaver, hvor jeg kan udvikle mig. Også 

dét at kunne forbedre en proces for mine kollegaer er vigtigt. Jeg går også selv meget op i, at vores 

teknologi har nogle ”grønne formål” og er bæredygtigt i sidste ende; ikke nødvendigvis selve produktet 

(det er jo en maskine, og ikke genanvendeligt pap), men altså at det, det bruges til har et bæredygtigt 

formål. 

8: Hvilke værdier betyder mest for dig i dit arbejde? 

Bæredygtige formål er en vigtig værdi for mig. Når vi bidrager til ”fremtidens teknologi” har det værdi 

for mig. Jeg værdsætter også hvis man er omhyggelig i sit arbejde. Enten er man inde for kravene, 

ellers er man ikke. Det er vigtigt at man holder kvaliteten og møder kundens krav. 

9: Føler du at dit arbejder tjener et højere formål?         

Ja det synes jeg. Det er først når man egentlig snakker om det, at man tænker over det. Til hverdag 

fylder det ikke så meget i hovedet på mig.                   

10: Mener du, at dit arbejde gør en forskel? Er det vigtigt for dig?       

Ja, jeg mener mit arbejde gør en forskel. Jeg ville have svært ved at kunne se mig selv i et arbejde, hvor 

jeg ikke gjorde en forskel. Jeg vil gerne sætte mig præg på verden. 

11: Hvad er forudsætningerne for, at du føler dig stærkt engageret?    

Der skal være kollegaer eller kunder, der skal værdsætte ens arbejde. Der skal være en kunde, der 

anerkender dét man har lavet.  

12:  Hvornår føler du, at dit at arbejde giver mening?              

(beskrevet i tidligere spørgsmål)    

13: I hvor stor en grad føler du, at dit arbejde kræver disciplin        

I og med vi har frie ramme, så kræver det en del selvdisciplin. Friheden forpligter. 

Motivation:  Emotionelle og Psykologiske tilstande 
14:  Beskriv din største glæde ved dit arbejde 

Succesoplevelser, når noget kommer i hus, det kan enten være nogle delmål, som man har sat for sig 

selv, eller færdiggørelsen af et projekt. 

15: Beskriv en situation, hvor du kan føle dig helt ”høj af glæde/tilfredsstillelse” af dit arbejde.  Hvor 

ofte oplever du denne følelse (ca.)?       

Ja, når jeg bliver givet en rigtig svær opgave, som synes meget udfordrende, så når jeg kommer over 

den svære del, så er det den fedeste følelse. Også fordi jeg synligt kunne se, at det havde en indflydelse 

på vores processer, så det kunne reducere tidsforbrug mm. Og fordi jeg udviklede mig selv i det forløb. 

Forholdsvis ofte.                             

16: Kan du beskrive en oplevelse, hvor alting bare spillede og du delvist glemte tid og sted?  

Ja bestemt. Da jeg skulle planlægge en bestemt produktion, så blev jeg helt absorberet. 

     Mener du det er en positiv følelse? 

Ja helt klart. Det er dér jeg arbejder mest effektivt.                             



17: I hvor stor en grad mener du, at du bliver udfordret nok i dit arbejde, og at du har mulighed for at 

gøre fuldt brug af dine evner/kompetencer?          

Jeg føler mig udfordret, ja. Jeg mener ikke jeg kan bruge alle mine kompetencer, da jeg har en meget 

specialiseret uddannelse, men ikke desto mindre, så bliver de kompetencer, som så er i brug, udfordret 

nok.          

18: I hvor stor en grad føler du, at der er en adskillelse mellem dit arbejdsliv og dit privatliv?            

Jeg plejer at lægge arbejdet fra mig, når jeg er hjemme. Men på vej hjem i toget kan jeg godt arbejde 

lidt. Når jeg er hjemme svarer jeg ikke på mails medmindre det er vigtigt. Men altså, hvis jeg får en ide, 

så skriver jeg det ned. Det er noget jeg tænker på; jeg kan også drømme om det.                        

19:  I hvor stor en grad vil du sige, at dit arbejde er en del af din identitet? 

De værdier jeg tillægger mit arbejde, tillægger jeg også mig selv personligt. Jeg identificerer mig selv 

som ”ingeniør” også privat. Jeg opsøger også den type viden i min hverdag. 

Styrbare Motivationsfaktorer og Ledelsesmæssige dyder 
20: I hvor stor en grad oplever du, at der er afstand til ledelsen? Er der en ”os vs. Dem” mentalitet?      

Det oplever jeg meget lidt. Vi har en meget flad struktur her. Jeg føler mig meget på lige fod med min 

chef. Det synes jeg er meget positivt.                

21: Føler du at ledelsen lægger mest vægt på faglighed eller økonomi? (budgetter osv.)   

Det er delt lidt op i 2 niveauer. Det er for det meste fagligheden, der lægges vægt på. Nogle gange er 

det naturligt, at der er nogle budgetter, der begrænser en smule.                  

22: Har du oplevet situationer, hvor du har følt at du er gået på kompromis med en arbejdsopgave?  

Ja det har jeg oplevet. Jeg har før sagt ”jeg er ikke tilfreds med den her måling”, og det ikke har mødt 

de krav, der er blevet sat, men at det alligevel har fået et ”go” (grønt lys). 

    Hvordan har du det med det? 

Det synes jeg ikke er det fedeste. Jeg synes ikke om, at vi leverer et produkt til kunden, som ikke 

performer som det skal. 

23: Foretrækker du ros eller konstruktiv feedback?       

Den er svær. Jeg kan godt lide anerkendelsen, men jeg søger også meget videreudvikling. Hvis ikke jeg 

udvikler mig, så synes jeg ikke det er sjovt. Jeg tror dog jeg vægter ”ros” højere.        

 

24: Hvor god synes du, at din leder er til at give respons på dit udførte arbejde?    

Jeg får mest feedback, når jeg selv opsøger det. Det er godt det jeg får, men jeg får det ikke rigtigt, 

medmindre jeg selv opsøger det. Jeg ville gerne have noget mere. Både fra min leder, men også fra 

mine kollegaer. 

25: Føler du dig inspireret af din leder? Beskriv hvad der er inspirerende.   

Nej, det tror jeg ikke jeg gør. Min leder udviser ikke det største engagement, og jeg er ikke helt sikker 

på hvad han specifikt laver. Jeg respekterer ham meget for at han kan tage fløjlshandskerne, da han er 

fagligt alsidig. 

26: Føler du at din leder er passioneret? Hvordan?     

Nej, det kan jeg ikke       

27:  Hvor god er din leder til at presse dig til at yde dit bedste og måske endda bringe dig lid ud af din 

”comfort zone” ?               



Det sker ikke så meget. Jeg mener ikke han presser så meget. Han lader mere en selv til at finde ud af 

hvad vi skal gøre. Jeg vil mere efterspørge nogle mål vi skal møde, og gerne med nogle deadlines, der 

skal nås. Noget man skal arbejde sig hen imod. Nogle gange skal jeg finde på mine egne 

arbejdsopgaver, hvilket kan undre mig lidt (negativt). 

28:  Hvor god er din leder til at inddrage dig i beslutningsprocesserne både før og under en 

arbejdsopgave?            

Det er min leder god til. Hvis det er af meget teknisk karakter, så inddrages ingeniørerne.     

29: I hvor stor en grad føler du, at din leder er opmærksom på din indsats og forstår dets betydning?          

Jeg synes ikke min leder er vildt opmærksom på det. Eller hvilke processer, der kræver meget tid frem 

for andre. Jeg går ud fra han har en ide om det, men ikke at han ved, hvor lang tid de forskellige ting 

tager.  Jeg tror ikke han tager indsatsen for givet, men han er ikke helt sikker på, hvad vi bruger vores 

tid på. 

    Kan din leder finde på at rapportere, hvorvidt kunden er tilfreds med jeres produkt? 

Ja det kan ske at han gør det.  

 

 

 

Interview 4:  , PTA-ingeniør 

Indledende Spørgsmål: 
1: Beskriv din stilling 

Jeg er PTA-ingeniør, dvs. jeg hjælper produktionen med forskellige opgaver. Jeg arbejder også med 

vedligeholdelse af produktionsudstyr og udvikling af produktionsudstyr. Jeg har især fokus på at 

udvikle produktionsprocesserne.  

2: Beskriv en typisk arbejdsdag 

Jeg møder og har så et morgenmøde (hver dag), hvor vi gør status på diverse arbejdsopgaver. Så prøver 

jeg at finde ud af hvilke problemer, der er aktuelle for produktionen for at finde ud af, hvad jeg så skal 

arbejde med. Jeg styrer selv prioriteringen af mine opgaver til en vis grad. Detailprioriteringen ordner 

jeg selv. 

3:Beskriv din personlige arbejdsproces 

(Besvaret via tidligere spørgsmål) 

4: Hvori består muligheden for ”kreativitet” i dit arbejde og er det nok? 

Der er i høj grad plads til kreativitet i mit arbejde. Der er selvfølgelig nogle opgaver, der skal klares, 

men jeg bestemmer selv, hvordan de skal løses og prioriteres. Rent fagligt er det også i høj grad, at jeg 

får brugt mine evner. Dog kan der nogle gange være mange ”brandslukningsopgaver”, hvor det ikke 

nødvendigvis er fagligheden, der presses, men det mere er rutinearbejde.  

5:Beskriv en arbejdsproces, hvor du har passende mulighed for at være kreativ 

(besvaret) 

6: Beskriv en rigtig god arbejdsdag 

En dag, hvor vi er nået i mål med noget; hvor vi har rykket noget. Når man når i mål med noget, og 

finder ud af at ”det her virker faktisk”. Når det bliver nemmere fremadrettet pga. det man har lavet; det 

er fedt. 



Eksistentielle Motivationsfaktorer 
7: Beskriv din drivkraft i dit arbejde 

Jeg er drevet af at gøre det nemmere for dem i produktionen. Undgå at spille tid på ligegyldige ting. At 

eliminere spildtid. At dem, der skal udføre vores arbejde (på arbejdspladsen), ikke spilder deres tid.  

8: Hvilke værdier betyder mest for dig i dit arbejde? 

Tillid betyder meget for mig. Der skal være tillid til, at alle er på det samme hold (åbenhed). Der ”skal 

ske noget”; vi skal fremad. 

 

 

9: Føler du at dit arbejder tjener et højere formål?        

Vi er med til at sørge for at der kommer bedre produkter på en lang række områder. Det er fedt, at vi er 

med til at forbedre en lang række forhold med vores produkter. Det gør en forskel at vide, hvad det er 

kunden skal bruge det her til, og hvordan vi passer ind i det store billede.  

    Er det vigtigt for dig? At det gør en forskel? 

Ja det er det. Jeg tror dog ikke det er det vigtigste                    

10: Mener du, at dit arbejde gør en forskel? Er det vigtigt for dig?   

(besvaret ovenover)     

11: Hvad er forudsætningerne for, at du føler dig stærkt engageret?    

Jeg skal kunne se meningen i opgaven, hvad gavner det. Og jeg skal have en vis grad af autonomi. Jeg 

skal også føle at det er realistisk. Jeg skal ikke bare smides en helt urealistisk opgave i hovedet. Jeg 

skal kunne se, at der er en vej hen mod målet. At der er opbakning til opgaven fra kollegaerne. 

12:  Hvornår føler du, at dit at arbejde giver mening?        

For mig giver arbejdet mening, når en kollega kommer over til mig og siger, at det jeg har gjort, har 

gjort en forskel for ham; det er lækkert. Eller hvis vi har gennemført et eller andet projekt, og kommer 

hen og siger godt gået. Når jeg selv kan se, det jeg har gjort en forskel med det jeg har gjort.          

13: I hvor stor en grad føler du, at dit arbejde kræver disciplin        

Det kræver det i høj grad. Der er ikke nogen, der kommer og kigger mig over skulderen.  Friheden 

forpligter bestemt. Jeg skal selv være opmærksom på, at mine prioriteter aer lagt rigtigt.   

Motivation:  Emotionelle og Psykologiske tilstande 
14:  Beskriv din største glæde ved dit arbejde 

Min største glæde er, når der ét eller andet problem, der er fedt at arbejde med. Hvor man kan finde en 

løsning på problemet. Både processen, hvor man identificerer problemet, men også selve processen, 

hvor man prøver at finde ud af, hvordan man så fikser det. Problemløsningsrelateret. 

15: Beskriv en situation, hvor du kan føle dig helt ”høj af glæde/tilfredsstillelse” af dit arbejde.  Hvor 

ofte oplever du denne følelse (ca.)?            

Når en opgave i sidste ende lukkes. Når det bare har spillet bagefter. Jeg havde et større projekt for 

nogle år tilbage, hvor vi bare havde skilt alt ad; noget som ingen havde rørt ved i 15 år, som vi så fik 

samlet igen og optimeret. Det var fedt. Op til det punkt, hvor vi fandt løsningen var det til gengæld 

også ret nervepirrende.   Det er en forholdsvis sjælden følelse. Ellers, så også når vi sidder sammen i 

vores teams og snakker, ”hey dét var fedt det der”, så synes jeg også følelsen er der.                 

16: Kan du beskrive en oplevelse, hvor alting bare spillede og du delvist glemte tid og sted?        



Det sker rimelig ofte. Når jeg sidder og programmerer noget, og er virkelig optaget af det. Det sker 

rimelig ofte. Det er en god følelse. Til gengæld synes jeg at man bliver revet en smule ud af den 

tilstand, da man nogle gange skal gå gennem et kontorlandskab (selve arbejdspladsens fysiske 

opbygning), hvilket nogle gange får mig til at arbejde lidt senere, så der ikke er støj fra kontorerne, så 

man kan forblive i den tilstand (fordybelse).                 

17: I hvor stor en grad mener du, at du bliver udfordret nok i dit arbejde, og at du har mulighed for at 

gøre fuldt brug af dine evner/kompetencer?      

Det svinger lidt. Det er steget gradvist på det seneste. For tiden synes jeg bestemt, at jeg bliver 

udfordret.            

18: I hvor stor en grad føler du, at der er en adskillelse mellem dit arbejdsliv og dit privatliv?      

Mine værdier er de samme, når jeg er hjemme, som når jeg er på arbejde.  Jeg tænker sjældent på mit 

arbejde derhjemme. Dog anretter jeg min mødetider efter, hvad der skal ordnes på arbejdet, men når jeg 

har fri, så har jeg fri. Jeg læser ikke mails, eller besvarer opgaver. Hvis jeg har ferie, kan folk ringe.                               

19:  I hvor stor en grad vil du sige, at dit arbejde er en del af din identitet? 

Altså, jeg identificerer mig med at være ”ingeniør”. Jeg har også de samme værdier i mit private, som 

på arbejdet. 

Styrbare Motivationsfaktorer og Ledelsesmæssige dyder 
20: I hvor stor en grad oplever du, at der er afstand til ledelsen? Er der en ”os vs. Dem” mentalitet?            
Det er der selvfølgelig lidt, det er svært at undgå. Men jeg synes det er meget begrænset. Jeg kan 

sagtens snakke med lederne. Der hvor jeg arbejde før var en helt anden boldgade sammenlignet med 

her.        

21: Føler du at ledelsen lægger mest vægt på faglighed eller økonomi? (budgetter osv.)              

Havde du spurgt mig for 3 år siden, så havde jeg sagt økonomi, men altså på nuværende tidspunkt, så 

helt grundlæggende er det vi laver rigtig meget kundedrevet, og det er dét der tages udgangspunkt i. 

Det er nok lidt økonomien, der sætter grænserne.  Men det er mindre en før. Det sådan lidt 70-30. 

    Er det til frustration for dig? 

Nej det synes jeg egentlig ikke. Der er jo gennemsigtighed i det. Der er stor åbenhed omkring, hvad 

vores muligheder er.      

22: Har du oplevet situationer, hvor du har følt at du er gået på kompromis med en arbejdsopgave?  

Ja det har jeg oplevet. Men igen, det er en prioritering. Der er et forbedringspotentiale mange steder, 

men det er noget, der bliver skabt en kollektiv forståelse for, hvorfor, at man er nødt til at begrænse sig 

nogle gange. Mit indtryk er, at de beslutninger, der så bliver taget, netop tages på baggrund af input fra 

medarbejderne.  

23: Foretrækker du ros eller konstruktiv feedback?  

Begge dele er jo godt, men jeg tror jeg savner mest konstruktiv kritik.  

    Er det dét, der er vigtigst for dig? 

Tja, altså, det har jeg kollegaer til. Der har jeg en sparring med kollegaerne.  

24: Hvor god synes du, at din leder er til at give respons på dit udførte arbejde?    

Jeg synes egentlig ikke jeg får så meget. Jeg ville dog gerne have noget mere feedback. Det ville være 

rart. 

25: Føler du dig inspireret af din leder? Beskriv hvad der er inspirerende.   



Altså, nu har min leder et motto ”jeg fatter ikke en meter”, så ikke rigtigt. Han er inspirerende i den 

forstand, at han har en anden faglighed omkring produktionsstyring og kvalitetsrelaterede problemer. 

26: Føler du at din leder er passioneret? Hvordan?           

Jeg ved ikke om man kan sige han brænder for produktet og teknologien, men han brænder for 

virksomheden. Han har et drive, og synes vi skal gøre det godt. Men ikke at han nødvendigvis har en 

passion for produktet selv. 

27:  Hvor god er din leder til at presse dig til at yde dit bedste og måske endda bringe dig lid ud af din 

”comfort zone” ?     

Jeg synes han er god til lige at prøve at udfordre, om man kan gøre en ting på en anden måde. 

    Til en passende grad? 

Ja. Måske kunne det godt være en lille smule mere.             

28:  Hvor god er din leder til at inddrage dig i beslutningsprocesserne både før og under en 

arbejdsopgave?           

Det synes jeg bestemt. Rigtig meget af planlægningen forgår i ingeniør grupperne, til møderne.      

 

29: I hvor stor en grad føler du, at din leder er opmærksom på din indsats og forstår dets betydning?            

Det er min opfattelse ja, at han består betydningen af min indsats. Det bliver værdsat. For mit 

vedkommende, så er ”klienten” jo intern, da jeg forbedrer arbejdsmulighederne for mine kollegaer, så 

på den måde hører jeg responsen ”fra hestens mule”. Hvis det endelig er en klient udefra, så kommer 

responsen typisk gennem sælgeren, og ikke nødvendigvis direkte fra klienten. 

 

 

Interview 5 Leder , Adm. Direktør og HR ansvarlig 
Indledende Spørgsmål 

1:  Beskriv din stilling 

Administrerende direktør og HR ansvarlig. Ledelsesmæssig ansvarlig. Jeg er også ansvarlig for 

ledelsesstrategien. Jeg har altså de ansvarsområder, der kendetegner en lille/mellemstor virksomhed.  

2: Hvad betyder ”motivation” efter din opfattelse?  

Det er et stort spørgsmål. Det jeg går op er , at man skal kunne lide at gå på arbejde, når det kommer til 

det de ansatte.. Det er det der bringer en ind i et flow, og altså, hvad skal der til for at den enkelte 

medarbejder godt kan lide at komme på arbejde. Det vi lægger meget vægt på i virksomheden er 

respekten for den enkelte medarbejders arbejde, og vi respekterer hinanden. Vi går enormt meget op i 

de personlige værdier. Vi går meget op i at indrette vores arbejdsplads efter medarbejderen, dvs. der 

gives meget frihed i forhold til arbejdstid; der er rigtig meget ”frihed under ansvar”; der er rigtig meget 

frihed hos den enkelte medarbejder, så de selv kan bestemme, hvordan de udfører deres arbejde. Trivsel 

kan være en grundlæggende faktor, men selvfølgelig vil jeg jo gerne have folk til at udrette nogle ting, 

som de måske ikke troede de kunne fra starten. Altså, at vi får folk til at vokse (personlig vækst). Der er 

ikke mange af mine medarbejdere, der bare har lyst til at udføre deres arbejde og gå hjem uden at være 

blevet klogere. De skal se meningen i virksomheden, se meningen i deres kollegaer, og i produktet vi 

laver. Vi leverer underdele til andre, der bruger vores produkter i instrumenter, er eksempelvis bruges i 

hospitalsvæsnet, eller sikkerhedsindustrien, eller andre steder. Det er vigtigt at medarbejderne kommer 



her og trives, både fordi vi er en fleksible virksomhed, og at der er gode sympatiske kollegaer, som 

man kan relatere til, og at vi har nogle værdier de kan relatere til. Jeg går også ind for, at de ansatte må 

blive presset til at lære nogle nye ting, og lære sig selv bedre at kende.  

    Også det at skabe en god relation mellem leder og ansat; jeg er ikke en meget autokratisk leder, 

Vores ledere er meget involverende og meget lyttende, og prøver at være nogle de ansatte kan relatere 

til. Vi går meget op i MUS-samtaler og tilfredshedsundersøgelser. 

3: Hvad er formålet med ”motivation af medarbejdere” efter din mening? 

(Besvaret oven over) 

 

Udfordringer – Motivation via ”indre mptivation” 

 

(Den ”indre motiverede medarbejder” beskrives) 

 

4:  Hvilken rolle spiller ”økonomi”, når en medarbejder kræver bestemte arbejdsforhold?  

Der kan opstå mange forskellige ting. Som leder kræver det, at man også selv kan trives med at antage 

en lederrolle, der ikke er særlig dikterende, og man er nødt til at acceptere, at man skal kunne lægge 

noget ansvar fra sig. Det handler om at opfordre og lytte.  

    En udfordring kan være, at selvom, der er ”frihed under ansvar”, så har vi eksempelvis nogle 

kvalitetsstandarder, som vi skal leve op til for at opnå visse certifikater, som virksomhed, så det kan 

være en udfordring i sig selv, at skulle kunne balancere afgivelsen af frihed til de ansatte, men samtidig 

også sørge for, at arbejdet holder en vis standard. Det er bl.a. dér hvor der kan opstå problemer, når 

man bl.a. lægger budgetter, og de ansatte tager beslutninger ude nat tale med ledelsen. Der gives dog 

inden for eksempelvis R&D afdelingen ”frihed til at lege” uden at skulle tænke på budgetter for netop 

at skulle skabe motivation. Men jeg ser som topleder en udfordring i at få budgetterne til at dække, 

fordi, der er nogle bestemte medarbejdere, der gerne vil i én retning,  så det er også en udfordring at få 

til, på tværs af deres personlige ønsker, ”aligne” til, hvad der er bedst for virksomheden. 

    Der er ikke ubegrænset budget. Én af de ting vi gør meget, er at inkludere et kundefokus, og lægge 

det fokus ind i så meget som vi nu kan. Dette kan være en udfordring i den forstand, at der ikke er 

meget budget til overs, til at gå i andre retninger, som vi ellers gerne ville.  

    Når man skal argumentere for forskellige ledelsesbeslutninger, så kan det være en udfordring at 

skulle være meget åben omkring det. Vi prøver at opbygge tillid til ledelsen hos de ansatte, men med en 

sådan åbenhed kan der følge fejl med; også det at skulle erkende overfor sine ansatte, at man tager fejl.  

    Det er en udfordring ikke at kunne investere i det nyeste udstyr, da der er noget udstyr, der er meget 

gammelt og trænger til udskiftning. Og det er jeg godt klar over er til stor frustration hos nogle 

medarbejdere, men det værende sagt, så hersker der en god forståelse for de rammer vi har med at gøre.  

5: Er tidsrammen ofte en udfordring? (hvis ja, hvor stor en grad?) 

At sætte deadlines for de ansatte kan også være en udfordring; det er en udfordring vi ofte har, da vi har 

mange personlighedstyper, der godt kan lide at fordybe sig i en opgave, og være HELT sikker på, at det 

er det rigtige de afleverer, men nogle gange er vi nødt til at sige, at det vi skal bruge er et hurtigt 

svar/fornemmelse, hvor den rigtige løsning ligger; så går vi videre med den. Hvis vores medarbejdere 



fik lov til det, så blev de kørerende i ekstra måneder; det er en kamp vi tager ofte. Det kendetegner især 

den ældre generation af ansatte (40+). 

     

Det ville på den anden side også være en udfordring, hvis man havde for mange ressourcer og tid, så 

det ville blive meget laissez-faire. Det ville blive en meget ineffektiv organisation. Så det er en 

udfordring at finde en passende grad/kombination af tid og ressourcer til de forskellige arbejdsopgaver, 

der samtidig tiltaler den ansattes motivationsbehov. Det kan være demotiverende at have for meget tid 

for ansatte, der gerne vil levere resultater.  

    Hvis ikke den ansatte er givet en passende tidsramme, så kan det ende med ineffektivitet, eller at 

skabe stressproblemer for den ansatte, hvis tidsrammen er for stram. Tilpasningen af tidsrammen. 

    Det kan være en udfordring at tilpasse tidsrammen, da man i jagten herpå, kan tvinges til at være 

mindre ambitiøs (kompromis med kvalitet) 

 

Det kan være en udfordring at give de ansatte specifikke forventninger, da en ansat kan bedes om at nå 

et bestemt kundekrav til på mandag, og så må de ellers finde ud af, hvordan de når dertil. Det er ikke 

alle medarbejdere, der trives på den måde. Det er der dog nogle der kan. 

 

Det kan være en udfordring at føre en autentisk ledelsesstrategi, hvor man er meget åben og siger 

tingene lige ud, når man godt ved, at bestemte medarbejdere har forskellige behov, og bør behandles 

forskelligt for at de motiveres mest muligt. Dette lægger op til en form for ”manipulation” af 

medarbejderen for at de netop ikke reagerer uønsket, hvis man vælger at være hudløst ærlig. Det kan 

være en udfordring som leder selv at føle sig tilfreds og motiveret, hvis man selv lægger meget vægt på 

åbenhed i ledelsen, men at man kan tvinges til at skulle manipulere sine medarbejdere for at motivere 

dem efter deres specifikke motivationsbehov. Det er svært for mig at lede, når jeg hele tiden 

skalbalancere forskellige hensyn, frem for bare at lede ”åbent”.    

 

Det er også kompliceret, at når man har en specifik viden om sine medarbejderes forskellighed, så kan 

det være svært at sammensætte dem i grupper, så alle får mest ud af det, og deres ”medarbejdertype” 

trives bedst muligt. Det prøver vi at tage højde for, når vi sætter teams sammen, men det er en 

udfordring.  

 

Vi praktiserer bl.a. værdibaseret ledelse, og det kan være en udfordring, hvis de ansattes værdier ikke 

stemmer overens med virksomhedens værdier, fordi det kan i sidse ende, ende med at de ansatte må 

forlade virksomheden. De ansatte skal kunne se på vores virksomhedsværdier, og de skal kunne 

associere sig med dem.  

 

Det kan være en udfordring, hvis de forskellige personlige værdier i virksomheden ikke er ensartede, 

da det nogle gange kan føre til nogle konflikter, som ikke er rare at tage. Netop fordi jeg er konsensus-

orienteret, så er jeg nødt til at tage de her konflikter, og det er en udfordring i sig selv. Dynamikken 

mellem de forskellige værdier kan være svær at håndtere. Vi skal kunne respektere hinandens værdier, 

men hvis værdierne er for forskellige, så kan der ske brud. 



 

6: Er det en udfordring at anskaffe de ressourcer, som de ansatte efterspørger (materialer, penge, 

teknologi) 

 

Muligheder  

 

8: Hvilke døre åbner det op for, når man har en forståelse for sin medarbejders indre 

motivationsbehov? 

Man slipper for at skulle foretage meget ”micro management”, da ens ansatte netop er i stand til at 

være meget selvledende, da de drives af deres interesser og faglighed. 

 

For netop at ”aligne” de ansattes forskellige ideer, så kan der lægges meget vægt på kundefokus, så det 

er kundens bestemte ønsker, som danner målsætningen for de ansatte. Det vi laver er 99% guidet af, 

hvad kunderne gerne vil have os til. 

 

Når, der er aflagt et bestemt budget til som minimum at møde kundens specifikationer, så har vi stadig 

et lille beløb, som vi gerne må ”lege med”. Det kan måske godt være, at det kun er 5% ekstra, der kan 

”leges” med.  

 

Ved opbygning af et tillidslag via åbenhed, er det muligt at dele flere ideer med de ansatte. Visse ting 

er selvfølgelige fortrolige, men stort set al ting kan diskuteres.  

 

Vi har foretaget personlighedstests af vores medarbejdere, hvilken giver os en ide, hvilken 

kategori/type medarbejder de er, hvilket yderligere giver en ide om, hvad de bedst reagerer på.  

 

Selvom vi er nødt til at fortælle medarbejdere, at en arbejdsopgave kun behøves at løses 90%, grundet 

et bestemt budget eller tidsramme, så kan en bedre forståelse for, hvad der netop motiverer en bestemt 

medarbejder tillade os at give en opgave til vedkommende, som vedkommende netop kan komme til at 

løse 100%, da vi vil have en bedre forståelse for, hvad vedkommende har brug for (authentic 

alignment) 

 

Det giver bl.a. muligheden for at kunne sætte teams sammen bedre og styre teamdynamikken. Jeg siger 

rent teoretisk, fordi det er meget sværere at udføre i praksis. Én af mine ledere har sagt, at ”man bliver 

meget mere effektiv, hvis man sidder sammen med type, der er den samme som en selv”.  Så her kan 

man jo gruppere typerne sammen, så alle de samme typer sidder i én gruppe. På den anden side kunne 

man gøre det modsatte, hvor der er forskellige typer i håb om at der netop opstår gode ideer fordi 

forskellige typer mødes. Det giver i hvert fald nogle muligheder for at tænke det igennem. I en lille 

virksomhed begrænser størrelsen dog muligheden for teamsammensætningerne. 

 

En mulighed for at de ansatte kan blive udfordret og at de kan blive bragt lidt ud af deres comfort zone, 

er bl.a. ved intern rokering i virksomheden, hvor én fra produktionen måske kan sættes in i R&D-



afdelingen. Hermed kan den ansatte også videreudvikle sig selv og opnå nye kompetencer samtidig 

med at der motiveres via udfordrende nye rammer. Og opgaver.  

     

 


