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ABSTRACT''

The' aim' of' this' study' is' to' analyse' the' role' of'management' consultants' in' their' organizational' context,'

through'interpretations'of'empirical'data.'The'analysis'of'the'consultant>role'and'contextual'surroundings'

enables'an'examination'of'the'work'motivation'of'potential'and'existing'consultants.'This'knowledge'will'

allow'managers'within'management' consultancies' to'better'attract' talent'and'motivate'existing' consult>

ants.''

'

Through'a'multiple'case'study'based'on'interviews'from'three'different'respondent'groups'of'potential'and'

existing'management'consultants'this'study'outlines'that'hard'work,'great'expectations'and'changing'work'

routines' is'a'premise' in'the'consultant>role.'The'potential'consultants’'perceptions'of'the'consultant>role'

are'coherent'with' the'consultants’'description.'However,' the'potential' consultants’'do'not'want' to'com>

promise'their'private'life'and'downgrade'time'potentially'spent'with'family'and'friends.'Hence,'this'shows'

a'paradox'as'consultants'express'the'necessity'of'reducing'their'private'time,'enabling'them'to'outlive'their'

high'ambitions'as'a'management'consultant.''

'

Furthermore,' this' study' illustrates'a'connection'between'organizational'context'and'motivation,'which' is'

proved' to'be'evolving'as' consultants'go' through'different' life' stages.'This' shows' in' the' interpretation'of'

work'motivation'that'differs'amongst'the'respondent'groups'when'it'comes'to'the'impact'of'pay,'feedback'

and'social'identity.''

''

'

'
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1.	INDLEDNING	

Management	konsulentbranchen	har	altid	været	mål	for	mange	fordomme	og	generaliseringer.	Måske	på	

grund	af	branchens	lidt	hemmelige	verden,	som	vi	andre	udenfor	aldrig	helt	kan	forstå.	Som	forskere	har	vi	

unægtelig	også	en	forforståelse	af	konsulentbranchen,	og	det	er	på	baggrund	af	denne,	at	vores	lyst	til	at	

lave	en	undersøgelse	med	udgangspunkt	i	branchen	er	opstået.	I	dag	er	rollen	som	management	konsulent	

en	 kompleks	 størrelse,	med	mange	 arbejdstimer	og	 kravet	 om	 flere	 roller	 i	 samme	 jobstilling	 (Jeppesen,	

2016).	Rollens	kompleksitet	og	de	høje	krav	til	management	konsulenterne	har	vakt	en	interesse	for,	hvad	

der	motiverer	mennesket	 til	 at	 arbejde	 under	 så	 komplekse	 forhold.	 I	 vores	 søgen	 efter	mere	 viden	 om	

management	konsulentrollen,	har	vi	fundet	frem	til	en	tankevækkende	beskrivelse	af	konsulenterne:		

	

”Dem,	der	altid	har	travlt,	og	som	arbejder	hele	tiden.	De	er	hele	tiden	online,	og	har	altid	mobilen	tændt.	

De	er	udtryk	for	et	ekstremt	arbejdsliv,	de	er	udtryk	for	et	arbejdsliv	sat	på	spidsen.	De	er	ekstreme,	at	de	

næsten	er	karikaturer,	men	de	kan	også	karikeres	som:	Indbegrebet	af	succes	og	kynisme.	Det	eftertragtede	

og	det	sørgelige,	det	beundringsværdige	og	det	latterlige,	det	succesfulde	og	det	sygelige,	utopien	og	mare-

ridtet.	De	kan	med	andre	ord	både	fungere	som	karikaturer	af:	Bare	det	var	mig!	Og	godt	det	ikke	er	mig!”	

(Kirkegaard,	2012:13)	

	

Beskrivelsen	 illustrerer	vores	 tanker	om	management	konsulentrollen.	Vi	er	nysgerrige	efter	at	vide	hvad	

der	ligger	bag	det	ekstreme,	det	beundringsværdige,	det	sygelige	og	det	succesfulde	i	konsulentrollen.	Vi	vil	

vide	mere	om,	hvordan	nuværende	management	konsulenter	fortolker	deres	arbejdsrolle.	Derudover	er	vi	

nysgerrige	efter	at	 finde	ud	af,	hvad	der	 får	potentielle	kandidater	 til	at	søge	mod	denne	 levestil.	Mange	

har	fordomme	om	rollen	og	vi	undrer	os	over,	hvad	der	skaber	disse	fordomme.	Derfor	ser	vi	det	som	inte-

ressant	 at	 undersøge,	 hvad	 der	 skaber	 den	 store	 opmærksomhed	 omkring	 rollen,	 hvilket	 afspejles	 i	 de	

mange	ansøgninger	til	stillingerne	som	management	konsulent	(Nielsen,	2016).		

	

Relevansen	af	en	undersøgelse	inden	for	konsulentbranchen	underbygges	af	en	intensiverende	rift	om	de	

bedste	kandidater,	blandt	konsulenthusene.	Et	af	de	store	konsulenthuse	 fortæller,	at	de	årligt	bruger	 to	

millioner	kroner	samt	15	årsværk1	på	at	rekruttere	de	mest	attraktive	studerende	(Nielsen,	2016).	Derved	

kæmper	management	konsulenthusene	en	intensiv	og	ressourcekrævende	kamp,	for	at	tiltrække	de	bedste	

																																																								
1	Den	samlede	arbejdstid	eller	det	samlede	arbejde	svarende	til	én	persons	fuldtidsarbejde	i	et	år	(Den	danske	ord-
bog,	2016).			
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kandidater	til	konsulentrollen.	Viden	om	de	studerendes	behov,	vil	derfor	have	stor	værdi	for	management	

konsulenthusene	i	kampen	om	de	største	talenter.		

Kandidater	til	konsulentrollen	er	i	dag	vokset	op	med	teknologiens	bragende	udvikling,	hvor	omstillingspa-

rathed	er	en	naturlig	del	af	deres	hverdag.	De	vil	derfor	efterspørge	helt	andre	krav	til	arbejdsmotivation	

end	tidligere	set	(Economy,	2016).	Peter	Meno,	ekspert	i	graduate-rekruttering	udtaler:	

		

”Min	erfaring	siger	mig,	at	det	blandt	andet	er	en	stejl	læringskurve,	[kandidaterne	efterspørger]	fordi	man	

ligesom	har	det	her	med	en	livslang	læring,	og	man	skal	blive	ved	med	at	udvikle	sig	og	stræbe	højere.	Det	

er	i	hvert	fald	sådan,	hvis	du	kommer	fra	CBS	[Copenhagen	Business	School],	det	er	kulturen.”	(Peter,	EI:14)	

	

Det	er	ikke	længere	kun	organisationerne,	der	stiller	krav	til	de	nyansatte	om	konstant	udvikling.	Unge	kan-

didater	i	dag	stiller	selv	store	krav	til	en	kommende	arbejdsgiver	om	konstant	udvikling	i	deres	arbejdsrol-

ler.	Peter	uddyber	videre:	

	

”Det	er	super	udfordrende	at	holde	folk	i	ilden	og	motiveret,	og	at	de	hele	tiden	bliver	ved	med	at	blive	ud-

fordret,	og	at	de	hele	tiden	bliver	ved	med	at	udvikle	sig,	og	hele	tiden	performer	bedre.”	(Peter,	EI:3) 

	

Det	kan	derfor	være	nødvendigt	for	management	konsulenthusene	at	revurdere	deres	forståelse	af	konsu-

lenternes	behov,	da	de	hele	tiden	skal	forny	sig	for	at	holde	de	nye	medarbejderes	motivation	i	ilden.	For	at	

kunne	være	i	stand	til	at	imødekomme	de	forskellige	fremtidige	generationer,	stilles	der	større	krav	til	or-

ganisationerne.	Den	nye	generation	er	blevet	beskyldt	for	at	gå	mere	op	i	sig	selv	end	nogensinde	før.	De	

sætter	 store	krav	 til	dem	selv	og	deres	arbejdsgivere,	og	kravene	er	 store.	Men	 ifølge	Anders	Dons,	CEO	

Deloitte	Danmark,	er	det	positivt	for	organisationerne:		

	

”Nej.	Når	man	siger,	at	de	[Studerende]	er	mest	interesseret	i	sig	selv,	så	tror	jeg,	det	skyldes,	at	de	stiller	

større	krav.	Og	det	betyder	også	større	krav	til	os	som	arbejdsgivere	i	forhold	til,	hvad	vi	vil	med	dem,	og	

hvad	vi	kan	tilbyde	dem	–	også	imens	de	udvikler	og	uddanner	sig.	[…]	Hvis	de	unge	i	dag	ikke	hele	tiden	

lærer	og	oplever,	at	det,	der	sker	omkring	dem,	er	relevant,	så	vil	de	videre.	Deres	lunte	er	således	kortere,	

men	de	er	i	den	grad	interesseret	i	at	arbejde	som	teams	og	udvikle	sig.	[…]	At	de	stiller	krav,	det	er	netop	

med	til	at	udvikle	organisationen.”	(Fabech,	2016)	

	

Anders	Dons	ser	positivt	på	de	studerendes	høje	krav,	og	mener	at	kravene	sørger	for	at	holde	organisatio-

nerne	i	konstant	udvikling.	Denne	tankegang	underbygges	af	Weick	(1995),	som	mener	at	medarbejderne	
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HVORDAN FORSTÅR POTENTIELLE OG NUVÆRENDE MANAGEMENT KONSULENTER ROLLEN 
SOM KONSULENT INDEN FOR DERES RESPEKTIVE KONTEKST, OG HVAD PÅVIRKER DERES 

ARBEJDSMOTIVATION?

ͻ� ,ǀĂĚ�ŬĞŶĚĞƚĞŐŶĞƌ�ŬŽŶƚĞŬƐƚĞŶ�ŝ�Ğƚ�ŵŝŶĚƌĞ�ŽŐ�ƐƚƆƌƌĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚŚƵƐ͍

,ǀŽƌĚĂŶ�ƐƚĞŵŵĞƌ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ�ŽǀĞƌĞŶƐ�ŵĞĚ�ŶƵǀčƌĞŶĚĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌƚčůůŝŶŐĞƌ�
Žŵ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚƌŽůůĞŶ͍�

ͻ� ,ǀĂĚ�ƉĊǀŝƌŬĞƌ�ĚĞ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ�Žŵ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚƌŽůůĞŶ͍

ͻ� ,ǀŽƌĚĂŶ�ŵŽƟǀĞƌĞƐ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŽŐ�ŶƵǀčƌĞŶĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌ�ŝ�ĞŶ�ĂƌďĞũĚƐŬŽŶƚĞŬƐƚ͍�

ͻ

skaber	konteksten	samtidig	med	konteksten	skaber	dem.	Konsulenthusene	er	derfor	nødt	til	at	kunne	til-

fredsstille	de	unge	konsulenters	krav,	da	de	er	med	til	at	udvikle	organisationen.		

Motivation	 har	 gennem	mange	 år	 været	 et	 undersøgt	 fænomen	 i	 erhvervslivet.	 Grunden	 bag	 den	 store	

interesse	for	fænomenet	er:	”Perhaps	more	important,	in	the	real	world,	motivation	is	highly	valued	becau-

se	of	its	consequences:	Motivation	produce”	(Ryan	&	Deci,	2000:69).	Motivation	har	en	direkte	forbindelse	

til	enhver	organisations	omsætning.	Det	er	derfor	vigtigt	for	organisationer,	heriblandt	management	konsu-

lenthusene	at	være	i	stand	til	at	holde	deres	konsulenter	motiveret.		

	

For	 at	 kunne	 undersøge	motivationen	 af	management	 konsulenter,	må	 vi	 nødvendigvis	 først	 undersøge	

arbejdskonteksten.	Gennem	empiriindsamling	vil	vi	undersøge,	hvordan	potentielle	og	nuværende	konsu-

lenter	forstår	rollen	som	management	konsulent.	Undersøgelsen	af	rollen	som	management	konsulent	er	

relevant	i	sig	selv,	fordi	management	konsulenter	konstant	er	i	udvikling.	Arbejdsprocessen	involverer	ofte	

nye	projekter,	hvilket	gør	at	konsulenterne	konstant	må	revurdere	forståelsen	af	deres	egen	rolle	(Jeppe-

sen,	2016).		

	

For	at	realisere	undersøgelsen	har	vi	kontaktet	to	forskellige	konsulenthuse,	samt	en	studieretning	fra	Co-

penhagen	Business	School	(CBS).	Til	sammen	skal	de	hjælpe	os	med	at	muliggøre	en	empirisk	undersøgelse	

af	potentielle	og	nuværende	management	konsulenters	 fortolkninger	af	 rollen	 som	konsulent.	Vi	 vil	 gen-

nem	en	fortolkning	af	respondenternes	fortællinger,	vise	et	her-og-nu	billede	af	morgendagens	konsulent.		

	

Ud	fra	ovenstående	er	vi	nået	frem	til	følgende	forskningsspørgsmål:	
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1.1	HVEM	HENVENDER	UNDERSØGELSEN	SIG	TIL?	

Afhandlingens	primære	målgruppe	er	kommunikations	og	HR	ledere	i	danske	konsulenthuse.	Kommunika-

tionsledere	vil	med	denne	undersøgelse	få	en	viden	om,	hvad	potentielle	konsulenter	forstiller	sig	af	rollen	

som	konsulent	og	hvad	forestillingerne	påvirkes	af.	Dermed	vil	undersøgelsen	muliggøre	en	mere	effektiv	

’employer	 branding’	 proces.	 Derudover	 vil	 HR	 ledere	 få	 en	 viden	 om,	 hvad	 der	motiverer	 potentielle	 og	

nuværende	konsulenter,	hvilket	hjælper	dem	med	at	skabe	bedre	medarbejdertilfredshed.	Afhandlingens	

sekundære	målgruppe	er	CBS	studerende.	De	vil	med	denne	undersøgelse	få	en	forståelse	af,	hvad	rollen	

som	konsulent	indebærer,	og	hvad	konsulenter	typisk	motiveres	af.	Dette	vil	give	dem	en	fornemmelse	af,	

hvordan	deres	motivation	 stemmer	overens	med	nuværende	konsulenterne,	og	dermed	give	et	 indblik	 i,	

om	en	rolle	som	konsulent	er	attraktiv	for	dem.			

1.2	ROADMAP	–	EN	GUIDE	TIL	LÆSEREN	

Afhandlingen	er	opdelt	 i	 syv	overordnede	kapitler	med	tilhørende	underkapitler.	Denne	 indledning	udgør	

Kapitel	1.	Derefter	en	præsentation	af	vores	metode	i	Kapitel	2.	I	det	efterfølgende	Kapitel	3	beskrives	den	

valgte	 teori.	Teorikapitlet	vil	 være	 forholdsvist	kort,	da	vi	har	valgt	at	uddybe	de	 forskellige	 teorier	 i	 takt	

med,	at	de	anvendes	 i	analysen.	Netop	analysen	er	omdrejningspunktet	 i	Kapitel	 4	 og	 5,	 som	tilsammen	

udgør	de	to	analysedele.	Analysen	vil	ydermere	indeholde	et	diskussionsafsnit	i	slutningen	af	hvert	kapitel,	

med	en	afsluttende	delkonklusion.	 I	 første	analysedel,	Kapitel	 4,	 analyseres	konsulentrollen	 indenfor	be-

stemte	rammer,	samt	de	studerendes	forestillinger	om	rollen.	Sidste	del	af	Kapitel	4	vil	fortsætte	med	en	

undersøgelse	af,	hvad	der	påvirker	de	studerendes	forestillinger	om	konsulentrollen.	I	Kapitel	5	kobles	de	

potentielle	og	nuværende	konsulenters	forestillinger	og	fortolkninger	af	konsulentrollen,	med	anden	analy-

sedel	om	respondenternes	motivation.	Først	i	Kapitel	5	analyseres	betydningen	af	lønforhold.	Næste	moti-

vationstendens	 i	 kapitlet	 omhandler,	 i	 hvilken	 grad	 respondenterne	 har	 behov	 for	 feedback	 for	 at	 være	

motiveret.	Sidste	motivationstendens	i	anden	analysedel,	omhandler	betydningen	af	at	indgå	i	sociale	fæl-

lesskaber	 på	 arbejdspladsen.	 I	Kapitel	 6	 konkluderes	 undersøgelsens	 tendenser	 og	 der	 vil	 efterfølgende	

komme	forslag	til	videre	forskning.	Perspektiveringen	vil	fremgå	i	Kapitel	7,	hvor	det	uddybes	hvorfor	un-

dersøgelsen	er	 relevant	 for	konsulentbranchen.	Bilag	 1	 til	 5	er	vedhæftet	sidst	 i	dette	 fysiske	eksemplar.	

Alle	transskriberede	interviews	er	vedlagt	på	et	USB	stik.	Nedenstående	model	er	en	visuel	præsentation	af	

afhandlingens	opbygning.		
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INDLEDNING

METODE

TEORI

ANALYSE & DISKUSSION

KONKLUSION

PERSPEKTIVERING

KAP.
 1

KAP.
6

KAP.
 4 - 5

KAP.
 3

KAP.
 2

KAP.
7

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1.3	AFGRÆNSNING	

Afhandlingens	fokus	er	management	consulting,	hvorfor	der	afgrænses	fra	at	undersøge	andre	ekspertise-

områder	 inden	 for	 konsulentbranchen.	 For	 uddybning	 af	 titlen	management	 konsulenter	 henvises	 til	 be-

skrivelse	af	samarbejdskonsulenthusene,	afsnit	4.1.	I	undersøgelsen	vil	vi	omtale	management	konsulenter	

som	konsulenter.	Ydermere	afgrænser	vi	os	geografisk,	idet	undersøgelsen	fokuserer	på	den	danske	konsu-

lentbranche.		

	

Interviewene	af	konsulenterne	er	muliggjort	gennem	et	samarbejde	med	to	konsulenthuse.	Konsulenterne	i	

det	ene	konsulenthus	har	3-6	års	relevant	konsulenterfaring	i	branchen,	hvorimod	konsulenterne	i	det	an-

det	hus	har	minimum	9	års	relevant	erfaring.	Herved	afgrænser	vi	os	fra	konsulenter,	der	har	mindre	end	

tre	års	erfaring,	fordi	vi	ønsker	at	konsulenterne	har	en	dybere	forståelse	for	konsulentrollen.	

	

Respondentgruppen	der	repræsenterer	de	potentielle	konsulenter,	er	en	udvalgt	gruppe	fra	studieretnin-

gen	Cand.merc.psykologi	på	Copenhagen	Business	School	(CBS).	På	denne	studieretning	er	der	en	høj	pro-

centdel,	der	ender	som	konsulenter.	Herved	afgrænser	vi	undersøgelsen	fra	andre	studieretninger	på	CBS,	

som	også	kan	være	potentielle	kandidater	til	konsulentrollen.	Vi	har	afgrænset	os	fra	bachelorstuderende,	

da	mange	skifter	retning	efter	endt	bachelor.		
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Afhandlingen	 anlægger	 et	 individperspektiv,	 hvilket	 medfører	 at	 fokus	 er	 på	 den	 enkelte	 medarbejders	

fortolkninger.	Derfor	afgrænser	vi	os	fra	at	anskue	forskningsspørgsmålet	ud	fra	virksomhedens	perspektiv.	

	

Teori	 vil	 i	undersøgelsen	blive	brugt	 til	 at	underbygge	empiriske	 tendenser,	hvorfor	den	afgrænses	 fra	at	

anvende	teori,	som	ikke	er	relevant	for	forskningsspørgsmålet.	I	de	enkelte	teorier	afgrænser	vi	os	yderme-

re	fra	at	bruge	hele	teorier,	men	i	stedet	kun	dele	der	er	relevante	for	de	udvalgte	tendenser.		

1.4	RESPONDENTSPECIFICERING		

1.4.1	Studerende	

De	studerende	(ST)	vil	i	specialet	repræsentere,	hvad	der	i	forskningsspørgsmålet	beskrives	som	potentielle	

konsulenter.	 Respondentgruppen	 er	 studerende	 på	 uddannelseslinjen	 Cand.merc.psykologi	 på	 CBS.	 Re-

spondenterne	er	valgt	ud	fra	et	ønske	om	en	gruppe,	hvor	der	er	stor	sandsynlighed	for	at	de	studerende	

ender	 som	management	 konsulenter.	 Studiet	 fokuserer	 på	 at	 gøre	 de	 studerende	 til	 forretningsagenter,	

hvor	de	lærer	at	analysere	den	menneskelige	faktors	betydning	i	ledelses	og	forretningsprocesser.	Statistisk	

er	der	en	større	del	af	de	færdiguddannede	på	Cand.merc.psykologi,	der	starter	en	karriere	som	manage-

ment	konsulent	efter	studiet	(CBS,	2016).	De	studerende	har	ikke	tidligere	haft	en	fuldtidsstilling	i	en	konsu-

lent	virksomhed,	da	vi	er	 interesserede	i	deres	forestillinger	om	rollen	som	konsulent	og	deres	fremtidige	

motivation.		

1.4.2	Konsulenterne	

De	sidste	to	respondentgrupper	består	af	management	konsulenter	med	minimum	tre	års	relevant	konsu-

lenterfaring.	Vi	har	udvalgt	management	konsulenter	ud	fra	et	kriterium	om,	at	de	rådgiver	andre	personer	

eller	virksomheder	med	henblik	på	at	optimere	menneskelige	eller	forretningsmæssige	processer.	Yderme-

re	er	det	vigtigt,	at	der	 i	denne	respondentgruppe	er	en	høj	grad	af	diversitet,	 i	 forhold	til	alder,	køn,	ud-

dannelse,	 specialisering,	 etc.	Diversiteten	muliggør	 en	mere	nuanceret	undersøgelse,	 hvorpå	 vi	 opnår	 en	

mere	dybdegående	viden.	For	at	opnå	den	ønskede	diversitet,	har	vi	bedt	vores	kontaktperson	i	det	større	

konsulenthus	udvælge	en	gruppe	af	forskellige	konsulenter.	I	det	mindre	konsulenthus	indgår	alle	fuldtids-

konsulenterne	i	respondentgruppen,	hvorfor	en	udvælgelse	er	overflødig.		
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1.5	KONKRETISERING	AF	SAMARBEJDSVIRKSOMHEDERNE	

1.5.1	Konsulenthus	1	

Konsulenthus	1	(K1)	har	eksisteret	siden	2002,	og	har	ca.	250	ansatte	fordelt	på	kontorer	i	Danmark,	Norge	

og	Sverige.	K1s	ekspertise	er	rådgivning	 indenfor	strategi	 for	topledelser	 i	Norden.	De	tilbyder	konsulent-

ydelser	i	forskellige	sektorer,	heriblandt	kapitalfonde,	det	offentlige,	produktionsindustrien,	detailindustri-

en,	farmaceut-	og	medicinalindustrien.	K1	ønsker	at	være	et	nordisk	alternativ	til	de	store	klassiske	ameri-

kanske	konsulenthuse.	De	ønsker	at	skabe	en	ny	model	for,	hvordan	management	consulting	kan	udformes	

(Intern	information	fra	K1).	I	K1	har	vi	interviewet	seks	konsulenter	på	forskellige	niveauer	i	virksomheden,	

som	har	tre	til	seks	års	relevant	konsulenterfaring.			

1.5.2	Konsulenthus	2	

Konsulenthus	2	(K2)	er	en	international	organisation	som	blev	etableret	i	1997.	Organisationen	specialise-

rer	sig	i	performance	improvement,	hvor	lederudvikling,	talentudvikling	og	organisationsudvikling	er	i	fokus.	

K2	 tilbyder	 kurser	 i	 tillid,	 eksekvering,	 produktivitet,	 ledelse	 og	 salgstræning	 (Intern	 information	 fra	 K2).	

Undersøgelsens	empiri	bygger	på	interviews	med	konsulenter	fra	det	danske	licenskontor.	Afdelingen	har	

21	ansatte,	hvoraf	ni	er	 fuldtidsansatte,	heraf	 seks	konsulenter,	 inklusiv	direktøren.	Alle	konsulenter	har,	

inden	de	tiltrådte	konsulentbranchen,	mange	års	erhvervserfaring	fra	forskellige	brancher,	samt	minimum	

ni	års	relevant	konsulenterfaring.		
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2.	METODISKE	OVERVEJELSER	

I	metodeafsnittet	 præciseres	 vores	 videnskabsteoretiske	 ståsted	 samt	den	 empiriske	 analyses	 undersø-

gelsesdesign.	 Det	 klargøres	 hvordan	metodevalget	 er	 anvendt	 til	 at	 undersøge,	 hvordan	 potentielle	 og	

nuværende	konsulenter	 forstår	rollen	som	konsulent,	 indenfor	deres	pågældende	rammer.	Derefter	be-

nyttes	denne	viden	til	at	sammenkoble	respondenternes	fortolkninger	af	konsulentrollen,	med	deres	for-

ståelse	af	arbejdsmotivation.			

Metoden	præciseres	i	forhold	til	forskningsspørgsmålet	og	det	indsamlede	materiale,	som	ligger	til	grund	

for	den	empiriske	analyse.	I	dette	afsnit	forklares	hvordan	vi	har	anvendt	metoden,	og	hvilke	teoretiske	og	

etiske	overvejelser	vi	har	gjort	os.	Dernæst	en	refleksion	over	hvordan	indsamlingen	af	empiri	er	forløbet.	

Slutteligt	en	præcisering	af	kvalitetssikring	og	metodekritik,	hvor	vi	forholder	os	kritisk	til	den	valgte	me-

tode,	samt	hvilke	begrænsninger	den	valgte	undersøgelse	har	medført.	

	

	

	

	

Undersøgelsespørgsmål

Undersøgelsens paradigmeforståelse

Undersøgelsesdesign
DƵůƟƉůĞ�ĐĂƐĞ�ƐƚƵĚŝĞ

,ĞƌŵĞŶĞƵƟŬŬĞŶ

Valg af metode
<ǀĂůŝƚĂƟǀ

Dataindsamling
^ĞŵŝƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌĞƚ�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ

,ǀŽƌĚĂŶ�ĨŽƌƐƚĊƌ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŽŐ�ŶƵǀčƌĞŶĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌ�ƌŽůůĞŶ�ƐŽŵ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚ�ŝŶĚĞŶ�ĨŽƌ�ĚĞƌĞƐ�
ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�ŬŽŶƚĞŬƐƚ�ŽŐ�ŚǀĂĚ�ƉĊǀŝƌŬĞƌ�ĚĞƌĞƐ�ĂƌďĞũĚƐŵŽƟǀĂƟŽŶ͍��
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2.1	ET	HERMENEUTISK	BLIK	PÅ	KONSULENTROLLEN		

Undersøgelsen	vil	tage	videnskabsteoretisk	udgangspunkt	i	hermeneutikken.	Vi	er	dermed	opmærksomme	

på,	at	vi	er	en	del	af	den	undersøgte	situation,	hvorfor	der	ikke	søges	objektivitet,	men	snarere	en	forbed-

ret	forståelse	af	det	undersøgte.	

		

Hermeneutikken	er	et	opgør	med	enhedsvidenskaben,	som	bygger	på	ideen	om,	at	alle	videnskaber	udgør	

én	enhed	(Rahbek,	2007).	I	hermeneutikken	er	man	interesseret	i	at	fortolke	i	stedet	for	at	forklare	(Feldt,	

2013).	 Der	 skelnes	mellem	det	 naturskabte	 og	 det	menneskeskabte,	 som	har	 forskellige	 ontologiske	 ud-

gangspunkter,	hvorfor	de	også	må	studeres	forskelligt.	I	hermeneutikken	er	det	centralt	at	undersøge	rele-

vante	tekster	og	fænomener.	Fortolkningerne	af	disse	tager	udgangspunkt	i	enkelte	individers	egen	forstå-

else	heraf,	og	er	dermed	ikke	en	objektiv	overordnet	forståelse	(Feldt,	2013).		

	

I	 hermeneutikken	 ses	 videnskab	 som	 sandhedsduelige,	 hvilket	 betyder	 at	 et	 udsagn	 kan	 være	 grader	 af	

sand	og	falsk:	”Den	sandhedsteori,	der	gør	sig	gældende	for	hermeneutikken,	er	kohærensteorien.	Her	anses	

et	udsagn	for	at	være	sandt,	hvis	det	på	en	modsigelsesfri	måde	hænger	sammen	med	et	system	af	udsagn	

af	fortolkninger”	(Feldt,	2013:2).	Dermed	forstås,	at	der	aldrig	kan	opnås	objektivitet,	men	at	der	eksisterer	

flere	grader	af	sandhed.	Graden	af	sandhed	bestemmes	ved	at	sammenholde	et	udsagn	med	andre	udsagn,	

inden	for	et	bestemt	system.	Jo	højere	kohærens	mellem	disse,	desto	højere	er	sandhedsgraden.		

I	denne	undersøgelse	bruger	vi	kohærensteorien,	idet	analysen	er	baseret	på	tendenser.	Ved	gennemgang	

af	empiri,	har	vi	fundet	tendenser	inden	for	vores	arbejdsfelt,	som	går	igen	blandt	respondenterne.	Herved	

sammenholdes	udsagn	i	analysen.	

	

Som	forskere	befinder	vi	os	altid	 i	en	given	situation,	og	vi	er	derfor	altid	en	del	af	situationen,	eller	som	

Gadamer	beskriver	det:	”The	very	idea	of	a	situation	means	that	we	are	not	standing	outside	it	and	hence	

are	unable	to	have	any	objective	knowledge	of	it.	We	always	find	ourselves	within	a	situation,	and	throwing	

light	on	it	is	a	task	that	is	never	entirely	finished.”	(Gadamer,	1960:159).	Vi	befinder	os	dermed	altid	i	en	ny	

situation	og	for	at	forstå	den,	er	vi	nødt	til	at	have	en	passende	horisont.	

		

Gadamer	beskriver	en	horisont	som:	”The	horizon	is	the	range	of	vision	that	includes	everything	that	can	be	

seen	from	a	particular	vantage	point”	(Gadamer,	1960:159).	Dertil	er	det	vigtigt	at	tilføje,	at	vores	horisont	

delvist	er	et	produkt	af	fortiden.	Den	er	i	konstant	bevægelse	og	udvikling,	hvorfor	vi	hele	tiden	skal	teste	

vores	fordomme.	En	person	der	ikke	har	nogen	horisont	ser	ikke	langt	nok,	og	overvurderer	de	elementer,	
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der	umiddelbart	er	tættest	på.	Når	vi	derimod	har	en	horisont,	så	er	vi	ikke	begrænset	til,	hvad	der	er	tæt	

på	os,	men	vi	kan	se	ud	over	det.	Derudover	er	vi	bevidste	om	relativiteten	 i	betydningen	af	de	ting,	der	

ligger	 inden	 for	 vores	 horisont,	 uanset	 størrelse	 og	 hvor	 tæt	 eller	 langt	 ude	 i	 horisonten	de	befinder	 sig	

(Gadamer,	1960:160).	Ved	at	se	en	situation	fra	en	anden	persons	perspektiv,	kan	vi	udvide	vores	horisont.	

Denne	proces	kaldes	også	Den	Hermeneutiske	Spiral,	og	understreger	at	forskeren	altid	har	en	forforståelse	

af	det	undersøgte	(Feldt,	2013).		

	

	

Den	hermeneutiske	spiral	i	model	1	viser	interviewprocessen,	og	måden	hvorpå	vi	som	forskere	forsøger	at	

opnå	 en	 fælles	 forståelse	 sammen	med	 respondenterne.	 Et	 eksempel	 fra	 interviewprocessen	 omhandler	

respondenterne	 fra	 K1,	 som	 alle	 fortæller	 om	 begrebet	 transparens.	 For	 at	 opnå	 en	 fælles	 forståelse	 af	

begrebet,	spørger	vi	ind	til	ordet	transparens	på	forskellige	måder,	under	flere	interviews	med	responden-

ter	fra	K1.	Når	vi	føler	vi	er	ved	at	få	en	forståelse	for	begrebet	bruges	spørgeteknikken	”Så	det	vi	hører	dig	

sige	er…”.	Hermed	gengives	den	 fortælling	 respondenten	 fortæller,	 for	 at	 tilkendegive	den	 fortolkning	 vi	

som	forsker	har	dannet.	Denne	proces	stopper	først,	når	der	er	sket	en	horisontsammensmeltning	mellem	

os	 som	 forsker,	 og	 respondenten.	Med	denne	proces	opnår	 vi	 en	mere	 kvalificeret	 viden	om	 rollen	 som	

konsulent,	og	motivation	af	potentielle	og	nuværende	konsulenter.			

Start - vores spørgsmål

Forståelse eller modstand
^ŬŝŌ�ŝ�ƐƉƆƌŐƐŵĊů

^ŬŝŌ�ŝ�ƐƉƆƌŐƐŵĊů
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2.2	SLUTNINGSFORM	

Vi	har	i	undersøgelsen	en	vekselvirkning	mellem	den	induktive	og	den	deduktive	tilgang.	Vi	har	ønsket	en	

overvejende	induktiv	tilgang,	men	har	erkendt	at	der	opstår	en	vekselvirkning	flere	steder.		

For	at	være	overvejende	induktiv	må	man	indsamle	al	primære	data	ved	at	se	på	et	lille	udsnit	af	den	vir-

kelige	 verden.	 Udgangspunktet	 ligger	 i	 empirien,	 for	 derefter	 at	 kunne	 give	 en	 generel	 viden	 (Darmer,	

Jordansen,	Astrup,	&	Thomsen,	2010:47).	Som	udgangspunkt	undersøges	de	valgte	undersøgelsestenden-

ser	med	et	clean	sheet	tankesæt.	Ifølge	dette	tankesæt	skal	empirien	vise	et	udsnit	af,	hvordan	forholdsvis	

få	personers	holdninger,	efterfølgende	udmunder	sig	til	generel	viden	(Anderson,	2009),	på	baggrund	af	

de	fortolkninger	vores	interviewpersoner	gør	sig.	Den	deduktive	slutningsform	handler	om	at	slutte	fra	en	

generel	regel	til	en	enkelt	hændelse.	Hermed	udledes	konklusioner	fra	generelle	regler	som	eksempelvis	

en	teori	(Darmer	et	al.,	2010).			

Vi	ønsker	 som	forskere	 ikke	at	bringe	en	 teori	direkte	 i	 spil	 ved	udarbejdelsen	af	de	primære	data.	Der	

sker	dog	en	vekselvirkning	fra	den	induktive	til	den	deduktive	tilgang,	fordi	vi	har	en	teoretisk	forforståel-

se,	som	er	influeret	af	vores	studie	Cand.merc.psykologi.	Derudover	erkender	vi	gennem	vores	hermeneu-

tiske	udgangspunkt,	at	vi	har	en	forforståelse	for	vores	undersøgelsesemner,	konsulentrollen	og	motivati-

on.	 Dette	 giver	 en	 referenceramme	 til	 vores	 emne,	 hvilket	 er	med	 til	 at	 skabe	 et	 overblik	 inden	 inter-

viewene	foretages.	Samtidig	har	et	teoretisk	overblik	givet	et	ekstra	overskud	til,	at	opfange	responden-

ternes	historier	og	bringe	dem	i	spil,	i	forhold	til	vores	undersøgelsesspørgsmål.	Der	sker	endnu	en	veksel-

virkning	tilbage	til	den	induktive	tilgang	i	interviewprocessen,	da	vi	har	flere	åbne	spørgsmål.	Her	ønskes	

respondenternes	fortællinger	uden	vores	påvirkning.	Til	slut	forholder	vi	os	stadig	induktivt,	idet	vi	ønsker	

empirien	samlet	og	kodet,	før	bestemte	teorier	bringes	i	spil	til	analyse.	Undersøgelsens	fremgangsmåde	

er	derfor	en	vekselvirkning	mellem	den	induktive	og	deduktive	slutningsform.		

2.3	UNDERSØGELSESDESIGN		

Vi	ønsker	at	analysere	det	enkelte	individ	og	de	fortolkninger	individet	gør	sig	berørende	konsulentrollen	

og	 arbejdsmotivation	 (Andersen,	 2013).	 Interviews	 er	 foretaget	 af	 kandidater,	 som	næsten	 har	 færdig-

gjort	deres	uddannelse,	samt	konsulenter	med	minimum	3	års	relevant	konsulenterfaring.		

	

Multiple	casestudie	er	valgt	som	undersøgelsesdesign.	Denne	undersøgelsesdesign	er	karakteriseret	ved	

at	omfatte	mere	end	én	case,	og	bruges	ofte	til	at	producere	generaliseret	viden.	I	et	multiple	case	study	

håndplukkes	 respondenter	 inden	 for	 forskellige	 grupper	 (Andersen,	 2013:111).	 I	 undersøgelsen	 er	 der	
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udvalgt	 en	 gruppe	 studerende	 inden	 for	 uddannelsesretningen	Cand.merc.psykologi	 på	CBS.	Derudover	

har	 vi	 udvalgt	 respondenter	 inden	 for	 to	management	 konsulenthuse.	 I	 undersøgelsen	 vil	 grupperne	 i	

nogle	tilfælde	blive	sammenlignet	hvor	det	findes	relevant.	Grupperne	er	valgt,	da	fænomenet	motivation	

ønskes	undersøgt	 i	 den	 kontekst,	 hvori	 fænomenet	 foregår	 (Darmer	et	 al.,	 2010).	Derfor	 interviewer	 vi	

potentielle	 og	 nuværende	 konsulenter.	 Dette	 sker	med	 ønsket	 om	 en	 hermeneutisk	 tilgang,	 hvor	 sam-

menhænge	 og	 tendenser	 udspringer	 fra	 respondenternes	 fortolkninger	 fra	 interviewet	 (Darmer	 et	 al.,	

2010).	De	interviewedes	fortolkninger,	danner	derfor	baggrund	for	en	empirisk	analyse.	Det	er	med	til	at	

skabe	en	mere	generaliserende	viden,	om	de	 fortolkninger	empirien	 frembringer	 (Anderson,	2009).	Øn-

sket	om	flere	casestudier	er	fravalgt	grundet	undersøgelsens	tidsramme.	I	stedet	har	vi	valgt	at	foretage	

en	mere	dybdegående	undersøgelse	af	de	valgte	kandidater	og	konsulenter.					

2.4	KVALITATIV	METODE	

For	frembringelse	af	personlige	fortolkninger	af	undersøgelsens	fænomener,	er	kvalitativ	metode	valgt.	Vi	

ønsker	at	frembringe	Individ-baserede	fortolkninger	fra	hver	 interviewperson.	Kvalitativ	metode	hjælper	

til	en	dybere	forståelse	for	undersøgelsens	emner	(Anderson,	2009):	konsulentrollen	og	motivation.		

2.4.1	Semistruktureret	interviews	

Til	 indsamling	 af	 empirisk	 materiale	 benytter	 vi	 interviewmodellen:	 semistruktureret	 interview.	 Semi-

strukturerede	interviews	baseres	på	en	interviewguide,	hvor	der	på	forhånd	er	udarbejdet	spørgsmål,	der	

skal	belyse	de	ønskede	emner.	Fordelen	ved	semistrukturerede	interviews	opstår	ved	muligheden	for	at	

afvige	fra	interviewguiden.	Det	giver	forskeren	mulighed	for	at	spørge	ind	til	pludselige	emner	og	histori-

er,	som	må	opstå	under	interviewet	(Alan	&	Bell,	2011).			

Det	er	vigtigt	at	interviewet	bliver	tilpasset	undervejs,	således	at	eventuelle	afvigelser	fra	interviewguiden	

fremstår	naturlige.	Ved	at	spørge	ind	til	emner,	der	afviger	fra	interviewguiden,	opstår	muligheden	for	at	

skabe	 en	 vis	 form	 for	 spontanitet.	 Denne	 spontanitet	 skaber	 en	 afslappet	 stemning	 under	 interviewet,	

hvilket	resulterer	i	et	fokus	på	fleksibilitet	og	dynamik,	der	bidrager	til	en	kvalitativ	baseret	undersøgelse		

(Alan	&	Bell,	2011).				

	

Vi	er	begge	en	aktiv	del	af	interviewene,	hvorfor	det	er	optimalt	at	benytte	den	semistrukturerede	inter-

viewform.	Dette	giver	en	bedre	håndtering	af	eventuelle	interesse	og	uddybende	spørgsmål	fra	observa-

tør	(Alan	&	Bell,	2011).	Under	alle	interviews	er	en	hovedinterviewer	valgt	til	styring	af	samtalen.	Obser-

vatøren	 bidrager	med	 opfølgende	 spørgsmål	 til	 relevante	 emner	 for	 forskningsspørgsmålet.	 Ved	 inter-
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viewets	start	synliggøres	det	over	for	respondenten,	hvem	der	er	interviewer	og	observatør.	Dette	mind-

sker	uklarheder	og	gør	interviewet	mere	afslappet	og	naturligt.		

	

Forberedende	research	af	vores	emne	hjælper	os	med	at	indkredse	vores	interview	til	forskellige	hoved-

temaer,	som	vi	ønsker	at	forstå	nærmere	gennem	interviewene.	Dette	sker	gennem	generel	research	af	

konsulentbranchen,	 for	at	 få	en	bedre	forståelse	for	den	verden	vi	vil	undersøge.	Samtidig	har	samtaler	

med	personer	med	indsigt	i	vores	emne	været	til	stor	hjælp	og	inspiration	(Anderson,	1995).	Som	en	del	

af	den	forberedende	research	har	vi	haft	indledende	samtaler	med	repræsentanter	fra	ledelsen	hos	begge	

konsulenthuse.	 Samtalerne	 er	 ikke	 en	 del	 af	 den	 indsamlede	 empiri	 og	 fremgår	 derfor	 ikke	 i	 bilagene.	

Derudover	har	vi	foretaget	et	ekspertinterview,	som	er	en	del	af	den	forberedende	research	samt	empiri-

indsamlingen	(se	elektronisk	bilag).	

	

Efter	 undersøgelse	 af	 vores	 overordnede	 emne	 udformes	 en	 interviewguide,	 hvilket	 fungerer	 som	 et	

rammeværktøj	til	os	selv.	Vi	har	valgt	at	gøre	interviewguiden	præcis,	og	nedskrevet	den	i	detaljer.	Dette	

udmunder	 i	en	 indskrevet	 indledning,	efterfølgende	spørgsmål	og	 slutteligt	en	nedskrevet	afslutning	på	

interviewet	 (Bilag	2).	Vi	har	været	bevidste	om	at	de	 forberedte	spørgsmål	 ikke	nødvendigvis	bliver	an-

vendt	under	 interviewene,	men	har	et	vejledende	formål	(Anderson,	2009).	Efter	færdiggørelse	af	 inter-

viewguide	har	vi	udformet	en	visuel	oversigt	over	vores	overvejelser	omkring	interviewguiden.		Dette	skal	

gøre	interviewprocessen	mere	gennemsigtig	for	læseren.	I	den	visuelle	oversigt	ses	de	forskellige	spørgs-

mål	 og	 hvorfor	 vi	 finder	 det	 relevant	 for	 forskningsspørgsmålet.	 Derudover	 ses	 tankebobler	med	 vores	

antagelser	 inden	 interviewet,	 samt	 forskellige	 teorier	 der	 kan	bringes	 i	 spil	 efter	 empirien	er	 indsamlet	

(Bilag	4).			

2.5	TEORETISKE	OVERVEJELSER	INDEN	INTERVIEWS	

Vi	har	 fundet	 inspiration	 i	det	narrative	 interview	 inden	udførelsen	af	de	23	 interviews.	Med	en	herme-

neutisk	 tilgang	er	det	 relevant	at	 forberede	os	 teoretisk,	 for	at	udfolde	de	 interviewedes	historier	mest	

muligt.	I	det	narrative	interview	er	det	et	succeskriterium,	at	der	er	et	ligeværdigt	fællesskab	mellem	in-

terviewer	og	respondent.	Det	ligeværdige	fællesskab	er	vigtigt	for	opnåelse	af	gensidig	forståelse.	I	inter-

viewet	vægtes	den	enkelte	respondents	fortolkning	(Darmer	et	al.,	2010:307).	Udgangspunktet	er	derfor	

ikke	kontrol,	men	derimod	fokus	på	lyttefærdigheder	og	indlevelse	for	hver	enkelt	respondents	historie.	

Derudover	vil	vi	som	interviewer	skabe	et	trygt	rum,	hvor	respondenterne	har	lyst	til	at	dele	sine	oplevel-

ser.	De	teoretiske	overvejelser	inden	interviewprocessen	har	tilvejebragt	muligheden	for,	hvad	Gadamer	
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(1960)	 identificerer	 som	 sammensmeltning	 af	 horisonter.	 Sammensmeltningerne	 sker	 idet	 vi	 konstant	

forholder	os	åbne	over	for	respondenternes	historier	og	forståelser	af	de	omtalte	emner,	gennem	et	lige-

værdigt	 fællesskab.	 Inspirationen	 i	 det	 narrative	 interview	 betyder	 at	 interviewenes	 omdrejningspunkt	

bestemmes	af,	hvad	der	ligger	interviewpersonerne	nært	inden	for	vores	valgte	emne.		

2.6	ETISKE	OVERVEJELSER	

”code	of	behaviour	in	relation	to	the	rights	of	those	who	become	the	subject	of	your	work	or	are	affected	

by	it”	(Anderson,	2009:59).	Respondenterne	og	samarbejdsvirksomhederne	fremstår	anonyme	i	undersø-

gelsen.	Anonymiteten	skal	sikre	at	de	udvalgte	respondenter	kan	føle	sig	trygge	under	interviewet	(Alan	&	

Bell,	2011).	Derudover	er	interne	informationer	om	K1	og	K2	markeret	med	en	parentes	(Intern	informa-

tion	fra	K1	og	K2).	Vi	er	som	forskere	bekendte	med	kilden,	men	holder	informationerne	anonyme	så	det	

ikke	fremgår	hvem	K1	og	K2	er.	Bestræbelserne	på	at	skabe	et	trygt	interviewforum	er	påbegyndt	allerede	

i	korrespondancen	inden	de	enkelte	interviews.	Inden	hvert	interview	er	de	enkelte	respondenter	blevet	

informeret	om	emnet	og	interviewets	praktiske	omstændigheder.		

Respondenterne	fremstår	i	undersøgelsen	under	fiktive	navne.	Dette	sker	for	at	opretholde	deres	anony-

misering.	Derudover	er	analysens	udgangspunkt	empirisk	og	fokusset	er	derfor	på	respondenternes	for-

tællinger.	Herved	ønsker	vi	rent	skriveteknisk	at	give	læseren	en	følelse	af	at	komme	ind	under	huden	på	

respondenterne,	ved	stadig	at	give	dem	et	navn.		

	

En	anden	etisk	overvejelse	er	Andrés	(medforfatter	af	afhandlingen)	kendskab	til	K2.	André	har	arbejdet	

hos	K2	og	har	derfor	et	kendskab	til	konsulenthuset.	Dette	stiller	store	krav	til	os	som	forskere,	hvilket	vi	

er	meget	bevidste	om.	Herved	har	André	ikke	kun	en	teoretisk	forforståelse,	men	samtidig	også	en	prak-

tisk	 forforståelse.	Dette	påvirker	Andrés	perceptionsforståelsen	under	 indsamling	af	empiri	 samt	 i	udar-

bejdelsen	af	analyse	(Darmer	et	al.,	2010)Med	et	hermeneutisk	udgangspunkt,	er	vi	opmærksomme	på,	at	

det	er	en	fordel	at	inddrage	en	outsider	(Darmer	et	al.,	2010).	Derved	så	vi	en	styrke	i	at	være	to	om	den-

ne	undersøgelse.	Trine	(medforfatter	af	afhandlingen)	har	været	hovedinterviewer	under	empiriindsam-

lingen	hos	K2.	André	har	forholdt	sig	observerende,	men	har	suppleret,	hvis	han	så	muligheden	for	ekstra	

udfoldelse	af	nogle	af	de	emner,	de	interviewede	har	fortalt	om.	Andrés	kendskab	er	blevet	brugt	til	at	få	

åbnet	ekstra	op	og	udfoldet	de	historier,	som	har	været	interessant	at	spørge	dybere	ind	til.		

Det	er	for	os	en	styrke	at	have	et	dybere	kendskab	i	K2.		Under	interviews	med	K2	har	vi	oplevet	et	åbent	

forum,	hvor	de	interviewede	konsulenter	åbnede	ekstra	op	og	var	imødekommende	med	at	dele	person-
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lige	historier,	fortolkninger	og	synspunkter.	Det	er	dog	vigtigt	for	os	som	forskere,	at	vi	er	bevidste	herom,	

da	vi	gerne	vil	bibeholde	lige	stort	fokus	på	begge	konsulentvirksomheder.		

2.7	DATAINDSAMLING							

Den	primære	empiriindsamling	består	af	 tre	 respondentgrupper:	En	gruppe	af	 studerende	og	 to	konsu-

lentgrupper.	Der	er	foretaget	ni	interviews	af	de	studerende	og	ydermere	seks	konsulentinterviews	i	hvert	

konsulenthus.	Derudover	er	der	foretaget	et	ekspertinterview,	samt	et	ekstra	uddybende	interview	med	

direktøren	fra	K2.	I	undersøgelsen	indgår	desuden	sekundær	data,	i	form	af	en	intern	rapport	fra	K2.					

2.7.1	Ekspertinterview	

Som	en	del	af	empiriindsamlingen	til	undersøgelsen	indgår	et	ekspertinterview.	Formålet	med	interviewet	

er	at	opnå	en	bedre	viden	om	det	valgte	emne.	Den	interviewede	har	en	særlig	viden	om	unge	kandida-

ter,	der	snart	tiltræder	arbejdsmarkedet.	Eksperten	er	ansat	som	leder	med	fokus	på	tiltrækning	af	talen-

ter,	 hos	 en	 dansk	 rekrutteringsvirksomhed.	 Ekspertinterviewet	 har	 bibragt	 en	 bredere	 viden	 om,	 hvad	

nyuddannede	søger	i	deres	første	job.	Dette	har	givet	os	en	bedre	grundlæggende	forståelse	for	de	unge	

kandidater	og	deres	præferencer.	Denne	viden	havde	vi	med	os	som	en	del	af	vores	forforståelse,	inden	

interviewprocessen	med	de	studerende.		

2.7.2	Forberedelse	af	interviewpersonerne	

Et	af	de	problemer	der	oftest	opstår	i	interviewprocessen	er,	at	respondenterne	føler	sig	dårligt	informe-

ret	inden	de	interviewes	(Andersen,	2013).	Som	forskere	vil	vi	foretrække	at	afholde	et	informationsmøde	

for	deltagerne,	hvor	vi	sammen	kan	tale	om	den	forestående	interviewproces.	Det	har	ikke	været	muligt	

at	få	allokeret	tid	til	et	fælles	 informationsmøde	med	respondenterne.	Konsulenterne	arbejder	ofte	ude	

hos	kunder,	og	er	derfor	sjældent	i	København	på	samme	tid.	Som	alternativ	hertil	har	vi	lavet	en	forbere-

delsesmail	 til	konsulenterne	og	de	studerende,	som	har	til	 formål	at	 forberede	dem	til	 interviewet.	For-

uden	praktisk	 information	om	 interviewene,	ville	vi	 i	 forberedelsesmailen	 skabe	en	 interesse	 for	emnet	

(Bilag	1).		

2.7.3	Interviewprocessen		

De	fleste	konsulentinterviews	er	foretaget	i	mødelokaler	hos	samarbejdskonsulenthusene,	og	interviewe-

ne	med	de	studerende	på	CBS.	Tre	interviews	er	foregået	på	caféer	nært	liggende	respondenternes	priva-

te	bopæl.	Interviewene	foretaget	på	caféer	giver	en	udfordring	idet	der	opstår	støj.	Støjen	kan	virker	di-
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straherende	 -	 både	 for	 os	 som	 interviewer	 og	 for	 respondenten.	 Dette	 kan	 have	 påvirket	 kvaliteten	 af	

interviewene,	og	har	derudover	givet	udfordringer	i	transskriberingsprocessen.	Vi	mener	dog	at	præmis-

sen	 for	at	 respondenten	 får	 lov	at	vælge	 rammerne	 for	 interviewet,	opvejer	udfordringerne	ved	de	på-

gældende	tre	caféinterviews.	

	

Denne	 undersøgelse	 indeholder	 23	 interviews,	 og	 vi	 er	 som	 forskere	 blevet	 bedre	 i	 interviewrollen	 for	

hvert	foretaget	interview.	Vi	er	igennem	interviewprocessen	blevet	bedre	til	at	fremme	respondenternes	

historier	i	forhold	til	emneområdet	(Darmer	et	al.,	2010).	Da	fokusset	er	at	forbedre	den	fælles	forståelse	

under	interviewet,	 lægger	vi	under	interviewet	vægt	på	at	fortælle	respondenterne,	at	vi	har	antagelser	

om	emnet.	Dette	gælder	især	spørgsmål	om	rollen	som	konsulent	og	begrebet	motivation.	På	denne	må-

de	er	respondenterne	opmærksomme	på	vores	forforståelse	af	samtaleemnet	(Bilag	2	og	4).		

	

Alle	 interviews	 afsluttes	med	 at	 spørge	 respondenten	 om	 vedkommende	 har	 nogle	 kommentarer	 eller	

uddybende	spørgsmål,	på	baggrund	af	den	foregående	samtale.	Størstedelen	af	respondenterne	benytter	

denne	mulighed	til	at	uddybe	deres	fortællinger,	eller	komme	med	nye	vinkler.	Dette	betyder	også	at	de	

ofte	vælger	at	gå	udover	den	allokerede	tid.	Som	forskere	fortolker	vi	denne	tendens	som	positiv,	da	det	

har	bibragt	en	endnu	bedre	forståelse	for	respondenternes	fortællinger	og	emnet	generelt.	Muligheden	

for	at	bruge	mere	tid	end	planlagt,	skaber	en	konstant	udvidelse	af	forståelse	for	respondenternes	histo-

rier,	hvilket	sikrer	en	horisontsammensmeltning.		

Efter	hvert	 interview	evalueres	vores	proces	som	interviewer.	Vi	evaluerer	den	opnåede	forståelse	gen-

nem	interviewet,	og	hvordan	vi	kan	forbedre	processen	 inden	næste	 interview.	Derved	forsøger	vi	kon-

stant	at	optimere	vores	forskningsarbejde	gennem	empiriindsamlingsprocessen.					

2.7.4	Sekundær	kilde		

Under	 interviewet	med	Ellen	 fra	K2	 fortæller	hun,	 at	der	er	et	 lavt	 tillidsniveau	 i	 virksomheden,	hvilket	

fremgår	af	en	intern	undersøgelse	udarbejdet	i	december	2015.	For	at	forbedre	vores	forståelse	af	tillids-

niveauet	hos	K2,	kontakter	vi	efterfølgende	konsulenthuset	for	at	få	indsigt	i	tillidsrapporten	(Bilag	5).	Vi	

benytter	derfor	også	sekundær	empiri	i	undersøgelsen,	hvilket	består	af	data,	som	ikke	er	genereret	af	os,	

men	af	eksterne	til	andre	formål	(Anderson,	2009:12).		
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2.8	KODNING	AF	EMPIRI		

2.8.1	Transskribering		

Interviewene	er	alle	optaget	og	transskriberet	og	de	vil	være	tilgængelige	via	vedlagte	USB	stik.	Optagel-

serne	muliggør	en	bedre	tilstedeværelse	under	interviewet.	Transskriberingen	af	lydfilerne	er	første	led	i	

kodningsarbejdet	 da	 det	 giver	 et	 overblik	 og	 bedre	 forståelse	 af	 samtlige	 interviews.	 De	 dele	 af	 inter-

viewene,	som	er	relevante	for	vores	undersøgelsesspørgsmål	er	transskriberet.	Indledende	og	afsluttende	

samtale	er	derfor	ikke	transskriberet.	Citater	som	er	brugt	i	analysen,	er	kun	ændret	ved	anonymisering	af	

personer	og	hensynsfuldt	tilrettet	for	gentagelser,	hvilket	er	markeret	i	citaterne.	Derudover	vil	vi	bruge	

udvalgte	citater	til	at	analysere	et	samlet	mønster,	hvorfor	et	citat	godt	kan	repræsentere	flere	respon-

denters	fortællinger.	Dette	er	gjort	for	at	bevare	forståelsen.	Derudover	har	vi	bibeholdt	respondenternes	

talesprog	for	at	forbedre	gennemsigtigheden	for	læseren.		

2.8.2	Kodning		

Empirien	 består	 af	 en	 række	 interviews,	 og	 det	 er	 derfor	 vigtigt	 at	 få	 skabt	 et	 overblik	 over	 alle	 inter-

viewene.	Kodningsarbejdet	er	med	til	at	skabe	kvalitet	i	vores	undersøgelse.	I	kodningen	af	kvalitativt	data		

er	vi	som	forskere	nødt	til	at	være	kreative	og	udforme	et	system,	som	giver	mening	for	os	selv	(Andersen,	

2013:199).	 Ifølge	Anderson	 (2005)	er	det	 i	 kodningen	af	 kvalitativt	data	vigtigt	 at	 forstå	og	vurdere	det	

empirisk	 indsamlede	materiale.	 Dette	 gøres	 bedst	 ved	 at	 opdele	 den	 indsamlede	 empiri	 i	 håndterbare	

dele	som	gør	bearbejdningen	mere	håndgribelig,	hvorefter	det	er	muligt	at	udvikle	og	udfordre	kodningen	

(Anderson,	2009).	

Efter	interviewprocessen	har	vi	noteret	hvilke	relevante	tendenser,	der	udspringer	fra	interviewene.	Dette	

har	givet	det	nødvendige	overblik	til	at	starte	kodningsarbejdet.	Vi	har	kreeret	et	eget	kodningsark	i	Excel	

for	at	skabe	et	system,	der	hjælper	til	at	opdele	relevante	citater	inden	for	de	udvalgte	tendenser	(Bilag	

3).	Empirien	er	opdelt	i	mindre	håndterbare	dele	i	form	af	citater,	hvilket	resulterer	i	et	kodningsark	med	

forskellige	emner	der	passer	til	undersøgelsesspørgsmålet.	Herved	er	det	lettere	at	navigere	rundt	i	empi-

rien	via	kodningsarket	for	at	finde	de	mest	relevante	citater,	inden	for	de	udvalgte	tendenser	i	analyseaf-

snittet.		

Kodningsarket	har	en	vigtig	rolle	for	udarbejdelsen	af	analysen	idet	arket	har	tilkendegivet	hvilke	tenden-

ser	der	er	 relevante	at	undersøge	 i	 forhold	 til	 forskningsspørgsmålet.	Emnerne	 i	 kodningsarket	giver	en	

indikation	om	hvilke	tendenser	respondenterne	forholder	sig	til	da	emnet	 i	givet	 fald	vil	 indeholde	flere	

citater.	Tomme	emner	i	kodningsarket	har	vi	efter	første	kodning	fjernet.	Det	betyder,	at	vi	har	indkredset	



	 22	

vores	 empiri	 indtil	 de	 stærkeste	 tendenser	 har	 stået	 tilbage.	Ud	 af	 de	 tilbagestående	 tendenser,	 har	 vi	

valgt	de	mest	relevante	for	forskningsspørgsmålet.		

Vi	ønsker	at	 lave	en	empirisk	analyse	med	en	 induktiv	 tilgang	 til	udvælgelsen	af	 tendenser	 til	 analysen.	

Derfor	er	det	vigtigt	at	det	først	og	fremmest	er	empirien	der	afgør	hvilke	tendenser,	der	står	stærkest	i	

kodningsarket.	Den	hermeneutiske	tilgang	til	undersøgelsen	betyder	at	vi	i	de	undersøgte	situationer	har	

en	 forforståelse.	 For	at	minimere	bias	 i	 vores	 fortolkninger	af	 situationen	er	det	derfor	 vigtigt	 at	bruge	

ekstra	tid	på	kodning	af	det	empiriske	data.		

2.9	KVALITETSSIKRING		

Vores	valg	af	videnskabsteori	og	kvalitative	metode	gør	begreberne	validitet	og	 reliabilitet	mindre	 rele-

vante.	Empirien	bygger	på	fortolkninger,	og	vi	ønsker	i	stedet	at	vurdere	om	fortolkningerne	er	troværdige	

og	pålidelige	(Darmer	et	al.,	2010).	Derfor	har	vi	udarbejdet	fire	punkter	i	model	2	som	skal	sikre	kvalite-

ten:	

	

Vores	kvalitetssikringspunkter	underbygges	af	Darmer	et	als	(2010)	tre	faktorer:	Den	håndværksmæssige	

kvalitet,	 kommunikative	 kvalitetskriterier	 og	 pragmatiske	 kvalitetskriterier.	 Vores	 udgangspunkt	 i	 den	

hermeneutiske	spiral	under	interviewprocessen	har	hjulpet	med	at	minimere	bias.	Minimeringen	af	bias	

sker	idet	vi	konstant	søger	horisontsammensmeltning	med	vores	respondenter.	Under	interviewene	spør-

ger	vi	 ind	 til	de	enkelte	emner,	 for	at	opnå	en	bedre	 forståelse	via	 respondenternes	 fortællinger.	Dette	

minimerer	 bias	 der	 stammer	 fra	 vores	 forforståelser	 af	 emnet.	 Tilgangen	 underbygges	 af	 Darmer	 et	 al	

(2010)	i	deres	betegnelse:	håndværksmæssige	kvalitet.	Her	er	vigtigheden	at	kontrollere	og	være	selvkri-

tisk	over	for	egne	resultater	(Darmer	et	al.,	2010:235).		

	

Ydermere	betyder	den	kritiske	proces	over	for	den	indsamlede	empiri,	at	vi	 i	nogle	tilfælde	må	forkaste	

tendenser	med	manglende	sammenhænge.	Udarbejdelsen	af	kodningsarkene	(Bilag	3)	har	muliggjort	en	

fravælgelse	af	tendenser	med	manglende	sammenhænge,	set	over	hele	empiriindsamlingen.	Dette	kvali-
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tetssikringspunkt	afspejles	i	Darmer	et	als	(2010)	kommunikative	kvalitetskriterier,	som	er	en	indikation	af	

i	hvor	høj	grad	undersøgelsen	bidrager	til	den	videnskabelige	udvikling	(Darmer	et	al.,	2010).	Udarbejdel-

sen	af	 kodningsarkene	giver	os	et	bedre	overblik	over	 vores	 indsamlede	empiri.	Dette	har	en	betydelig	

effekt,	på	grund	af	vigtigheden	af	at	bringe	resultaterne	af	et	interview	frem	i	omverdenen.	Det	er	vigtigt	

at	resultaterne	af	interviews	bliver	bragt	frem	i	lyset	og	at	mængden	af	data	der	bliver	gemt	væk	minime-

res	(Darmer	et	al.,	2010).	Kodningen	betyder,	at	vi	i	analysen	bruger	empirien	i	en	bredere	og	mere	dyb-

degående	forstand,	end	hvis	vi	ikke	havde	været	igennem	denne	kodningsproces.		

Til	 sidst	bestræber	vi	os	efter	at	 lave	en	undersøgelse	der	er	anvendelig	 i	 praksis.	Undersøgelsen	giver	

konsulenthusene	et	indblik	i,	hvad	potentielle	og	nuværende	konsulenter	motiveres	af.	Derved	får	konsu-

lenthusene	en	idé	om,	hvilke	parametre	der	skal	 i	spil,	 for	at	 imødekomme	nye	og	erfarne	konsulenters	

behov	i	dag	og	i	fremtiden.	Dette	underbygges	af	de	pragmatiske	kvalitetskriterier	og	kravet	om	at	under-

søgelsens	resultater	i	høj	grad	er	anvendelige,	og	kan	bidrage	til	ønskede	resultater	(Darmer	et	al.,	2010).		

	

Til	sidst	opstiller	vi	et	sikkerhedskriterium	om	gennemsigtighed.	Vi	søger	efter	at	skabe	gennemsigtighed	

for	læseren	i	undersøgelsen.	Praktisk	gøres	det	ved	dokumentering	af	arbejdsprocessen.	Eksempelvis	står	

citaterne	i	analysen	alene,	hvorefter	vi	underbygger	vores	empiri	ved	hjælp	af	relevant	teori.	Herved	gør	

vi	det	tydeligt	for	 læseren,	hvor	der	fortolkes	på	den	indsamlede	empiri,	for	at	skabe	gennemsigtighed	i	

vores	undersøgelse.	Dette	har	en	stor	betydning	da	det	er	væsentligt	for	kvaliteten	af	en	undersøgelse,	at	

den	bygger	på	gennemsigtighed	og	konsistens	(Darmer	et	al.,	2010).		

2.10	METODEKRITIK	

Den	overvejende	induktive	tilgang	har	medført	at	empirien	styrer	hvilke	tendenser,	der	bliver	analyseret	i	

analysen.	Der	er	muligvis	andre	interessante	emner	indenfor	fænomenet	motivation,	der	ikke	bliver	ind-

draget	 og	 belyst	 i	 denne	 undersøgelse,	 fordi	 vores	 respondenter	 ikke	 har	 valgt	 at	 inddrage	 det	 i	 deres	

fortællinger.	Inden	empiriindsamlingen	har	vi	haft	en	forståelse	af,	at	salgselementet,	der	ofte	er	en	del	af	

konsulentrollen,	ville	fylde	mere	end	den	endte	med	at	gøre	i	respondenternes	svar.	Grundet	vores	viden-

skabsteoretiske	 ståsted	var	 salg	 som	en	del	 af	 konsulentrollen	 ikke	 interessant	at	undersøge	videre,	da	

respondenternes	fokus	er	grundlaget	for,	hvilke	tendenser	vi	undersøger	 i	analysen.	Vi	kan	dermed	ikke	

’styre’	interviewenes	emner	med	vores	videnskabsteoretiske	ståsted.		

Et	andet	punkt	vi	forholder	os	til	 i	metodekritikken	er,	hvad	der	 i	hermeneutikken	kendetegnes	som	ko-

hærensteorien.	Som	beskrevet	tidligere,	er	der	ikke	noget	rigtigt	eller	forkert	inden	for	hermeneutikken,	

men	derimod	kun	grader	af	sandheden	(Feldt,	2013).	Dette	betyder	også,	at	vi	ikke	kan	tilbyde	vores	sa-
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marbejdsvirksomheder	en	best	practice	handlingsplan	på	baggrund	af	undersøgelsen.	Undersøgelsen	kan	i	

stedet	frembringe	et	her	og	nu	billede	af	respondenternes	forestillinger	om	konsulentrollen	samt	hvad	de	

motiveres	af,	i	en	arbejdskontekst.		

	
Til	 sidst	 er	 der	 to	 kritikpunkter	 i	 valget	 af	 respondentgrupper.	 Valget	 om	 kun	 at	 holde	 os	 til	

Cand.merc.psykologi	 studerende	 som	 potentielle	 konsulenter	 kan	 kritiseres.	 Inddragelse	 af	 nogle	 af	 de	

mere	økonomiske	og	finansielle	linjer	på	CBS,	vil	give	undersøgelsen	mere	bredde.	Vi	valgte	at	prioritere	

én	uddannelsesretning	på	CBS,	da	vi	gerne	ville	have	dybde	inden	for	den	valgte	respondentgruppe.	Dyb-

den	skal	frembringe	mønstre	og	sammenhænge,	som	analysen	kan	tage	udgangspunkt	i.		

Det	andet	punkt	inden	for	valg	af	respondentgrupper	er	forskellen	i	vores	to	samarbejdsvirksomheder.	Vi	

har	bevidst	valgt	to	konsulenthuse,	som	varierer	på	forskellige	parametre	som	størrelse,	service,	erfaring,	

etc.	Dette	blev	valgt	idet	vi	ønskede,	at	inddrage	flere	kontraster	i	undersøgelsen.	Set	med	et	kritisk	per-

spektiv,	kan	det	have	en	betydning	for	hvor	generaliserende	viden	undersøgelsen	frembringer.	Vi	mener	

dog,	at	det	styrker	undersøgelsen,	fordi	det	i	stedet	betyder	at	der	er	flere	kontraster.	Kontrasterne	gør,	

at	mønstrene	fra	de	studerendes	fortællinger	kan	sammenlignes	over	et	bredere	spektrum.	

2.11	OPSUMMERING	AF	METODEN	

For	 opsummering	 af	metodeafsnittet	 vil	 denne	 empiriske	 undersøgelse	 tage	 udgangspunkt	 i	 den	 herme-

neutiske	tilgang.	Dette	har	haft	betydning	for	vores	valg	af	metode.	Vi	indsamler	empiri	med	afsæt	i	multi-

ple	case	study	med	fokus	på	tre	respondentgrupper,	der	repræsenterer	potentielle	og	nuværende	konsu-

lenter.	Vi	benytter	hovedsageligt	primære	kilder	 i	 form	af	23	kvalitative	 interviews,	som	fortolkes	 til	 ten-

denser	der	kan	besvare	forskningsspørgsmålet.	Tendenserne	vedrører	potentielle	og	nuværende	konsulen-

ters	forestillinger	om	rollen	som	konsulent,	samt	hvad	der	motiverer	konsulenter	i	en	arbejdskontekst.	I	det	

følgende	afsnit	redegøres	der	for	den	teoretiske	referenceramme,	som	skal	underbygge	de	empiriske	ten-

denser	der	er	valgt	til	analyse.		
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ROLLER & RAMMER

MOTIVATION 
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3.	DE	TEORETISKE	RAMMER		

I	forhold	til	undersøgelsens	hermeneutiske	udgangspunkt	er	det	vigtigt	at	empirien	underbygges	af	primæ-

re	 teoretiske	kilder,	da	analysen	 tegner	et	billede	af	vores	 fortolkning	af	 forskningsspørgsmålet	 (se	afsnit	

2.1).	I	teoriafsnittet	har	det	ikke	været	muligt	udelukkende	at	holde	os	til	primære	kilder.	Teoriafsnittet	vil	

derfor	præsenterer	vores	fortolkninger	af	primære	og	sekundære	teoretiske	kilder.		

Som	vist	 yderligere	 i	 Kapitel	 2,	 er	 slutningsformen	 i	 nærværende	undersøgelse	en	 vekselvirkning	mellem	

den	induktive	og	deduktiv	slutningsform.	Tilgangen	til	den	teoretiske	ramme	er	en	induktiv	slutningsform.	

Der	tages	derfor	udgangspunkt	i	empiriske	tendenser	for	derefter	at	kunne	give	en	generel	viden,	som	er	

underbygget	af	relevant	teori	 (Darmer	et	al.,	2010).	Derfor	vil	 teoriafsnittet	tage	udgangspunkt	 i	de	over-

ordnede	empiriske	tendenser,	der	undersøges	i	analysen.	De	enkelte	teorier	vil	i	dette	afsnit	kort	blive	præ-

senteret,	og	formålet	er	at	klæde	læseren	på	til	analysen,	hvor	teorierne	vil	blive	uddybet	og	benyttet,	hvor	

de	er	 relevante	 i	 forhold	 til	empirien.	 I	 forlængelse	af	hvert	 teoriafsnit	vil	vi	have	en	kritisk	synsvinkel	på	

teorien,	som	har	relevans	for	måden	teorien	underbygger	vores	empiri	i	analysen.		

	

Modellen	 nedenfor	 viser	 teoriafsnittets	 opbygning.	 I	 forhold	 til	 første	 del	 af	 forskningsspørgsmålet	 vil	 vi	

starte	med	at	præsentere	teorien	der	underbygger	empirien	omhandlende	konsulentrollen	og	betydningen	

af	 respondenternes	 rammer.	 Anden	 del	 af	 dette	 afsnit	 vil	 berøre	 undersøgelsen	 af	 respondenternes	 ar-

bejdsmotivation,	hvilket	er	relateret	til	anden	del	af	forskningsspørgsmålet.		
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3.1	KONSULENTROLLEN	OG	NAVIGERING	I	EN	ORGANISATIONSKONTEKST		

Første	del	af	teoriafsnittet	vil	belyse	de	teoretiske	overvejelser,	der	skal	hjælpe	med	at	underbygge	afsnit-

tet	om	rollen	og	konteksten	i	første	analysedel.	Inden	vi	starter	teoriafsnittet	omhandlende	roller	og	kon-

tekst,	finder	vi	det	relevant	at	definere	hvad	ordet	kontekst	 indebærer:	”Med	kontekst	refererer	vi	til	den	

sammenhæng,	hvori	vores	perception	 indgår.	Konteksten	kan	være	både	 fysisk	og	social.	Derfor	kan	man	

sige	at	perception	er	noget	relativt	og	ikke	noget	absolut.”	(Kaufmann	&	Kaufmann,	2008:155).	Det	er	i	for-

bindelse	med	dette	citat	vigtigt	at	pointere,	at	vi	som	forskere	ser	konteksten	som	dynamisk.		

	

Afsnittet	starter	med	en	definition	af	en	organisationsrolle	gennem	Krantz	og	Maltz	(1997)	videnskabelige	

artikel.	 Efterfølgende	vil	 et	 individs	meningsdannelse	blive	præsenteret	 i	 form	af	Weicks	 (1995)	 teori	om	

Sensemaking.		

3.1.1	Organisationsroller	

En	rolle	i	teatralsk	forstand	forstås	som	en	karakter,	der	skal	spilles	af	en	skuespiller.	Denne	forståelse	går	

igen	i	organisationer,	hvor	individet	’spiller’	den	rolle,	der	er	forventet	og	som	individet	bliver	givet,	inden	

for	 en	 bestemt	 kontekst	 (Krantz	 &	 Maltz,	 1997).	 Konteksten	 består	 af	 forskellige	 kulturer,	 grupper	 og	

subgrupper,	hvor	der	er	skrevne	og	uskrevne	regler	om,	hvordan	individet	agerer	 i	 forskellige	situationer.	

Den	rolle	et	individ	får,	har	sammen	med	konteksten,	kun	begrænset	indflydelse.	I	sidste	ende	er	det	indi-

videt	 og	 dets	 tidligere	 erfaringer,	 samt	 forventninger	 til	 fremtiden,	 der	 endeligt	 definerer	 arbejdsrollen	

(Krantz	&	Maltz,	1997:2).	Dermed	har	konteksten	ifølge	Krantz	og	Maltz	(1997)	en	stor	betydning	for	orga-

nisationsrollen,	hvilket	bekræftes	af	Selznick:	”a	role	is	a	way	of	behaving	associated	with	a	defined	position	

in	a	social	system”	(Selznick,	1984:82).		

	

Oprindeligt	udformede	James	Krantz	og	Marc	Maltz	deres	teoretiske	udgivelse:	A	Framework	for	consulting	

to	organizational	role	for	at	sætte	nyt	fokus	på	roller	i	organisationer.	De	ville	skabe	et	rammeværktøj,	der	

muliggjorde	en	rådgivningsproces	inden	for	organisationsroller.	Forfatterne	ønskede	at	gøre	op	med	et	syn	

på	roller,	som	værende	noget	statisk	og	bureaukratisk.	De	ønskede	at	præge	forståelsen	af	organisations-

roller	til	i	højere	grad	at	være	noget	dynamisk,	der	kun	endeligt	kan	defineres	af	rolletageren	selv	(Krantz	&	

Maltz,	1997)		

For	at	muliggøre	en	rådgivningsproces	udarbejdede	forfatterne	et	rammeværktøj	der	indeholder	to	dimen-

sioner.	Den	første	dimension	skelner	mellem	rollen	som	givet	og	rollen	som	taget.	Den	anden	dimension	i	

modellen,	 skelner	mellem	aspekter	 af	 rollen,	 som	enten	 hørende	under	opgavesystemet	 eller	 følelsessy-
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stemet	(Krantz	&	Maltz,	1997).	Som	vist	i	model	3	nedenfor	fokuserer	vi	i	analysen	på	den	første	dimension	

om	givet	 og	 taget	 rolle,	 idet	 begreberne	 underbygger	 tendensen	 –	 forståelsen	 af	 rollen	 som	 konsulent.	

Givet	rolle	defineres	af	rollegiveren,	 som	er	en	 leder	eller	 ledelse	 i	en	given	organisation.	Taget	rolle	om-

handler	medarbejderens	eller	rolletagerens	subjektive	fortolkning	af	rollen	(Krantz	&	Maltz,	1997).		

	

	

Modellen	 illustrerer	 et	 overlap	mellem	 givet	 og	 taget	 rolle.	 Overlappet	 demonstrerer	 graden	 taget	 rolle	

stemmer	overens	med	givet	rolle.	Ved	høj	overensstemmelse	er	overlappet	større	og,	risikoen	for	et	rolle-

dilemma	minimeres.	I	et	rolledilemma	vil	rollegiveren,	eksempelvis	en	virksomhedsledelse	ikke	føle	at	rolle-

tageren	 er	 tilstrækkelig	 i	 sin	 rolle	 (Krantz	 &	Maltz,	 1997).	 Ofte	 vil	 et	 rolledilemma	 skyldes	 en	 uoverens-

stemmelse,	mellem	ledelsens	forventninger	til	rollen	og	rolletagerens	meningsdannelse	af	den	givet	rolle.		

	

Et	individ	modtager	konstant	stimuli	 inden	for	den	kontekst	det	befinder	sig	i.	Denne	stimuli	er	med	til	at	

starte	en	meningsdannelse	(Weick,	1995).	Dermed	danner	mennesket	mening	af	en	arbejdsrolle,	gennem	

blandt	andet	konteksten	og	de	stimuli	det	modtager	herigennem.	Ifølge	Weick	(1995)	er	meningsdannelsen	

unik,	hvilket	underbygger	at	der	ikke	er	to	identiske	roller	i	en	organisation,	selvom	deres	beskrivelse	er	ens		

(Krantz	&	Maltz,	1997).				
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3.1.2	Meningsskabelse	af	rollen	i	dens	respektive	kontekst		

Sensemaking	bygger	på	forståelsen	af,	at	mennesket	har	brug	for	konstant	at	skabe	mening	for	at	struktu-

rere	det	ukendte	(Weick,	1995).	Weick	 forklarer	Sensemaking	 som:	”Sensemaking	 involves	placing	stimuli	

into	som	kind	of	framework”	(Weick,	1995:4).	Når	mennesket	placerer	stimuli	i	en	specifik	ramme,	hjælpes	

mennesket	med	at	opfatte,	 forstå,	 forklare,	 tillægge,	 ekstrapolere	og	 forudse	ukendte	 strukturer	 (Weick,	

1995:4).	Weick	identificerer	syv	karakteristika,	der	er	en	del	af	meningsdannelsesprocessen:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Alle	 karakteristika	 indeholder	handling	og	kontekst,	 hvilket	 i	Sensemaking	 teorien	 er	 vigtige	 aspekter	 for	

meningsdannelse.	 Alle	 syv	 karakteristika	 er	 en	 behørig	 del	 af	 enhver	 meningsdannelsesproces,	 (Weick,	

1995)	hvilket	vi	som	forskere	anerkender.	Trods	helheden	i	de	syv	karakteristika,	vil	vi	i	analysen	gå	i	dyb-

den	med	udvalgte	karakteristika,	der	kan	underbygge	empiriske	tendenser.		

	

Krantz	og	Maltz	 fokuserer	på	det	enkelte	 individs	 forståelse	af	en	organisationsrolle.	Ligeledes	har	Weick	

fokus	på	det	enkelte	individs	mening	i	en	organisationskontekst.	Ved	første	øjekast	kan	vores	benyttelse	af	

teori	til	at	redegøre	for	respondenternes	rolle	og	kontekst	kritiseres.	Respondenternes	fortællinger	er	præ-

get	af	konteksten	som	de	er	en	del	af,	og	deres	fortællinger	kan	umiddelbart	lægge	op	til	en	kulturanalyse.	

Som	der	 ligger	 implicit	 i	ordet	 ’kulturanalyse’,	er	det	en	analyse	af	kulturen	der	er	 i	 fokus,	eller	systemer	

som	Schein	vælger	at	kalde	det	(Schein,	2003).	Vi	vælger	at	bruge	ovenstående	teori	i	første	analysedel,	om	

rammerne	og	rollen	som	konsulent,	fordi	det	er	det	enkelte	individ	der	er	undersøges.	Udgangspunktet	for	

hele	undersøgelsen	er	en	fortolkning	af	de	enkelte	respondenters	historier,	som	bruges	til	at	skabe	en	ge-

nerel	viden.	Desuden	fortolker	vi	at	kulturanalyser	ofte	kan	repræsentere	en	best	practice	tankegang,	som	

er	troen	på	en	ideel	måde	at	handle	på	i	en	given	situation	(Poulfelt,	2007).	Denne	tankegang	er	modstrid-

ende	 i	 forhold	 til	 vores	hermeneutiske	 ståsted,	hvor	en	metode	 ikke	kan	være	 rigtig	eller	 forkert,	da	det	

handler	om	fortolkningen	af	metoden.		
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Kombinationen	af	teori	om	roller	og	meningsdannelsesprocesser	vil	 i	analysen	hjælpe	os	med	at	tegne	et	

billede	af	empirien.	Dette	billede	vil	skitsere	rollen	som	konsulent,	set	inden	for	de	fysiske	rammer	konsu-

lenthusene	stiller	til	 rådighed.	Derudover	vil	kombinationen	også	tilvejebringe	en	beskrivelse	af,	hvad	der	

påvirker	de	 studerendes	 forestillinger	om	 rollen	og	 rammerne.	Underbygget	 af	 disse	 teorier,	 vil	 afsnittet	

være	en	nødvendig	platform	for	at	kunne	gå	videre	i	analysen	og	tale	om	respondenternes	motivation.		

3.2	MOTIVATIONSTEORIER	

Dette	 afsnit	 omhandler	 vores	 fortolkninger	 af	 forskellige	 motivationsteorier.	 For	 at	 besvare	 sidste	 del	 i	

forskningsspørgsmålet	 om	 hvad	 der	 motiverer	 vores	 respondenter,	 vil	 vi	 i	 anden	 analysedel	 undersøge	

hvad	 der	 motiverer	 potentielle	 og	 nuværende	 konsulenter.	 Analysen	 af	 respondenternes	 motivation	 vil	

blive	underbygget	af	behovsteorier	og	procesteorier,	 som	vil	blive	benyttet	hvor	det	 findes	 relevant	med	

henblik	på	de	empiriske	tendenser.	Da	fænomenet	motivation	er	en	vigtig	grundsten	i	denne	undersøgelse	

vil	 vi	 kort	 præcisere,	 hvad	 der	 ligger	 bag.	Motivation	 kan	 defineres	 som:	 ”de	 biologiske,	 psykologiske	 og	

sociale	faktorer,	der	aktiverer,	retningsbestemmer	og	opretholder	adfærd	i	forskellige	grader	af	intensitet	i	

forhold	til	målopfyldelse”	(Kaufmann	&	Kaufmann,	2008:53).	I	forlængelse	af	definitionen	af	motivation	er	

det	ydermere	vigtigt	at	 fastslå,	at	 fænomenets	fremtræden	i	undersøgelsen	udelukkende	skal	ses	 i	en	ar-

bejdskontekst.	Derfor	vil	der	i	hver	henseende	være	tale	om	arbejdsmotivation.			

Lærebøger	 inden	 for	Human	Ressource	Management	 (HRM)	begynder	ofte	med	en	historie	om,	hvordan	

der	skete	et	skifte	i	organisationskonteksten	efter	Howthorne	eksperimenterne.	Kort	fortalt	gik	man	væk	fra	

forståelsen	af	medarbejderne	som	udelukkende	værende	interesseret	i	finansiel	belønning,	til	en	ideen	om	

at	 de	 har	 forskellige	 komplekse	 behov	 der	 lægger	 til	 grunde	 for	 deres	 arbejdsmotivation.	 HRM	 startede	

med	antagelsen	om,	at	ansatte	er	ressourcefulde,	og	at	det	er	 ledelsens	ansvar	at	 frembringe,	udvikle	og	

udnytte	disse	ressourcer	(Grey,	2009).	Herigennem	er	der	opstået	motivationsteorier,	som	skal	hjælpe	med	

at	motivere	ansatte,	til	at	arbejde	mere	effektivt	(Holt	Larsen,	Nordhaug,	&	Øhrstrøm,	2004).		

3.2.1	Behovsteorier		

Behovsteorier	deler	antagelsen	om,	at	mennesket	har	fysiske	og	psykiske	behov,	som	må	tilfredsstilles	før	

det	kan	motiveres	(Arnold	&	Randall,	2010).	I	analysen	bruger	vi	derfor	behovsteorier	til	at	analysere	nogle	

af	de	tendenser	der	relaterer	sig	direkte	til	konteksten,	som	eksempelvis	lønforhold.		
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3.2.1.1	Hygiejnefaktorer,	motivationsfaktorer	og	jobdesign	

I	analysen	bruges	Herzbergs	to-faktor	teori	til	at	belyse	betydningen	af	lønforhold	og	anerkendelse	i	forhold	

til	 respondenternes	motivation.	 Størstedelen	af	 respondenterne	 italesætter	Herzbergs	 term,	hygiejnefak-

tor,	hvorfor	vi	finder	det	interessant	at	undersøge,	hvordan	respondenterne	fortolker	begrebet.		

Frederick	Herzberg	 (1966)	 står	 bag	 et	 af	 de	mest	 velkendte	 værker	 inden	 for	 behovsteorier;	Two-Factor	

Theory.	Undersøgelserne	bag	teorien	er	baseret	på	to	identificerede	behov	hos	mennesket:	Det	dyriske-	og	

det	menneskelige	behov.	Disse	behov	er	nødvendige	for	at	udvikle	sig	psykologisk	(Herzberg,	1966:71).		

Herzberg	har	gennem	sine	undersøgelser	opdaget,	at	nogle	af	de	største	utilfredshedsfaktorer	er	relateret	

til	organisationens	politikker,	administration,	supervision,	løn,	interpersonelle	relationer,	og	arbejdsforhold.	

Derimod	er	de	største	tilfredshedsfaktorer	relateret	til	de	undersøgtes	forhold	til	deres	job	såsom:		

	

Herzberg	bruger	betegnelsen	hygiejnefaktorer	om	utilfredshedsfaktorerne,	idet	de	primært	beskriver	kon-

teksten,	og	fordi	disse	faktorer	kun	kan	anvendes	til	at	undgå	jobutilfredshed.	Tilfredshedsfaktorerne	der-

imod	kaldes	motivationsfaktorer,	da	de	gennem	undersøgelserne	viser	sig	at	være	effektive,	når	det	kom-

mer	til	at	motivere	individer	til	at	forbedre	deres	arbejdsindsats	og	præstationer	(Herzberg,	1966:74).	Der	

skal	 derfor	 være	 en	 potentiel	 udfordrende	 opgave	 til	 rådighed,	 altså	 en	motivationsfaktor,	 før	 individet	

motiveres	til	at	forbedre	sin	præstation.		

	

Der	er	mange	kritikere	af	Herzbergs	 to-faktor	 teori.	Blandt	andet	kritiseres	han	 for	 ikke	at	 tage	højde	 for	

individuelle	 forskelle.	Derfor	uddyber	Hackmann	og	Oldham	motivationsfaktorer	under	To-faktor	Teorien	

igennem	deres	teori:	Job	Characteristics	Theory	.	Teorien	lægger	vægt	på	den	enkelte	medarbejders	moti-

vation	(Hackman	&		Oldham,	1976).	I	modellen	nedenfor	fremgår	fem	træk,	som	har	betydning	for	det	en-

kelte	individs	motivation	(Hackman	&		Oldham,	1976).	

	

Jobindhold

Resultater og anerkendelse af disse

Opgaverne i sig selv og ansvaret heraf

Professionel avancement

Udvikling i arbejdsopgavekapacitet

Herzberg (1966)
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Foruden	ovenstående	fem	træk	hæfter	Hackman	og	Oldham	sig	ved	tre	psykologiske	tilstande:	Opfattelse	

af	at	udføre	et	meningsfuldt	arbejde,	opfattelse	af	ansvar	i	arbejdet	og	viden	om	hvordan	man	klarer	sig.	I	

analysen	 lægger	vi	vægt	på	den	sidste	del	af	de	psykologiske	tilstande:	viden	om	hvordan	man	klarer	sig.	

Denne	 tilstand	 er	 sammenhængende	med	 det	 femte	 træk	 feedback,	 som	 undersøges	 i	 forbindelse	med	

analysen	af	respondenternes	motivation	(Hackman	&		Oldham,	1976:256).	

	

Empirien	viser	at	feedback	fylder	meget	i	nogle	af	respondenternes	fortællinger.	Igennem	en	lang	årrække	

har	der	teoretisk	set	været	fokus	på,	at	positiv	feedback	er	den	”rigtige”	metode.	Denne	tilgang	udfordres	

idet	Fishbach	et	al	 (2010)	argumenterer	 imod	en	Best	Practice	 tankegang	 inden	for	 feedback.	 I	 stedet	af-

hænger	 det	 af	 omstændighederne.	 Derfor	 kan	 negativ	 feedback	 ligeledes	 være	 motivationsfremmende	

(Fishbach,	Eyal,	&	Finkelstein,	2010:518).	Fishbach	et	al	(2010)	beskriver	at	positiv	feedback	sigter	efter	at	

anerkende	 et	 individs	 gode	 resultater	 og	 styrkeområder,	 hvor	 negativ	 feedback	 anvendes	 på	 et	 individs	

manglende	resultater	og	styrker	(Fishbach	et	al.,	2010).		

	

Jobdesignteorien	 bygger	 videre	 på	 Herzbergs	 To-Faktor	 model.	 Kritikkere	 af	 jobdesignteorien	 mener	 at	

teoriens	fem	jobkarakteristika	til	forbedring	af	arbejdsmotivation	i	højere	grad	har	en	positiv	indvirkning	på	

medarbejders	attitude	i	jobbet,	end	præstationer	i	jobbet	(Arnold	&	Randall,	2010:343).	Derudover	kritise-

res	teorien	for	at	antage,	at	alle	mennesker	motiveres	af	de	samme	fem	jobkarakteristika.	Der	er	stor	for-

skel	på,	hvilke	aspekter	der	for	mennesket	er	vigtigt,	alt	efter	hvilken	arbejdstype	det	omhandler.	Kritikken	

går	på	at	de	fem	karakteristika	især	retter	sig	mod	intellektuelle	og	højtuddannede	individer	(Kaufmann	&	

Kaufmann,	 2008).	 Respondenterne	 i	 denne	undersøgelse	 er	 studerendende	på	en	 lang	 videregående	ud-

dannelse	og	konsulenter	som	typisk	er	veluddannet	og	derfor	må	antages	at	være	intelligente.	Responden-

terne,	både	de	studerende	og	konsulenterne,	stiller	høje	krav	til	dem	selv	og	deres	arbejdsrolle,	hvor	varia-

tion	i	arbejdsopgaverne	er	en	fast	del	af	deres	hverdag.	Som	forskere	anerkender	vi	kritikken,	men	ser	alli-

gevel	 relevansen	 i	 at	 bruge	 jobdesignteorien	 i	 analysen	 fordi	 undersøgelsen	netop	 er	 baseret	 på	 højtud-
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dannede	respondenters	fortællinger.	Derudover	undersøger	vi	ikke	respondenternes	præstationer	i	jobbet,	

selvom	konsulenterne	er	en	del	af	en	resultatorienteret	branche.	Derfor	anerkendes	kritikken	igen,	men	vi	

mener	ikke	den	har	en	påvirkning	på	undersøgelsen.		

3.2.2	Procesteorier		

En	 generel	 kritik	 af	 behovsteorier	 er,	 at	 de	 tager	 udgangspunkt	 i	 få	 faktorer,	 der	 er	 universelle	 for	 den	

menneskelige	adfærd.	De	siger	noget	om,	hvilke	faktorer	der	påvirker	motivationen,	men	er	meget	generel-

le	i	deres	udformning	(Kaufmann	&	Kaufmann,	2008:59).	De	beskriver	ikke	processen	som	motivation	om-

fatter.	I	modsætning	hertil	omhandler	procesteorier,	hvordan	mennesket	bearbejder	information	og	deref-

ter	beslutter	at	bruge	energi	på	et	bestemt	område	(Holt	Larsen	et	al.,	2004:294).	

		

3.2.2.1	Indre	og	ydre	motivation	

Herzbergs	two-faktor	teori	ser	 ikke,	 lønforhold	som	en	motivationsfaktor,	men	en	hygiejnefaktor	der	 ikke	

direkte	er	motiverende.	På	daværende	tidspunkt	blev	dette	set	som	banebrydende	(Beardwell	&	Claydon,	

2010:505).	 Skildringen	mellem	 hygiejnefaktorer	 og	motivationsfaktorer	 kan	 sammenlignes	 med	 Ryan	 og	

Decis	 indre	 og	 ydre	 motivation	 (Arnold	 &	 Randall,	 2010:335).	 Ryan	 &	 Deci	 (2000)	 argumenterer	 for,	 at	

mennesket	har	tre	basale	behov,	der	danner	basis	for	selv-motivation:	et	behov	for	kompetence,	forbund-

enhed	og	autonomi.	Disse	tre	behov	er	nødvendige	for	at	mennesket	trives	og	udvikles,	og	på	baggrund	af	

dette	har	de	udviklet	Self-Determination	Theory	(SDT)	(Ryan	&	Deci,	2000:68).		

SDT	forholder	sig	i	høj	grad	til	menneskets	sociale	kontekst.	For	at	undersøge	om	menneskets	tre	psykolo-

giske	faktorer	er	dækket,	må	man	starte	med	at	studere	den	enkelte	menneskes	kontekst.	Dette	gøres	fordi	

den	sociale	kontekst	kan	være	fostrende	(f.eks.	gennem	positiv	feedback)	eller	forpurrende,	når	det	gælder	

menneskets	 behov	 for	 kompetence,	 autonomi	 og	 forbundenhed.	Mennesket	 har	 en	 tendens	 til	 at	 søge	

indre	motivation.	Den	 indre	motivation	beskrives	 som	menneskets	 immanente	 tendens	 til	 at	 søge	udfor-

dringer	for	at	udvide	og	træne	kompetencer,	opdage	og	lære	nyt.	Menneskets	ydre	motivation	kan	derimod	

være	sociale	pres	til	handlinger,	som	for	individet	ikke	ses	som	interessante.	Ydre	motivation	kan	godt	være	

motiverende,	hvilket	blandt	andet	bestemmes	af	 graden	af	 autonomi.	Autonomi	kan	 ifølge	Ryan	og	Deci	

(2000)	 facilitere	 internaliseringen,	altså	dét	at	 tage	en	værdi	 til	 sig.	For	at	være	motiveret	af	eksempelvis	

eksterne	reguleringer,	er	det	vigtigt	at	de	bliver	inkorporeret,	som	en	del	af	individets	personlige	mål.		

I	analysen	benyttes	Ryan	og	Decis	teori	(2000)	til	at	belyse	sammenhængen	mellem	konteksten,	feedback,	

det	sociale	fællesskab	og	vores	respondenters	motivation.	Derudover	underbygger	teorien	vigtigheden	i	at	

have	støttende	omgivelser,	for	at	kunne	være	indre	motiveret.	Dermed	underbygges	sammenhængen	mel-
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lem	Kapitel	4	og	5	i	analysen,	og	relevansen	i	at	redegøre	for	respondenternes	kontekst	for	at	kunne	under-

søge	deres	arbejdsmotivation.			

	

Kritikkere	af	Ryan	og	Decis	SDT	anerkender	vigtigheden	i	deres	skildring	mellem	indre	og	ydre	motivations	

faktorer,	men	kritisere	begreberne	for	ikke	at	være	klare	nok,	når	det	kommer	til	deres	praktiske	anvendel-

se	(Arnold	&	Randall,	2010).	Kritikken	ville	have	været	relevant	for	vores	undersøgelse,	såfremt	vi	ville	lave	

en	mere	praktisk	undersøgelse	for	at	forbedre	menneskelige	processor	i	konsulenthusene.	I	analysen	bru-

ges	SDT	til	at	underbygge	vigtigheden	af	konteksten	for	medarbejdermotivationen,	hvilket	underbygges	af	

SDT,	der	med	underteorien	CET	bekræfter	vigtigheden	af	konteksten.	

	

3.2.2.2	Målsætning		

De	fundamentale	ideer	bag	målsætningsteori	bruges	i	analysen	til	at	underbygge	tendenser	i	empirien,	der	

viser	at	de	studerende	og	konsulenterne	fra	K1	motiveres	af	anerkendelse	og	feedback.	Dermed	går	vi	ikke	i	

dybden	med	 teorien	 som	 indeholder	 en	 række	 komplekse	 overvejelser,	 der	 kan	 forbedre	 et	 individs	 ar-

bejdsmotivation.			

Mål	er	omdrejningspunktet	i	Locke	og	Lathams	Goal-Setting	Theory.	Den	fundamentale	forståelse	bag	teo-

rien	er	 at	 individet	motiveres	af	klart	definerede	mål,	 der	er	vanskelige,	men	 tilgængelige.	Derfor	 ses	en	

arbejdspræstation	som	et	 individs	 intention,	om	at	præstere	 (Holt	Larsen	et	al.,	2004:301).	Hvis	 individet	

føler	at	det	vanskelige	mål	er	retfærdigt	og	det	bliver	accepteret	samt	individet	får	feedback	på	resultater-

ne,	udmunder	det	 i	bedre	præstationer.	Derfor	ses	 feedback	som	nødvendigt	 for	ny	 læring	 (Kaufmann	&	

Kaufmann,	2008).		

	

Der	 kan	 argumenteres	 for	 at	 der	 bør	 være	mere	 fokus	 på	 viden	og	 evne	 i	målsætningsteorien.	Grunden	

hertil	 er,	 at	meningen	med	målsætning	 falder	 til	 jorden	 hvis	 ikke	 individet	 har	 den	 fornødne	 viden	 eller	

evne	til	at	nå	målet	 (Arnold	&	Randall,	2010).	 I	analysen	benyttes	målsætningsteorien	til	at	belyse	betyd-

ningen	af	 feedback	 for	 konsulenter	 og	 studerende.	Det	 kan	 antages	 at	 konsulenterne	besidder	den	nød-

vendige	viden	og	evne	indenfor	konsulentbranchen	grundet	deres	erfaringer.	Brugen	af	målsætningsteori-

en	til	at	underbygge	de	studerendes	motivation,	i	forhold	til	konsulentbranchen	kan	kritiseres.	Det	er	dog	

vigtigt	at	notere	at	vi	undersøger	de	studerendes	forestillinger	om	konsulentbranchen,	og	derfor	 ikke	kan	

sige	noget	om	deres	evner	til	at	arbejde	mod	vanskelige	mål.		
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3.2.2.3	Retfærdighed	

Cropanzano	et	als	(2007)	teori:	The	Management	of	Organizational	Justice,	bruges	i	analysen	til	at	undersø-

ge	respondenternes	forståelse	af	lønforhold	i	forhold	til	deres	motivation.			

Retfærdighed	både	på	individ-	og	organisationsniveau,	ses	af	Cropanzano	et	al	(2007)	som	kernepunktet	for	

enhver	organisation:“Organizational	justice	has	the	potential	to	create	powerful	benefits	for	organizations	

and	employees	alike.	These	include	greater	trust	and	commitment,	improved	job	performance,	more	helpful	

citizenship	 behaviors,	 improved	 customer	 satisfaction,	 and	 diminished	 conflict”	 (Cropanzano,	 Bowen,	 &	

Gilliland,	2007:34).	Cropanzano	et	al	ser	retfærdighed	som	nøglen	til	motivation	blandt	medarbejdere,	og	

til	 forbedrede	 præstationer.	 Forfatterne	 identificerer	 tre	 komponenter	 til	 retfærdighed	 i	 organisationen;	

Distribuerende	retfærdighed,	Proceduremæssig	retfærdighed	og	Interaktionel	retfærdighed	(Cropanzano	et	

al.,	 2007).	 I	 undersøgelsen	 benyttes	 proceduremæssig	 retfærdighed	 og	 den	 distribuerende	 retfærdighed	

også	nærmere	betegnet	 retfærdighedsteorien,	 eller	Equity	 Theory.	Den	distribuerende	 retfærdighed	om-

handler	allokering	af	belønning	(både	finansielle	og	ikke	finansielle),	og	der	vil	ofte	være	nogle	der	får	mere	

end	andre.	Dertil	benyttes	Adams	retfærdighedsteori,	der	foreskrives	med	følgende	ligning:	

	

Ligningen	er	en	beskrivelse	af	den	retfærdighedsbalance	mennesket	søger.	Retfærdighedsteorien	bruges	til	

at	underbygge	vores	empiriske	materiale	der	vedrører,	hvordan	lønforhold	påvirker	respondenternes	moti-

vation.	Hvis	belønningen	(I)	er	mindre	end	 indsatsen	(O)	opstår	utilfredshed,	og	omvendt	tilfredshed	hvis	

belønning	svarer	til	den	indsats	der	ydes,	i	forbindelse	med	opgaven.	Er	belønningen	større	end	hvad	indi-

videt	føler	er	fortjent	i	forhold	til	indsatsen,	har	det	en	tendens	til	at	arbejde	hårdere,	for	at	udligne	retfær-

dighedsligningen.	Belønning	skal	være	 lig	 individets	 indsats	 før	det	er	 tilfreds.	Er	der	 ikke	balance,	vil	det	

påvirke	forståelsen	af	retfærdighed	(Cropanzano	et	al.,	2007).		

	

I	tilfælde	af	situationer,	hvor	et	individ	oplever	uretfærdighed,	kan	en	situation	opstå,	hvor	individet	ople-

ver	kognitiv	dissonans.	Kognitiv	dissonans	er	en	betegnelse	for,	når	et	menneske	oplever	en	modstridende	

relation,	mellem	 kognitive	 elementer.	 Begrebet	 beskriver	 en	 situation,	 der	modstrider	 et	 givent	 individs	

selvbillede	eller	værdier.	 Individet	vil	 føle	ubehag	og	derfor	 forsøge	at	genoprette	den	kognitive	balance.	

Dette	 kan	opnås	 gennem	 to	muligheder:	 Enten	 at	ændre	opfattelse	 af	 situationen,	 eller	ændre	 adfærd	 i	

0201 = I 2I 1

Cropanzano (2007)
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situationen	(Knudsen,	2011).	I	analysen	beskrives	en	situation	hvor	én	af	konsulenterne	fra	K2	står	i	en	situ-

ation,	 som	 kan	 sammenlignes	med	begrebet	 kognitiv	 dissonans.	Derved	 giver	 begrebet	 en	 forståelse	 for	

den	kognitive	ubalance	som	konsulenten	oplever	i	forbindelse	med	den	nye	lønmodel.			

	

Et	 kritikpunkt	 af	 retfærdighedsteorien	 ligger	 i	 argumentet	 om,	 at	mennesket	 har	 en	 tendens	 til	 at	 være	

mere	tolerant	over	for	at	modtage	for	høj	belønning	end	for	lav	(Arnold	&	Randall,	2010).	I	lyset	af	denne	

kritik	fremstår	Cropanzano	et	als	(2007)	teori	om	retfærdighed	i	organisationer	mere	upræcis.	Det	kan	der-

for	være	svært	at	 fortolke,	om	følelsen	af	uretfærdighed	 i	 forbindelse	med	belønning	er	begrundet,	eller	

om	det	skyldes	en	menneskelig	bias2.	Da	kritikken	henvender	sig	til	den	del	af	teorien	vi	benytter	i	undersø-

gelsen,	er	den	relevant	at	forholde	sig	til,	når	retfærdighed	analyseres	i	henhold	til	lønforhold.		

	

3.2.2.4	Social	identitet	

Den	sociale	kontekst	er	et	vigtigt	element	i	retfærdighedsteorier,	fordi	individet	typisk	vurderer	retfærdig-

hedsgraden	gennem	sammenligninger	med	andre	ligestillede	(Cropanzano	et	al.,	2007).	

Den	sociale	kontekst	er	midtpunktet	i	Haslam	et	als	teori	om	Social	Identity.	Forfatterne	ønsker	at	bidrage	

med	en	procesbaseret	analyse	af	selvet	og	dets	fremtrædende	behov,	med	fokus	på	begrebet	social	identi-

tet,	som	tilgang	til	organisationsadfærd	og	motivation	(Haslam,	Powell,	&	Turner,	2000:2).		

Ifølge	Haslam	et	al	(2000)	kategoriserer	mennesket	sig	som	et	individ,	eller	som	medlem	af	en	social	grup-

pe.	Kategoriserer	mennesket	sig	i	høj	grad	som	et	individ,	fokuserer	det	på	at	fremhæve	sig	selv	og	sin	per-

sonlige	identitet,	og	hvordan	den	er	forskellig	fra	andre	i	ens	pågældende	indre	gruppe.	Indre	gruppe	er	en	

betegnelse	for	en	gruppe	af	personer,	som	har	nogle	fællestræk,	som	f.eks.	samme	specifikke	jobtitel,	der	

dermed	 adskiller	 gruppen	 fra	 andre	 i	 organisationen.	 Kategoriserer	 mennesket	 sig	 gennem	 dets	 sociale	

identitet	i	den	indre	gruppe,	vil	individet	typisk	definere	sig	selv	igennem	de	værdier	der	eksisterer	i	grup-

pen	(Haslam	et	al.,	2000).	

Forfatterne	definerer	en	persons	 subjektive	 selvkategorisering	ved	at	undersøge	personens	komparative-	

og	normative	tilpasning	(Haslam	et	al.,	2000).		

Den	komparative	tilpasning	omhandler,	hvordan	mennesket	kategoriserer	sig	selv	i	forhold	til	andre	grup-

pemedlemmer,	 eksempelvis	 i	 en	 organisationsafdeling.	 Mennesket	 definerer	 sig	 selv	 som	 værende	 i	 en	

given	selvkategori,	alt	efter	i	hvilken	grad	det	oplever	forskellen	mellem	dem	selv	og	medlemmerne	i	sam-

me	kategori.	Hvis	forskellen	er	mindre	mellem	medlemmerne	af	denne	kategori	end	mellem	medlemmer-

																																																								
2	Bias	kan	være	forvrængning	af	undersøgelsesresultater,	målelige	størrelser	el.lign.	som	især	skyldes	forudindtaget-
hed	eller	metodiske	fejl	(Den	danske	ordbog,	2016).		
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ne,	og	andre	uden	for	kategorien,	vil	menneskets	sociale	 identitet	være	mere	 fremtræden	 (Haslam	et	al.,	

2000).		

Normativ	tilpasning	udspringer	fra	indholdet	mellem	specificering	af	kategori	og	den	stimuli	der	bliver	præ-

senteret.	 For	 at	 kunne	 repræsentere	en	 indre	gruppe,	 er	det	 ikke	nok	at	 forskellen	mellem	personerne	 i	

gruppen	er	mindre	end	forskellen	mellem	personerne	og	andre	uden	for	gruppen	(komparativ	tilpasning).	

Essensen	af	disse	forskelligheder	skal	også	være	konsistente	med	individets	forestillinger	om	kategorierne	

(Haslam	et	al.,	2000).	Hvis	disse	indholdsrelaterede	forestillinger	ikke	imødekommes,	vil	den	sociale	katego-

risering	ikke	være	fremtrædende,	når	individet	skaber	mening	omkring	situationer	og	definerer	dets	hand-

linger.	Så	frem	den	sociale	kategorisering	er	fremtræden,	opfatter	individet	dets	motivation	og	perspektiv	

til	at	være	psykologisk	udskiftelige	med	andre,	der	deler	samme	sociale	identitet.	Dette	adskiller	sig	fra	ens	

individuelle	identitet,	da	motivationen	drevet	med	hensyn	til	hvad	der	er	bedst	for	gruppen	(Haslam	et	al.,	

2000).		

	

Modsat	mange	behovsteorier	der	kun	anerkender	det	enkelte	individs	motivation,	fremhæver	Haslam	et	al	

(2000),	 at	 arbejdsrelateret	motivation	 kan	 forstås	både	ud	 fra	et	 individuelt,	men	også	et	 gruppebaseret	

perspektiv.	Derfor	bruges	teorien	i	analysen	til	at	understøtte	respondenternes	fortællinger	om	betydnin-

gen	af	det	sociale	fællesskab	på	arbejdspladsen	mellem	kollegaerne,	som	fører	til	motivation.		

	

Kritikkere	af	social	identitet	teorier	mener,	at	der	er	en	sammenhæng	mellem	en	meget	fremtræden	social	

identitet	og	group	think	bias.	Dermed	kan	én	af	konsekvenserne	ved	en	fremtræden	social	 identitet	være	

group	 think	 bias	 (Fischer	 &	 Derham,	 2016).	 Når	 en	 gruppe	mennesker	 har	 en	meget	 fremtræden	 social	

identitet,	kan	der	opstå	overoptimisme.	Herved	opstår	en	stærk	tro	på	at	gruppen	er	i	stand	til	at	opnå	me-

re	end	hvad	der	er	realistisk.	Derudover	dannes	der	en	loyalitet	over	for	gruppen,	der	gør	at	man	som	med-

lem	ikke	kan	sige	sig	 imod	gruppens	interesse.	Dette	kan	medvirke	til	at	 individuelle	 interesser	 ikke	bliver	

hørt	(Janis,	1973).	Knudsen	(2011)	bygger	videre	på	Janis	teori	og	opstiller	en	række	tegn,	der	indikerer	en	

opståede	group	think	bias.	Tegnene	viser	sig	eksempelvis	idet	gruppemedlemmerne	ofte	arbejder	ofte	un-

der	et	stort	pres,	og	har	et	stærkt	ønske	om	konformitet	i	gruppen	(Knudsen,	2011).	Kritikken	af	social	iden-

titet	teori	ser	vi	som	relevant	 idet	teorien	benyttes	til	at	underbygge	et	stærkt	ønske	fra	respondenterne	

om	at	være	en	del	af	et	social	fælleskab.	Eftersom	social	identitet	teorien	bruges	til	at	underbygge	en	større	

del	af	empirien	vil	 vi	dykke	ned	 i	 kritikken	 i	diskussionsafsnittet	omhandlende	betydningen	af	det	 sociale	

fællesskab.	Kritikken	bringes	frem	til	diskussionen	om,	hvorvidt	der	er	negative	konsekvenser	af	den	meget	

fremtrædende	sociale	identitet,	som	vi	oplever	blandt	nogle	respondenter	i	empirien.		
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3.3	OPSUMMERING	AF	TEORI	

Dermed	har	vi	opridset	de	teoretiske	rammer,	som	er	underbyggende	for	undersøgelsens	empiri.	 I	næste	

kapitel	vil	vi	starte	med	første	del	af	analysen,	hvor	teorien	vil	blive	bragt	i	spil.	I	Kapitel	4	vil	vi	undersøge	

konsulentrollen	og	respondenternes	kontekst,	som	underbygges	af	Krantz	og	Maltz	(1997)	teori	om	organi-

sationsroller	samt	Weicks	(1995)	teori	om	meningsdannelse.	Dette	gøres	for	at	besvare	første	spørgsmål	i	

forskningsspørgsmålet,	omhandlende	de	forestillinger	potentielle	og	nuværende	konsulenter	har	af	konsu-

lentrollen.			
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4.	KONSULENTROLLEN	I	DEN	RESPEKTIVE	KONTEKST		

I	 kapitel	 4	 vil	 vi	 redegøre	 for	 rollen	 som	 konsulent.	 Fokuspunktet	 i	 denne	 analysedel	 vil	 være	 på	 første	

spørgsmål	 i	 forskningsspørgsmålet	 som	 omhandler	 forestillinger	 om	 konsulentrollen	 inden	 for	 deres	 re-

spektive	kontekst.	Kapitel	4	starter	med	at	konkretisere	den	kontekst,	som	har	betydning	for	konsulenter-

nes	forståelse	af	rollen.	Dette	kobles	senere	til	Kapitel	5	som	er	analysedel	2,	hvor	vi	ser	nærmere	på,	hvad	

der	motiverer	de	studerende	og	konsulenterne	i	en	arbejdskontekst.		

Kapitel	4	starter	med	en	empirisk	beskrivelse	af	konsulenthusene,	som	bygger	på	konsulenternes	egne	for-

tolkninger.	Vi	mener,	at	konteksten	som	konsulenterne	befinder	sig,	har	en	afgørende	betydning	for	deres	

arbejdsmotivation		

Derefter	vil	vi	undersøge	de	studerendes	forestillinger	om	rollen	som	konsulent.	Deres	forestillinger	sam-

menlignes	med	konsulenternes	egen	forståelse	af	rollen.	Sammenligningen	vil	give	et	indblik	i,	om	de	stu-

derendes	forestillinger	er	virkelighedsnære	set	i	forhold	til	respondenternes	fortællinger	fra	K1	og	K2.		

Til	 sidst	 i	 Kapitel	 4	undersøger	 vi,	 hvad	der	påvirker	de	 studerendes	meningsdannelsesproces.	Dette	 skal	

tydeligøre	om	der	er	en	 sammenhæng	mellem	de	 studerendes	 forståelse	af	 konsulentrollen	og	den	kon-

tekst,	de	er	en	del	af.		

4.1	KONTEKSTEN	I	KONSULENTHUS	1	&	2			

Ifølge	 Krantz	&	Maltz	 (1997)	 består	 en	 arbejdsrolle	 af	mere	 end,	 hvad	 der	 står	 i	 organisationernes	 egne	

beskrivelser.	Forfatterne	forklarer:	”Role,	 then,	can	be	thought	of	as	the	way	 in	which	one	works	 in	one's	

role”	(Krantz	&	Maltz,	1997:3).	Roller	er	derfor	mere	end	blot	en	formel	beskrivelse,	og	kan	kun	forstås	ved	

at	undersøge	rolletagerens	subjektive	forståelse	af	en	given	rolle.	Krantz	og	Maltzs	(1997)	teori	om	arbejds-

roller	vil	i	dette	kapitel	blive	brugt	til	at	analysere	konsulentrollerne	hos	K1	og	K2.	

Derudover	bruges	Weicks	teori	om	Sensemaking	(1995)	til	at	analysere	sammenhængen	mellem	konsulent-

rollerne	og	rammerne.	 Ifølge	Weick	 (1995)	har	rammerne,	hvori	der	skabes	mening,	en	afgørende	betyd-

ning	for	individets	meningsdannelse.	Dermed	vil	beskrivelsen	af	konsulenthusene	og	rollerne	deri	danne	en	

forståelse	for	konsulenternes	fortolkninger	af	rollerne.					
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4.1.1	Tydelig	transparens	hos	konsulenthus	1		

	

”Enten	er	man	på	projekt,	eller	også	er	man	ikke	på	projekt,	og	ja,	det	er	selvfølgelig	i	virksomhedens	ønske,	

at	man	er	på	projekt	så	meget	som	muligt,	og	arbejder	på	en	konkret	sag,	men	det	er	klart,	at	vi	er	en	virk-

somhed,	hvor	vi	i	høj	grad	bruger	vores	egne	ressourcer	til	at	udvikle	virksomheden”	(Christoffer,	K1:2).	

	

Når	konsulenterne	er	på	projekt,	betyder	det,	at	de	typisk	er	ude	hos	kunden	mandag	til	torsdag	og	på	kon-

toret	 i	København	om	fredagen	(Ane,	K1:2).	Arbejdsopgaver	er	afhængige	af	projekttype,	og	består	over-

ordnet	set	af	dataindsamling	og	derefter	analysearbejde	af	data.	desto	mere	ledelsesansvar	de	får,	jo	læn-

gere	oppe	i	hierarkiet	befinder	konsulenterne	sig,	,	hvorfor	respondenter	med	en	projektlederstilling	i	høje-

re	grad	sørger	for:		

	

”At	styre	hele	stakeholder	billedet,	sørge	for	de	er	informeret,	få	deres	input,	sørge	for	de	er	enige.	Så	få	

involveret	en	partner.”	(Markus,	K1:4)	

	

Konsulenternes	 arbejdsdage	 på	 kontoret	 består	 ofte	 af	 møder	 eller	 interne	 arbejdsopgaver.	 De	 interne	

arbejdsopgaver	er	en	del	af	den	interne	rolle,	som	alle	konsulenter	besidder.	Arbejdsopgaverne	er	forskelli-

ge,	 men	 tager	 alle	 udgangspunkt	 i	 at	 udvikle	 ’civilisationen’,	 som	 de	 omtaler	 deres	 organisation	 (Jens,	

K1:14).	

	

4.1.1.1	Klart	definerede	roller	

Rollerne	i	K1	er	klart	definerede.	Alt	er	nedskrevet	-	lige	fra	hvad	de	forskellige	jobtitler	indebærer,	og	hvad	

der	skal	til	som	konsulent,,	for	at	blive	forfremmet.	Ligeledes	er	arbejdsopgaverne	og	de	kompetencer,	der	

er	nødvendige	for	deres	fremtidige	udvikling	defineret	(Markus,	K1:7).		

Ydermere	er	der	en	gensidig	 forventning	om,	at	konsulenterne	konstant	udvikler	sig	og	 forfremmes	efter	

to-tre	år	i	samme	stilling.		

	

”Der	er	jo	også	nogle	naturlige	frafald.	Du	bliver	jo	hele	tiden	målt	og	vejet,	så	du	kan	jo	hele	tiden	se,	på	et	

tidspunkt	bliver	det	sværere	og	sværere	for	mig,	eller	bliver…	’Det	næste	som	jeg	skal	levere	her,	det	er	bare	

ikke	det,	jeg	er	god	til,	eller	falder	mig	naturligt	eller	trives	med.’”	(Christoffer,	K1:11)	
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Der	er	en	fælles	forståelse	for,	at	konsulenternes	potentiale	ikke	nødvendigvis	rækker	til	at	tage	det	næste	

skridt	i	K1.	I	så	fald	søger	de	typisk	væk	fra	konsulenthuset,	og	mange	finder	en	stilling	i	’industrien’,	hvilket	

er	et	udtryk	konsulenterne	bruger	om	andre	brancher	uden	for	konsulentverdenen	(Christoffer,	K1:11).		

	

Første	dimension	i	Krantz	og	Maltz	rammeværktøj	omhandler	organisationsrollen	som	givet	og	taget.	Givet	

rolle	defineres	 af	 rollegiveren	og	 kan	eksempelvis	 være	en	organisationsbeskrivelse	 af	 en	 ledig	 rolle	 i	 en	

jobannonce,	hvor	rollens	mål,	ansvarsområder,	KPI’er,	etc.	er	beskrevet	(Krantz	&	Maltz,	1997).		

While	the	organization's	definition	of	a	role	may	be	identical	for	two	people,	how	they	work	and	their	effec-

tiveness	will	vary”	(Krantz	&	Maltz,	1997:2).	Den	taget	rolle	omhandler	rolletagerens	subjektive	fortolkning	

af	en	givet	rolle,	og	alle	de	bevidste	og	ubevidste	faktorer	der	kan	påvirke	fortolkningsprocessen	(Krantz	&	

Maltz,	1997).		

	

Hos	K1	er	den	givne	rolle	klart	defineret	for	konsulenterne.	De	ved,	hvad	der	forventes	af	dem	i	deres	rolle,	

og	de	evalueres	løbende	i	forhold	til	deres	personlige	udviklingspunkter	og	præstationer.	Derudover	kender	

de	præmisserne	for	at	være	konsulent	og	er	villige	til	at	efterleve	kravene	om	konstant	udvikling.		

I	model	4	ovenfor	er	 rollen	 som	enten	givet	eller	 taget	angivet	 i	 to	overlappende	cirkler.	Det	 skraverede	

område	mellem	cirklerne	angiver	graden	af	overensstemmelse	mellem	den	givet	og	 taget	 rolle	 (Krantz	&	

Maltz,	1997).		

Hos	K1	fortolker	vi	at	det	skraverede	område	er	stort,	da	konsulenterne	udtrykker,	at	der	er	en	god	over-

ensstemmelse	mellem	den	 rolle,	 K1	har	givet	 konsulenterne,	 og	de	 fortolkninger	 konsulenterne	efterføl-

gende	gør	sig	af	den	rolle,	de	har	taget.				
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4.1.1.2	Transparente	strukturer	

	

”Jeg	ved,	når	jeg	starter	på	40	[40.000	kr./mdr.]	eller	sådan	noget,	og	slutter	så	på	et	eller	andet..	125	eller	

sådan	noget.	Det	er	ligesom	lønrejsen	de	næste	x	antal	år.”	(Markus,	K1:7)	

	

”Man	er	konsulent	i	to	til	tre	år,	og	så	er	man	seniorkonsulent	i	to-tre	år...	Og	så	bliver	man	manager	i	tre	

år,	og	så	har	vi	det,	der	hedder	engagement	partner.	Og	ja,	det	er	man	så	ofte	lidt	flere	år,	og	så	bliver	man	

partner.	Det	er	så	de	fem	niveauer.”	(Jens,	K1:3)	

	

Konsulenternes	lønniveau,	bonus,	og	hvorvidt	de	er	klar	til	at	rykke	videre	i	hierarkiet,	bestemmes	på	halv-

årlige	evalueringsmøder,	hvor	konsulenterne	vurderes	ud	fra	forskellige	parametre	(Markus,	K1:8).	Udover	

de	halvårlige	evalueringsmøder	prioriterer	K1	at	have	og	vedligeholde	en	 feedbackkultur,	hvor	konsulen-

terne	løbende	modtager	og	giver	feedback,	både	op	og	ned	i	hierarkiet	(Markus,	K1:9).	Konsulenterne	for-

tæller,	hvordan	den	høje	grad	af	transparens	har	en	positiv	indvirkning	på	deres	rolle	og	på	kulturen	i	K1:		

	

”Ja,	sindssyg	positiv.	Det	[transparens]	har	jo	en	super	god,	ikke	bare	for	min	motivation,	men	også	for	hvad	

det	er	for	en	kultur,	der	er…Det	betyder	jo,	at	så	længe	du	bare	gør	det	godt	nok,	jamen	så	er	det	ligegyldigt	

at	hende	eller	ham	ved	siden	af	dig,	som	du	startede	sammen	med,	gør	det	godt	eller	mindre	godt.	Det	er	en	

måde	at	undgå	albuer.”	(Markus,	K1:8)	

	

”	…her,	der	er	du	i	et	system,	der	er	ekstremt	transparent,	alt	er	jo	sat	ned	i	ord.	For	hver	titel,	der	ved	vi,	

hvad	det	er	man	skal	levere,	[…].	Det	er	selvfølgelig	ikke	helt	sort/hvidt,	men	alligevel,	og	du	er	i	en	organi-

sation,	hvor…	der	skal	ikke	være	en	der	bliver	flyttet,	for	at	der	er	plads	til	at	blive	rykket	videre	[…].	Så	på	

den	måde	er	det	motiverende,	at	der	er	transparens,	og	der	er	plads	til	at	rykke	sig.”	

	(Christoffer,	K1:9)	

	

Den	høje	grad	af	transparens	har	en	positiv	effekt	på	konsulenterne.	Ydermere	påvirker	det	konkurrence-

kulturen	i	en	positiv	retning,	idet	det	modarbejder	spidse	albuer	blandt	konsulenterne,	og	mindsker	graden	

af	intern	konkurrence	blandt	konsulenterne	i	K1.		

	

Weicks	Sensemaking	Theory	beskriver,	hvordan	mennesket	konstant	skaber	mening	af	situationer	gennem	

handling	og	den	forståelse	individer	gør	sig	af	relevante	ledetråde,	som	opfanges	i	konteksten.	Ledetråde	er	
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stikord	eller	overskrifter	i	konteksten,	der	sammenkobler	forskellige	elementer	kognitivt3.	Meningsdannel-

se	er	en	nødvendig	proces	for	mennesket,	da	det	muliggør	en	forståelse	af	verdenen.	Weick	argumenterer	

videre	og	uddyber,	at	verdenen	kun	er	tilgængelig	for	mennesket	gennem	meningsdannelse.	Meningsdan-

nelsen	er	menneskets	forstå	konteksten,	der	anses	som	værende	dynamisk.	I	meningsdannelsesprocessen	

indgår	forskellige	karakteristika,	som	altid	er	tilstede	(Weick,	1995).		

Én	af	Weicks	 (1995)	karakteristika	 til	meningsdannelse;	Enacting	of	Sensible	Environments,	omhandler	en	

tæt	sammenhæng	mellem	et	individs	handlinger	og	kulturen	det	er	en	del	af:	”People	create	their	environ-

ments	as	those	environments	create	them”	(Weick,	1995:34).	Individet	er	med	til	at	skabe	kulturen	ved	en	

udvindingsproces,	hvor	det	opfanger	kontekstrelevante	 ledetråde	(Weick,	1995).	Ledetråde	er	simple	gen-

kendelige	 strukturer	 som	danner	 grobund	 for	 at	mennesket	 kan	 skabe	mening	 om	 en	 bestemt	 situation		

(Weick,	1995).		

I	perspektivet	af	Enacting	of	Sensible	Environments	 fortolker	vi,	at	konsulenter	 i	K1	skaber	en	positiv	me-

ningsdannelse	af	deres	arbejdsroller	på	baggrund	af	den	høje	grad	af	 transparens.	Omvendt	er	den	høje	

grad	af	transparens	i	konteksten	også	skabt	af	konsulenternes	positive	holdning	og	udvinding	af	relevante	

ledetråde.	At	konsulenterne	skaber	kulturen,	og	kulturen	skaber	dem,	understreger	vigtigheden	af	at	klar-

lægge	konsulenternes	meningsdannelse	i	forhold	til	rammerne.	Hvis	rammerne	indeholder	relevante	lede-

tråde,	set	fra	en	organisations	synspunkt,	vil	de	ansatte	danne	mening	heraf.	Dermed	kan	en	organisations-

ledelse	være	med	 til	 at	 skabe	en	bedre	arbejdskontekst,	eksempelvis	med	 fokus	på	at	 formindske	 intern	

konkurrence.	Konsulenterne	hos	K1	har	skabt	en	positiv	meningsdannelse	af	transparensen	i	virksomheden	

omhandlende	løn,	arbejdsroller	og	feedback.			

4.1.2	De	frie	konsulenter	udfordres	af	ny	lønmodel	hos	Konsulenthus	2	

K2	er	et	mindre	konsulenthus,	hvor	konsulenterne	alle	har	mange	års	erhvervserfaring	fra	forskellige	bran-

cher.	 Konsulenterne	 er	 alle	 tiltrådt	 stillingen	 som	konsulent	 senere	 i	 deres	 karriere.	Nete	 er	 direktør,	 og	

sælger	samt	eksekverer	på	lige	fod	med	andre	konsulenter	hos	K2.	Hun	opfatter	i	højere	grad	sig	selv	som	

konsulent	fremfor	direktør	og	fortæller	hvordan	hun	gik	fra	at	være	konsulent	til	direktør:	

	

”Da	sad	vi	[ledelsen]	nede	i	Tyskland	på	et	tidspunkt	og	snakkede	om	rollefordelingen	for	teamet,	så	sagde	

Lasse	[tidl.	medejer]	til	Jan	[bestyrelsesformand]:	’Jeg	synes,	du	skal	gå	på	pension	og	lade	Nete	blive	direk-

tør’.	Så	sagde	Jan:	’Åh,	synes	du	det?’	Så	sagde	Lasse:	’Ja,	jeg	tror,	hun	vil	drive	firmaet	mere	systematisk	og	

mere	håndholdt,	end	når	du	stikker	af	hele	tiden’.	Men…og	jeg	sagde	bare:	’Det	kan	I	godt	glemme,	det	skal	

																																																								
3	kognitiv,	det,	som	angår	viden	eller	det	erkendelsesmæssige	(Den	danske	ordbog,	2016)	
4	“Kold	kanvas	(cold	calling)	henviser	til	at	sælgeren	kontakter	en	ny,	potentiel	kunde	for	første	gang.”		(Strategikonsu-
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jeg	ikke.	Jeg	skal	ikke	være	direktør,	det	gider	jeg	ikke’	[…]	Så	sagde	han	[Jan]:	’Hvis	du	ikke	vil,	Nete,	så	skal	

vi	jo	tænke	os	om,	hvem	der	skal’.	Så	tænkte	jeg	jo:	’Der	er	så	heller	ikke	nogen	andre,	der	skal!’	Det	var	

virkelig	sådan,	hvor	jeg	sad	og	tænkte,	at	jeg	skal	ikke	have	en	direktør,	jeg	skal	referere	til.	Én	ting	var	Jan-

nick,	for	det	var	ligesom	konstellationen,	men	jeg	kunne	ikke	se	mig	selv,	som	den	mest	erfarne	i	det	her	

firma,	og	så	have	en	anden	der	skal.”	(Nete,	K2:14)	

	

Netes	givet	rolle	som	direktør	er	blevet	overdraget	i	samspil	med	den	tidligere	ledelse,	og	hun	havde	alle-

rede	anciennitet	til	at	være	med	i	beslutningsprocessen	om,	hvem	der	skulle	påtage	sig	direktørrollen.	Nete	

var	 ikke	 interesseret	 i	 den	 rolle,	 hun	 blev	 givet.	 Derfor	 blev	 hendes	 forståelse	 af	 den	 taget	 direktørrolle	

defineret	på	ny.	Derved	var	graden	af	overensstemmelse	mellem	den	givet	og	taget	direktørrolle	ikke	stor.	

Idet	Nete	havde	magt	til	at	definere	direktørrollen	selv,	var	hendes	taget	rolle	i	højere	grad	forbundet	med	

hendes	tidligere	givet	rolle	som	konsulent.		

	

”Jeg	tænker	jo	aldrig	i	rollen	som	direktør.	Hvad	er	rollen	som	direktør	i	det	her	firma?	Det	er	sådan	set	ba-

re,	at	du	skal	få	tingene	til	at	hænge	sammen.	For	mig	hænger	det	sammen	med,	hvad	er	det	for	en	kunde	

jeg	arbejder	sammen	med,	hvad	er	deres	behov.”	(Nete,	K2:9)	

	

	

	

I	dag,	hvor	Nete	har	været	i	rollen	som	direktør	i	to	år	(Nete,	K2:3),	er	hendes	opfattelse	af	hendes	taget	

rolle	 stadig	 overvejende	baseret	 på	 den	 givet	 konsulentrolle.	 Vi	 benytter	 Krantz	 og	Maltzs	 (1997)	model	

(model	5)	 til	 at	 fortolke	hvordan	vi	 ser	overensstemmelsen	af	Netes	 taget	og	givet	 rolle.	Den	ser	den	ud	

som	følgende:		
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Nete	 fortæller	videre,	at	hun	efter	noget	 tid	 i	 rollen	har	gjort	 sig	overvejelser	omkring,	hvordan	hun	kan	

overdrage	 nogle	 af	 arbejdsopgaverne	 i	 direktørrollen.	 Dette	 har	 hun	 blandt	 andet	 gjort	 ved	 at	 inddrage	

konsulenten	Tue	i	ledergruppen	(Nete,	K2:4).	Udover	Nete	og	Tue,	består	K2s	konsulentgruppe	af	fire	andre	

fuldtidskonsulenter.	Ellen	og	Tue	beskriver	rollen	som	konsulent	hos	K2:	

	

”Du	har	egentlig	ikke	så	mange	roller.	Du	har	en	rolle,	der	hedder,	at	du	skal	skabe	relationen.	Det	er	ind-

gangsvinklen	til	al	salg	-	en	stærk	relation.”	(Ellen,	K2:3)	

	

”…en	kombination	af	at	sælge	og	levere.	Så	en	typisk	uge	vil	jeg	næsten	hellere	sige	for	mig	er,	det	er	to	

dage	på	kontoret	med	salg,	og	så	er	det	tre	dages	levering.”	(Tue,	K2:2)	

	

Konsulentrollen	hos	K2	er	delt	mellem	salg	og	levering.	Salg	fylder	meget	i	konsulenternes	arbejdsopgaver,	

og	er	en	blanding	af	at	kontakte	deres	personlige	netværk	og	lave	kold	kanvas4	(Tue,	K2:3).	Foruden	salgs-	

og	leveringsrollen,	har	konsulenterne	også	forskellige	valgfrie	roller:		

	

”Og	så	har	jeg	ansvaret	for	vores	åbne	workshops.	[…]	Og	egentligt	også	det	overordnede	ansvar	for	at	gøre	

det	synligt,	og	at	vi	alle	sammen	har	fokus	på	at	finde	deltagere.”	(Ulrikke,	K2:1)	

	

Hos	K2	er	der	salgs-	og	leveringsopgaver	i	den	givet	rolle,	udover	de	valgfrie	arbejdsopgaver.	Rammerne	er	

inden	for	hver	del	frie.	Den	givet	rolle	er	derfor	ikke	klart	defineret	hos	K2.	Friheden	i	den	givet	rolle	bety-

der,	at	konsulenternes	 taget	 rolle	er	meget	 forskellige	 fra	hinanden.	Der	er	plads	 til	 at	 tage	en	 rolle,	der	

indeholder	interesser,	som	når	Ulrikke	påtager	sig	ansvaret	for	de	åbne	workshops.		

Friheden	og	fleksibiliteten	betyder	også,	at	der	ikke	er	forventninger	om,	at	konsulenterne	skal	arbejde	på	

kontoret,	og	halvdelen	af	konsulenterne	foretrækker	at	arbejde	hjemmefra,	som	f.eks.	Rosa	der	fortæller:	

	

“Når	jeg	tager	derind,	så	er	det	for	det	sociale,	for	jeg	har	ingen	forventning	om,	at	jeg	får	lavet	noget.	Det	

fungerer	bare	ikke.	Slet	ikke	i	forhold	til	når	jeg	sidder	hjemme	og	arbejder.	Jeg	får	lavet	ti	gange	mere.”	

(Rosa,	K2:10)	

	

																																																								
4	“Kold	kanvas	(cold	calling)	henviser	til	at	sælgeren	kontakter	en	ny,	potentiel	kunde	for	første	gang.”		(Strategikonsu-
lenterne,	2011:1)	
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Konsulenterne	 har	 frihed	 og	 fleksibilitet	 i	måden,	 de	 udvinder	 elementerne	 i	 deres	 givet	 rolle	 og	 skaber	

deres	taget	rolle.	Det	er	derfor	ikke	en	del	af	deres	taget	rolle	at	arbejde	fast	på	kontoret.	

	

4.1.2.1	Omstridt	ny	lønmodel	skal	fremme	samarbejde	

Den	nye	lønmodel	påvirker	konsulenterne	fra	K2,	og	derfor	fylder	emnet	meget	i	empirien.	Nete	begrunder	

implementeringen	af	den	nye	lønmodel:			

	

”Jeg	har	en	tese	om,	at	vi	kan	snakke	alt	hvad	vi	vil	om	samarbejdet,	men	[…]	hvis	vi	måler	folk	individuelt,	

og	de	bliver	belønnet	individuelt,	så	vil	det	’overrule’	alt	andet,	vi	snakker	om.”	(Nete,	K2:15)	

	

Under	interviewet	med	Ellen	fortæller	hun,	at	det	var	hende,	der	fremlagde	den	nye	lønmodel,	som	ledel-

sen	efterfølgende	valgte	at	implementere	(Ellen,	K2:8).	Endvidere	forklarer	hun	ræsonnementet	bag	model-

len:	

	

”som	jeg	også	sagde	til	ledelsen,	da	jeg	var	inde	til	de	interviews,	hvor	jeg	fremlagde	modellen.	Det	der	er	

fordelen	med	sådan	en	model	er,	at	det	skiller	fårene	fra	bukkene.	Så	dem	der	ikke	har	en	tro	på	teamet	

eller	evnen	til	at	arbejde	i	et	team,	melder	sig	ud	af	frygt	for	de	resultater,	der	vil	blive	skabt.	De	tror	ikke	på	

resultatet,	og	det	var	også	ganske	rigtigt.	Der	var	medlemmer,	der	meldte	sig	direkte	ud	af	teamet	som	

konsekvens	af,	at	vi	ændrede	modellen.”	(Ellen,	K2:8)	

	

Ellen	fortæller	endvidere,	at	lønmodellen	består	af	en	fast	månedlig	løn	og	procentdel	af	dækningsbidraget.	

(Ellen,	K2:9).	Lønmodellen	betyder,	at	konsulenternes	individuelle	bonus	er	baseret	på	virksomhedens	sam-

lede	dækningsbidrag.	Der	er	delte	meninger	om	den	nye	lønmodel.	Det	er	en	stor	forandring,	idet	løn	tidli-

gere	har	været	 individuelt	baseret.	Nogle	er	meget	entusiastiske	omkring	det	nye	 løntiltag,	hvor	andre	er	

mere	skeptiske:		

	

”…det	er	en	investering	for	[K2],	at	sige	at	nu	gør	vi	tingene	på	en	anden	måde.	Men	jeg	tror,	at	hvis	vi	skal	

vækste,	så	er	det	den	vej,	vi	skal	gå.	Så	for	mig	er	det	fint.”	(Leif,	K2:12)	

	

”…jeg	tror	på,	stadigvæk,	at	det	jeg	kan	se,	der	har	virket	for	mig	[…]	virker	stadigvæk.	Der	stoler	jeg	lidt	

mere	på	min	egen	strategi.”	(Ulrikke,	K2:8)	
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Ulrikke	 tror	 ikke	på	den	nye	 lønmodel	og	 fortsætter	 i	 stedet	med	sin	egen	 individuelle	 salgsstrategi.	Æn-

dringen	betyder	også,	at	én	af	konsulenterne	har	valgt	at	trække	sig	fra	sin	fuldtidsstilling	hos	K2:		

”Det	var	blandt	andet	én	af	grundene	til,	at	hun	[Rosa]	ikke	ville	være	med	på	den	del	af	det.	Hun	tror	ikke	

på	det.	Hun	tror	på	den	individuelle.”	(Nete,	K2:15)	

	

Rosa	stopper	hos	K2	inden	for	kort	tid	og	forhandler	nu	om	en	ny	deltidsaftale	med	andre	lønvilkår	(Rosa,	

K2:14).	Omstændighederne	omkring	den	nye	lønmodel	påvirker	de	resterende	konsulenter,	hvilket	derfor	

fylder	meget	i	 interviewene.	Under	interviewene	kom	det	ligeledes	frem,	at	Nete	og	Tue	ikke	er	en	del	af	

den	nye	 lønmodel	 (Ulrikke,	K2:12).	Det	er	derfor	kun	de	 fire	andre	 fuldtidskonsulenter,	der	er	berørte	af	

løninitiativet.	Dette	betyder	at	det	er	halvdelen	af	konsulenterne	der	er	utilfreds	med	den	nye	lønmodel.					

	

Weicks	karakteristika,	Grounded	in	 Identity	Construction	 forklarer,	at	der	er	en	tæt	sammenhæng	mellem	

en	 organisations	 image	 og	 individets	 karakter.	 En	 organisations	 handlinger	 kan	 ses	 som	 værende	 enten	

positive	eller	negative	billeder	(Weick,	1995).	Set	i	dette	perspektiv,	opfatter	konsulenterne	omstændighe-

derne	omkring	den	nye	lønmodel	som	billeder.	Konsulenterne	ser	billederne	som	enten	positive	eller	nega-

tive.	 I	 tilfælde	af	et	negativt	billede	må	meningsdannelsen	af	billedet	nødvendigvis	ændres	 for	at	de	util-

fredse	konsulenter	kan	acceptere	den	nye	lønmodel.	Alternativt	må	individet	forsøge	at	redefinere	billedet	

(Weick,	1995).	Ellen	og	Leif	ser	K2s	handlinger	omhandlende	lønmodellen	som	positive	billeder.	De	skaber	

en	positiv	mening	af	lønmodellen,	da	de	siger	de	gerne	vil	oparbejde	et	bedre	samarbejde	i	konsulentgrup-

pen.	Handlingerne	påvirker	derfor	deres	meningsdannelsesproces	i	virksomheden	i	en	positiv	retning.		For	

Ulrikke	og	Rosa	har	lønmodellen	dannet	et	negativt	billede.	Ulrikke	har	redefineret	billedet,	idet	hun	vælger	

at	ignorere	den	nye	lønmodel	og	arbejder	efter	egen	strategi.	Redefineringen	af	billedet	muliggør,	at	Ulrik-

ke	kan	fortsætte	sit	arbejde	trods	det	negative	billede.		

	

I	 forbindelse	med	den	nye	 lønmodel	fortolker	vi	at	konsulenternes	givet	 rolle	er	ændret.	Ledelsen	har	en	

formodning	 om,	 at	 konsulenternes	 taget	 rolle	 i	 nogen	 grad	 er	 i	 overensstemmelse	med	 den	givet	 rolle.	

Ulrikke	ignorerer	ændringerne	i	hendes	givet	rolle	og	tager	i	stedet	en	rolle,	der	er	baseret	på	hendes	per-

sonlige	strategi.			

Det	er	vigtigt,	at	der	er	overensstemmelse	mellem	konsulenternes	taget	rolle	og	ledelsens	forventninger	til	

rollen,	også	selvom	de	ikke	i	detaljeret	grad	har	beskrevet	deres	givet	rolle:	”It	is	at	this	boundary	between	

the	organization's	view	of	role	and	the	internally	derived	enactment	where	role	dilemmas	occur.”	(Krantz	&	

Maltz,	1997:9).	Uoverensstemmelser	mellem	en	ledelses	forventninger	til	en	givet	rolle	og	den	taget	rolle,	

skaber	en	risiko	for	rolledilemmaer.	I	forlængelse	af	rolledilemmaer	risikerer	rolletageren	at	blive	opfattet	
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som	inkompetent	 i	 forhold	til	 sin	givet	rolle.	Opfattelsen	kommer	ofte	 fra	manglende	overensstemmelse,	

mellem	givet	og	taget	rolle		(Krantz	&	Maltz,	1997).		

Fordi	Ulrikkes	taget	rolle	ikke	er	i	overensstemmelse	med	den	givet	rolle,	kan	der	opstå	et	rolledilemma.	I	

sådan	et	tilfælde	risikerer	hun	at	blive	opfattet	som	inkompetent	af	ledelsen	i	rollen	som	konsulent	hos	K2.		

Rosa	oplever	 ligeledes	et	rolledilemma,	fordi	der	er	en	uoverensstemmelse	mellem	hendes	givet	og	taget	

rolle:	

	

”Så	ville	jeg	ønske,	at	der	var	en	tydeligere	vision	og	tydeligere	ledelse,	og	alt	mulig	andet.	Det	har	jeg	for-

søgt	at	påvirke,	det	kan	jeg	heller	ikke.	Jeg	føler,	at	jeg	har	højere	ambitioner	for	[K2],	end	de	selv	har.”		

(Rosa,	K2:15)	

	

Det	lykkes	ikke	Rosa	at	ændre	hendes	meningsdannelse	af	det	negative	billede	i	forbindelse	med	lønmodel-

len.	Dette	har	resulteret	i,	at	hun	har	valgt	at	trække	sig	fra	sin	stilling.		

En	alternativ	måde	at	anskue	Rosas	negative	billede,	er	gennem	begrebet	kognitiv	dissonans.	Kognitiv	Dis-

sonans	defineres	som	modstridende	kognitive	elementer	(Knudsen,	2011).	Begrebet	er	en	beskrivelse	af	en	

situation,	der	ikke	passer	ind	til	et	givent	individs	selvbillede	eller	værdier.	Situationen	vil	opleves	som	ube-

hagelig,	 og	 individet	 vil	 derfor	 forsøge	 at	 genoprette	 den	 kognitive	 balance.	 Dette	 kan	 opnås	 af	 to	 veje:	

Enten	ændre	opfattelse	af	situationen	eller	ændre	adfærd	i	situationen	(Knudsen,	2011).		

Rosa	har	valgt	at	ændre	adfærd	for	at	finde	en	kognitiv	balance,	da	hun	ikke	har	ønsket	at	ændre	sin	me-

ningsdannelse	af	det	negative	billede.	Hun	ændrer	derfor	adfærd	og	vælger	at	opsige	sin	stilling.		

	

Weick	bemærker:	”How	can	I	know	who	I	am	until	I	see	what	they	do?	(Weick,	1995:23).	I	forlængelse	heraf	

er	Ulrikke	og	Rosa	kommet	frem	til,	at	den	nye	givet	rolle	ikke	stemmer	overens	med	en	rolle,	de	ønsker	at	

tage.	 Rolleændringen	 er	 ikke	 i	 overensstemmelse	med	 den	 konsulent,	 de	 ønsker	 at	 være	 og	 har	 derfor	

handlet	imod	det	negative	billede.		
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OPSUMMERING	AF	DE	TO	KONSULENTHUSE	

	

Model	6	ovenfor	viser	at	K1	er	et	større	konsulenthus	med	klare	fysiske	rammer	og	strukturer.	Mange	af	

konsulenterne	i	K1	er	kommet	til	virksomheden	direkte	efter	endt	studie	og	har	herefter	opnået	tre	til	seks	

års	erfaring.	Konsulenterne	hos	K1	er	derfor	oplært	af	virksomheden	til	at	efterleve	den	overordnede	stra-

tegi.	Dette	ses	 i	den	høje	grad	af	 transparens,	bevirker	en	høj	overensstemmelse	mellem	konsulenternes	

givet	og	taget	rolle.	

K2	er	et	mindre	konsulenthus,	hvor	rollerne	ikke	er	klart	definerede,	og	der	er	færre	strukturer	i	organisati-

onen.	Konsulenterne	har	minimum	ni	års	konsulenterfaring.	Ledelsen	hos	K2	har	implementeret	en	ny	løn-

model	efter	ledelsens	ønske	om	et	forbedret	samarbejde.	Under	empiriindsamlingen	fremstår	det	tydeligt,	

at	den	nye	lønmodel	fylder	meget,	fordi	konsulenterne	har	delte	meninger	om	den.	Ændringen	i	lønmode-

len	medfører	 også	 en	 del	ændringer	 i	 konsulenternes	 roller,	 hvorfor	 der	 ikke	 er	 stor	 overensstemmelse	

mellem	givet	og	taget	rolle.	 	De	to	empiriske	beskrivelser	af	K1	og	K2	giver	et	overblik	over	den	kontekst	

som	konsulenterne	er	en	del	af	og	denne	forståelse	skal	bruges	til	videre	analyse	i	Kapitel	5	hvor	vi	analyse-

rer	hvad	konsulenterne	motiveres	af	i	en	arbejdskontekst.		

4.2	KAMÆLEONEN	VIL	PRIORITERE	PRIVATLIV		

Efter	empirisk	beskrivelse	af	K1	og	K2s	 rammebetingelser,	 analyserer	 vi	de	 studerendes	 forestillinger	om	

konsulentrollen.	Analysen	vil	vise	om	der	er	en	sammenhæng	mellem	de	studerendes	forestillinger	og	de	

historier	konsulenterne	fortæller	fra	K1	og	K2.	Vi	ønsker	at	analysere	dette	for	at	besvare	første	delspørgs-

mål	 i	 forskningsspørgsmålet.	 Dette	 afsnit	 vil	 illustrere	 ligheder	mellem	 de	 studerendes	 forestillinger	 om	

konsulentrollen,	og	hvordan	konsulentrollen	forstås	af	konsulenterne	selv	i	henholdsvis	K1	og	K2.	De	stude-

K 1 K 2

Stort konsulenthus

Tydelige rammer og roller

Høj grad af transparens

Respondenterne 3 - 6 års 
konsulenterfaring

Mindre konsulenthus

/ŬŬĞ�ŬůĂƌƚ�ĚĞĮŶĞƌĞĚĞ�ƌŽůůĞƌ

Færre strukturer

Ny lønmodel fylder meget

Respondenterne har mange 
års erhvervserfaring

Over 9 års konsulenterfaring

Respondenterne er startet 
ĚŝƌĞŬƚĞ�ĞŌĞƌ�ƐƚƵĚŝĞ

MODEL 6
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rende	giver	udtryk	for,	at	de	overvejer	en	karriere	som	konsulent,	og	derfor	har	alle	gjort	sig	overvejelser	og	

forestillinger	om	konsulentrollen.	Anders	(ST)	som	tidligere	har	gennemgået	et	praktikforløb	i	et	konsulent-

hus,	beskriver	en	konsulent	som	følgende:	

	

”Det	er	jo	lidt	en	sjov	tegning,	man	laver	af	konsulenter	inde	i	hovedet,	i	hvert	fald	den	jeg	laver.	Det	viser	

meget	godt	den	der	kamæleonfigur,	som	konsulenten	nogle	gange	har.	Den	er	på	mange	måder	blevet	be-

kræftet	for	mig.”	(Anders,	ST:12)	

	

4.2.1	En	kamæleon	uden	typisk	hverdag	

Beskrivelsen	af	konsulenten	som	kamæleon	repræsenterer	de	andre	studerendes	generelle	syn	på	konsu-

lentrollen.	De	studerende	forestiller	sig,	at	rollen	som	konsulent	indeholder	vedvarende	højt	præstations-

niveau	i	en	hverdag,	der	tilrettelægges	efter	kundernes	behov:		

	

”Jeg	tænker,	at	jeg	skal	hoppe	ned	i	et	jakkesæt	hver	dag,	og	så	skal	jeg	ud	og	performe.	Jeg	tænker	KPI,	

KPI,	KPI5,	og	så	performance	på	højt	niveau.	Analytisk	på	højt	niveau,	for	ligesom	at	tilfredsstille	nogle	klien-

ter.”	(Jesper,	ST:6)	

	

Størstedelen	 af	 de	 studerende	 forestiller	 sig,	 at	 der	 er	 en	 sammenhæng	mellem	konsulenternes	 rolle	 og	

kundens	behov.	Endvidere	ser	de	en	sammenhæng	mellem	det	høje	præstationsniveau	og	en	stejl	lærings-

kurve,	fordi	konsulenterne	konstant	bliver	udfordret	i	arbejdsopgaverne	(Peter,	ST:2).	

	

Samtlige	konsulenter	fra	K1	og	K2	fortæller,	at	de	ikke	er	i	stand	til	at	beskrive	en	typisk	arbejdsdag.	Ane	fra	

K1	fortæller	i	stedet	om	en	typisk	arbejdsuge:		

	

”Nej!	Men	derfor	kan	vi	jo	godt	prøve	alligevel.	Det	er	super	afvekslende.	Det	er	en	kliché,	men	det	er	super	

afvekslende.	Jeg	tror	en	typisk	uge	er	nok	lettere.	Så	er	man	en	tre-fire	dage	ude	ved	kunden	og	sidder	der-

ude.	Så	hvis	kunden	er	i	Jylland,	så	betyder	det	så,	at	du	flyver	ud	mandag	morgen	og	hjem	torsdag	aften.”	

(Ane,	K1:2)	

	

Konsulenterne	 arbejder	 uden	 faste	 rammer,	 hvilket	 stemmer	 overens	med	 de	 studerendes	 opfattelse	 af	

konsulentrollen	som	værende	bestemt	af	kundens	behov.		

																																																								
5	Key	Performance	Indicator	(Cambridge	Dictionaries,	2016)	
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I	K1	og	K2	er	der	enighed	om,	at	konsulenterne	besidder	en	dynamisk	rolle	og	ikke	har	en	typisk	arbejdsdag.	

I	forlængelse	heraf	uddybes	vigtigheden	af	rolleafklaring:	”Rapid	shifts	of	organizational	life	actually	makes	

the	idea	of	role	far	more	important	to	making	sense	of	the	surrounding	environment,	can	help	us	see	best	

courses	of	action	and	understand	 the	 range	of	possibilities	afforded	at	any	given	 time.”	 (Krantz	&	Maltz,	

1997:6).	Vi	 fortolker	 at	 konsulenternes	dynamiske	omstændigheder	 i	 arbejdsrollen,	 intensiverer	 vigtighe-

den	af	en	klart	defineret	rolle,	samt	overensstemmelse	mellem	givet	og	taget	rolle.	Denne	tankegang	un-

derbygges	af	Weick	(1995),	som	mener	at	medarbejderne	skaber	konteksten	samtidig	med	at	konteksten	

skaber	dem.	For	meningsskabelse	af	den	dynamiske	kontekst	i	konsulentverdenen,	finder	vi	det	vigtigt	med	

en	fælles	forståelse	af	konsulentrollen	mellem	rollegiver	og	rolletager.	Derved	vil	øget	fokus	på	konsulent-

rollen	muliggøre	potentielle	og	nuværende	konsulenter	til	bedre	at	kende	handlemulighederne	 i	den	om-

skiftelige	hverdag.		

4.2.2	De	små	og	de	store		

De	studerende	forestiller	sig,	at	de	store	konsulenthuse	er	mere	systematiske	i	deres	udvikling	af	konsulen-

terne.	Derimod	ser	de	studerende	at	de	mindre	konsulenthuse	giver	mere	ansvar,	men	er	mindre	systema-

tiske	i	deres	arbejdsgange	og	udvikling	af	konsulenter.	Kontrasterne	taler	for	og	imod,	for	de	studerende	i	

spørgsmålet	om,	hvilket	konsulenthus	de	skal	vælge,	hvis	de	beslutter	sig	for	en	karriere	som	konsulent:		

	

”Det	gode	ved	at	være	i	de	lidt	større	huse	er,	at	man	får	lov	at	være	i	noget,	som	er	meget	gennemarbejdet	

og	hvor	man	har	nogle	sparringspartnere,	som	har	prøvet	det	før.	Man	har	nogle	andre	ressourcer.	Plus	at	

det	selvfølgelig	ser	godt	ud	på	CV'et	[...]	Men	egentlig	tror	jeg	helst	at	jeg	vil	være	i	et	lille	konsulenthus.	For	

at	få	nogle	lidt	andre	opgaver	og	måske	selv	kunne	forme	lidt	den	rolle	man	sidder	i.”	(Mille,	ST:3)	

	

Størstedelen	af	de	studerende	ser	et	valg	mellem	mulighed	for	træning	i	de	store	konsulenthuse,	eller	mu-

lighed	for	selv	at	definere	rollen	i	de	mindre.	Deres	overvejelser	har	en	indflydelse	på,	hvilke	konsulenthuse	

de	studerende	i	fremtiden	vil	gå	efter.		

	

Forskellen	i	størrelsen	ved	K1	og	K2,	har	en	betydning	for	rollen	som	konsulent.	I	den	empiriske	beskrivelse	

af	K1	og	K2	underbygges	empirien	af	Krantz	og	Maltz	(1997)	teori	om	organisationsroller.	Givet	rolle	i	K1	er	

meget	klar,	hvorimod	den	ikke	er	ligeså	detaljeret	i	K2.	Yderligere	bliver	givet	rolle	hos	K2	mindre	klar,	idet	

der	med	den	nye	lønmodel	er	mere	fokus	på	konsulentgruppens	arbejdsopgaver.	Konsulenterne	har	derfor	

selv	ansvaret	for	at	fordele	arbejdsopgaverne	i	mellem	dem.	De	mindre	strukturerede	forhold	hos	K2	bety-
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der	også,	 at	 flere	processer	 kan	præges,	 ligesom	Ellen,	 der	 foreslog	den	nye	 lønmodel,	 som	 sidenhen	er	

blevet	en	realitet.		

	

De	studerendes	forestillinger	er	virkelighedsnære	set	i	perspektivet	af	konsulenternes	fortællinger.	Hos	K1	

som	er	et	større	konsulenthus,	bliver	konsulenterne	konstant	målt.	Der	er	løbende	feedback,	konsulenterne	

skal	 udvikle	 sig	 i	 sin	 rolle,	 og	 der	 arbejdes	mange	 timer,	 hvilket	medvirker	 til	 en	 stejl	 Læringskurven.	De	

studerende	har	ydermere	en	formodning	om,	at	konsulenter	får	mere	ansvar	i	de	mindre	huse.	Denne	for-

modning	ses	i	K2	som	er	et	mindre	konsulenthus,	og	hvor	konsulenterne	har	ansvaret	for	selv	at	skabe	sin	

arbejdsrolle.		

4.2.3	Forældrerollen	får	større	betydning		

Alle	studerende	forestiller	sig,	at	konsulenter	arbejder	mange	timer	og	bruger	en	stor	del	af	deres	 tid	på	

arbejdspladsen:		

	

”Jeg	tænker,	det	er	én	[konsulenten],	der	knokler.	[…]	Jeg	kunne	forestille	mig,	at	der	sikkert	er	en	forvent-

ning	om,	at	man	er	der	mere	end	de	37	timer	på	ugebasis.”	(Sarah,	ST:4)	

	

De	 studerendes	 forestillinger	 om	mange	 arbejdstimer,	 har	 betydning	 for	 deres	 overvejelser	 om	 at	 blive	

konsulent.	Især	én	overvejelse	har	en	indvirkning	på,	om	de	studerende	kan	se	sig	selv	i	en	konsulentrolle.	

Elina	og	Peter	uddyber:	

	

”Længden	på	en	arbejdsdag	er	noget,	der	kan	’tricke’,	at	jeg	ikke	vil	vælge	det	[konsulentbranchen].	Det	der	

med	at	man	skal	sidde	på	sin	arbejdsplads	til	kl.	20,	21	eller	22	om	aftenen.	Jeg	vil	have	så	svært	med	at	

motivere	mig	til	lige	præcis	den	del	der.	(Elina,	ST:12)	

	

”Tager	du	nogle	af	de	helt	store	strategihuse;	McKinsey,	BCG,	Bain,	osv.,	jamen	så	er	det	jo	rigtig,	rigtig	

mange	timer,	du	lægger	i	det.	[…]	Så	det	er	jo	helt	sikkert	den	overvejelse	jeg	har,	om	hvor	meget	vil	jeg	

lægge	i	det,	hvor	meget	fritid	skal	jeg	have.”	(Peter,	ST:3)	

	

De	studerende	gør	sig	overvejelser,	om	de	ønsker	at	arbejde	det	antal	timer,	som	de	forestiller	sig	er	nor-

men	i	konsulentbranchen.	Ydermere	ses	det	i	empirien,	at	Elina	giver	udtryk	for,	at	hun	er	positiv	og	åben	

over	for	en	konsulentstilling	(Elina,	ST:2),	og	Peter	har	en	ambition	om	at	starte	en	konsulentkarriere	(Pe-
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ter,	 ST:2).	Det	er	 interessant,	at	de	 studerende	som	er	åbne	over	 for	konsulentbranchen,	allerede	er	be-

kymrede	for,	hvad	rollen	vil	betyde	for	deres	privatliv.	

”Ja,	helt	sikkert.	Jeg	er	virkelig	et	familiemenneske.	Det	skal	ikke	være	på	bekostning	af	familien,	at	jeg	har	

et	job.	Jeg	tænker	om	fem	år,	så	vil	jeg	ikke	have	job	til	kl.	20-21	om	aftenen.”	(Gry,	ST:6)	

	

”Det	[have	familie	som	konsulent]	er	også	sådan	lidt	kritisk,	tænker	jeg	primært.	Det	kunne	godt	være	no-

get,	der	gjorde,	at	jeg	valgte	det	fra	i	nogle	år,	fordi	man	skal	være	lidt	mere	fleksibel.”	(Catrine,	ST:5)	

	

Størstedelen	af	de	studerende	overvejer,	om	konsulentrollen	kan	kombineres	med	et	familieliv.	Overvejel-

sen	stemmer	overens	med	konsulenternes	egne	refleksioner,	om	balancen	mellem	arbejds-	og	privatlivet.	

Flere	konsulenter	fra	K1	og	K2	fortæller,	at	de	arbejder	mere	end	gennemsnittet:	

 
”Men	jeg	vil	sige,	at	en	gennemsnitlig	uge	er	nok	på	60	timer.	Noget	i	den	stil.	Jeg	er	ikke	sikker	på,	at	[K1]	

ville	gå	ud	med	det.	Det	er	jo	ikke	den	bedste	’value	proposition’,	når	man	skal	ud	og	rekruttere.”		

(Christoffer,	K1:5)	

	

”Jeg	kan	godt	savne	det	der…jeg	skal	være	der	halv	ni	og	jeg	går	hjem	kl.	16.30.	Det	har	du	ikke	som	konsu-

lent.	Nu	klokken	15	tager	jeg	til	Billund,	så	min	aften	sidder	jeg	på	hotel,	og	jeg	skal	stå	og	være	klar	kl.	8	i	

morgen,	for	deltagerne	kommer	kl.	9.	Jeg	kan	ikke	gå	nogen	steder	i	løbet	af	dagen.	Jeg	er	ligesom	på	i	8	

timer.	Selv	i	pauserne,	så	skal	der	lige	stilles	spørgsmål.	Og	så	efterfølgende	starter	alt	det	andet	arbejde,	

jeg	i	virkeligheden	har	også.	Om	aftenen	kan	det	være	opgaver	på	computeren	eller	andet,	men	det	kan	

også	være	tanker	og	spekulationer.	Så	det	er	i	virkeligheden	et	24-timers	job.”	(Tue,	K2:7)	

	

Konsulenterne	fra	K1	og	K2	giver	udtryk	for,	at	de	arbejder	mere	end	gennemsnittet,	og	arbejdet	flyder	ofte	

sammen	med	deres	fritid.	Det	har	en	konsekvens	for	konsulenternes	privatliv:		

	

”Jeg	synes,	det	er	hårdt,	at	det	er	så	indgribende	i	ens	liv…du	ikke	kan	lave	en	aftale,	mens	du	er	i	Jylland.	

Der	er	der	ligesom	bare	sat	pause	på	dit	privatliv.	Og	hvis	det	så	samtidig	lige	gør,	at	weekenden	lige	vælter,	

eller	fredag	også	lige	trækker	ud.”	(Ane,	K1:7)	

	

Derfor	må	konsulenterne	i	nogle	tilfælde	give	afkald	på	private	relationer.	De	mange	arbejdstimer	har	for-

skellige	betydninger	for	konsulenterne	i	de	to	konsulenthuse,	da	vi	fortolker	at	de	på	flere	områder	befin-

der	sig	i	forskellige	livsfaser.	En	livsfase	er	en	særlig	periode	i	livet,	der	skaber	bestemte	behov	(Finansfor-
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bundet,	2008).	Livsfaser	kobles	til	forskellige	behov,	værdier	og	ønsker	til	forskellige	faser	i	livet	(Finansfor-

bundet,	 2008:4).	 Derudover	 er	 livsfaser	 aldersuafhængige	 og	 en	 livsfase	 kan	 gennemleves	mere	 end	 en	

gang	eller	vare	hele	livet.	Det	er	derfor	individuelt,	i	hvilken	livsfase	individet	befinder	sig	i	(Finansforbun-

det,	2008).	Alle	konsulenter	hos	K2	har	været	igennem	livsfasen	med	småbørn,	og	har	derfor	en	anden	flek-

sibilitet:	

	

”I	det	hele	taget	betyder	arbejdstid	ikke	så	meget	for	mig	længere.	Jeg	synes	det	er	fint	også	om	aftenen,	at	

sidde	og	lave	lidt	arbejde	[…]	Ja,	jeg	tror	nok	jeg	arbejder	lidt	for	meget.	Jeg	er	lidt	på	den	der	telefon	hele	

tiden.	Om	der	kommer	noget	spændende	ind.”	(Ulrikke,	K2:16)	

		

Kombinationen	af	arbejde	og	privatliv	fylder	mindre	i	konsulenternes	fortællinger	hos	K2,	da	de	ikke	længe-

re	har	småbørn.	Konsulenterne	har	alle	ældre	børn,	hvilket	giver	dem	større	arbejdsmæssig	fleksibilitet.		

Konsulenterne	 i	 K1	er	 derimod	 inde	 i	 livsfasen,	 hvor	opstart	 af	 familieliv	 fylder	meget.	Alle	 interviewede	

konsulenter	udtrykker	bekymring	 for	kombinationen	mellem	deres	rolle,	eller	 fremtidige	rolle	som	foræl-

dre,	og	deres	ambitioner	som	konsulent.		

	

”…for	mig	og	med	den	familiesituation	jeg	har,	og	det	min	partner	laver,	så	synes	jeg	ikke,	det	er	’sustainab-

le’	på	sigt,	det	vi	laver.	[…]	Der	har	været	et	skift	i	motivationen,	så	da	jeg	var	selv,	og	ingen	andre	forpligti-

gelser	-	der	var	det	ligegyldigt	[…]	Og	det	er	klart,	at	på	et	tidspunkt	kommer	man	også	i	tanke	om,	at	man	

har	jo	også	nogle	andre	valg,	man	gerne	vil	prioritere.”	(Christoffer,	K1:11)	

	

”Jeg	tror	godt,	jeg	kunne	se	det	fungere	med	ét	barn.	Jeg	tror,	jeg	ville	blive	udfordret	på	mit	eget	ambiti-

onsniveau.	Det	vil	uden	lige	betyde,	at	man	udvikler	sig	lidt	langsommere.	Vil	jeg	så	synes,	det	var	sjovt	at	

være	i	den	her	verden,	hvis	man	ikke	synes,	man	helt	levede	op	til	sit	bedste	og	ikke	helt	fik	den	anerkendel-

se,	man	gerne	ville	have?	[…]	Jeg	håber	at	kunne	se	mig	gøre	det	med	ét	barn,	men	jeg	kunne	ikke	se	mig	

med	mere	end	ét	barn.”	(Ane,	K1:22)	

	

”Dels	er	der	et	element	af,	at	det	er	mængden	af	tid	i	sig	selv	i	forhold	til,	at	man	gerne	vil	se	ens	børn,	når	

de	er	vågne.	Så	er	der	jo	noget	med	fleksibilitet	i	forhold	til,	at	projekterne	kan	ligge	rundt	omkring.	Hvis	

man	ligesom	har	et	behov	for	enten	at	hente	eller	bringe	børn	nogle	dage	i	løbet	af	ugen,	så	sætter	det	be-

grænsninger	for,	hvilke	projekter	man	kan	håndtere.	(Troels,	K1:10)	
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Der	sker	et	 skift	 i	prioriteringerne,	når	konsulenterne	 fra	K1	bliver	 forældre.	Pludselig	 skal	 forældrerollen	

prioriteres	på	lige	fod	med	konsulentrollen.	Dette	bekymrer	konsulenterne,	fordi	de	er	usikre	på,	om	de	kan	

leve	op	til	deres	ambitioner	som	konsulent,	hvis	de	samtidig	er	forælder.	Deres	bekymring	betyder	at	flere	

overvejer	deres	rolle	som	konsulent,	når	de	får	børn.		

	

Der	er	en	sammenhæng	mellem	de	studerendes	 forestillinger	og	konsulenternes	 fortællinger,	om	mæng-

den	af	arbejdstimer	i	konsulentrollen.	Vi	fortolker	at	der	i	konsulenternes	givet	rolle	ikke	er	et	krav	om,	at	

de	ugentlig	arbejder	mange	timer.	Til	gengæld	indeholder	den	givet	rolle	parametre	som	KPI’er,	deadlines,	

et	højt	præstationsniveau,	som	alt	sammen	skal	overholdes,	for	at	konsulenterne	får	positive	evalueringer.	

Dermed	 indeholder	 konsulenternes	 taget	 rolle	 lange	 arbejdsuger	 for	 at	 leve	 op	 til	 virksomhedens	 givet	

rolle,	samt	konsulenternes	forventninger	til	sig	selv.	Det	er	derved	svært	at	finde	plads	til	rollen	som	foræl-

dre,	familiemedlem	eller	ven	i	den	taget	rolle,	hvis	den	samtidig	skal	stemme	overens	med	forventningerne	

fra	K1	til	den	givet	rolle.		

4.2.4	Delkonklusion	

Vi	har	med	empiri	og	underbyggende	teori	analyseret	den	del	af	første	spørgsmål	i	forskningsspørgsmålet,	

som	omhandler	hvilke	forestillinger	de	studerende	har	og	hvordan	det	stemmer	overens	med	konsulenter-

nes	 fortællinger.	 Vi	 vil	 nu	 diskutere	 de	 studerendes	 forestillinger	 om	manglende	 privatliv,	 som	 stemmer	

overnes	med	konsulenternes	fortællinger.	Hos	K1	er	konsulenternes	taget	rolle	svær	at	kombinere	med	et	

prioriteret	privatliv.	Derfor	undrer	vi	os	over	følgende:	

	

Kan	potentielle	og	nuværende	konsulenter	prioritere	privatlivet	og	samtidig	efterleve	deres	personlige	

ambitioner	i	konsulentrollen?		

		

Flere	konsulenter	i	30-35	års	alderen	italesætter	et	ønske	om	en	bedre	balance	mellem	privat-	og	arbejdsliv	

(Lønstrup	&	Jensen,	2016),	hvilket	underbygger	konsulenternes	bekymring	i	K1.	Endvidere	investerer	store	

konsulenthuse	ekstra	ressourcer	for	at	sikre,	at	de	unge	konsulenter	kan	opnå	den	ønskede	balance.	Der-

ved	er	det	 selv	 for	meget	ambitiøse	og	karriereorienterede	 individer,	blevet	en	prioritet	at	kombinere	et	

spændende	og	udfordrende	arbejdsliv	med	privatlivet	(Lønstrup	&	Jensen,	2016).	

Balance	 i	 arbejds-	 og	privatlivet	 er	 ikke	 et	 nyt	 fænomen	 inden	 for	 psykologien.	Vi	 vælger	 ikke	 at	 anskue	

balance	i	arbejdslivet	ud	fra	working	life	balance	teorier,	fordi	konsulenterne	hurtigt	vil	blive	kategoriseret	

som	’arbejdsnarkomaner’.	Dette	skyldes	at	konsulenter	arbejder	mange	timer,	og	skelner	 ikke	mellem	ar-

bejde	og	fritid	(Kirkegaard,	2012).	Vi	fortolker	at	mange	af	konsulenterne	har	høje	ambitioner.	Dette	med-
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fører	at	de	i	deres	taget	rolle	selv	vælger	at	arbejde	meget	for	at	imødekomme	deres	egne	forventninger.	

Valget	om	at	arbejde	meget	betyder	at	de	må	gå	på	kompromis	med	privatlivet.	Det	er	denne	problematik	

som	flere	af	konsulenterne	under	interviewet	italesætter:		

	

”Ja,	ja,	ja,	Jeg	tror	i	virkeligheden	at	jeg	synes	at	de	[Anes	venner	uden	for	konsulentbranchen]	i	virkelighe-

den	er	mere	ambitiøse.	De	er	bare	mere	ambitiøse	på	livet.	Du	ved,	jeg	har	en	super	god	ven,	som	jeg	læste	

med	på	studiet	og	han	indrømmer	det	selv.	Han	er	røvdoven	og	han	skal	have	et	spark	bagi,	arbejdsmæs-

sigt.	Men	til	gengæld	så	er	han	sådan	én	,	der	finder	ud	af	at	han	lige	skal	gå	Caminoen	-	den	der	pilgrims-

rejse	nede	i	Spanien	[...]	hvis	du	kun	må	være	ambitiøs	på	én	front,	vil	jeg	da	hellere	være	ambitiøs	på	livet	

end	på	arbejdet.”	(Ane,	K1:16)	

”Så	det	er	jo	dilemmaet,	om	at	man	gerne	vil	begge	dele.	Det	kortsigtede	versus	det	langsigtet.	Jo	for	hvis	

man	ikke	var	her	fra	på	fredag,	så	kunne	jeg	nok	rimelig	hurtigt	få	lukket	computeren	og	komme	ud	og	gå	

en	pilgrimstur	[…]	Men	jeg	ved	også	godt	at	hvis	man	om	tyve	år,	kiggede	tilbage	og	havde	levet	sit	liv	på	

den	måde,	så	vil	jeg	også	være	sådan	lidt...	Jeg	har	også	en	eller	anden	drift	indeni	mig	der	siger,	jeg	skal	

leve	op	til	mit	bedste.”	(Ane,	K1:17)	

	

Anes	 citat	 kan	 underbygges	 af	 Kirkegaards,	 skildring	 af	 management	 konsulenternes	 paradoks,	 -	 de	 går	

efter	ekstremerne	og	samtidig	vil	de	gerne	dyrke	familiedyderne	(Santesson,	2016).	Det	samme	fortolker	vi	

gennem	Anes	citat.	Hun	skal	leve	op	til	en	indre	drift	der	driver	hende	til	at	gøre	sit	bedste,	men	samtidig	

ser	hun	vigtigheden	 i	 at	 være	ambitiøs	på	 livet.	Hun	balancerer	mellem	valget	om	at	 leve	 livet	eller	 leve	

ambitionerne.	Vi	fortolker	at	der	er	en	lille	overvægt,	der	betyder	at	Ane	vælger	at	gå	efter	ambitionerne.		

	

De	studerende	har	en	god	forståelse	for,	hvad	der	skal	til	for	at	være	konsulent,	hvilket	kommer	til	udtryk	i	

deres	forestillinger	om	vekslende	arbejdsopgaver,	som	bestemmes	af	kundens	behov.	De	har	en	forestilling	

om,	at	konsulenter	arbejder	meget,	og	det	kan	være	svært	foreneligt	med	et	prioriteret	privatliv.	Forestil-

lingerne	stemmer	overens	med	konsulenterne	hos	K1	og	K2s	fortællinger.	Hos	K2	har	konsulenterne	været	

igennem	livsfasen	med	småbørn,	og	kombinationen	af	arbejds-	og	privatliv	fylder	derfor	ikke	meget	i	deres	

fortællinger.	Flere	 i	K1	udtrykker	bekymring	 for	kombinationen	af	 forældre	og	konsulentrollen.	De	er	be-

kymrede	for	at	forældrerollen	står	i	vejen	for	deres	ambitioner	som	konsulent.	Konsulenterne	fra	K1	itale-

sætter	en	indre	konflikt,	hvor	de	gerne	vil	prioritere	privatliv,	men	samtidig	også	vil	udleve	de	ambitioner	

de	har	til	dem	selv	i	konsulentrollen.	I	dette	paradoks	fortolker	vi	at	arbejdslivet	har	en	prioriteringsmæssig	

fordel.	I	næste	afsnit	undersøges	den	kontekst	de	studerende	er	en	del	af	og	om	det	påvirker	deres	forestil-

linger	om	konsulentrollen.		
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4.3	CBS	PÅVIRKER	DE	STUDERENDES	MENINGSDANNELSE	

Foregående	analyse	er	relateret	til	første	del	af	forskningsspørgsmålet	omhandlende	hvad	potentielle	kon-

sulenter	forestiller	sig	konsulentrollen	indebærer	sammenkoblet	med	nuværende	konsulenters	fortolknin-

ger	 af	 rollen.	Analysen	 viser	 at	 der	 er	overensstemmelse	mellem	de	 studerendes	 forestillinger	om	 rollen	

som	konsulent	og	konsulenternes	fortællinger.	I	forlængelse	heraf	undersøges,	hvad	der	påvirker	de	stude-

rendes	forestillinger	om	konsulentrollen,	for	at	opnå	en	viden	om	den	kontekst,	de	studerende	er	en	del	af	

og	 om	 det	 har	 betydning	 for	 deres	 forståelse	 af	 konsulentrollen.	 Analysedel	 4.3	 besvarer	 tredje	 under-

spørgsmål	i	forskningsspørgsmålet	omhandlende	hvad	der	påvirker	de	studerendes	forestillinger	om	konsu-

lentrollen.	Denne	viden	skal	bruges	videre	i	Kapitel	5,	hvor	vi	undersøger	arbejdsmotivation.	Vi	har	en	anta-

gelse	om	at	konteksten	som	et	individ	er	en	del	af	har	betydning	for,	hvad	der	motiverer	dem.	Derved	øn-

sker	vi	også	at	afklare	den	kontekst	som	de	studerende	er	en	del	af,	da	det	derfor	kan	have	betydning	for	

hvad	der	vil	motivere	dem	i	deres	første	job	efter	færdiggjort	uddannelse.						

	

Empirien	viser	flere	sammentræf,	hvor	de	studerendes	forestillinger	er	påvirket	af	CBS,	herunder	medstu-

derende,	 professorer,	 karriereevents	 og	 stemningen	 på	 skolen.	 Følgende	 karakteristika	 fra	 Karl	 Weicks	

(1995)	 Sensemaking	 teori	 benyttes:	 Social,	Vedvarende	 og	Opfangede	 ledetråde.	 De	 tre	 karakteristika	 vil	

underbygge	empirien	for,	hvordan	konteksten	påvirker	de	studerendes	forestillinger	om	konsulentrollen.		

4.3.1	Social	interaktion	skaber	forestillinger	om	konsulentbranchen	

Alle	 studerende	 fortæller,	 at	 deres	 forestillinger	 om	 konsulentrollen	 er	 påvirket	 af	 sociale	 relationer	 på	

deres	studie	på	CBS.	Dette	gælder	medstuderende	og	professorer,	som	enten	har	erfaringer	eller	holdnin-

ger	til	konsulentbranchen.		

	

Weicks	 karakteristika	 social,	 er	 et	 led	 i	 meningsdannelsesprocessen	 og	 fremhæver,	 at	 meningsdannelse	

også	dannes	gennem	social	 interaktion	 (Weick,	1995).	Et	vigtigt	element	 i	 sensemaking	 teori	er	derfor	at	

meningsdannelse	ikke	kun	sker	gennem	en	individuel	forståelse.	En	organisation	kan	i	den	sociale	menings-

dannelsesproces	 ses	 som	 værende:	 ”a	 network	 of	 intersubjectively	 shared	 meanings	 that	 are	 sustained	

through	the	development	and	use	of	common	language	and	everyday	social	interaction”	(Weick,	1995:38).	

Brugen	af	samme	organisatoriske	sprog,	tankegang	og	hverdagsinteraktion	 ligger	til	grund	for	den	sociale	

meningsdannelsesproces	(Weick,	1995:41).		
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4.3.1.1	CBS	studerende	påvirker	hinanden	gennem	sociale	relationer	

	
”	Jo,	jamen	det	er	jo	fordi	forskellige	studerende	kommer	hen	og	snakker	om,	hvad	de	nu	laver	i	dag	[…]	Og	

så	hører	man	også	bare	de	årgange,	der	har	været	over	én,	hvor	man	har	venner,	og	hvad	de	sidder	og	laver	

i	dag,	og	så	tænker	man:	Er	det	dét,	man	skal?.”	(Jesper,	ST:3)	

	

De	studerende	giver	udtryk	 for,	at	de	bliver	påvirket	af	deres	 interaktion	med	andre	studerende	gennem	

deres	fortællinger	og	erfaringer.	Fortællinger	om	konsulentrollen	italesættes	blandt	de	studerende.	Herved	

påvirkes	 meningsdannelsesprocessen	 af	 konsulentrollen	 gennem	 den	 sociale	 interaktion.	 De	 studerende	

har	derfor	klare	forestillinger	om	konsulentrollen	til	 trods	for,	at	mange	 ikke	har	erfaring	med	rollen	som	

konsulent.		

	

Et	andet	vigtigt	element	i	Weicks	sociale	karakteristika,	er	at	den	sociale	interaktion	ikke	nødvendigvis	re-

sulterer	i	ensdannede	meninger:	”Shared	meanings	is	not	what	is	crucial	for	collective	action,	but	rather	it	is	

the	 experience	 og	 the	 collective	 action	 that	 is	 shared”	 (Weick,	 1995:42).	 Herved	 bliver	meningsdannelse	

stadig	anset	som	en	social	proces,	hvis	mennesker	har	delt	og	diskuteret	deres	forestillinger	og	holdninger,	

men	ikke	resulterer	i	samme	synspunkt.		

	

”Jeg	tror	faktisk,	det	er	folk,	jeg	har	mødt	på	mit	studie	primært.	Dem	som	ligesom	har	jagtet	de	der	jobs	

[konsulentjobs],	har	måske	været	personer	som	jeg	ikke...	jeg	vil	ikke	sige,	ikke	kunne	lide,	men	de	har	bare	

ikke	været	mig.”	(Catrine,	ST:4)	

	

Catrine	vurderer,	at	hendes	forestilling	om	konsulenter	påvirkes	af	interaktionen	på	studiet	med	studeren-

de,	som	hun	har	haft	svært	ved	at	identificere	sig	med.	Det	har	haft	indflydelse	på	hendes	meningsdannelse	

om	konsulenter.	Catrine	føler	ikke	en	social	tilknytning	til	de	studerende,	som	har	et	ønske	om	at	blive	kon-

sulent.	De	har	skabt	et	negativt	billede	af	konsulentrollen,	som	har	påvirket	hendes	meningsdannelse	i	en	

negativ	retning.		

	

Interaktionen	de	studerende	 imellem	er	med	til	at	skabe	holdninger	og	 forestillinger	om	konsulentrollen.	

De	 studerendes	 sociale	 relationer	 til	 andre	 studerende	 på	 CBS,	 påvirker	 deres	meningsdannelsesproces.	

Meningsdannelser	skabt	gennem	en	social	 relation,	kan	udmunde	 i	både	samhørige	og	forskellige	menin-

ger.		
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4.3.1.2	Professorenes	historier	genfortælles		

Professorer	på	Cand.merc.psykologi	studiet	påvirker	de	studerendes	meningsdannelse	af	konsulentrollen.	

De	 studerendes	meningsdannelsesproces	 påvirkes	 gennem	det	 sociale	 karakteristika,	 fordi	 professorerne	

videregiver	 deres	 erfaringer	 fra	 branchen	 i	 undervisningen.	 Her	 deler	 de	 deres	 personlige	 oplevelser	 fra	

konsulentbranchen,	som	påvirker	de	studerendes	fortolkninger	af	konsulentrollen.	De	studerende	fortæller	

at	professorerne	ofte	italesætter	konsulentrollen	og	forudsiger,	at	de	studerende	vil	tiltræde	en	konsulent-

rolle	efter	færdiggjort	studie:	

	

”Ja,	det	er	det,	men	jeg	synes	hele	tiden,	at	i	slutningen	af	HA.psykologi	og	starten	af	Cand.merc.psykologi,	

synes	jeg,	man	hører	meget	om:	’Når	I	nu	kommer	ud	som	konsulenter’.	Det	er	der	en	del	undervisere,	der	

har	en	tendens	til	at	sige.”	(Mille,	ST:2)	

	

”De	snakker	en	del	om	det,	også	lærerne,	om	at	man	kan	blive	konsulent.	Nævner	det	flere	gange,	og	har	

også	nævnt	nogle	af	husene.”	(Peter,	ST:9)	

	

Når	 professorerne	 italesætter	 konsulentrollen	 og	 forskellige	 konsulenthuse	 planter	 professorerne	 nogle	

ledetråde,	Hvilket	de	studerende	opfanger	og	skaber	mening	om.	De	ledetråde	de	studerende	opfanger	er	

med	til	at	påvirke	den	meningsdannelse	de	har	af	konsulentrollen.	Derudover	fortæller	de	studerende,	at	

historier	og	personlige	oplevelser	har	indflydelse	på	de	forestillinger,	de	har	om	konsulentrollen:	

	

”Da	jeg	hørte	mig	selv	sige	det	der	med,	at	man	i	store	konsulenthuse	har	lidt	mindre	plads,	og	i	mindre	har	

lidt	mere	plads.	Det	tror	jeg	altså	er	en	fortælling,	som	kommer	fra	nogle	af	de	faglige	mennesker,	der	er	

tilknyttet	vores	studie.	[…]	Bl.a.	har	vi	lige	for	nylig	haft	en	underviser,	som	er	ekstrem	kritisk	over	for	Ram-

bøll,	fordi	han	selv	har	været	tilknyttet	og	haft	en	dårlig	oplevelse	med	det.”	(Elina,	ST:5)	

	

”Nu	når	jeg	har	tænkt	lidt	over	det,	vil	jeg	foretrække	det	[Et	mindre	konsulenthus].	Og	det	er	måske	også	

lidt	præget	af	min	vejleder,	jeg	har	haft	løbende,	som	er	ekstern	knyttet	til	CBS.	De	har	måske	siddet	i	en	

eller	anden	lille	bitte	virksomhed.	Eller	sidder	selv	[…]	og	laver	nogle	vildt	fede…	har	et	vildt	fedt	konsulent-

arbejde	ved	at	være	ude	ved	nogle	virksomheder.	Og	har	virkelige	det	menneskelige	aspekt	med.	Jeg	kunne	

forestille	mig,	at	det	er	lettere	at	få	det	menneskelige	aspekt	med,	i	de	mindre	konsulenthuse	end	i	de	helt	

store.”	(Line,	ST:7)	
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Under	 interviewene	bliver	Elina	og	Line	opmærksomme	på,	at	deres	professor	har	påvirket	deres	forestil-

linger	om	konsulenthusene.	Vi	har	som	forsker	i	interviewet	fået	Elina	og	Line	til	at	reflektere	over	hvor	de	

har	deres	forestillinger	om	konsulentrollen.	Hermed	er	den	gensidige	interaktion	under	interviewprocessen	

medvirkende	til	at	Elina	og	Line	skaber	en	mening	om	professorernes	påvirkning.	Professorerne	har	en	ind-

flydelse	på	de	studerendes	meningsdannelse	af	rollen	som	konsulent.	Deres	påvirkning	forstærkes,	fordi	de	

i	relationen	med	de	studerende	besidder	en	magtposition.	I	kraft	af	professorernes	stilling	på	CBS	er	deres	

position	i	forhold	til	de	studerende	højere.			

Dag	Heedes	(2002)	fortolkning	af	Foucault	illustrerer,	at	den	moderne	magt	er	mindre	synlig	og	omhandler	i	

høj	grad	oplysning	af	individer	i	en	given	magtrelation.	Magt	kan	ses	helt	ned	på	mikroplan,	eksempelvis	i	

forholdet	mellem	studerende	og	undervisere.	Magt	er	ikke	nødvendigvis	styret	af	negative	hensigter,	men	

er	i	stedet	en	række	mål	og	retninger,	inden	for	en	given	kontekst.	For	at	analysere	magtforhold,	skal	fokus	

derfor	være	på,	måden	styringsteknologierne6	påvirker	menneskets	dagligdag	(Heede,	2002).		

Herfra	 kan	 der	 drages	 paralleller	 til	 Weicks	 anerkendelse	 af	 magt	 i	 meningsdannelsesprocessen.	 Ifølge	

Weick	muliggør	konteksten,	hvilke	ledetråde	der	er	tilgængelige,	og	hvordan	de	tillægges	betydning	af	indi-

videt	i	konteksten.	Der	er	et	magtelement	i	hvilke	ledetråde,	der	bliver	opfanget	af	individet.	Lederskab	og	

styring	 i	organisationer	handler	derfor	om	at	generere	 referencepunkter,	 som	accepteres	af	 individet,	og	

derefter	er	med	til	at	danne	kulturen	(Weick,	1995).	

Professorernes	magt	er	til	stede,	når	deres	erfaringer	fra	konsulentbranchen	bliver	referencepunkt	for	de	

studerendes	meningsdannelse	af	konsulentrollen.	Herved	opfanger	de	studerende	ledetråde,	som	er	skabes	

af	professorernes	fortællinger,	og	påvirker	de	studerendes	meningsdannelse.	Bevidst	eller	ubevidst	udleder	

professorerne	bestemte	ledetråde,	som	de	studerende	i	højere	grad	opfanger	på	grund	af	magtforholdet	i	

relationen.	Derved	er	de	studerendes	meningsdannelse	delvist	et	produkt	af	professorernes	tidligere	me-

ningsdannelse	af	konsulentrollen.			

4.3.2	Effekten	af	konsulenthusenes	tilstedeværelse	på	CBS	

Samarbejdet	mellem	 store	 konsulenthuse	 og	 CBS	 har	 en	 indflydelse	 på	 de	 studerendes	 forestillinger	 om	

konsulentrollen.	 I	 dette	 afsnit	 undersøger	 vi,	 hvordan	 samarbejdet/partnerskabet	 har	 påvirket	 de	 stude-

rendes	 forestillinger	om	konsulentrollen.	 I	afsnittet	benyttes	Weicks	 (1995)	karakteristika:	Vedvarende	og	

Opfangede	ledetråde.	Weicks	karakteristika	benyttes	til	at	underbygge	hvordan	store	konsulenthuse	plan-

ter	ledetråde,	som	de	studerende	opfanger	og	skaber	mening	om,	hvilket	påvirker	deres	forståelse	af	kon-

sulentrollen.				

																																																								
6	Styringsteknologier	kan	eks.	være	skoler	eller	en	leder	
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”Sensemaking	never	starts.	The	reason	it	never	starts	is	that	pure	duration	never	stops”	(Weick,	1995:43).	Et	

vigtigt	element	under	Weicks	karakteristika	Vedvarende	og	pfangede	ledetråde	er,	at	der	opstår	en	konti-

nuerlig	 fremkomst	af	begivenheder.	Herved	vil	mennesket	konstant	skabe	mening.	Det	er	en	proces	som	

altid	er	 igangværende.	 I	den	kontinuerlige	 fremkomst	af	begivenheder	opfanges	udvalgte	 ledetråde,	 som	

ligger	til	grund	for	meningsdannelsen	(Weick,	1995).		

Weicks	(1995)	Karakteristika	Vedvarende	bruges	i	analyseafsnittet	som	et	implicit	begreb,	der	forudsætter,	

at	meningsskabelse	altid	er	en	igangværende	proces.	De	studerende	skaber	derfor	kontinuerligt	mening,	og	

i	den	proces	opstår	forstyrrelser,	hvor	 ledetråde	opfanges,	heriblandt	når	de	skaber	mening	af	rollen	som	

konsulent.		

	

Weicks	 karakteristika,	Opfangede	 ledetråde,	 beskrives	 som:	 ”simple,	 familiar	 structures	 that	 seeds	 from	

which	people	develop	a	larger	sense	of	what	may	be	occuring”	(Weick,	1995:50).	Derved	påvirkes	menne-

skets	meningsdannelsesproces	af	 ledetråde,	 som	kognitivt	opfanges,	og	hjælper	 til	meningsskabelse,	 i	 en	

given	situation.	”Noticing	determines	whether	people	even	consider	responding	to	environmental	events.	If	

events	 are	noticed,	 people	make	 sense	of	 them;	 and	 if	 events	 are	not	 noticed,	 they	are	not	 available	 for	

sensemaking”	 (Weick,	 1995:52).	 Konteksten,	 som	 de	 udvalgte	 ledetråde	 er	 en	 del	 af,	 har	 betydning	 for,	

hvilke	ledetråde	der	opfanges,	da	konteksten	påvirker,	hvordan	de	udvalgte	ledetråde	bliver	forstået.	Sam-

tidig	 bliver	 en	 ledetråd	 først	 relevant,	 når	 det	 bliver	 opfanget,	 ellers	 kan	 der	 ikke	 skabes	mening	 af	 det	

(Weick,	1995).	

	

De	store	konsulenthuse	har	synlige	logoer	på	uddannelsesstedet,	hvilket	de	studerende	bemærker	(Sarah,	

ST:3).	Derudover	er	de	synlige	på	CBS	 i	 forbindelse	med	Case	Competition	og	karriereevents,	hvor	der	er	

opstillet	boder	fra	de	forskellige	konsulenthuse.	Interaktionen	med	konsulenthusene	påvirker	de	studeren-

des	meningsdannelse,	hvilket	resulterer	i,	at	konsulenthusene	kan	tiltrække	de	rette	kandidater:		

	

”Der	var	den	her	karrieredag,	hvor	jeg	snakkede	med	nogle	fra	Ernest	&	Young.	Jeg	sagde	ikke	noget	om	

mine	forestillinger,	men	de	var	meget	sådan,	at:	’de	havde	hørt	andre	steder,	at	der	kunne	det	godt	være	

meget	albuer,	fremad	i	verden’,	og	sådan	var	det	ikke	hos	dem.	Han	fortalte	lidt,	at	de	gjorde	sådan	og	så-

dan.	De	kunne	godt	blive	og	hjælpe	hinanden,	og	så	tænkte	jeg:	’Det	lød	egentlig	meget	godt’.	Så	måske	er	

min	forestilling	forkert.	Ellers	var	det	bare	Ernest	&	Young,	der	ikke	var,	som	jeg	troede.”	(Mille,	ST:2)	
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”Og	så	er	der	jo	også	nogle	events.	Der	kommer	mange	konsulenthuse	ud	og	holder	de	her	events,	og	hvor	

de	ligesom	kommer	i	jakkesæt,	og	virker	som	om	de	har	styr	på	det.	Rimelig	sådan	et	drømmescenarie,	hvor	

de	står	dernede,	og	de	har	bare	styr	på	det.”	(Peter,	ST:9)	

	

Mille	og	Peter	har	et	indtryk	af,	at	konsulenterne	er	sociale,	kompetente	mennesker,	der	’har	styr	på	det’.	

Vi	 fortolker	at	konsulentens	 italesættelse	af	 rygtet	om	spidse	albuer	gør,	at	Mille	opfanger	dette	som	en	

ledetråd	og	danner	en	positiv	mening	af	Ernest	&	Young.	Idet	konsulenten	selv	pointerer	branchens	dårlige	

rygte,	imødekommer	han	et	eventuelt	negativt	billede,	som	de	studerende	kan	have	af	konsulentbranchen.		

Peter	 opfanger	 ledetråde	 ud	 fra	 konsulenternes	 udseende	 og	 fremtræden.	 Ledetrådene	 påvirker	 Peters	

meningsdannelse	i	en	positiv	retning,	da	han	forstår,	at	de	har	styr	på	tilværelsen.	Peter	har	ambitioner	om	

at	forfølge	en	karriere	som	konsulent	(Peter,	ST:2)	og	identificerer	sig	derfor	med	konsulenten	i	jakkesæt-

tet,	som	han	skaber	en	positiv	mening	om.		

Konsulentvirksomhederne	 forsøger	 at	 påvirke	 de	 studerendes	 forestillinger	 i	 en	 positiv	 retning	 gennem	

forskellige	 tiltag.	Under	karriereevents	udskilles	der	en	masse	 ledetråde,	 som	de	studerende	opfanger	og	

meningsdanner	 ud	 fra.	 Den	 direkte	 kontakt	 til	 de	 studerende	 giver	 konsulenthusene	 en	mulighed	 for	 at	

påvirke	de	studerendes	forståelse	af	konsulentrollen.			

4.3.3	Konsulentstemning	på	CBS		

”Jeg	tror	faktisk	helt	ærligt,	at	min	interesse	for	[at	blive]	konsulent		som	sådan	kom	fordi,	når	man	starter	

på	CBS,	så	hører	man	ikke	andet.	Så	da	jeg	startede	på	CBS,	så	vidste	jeg	ikke…	hvad	for	[en]	konsulent?	

Hvorfor	snakker	de	alle	om	det?	Hvad	er	det?”	(Gry,	ST:2)	

	

”Ja,	det	kan	være	flere	steder.	Til	dels	CBS…Så	det	er	måske	til	dels	det.	CBS	har	en	stor	del	af	skylden.	[…]	

Jeg	ved	ikke	rigtig…	jeg	synes	ikke,	det	var	der,	da	jeg	startede.	Der	var	jeg	måske	bare	mindre	engageret	og	

havde	mindre	viden	om	det,	men	det	er	ligesom	om,	at	det	er	kommet	senere	hen.	Der	er	bare	så	mange	

man	snakker	med,	som	gerne	vil	være	konsulent.”	(Peter,	ST:9)	

	

De	studerende	oplever,	at	der	er	en	speciel	stemning	på	CBS,	der	påvirker	dem	til	at	søge	mod	konsulent-

branchen.	De	studerende	har	selv	svært	ved	at	beskrive	den	stemning	de	omtaler.	Vi	fortolker	det	som	at	

der	generelt	er	mange	studerende	på	CBS	der	ønsker	om	at	blive	konsulent.	Herved	italesættes	det	ofte	på	

skolen	og	i	den	proces	påvirker	de	studerende	hinanden.	Gry	og	Peter	fortæller,	at	der	på	CBS	er	stort	fokus	

på	rollen	som	konsulent,	og	det	har	skabt	en	interesse.	Der	har	i	den	forbindelse	været	nogle	ledetråde,	der	

er	blevet	opfanget	og	har	startet	en	meningsdannelsesproces	af	rollen	som	konsulent.	I	begge	tilfælde	har	
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de	studerende	ikke	besiddet	en	dybdegående	viden	om	konsulentbranchen,	da	de	startede	på	CBS.	Derfor	

har	deres	meningsdannelsesproces	været	vedvarende	gennem	studietiden,	og	Gry	og	Peter	har	i	dag	ambi-

tioner	om	at	blive	konsulenter.		

Endvidere	fortæller	konsulenterne	fra	K1	om	samme	stemning,	da	de	selv	studerede	på	CBS:	

”…	[Jeg]	var	egentlig	rimelig	bestemt,	da	jeg	startede	på	FSM	[Finance	and	Strategic	Management],	på	at	

jeg	ikke	skulle	blive	konsulent	eller	Investment	Banker,	for	det	var	det	eneste	man	blev,	når	man	læste	FSN.	

Det	ville	jeg	ikke.	Der	var	nødt	til	at	findes	1000	andre	spændende	ting,	som	ikke	er	de	to.”	(Kristina,	K1:1)	

	

“Mit	studie	var	det,	hvis	du	ikke,	og	det	mener	jeg	virkelig	det	her.	Hvis	du	ikke	vil	være	Investment	Banker,	

eller	Management	Konsulent,	så	er	du	enten	for	dum	til	at	blive	det,	eller	også	så	er	du	virkelig	mærkelig.	

Det	var	grundholdningen	på	studiet.	Jeg	delte	den	ikke.	På	trods	af	at	jeg	var	i	Investment	Banking	og	valgte	

at	blive	konsulent.”	(Ane,	K1:14)	

		

På	trods	af,	at	Kristina	og	Ane	ikke	delte	den	fælles	holdning	på	studiet,	endte	de	alligevel	som	konsulenter.	

De	beskriver,	hvordan	studiet	pådutter	FSM-studerende	en	holdning	om,	at	 Investment	Banking	eller	Ma-

nagement	 Consulting	er	 de	 eneste	 rigtige	 karriereveje.	 Begge	 konsulenter	 dannede	 en	 negativ	menings-

dannelse	af	den	pålagte	holdning,	men	har	over	tid	opfanget	positive	ledetråde.	Gennem	karriereevents	og	

samtaler	 med	 forskellige	 konsulenthuse	 ændrede	 Ane	 og	 Kristina	 deres	 meningsdannelse	 af	 rollen	 som	

konsulent.	Empirien	viser	derudover	at	fem	ud	af	seks	konsulenter	fra	K1,	der	alle	er	uddannet	fra	handels-

højskolen	 i	Aarhus	eller	København,	er	 rekrutteret	 gennem	karriereevents	og	direkte	 interaktion	med	K1	

under	studietiden.	

	

Karrieredage	på	CBS	har	derfor	stor	værdi	for	konsulenthusene,	da	det	er	en	mulighed	for	direkte	at	påvirke	

de	 studerende.	 Konsulenthusenes	 fokus	 på	 at	 rekruttere	 under	 studietiden,	 er	 derved	 én	 af	 de	 vigtigste	

indgangsvinkler	for	dem	i	rekrutteringsprocessen.		

Det	samarbejde	CBS	har	med	de	store	konsulenthuse	påvirker	den	forestilling	de	studerende	har	af	konsu-

lentrollen,	samt	deres	ønske	om	at	forfølge	en	konsulentkarriere.			

4.3.4	Delkonklusion	

Analysen	 viser	 at	 de	 studerendes	 forestilling	 om	 konsulentrollen	 påvirkes	 af	 flere	 parametre.	 Heriblandt	

deres	medstuderende,	professorerne	og	CBS.	I	følgende	afsnit	vil	vi	diskutere	om	den	påvirkning	professo-

rerne	og	CBS	har,	skaber	et	etisk	dilemma.				
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Professorernes	magt	på	de	studerende,	samt	CBS´	samarbejde	med	store	konsulenthuse,	har	en	stor	effekt	

på	de	studerendes	meningsdannelse	af	konsulentrollen.	Derfor	finder	vi	det	relevant	at	diskutere	følgende:	

	

	

Er	der	et	etiske	dilemma	idet	de	studerendes	forståelse	af		

konsulentrollen	påvirkes	af	professorer	og	CBS?	

	

Flere	 af	 de	 studerende	 opdager	 under	 interviewet,	 at	 deres	 forestillinger	 om	 konsulentrollen	 er	 direkte	

påvirket	af	deres	professorers	fortællinger.	Ligeledes	fortæller	de	studerende	at	CBS	påvirker	deres	forestil-

linger,	idet	universitetet	samarbejder	med	store	konsulenthuse,	hvilket	giver	anledning	til	en	etisk	diskussi-

on.	

	

”Virksomhedsetik	er	bestemt	ved	det	billede,	vi	danner	ved	at	anvende	generelle	etiske	principper	for,	hvad	

der	er	godt	og	dårligt,	på	det	kompleks	af	vaner,	regler,	processer,	beslutninger	og	handlinger,	interne	såvel	

som	eksterne,	der	 indgår	 i	 virksomheden.”	 (Petersen,	1991:309).	Virksomhedsetik	 repræsenteres	gennem	

de	beslutninger	organisationens	medarbejdere	træffer	samt	deres	adfærd.	Hvis	en	medarbejder	træffer	en	

uetisk	beslutning,	kan	det	 falde	tilbage	på	organisationen	(Petersen,	1991).	 I	 samarbejdet	mellem	CBS	og	

konsulenthusene	modtager	universitetet	sponsorater	og	konsulenthusene	får	adgang	til	potentielle	konsu-

lenter.	I	forlængelse	af	samarbejdet	mellem	CBS	og	konsulenthusene	kan	et	etisk	dilemma	diskuteres	idet	

én	af	professorerne	eksempelvis	udtaler	sig	kritisk	om	Rambøll	(Elina,	ST:5)	(Rambøll,	2016).	Professorerne	

modarbejder	derved	et	af	de	konsulenthuse	der	støtter	skolen,	hvilket	påvirker	de	studerendes	menings-

dannelse	om	konsulenthusene.		

	

Hermed	 kan	 det	 konkluderes	 at	 de	 studerendes	 forestillinger	 om	 konsulentrollen	 påvirkes	 af	 de	 sociale	

relationer	på	CBS,	i	form	af	medstuderende	og	professorer.	De	studerende	påvirkes	ligeledes	i	det	samar-

bejde	CBS	har	med	store	konsulenthuse.	Dette	 sker	gennem	 logoer,	Casecompetitions	og	karriereevents,	

hvor	store	konsulenthuse	har	mulighed	for	at	rekruttere	de	studerende	direkte	på	CBS.		Hermed	er	de	stu-

derendes	forestillinger	om	konsulentrollen	især	påvirket	af	konteksten	på	CBS	via	sociale	relationer	forbun-

det	hermed	og	CBS’	 samarbejde	med	konsulenthuse.	Modellen	nedenfor	opsummerer	 konklusionerne	 til	

første	 del	 af	 spørgsmålet	 i	 forskningsspørgsmålet,	 omhandlende	 forestillinger	 og	 fortællinger	 om	 konsu-

lentrollen	og	hvad	de	forestillinger	påvirkes	af.		
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OPSUMMERING	KAPITEL	4	

	

	

I	model	7	ses	en	oversigt	over	konklusionerne	på	første	del	af	spørgsmålet	i	forskningsspørgsmålet	angåen-

de	hvilke	forestillinger	potentielle	og	nuværende	konsulenter	har	af	konsulentrollen.	Oversigten	viser	at	de	

studerendes	forestillinger	om	konsulentrollen	har	flere	sammenhænge	med	konsulenternes	beretninger	af	

konsulentrollen	i	K1	og	K2.	Forestillingerne	involverer	mange	arbejdstimer	og	arbejdsopgaver	tilpasset	kun-

dens	behov.	Derudover	forskelle	på	store	og	små	konsulenthuse,	samt	problematikken	angående	balance	i	

arbejds-	og	privatliv.	Disse	forestillinger	om	konsulentrollen	påvirkes	af	to	faktorer.	De	studerendes	sociale	

interaktion	med	andre	studerende	og	professorer	på	CBS.	Professorernes	erfaringer	og	meninger	om	kon-

sulentrollen	 har	 en	 stærk	 påvirkning	 på	 de	 studerendes	meningsdannelse.	 Derudover	 påvirkes	 de	 stude-

rendes	meningsdannelse	af	konsulentrollen	på	CBS.	Karriereevents	og	konsulentstemningen	på	universite-

tet	gør,	at	de	studerende	opfanger	bestemte	ledetråde,	som	de	skaber	mening	ud	fra.	De	studerende	har	

ikke	en	dybdegående	viden	om	konsulentrollen,	når	de	starter	på	CBS.	Gennem	den	kontekst	de	studeren-

de	er	en	del	af	på	CBS,	samt	 italesættelse	blandt	de	studerende	og	professorer,	opbygges	deres	viden	og	

forestillinger	til	konsulentrollen.	

K1 K2

Konsulentrollen Konsulentrollen

 Svært at forene med prioriteret familieliv

Varierende arbejdsdage

Transparens i løn, træning, feedback og 

ƌŽůůĞĚĞĮŶŝƟŽŶ
Større konsulenthus

DĂŶŐĞ�ĂƌďĞũĚƐƟŵĞƌ 

Varierende arbejdsdage

DĂŶŐĞ�ĂƌďĞũĚƐƟŵĞƌ�

Færre strukturer

/ŬŬĞ�ŬůĂƌƚ�ĚĞĮŶĞƌĞĚĞ�ƌŽůůĞƌ

Ny lønmodel fylder meget

DĞĚ�Ɵů�Ăƚ�ĚĞĮŶĞƌĞ�ĞŐĞŶ�ƌŽůůĞ�ŝ�ƚĂŬƚ�ŵĞĚ�ŶǇ�
lønmodel

Mindre konsulenthus

DE STUDERENDE - MODEL 7

Forståelse af rollen

�ƌďĞũĚƐŽƉŐĂǀĞƌ�ƟůƉĂƐƐĞƚ�ŬƵŶĚĞŶƐ�ďĞŚŽǀ
Varierende arbejdsdage

Store huse - Mere træning og standardiseret

DŝŶĚƌĞ�ŚƵƐĞ�Ͳ�DĞƌĞ�ŝŶĚŇǇĚĞůƐĞ�ŽŐ�ĂŶƐǀĂƌ
�ƌďĞũĚĞƌ�ŵĂŶŐĞ�ƟŵĞƌ

Svært foreneligt med familieliv

Hvad påvirkes forståelsen af

DĞĚƐƚƵĚĞƌĞŶĚĞ�Ͳ�ŝƚĂůĞƐčƩĞůƐĞ�ƉĊ�ƐƚƵĚŝĞƚ

Professorer - i undervisningen

CBS - Logoer, stemning, karriereevents
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4.4	KOBLING	FRA	KAPITEL	4	TIL	KAPITEL	5	

Vi	fortolker	i	empirien	en	sammenhæng	mellem	respondenternes	arbejdsmotivation,	og	konteksten	de	er	

en	del	af.	Dette	underbygges	af	Ryan	og	Deci:	

”Human	beings	can	be	proactive	and	engaged	or,	alternatively,	passive	and	alienated,	largely	as	a	function	

of	the	social	conditions	in	which	they	develop	and	function.”	(Ryan	&	Deci,	2000:68)	

Derfor	må	vi	som	forskere	først	analysere	et	individs	kontekst,	før	dets	arbejdsmotivation	kan	fortolkes.	

I	Kapitel	4	har	vi	 redegjort	 for	konsulenternes	 fysiske	rammer	og	kontekst	 i	K1	og	K2.	Deres	 forståelse	af	

konsulentrollen	analyseres	i	sammenhold	med	de	studerendes	forestillinger	om	rollen.	Derudover	analyse-

res	den	kontekst	de	studerende	er	en	del	af,	hvilket	påvirker	deres	forestillinger	om	rollen.	Kapitlet	mulig-

gør	derfor	en	videre	analyse	af	respondenternes	arbejdsmotivation.			

Respondenternes	 fortolkninger	 af,	 hvad	der	 er	 vigtigt	 for	 deres	 arbejdsmotivation	 hænger	 sammen	med	

konteksten,	 som	er	beskrevet	 i	 Kapitel	 4.	 På	baggrund	af	 respondenternes	 fortolkninger,	 analyseres	 ten-

denserne	lønforhold,	feedback	og	det	sociale	indenfor	arbejdsmotivation	i	Kapitel	5.	
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5.	MOTIVATION	I	EN	DYNAMISK	KONTEKST	

I	Kapitel	5	vil	vi	analysere	anden	del	af	spørgsmålet	i	forskningsspørgsmålet:	Hvad	motiverer	potentielle	og	

nuværende	konsulenter?	Først	vil	vi	analysere	og	definere	respondenternes	fortolkning	af	ordet	motivation	

i	 en	 arbejdskontekst.	 Denne	 afklaring	 skal	 præcisere	 respondenternes	 syn	 på	 arbejdsmotivation,	 som	 vil	

danne	baggrundsviden	 for	 analysens	udvalgte	 tendenser:	Lønforhold,	 feedback	og	det	 sociale	 fællesskab,	

inden	for	arbejdsmotivation.	De	tre	motivationstendenser	er	valgt	ud	på	baggrund	af	vores	fortolkning	af	

empirien	 og	 begrundes	med,	 at	 det	 er	 her,	 vi	 ser	 flest	 sammenhænge	 og	 kontraster	 blandt	 respondent-

grupperne.	Undersøgelsen	er	empirisk	funderet,	hvorfor	vi	finder	det	relevant	at	bygge	forståelsen	på	be-

grebet	 arbejdsmotivation	 ud	 fra	 respondenternes	 egne	 fortolkninger.	 Under	 interviewene	 har	 vi	 spurgt	

respondenterne,	hvordan	de	forstod	motivation	i	en	arbejdskontekst:	

	

”Det	der	driver	mig…	Der	er	masser	af	synonymer,	jeg	ville	kunne	sætte	på	det.	Der	er	et	eller	andet	med	en	

passion.	Der	er	noget	med	en	vis	drivkraft,	eller	et	ønske	om	at	ville	opnå	noget.”		

(Anders,	ST:15)	

	

”Men	altså	det	er	vel	sådan…	mere	sådan	hele	lysten	til,	og	uden	at	være	deprimeret…	lysten	til	at	stå	op	om	

morgenen.”	(Jens,	K1:7)	

	

”Drivkraft.	Det	er	den	kraft,	der	får	dig	til	at	gøre	alt,	lige	fra	at	løfte	din	højre	arm,	til	at	tale	med	et	nyt	

menneske,	til	at	dreje	til	højre	i	stedet	for	til	venstre.	Det	indre	lille	tandhjul	der	griber	fat	i	alle	de	andre.	

Hvis	du	forestiller	dig	et	hjul,	så	er	det	inderste	tandhjul	det,	der	driver	alle	de	andre.	Det	er	for	mig	motiva-

tion.”	(Ellen,	K2:5)	

	

Citaterne	tydeliggør	respondenternes	overordnede	forståelse	af	ordet	arbejdsmotivation.	Gennemgående	

for	empirien	er,	at	flere	bruger	ordene	drive	eller	drivkraft	som	omdrejningspunktet	for	deres	beskrivelse	af	

ordet.	Foruden	respondenternes	beskrivelse	af	drivkraften,	er	der	samtidig	flere,	der	bruger	en	metaforisk	

fortælling	om	lysten	til	at	stå	op	om	morgenen.	Der	skal	derfor	være	en	drivkraft	der	gør,	at	de	har	lyst	til	at	

stå	op	om	morgenen	og	tage	på	arbejde.	Respondenternes	samlede	forståelse	for	ordet	arbejdsmotivation	

underbygges	af	Pinders	(1998)	definition	af	arbejdsrelateret	motivation:	
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”Work	motivation	 is	a	 set	of	energetic	 forces	 that	originate	both	within	as	well	as	beyond	an	 individual’s	

being,	 to	 initiate	 work-related	 behaviour,	 and	 to	 determine	 it’s	 form,	 direction,	 intensity	 and	 duration”.	

(Pinder,	1998:11).		

Dermed	ses	arbejdsmotivation	som	kræfter,	der	påvirker	mennesket	til	at	indlede	arbejdsrelateret	adfærd.	

Eller	som	respondenterne	italesætter	det:	Drivkraften	til	at	stå	op	om	morgenen	og	gå	på	arbejde.		

5.1	LØNFORHOLD	SKAL	AFSPEJLE	RESPONDENTERNES	VÆRDI	

Respondenternes	forståelse	af	arbejdsmotivation	fortolker	vi	som:	Drivkraften	til	at	stå	op	om	morgenen	og	

gå	på	arbejde.	Med	denne	begrebsdefinition	vil	vi	herefter	analysere	første	motivationstendens	til	besva-

relse	 af	 forskningsspørgsmålet.	 Dette	 afsnit	 omhandler	 lønforholdenes	 betydning	 for	 arbejdsmotivation.	

For	at	underbygge	empirien	benyttes	Herzbergs	Two-Factor	Theory	(1966)	til	analyse	af	lønforhold.	Derud-

over	vil	vi	benytte	Cropanzano	et	als	teori:	The	Management	of	Organizational	Justice,	til	at	underbygge	løn	

forhold	med	retfærdighed.	Sidst	benyttes	Ryan	og	Decis	Self-Determination	Theory	til	at	underbygge	betyd-

ningen	af	lønforhold	hos	respondenterne.		

5.1.1	Løn	som	Hygiejnefaktor	

”Men	det	er	overhovedet	ikke	løn,	der	er	vigtig.	[…]	Det	kommer	ikke	an	på	min	præstation	som	sådan.	Så	

synes	jeg	hellere	brand	eller	virksomhed	tiltrækker	mig	mere.”	(Gry,	ST:5)	

	

”Men	selvfølgelig	er	det	jo	en	hygiejne-faktor,	hvis	man	følte	det	[løn]	ikke	var	i	orden,	ville	det	måske	have	

en	negativ	indflydelse.”	(Troels,	K1:5)	

	

Størstedelen	af	respondenterne	beskriver	 ikke	 lønforhold	som	motiverende,	og	seks	respondenter	bruger	

tilmed	begrebet	hygiejnefaktor	om	betydningen	af	 lønforhold.	Hygiejnefaktorer	og	motivationsfaktorer	er	

begreber	fra	Herzbergs	Two-Factor	Theory.	Hygiejnefaktorer	er	relatereret	til	konteksten	og	kan	eksempel-

vis	være	administration,	arbejdsforhold	eller	 løn.	Hygiejnefaktorer	er	 ifølge	Herzberg	 ikke	tilstrækkeligt	til	

at	motivere	mennesket:	”I	can	charge	a	person's	battery,	and	then	recharge	it,	and	recharge	it	again.	But	it	

is	only	when	one	has	a	generator	of	one's	own	that	we	can	talk	about	motivation.	One	then	needs	no	outsi-

de	stimulation.	One	wants	to	do	it.”(Herzberg,	2003:88).	Der	skal	vækkes	noget	dybere	i	mennesket,	før	det	

motiveres	til	at	udføre	en	given	indsats.	Herzberg	definerer	dette	som	motivationsfaktorer.	Motivationsfak-

torer	relateres	til	menneskets	ønske	om	at	udvikle	sig	som	individ,	og	indeholder	faktorer	som	arbejdsop-

gaver,	 målsætninger	 og	 anerkendelse.	 Hygiejnefaktorer	 forbedrer	 ikke	 et	 individs	 tilfredshed	 på	 jobbet,	
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men	kan	kun	påvirke,	at	individet	ikke	er	utilfreds	med	sit	job.	Motivationsfaktorerne	kan	derimod	påvirke	

motivationen	i	en	positiv	retning	(Herzberg,	1966).		

	

Herzbergs	teori	(1966)	om	hygiejnefaktorer	underbygger	empirien,	da	respondenterne	overordnet	fortæl-

ler,	at	lønforhold	ikke	motiverer	dem	i	deres	arbejde.	Det	forstås	derfor,	at	lønforhold	ikke	kan	være	moti-

verende.	Effekten	af	lønforhold	er	i	bedste	fald,	at	den	ikke	har	en	negativ	indflydelse	på	motivationen	for	

respondenterne.	Vi	vil	 i	de	følgende	underafsnit	undersøge	betydningen	af	lønforhold,	for	de	udvalgte	re-

spondentgruppers	arbejdsmotivation.		

	

5.1.1.1	Værdien	af	en	videregående	uddannelse	

De	studerende	giver	udtryk	for,	at	lønforhold	ikke	har	stor	betydning	for	deres	arbejdsmotivation.	Empirien	

viser	dog,	at	der	alligevel	er	krav	til	lønforhold,	som	har	betydning	for	de	studerende,	når	de	skal	søge	deres	

første	job	efter	færdiggjort	uddannelse:		

	

”Jeg	synes,	det	[Løn]	har	en	indflydelse,	men	jeg	tror	også,	at	indflydelsen	kommer	rigtig	meget	af,	at	man	

snakker	meget	om	det,	især	her	på	CBS	også.	Altså	hvad	skal	ens	startløn	være	og	alting.	Også	er	man	meldt	

ind	i	DJØF	og	får	hele	tiden	mails	om,	at:	’husk	nu	din	startløn	skal	være	den	her	og	den	her’.”	(Sarah,	ST:9)	

	

”Så	det	er	ikke	sådan,	at	jeg	bare	skal	have	de	her	rigtig	mange	penge,	men	jeg	tror	samtidig,	at	jeg	gerne	

vil	have	en	nogenlunde	høj	løn,	for	nu	har	jeg	taget	den	her	fem	år	lange	uddannelse,	jeg	har	noget	erfaring,	

og	jeg	kan	bidrage	med	noget.	Det	vil	jeg	gerne	have,	at	det	afspejler	sig	i	lønnen.	Det	er	egentlig	ikke	pen-

gene	som	sådan,	men	det	er	mere	hvad	de	repræsenterer.”	(Mille,	ST:8)	

	

Som	beskrevet	 i	afsnit	4.3	påvirker	CBS	de	studerendes	meningsdannelsesproces	omhandlende	deres	for-

ståelse	af	rollen	som	konsulent.	Samtidig	har	CBS,	ifølge	Sarah	og	Mille	(ST),	indflydelse	på	de	studerendes	

forventninger	til	lønforhold.	Rammerne	på	CBS	påvirker	forståelsen	for,	hvad	deres	arbejdskraft	er	værd.		

Ifølge	Herzberg	relaterer	hygiejnefaktorer	sig	til	omgivelserne.	Faktorerne	skal	være	acceptable	for	 indivi-

det,	for	ikke	at	skabe	utilfredshed.	Individet	har	en	’dyrisk	drivkraft’	til	konstant	at	ville	undgå	at	få	’påført	

smerte’	gennem	konteksten	(Herzberg,	2003).	Sarah	og	Milles	 forståelse	af,	hvad	de	er	berettiget	til	med	

henblik	på	 lønforhold,	 påvirkes	 af	omgivelserne.	 Forventninger	 til	 lønforhold	 vurderes	efter,	 hvad	der	på	

CBS	 (eller	 DJØF)	 anses	 som	 retfærdigt.	 De	 stræber	 efter	 det	 retfærdige	 lønniveau,	 for	 at	 undgå	 at	 blive	

’snydt’	af	omgivelserne.		
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Derudover	har	flere	af	de	studerende,	ligesom	Mille,	opnået	erhvervserfaring	gennem	studiejobs,	ved	siden	

af	deres	uddannelse	på	CBS.	Erhvervserfaringen	har	 ligeledes	en	indvirkning	på	de	studerenes	forventnin-

ger	til	lønniveauet,	når	de	tiltræder	arbejdsmarkedet:	

	

”Nej,	det	arbejde	jeg	har	sat	allermest	pris	på,	har	jeg	ikke	fået	en	krone	for.	Jeg	får	heller	ikke	en	krone	for	

det	her	[nuværende	job].	Det	ville	da	heller	ikke	gøre	noget	på	et	vist	tidspunkt.	Jeg	tror	også,	jeg	er	meget	

ung	og	bare	synes	alt	er	fedt.	Når	nu	man	har	prøvet	mange	gange,	så	tror	jeg	også,	der	kommer	et	tid-

punkt,	hvor	man	siger:	’Nu	har	jeg	det	her	speciale,	nu	kan	jeg	de	her	ting,	nu	har	jeg	børn.	Nu	koster	den	

viden	ikke	gratis’.”	(Anders,	ST:18)	

	

Hygiejnefaktorer	er	vigtige	for	menneskets	motivation,	da	det	dækker	nogle	grundlæggende	behov,	der	er	

nødvendige	for	at	være	motiveret	(Herzberg,	2003).	For	Anders	kan	det	være	givende	at	arbejde	frivilligt,	

men	hvis	 ikke	der	er	penge	til	at	dække	hans	basale	menneskelige	behov,	får	hygiejnefaktorer	en	negativ	

effekt.	Anders	føler,	at	det	frivillige	arbejdet	er	givende,	hvilket	er	en	motivationsfaktor	for	ham.	Motivati-

onsfaktoren	bliver	irrelevant,	hvis	ikke	hans	basale	behov	er	dækket.	Dermed	ses	en	sammenhæng	mellem	

hygiejnefaktorer	 og	 motivationsfaktorer.	 De	 er	 begge	 essentielle	 for	 menneskets	 motivation	 (Herzberg,	

1966).		

	

Lønforhold	er	for	de	studerende	en	hygiejnefaktor.	Det	er	ikke	første	prioritet,	når	de	skal	ud	og	søge	job	

efter	færdiggjort	uddannelse.	De	studerende	har	udviklet	en	forståelse	for,	hvad	de	er	værd	på	arbejdsmar-

kedet	gennem	uddannelsesforløbet.		

5.1.2	Lønforhold	skal	være	retfærdige	

”Det	er	nok	nemmere	at	sige,	fordi	man	er	på	det	her	niveau,	at	sige	at	det	ikke	er	så	stor	en	motivations-

faktor,	men	hvis	jeg	var	betydelig	længere	nede,	og	ikke	så	godt	betalt,	så	havde	det	måske	været	en	moti-

vationsfaktor.”	(Kristina,	K1:11)	

	

”Så	længe	den	løn	jeg	får	er	’fair’,	så	er	den	sekundær	for	mig.	Det	øjeblik	jeg	oplever,	at	lønnen	er	’unfair’,	

så	bliver	den	topprioritet.”	(Ellen,	K2:7)	

	

En	stor	del	af	konsulenterne	fra	K1	og	K2	udtrykker,	at	lønforhold	skal	være	fair.	Konsulenterne	har	en	for-

ståelse	af,	hvad	deres	arbejdskraft	er	værd,	hvorfor	lønforhold	skal	afspejle	dette.	Ellen	og	Kristina	fortæl-

ler,	at	lønnen	prioriteres	højere,	desto	længere	den	er	fra	et	niveau,	de	anser	som	retfærdig.		
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For	et	dybere	indblik	i	konsulenternes	holdning	til	en	retfærdig	løn	underbygges	empirien	af	Cropanzano	et	

als,	retfærdighedsteori:	”People	are	social	animals.	We	wish	to	be	accepted	and	valued	by	important	others	

while	not	being	exploited	or	harmed	by	powerful	decision-maker”	(Cropanzano	et	al.,	2007:36).	Som	et	’so-

cialt	dyr’	bekymrer	individet	sig	om	retfærdighed,	fordi	det	sammenligner	sig	med	andre	på	samme	niveau,	

som	individet	anser	som	betydningsfulde	(Cropanzano	et	al.,	2007).	Empirien	underbygges	videre	gennem	

Cropanzano	 et	 als	 retfærdighedsteori.	 Ud	 over	 at	 respondenterne	 ser	 lønforhold	 som	 en	 hygiejnefaktor,	

skal	løn	ydermere	harmonere	med	individets	arbejdsindsats	og	være	retfærdig	i	forhold	til	ligestillede.		

	

Et	af	Cropanzano	et	als	 (2007)	elementer	 til	 retfærdighed	kaldes:	Den	distribuerende	retfærdighed.	Dette	

element	omhandler	fordelingen	af	belønning,	både	finansielle	og	ikke	finansielle	belønninger,	efter	retfær-

dighedsteorien7.	I	organisationer	er	der	ofte	en	ulig	allokering	af	belønning,	hvor	nogle	personer,	af	forskel-

lige	 årsager,	 får	mere	 end	 andre.	 Den	 ulig	 allokering	 af	 belønning	 forklares	 ud	 fra	 retfærdighedsteorien.	

Teorien	beskriver,	hvordan	individet	søger	en	retfærdighedsbalance,	 i	 forhold	til	dets	bestræbelser.	 Inden	

individet	godtager	en	arbejdsopgave,	undersøges	belønningen,	 i	forhold	til	den	mængde	arbejde	opgaven	

kræver.	 Individet	 sammenligner	 sig	 selv	med	 andre,	 som	 laver	 en	 lignende	 opgave.	 Hvis	 belønningen	 er	

mindre	end	indsatsen,	er	individet	typisk	utilfreds,	og	omvendt	tilfreds	hvis	belønning	svarer	til	den	indsats,	

der	ydes	(Cropanzano	et	al.,	2007).	Derved	forstås	lønforhold	i	retfærdighedsteorien	som	en	relativ	størrel-

se,	der	bestemmes	efter	andre	ligeværdige.	Et	individs	følelse	af	retfærdighed	i	forhold	til	dets	belønning	er	

afgørende	for	individets	motivation	i	arbejdslivet	(Kaufmann	&	Kaufmann,	2008:68).		

Vi	 fortolker	 gennem	empirien,	 at	 retfærdighed	har	 en	 betydning	 for	 konsulenternes	 forståelse	 af	 lønfor-

hold.	Betydning	af	retfærdighed	i	lønforhold	undersøges	i	henholdsvis	K1	og	K2.		

	

5.1.2.1	Lønforhold	vægter	tungt	i	Konsulenthus	1		

”Men	når	det	så	er	sagt,	så	er	jeg	nu	vant	til	at	have	det,	som	jeg	har	det,	og	med	min	levestandard…	Nu	vil	

jeg	ud	og	rejse	i	påsken,	så	det	gør	jeg	bare.	Det	er	om	tre	uger	og	billetten	er	mega	dyr,	og	det	tænkte	jeg	

ikke	så	meget	over.	Det	er	et	privilegium,	som	jeg	er	blevet	vant	til.	Hvis	man	skulle	tage	det	væk,	så	skulle	

jeg	nok	kunne	reagere	på	det.”	(Kristina,	K1:11)	

	

”Ja,	og	der	er	jo	også	noget	psykologisk	i	ikke	at	gå	ned	i	løn.	Der	har	også	været	headhuntere	med	super	

fede	stillinger,	og	du	kan	også	gå	ned	i	tid,	men	du	skal	gå	ned	i	løn.	Det	er	der	bare	et	eller	psykologisk	me-

ga	svært	i.	At	have	haft	noget	og	så	ikke	have	det	mere,	selvom	man	får	mere	tid	til	familien.”	

	(Markus,	K1:11)	

																																																								
7	Cropanzano	et	al	bygger	videre	på	J.S.	Adams	retfærdighedsteori		(Cropanzano,	Bowen,	&	Gilliland,	2007:37)		
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Selvom	der	er	enighed	om,	at	lønforhold	italesættes	som	en	hygiejnefaktor,	fortolker	vi,	at	betydningen	af	

lønforhold	er	større,	end	hvad	konsulenterne	først	udtrykker.	Hvis	Kristina	og	Markus	skal	gå	ned	i	løn,	vil	

det	skabe	en	følelse	af	uretfærdighed,	også	selvom	det	betyder,	at	de	kan	arbejde	mindre.	Markus	fortæl-

ler,	at	der	er	noget	psykologisk	i,	ikke	at	gå	ned	i	løn.		

Det	psykologiske	 aspekt	 som	Markus	beskriver,	 kan	uddybes	 gennem	Kahnemans	 teori	 om	 tabsaversion,	

som	blandt	andet	beskriver	vægtningen	af	et	tab	versus	et	vind.	Følelsen	af	at	tabe	penge	er	stærkere	end	

følelsen	 af	 at	 vinde,	 og	derfor	 påvirker	 et	 økonomisk	 tab	højere	 end	et	 vind	 (Kahneman,	 2011).	Det	 kan	

være	lignende	følelser,	som	gør	sig	gældende	i	forbindelse	med	konsulenternes	lønforhold,	fordi	følelsen	af	

at	gå	ned	i	løn	er	stærkere	end	gevinsten	af	at	få	mere	fritid.	Konsulenterne	ønsker	ikke	at	tage	imod	mu-

ligheden	for	at	gå	ned	i	arbejdstid,	hvis	det	samtidig	betyder,	at	de	skal	gå	ned	i	løn.	Dette	kan	videre	un-

derbygges	af	Cropanzano	et	al	 (2007),	 idet	de	beskriver,	at	mennesket	altid	stræber	efter	 ikke	at	 føle	sig	

snydt	af	 sine	omgivelser.	Hvis	konsulenternes	 lønforhold	 ikke	 stemmer	overens	med,	hvad	de	anser	 som	

retfærdigt	i	konsulentbranchen,	vil	det	påvirke	deres	motivation	negativt:		

	

”Så	jeg	tror,	at	alle	er	villige	til	at	sige:	’Okay,	det	her	ovre	[K1],	har	en	kæmpe	værdi,	og	noget	af	det	sætter	

måske	en	begrænsning	på	lønnen’.	Men	samtidig	har	man	også	en	retfærdighed,	der	hedder:	’Jeg	leverer	

samme	job.	Det	er	dét,	I	står	og	fortæller	mig,	vi	[K1]	gør.	Fuldstændig	med	mine	kollegaer	i	de	amerikanske	

huse.	Men	han	fik	20.000kr	mere	om	måneden’.	Det	er	ikke	det,	der	gør,	om	man	bliver	her	eller	ej	[…]	Men	

det	er	stadig	sådan	lidt…”	(Ane,	K1:25)	

		

Ane	sammenligner	sin	løn	med	konsulenter	fra	de	amerikanske	konsulenthuse,	hvor	hun	ved,	de	får	mere	i	

løn.	Ane	sammenligner	sine	lønforhold	med	bekendte	inden	for	konsulentbranchen,	som	for	hende	er	be-

tydningsfulde	og	har	 lignende	 jobtitel.	Derfor	påvirker	det	hendes	retfærdighedsfølelse	negativt,	 idet	hun	

siger:	”Men	det	er	sådan	lidt..”.	Den	negative	følelse	betyder	ikke,	at	hun	søger	væk	fra	K1,	da	hun	udtryk-

ker,	at	der	er	noget	 i	 virksomheden,	 som	opvejer	den	 lavere	 løn	end	konkurrenterne	 fra	de	amerikanske	

huse.		

				

Konsulenterne	i	K1	fortæller,	at	de	har	en	god	grundløn,	og	de	ser	lønforhold	som	en	hygiejnefaktor.	Løn-

forholdene	har	en	 større	betydning,	end	hvad	konsulenterne	umiddelbart	 giver	udtryk	 for.	De	vil	 ikke	gå	

ned	i	løn,	selvom	det	muliggør	mere	fritid.	Derudover	er	lønforholdene	dårligere	end	hos	flere	konkurren-

ter,	hvilket	kan	påvirke	deres	retfærdighedsfølelse	negativt.	Empirien	viser	derfor,	at	lønforhold	grundlæg-

gende	ikke	motiverer	konsulenterne	i	K1,	men	potentielt	kan	få	en	negativ	betydning,	hvis	det	anses	som	

uretfærdig.				
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5.1.2.2	En	sammenhæng	mellem	retfærdighed	og	tillid	i	Konsulenthus	2	

Empirien	viser,	at	lønforhold	hos	K2	vægter	højt.	Konsulenterne	er	enige	om,	at	lønforhold	er	en	hygiejne-

faktor,	men	under	empiriindsamlingen	fyldte	det	meget	 i	konsulenternes	svar	grundet	den	nye	lønmodel.	

Som	skrevet	i	afsnit	4.1.2,	er	Nete	og	Tue	en	del	af	ledelsen	hos	K2	og	er	derfor	ikke	en	del	af	den	nye	løn-

model.	To	ud	af	fire	konsulenter	er	utilfredse	med	den	nye	lønmodel.	Den	nye	lønmodel	fylder	meget	i	em-

pirien:	

	

“Altså,	jeg	tror	den	her	branche	er	rigtig	meget	fyldt	af	en	masse	individuelle	præstationer	og	ret	meget	

sololøb,	og	rigtig	meget	af	vores	aflønning	afspejler	også	solokarrierer,	sammensat	inden	for	fire	vægge	

eller	et	hus,	der	binder	det	sammen,	men	det	er	nogle	gange...	det	ved	jeg	også	fra	andre	af	vores	konkur-

renter,	så	er	det	jo	alles	kamp	mod	alle,	både	kunderne	og	opgaverne.	Det	ønsker	jeg	ikke.	Jeg	ønsker	ikke	

at	have	et	firma,	der	er	sådan.	Jeg	vil	have	et	firma,	der	er	hjertefuldt,	og	hvor	vi	er	glade	for	hinanden.	Hvor	

vi	samarbejder,	og	hvor	vi	har	et	fælles	mål,	og	vi	synes,	det	er	sjovt	at	arbejde	sammen,	frem	for	at	vi	kon-

kurrerer	mod	hinanden.”	(Nete,	K2:13)	

	

Den	nye	 lønmodel	blev	 lavet	 til	 at	 fordre	 samarbejdet	hos	K2.	Konsulenterne	 skal	 arbejde	mod	et	 fælles	

mål,	i	stedet	for	at	arbejde	individuelt.	Dette	skal	ydermere	styrke	tillidsniveauet	i	konsulentgruppen:		

	

”Vi	havde	jo	i	vores	strategiseminar	i	december…	Jeg	har	aldrig	i	mit	liv	set	så	ringe	en	tillidskoefficient	i	en	

organisation.	Den	var	’scarry!	Scarry	low!’.	Der	var	ingen	tillid	til	de	andre	personer	i	teamet,	og	det	kommer	

af,	at	du	har	en	lønmodel,	hvor	folk	har	siddet	og	superoptimeret	for	deres	egen	lille	pipeline,	for	det	var	

dét,	de	blev	målt	på.”	(Ellen,	K2:9)	

	

Ellen	ser	den	gamle	lønmodel	som	roden	til	det	lave	tillidsniveau,	der	blev	påvist	gennem	en	tillidsundersø-

gelse,	som	konsulenterne	deltog	 i.	Som	vist	 i	afsnit	4.1.2	var	Ellen	med	til	at	udforme	den	nye	 lønmodel,	

som	hun	mener	vil	hjælpe	K2	til	genoprettelse	af	den	manglende	tillid.		
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I	model	8	ovenfor	vises,	hvordan	konsulenterne	vurderer	deres	egen	troværdighed	som	værende	meget	høj	

i	forhold	til	deres	vurdering	af	kollegaerne.	Tillidsrapporten	er	baseret	på	en	sammenligning	med	top	10%	

af	de	organisationer,	der	har	taget	samme	test.	Her	ligger	K2	generelt	lavt	på	flere	tillidsparametre.	Der	er	

altså	en	tendens	til,	at	konsulenterne	bedømmer	sig	selv	som	mere	troværdig	end	deres	kollegaer	(Bilag	5).	

Ellen	 ser	 den	nye	 lønmodel	 som	 løsningen	på	 det	 lave	 tillidsniveau,	mens	 andre	 konsulenter	mener	 den	

skaber	mindre	transparens,	og	dermed	er	med	til	at	skabe	endnu	mere	mistillid	hos	K2:	

	

”Og	i	og	med	at	de	[Nete	og	Tue]	ikke	selv	er	en	del	af	den	[Lønmodellen],	får	den	mig	til	at	sige,	at	så	tror	

de	ikke	på	den.	[…]	Hvordan	Netes	[Løn]	er	strikket	sammen,	det	ved	jeg	så	ikke.	Men	vi	så	så,	at	vi	fik	en	ny	

direktør	her	til	jul.	Tue	er	nu	blevet	direktør	også.	Og	der	kan	jeg	ikke	lige	helt	se,	hvad	den	direktørrolle	går	

ud	på.	Men	tænker,	at	det	måske	kan	være	noget	med	at	sige,	at	ejerne	og	direktørerne	ikke	er	en	del	af	

lønpakken.	Så	kunne	det	være	for	at	forsvare	dem	selv.	Der	skulle	en	direktørstilling	til.	Jeg	ved	det	ikke.	

Men	bare	dét	at	man	går	rundt	og	har	sådan	nogle	tanker,	og	skal	bruge	energi	på	at	tænke	på,	hvorfor	

sådan,	hvorfor	ikke.	Jeg	forstår	det	ikke.”	(Ulrikke,	K2:11)	

	

Ulrikke	mistænker	 ledelsen	for	 ikke	selv	at	tro	på	den	nye	 lønmodel,	da	de	 ikke	er	en	del	af	den.	Hendes	

mistillid	til	ledelsen	i	forbindelse	med	lønmodellen	er	demotiverende	for	hende:	

	

”…det	er	faktisk	også	noget	af	det	feedback,	jeg	giver	til	min	leder.	Det	er,	jeg	skal	føle	mig	retfærdigt	be-

handlet.	Og	hvis	jeg	opdager,	at	jeg	ikke	bliver	eller	føler	mig	retfærdigt	behandlet,	så	bliver	jeg	irriteret	og	

total	demotiveret.	Og	mister	tillid.”	(Ulrikke,	K2:13)	
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Et	andet	element	i	Cropanzano	et	als	retfærdighedsteori;	Proceduremæssig	retfærdighed	der	omhandler	en	

organisations	procedure	 for	 belønning.	 For	 at	 proceduren	er	 retfærdig	 skal	 den	eksempelvis	 være	 konsi-

stent	for	alle	og	uden	bias8.	En	retfærdig	procedure	kan	resultere	i,	at	et	individ	der	modtager	en	ugunstig	

belønning	alligevel	føler	sig	retfærdigt	behandlet	og	dermed	motiveret	(Cropanzano	et	al.,	2007:38).		

Hos	K2	er	der	 ikke	en	proceduremæssige	retfærdighed	 i	 forbindelse	med	 implementeringen	af	 lønmodel-

len.	Ulrikke	 føler	 ikke,	 at	 proceduren	 er	 retfærdig,	 fordi	 lønmodellen	 ikke	 er	 gældende	 for	Nete	 og	 Tue,	

selvom	de	begge	arbejder	på	 lige	 fod	med	andre	konsulenter.	Ulrikke	kan	 ikke	 se,	hvorfor	Tue	skal	 være	

direktør,	 udover	 at	 det	 skaber	 en	mulighed	 for	 at	 undvige	 lønmodellen.	 Dermed	 er	 der	 ikke	 konsistens,	

hvilket	kendetegner	en	retfærdig	procedure.	Ydermere	kan	vi	som	forskere	se,	at	proceduren	har	bias,	idet	

vi	i	afsnit	4.1.2.1	beskrev,	at	Ellen	har	været	med	til	at	udforme	lønmodellen.	Ellen	har	derfor	en	fordel,	da	

hun	 får	muligheden	 for	at	påvirke	 lønmodellen	 til	hendes	egen	 fordel.	Ulrikkes	manglende	 følelse	af	 ret-

færdighed	betyder,	at	hun	mister	tilliden	til	ledelsen.	Den	manglende	retfærdighed	og	tillid	betyder	endvi-

dere,	at	hun	bruger	energi	på	at	mistænkeliggøre	ledelsen:		

	

”	’Den	der	grundpakke	vi	så	har	hver	især..	Altså	den	personlige	løn	vi	har,	er	den	ens?’	Og	det	fik	jeg	så	

presset	ud,	at	det	var	den	ikke	[…]	’Så	bliver	jeg	nødt	til	lige	at	forstå,	er	der	nogen	af	de	nye	her,	der	får	

mere	i	løn	end	mig?	For	så	er	jeg	ikke	en	del	af	den	model’	[…]	Det	ligner	ikke	mig.	Jeg	plejer	ikke	at	have	

brug	for	at	spørge	om	sådan	noget.”	(Ulrikke,	K2:13)	

	

Ud	af	de	fire	konsulenter	som	er	en	del	af	den	nye	lønmodel,	er	Ulrikke	den	mest	erfarne.	Hun	føler	hendes	

anciennitet	skal	afspejles	i	lønforholdene.	Hendes	sammenligning	med	kollegaerne	kan	igen	underbygges	af	

Cropanzano	et	 als	 (2007)	 forudsætning	om,	at	 individet	 sammenligner	 sig	med	andre	 ligestillede.	Ulrikke	

sammenligner	ikke	sig	selv	med	de	konsulenter,	der	er	på	hendes	niveau	i	den	nye	lønmodel,	fordi	de	ikke	

har	samme	anciennitet.	For	hende	er	det	derfor	uretfærdigt,	når	nyere	konsulenter	modtager	samme	eller	

bedre	 løn	 end	de	mere	 erfarne.	Hendes	 usikkerhed	og	 den	 forstærkede	mistillid,	 skaber	 et	 behov	 for	 at	

vide,	hvad	hendes	kollegaer	får	i	løn.	Ulrikke	stoler	ikke	på,	at	hun	også	efter	implementeringen	af	den	nye	

lønmodel,	er	én	af	de	bedst	betalte	konsulenter,	som	hun	føler	sig	berettiget	til.	Hendes	usikkerhed	er	også	

et	eksempel	på,	at	hun	stadig	arbejder	efter	hendes	 ’individuelle	strategi’,	 som	beskrevet	 i	afsnit	4.1.2.1.	

Den	manglende	tillid	til	 ledelsen	 i	 forbindelse	med	lønforhold	hos	K2,	er	 ifølge	Ulrikke	bygget	op	gennem	

årene:		

	

																																																								
8	Bias	er	forvrængning	af	undersøgelsesresultater,	målelige	størrelser	el.lign.	som	især	skyldes	forudindtagethed	eller	
metodiske	fejl	(Den	danske	ordbog,	2016).	
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”men	jeg	har	bare	for	tit	set	i	[K2],	at	der	har	været	så	mange	forskellige	modeller,	underhåndssedler,	under	

bordet	aftale,	så	det	er	helt	håbløst	at	finde	ud	af.	Selv	helt	nye	der	kommer	om	bord	med	et	lavere	budget,	

har	vist	sig	at	få	langt	højere	løn	end	faktisk	alle	Client	Partnere,	der	har	været	fastansat	i	fem	år.	Når	man	

finder	ud	af	det,	af	den	nye	selv	kommer	og	fortæller	det	på	et	eller	andet	tidspunkt,	og	efterfølgende	bliver	

fyret,	så	er	det	bare,	at	jeg	vil	sige,	[kvælende	lyd]…	Så	retfærdighed!”	(Ulrikke,	K2:13)	

	

Den	lave	grad	af	transparens	i	 lønforholdene	forstærker	en	arbejdskontekst	med	lav	tillidsgrad.	Omvendt,	

er	konteksten	med	til	at	skabe	mistillid	blandt	konsulenterne.	Dermed	er	situationen	selvforstærkende,	og	

det	kan	være	svært	at	fortolke,	hvad	der	i	første	omgang	har	skabt	den	lave	tillidsgrad.	Det	ligger	dog	fast,	

at	den	er	skabt	over	længere	tid.	

Rosa	udtrykker	ligeledes	mistillid	til	ledelsen.	Dette	kommer	til	udtryk,	når	hun	italesætter	den	nye	lønmo-

del,	som	hun	ikke	føler	matcher	hendes	forventninger:		

	

”Ja,	så	prøver	jeg	jo	at	afstemme	det,	og	ser	om	det	kan	lade	sig	gøre,	og	ellers	hvis	der	er	ubalance,	så	er	

der	et	par,	der	enten	skal	steppe	op,	eller	en	anden	der	skal	steppe	ned,	eller	et	eller	andet	midt	imellem.	Så	

det	er	jo	blandt	andet	det,	der	sker	hos	[K2]	i	øjeblikket	for	mig.	Nu	ved	jeg	ikke,	hvor	vi	lander	henne,	men	

hvis	ikke	de	stepper	op,	så	må	jeg	steppe	ned,	desværre,	men	sådan	er	det.”	(Rosa,	K2:12)	

	

Som	beskrevet	i	afsnit	4.1.2.1,	har	Rosa	forsøgt	at	ændre	den	nye	lønmodel,	men	det	lykkedes	ikke,	og	hun	

måtte	 efterfølgende	 trække	 sig	 fra	 sin	 fuldtidsstilling.	 Derfor	 forhandler	 hun	 nu	 om	 en	 ny	 deltidsaftale,	

hvor:	

	

”	…indsatsen	matcher	[lønnen].	At	det	er	en	’win-win’.	At	det	jeg	giver,	i	form	af	indsats	og	tid	og	kvalifika-

tion,	i	virkeligheden	også	matcher	med	det,	jeg	får	igen.”	(Rosa,	K2:8)	

		

Cropanzano	et	al	(2007)	beskriver,	at	medarbejdere	som	oplever,	at	de	bliver	behandlet	retfærdigt	er	tilbø-

jelige	til	at	være	mere	tillidsfulde	over	for	andre	i	organisationen.	 I	K2	er	der	en	følelse	af	uretfærdighed,	

manglende	 transparens	 i	 belønning,	 samt	 et	 lavt	 tillidsniveau.	Undersøges	 tillidsrapporten	 (Bilag	 5)	 samt	

empirien,	ses	det,	at	der	i	perioden	inden	og	efter	implementeringen	af	den	nye	lønmodel	er	et	lavt	tillids-

niveau.	Der	er	delte	meninger	om	lønmodellen	og	konsulenterne	argumenterer	både	for,	at	den	forbedrer	

og	forværrer	tillidsgraden.	Empirien	viser,	at	den	lave	tillidsgrad	er	blevet	forværret	over	tid.	En	del	af	den	

mistillid	der	eksisterer	i	K2,	kan	kobles	til	ubalancen	i	lønmodellen,	som	skaber	en	følelse	af	uretfærdighed.	
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Tilsammen	modvirker	det	 konsulenternes	motivation,	 som	 ifølge	Cropanzano	et	 al	 (2007)	 er	 afhængig	 af	

retfærdighed.	

		

Den	manglende	transparens,	omhandlende	lønforhold	hos	K2,	påvirker	to	af	konsulenternes	motivation	i	en	

negativ	retning.	Ryan	&	Deci’s	Self-Determination	Theory	(SDT)	benyttes	til	at	uddybe	forståelsen	af	lønfor-

holdenes	negative	påvirkning	af	motivation.	Ryan	&	Deci	(2000)	udleder,	at	individet	har	tre	basale	behov:	

Et	behov	for	kompetence,	forbundenhed	og	autonomi.	Behovene	ses	som	afgørende	for	individets	trivsel	og	

udvikling,	og	det	er	på	baggrund	af	disse,	at	SDT	er	udarbejdet		(Ryan	&	Deci,	2000:68).		

Teorien	tager	udgangspunkt	i,	at	omgivelserne	nødvendigvis	må	studeres,	for	at	kunne	sige	noget	om	moti-

vation.	Derfor	 har	 Ryan	 og	Deci,	 som	en	 del	 af	 SDT,	 udformet	 underteorien	Cognitive	 Evaluation	 Theory	

(CET),	der	undersøger	de	sociale	og	omgivelsesmæssige	faktorer.	CET	fokuserer	blandt	andet	på,	hvordan	

omgivelserne	 påvirker	 individets	 følelse	 af	 kompetence	 og	 dermed	 dets	 indre	motivation.	 Teorien	 argu-

menterer	for,	at	socialkontekstuelle	begivenheder,	som	eksempelvis	belønning,	påvirker	menneskets	basale	

behov,	herunder	følelsen	af	kompetence		(Ryan	&	Deci,	2000).		

Empirien	viser,	 at	der	 gennem	årene	har	 været	en	manglende	 transparens,	 angående	 lønforhold	hos	K2,	

hvilket	har	dannet	mistillid	 i	 gruppen.	Ulrikke	 føler	 sig	uretfærdigt	behandlet,	 fordi	procedurerne	 for	 im-

plementeringen	 af	 lønmodellen	 ikke	 har	 været	 retfærdigt	 set	 fra	 hendes	 synspunkt.	 I	 den	 nye	 lønmodel	

bliver	hun	belønnet	på	lige	vis	med	kollegaer	med	mindre	anciennitet.	Hun	sammenligner	ikke	sig	selv	med	

de	kollegaer,	der	er	en	del	af	samme	lønmodel.	Ydermere	fortæller	Rosa,	at	hun	ikke	synes,	hendes	indsats	

stemmer	overens	med	de	nye	lønforhold.	Derfor	har	den	manglende	transparens	og	retfærdighedsfølelse	

hos	K2	betydning	for	mistilliden	og	utilfredsheden	i	konsulenthuset.		

Analysen	 har	 vist,	 at	 løn	 er	 en	 del	 af	 de	 kontekstuelle	 forhold.	Undersøges	 lønforholdene	 i	 samspil	med	

konteksten,	ses	det,	at	den	manglende	retfærdighed	har	en	negativ	påvirkning	på	konsulenternes	følelse	af	

kompetence.	Når	konsulenternes	følelse	af	kompetence	forringes,	har	det	en	negativ	påvirkning	på	deres	

indre	motivation.		

5.1.3	Delkonklusion		

I	analysen	ser	vi	nærmere	på	om	lønforhold	motiverer	respondenterne.	Dette	skal	hjælpe	med	at	besvare	

anden	del	af	undersøgelsesspørgsmålet	i	forskningsspørgsmålet,	som	omhandler	hvad	potentielle	og	nuvæ-

rende	konsulenter	motiveres	af	 i	en	arbejdskontekst.	For	de	studerende	er	 lønforhold	 ikke	afgørende	 for	

motivationen,	når	de	søger	job.	Alligevel	har	de	studerende,	gennem	påvirkning	fra	CBS,	udviklet	en	forstå-

else	af	deres	værdi	på	arbejdsmarkedet.	De	studerende	har	derfor	en	forståelse	for,	hvilket	lønniveau	der	

er	retfærdigt,	og	de	vil	belønnes	for	deres	videregående	uddannelse.		
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Konsulenterne	fra	både	K1	og	K2	beskriver	også	lønforhold	som	en	hygiejnefaktor.	Som	forskere	undrer	vi	

os	over	at	 lønforhold	 i	 konsulentbranchen	 ingen	betydning	har.	Vores	 fornemmelse	og	undren	kan	være	

kommet	gennem	vores	 research	af	konsulentbranchen	 forud	 for	denne	undersøgelse,	hvor	vi	har	 fået	en	

forforståelse	af	at	penge	og	snakken	om	bundlinjer	fylder	meget	i	branchen.	Derfor	spørger	vi	dybere	ind	til	

emnet	for	at	forstå	det	bedre,	hvorefter	det	står	klart	at	 lønforhold	har	en	større	betydning	end	hvad	re-

spondenterne	først	udtrykker.	Hos	K1	vil	konsulenterne	ikke	gå	ned	i	løn	trods	muligheden	for	mere	fritid,	

og	hos	K2	fylder	løn	meget	grundet	ny	lønmodel.	Vi	står	derfor	tilbage	med	et	spørgsmål	om:	

	

Hvorfor	nedtoner	respondenterne	i	første	omgang	lønforholdenes		

effekt	på	deres	arbejdsmotivation?	

	

Frederik	Herzbergs	to-faktor	teori	,	som	vi	har	brugt	til	at	undersøge	begrebet	hygiejnefaktor,	kritiseres	for	

ikke	at	tage	hensyn	til	kulturelle	forskelle.	Mere	specifikt	lyder	kritikken	på,	at	der	i	nogle,	især	vestlige	kul-

ture,	 er	 en	 tilbøjelighed	 til	 at	 tillægge	 lønforhold	mindre	 betydning	 for	motivationen	 (Holt	 Larsen	 et	 al.,	

2004).		

Tilbøjeligheden	kan	forstås	gennem	teorien	om	Self-Serving	Bias.	Når	et	individs	præferencer	påvirker	dets	

tro	 i	 en	 optimistisk	 retning,	 som	 favoriserer	 individets	 eget	 udbytte,	 er	 der	 tale	 om	 en	 Self-Serving	 Bias		

(Kaplan	&	Ruffle,	2004).	Der	er	derved	en	tilbøjelighed	til,	at	mennesket	tilskriver	positive	hændelser	til	sig	

selv,	og	negative	hændelser	til	eksterne	faktorer	(Holt	Larsen	et	al.,	2004).		

Der	er	så	stor	en	andel	af	respondenterne,	der	direkte	beskriver	lønforhold	som	en	hygiejnefaktor.	Det	kan	

diskuteres,	hvorvidt	respondenterne	er	interesserede	i	at	afskrive	lønforholdenes	effekt	på	deres	motivati-

on	for	at	ville	arbejde.	I	stedet	vil	viljen	til	at	arbejde	de	mange	timer	blive	tilskrevet	indre	faktorer.	Eksem-

pelvis	ens	egen	indre	motivation	til	at	udføre	et	godt	stykke	arbejde.			

Det	er	derfor	interessant,	at	mange	respondenter	umiddelbart	fortæller,	at	løn	er	en	hygiejnefaktor	og	ikke	

har	 særlig	 stor	 indvirkning	 på	 deres	motivation.	Når	 vi	 spørger	 videre	 ind	 har	 lønforholdene	 alligevel	 en	

større	betydning,	end	hvad	respondenterne	først	giver	udtryk	for.	Derfor	undrer	vi	os	over,	om	det	er	en	

kulturel	 vestlig	 tilbøjelighed,	 som	 påvirker	 respondenterne	 til	 at	 nedtone	 lønforholdenes	 betydning	 for	

deres	 arbejdsmotivation.	 Derfor	 kan	 det	 diskuteres,	 om	 lønforholdenes	 betydning	 for	 respondenternes	

motivation	bliver	nedtonet	på	grund	af	en	eksisterende	Self-Serving	Bias,	altså	en	tilbøjelighed	til	at	tilskrive	

positive	elementer	til	én	selv.		
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OPSUMMERING	MOTIVATIONSTENDENS	1	

I	 ovenstående	model	 9	 ses	 en	 opsummering	 af	motivationstendensen	 lønforhold	 og	 dens	 betydning	 for	

hver	af	 respondentgrupperne.	Det	kan	konkluderes,	at	 lønforhold	 for	de	studerende	og	konsulenterne	er	

en	hygiejnefaktor,	som	ikke	har	stor	betydning	for	motivation,	så	længe	den	er	retfærdig.	Så	snart	lønnen	

ikke	ses	som	retfærdig,	får	den	høj	prioritet.	Dette	ses	hos	de	studerende,	som	vil	belønnes	for	deres	fær-

diggjorte	uddannelse.	Derudover	bemærkes	det	hos	K1,	hvor	de	ikke	vil	gå	ned	i	løn,	til	trods	for	at	det	kan	

tilvejebringe	mere	fritid.	Til	sidst	ses	det	hos	K2,	hvor	lønforhold	fylder	meget,	da	halvdelen	af	konsulenter-

ne	ikke	ser	den	nye	lønmodel	som	retfærdig.	Uretfærdigheden	betyder,	at	flere	af	konsulenterne	er	demo-

tiverede	af	lønmodellen.	Dermed	er	løn	en	hygiejnefaktor	for	respondenterne,	og	analysen	viser	eksempler	

på,	hvordan	denne	faktor	kan	virke	demotiverende,	når	den	ikke	anses	for	at	være	retfærdig.	Vi	har	yder-

mere	diskuteret,	om	respondenterne	har	en	tilbøjelighed	til	at	nedtone	lønforholdenes	påvirkning	på	deres	

arbejdsmotivation.	Dette	kan	være	på	grund	af	en	kulturel	tilbøjelighed	til	at	tilskrive	positive	elementer	til	

én	selv,	som	eksempelvis	ens	indre	motivation	til	at	arbejde.	Efter	at	have	analyseret	lønforhold	vil	vi	i	næ-

ste	motivationstendens	analysere	på	 respondenternes	behov	 for	 feedback	 for	at	 være	motiveret	 i	 en	ar-

bejdskontekst.		

DE STUDERENDE K1 K2

Tendens 1  
Lønforhold

En Hygiejnefaktor  har 
ikke stor betydning for 
ŵŽƟǀĂƟŽŶĞŶ�ŝ�ĨƆƌƐƚĞ�ũŽď

WĊǀŝƌŬŶŝŶŐ�ĨƌĂ���^�ĨĊƌ�ĚĞ�
ƐƚƵĚĞƌĞŶĚĞ�Ɵů��Ăƚ�ŽǀĞƌǀĞũĞ�
ŚǀĂĚ�ĚĞ�Ğƌ�ǀčƌĚ͘

Vil gerne belønnes for 5 
års uddannelse

Tendens 1 
 Lønforhold

Tendens 1  
Lønforhold

En hygiejnefaktor

Vil ikke gå ned i løn 
ƐĞůǀŽŵ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�
ŬĂŶ�ĨĊ�ŵĞƌĞ�ĨƌŝƟĚ

>ƆŶ�ƐĞƐ�ƐŽŵ�ĞŶ�ƐƚčƌŬ�
hygiejnefaktor, da 
ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�ǀĞĚ�ŚǀĂĚ�
ĚĞ�Ğƌ�ǀčƌĚ�ŽŐ�ĮŶĚĞƌ�
ƌĞƞčƌĚŝŐ

KǀĞƌŽƌĚŶĞƚ�ĞŶ�
hygiejnefaktor

Ny lønmodel deler 
konsulenterne

&Žƌ�ŇĞƌĞ�ĂĨ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�
fylder lønforholdene 
meget grundet manglende 
ƌĞƞčƌĚŝŐŚĞĚƐĨƆůĞůƐĞ�

�Ğƚ�ŐĞŶĞƌĞůůĞ�ůĂǀĞ�ƟůůŝĚƐ
ŶŝǀĞĂƵ�ŐŝǀĞƌ�ƐƚŽƌƚ�ĨŽŬƵƐ�
på lønmodel

MODEL 9
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5.2	FEEDBACK	PÅVIRKER	RESPONDENTERNES	MOTIVATION	FORSKELLIGT	

Lønforhold	er	en	stærk	hygiejnefaktor,	som	ikke	direkte	motiverer	respondenterne	til	at	stå	op	om	morge-

nen	og	tage	på	arbejde.	Videre	i	empirien	fortolker	vi,	at	der	er	en	forskel	i	betydningen	af	anerkendelse	og	

feedback	 i	 forhold	til	 respondenternes	arbejdsmotivation.	Derfor	undersøges	motivationstendensen	aner-

kendelse	 og	 feedback	 for	 videre	 besvarelse	 af	 sidste	 del	 af	 undersøgelsesspørgsmålet	 omhandlende	 ar-

bejdsmotivation.	De	studerende	og	konsulenter	fra	K1	giver	udtryk	for,	at	de	har	et	behov	for	anerkendelse	

og	feedback.	Hvorimod	konsulenterne	hos	K2,	ikke	omtaler	dette	behov	i	deres	arbejde,	da	det	kan	antages	

at	de	har	oparbejdet	et	kompetenceniveau,	der	gør	de	ikke	har	samme	behov	for	feedback	som	de	stude-

rende	og	konsulenterne	fra	K1.		

	

I	 følgende	afsnit	vil	empirien	blive	analyseret	 for	at	vise	betydningen	af	anerkendelse	og	feedback	for	re-

spondenternes	motivation.	Til	sidst	vil	vi	analysere	hvordan	konsulenterne	fra	K2	adskiller	sig	fra	resten	af	

respondenterne,	og	hvad	årsagerne	til	dette	kan	være.		

5.2.1	Anerkendelse	af	de	studerende	skal	være	berettiget	

”Jeg	tror	bare,	det	er	sådan	den	daglige	kommunikation.	Det	behøver	ikke	at	være,	at	få	at	vide	hele	tiden:	

’Ej,	hvor	er	det	godt,	ej	hvor	er	det	godt’.	Men	det	er	sådan	måske	bare	i	tonen	og	samarbejdet,	at	man	

ligesom	kan	mærke	den	gensidige	respekt	mellem	de	mennesker,	man	arbejder	sammen	med.	Der	er	noget	

anerkendelse.	Det	er	også	ligesom…	hver	anden	måned	at	få	et	ekstra	klap	på	skulderen.	Det	synes	jeg,	jeg	

kan	leve	utrolig	højt	på.	Det	hjælper	virkelig,	virkelig	meget.”	(Line,	ST:10)	

	

”Man	kan	sige,	at	hun	[Sarahs	tidligere	chef]	er	sindssyg	god	til	at	rose,	ikke	at	det	bliver	kvalmende,	men	

hun	er	god	til	at	sige,	at	man	har	gjort	noget	rigtig	godt,	og	det	er	både	i	kompensation	i	forhold	til	penge,	

men	også	i	forhold	til	bare	den	anerkendelse	af,	at	man	er	super	god.	Så	hun	har	en	ret	fin	måde,	der	gør,	at	

man	gerne	vil	yde	det	ekstra.	På	mange	måder	er	det	hende,	jeg	arbejder	for,	frem	for	virksomheden	i	sig	

selv,	så	hun	har	et	eller	andet,	hun	kan	bringe	frem	i	mig.”		

(Sarah,	ST:8)	

	

Fem	ud	af	ni	studerende	fortæller,	at	anerkendelse	er	vigtigt	for	dem	i	forhold	til	deres	arbejdsmotivation.	

De	 ønsker	 dog	 ikke	 at	 have	 anerkendelse	 for	 enhver	 pris.	 Anerkendelse	 er	 en	 motivationsfaktorer	 i	

Herzbergs	To-faktor	model.	Derved	kan	anerkendelse	være	motiverende	for	et	individ.	”When	it	appeared	

in	a	”high”	sequence	of	events,	 it	referred	to	recognition	for	achievement	rather	than	recognition	as	a	hu-
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man-relations	 tool	divorced	 from	any	accomplishment”	 (Herzberg,	1966:73).	Herzberg	 lægger	vægt	på,	at	

anerkendelsen	skal	kobles	til	en	konkret	opgave	eller	præstation,	for	at	det	har	en	effekt.		

	

De	tre	studerende	ønsker	 ikke	konstant	anerkendelse.	Anerkendelse	skal	kobles	til	en	præstation,	 før	det	

har	relevans	og	motiverer	den	studerende,	idet	anerkendelse	bliver	givet	grundet	en	god	præstation.	Dette	

underbygges	af	Herzbergs	teori	om	relevans	for	anerkendelse,	før	det	findes	motiverende.		

	

”Det	er	da	meget	fedt	at	føle,	at	det	er	faktisk	mig,	der	har	stået	for	det	her	og	kørt	det	igennem.	Men	det	er	

ikke	fordi,	jeg	behøver	at	være	’lead’	på	tingene.	Så	længe	jeg	føler,	jeg	bliver	anerkendt	undervejs.	Aner-

kendt	idet	jeg	arbejder	hårdt	og	er	med	til	det,	og	føler	jeg	bidrager.”	(Jesper,	ST:12)	

	

”Det	taler	igen	ind	i	det	aspekt	om	at	blive	anerkendt	i	forhold	til	min	motivation.	At	jeg	har	behov	for	at	

vide,	at	folk	synes,	jeg	gør	det	godt.”	(Elina,	ST:9)	

	

Her	omtaler	de	studerende	anerkendelse	som	et	behov	for	accept.	De	finder	det	vigtigt,	at	deres	kollegaer	

og	ledere	anerkender	dem,	hvilket	motiverer	dem,	fordi	de	føler	sig	set	i	deres	arbejde.		

	

Med	Herzbergs	To-faktor	teori	er	det	vanskeligt	at	konkretiserer	videre,	hvilken	form	for	anerkendelse	og	

feedback	 de	 studerende	 har	 brug	 for	 i	 deres	 arbejdsmotivation.	 Dette	 er	 et	 af	 kritikpunkterne	 ved	

Herzbergs	To-faktor	model;	at	Herzberg	 ikke	 tager	 forbehold	 for	det	enkelte	menneske	 (Porter,	Bigley,	&	

Steers,	2003).	Dette	forsøger	Richard	Hackman	og	Greg	Oldham	at	tage	højde	for	i	deres	Job	Characteristic	

Model.	Modellen	uddyber	Herzbergs	begreb,	motivationsfaktorer,	med	øget	fokus	på	at	motivere	den	en-

kelte	medarbejder	 (Hackman	&	 	Oldham,	 1976).	Herunder	 identificerede	Hackman	og	Oldham	 fem	 træk,	

som	blandt	andet	har	betydning	for	et	individs	motivation:	Variation	i	færdigheder,	opgaveidentitet,	opga-

vebetydning,	autonomi	og	 feedback	 (Kaufmann	&	Kaufmann,	2008).	Der	kobles	hertil	 tre	psykologiske	til-

stande:	Opfattelse	af	at	udføre	et	meningsfuldt	arbejde,	opfattelse	af	ansvar	i	arbejdet	og	viden	om,	hvor-

dan	man	 klarer	 sig	 (Holt	 Larsen	 et	 al.,	 2004:292).	De	 studerende	 fortæller,	 at	 anerkendelse	 og	 feedback	

påvirker	deres	motivation.	Vi	fortolker,	at	de	gerne	vil	vejledes,	både	i	forhold	til	specifikke	arbejdsopgaver,	

men	også	deres	 generelle	 indsats	 på	 en	 arbejdsplads.	Derfor	ønsker	 flere	 studerende	også	negativ	 feed-

back:			

	

”Feedback.	Både	positiv	og	negativ.	Jeg	har	brug	for	at	vide,	det	jeg	laver	er	godt	eller	dårligt.	For	jeg	vil	ikke	

tænke	på	noget	værre,	end	at	sidde	og	lave	noget	som	ikke	er	relevant.	Så	er	det	’waste	off	time’.	Så	jeg	vil	
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meget	gerne	have	feedback	på	alt,	hvad	jeg	laver.	Synes	det	er	pisse	irriterende,	hvis	de	siger:	’Det	er	pisse	

godt	det	der’.	’Ej,	giv	mig	nu	noget	jeg	kan	bruge	for	at	forbedre	det’.	Selvfølgelig	kan	det	blive	bedre.	Så	jeg	

elsker	folk,	der	læser	min	opgave	og	slagter	den.”	(Gry,	ST:7)	

	

De	studerende	har	et	behov	for	anerkendelse	og	feedback,	hvilket	understøttes	gennem	den	tredje	psyko-

logiske	tilstand;	viden	om	hvordan	man	klarer	sig.	Denne	tilstand	er	et	element,	som	i	teorien	identificeres	

som	feedback	(Hackman	&		Oldham,	1976:256).	Teorien	understøtter	Herzberg,	idet	den	gengiver,	at	feed-

back	 skal	gives	på	baggrund	af	bedrifter	 i	 jobbet	 (Miner,	2005:77).	Derved	ses	de	 studerendes	behov	 for	

feedback	som	en	psykologisk	følelsesmæssig	tilstand,	og	det	er	afgørende	med	specifik	feedback	for	at	mo-

tivere	de	studerende	i	deres	fremtidige	jobs.		

5.2.2	Feedbackkulturen	hos	Konsulenthus	1		

De	studerende	giver	udtryk	for,	at	de	bliver	motiveret	af	anerkendelse	og	feedback.	Dette	er	ligeledes	gæl-

dende	for	konsulenterne	i	K1,	hvor	der	er	et	transparent	feedbacksystem.	Systemet	er	koblet	med	arbejds-

titler	og	lønforhold,	hvilket	beskrives	i	afsnit	4.1.1.1.	Flere	konsulenter	hos	K1	fortæller,	at	de	har	en	feed-

backkultur,	hvor	konsulenterne	oplæres	til	at	bidrage	og	viderebygge	kulturen:		

	

”Ja,	jeg	får	også	feedback	af	dem	[nyansatte	konsulenter],	og	det	er	nogle	gange	mere	vigtigt	end	feed-

backen	fra	dem	over.	Så	det	at	have	den	her	åbne	kultur,	hvor	man	sparrer	med	hinanden	på	kryds	og	tværs	

i	virkeligheden.	Giver	feedback	...	Det	træner	vi	også	en	del,	for	det	er	jo	svært	første	gang	som	helt	ny	kon-

sulent	at	skal	give	det	til	en	partner.	Så	der	er	sådan	helt	en	fast	’template’	for	hvordan.”		

(Markus,	K1:9)	

	

På	de	halvårlige	evalueringsmøder,	hvor	konsulenterne	modtager	og	giver	feedback,	modtager	de	en	status	

på	deres	udvikling.	Samtidig	får	konsulenterne	også	dagligt	feedback	på	deres	igangværende	projekter.		

		

”Det	synes	jeg	generelt,	vi	er	er	meget	gode	til	herinde.	Vi	er	opdraget	til,	at	det	er	den	måde,	vi	skal	arbejde	

på,	kan	man	sige.	Det	synes	jeg	er	super	godt,	for	det	gør,	at	man…	Altså	nogle	gange	kan	det	faktisk	være	

nok,	hvis	man	sidder	og	arbejder,	og	det	har	været	en	hård	uge,	og	der	er	én,	der	siger:	’Hey,	virkelig	godt	

arbejdet’.	Så	giver	det	mening,	det	jeg	har	gjort.	Det	tror	jeg.”	(Kristina,	K1:13)	
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Hos	K1	prioriteres	 feedback	 til	 konsulenterne,	 og	det	 er	 en	del	 af	 en	bevidst	 strategi	 om	en	 transparent	

organisation.	Igennem	feedbacksystemet	’opdrages’	konsulenterne	derfor	til	indbyrdes	at	give	og	modtage	

feedback.	

	

Som	et	 led	 i	Self-Determination	Theory	 fremhæver	underteorien	Cognitive	Evaluation	Theory,	hvordan	de	

sociale	og	miljømæssige	faktorer,	herunder	feedback,	er	med	til	at	give	følelsen	af	kompetence.	Derved	kan	

feedback	både	fordre	og	mindske	den	indre	motivation,	alt	efter	om	den	bliver	fortolket	som	positiv	eller	

negativ	(Ryan	&	Deci,	2000).	Den	feedback	konsulenterne	modtager	på	evalueringsmøder	forstærker	deres	

følelse	af	kompetence.	Dette	kan	underbygge	en	antagelse	om,	at	konsulenterne	i	K1	bliver	motiveret	af	at	

være	en	del	af	K1s	feedbacksystem.	Feedback	danner	en	følelse	af	kompetence	hos	konsulenterne,	hvilket	

betyder,	at	deres	arbejde	giver	mening,	som	Kristina	fortæller.	Det	er	en	arbejdskontekst,	hvor	konsulen-

terne	bliver	influeret	til	at	bidrage	til	opbyggelse	af	feedbackkulturen.	De	modtager	feedback	og	konsulen-

terne	bidrager	samtidig	til	at	anerkende	andre,	hvis	de	har	præsteret.		

	

Fem	ud	af	seks	konsulenter	som	ansættes	i	K1,	starter	direkte	efter	færdiggjort	uddannelse.	K1	kan	derfor	

forme	konsulenterne	 i	den	retning,	de	ønsker,	som	eksempelvis	 feedbacksystemet.	Konsulenterne	 i	K1	er	

oplærte	til	at	modtage	og	give	feedback.	Dette	fornemmes	da	feedback	fylder	meget	i	konsulenternes	for-

tællinger,	når	vi	under	interviewet	spørger	ind	til,	hvad	der	motiverer	dem	i	deres	arbejde.		

Jens	er	motiveret	af	at	få	feedback,	og	han	fortæller	om	en	særlig	månedlig	begivenhed,	som	K1	afholder	

for	at	anerkende	konsulenterne	som	gruppe:		

	

”Der	er	faktisk	en	anden	ting,	jeg	gerne	vil	nævne,	der	betyder	voldsomt	meget	for	mig.	Vi	har	sådan	et	må-

nedsmøde,	hvor	vi	i	princippet	skal	møde	op	og	hvor	det	ofte	...	Det	var	sådan	helt	nyt	for	mig.	Men	hvor	vi	

ofte	fejrer	de	successer,	der	har	været	den	seneste	måned.	Også	praktisk	information.	Men	der	bliver	klap-

pet	sindssygt	meget.	Så	er	der	nogen,	der	har	lavet	et	fedt	projekt,	så	klapper	man	af	det.	Så	er	der	nogen,	

der	har	lavet	et	eller	andet	fedt	internt,	så	klapper	man	af	det.	Det	er	lige	på	grænsen	til	at	indoktrinerer	

folk.	Det	er	helt	vildt,	så	motiveret	jeg	går	derfra,	ved	at	man	lige	tager	den	der	halvanden	time	ud	af	bogen	

hver	femte	fredag.”	(Jens,	K1:14)	

	

K1	benytter	sig	her	af	månedlige	møder,	hvor	fælles	successer	fejres.	Det	motiverer	Jens	at	fejre	gruppens	

successer,	hvilket	appellerer	til	hans	sociale	identitet,	som	undersøges	nærmere	i	afsnit	5.3.2.	Konsulenter-

ne	fra	K1	omtaler	feedback	som	en	vigtig	del	af	deres	arbejdsmotivation.	Feedback	er	i	K1	koblet	sammen	
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med	konsulenternes	kompetenceudvikling,	og	ifølge	Ryan	og	Deci	(2000)	er	positiv	feedback	et	vigtigt	ele-

ment,	for	at	individer	føler	en	indre	motivation.	Derved	fordrer	feedback	konsulenternes	indre	motivation.		

En	anden	årsag	til	at	konsulenterne	fortæller,	de	er	motiveret	af	feedback	er,	at	de	er	blevet	oplært	til	at	

give	og	modtage	feedback	fra	begyndelsen	af	deres	arbejdsliv.	Derfor	er	det	en	naturlig	del	af	deres	motiva-

tionsgrundlag,	da	det	altid	har	været	en	fast	del	af	deres	arbejdsmetode.		

	

5.2.2.1	Mål	fremmer	behovet	for	feedback		

K1s	transparente	medarbejderudvikling	som	er	beskrevet	i	afsnit	4.1.1.2,	kan	underbygges	af	målsætnings-

teorien.	Det	fremstår	af	empirien,	at	konsulenterne	hos	K1	lægger	stor	vægt	på	feedback,	når	der	spørges	

ind	til,	hvad	der	motiverer	dem	i	deres	arbejde.		

Grundet	konsulenthusets	transparente	målsætninger	for	deres	medarbejdere,	omhandlende	arbejdsopga-

ver,	 rollehierarki,	 lønforhold	 og	 feedback,	 har	 konsulenterne	 i	 K1	 en	 stejl	 læringskurve.	Målsætningerne	

kommer	af	en	forventning	fra	konsulenthuset	og	konsulenterne	selv,	og	kravene	til	deres	læring	er	derfor	

store:	

		

”Men	der	er	jo	selvfølgelig	en	naturlig	forventning	om,	at	man	bliver	ved	med	at	udvikle	sig.	Og	det	vil	jo	så	

også	resultere	i,	at	det	giver	mening,	at	man	tager	det	næste	skridt	på	et	tidspunkt.	Så	hvis	det	fuldstændig	

stagnerer,	så	tror	jeg,	der	er	en	fuldstændig	klar	forventning	fra	begge	parter,	at	det	ikke	kan	hænge	sam-

men	på	sigt.”	(Troels,	K1:9)	

	

Goal-Setting	Theory	bygger	på	en	fundamental	forståelse	af,	at	individet	kan	motiveres	af	mål,	der	er	van-

skelige	men	 ikke	umulige	at	opnå.	Målene	baseres	på	klart	definerede	 forventninger	 til	præstation,	 samt	

højere	præstationsniveau	end	ved	andre	mål	 (Arnold	&	Randall,	2010:327).	Hvis	de	vanskelige	mål	bliver	

accepteret,	 og	 individet	 får	 feedback	på	 resultaterne,	udmunder	det	 i	 bedre	præstationer.	 Feedback	er	 i	

målsætningsteorien	en	nødvendighed	for	ny	læring	(Kaufmann	&	Kaufmann,	2008).		

	

Hos	K1	er	målsætninger	en	del	af	det	daglige	arbejde	for	konsulenterne,	og	de	modtager	feedback	på	alle	

arbejdsopgaver.	Grundet	den	høje	transparents	 i	virksomheden,	har	konsulenterne	et	 fuldt	overblik	over,	

hvad	der	skal	til	for	at	videreudvikle	sig,	og	hvad	der	præcist	forventes	af	dem	(afsnit	4.1.1.2).	Når	konsu-

lenterne	har	oparbejdet	de	nødvendige	kompetencer,	er	der	mulighed	for	forfremmelse:		

	

”Man	er	altid	på	et	niveau	og	den	dag,	du	scorer	højest,	så	rykker	du	op,	og	så	er	du	jo	lavest	igen.	Du	kom-

mer	aldrig	nogensinde	til	at	være	bedst,	for	den	dag	du	er	bedst,	så	rykker	du	op	og	bliver	leder	for	nogle	
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andre	ting.	På	den	måde	pusher	man	hele	tiden	sin	udvikling,	for	man	ved,	hvordan	man	performer	hele	

tiden,	men	så	skal	man	også	kunne	håndtere	den	del.”	(Kristina,	K1:6)	

	

Derved	arbejder	konsulenterne	konstant	mod	nye	specifikke	og	vanskelige	mål:	”Difficult	and	specific	goals	

have	this	effect	by	focusing	a	person’s	attention	on	the	task,	increasing	the	amount	of	effort	they	put	into	it,	

increasing	the	 length	of	 time	they	keep	trying,	and	encouraging	the	person	to	develop	strategies	 for	goal	

achievement”	(Arnold	&	Randall,	2010:327).	Målsætningsteorien	underbygger,	at	de	specifikke	og	vanskeli-

ge	mål,	sammen	med	feedback,	motiverer	konsulenterne.		

	

5.2.2.2	Negativ	feedback		

Ligesom	de	studerende,	italesætter	konsulenterne	fra	K1	ligeledes,	at	feedback	ikke	nødvendigvis	kun	skal	

involvere	 ros	og	være	positiv.	Dette	 står	 i	 kontrast	 til	Ryan	og	Decis	 (2000)	 tese	om,	at	negativ	 feedback	

mindsker	motivation.	I	stedet	oplever	konsulenterne	fra	K1	feedback	med	forbedringsområder	som	en	mo-

tivation.		

	

Målsætningsteorien	opsætter	to	betingelser	for	motivation.	For	det	første	skal	der	være	målforpligtelse	hos	

medarbejderne,	der	samtidig	skal	føle	sig	forpligtet	til	at	følge	den	målsætning,	virksomheden	har	givet.	For	

det	andet	 skal	 individets	subjektive	mestringsevne	være	 tilstede.	Den	 subjektive	mestringsevne	er	en	be-

tegnelse	for,	hvad	 individet	forstår	det	selv	kan	mestre,	 i	 forhold	til	den	givne	opgave	(Kaufmann	&	Kauf-

mann,	2008).	Personer	med	høj	subjektiv	mestringsevne	vil	opfatte	sig	selv	som	kompetente	og	effektive.	

Disse	personer	vil	desuden	håndtere	negativ	feedback	proaktivt	(Kaufmann	&	Kaufmann,	2008).		

		

”Jeg	er	jo	en	’sucker’	for	ros,	så	det	motiverer	mig,	og	derfor	dét	at	blive	evalueret	tit,	hænger	meget	godt	

sammen	med	det,	kan	man	sige.	For	jeg	skulle	også	gerne	have	at	vide,	hvis	det	ikke	er	særlig	godt,	så	er	jeg	

nok	én	af	de	typer,	som	hvis	jeg	får	et	eller	andet	at	vide,	så	skal	jeg	fandme	også	vise	dem.”		

(Markus,	K1:10)	

	

Markus	 fra	 K1	 giver	 udtryk	 for,	 at	 han	 bliver	motiveret	 af	 negativ	 feedback.	Negativ	 feedback	motiverer	

ham	til	at	forbedre	sig	til	næste	feedbackmøde.	Grundet	transparensen	og	mulighederne	for	forfremmelse	i	

K1	opbygges	målforpligtigelse	og	subjektiv	mestringsevne	hos	konsulenterne.	Herved	skal	konsulenterne	i	

K1	være	målforpligtet,	hvis	de	ønsker	at	avancere	i	konsulenthusets	hierarki.	Ifølge	Christoffer	er	konsulen-

ter	ambitiøse	og	deterministiske:		
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”Nej,	jeg	tror	det	folk	glemmer	er	at	se	lidt	indad.	Vores	timer	er	også	meget	drevet	af	vores	egne	ambitio-

ner,	lige	så	meget	som	kunder	osv.,	og	at	der	er	nogle	ting,	man	jagter.	Og	der	er	nogle	ting,	hvor	man	ger-

ne	vil	gå	det	ekstra	for	en	organisation,	hvor	man	bliver	målt	ekstremt	meget.	Og	du	er	hele	tiden	klar	over,	

hvad	der	skal	til	for	at	’make	it	to	the	next	level’.	Og	det	vil	man	selvfølgelig	gerne	bevise,	og	det	kan	jo	også	

drive	nogle	timer	fra	én	selv.”	(Christoffer,	K1:6)	

	

Konsulenterne	er	selv	med	til	at	skabe	målsætningskulturen	i	K1.	De	er	ambitiøse	i	forhold	til	deres	udvik-

ling	i	rollen	som	konsulent	for	at	opnå	nye	kompetencer.	Konsulenterne	er	interesserede	i	konstant	at	for-

bedre	deres	præstation,	og	de	er	nødt	 til	at	kunne	håndtere	negativ	 feedback	 for	at	 ’make	 it	 to	 the	next	

level’.		

	

”Jeg	synes	faktisk,	det	[feedback]	motiverer	mig	meget,	fordi	det	er	transparent.	At	man	skal	lære	for	at	

komme	videre.	Det	vi	alle	sammen	vil	er	jo	at	komme	videre.	Så	jeg	synes	egentlig	selv,	hvis	man	får	noget	

feedback,	og	måske	ikke	er	helt	enig,	så	synes	jeg,	det	er	meget	motiverende,	fordi	det	er	ret…	det	vil	være	

meget,	meget	demotiverende,	hvis	jeg	ikke	havde	en	idé	om,	hvordan	jeg	skulle	nå	til	det	næste	niveau.	Så	

det	motiverer	i	den	forstand.”	(Jens,	K1:13)	

	

”Ja,	hvis	man	virkelig	arbejder	hårdt	på	noget,	og	ikke	rigtig	ved	om	det	er	godt,	så	bliver	man	sådan	lidt.	

Det	er	også	sådan,	man	bliver	vant	til,	at	man	hele	tiden	får	at	vide,	om	man	gør	det	godt	eller	ikke.	De	

gange	hvor	man	ikke	ved,	om	det	går	godt	eller	ikke,	så	går	man	og	tænker,	om	det	er	noget.	For	hvis	det	

ikke	er	godt,	så	kan	man	gøre	noget	anderledes.”	(Kristina,	K1:13)	

	

”Jeg	tror,	at	hvis	der	var	tvivl	om	det	overordnede	’buying’	til	mig	fra	firmaets	side.	Hvis	det	var	sådan	en:	

’Puuuh,	vi	ser	ikke,	du	kan	blive	partner’.	Hvis	det	var	sådan	en	slags	feedback,	så	tror	jeg,	det	vil	være	de-

motiverende.	

Men	hvis	det	er	feedback,	der	hedder:	’Prøv	at	hør	her,	vi	ser	totalt	potentialet	i	dig,	men	du	er	fandeme	

nødt	til	lige	at	’steppe	up’	på	den	her	front’,	så	vil	det	være	motiverende.”	(Ane,	K1:19)	

	

Det	transparente	udviklings-	og	feedbacksystem	gør	det	muligt	for	konsulenterne	at	modtage	både	positiv	

og	negativ	feedback.	Konsulenterne	er	bevidste	om,	at	feedback	er	en	del	af	deres	udviklingsproces,	og	de	

har	 alle	 ambitioner	 om	 forfremmelse	 i	 K1.	 Derfor	 viser	 empirien	 også,	 at	 konsulenterne	 fra	 K1	 reagerer	

proaktivt	over	for	negativ	feedback.		
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Dette	kan	videre	underbygges	af	Hackman	og	Oldham,	der	fastslår,	at	det	er	opfattelsen	af	feedback,	der	

gør	forskellen	(Miner,	2005:77).	Derfor	fordrer	negativ	feedback	motivationen	hos	konsulenterne,	fordi	den	

bliver	opfattet	positivt,	og	som	en	hjælp	til	udvikling	af	deres	arbejdskompetencer.				

5.2.3	Ingen	italesættelse	af	behovet	for	feedback	i	Konsulenthus	2		

De	studerende	og	konsulenterne	fra	K1	har	et	behov	for	at	modtage	anerkendelse,	samt	positiv	og	negativ	

feedback,	hvilket	underbygges	af	 flere	grundlæggende	motivationsteorier.	 Empirien	 fra	K2	 viser	et	 andet	

billede.	Ingen	af	de	seks	konsulenter	udtrykker	et	behov	for	anerkendelse	eller	feedback	som	et	kriterium	

for	deres	motivation.	De	konsulenter	der	dog	italesætter	anerkendelse,	pointerer,	at	de	ikke	har	et	behov	

for	det:	

	

”…men	jeg	har	ikke	brug	for,	at	der	er	én,	der	hele	tiden	siger;	’Ej,	hvor	er	du	dygtig’.	Det	er	da	altid	dejligt	

at	få	at	vide,	men	jeg	har	ikke	behovet.	Slet	ikke.	Altså	jeg	ved	godt	med	mig	selv,	når	jeg	har	gjort	noget	

godt,	og	når	jeg	har	gjort	noget	skidt,	og	når	jeg	har	noget,	jeg	kan	forbedre.”	(Rosa,	K2:9)	

	

De	studerende	og	konsulenterne	fra	K1	motiveres	af	anerkendelse	og	feedback,	så	det	kan	antages	at	kon-

sulenterne	fra	K2,	grundet	deres	mange	års	erfaring,	ikke	længere	har	samme	behov.	Vi	har	taget	kontakt	til	

direktøren	Nete	fra	K2	i	forsøget	på	at	opnå	en	bedre	forståelse	af	konsulenternes	behov	for	anerkendelse	

og	feedback.	Nete	mener,	at	konsulenter	med	mere	erfaring	har	brug	for	feedback	og	anerkendelse,	men	

på	anden	vis	end	mindre	erfarne	konsulenter.	Hun	påpeger,	at	konsulenterne	hos	K2	i	højere	grad	får	kon-

tinuerlig	 feedback	 fra	 kunderne.	De	måles	 internt	 på	 baggrund	 af	 kundernes	 evalueringer	 hvor	 en	 100%	

tilfredshedsscore	 fejres	 (Nete,	 1A,	 K2:1).	 Foruden	 kundeevalueringerne	 går	 konsulenterne	 også	 igennem	

feedbackprocesser	med	lederne	i	K2:	

	

”Så	har	vi	også	sådan	en	mere	struktureret	form,	der	hedder	én	gang	i…	selvfølgelig	er	der	den	helt	formelle	

én	gang	om	året…sætte	sig	ned	og	se	hvordan	året	er	gået,	men	der	er	jo	også	de	der	kvartalsvise	feedback-

runder…”	(Nete,	1A,	K2:2)	

	

”…men	det	[Feedback]	er	noget	man	har	brug	for	i	starten.	Ligesom	at	vide	at	det	man	sidder	og	leverer,	og	

afleverer…	er	det	brugbart?	Er	det	dét	den	anden	vil	have?	Der	vil	I	se,	at	unge	konsulenter	er	meget	mere	

optaget	af,	at	det	har	de	brug	for.”	(Nete,	1A,	K2:4)	
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Foruden	den	mere	ustrukturerede	 feedback	 i	 løbet	 af	 arbejdsugen	 (Nete,	 1A,	K2:2),	 er	der	også	planlagt	

specifikke	feedbackmøder	i	løbet	af	året.	Nete	fortæller,	at	de	erfarne	konsulenter	ikke	har	brug	for	samme	

form	for	feedback	som	yngre	konsulenter,	der	i	højere	grad	ønsker	det	i	forhold	til	at	holde	retningen	i	ar-

bejdsopgaverne.	 Dette	 afspejles	 i	 hendes	måde	 at	 give	 feedback	 på	 i	 K2,	 hvor	 hun	 har	 fokus	 på	 at	 give	

feedback	i	forhold	til	konsulenternes	spidskompetencer:		

	

”At	man	bruger	den	styrke,	man	ser	hos	den	enkelte.	Så	det	du	vil	have	mere	af,	det	giver	du	også	feedback	

på.	Det	er	også	hele	filosofien	hos	K2.”	(Nete,	1A,	K2:4)	

	

Nete	tror	ikke	på,	at	feedback	med	fokus	på	forbedring	er	den	rigtige	løsning	for	konsulenterne	hos	K2	(Ne-

te,	1A,	K2:4),	og	hun	vil	hellere	forbedre	dem	på	de	parametre,	hvor	de	i	forvejen	har	deres	styrker.		

Undersøgelser	inden	for	feedback	har	i	mange	år	haft	fokus	på	positiv	feedback.	Positiv	feedback	er	f.eks.	

også	en	vigtig	pointe	i	Ryan	og	Decis	(2000)	selvbestemmelsesteori,	hvor	det	ses	som	en	del	af	den	støtten-

de	kontekst,	der	er	vigtig	for,	at	individet	føler	en	indre	motivation.	I	de	senere	år	er	der	foretaget	undersø-

gelser,	som	viser,	at	både	positiv	og	negativ	feedback	motiverer	 individer	 i	en	organisationskontekst.	Hal-

vorson	 (2013)	 mener	 at	 negativ	 feedback	 kan	 virke	mere	 effektivt	 for	 erfarne	medarbejdere.	 Ydermere	

fastslås	det,	at	erfarne	medarbejdere	ved,	at	negativ	feedback	kan	være	et	hjælpemiddel	til	bedre	præsta-

tioner,	mens	positiv	 feedback	 kun	 informerer	 dem	om,	hvad	de	 allerede	 ved	 (Halvorson,	 2013).	Dermed	

udfordrer	denne	teori	Ryan	og	Deci,	som	mener,	at	positiv	feedback	er	afgørende	for	den	indre	motivation.	

Teorien	er	også	en	kritik	af	Nete	og	K2s	tilgang,	der	kun	har	fokus	på	positiv	feedback.	

5.2.4	Delkonklusion		

Kritikken	af	Netes	feedbackmetode	skaber	et	diskussionsspørgsmål	om,	hvilken	form	for	 feedback,	der	er	

optimal	 i	konsulentbranchen	 for	at	medarbejderne	 føler	 sig	motiveret.	Generelt	er	der	en	mindre	 forskel	

på,	 hvorfor	 de	 studerende	 og	 konsulenterne	 fra	 K1	 ønsker	 feedback.	 De	 studerendes	 ønske	 om	 negativ	

feedback	kommer	af	et	behov	for	viden	om,	hvorvidt	de	er	på	rette	vej.	Derimod	er	konsulenterne	fra	K1s	

behov	for	feedback	i	højere	grad	baseret	på	en	forståelse	for,	at	det	kan	forbedre	deres	præstation.	Vi	un-

drer	os	derfor	som	forskere	over:		

	

Er	der	en	rigtig	og	forkert	måde	at	give	feedback	på	for	at	motivere?	

	

ifølge	Fishbach	et	al	 (2010)	er	det	almindeligt	 for	uerfarne	at	 søge	 feedback	 for	at	bekræfte,	at	de	er	på	

rette	 vej.	 Derfor	 argumenterer	 Fishbach	 (2010)	 også	 for,	 at	 ledelse	 af	 uerfarne	 bør	 tage	 udgangspunkt	 i	
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positiv	 feedback,	 da	 dette	 vil	 øge	 sandsynligheden	 for,	 at	 den	 uerfarne	 arbejder	 målrettet	 efter	 målet		

(Fishbach	et	al.,	2010).	 I	kontrast	hertil	er	erfarne	typisk	mere	interesserede	i	at	måle	deres	bestræbelser	

mod	målet.	De	søger	derfor	feedback,	som	hjælper	dem	til	at	arbejde	mere	effektivt,	så	de	hurtigere	når	

deres	mål.	 En	 leder	bør	derfor	 give	erfarne	medarbejdere	mere	negativ	 feedback,	da	dette	 vil	 gøre	dem	

mere	målrettede	(Fishbach	et	al.,	2010).		

	

I	perspektivet	af	 vores	empiri	 skal	erfaring	 ikke	 forstås	 som	et	 spørgsmål	om	alder	 for	de	 studerende	og	

konsulenterne	fra	K1,	som	i	flere	tilfælde	er	jævnaldrende.	I	stedet	anskues	det	som	en	del	af	en	livsfase,	

hvilket	er	en	særlig	periode	i	livet,	der	skaber	bestemte	behov	(Finansforbundet,	2008).	Livsfaser	kobles	til	

forskellige	behov,	værdier	og	ønsker	til	forskellige	faser	i	livet.	Derudover	er	livsfaser	aldersuafhængige	og	

en	livsfase	kan	gennemleves	mere	end	en	gang	eller	vare	hele	livet.	Det	er	derfor	individuelt,	i	hvilken	livs-

fase	 individet	 befinder	 sig	 i	 (Finansforbundet,	 2008).	 I	 vores	 respondentgruppe	 finder	 vi	 det	 relevant	 at	

undersøge	 betydningen	 af	 relevant	 management	 konsulenterhvervserfaring	 i	 forhold	 til	 livsfase,	 da	 ar-

bejdsmotivation	er	omdrejningspunktet	for	undersøgelsen.	Derfor	ses	det,	at	de	studerende	og	konsulen-

terne	fra	K1	befinder	sig	i	forskellige	faser	af	livet	med	henblik	på	parametre	som	erfaring,	privatliv	og	job.	

Selvom	konsulenterne	hos	K1	er	unge,	har	de	opbygget	tre-seks	års	erhvervserfaring	og	kan	antages	at	væ-

re	mere	sikre	i	deres	arbejdsgang.	Dermed	underbygger	Hackman	og	Oldham	Job	Characteristic	Model	(Holt	

Larsen	et	al.,	2004).	Vores	empiri,	som	viser,	at	de	studerende	søger	feedback	for	at	vide,	om	de	er	på	rette	

vej.	Ydermere	underbygges	empirien,	idet	konsulenter	fra	K1	søger	feedback,	da	det	kan	effektivisere	deres	

udførelse	af	arbejdsopgaverne.		

	

Diskussionen	om	hvilken	måde	feedback	skal	gives	for	at	motivere	er	ydermere	interessant	at	undersøge	i	

forbindelse	med	respondenterne	fra	K2.	Hos	K2	arbejdes	der	ifølge	Nete	(K2)	bevidst	med	positiv	feedback,	

fordi	hun	tror	på,	at	det	er	den	bedste	fremgangsmåde.	Fordi	konsulenterne	er	erfarne	på	arbejdsmarke-

det,	kan	det	diskuteres	om	denne	feedbackform	er	den	mest	optimale.	Som	før	analyseret,	arbejder	erfar-

ne	mere	effektivt	mod	et	mål,	hvis	de	modtager	negativ	feedback	(Fishbach	et	al.,	2010),	hvilket	står	i	kon-

trast	 til	Netes	 tilgang.	 Som	vist	 i	 afsnit	 (4.1.2)	er	K2	et	 lille	 konsulenthus,	hvilket	er	en	vigtig	 information	

vedrørende	mulighederne	for	at	give	feedback.	Ifølge	Nete	er	K2s	størrelse	med	til	at	begrænse	konsulent-

husets	muligheder	for	at	give	systematisk	feedback	til	deres	konsulenter,	da	det	kræver	mange	ressourcer	

(Nete,	1A,	K2:2),	hvilket	også	kan	være	en	begrundelse	for,	hvorfor	ingen	af	respondenterne	fortæller	om	

det	under	interviewet,	når	vi	taler	om	arbejdsmotivation.	Endvidere	er	der	ifølge	Fishbach	et	al	(2010)	ikke	

nogen	korrekt	måde	at	give	feedback	på.	Hvilken	form	for	feedback,	der	er	mest	optimal,	afhænger	af	en	
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række	interne	og	eksterne	faktorer	i	situationen,	hvor	erfaring	er	én	af	parametrene	(Fishbach	et	al.,	2010).	

Nedenstående	opsummering	vil	konkludere	på	motivationstendensen	anerkendelse	og	feedback.	

	

OPSUMMERING	MOTIVATIONSTENDENS	2	

I	model	10	ovenfor	konkluderes	det,	at	de	studerende	alle	er	motiveret	af	anerkendelse	og	feedback.	De	

ser	feedback	som	en	anerkendelse	for,	at	de	er	på	rette	vej,	og	de	ønsker	derfor	at	modtage	negativ	feed-

back.	Dette	underbygges	gennem	Hackman	og	Oldhams	psykologiske	tilstand:	Viden	om	hvordan	man	kla-

rer	sig.	Denne	tilstand	er	koblet	med	teoriens	feedbackelement.	Det	er	derfor	afgørende,	at	de	studerende	

får	muligheder	 for	 specifik	 feedback	 i	 deres	 fremtidige	 jobs,	 da	 dette	 hænger	 sammen	med	 deres	 indre	

motivation.	

	

Konsulenterne	fra	K1	er	ligeledes	motiveret	af	feedback.	De	er	oplært	til	at	modtage	og	give	feedback,	og	

de	ser	negativ	feedback	som	en	håndsrækning	til	videre	at	opnå	deres	mål.	Hermed	er	konsulenterne	med-

skabende	til	 feedbackkulturen,	 idet	de	ønsker	at	 forbedre	deres	præstationer.	Feedback	hos	K1	består	af	

forskellige	elementer:	Løbende	feedback	i	forbindelse	med	projekterne,	samt	14-dages	og	halvårlige	evalu-

DE STUDERENDE K1 K2

Tendens 2  
Feedback

Tendens 2 
Feedback

Tendens 2  
Feedback

Har brug for anerken 
ĚĞůƐĞ͕�ŶĊƌ�ĚĞƚ�ŬŽďůĞƐ�Ɵů�
ĞŶ�ƉƌčƐƚĂƟŽŶ

&ĞĞĚďĂĐŬ�Ğƌ�ŵŽƟǀĞƌĞŶĚĞ�
ŶĊƌ�ĚĞƚ�ŬŽďůĞƐ�Ɵů�ĂƌďĞũĚƐ
ŽƉŐĂǀĞƌ�ŽŐ��ƌŽůůĞŶ

EĞŐĂƟǀ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�Ğƌ�
ůŝŐĞůĞĚĞƐ�ŵŽƟǀĞƌĞŶĚĞ�
ŚǀŝƐ�ĚĞƚ�Ğƌ�ŬŽďůĞƚ�Ɵů�ĚĞ�
studerendes læring

&ĞĞĚďĂĐŬ�ŵŽƟǀĞƌĞƌ�
konsulenterne meget

Mange former for feed-
ďĂĐŬ͘�,ǀĞƌ�ϭϰ͘�ĚĂŐ͕�ŵĊŶ-
ĞĚůŝŐĞ�ƐƵĐĐĞƐ�ĨĞũƌŝŶŐĞƌ͕ �
ŚĂůǀĊƌƐĞǀĂůƵĞƌŝŶŐ͘�

<ŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�ŵŽƟǀĞƌĞƐ�
ŽŐƐĊ�ĂĨ�ŶĞŐĂƟǀ�ĨĞĞĚďĂĐŬ͘��
�ĞƩĞ�ŵƵůŝŐŐƆƌ�ƐƚĞũů�
ůčƌŝŶŐƐŬƵƌǀĞ͘

&ĞĞĚďĂĐŬ�ŬŽďůĞƚ�Ɵů�<ϭƐ�
transparente system 
;ůƆŶĨŽƌŚŽůĚ�Ͳ�ƟƚĞůͿ���ƌƵŐĞƐ�
Ɵů�Ăƚ�ŽƉůčƌĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�
i samme retning

Anerkendelse eller 
ĨĞĞďĂĐŬ�ŶčǀŶĞƐ�ŝŬŬĞ�ĂĨ�
konsulenterne

Får feedback fra kunder i 
stedet

�ŝƌĞŬƚƆƌĞŶ�ĨŽƌƚčůůĞƌ�
konsulenterne modtager 
ƉŽƐŝƟǀ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�ŚǀĞƌ�ϲ͘�
måned

Konsulenternes erfaring 
ŐƆƌ�Ăƚ�ĚĞ�ŝŬŬĞ�ďĞŚƆǀĞƌ�
feedback i samme grad 
som de studerende og 
konsulenterne fra K1

MODEL 10



	 90	

eringer.	Derudover	benytter	K1	 sig	af	månedlige	møder,	hvor	de	 fejrer	 fælles	 successer,	hvilket	 fremmer	

det	sociale	fællesskab.	Feedbackprocesserne	er	transparente,	strukturerede	og	hænger	sammen	med	kon-

sulenternes	kompetenceudvikling	samt	lønforhold,	hvilket	betyder	at	de	konstant	arbejder	imod	nye	speci-

fikke	og	vanskelige	mål.	Dette	underbygges	af	målsætningsteorien,	som	fastslår	at	specifikke	og	vanskelige	

mål,	sammen	med	feedback,	er	med	til	at	motivere	individet.		

	

Hos	 K2	 italesætter	 konsulenterne	 ikke	 behovet	 for	 feedback	 i	 forbindelse	med	 deres	 arbejdsmotivation.	

Direktøren	(Nete)	begrunder	det	manglende	behov	med,	at	de	ikke	behøver	feedback	på	samme	måde	som	

mindre	 erfarne	 konsulenter.	 Hun	 fortæller	 videre,	 at	 konsulenterne	 dog	 stadig	 har	 behov	 for	 feedback.	

Derfor	 fokuserer	Nete	på,	at	give	konsulenterne	positiv	 feedback.	Det	kan	 ikke	 fastslås,	hvilken	tilgang	til	

feedback,	der	er	bedst,	fordi	det	afhænger	af	de	enkelte	situationer.	Fiscbach	et	al	(2010)	beskriver	dog	en	

tendens	til,	at	uerfarnes	motivation	forbedres	gennem	positiv	feedback,	og	erfarnes	motivation	forbedres	

gennem	negativ	feedback.	Derfor	er	de	tre	respondentgruppers	behov	for	feedback	forskellig,	alt	efter	hvil-

ken	livsfase	respondenten	befinder	sig	i.	Efter	analyse	af	anerkendelse	og	feedback	vil	vi	i	næste	motivati-

onstendens	analysere	respondenternes	arbejdsmotivation	for	at	indgå	i	sociale	fællesskaber.		

5.3	FLOKDYR	ELLER	LONELY	WOLFS	

I	forrige	afsnit	viser	analyse	af	anerkendelse	og	feedback	at	respondenterne	har	forskellige	behov,	alt	efter	

erhvervserfaring	og	hvilken	 livsfase	de	befinder	 sig	 i.	Dette	 fører	 os	 videre	 til	 sidste	del	 af	 analysen.	Her	

undersøges,	 hvorledes	 respondenterne	motiveres	 af	 at	 indgå	 i	 sociale	 fællesskaber	 i	 en	 arbejdskontekst.	

Det	sociale	fællesskab	er	sidste	motivationstendens	i	analysen.	Viden	om	betydningen	af	det	sociale	fælles-

skab	i	konsulenthusene,	skal	hjælpe	os	med	at	svare	på	forskningsspørgsmålet,	nærmere	betegnet	hvad	der	

har	betydning	for	potentielle	og	nuværende	konsulenters	arbejdsmotivation.		

	

Empirien	viser	at	både	de	studerende	og	konsulenter	fra	begge	huse,	ser	sig	selv	som	en	del	af	forskellige	

sociale	grupper.	Dog	lægger	de	studerende	og	konsulenter	fra	K1	større	vægt	på	det	sociale	og	dets	betyd-

ning,	i	forhold	til	arbejdsmotivation.	Hos	K2	føler	konsulenterne	sig	ikke	motiveret	af	at	være	sociale	med	

deres	kollegaer.	På	et	personligt	plan	holder	konsulenterne	af	hinanden,	og	deres	forhold	rækker	flere	år	

tilbage.	I	højere	grad	motiveres	konsulenterne	fra	K2	af	ansvar,	fleksibilitet	og	frihed,	og	forstår	sig	selv	ud	

fra	 et	 individperspektiv.	Herved	undersøger	 dette	 afsnit,	 hvorfor	 de	 studerende	og	 konsulenterne	 fra	 K1	

motiveres	af	at	indgå	i	sociale	grupper	på	arbejdspladsen,	mens	konsulenterne	fra	K2	ikke	gør.		
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Denne	analyse	af	om	respondenterne	motiveres	af	at	 indgå	 i	et	arbejdsmæssigt	 socialt	 fælleskab,	under-

støttes	af	Haslam	et	als	 videnskabelige	artikel	om	social	 identitet.	Haslam	et	al	 fremhæver	at	mennesket	

ikke	kun	motiveres	af	 individuelle	behov,	som	påvist	af	flere	tidligere	behovsteorier,	heriblandt	Herzbergs	

To-faktor	teori.	Tidligere	argumenterede	behovsteoretikere	for,	at	arbejdsmotivation	først	og	fremmest	var	

drevet	af	det	individuelle	jeg	(Haslam	et	al.,	2000).	Haslam	et	al	bygger	videre	på	behovsteorierne,	og	ser	

ydermere	at	individet	kan	motiveres,	ud	fra	en	social	identitet.	Individet	vil	i	givet	fald	identificere	sig	med	

gruppen	og	derfor	i	højere	grad	være	motiveret	af	gruppens	udvikling	(Haslam	et	al.,	2000).	

	

Mennesket	kategoriserer	sig	selv	på	forskellige	abstraktionsniveauer.	Teorien	opdeler	individets	kategorise-

ring	af	selvet	(Selvkategorisering),	efter	i	hvilken	grad	det	er	den	individuelle	eller	gruppemæssige	identitet,	

som	er	fremtræden.	Valg	af	kategorisering	af	selvet	har	en	direkte	indvirkning	på	individets	adfærd,	fordi:	

”Amongst	other	things,	this	is	because	self	categorisation	plays	a	central	role	in	the	determining	which	ne-

eds	it	is	that	any	behaviour	attempts	to	satisfy”	(Haslam	et	al.,	2000:3).		

Social	identitet	er	et	ekstra	lag	på	behovsteorierne,	som	supplerer	til	at	mange	gruppemæssige	arbejdsmil-

jøer	 og	 vigtige	 organisatoriske	 forbedringer	 kan	 fordre	 arbejdsmotivation.	 Sandsynligheden	 for	 at	 social	

identitet	er	fremtræden,	forstærkes	når	arbejdspladsen	prioriterer	sociale	behov	(Haslam	et	al.,	2000).				

Teorien	 undersøger	 sammenhængen	 mellem	 social	 identitet,	 selvkategorisering	 og	 arbejdsmotivation.	

Haslam	et	al	tager	udgangspunkt	i,	at	individets	behov	og	motivation	er	et	udtryk	for	dets	forventninger	til	

selvet.	Derfor	klarlægges	selvet	og	individets	selvkategorisering	først,	før	der	kan	redegøres	for	arbejdsmo-

tivation.	 Motivation	 er	 derfor	 kontekstafhængig	 og	 kan	 forandres	 i	 takt	 med	 ændringer	 i	 konteksten	

(Haslam	et	al.,	2000).			

5.3.1	De	studerende	ønsker	socialt	fællesskab	

Otte	ud	af	ni	studerende	fortæller,	at	de	er	motiveret	af	et	godt	socialt	arbejdsmiljø.	Alle	studerende	har	

haft	studiejobs,	og	bygger	deres	ønske	om	at	indgå	i	en	social	gruppe,	ud	fra	deres	tidligere	erhvervserfa-

ringer:		

	

”Det	betyder	mega	meget.	Det	var	faktisk	også	dét,	som	jeg	synes	var	forfærdeligt	dengang	med	Carré.	[…]	

Jeg	stod	jo	i	den	forretning	relativt	meget	alene	og	om	eftermiddagen,	så	kom	medarbejderne	[…].	Jeg	glæ-

dede	mig	bare	til	der	kom	nogen,	så	jeg	havde	nogle	kollegaer	og	ikke	bare	administration	og	chefer	at	

snakke	med.	Det	er	vildt	rart	med	Birger	[Christensen].	[…]	Der	er	nogle	kollegaer,	og	der	er	noget	socialt,	

og	det	synes	jeg	bare	er	mega	vigtigt.”	(Sarah,	ST:12)	
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”Det	[sociale	fællesskab]	tror	jeg	vil	få	rigtig	stor	betydning.	Jeg	tror	også	det	er	derfor	jeg	er	rigtig	glad	for	

der,	hvor	jeg	er	nu.	Jeg	synes	egentlig,	det	er	begyndt	at	være	en	lille	smule	kedeligt	at	sælge	de	tilbud	her,	

men	det	er	så	god	en	arbejdsplads.	Jeg	har	så	gode	kollegaer,	og	har	en	sindssygt	god	chef.	Det	betyder	

rigtig,	rigtig	meget.	Jeg	tror	også	det	var	derfor,	jeg	blev	på	Jensens	[Bøfhus],	så	længe.	Der	var	det	igen	

ikke	en	særlig	god	ledelse.	Det	var	nok	også	derfor	jeg	stoppede.	Men	til	gengæld	var	der	jo…	Der	havde	

man	de	her	80	mennesker	omkring	sig,	som	alle	var	glade	og	unge	og	søde	og	rare.	Det	var	dejligt.	Jeg	tror	

det	betyder	meget.	Jeg	kunne	godt	finde	på	at	sige	op,	hvis	det	sociale	ikke	var	godt.”	(Mille,	ST;6)	

	

De	studerende	vægter	det	sociale	fælleskab	på	arbejdspladsen	højt,	og	det	kan	opveje	arbejdsopgaver,	der	

ikke	udfordrer	dem.	Underbygges	empirien	med	teorien	om	social	identitet,	fortolkes	det	at	Sarah	og	Mille	

kategoriserer	sig	selv	med	gruppen	af	kollegaer	på	deres	arbejdspladser.	Kategoriseringen	indikerer	hvilke	

behov	og	adfærd	de	vil	have	på	en	fremtidig	arbejdsplads.	Flere	af	de	studerende	peger	på	det	sociale	fæl-

leskab,	som	det	vigtigste	behov,	når	det	kommer	til	deres	arbejdsmotivation:		

	

”Lige	nu	vil	jeg	meget	hellere	få	en	lav	løn,	men	arbejde	med	nogle	mennesker,	med	en	sjov	arbejdsplads	

med	noget	socialt	liv	[…]	Og	der	tror	jeg	virkelig	det	handler	om…	helt	klart	det	sociale	på	arbejdspladsen.	

Det	er	også	noget	af	grunden	til	at	jeg	søger	konsulentvejen.	Der	er	rigtig	mange	nyuddannede	unge	med-

arbejdere,	friske,	yder	en	indsats	sammen	med	energiniveau.	Det	tror	jeg	er	vigtigt,	at	jeg	føler	den	her	so-

ciale	gnist.”	(Gry,	ST:8)	

	

Grys	 forestillinger	bygger	på	hendes	behov	 for	at	 indgå	 i	 sociale	 relationer.	Hun	ser	endvidere,	at	hun	vil	

blive	motiveret	 i	 sit	 fremtidige	 arbejde,	 hvis	 der	 er	 en	 fremtræden	 social	 identitet	 i	 den	 organisatoriske	

kontekst.	Peter	beskriver	også	et	ønske	om	at	indgå	i	en	social	gruppe	på	sin	fremtidige	arbejdsplads:		

	

”Der	slog	det	mig	egentlig,	hvor	meget	det	betød	for	mig	med	kultur.	De	mennesker	man	er	sammen	med.	

Man	trives,	man	har	det	sjovt.	[…]	Når	man	skal	arbejde	så	mange	timer.	Hvis	man	skal	sidde	der	med	sådan	

nogle	tørre	kiks,	det	bliver	en	lang	dag	[…]	Kultur	vil	jeg	kigge	rigtig	meget	efter.	Jeg	kunne	slet	ikke	se	mig	

selv	arbejde	i	McKinsey	f.eks.,	for	de	mennesker	jeg	mødte	derfra,	og	den	måde	de	arbejder	på,	det	kunne	

jeg	ikke	forestille	mig.”	(Peter,	ST:7)	

	

Den	sociale	relation	er	vigtig	for	Peters	arbejdsmotivation.	Han	kan	ikke	identificere	sig	med	konsulenter	fra	

McKinsey,	og	har	en	meget	klar	ide	om,	hvilken	form	for	social	gruppe	han	ønsker	at	indgå	i.	Den	mening	

han	har	skabt	af	Mckinseys	ansatte	er	negativ,	og	han	kan	derfor	ikke	identificere	sig	selv,	i	en	social	gruppe	
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fra	denne	virksomhed.	Fordi	Peter	er	motiveret	af	netop	at	kunne	indgå	i	sociale	grupper,	vil	dette	have	en	

betydning	for	hvilket	konsulenthus	han	vælger.		

	

De	studerende	forestiller	sig,	at	de	vil	kategorisere	sig	selv,	ud	fra	en	social	 identitet,	på	deres	fremtidige	

arbejdsplads.	At	være	en	del	af	et	socialt	fællesskab,	vil	have	betydning	for	de	studerendes	arbejdsmotiva-

tion.	Derved	kan	det	antages,	at	de	studerende	i	en	fremtidig	stilling,	vil	kategorisere	sig	selv,	som	en	del	af	

en	social	gruppe.	Deres	fremtidige	organisation,	vil	også	have	betydning	for,	hvordan	de	studerende	kate-

goriserer	sig	selv.	De	studerendes	villighed	til	at	indgå	i	sociale	fælleskaber	samt	virksomheders	fokus	her-

på,	vil	have	betydning	for	de	studerendes	fremtidige	arbejdsmotivation.		

5.3.2	Civilisationen	i	Konsulenthus	1	

”Så	længe	der	er	en	ret	god	dynamik,	og	man	ligesom	er	’in	it	together’,	så	kan	det	hjælpe	utroligt	meget	på	

vej.	Det	er	fuldstændig	afgørende.	Og	det	er	egentlig	en	ting,	som	skræmmer	mig	en	lille	smule	ved	at	skifte.	

Der	er	også	andre	ting,	men	det	der	med,	at	man	ikke	får	den	der	teamdynamik,	og	man	ikke	har	den	der	

følelse	af,	at	vi	lidt	er	sammen	om	det.	Også	selvom	det	ikke	altid	er	det	sjoveste,	når	vi	sidder	og	spiser	

aftensmad,	så	er	der	i	hvert	fald	den	der	følelse	af	fællesskab	med	andre,	som	også	på	hver	deres	måde	er	

ret	dygtige.	Det	er	sindssygt	motiverende.”	(Jens,	K1:9)	

	

”Tilbage	til	mit	oprindelige	valg	af	[K1].	Det	er	bare	grundet	de	mennesker	jeg	mødte,	og	de	værdier	de	ud-

sendte.	[…]	Du	kan	få	nogle	super	cool	jobs	uden	for	denne	her	verden	også,	så	til	gengæld	har	man	det	

skide	svært	med	at	finde	et	andet	sted,	hvor	du	har	det	så	fedt	med	dine	kollegaer.	Det	tror	jeg	ikke,	der	er	

ret	mange	andre	brancher	du	kan.	Det	der	tætte	sammenhold	og	at	du	virkelig	får	venner	for	livet.	Og	folk	

der	vil	dig,	og	ikke	bare	at	du	er	en	kollega,	så	jeg	tror	på	den	måde	altså.	Det	er	min	motivation	for	at	være	

her,	og	for	at	lægge	de	ekstra	timer	og	lægge	den	ekstra	indsats.”	(Ane,	K1:12)	

	

Det	sociale	fællesskab	fylder	meget	hos	K1	og	samtlige	konsulenter	lægger	vægt	på	vigtigheden	af	det	soci-

ale	 fællesskab	 for	deres	motivation.	Ovenstående	to	citater	er	valgt	da	de	giver	en	 fornemmelse	af,	hvor	

stærkt	 fællesskabet	 er.	 På	 hver	 sin	måde	 fortæller	 Jens	 og	 Ane,	 at	 det	 sociale	 fællesskab	 er	 den	 største	

grund	til,	at	de	arbejder	så	mange	timer	(se	afsnit	4.2.2).	Så	længe	konsulenterne	er	’in	it	together’,	har	de	

intet	imod	ikke	at	komme	hjem	til	aftensmad.	Derudover	udtrykker	de	samtidig	en	bekymring	for,	hvis	de	

en	dag	skal	søge	job	et	andet	sted.	Bekymringen	går	på,	at	de	ikke	kan	finde	et	lignende	fællesskab	uden	for	

K1.		
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Vi	oplever	at	flere	fortæller	historier	om	konsulenter,	der	forlader	K1	i	en	periode,	men	vender	tilbage	på	

grund	af	det	sociale	fællesskab.	Christoffer	har	selv	haft	en	mellemperiode	hos	en	anden	organisation:			

	

”Jeg	kendte	nogle	der	arbejdede	i	K1.	Jeg	mødte	dem	til	events	på	CBS.	Blev	fanget	af	det	der,	altså	det	er	

sådan	lidt	’Band	of	Brothers’9.	Du	aftjente	din	værnepligt,	så	leverer	du	et	projekt.	og	det	kan	være	at	du	

lægger	en	masse	timer	i	de	uger	og	det	kan	være	hårdt	og	kynisk,	men	omvendt	har	du	nogle	røverhistorier	

bagefter:	’Kan	du	huske	da	vi	sad	i	Tønder	’in	the	middle	of	nowhere’	og	bare	bankede	slides?´	Så	det	har	

nok	været	mere	dét,	der	har	drevet	mig	ind	i	det,	og	også	drevet	mig	tilbage	i	det.”	(Christoffer,	K1:5)	

	

Christoffer	kan	ikke	undvære	’Band	of	Brothers	følelsen’,	hvor	konsulenterne	arbejder	hårdt	for	at	aftjene	

deres	 værnepligt,	 men	 til	 gengæld	 kan	 fortælle	 røverhistorier	 og	 nyde	 det	 tætte	 fællesskab.	 Christoffer	

bekræfter	Jens	og	Anes	bekymring	om,	at	skulle	undvære	det	sociale	fællesskab,	idet	han	er	vendt	tilbage	

til	K1	grundet	hans	savn	til	 sammenholdet.	Han	vendte	 tilbage	til	 trods	 for,	at	han	måtte	gå	ned	 i	 løn	og	

arbejde	flere	timer	(Christoffer,	K1:9).		

	

Hos	 K1	 er	 konsulenternes	motivation	 sammenkoblet	 til	 det	 sociale	 fællesskab,	 fordi	 de	 kategoriserer	 sig	

selv	ud	fra	en	social	identitetsfølelse.	Et	element	som	kendetegner	en	stærk	fremtræden	social	identitet,	er	

når	medarbejdere	 i	højere	grad	opbygger	deres	motivation	 sammen	med	andre,	 i	 samme	sociale	gruppe	

(Haslam	et	al.,	2000).	Teorien	kan	bruges	til	at	underbygge,	hvorfor	konsulenterne	i	K1	arbejder	så	mange	

timer.	 Det	 stærke	 fællesskab	 og	 den	 fremtrædende	 sociale	 identitet,	 betyder	 at	 de	 derfor	 tilsidesætter	

deres	individuelle	behov	for,	hvad	der	er	bedst	for	gruppen.		

	

Ifølge	 Haslam	 et	 al	 (2000)	 er	 komparativ-	 og	 normativ	 tilpasning	 to	 elementer	 i	 teorien,	 der	 er	medbe-

stemmende	til	 i	hvor	høj	grad	den	sociale	identitet	er	fremtræden.	Tilpasningen	omhandler	sammenhæn-

gen	 mellem	 et	 individs	 selvkategorisering,	 og	 dets	 subjektive	 forståelse	 af	 omgivelserne	 (Haslam	 et	 al.,	

2000:325).	Komparativ	tilpasning,	beskriver	hvordan	individet	ser	sig	selv	i	en	given	virksomhed,	fra	et	me-

ta-perspektiv.	Tilpasningsgraden	vurderer,	hvor	fremtræden	individets	sociale	identitet	er,	og	hvorvidt	det	

identificerer	sig	med	en	indre	eller	ydre	gruppe.	Den	indre	gruppe	kan	være	kollegaer	med	samme	titel,	og	

samme	arbejdsopgaver,	og	den	ydre	gruppe	kan	betegnes	mere	overordnet,	 som	kollegaer	 fra	 individets	

organisation.	Er	individets	sociale	identitet	fremtræden,	vil	det	beskrive	sig	selv,	som	et	gruppemedlem	af	

																																																								
9	Band	of	Brothers	(Kammerater	i	krig)	er	en	tv	serie	om	2.	verdenskrig.	
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en	indre	gruppe.	Hvis	den	sociale	identitet	ikke	er	fremtræden	vil	udgangspunktet	være,	at	individet	beskri-

ver	sig	selv	mere	overordnet,	og	som	en	del	af	en	ydre	gruppe	(Haslam	et	al.,	2000).		

	

Den	normative	tilpasning	opstår	når	spændet	mellem	individets	selvkategorisering	(komparative	tilpasning)	

og	 den	 stimuli	 det	 bliver	 præsenteret	 for,	 er	 i	 overensstemmelse.	 Hvis	 de	 forventede	 forestillinger	 ikke	

imødekommes	hos	 individet,	 vil	den	 sociale	kategorisering	 ikke	være	 til	 stede	 (Haslam	et	al.,	 2000).	Ofte	

identificerer	individet	sig	selv	med	den	indre	gruppe	frem	for	den	ydre	gruppe,	hvis	forskellen	mellem	de	to	

grupper	er	større,	end	forskellen	mellem	individerne	i	den	indre	gruppe.	Omvendt	identificerer	individet	sig	

selv	som	medlem	af	en	ydre	gruppe,	hvis	 forskellen	mellem	grupperne	er	mindre,	end	 forskellen	mellem	

personerne	i	den	indre	gruppe.	En	præmis	under	den	komparative	tilpasning	er,	at	sandsynligheden	for	at	

individet	identificerer	sig	med	den	indre	gruppe,	er	større	hvis	virksomheden	fokuserer	på	ekstern-	fremfor	

intern	konkurrence	(Haslam	et	al.,	2000).		

	

I	afsnit	4.1.1.2	beskrives	den	høje	grad	af	transparens	hos	K1,	som	bevirker	at	der	er	en	sund	intern	konkur-

rence	i	organisationen.	Dermed	antages	det	at	K1	fokuserer	mere	på	ekstern,	end	intern	konkurrence,	hvil-

ket	ifølge	Haslam	et	al	(2000),	kan	tilskynde	en	stærk	social	fællesskabsfølelse.	Dette	betyder	at	graden	af	

transparens	er	med	til	at	skabe	et	fællesskab,	da	den	bevirker	en	sund	intern	konkurrence,	hvorfor	der	en	

mere	fremtræden	social	identitet	i	K1.	Vi	vil	i	næste	underafsnit	uddybe	den	sociale	identitet	i	K1.	

	

5.3.2.1	Konsulenterne	fremmer	civilisationen	

Fem	ud	af	seks	konsulenter	fra	K1,	er	startet	direkte	efter	færdiggjort	uddannelse.	Konsulenterne	har	der-

for	tidligt	i	deres	arbejdsliv	været	igennem	en	standardiseret	oplæringsproces.	Oplæringen	har	bevirket	at	

konsulenterne	 er	 en	 homogen	 gruppe,	 som	 arbejdsmæssigt	 deler	 mange	 fælles	 værdier.	 Vi	 fortolker	 at	

konsulenterne	i	K1	identificerer	sig	selv	som	en	del	af	en	indre	gruppe,	fordi	de	i	K1	fokuserer	mere	på	eks-

tern	end	intern	konkurrence.	Konsulenterne	i	K1	er	en	homogen	gruppe,	hvilket	gør	at	de	kan	identificere	

sig	mere	med	hinanden.	Dette	betyder	at	de	i	højere	grad	identificerer	sig	som	en	del	af	en	indre	gruppe.	

Dette	er	med	til	at	skabe	en	høj	komparativ	tilpasningsgrad,	som	er	med	til	at	forstærke	den	sociale	identi-

tet.	Ydermere	har	K1	en	strategi	om	at	fremme	det	sociale	fællesskab.	Konsulenterne	hos	K1	omtaler	deres	

organisation	som	en	civilisation,	hvilket	afspejles	i	K1s	egen	organisationsbeskrivelse:	

		

”We	are	not	an	organisation.	We	are	a	collective,	a	civilisation.	A	movement	og	many.	Our	civilisation	is	

built	on	trust	–	in	the	people	we	work	with,	in	their	intentions,	abilities	and	their	worth	as	human	beings.”	

(Intern	information	fra	K1)	
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Beskrivelsen	viser,	hvordan	der	hos	K1	er	fokus	på	at	skabe	et	socialt	fællesskab.	Det	er	ikke	kun	en	organi-

sation,	men	en	civilisation	som	er	bygget	op	af	konsulenterne	selv.	Beskrivelsen	og	strategien	virkeliggøres,	

idet	flere	konsulenter	italesætter	ordet	civilisation	under	interviewene,	og	er	med	til	at	videreformidle	or-

ganisationsbeskrivelsen:		

	

”Altså	man	er	ikke	bare	konsulent,	der	skal	med	på	projekter.	Man	skal	også	være	med	til	at	bygge	den	her	

civilisation.	Man	er	med,	og	man	har	en	indflydelse.	Allerede	som	intern,	var	jeg	med	til	at	levere	inputs	til	

vores	strategi.	Jeg	kender	ingen	steder,	hvor	man	spørger	studentermedhjælperne:	’Hvad	tænker	I	om	vores	

strategi?’.”	(Markus,	K1:3)	

	

Teorien	underbygger	vores	fortolkning	om,	at	K1	ønsker	at	skabe	en	fælles	social	 identitet	som	går	 forud	

for	 de	 individuelle	 behov.	Markus	 fortæller	 hvordan	 konsulenterne	 er	med	 til	 at	 opbygge	 civilisationen.	

Hermed	opnås	et	fælles	tankesæt	med	normer	og	værdier,	som	blandt	andet	viser	sig,	idet	fire	ud	af	seks	af	

konsulenterne	direkte	omtaler	K1	som	civilisationen.			

	

5.3.2.2	Konsulenterne	er	’Vi’	med	Konsulenthus	1	

I	 interviewprocessen	bemærker	vi,	at	konsulenterne	 fra	K1	ofte	 formulerer	sig	med	 ’vi’,	 i	 stedet	 for	 ’jeg’.	

Vores	fortolkning	af	dette,	understøttes	af	Haslam	et	als	(2000)	teori	om	social	identitet.	Teorien	forklarer	

at	individer	der	identificerer	sig	stærkt	med	en	given	organisation,	er	mere	tilbøjelig	til	at	opfatte	omgivel-

serne,	i	overensstemmelse	med	organisationens	værdier,	ideologi	og	kultur	(Haslam	et	al.,	2000:326).		

	

”Altså	så	bliver	du	ret	meget	’vi’	i	virksomheden.	Så	hvis	du	ikke	lever	op	til	værdierne	i	virksomheden,	så	er	

det	virksomheden	der	har	svigtet.	Hvis	du	lever	op	til	værdierne,	jamen	så	er	virksomheden	alt	det	den	skal.	

På	den	måde	synes	jeg,	det	er	en	ret	cool	rolle	idet,	du	kan	være	med	til	og	forme	virksomheden	og	gøre	den	

til	det,	jeg	mener	vi	skal	være.”	(Ane,	K1:11)	

	

Ane	ser	det	som	K1s	opgave,	at	 få	konsulenterne	til	at	 føle	sig	som	en	uundværlig	del	af	konsulenthuset.	

Det	er	et	strategisk	mål	for	K1	at	opretholde,	og	videreudvikle	et	socialt	fælleskab.	Der	ses	sammenhænge	i	

empirien,	hvor	konsulenternes	 tankesæt	er	 tæt	 forbundet	med	K1s	udtrykte	værdier.	Derved	viderefører	

konsulenterne	virksomhedens	strategi,	om	at	skabe	en	fremtræden	sociale	identitet	blandt	medarbejderne.	

Dette	betyder	at	konsulenterne	i	højere	grad	motiveres	ud	fra	civilisationens	interesser	frem	for	deres	indi-

viduelle	behov.		
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	K1	lykkes	med	at	skabe	en	civilisation,	hvilket	understøttes	gennem	Haslam	et	als	(2000)	teori	om	sociale	

identitet,	og	det	faktum	at	konsulenterne	virkeliggør	den.	Virkeliggørelsen	ses	blandt	andet	idet	konsulen-

terne	taler	i	 ’Vi’,	og	ikke	jeg,	når	de	omtaler	sig	selv	i	K1.	Den	sociale	identitet	forstærkes	yderligere,	gen-

nem	konsulenternes	 interne	roller	 i	K1.	Udover	konsulenternes	projektarbejde	 i	 løbet	af	arbejdsugen,	har	

de	også	et	ansvar	for	at	bidrage	til	civilisationen	og	videreudviklingen	heraf.	Konsulenterne	fortæller	at	der	

er	forskellige	interne	roller,	som	bestemmes	efter	konsulentens	interesseområder:		

	

”Jeg	er	ansvarlig	for	vores	’employer	branding’	i	Danmark	sammen	med	Markus,	en	anden	kollega.	Så	vi	er	

overordnet	ansvarlige	for	alle	events	vi	har,	kontakter	skoler	og	det	[…]	Den	del	motiverer	også	meget,	den	

her	interne	[rolle].	Det	her	med,	at	vi	prøver	at	bygge	en	virksomhed,	og	at	man	fordeler	de	der	dele.”		

(Kristina,	K1:16)	

	

Kristina	og	Markus	har	ansvaret	for	at	tiltrække	nye	konsulenter	til	civilisationen,	ved	at	repræsentere	K1s	

værdier	udadtil.	Konsulenterne	tager	ejerskab	af	virksomhedens	værdisæt	og	opbygning,	som	er	med	til	at	

forstærke	konsulenternes	sociale	identitet.		

	

En	anden	sammenhæng	i	empirien	ses	når	alle	konsulenter	fra	K1	omtaler	deres	mentorprogram,	og	fire	ud	

af	seks	har	en	mentorrolle:		

	

”Vi	kommer	jo	lidt	ud	af	en	sådan	entreprenørånd,	og	ønsker	ikke	at	alt	der	bliver	lavet	internt,	ligesom	bli-

ver	lagt	ud	til	’House	Support’,	herude	[…]	Én	af	mine	lidt	større	roller	er,	at	være	mentor.	Som	er	en	udvik-

lingsleder,	kan	man	sige.”	(Ane,	K1:11)	

	

Fælles	for	konsulenterne	fra	K1	er,	at	de	motiveres	af	at	hjælpe	andre.	Konsulenterne	er	især	motiveret	af	

at	hjælpe	nye	konsulenter,	gennem	K1s	mentorordning.	Når	de	fortæller	om	mentorordningen	oplever	vi	

under	 interviewet	at	flere	konsulenter	 lyser	op,	og	virker	meget	 ihærdige	efter	muligheden	for	at	hjælpe.	

De	 udviser	 en	 stor	 glæde	 i	 at	 give	 virksomheden	 videre	 til	 nye	 konsulenter.	 Den	 interne	mentorordning	

forstærker	fællesskabet,	og	sørger	for	at	civilisationen	videreføres	til	nye	konsulenter.	Set	i	lyset	af	Haslam	

et	 als	 (2000)	 teori	 om	 social	 identitet,	 er	 konsulenternes	 iværksættelse	 af	 virksomhedens	 strategi	 om	et	

stærkt	fællesskab,	med	til	at	skabe	en	social	identitet	i	organisationen.		

	

Hos	K1	er	der	en	høj	grad	af	komparativ	tilpasning.	Der	er	et	ønske	i	K1,	om	at	engagere	konsulenterne	til	at	

indgå	i	et	arbejdsmæssigt	fællesskab.	Størstedelen	af	konsulenterne	starter	hos	K1,	direkte	efter	endt	ud-
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dannelse,	hvilket	danner	muligheden	for	at	skabe	en	homogen	gruppe.	Derudover	har	konsulenterne	inter-

ne	roller,	som	styrker	graden	af	den	sociale	identitet.	Dette	ses	idet	konsulenterne	italesætter	sig	selv	og	K1	

som	’Vi’.	Derudover	bidrager	virksomhedens	interne	mentorordning	til	at	konsulenternes	trivsel	forstærkes.	

De	interne	initiativer	forstærker	ligeledes	graden	af	konsulenternes	komparative	tilpasning,	og	dermed	den	

sociale	identitet.		

	

Ifølge	Haslam	et	al	(2000)	kan	den	sociale	identitet	ligeledes	påvirkes	af	den	normative	tilpasningsgrad.	Et	

afgørende	element	 inden	 for	den	normative	 tilpasningsgrad,	omhandler	menneskets	motivation	 til	 at	 re-

præsentere	sit	selv	i	et	positivt	lys.	Hermed	vil	medarbejdere	være	mere	tilbøjelige	til	at	definere	sig	selv	ud	

fra	en	social	 identitet,	 i	situationer	hvor	 individet	er	stolt	af	virksomheden	(Haslam	et	al.,	2000:325).	Den	

normative	tilpasningsgrad	bygger	delvist	på	den	komparative	tilpasning	(Haslam	et	al.,	2000),	som	er	frem-

træden	hos	K1,	og	derved	er	muligheden	for	at	en	høj	normativ	tilpasningsgrad	større.	K1	har	udviklet	sig	

eksponentielt	siden	opstarten,	og	konsulenterne	er	derfor	en	del	af	succeshistorie:	

	

”Det	er	et	eller	andet	i,	at	det	er	et	relativt	entreprenant	sted,	og	vi	vokser	meget.	Jeg	tror	vi	er	...	hvad	var	vi	

dengang..	150	eller	sådan	noget...	vi	startede	syv,	det	år	jeg	startede	fuldtid,	og	året	efter	startede	de	40.”	

(Markus,	K1:3)	

	

Dette	kan	ligeledes	påvirke	konsulenternes	selvkategorisering,	og	tydeliggøre	deres	behov	for	at	identifice-

re	sig	med	K1,	fordi	de	er	en	del	af	et	succesfuldt	konsulenthus.	Der	er	en	høj	normativ	tilpasning,	fordi	der	

er	en	sammenhæng	mellem	konsulenternes	selvkategorisering,	og	K1s	udtrykte	strategi.	Derved	er	der	en	

høj	komparativ	og	normativ	tilpasningsgrad.	Konsulenterne	i	K1	har	en	fremtræden	social	identitet,	hvilket	

påvirker	deres	arbejdsmotivation	ud	fra	et	gruppeperspektiv	positivt.		

5.3.3	–	Lonely	Wolfs	i	Konsulenthus	2	

Hos	K1	taler	konsulenterne	alle	om	fællesskabet,	og	flere	nævner	at	det	sociale	fællesskab	er	det	vigtigste	

for	 deres	 arbejdsmotivation,	 hvorfor	 de	 gerne	 arbejder	 mange	 timer.	 Derudover	 holder	 sammenholdet	

dem	fra	at	søge	væk,	og	ligeledes	er	der	flere	der	kommer	tilbage	til	K1,	efter	at	have	haft	et	andet	job.	I	

stor	 kontrast	hertil	 fortæller	 konsulenternes	 fra	K2,	 at	de	 ikke	motiveres	af	det	 sociale	 i	 konsulentrollen.	

Konsulenterne	har	det	godt	sammen,	og	ser	kollegaerne	som	familie,	men	alligevel	bliver	de	ikke	motiveret	

af	at	arbejde	sammen.	Derfor	undersøger	vi	i	dette	afsnit,	hvorfor	konsulenterne	fra	K2	ikke	motiveres	af	at	

arbejde	sammen	som	gruppe.	Nete	beskriver	grunden	til	at	hun	for	ti	år	siden	startede	som	konsulent	hos	

K2:		
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”Så	da	jeg	kom	til	K2,	så	det	der	med,	at	jeg	ikke	havde	nogle	der	refererede	til	mig,	at	jeg	bare	kunne	passe	

mig	selv,	og	gå	ud	og	gøre	det	jeg	skulle,	var	klasse.	Jeg	behøvede	ikke	have	noget	med	de	andre	at	gøre,	

jeg	var	bare	Lonely	Wolf	on	the	road,	og	det	passede	mig	så	godt.	Det	der	med	at	komme	til	fredags-øl	i	

Roskilde.	Jeg	gad	det	ikke.”	(Nete,	K2:18)	

	

Nete	har	været	tiltrukket	af	være	Lonely	Wolf	on	the	road,	hos	K2,	og	nød	at	hun	 ikke	behøvede	at	være	

social	på	arbejdspladsen.	At	være	social	på	arbejdspladsen	fortolker	vi,	er	en	livsfase	hun	tidligere	i	sin	kar-

riere	har	været	igennem.	I	dag	ønsker	hun	som	direktør,	at	ændre	den	individuelle	kultur,	som	hun	tidligere	

selv	blev	 tiltrukket	af.	Hendes	ønske	om	at	 sætte	mere	 fokus	på	 samarbejdet,	 ses	 i	 implementeringen	af	

den	nye	lønmodel	som	vist	 i	afsnit	4.1.2.1.	Vi	fortolker	at	flere	af	konsulenterne	hos	K2,	er	tiltrådt	konsu-

lenthuset	af	samme	årsag	som	Nete.	Det	ser	vi	eksempelvis	når	vi	 taler	med	konsulenterne	om	deres	ar-

bejdsrutiner:		

	

”Det	har	de	også	vidst	fra	starten,	at	jeg	havde	ikke	nogen	drøm	om,	at	skulle	sidde	fast	på	et	kontor	i	Kø-

benhavn.”	(Ellen,	K2:10)	

”Og	fleksibilitet,	nu	er	jeg	meget	drevet	af	eventyr	og	bevægefrihed,	og	jeg	har	det	meget	dårligt	med	kon-

trol	[at	blive	kontrolleret],	så	man	kan	sige	at	den	del	af	det,	passer	mig	rigtig	godt.”	(Ellen,	K2:11)	

	

”Og	så	kan	jeg	i	øvrigt	godt	lide	at	motivere	mig	selv.	Jeg	har	ikke	brug	for	én,	der	hele	tiden	skal	sidde	og	

sige	en-to-tre,	nu	tager	vi	telefonen!	Nu	skal	vi	booke	så	og	så	mange	møder	i	kalenderen.	Det	skal	jeg	nok	

gøre	uden,	at	der	er	nogen.”	(Ulrikke,	K2:12)	

	

”	Og	at	det	så	også	passer	med	det	der	med	variation,	og	det	jeg	er	drevet	af,	-	mit	behov	for	variation	og	

frihed,	og	levere	nogle	resultater,	og	gøre	en	forskel.	Det	er	min	indre	motivation,	kan	man	sige.	[…]	Det	er	

vigtigt,	at	jeg	har	friheden	og	får	ansvar.	Jeg	har	jo	aldrig	haft	et	job,	hvor	der	er	én	der	kigger	mig	over	

skulderen	og	tjekker	mig.”	(Rosa,	K2:8)	

	

Fem	ud	af	de	seks10	konsulenter	har	ikke	behovet,	eller	lysten	til	at	arbejde	på	kontoret.	De	føler	ikke,	at	de	

er	effektive	nok,	fordi	deres	kollegaers	tilstedeværelse	forstyrrer,	hvorfor	de	har	svært	ved	at	koncentrere	

sig.	Konsulenterne	er	gode	til	at	motivere	sig	selv,	og	de	behøver	ikke	kollegaernes	tilstedeværelse,	for	at	

																																																								
10	Leif	er	den	eneste	der	udtrykker	at	han	helst	så,	at	kontoret	fungerede	som	en	fælles	base,	hvor	konsulenterne	
kunne	arbejde	sammen	(Leif,	K1:11)	



	 100	

være	motiverede	til	at	arbejde.	Som	forskere	fortolker	vi	Ellen,	Ulrikke	og	Rosas	fortællinger,	som	et	udtryk	

for,	at	de	prioriterer	frihed	over	socialt	fællesskab	i	arbejdet.	Det	er	enten	eller	da	det	kan	virke	som	om,	at	

frihed	er	ensbetydende	med	at	kunne	sidde	hjemme	og	arbejde.		

	

Flere	af	konsulenterne	fokuserer	på	det	individuelle	ansvar,	fremfor	ansvaret	som	gruppe.	Dette	kan	under-

støttes	af	Ryan	og	Decis	Self	Determination	Theory	 (2000).	Ryan	og	Deci	argumenterer	 for,	at	mennesket	

har	tre	grundlæggende	behov	for	at	det	føler	sig	indre	motiveret.	Et	behov	for	kompetence,	forbundenhed	

og	autonomi.	Behovene	ses	som	afgørende	for	individets	trivsel	og	udvikling,	og	det	er	på	baggrund	af	disse	

at	SDT	er	udarbejdet	(Ryan	&	Deci,	2000:68).	Teorien	tager	udgangspunkt	i,	at	omgivelserne	nødvendigvis	

må	 studeres,	 for	 at	 kunne	 sige	 noget	 om	motivation.	 Behovet	 for	 kompetence	 skal	 kobles	 til	 følelsen	 af	

autonomi	for	at	det	leder	til	 indre	motivation	(Ryan	&	Deci,	2000).	Konteksten	i	K2	medfører	at	konsulen-

terne	i	lang	tid	har	været	vant	til	at	have	frihed	i	deres	arbejdsgange,	hvilket	direktøren	Nete	fortæller	har	

været	grunden	til	at	hun	selv	startede	i	K2.	Vi	fortolker	derfor	at	Ellen,	Ulrikke	og	Rosa	fortæller	at	de	moti-

veres	gennem	frihed	og	ansvar.	Der	er	færre	strukturer	 i	K2	(se	afsnit	4.2.2),	hvilket	gør	at	konsulenterne	

har	 frihed	 til	 at	 arbejde	 på	 den	 individuelle	måde,	 de	 finder	mest	 optimal.	 Konsulenternes	 relevante	 er-

hvervserfaring	giver	dem	en	stærk	kompetencefølelse	som	kobles	til	behov	for	autonomi	(selvbestemmel-

se),	hvilket	ifølge	Ryan	og	Deci	(1997)	gør	at	konsulenterne	i	K2	er	indre	motiveret.	Konsulenterne	i	K2	ser	

derfor	sin	arbejdsmotivation	ud	fra	et	individperspektiv.		

	

”Alle	resultater	bliver	opnået,	på	trods	af	at	der	er	et	team	og	ikke	pga.	der	er	et	team.”	(Ellen,	K2:6)	

	

Når	konsulenterne	fra	K2	italesætter	sig	selv	og	virksomheden,	omtales	individet	 i	virksomheden.	I	citatet	

forklarer	Ellen,	hvordan	de	hos	K2	opnår	deres	resultater	som	individ,	og	ikke	gennem	gruppen.	Haslam	et	

als	 teori	 kan	 underbygge	 denne	 tendens,	 hvor	 konsulenterne	 i	 højere	 grad	 kategoriserer	 sig	 selv	 som	et	

individ,	fremfor	et	gruppemedlem	i	virksomheden.	Som	før	beskrevet	er	den	komparative	tilpasning	et	ud-

tryk	for,	hvordan	et	individ	kategoriserer	sig	selv	i	en	given	gruppe.	Den	komparative	tilpasningsgrad	angi-

ver,	hvor	fremtræden	individets	sociale	identitet	er		(Haslam	et	al.,	2000).		

	

Konsulenterne	 fra	K2	har	mange	års	erhvervserfaring	 fra	 forskellige	brancher.	Konsulenterne	er	oplærte	 i	

forskellige	brancher,	og	det	kan	derfor	antages	at	de	har	forskellige	syn	på	rollen	som	konsulent.	Samlet	set	

betyder	konsulenternes	forskelligheder	at	de	er	en	heterogen	gruppe.	Dermed	identificerer	konsulenterne	

sig	ikke,	som	en	del	af	en	indre	gruppe.	For	konsulenterne	i	K2,	vil	en	indre	gruppe	bestå,	af	andre	konsu-
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lenter	 som	har	en	 lignende	 titel	og	arbejdsopgaver	 (givet	 rolle,	 se	afsnit	 4.1.2).	Derimod	 tæller	den	ydre	

gruppe	i	K2	også	ledelsen	og	bestyrelsen,	som	er	en	del	af	samme	organisation,	men	har	andre	titler.		

Fordi	gruppen	er	heterogen	ser	konsulenterne	ikke	sig	selv,	som	en	del	af	den	indre	konsulentgruppe.	Det	

kan	underbygges	af	Haslam	et	als	(2000)	beskrivelse	af	komparativ	tilpasning.	Forskellen	er	større	mellem	

konsulenterne	i	den	indre	gruppe	hos	K2,	end	forskellen	mellem	den	indre,	og	den	ydre	gruppe.	Derfor	er	

den	komparative	 tilpasning	 lav	hos	K2,	hvilket	mindsker	muligheden	 for	en	 fremtræden	sociale	 identitet.	

Hvis	den	sociale	identitet	ikke	er	fremtræden,	vil	udgangspunktet	være,	at	individet	beskriver	sig	selv	mere	

overordnet,	og	som	en	del	af	en	ydre	gruppe	(Haslam	et	al.,	2000).	Derfor	ses	det	at:	”Alle	resultater	bliver	

opnået,	på	trods	af	at	der	er	et	team	og	ikke	pga.	der	er	et	team.”	(Ellen,	K2:6)		

	

Ifølge	Haslam	et	al	(2000)	kan	situationer,	hvor	mennesket	ikke	identificerer	sig	med	en	indre	gruppe,	blive	

forstærket	hvis	der	er	konkurrence	i	den	indre	gruppe	(Haslam	et	al.,	2000).	Under	interviewene	oplever	vi,	

at	flere	konsulenter	beskriver	en	intern	konkurrence	i	den	indre	gruppe	hos	K2:	

	

”nu	må	vi	se	om	det	[den	nye	lønmodel]	virker,	men	som	jeg	synes	gav	mere	mening,	i	stedet	for	at	vi	skulle	

konkurrere	om	kunderne.”	(Leif,	K2:11)	

	

”Det	hænger	også	sammen	med,	vi	har	så	mange	år	på	bagen	sammen.	Og	at	Nete	altid	har	været	lidt	en	

dronning,	som	har	sat	sig	i	en	dronningetrone.	Jeg	har	svært	ved	at	mærke	den	motivation	ved	at	have	hen-

de	som	leder,	fordi,	og	jeg	har	også	sagt	det	til	hende,	fordi	jeg	føler	vi	er	konkurrenter.	På	det	tidspunkt,	

hvor	vi	blev	målt	individuelt,	jamen	jeg	skulle	i	hvert	fald	nok	ligge	foran	hende,	og	omvendt	så	kunne	jeg	jo	

mærke,	at	hun	også	gerne	ville	overhale	mig.	Så	på	den	måde	har	jeg	stadig	den	der	følelse	i	mig,	at	vi	er	

konkurrenter.”	(Ulrikke,	K2:9)	

	

Leif	 fortæller	om	den	 interne	konkurrence,	der	eksisterer	 i	den	 indre	gruppe	hos	K2.	Derudover	 fortæller	

Ulrikke	om	konkurrencen	mellem	hende	og	Nete,	som	er	en	del	af	ledergruppen.	Selv	efter	Nete	er	blevet	

direktør	og	sidder	i	sin	dronningetrone,	føler	Ulrikke	sig	i	konkurrence	med	hende.	Konkurrencen	i	den	in-

dre	gruppe	betyder,	at	konsulenterne	ikke	samarbejder.	De	identificerer	derfor	ikke	sig	selv,	som	en	del	af	

den	indre	gruppe.	Dette	påvirker	også	den	 lave	komparative	tilpasningsgrad,	hvilket	gør	at	konsulenterne	

ikke	motiveres	gennem	den	sociale	identitet.		

	

En	anden	begrundelse	for,	at	konsulenterne	hos	K2	ikke	identificerer	sig	med	den	sociale	gruppe,	kan	tyde-

liggøres	med	graden	af	normativ	 tilpasning.	For	at	den	normative	 tilpasning	er	høj,	 skal	 spændet	mellem	
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individets	selvkategorisering	og	den	stimuli	individet	præsenteres	for,	være	i	overensstemmelse	(Haslam	et	

al.,	2000).		

	

”Så	ville	jeg	ønske,	at	der	var	en	tydeligere	vision	og	tydeligere	ledelse,	og	alt	mulig	andet.	Det	har	jeg	for-

søgt	at	påvirke,	det	kan	jeg	heller	ikke.	Jeg	føler	at	jeg	har	højere	ambitioner	for	[K2]	end	de	selv	har,	og	det	

har	jeg	også	bare	måtte	indse,	at	det	er	spild	af	krudt	fra	min	side.”	(Rosa,	K2:15)	

	

Som	beskrevet	i	afsnit	4.1.2.1,	kan	Rosa	ikke	identificere	sig	med	den	nye	lønmodel.	Rosa	ser	ikke,	at	hen-

des	selvkategorisering	og	den	stimuli	hun	modtager	stemmer	overens.	Ledelsens	visioner	og	mål	 for	virk-

somheden,	stemmer	ikke	overens	med	Rosas	forventninger.	Dette	påvirker	hendes	motivation	negativt,	da	

der	for	Rosa	er	en	lav	grad	af	normativ	tilpasning.		

	

En	vinkel	hvorpå	den	lave	grad	af	social	 identitet	hos	K2	kan	analyseres,	er	gennem	Haslams	et	als	(2000)	

betragtninger	om	virksomhedes	bedrifter.	K2	har	ambitioner	om	at	nå	en	årlig	omsætning	på	15	millioner	

kr.	(Nete,	K2:15),	men	de	har	svært	ved	at	opnå	disse	forventninger:	

	

”På	én	eller	anden	måde,	er	vi	en	stor	familie.	Det	er	sådan	lidt	underligt,	ikke,	på	godt	og	ondt.	Det	er	nem-

lig	et	specielt	forhold.	Og	jeg	tror	det	bunder	i,[…]	at	vi	ikke	er	en	kæmpe	succes,	og	vi	ikke	nåede	de	store	

ambitiøse	mål,	vi	gerne	ville,	så	tror	jeg	slet	ikke	det	var	noget	problem.	Men	det	er	fordi,	vi	hele	tiden	skal	

trække	lidt	i	hver	vores	ende.	Og	én	kan	måske	igennem	mange	år	ikke	have	leveret	varen,	jamen	så	tænker	

han/hun:	’Nu	laver	jeg	sgu	en	anden	strategi	for	mig	selv.	Nu	begynder	jeg	at	gå	min	egen	vej’	[…]	Vi	bliver	

frustreret	over,	at	det	ikke	lykkes.	[…]	Ja,	havde	vi	lige	kunne	knække	den	nød:	’Det	er	sådan	her	vi	skal	gø-

re’.	Så	kunne	vi	godt	følge	med	hinanden,	og	holde	op	med	at	være	’Lonely’	[Wolfs].”	(Ulrikke,	K2:14)	

	

Generelt	kan	det	siges,	at	individet	har	en	højere	normativ	tilpasningsgrad,	hvis	individet	oplever	at	organi-

sationen	klarer	sig	godt.	 Individet	er	mere	motiveret	til	at	repræsentere	selvet	 i	et	positivt	 lys	(Haslam	et	

al.,	2000).	Derfor	vil	konsulenterne	være	mere	tilbøjelige	til,	at	definere	sig	selv	som	en	del	af	en	gruppe,	

hvis	 de	er	 stolte	 af	 konsulenthusets	bedrifter.	 Konsulenterne	har	 arbejdet	 sammen	 i	mange	år,	 og	deres	

relationer	er	næsten	familiære.	De	har	ikke	levet	op	til	de	budgetmæssige	forventninger,	og	det	er	de	fru-

strerede	 over.	 Ifølge	Ulrikke	 reagerer	 konsulenterne	 ved	 at	 arbejde	 individuelt,	 og	 gå	 deres	 egne	 veje,	 i	

forsøget	på	at	opnå	de	opstillede	mål	for	virksomheden.	Den	normative	tilpasningsgrad	kan	derfor	beteg-

nes	som	lav,	fordi	konsulenternes	selvkategorisering	ikke	stemmer	overens	med	den	stimuli	de	modtager	i	

virksomhedskonteksten.		
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Den	 lave	komparative	og	normative	 tilpasningsgrad	betyder	at	den	sociale	 identitet	hos	K2	 ikke	er	 frem-

træden.	Konsulenterne	motiveres	ikke	af	følelsen	af,	at	være	en	del	af	en	gruppe	i	K2,	og	identificerer	sig	

derfor	 ikke	med	den	 indre	gruppe.	Konsulenterne	er	en	del	af	en	heterogen	gruppesammensætning,	der	

arbejder	inden	for	konkurrenceprægede	rammer.	De	arbejder	individuelt,	og	ønsker	ikke	at	være	på	konto-

ret,	hvor	de	føler	sig	forstyrret.	Derfor	er	konteksten	hos	K2,	 ikke	fordrende	for	samarbejde.	Deres	indivi-

duelle	arbejdsgange	er	sammenhængende	med,	at	deres	rolle	som	konsulent	 ikke	er	klart	defineret,	som	

vist	i	afsnit	4.1.2.	Dette	har	indflydelse	på,	at	de	har	sværere	ved	at	identificere	sig	med	den	indre	gruppe,	

hvorfor	 den	 komparative	 tilpasningsgrad	 er	 lav.	 Blandt	 konsulenterne	 er	 der	 frustration	 over	 at	 de	 ikke	

opnår	 K2s	 opstillede	 budgetmæssige	 mål.	 Frustrationerne	 får	 konsulenterne	 til	 at	 arbejde	 som	 Lonely	

Wolfs.	Haslam	et	als	(2000)	begreb	om	selvkategorisering	underbygger	at	konsulenterne	kategoriserer	sig	

selv,	ud	fra	et	individuelt	perspektiv.	Ligeledes	modtager	konsulenterne	stimuli	i	K2,	i	form	af	den	nye	løn-

model,	med	 blandende	 følelser.	 Flere	 kan	 ikke	 identificere	 sig	med	 lønmodellen,	 hvilket	 påvirker	 at	 den	

normative	tilpasningsgrad	er	lav.	Den	lave	komparative	og	normative	tilpasningsgrad	betyder,	at	den	socia-

le	 identitet	 ikke	 er	 fremtræden	 (Haslam	et	 al.,	 2000).	 Konsulenterne	motiveres	 i	 stedet	 af	 frihed,	 hvilket	

betyder	at	de	kategoriserer	sig	selv	på	et	 individuelt	niveau.	Ledelsen	er	opmærksomme	på,	at	konsulen-

terne	arbejder	individuelt	og	ønsker	derfor	at	ændre	konsulenternes	adfærd,	til	at	være	mere	gruppefoku-

seret.	Dette	ønske	ses	gennem	ledelsens	implementering	af	den	nye	lønmodel,	vis	overordnede	formål	er,	

at	fremme	samarbejdet	i	gruppen	som	vist	i	4.1.2.1.	Konsulenterne	i	K2,	motiveres	derfor	udelukkende	ud	

fra	et	individuelt	perspektiv.		

	

Der	er	en	sammenhæng	mellem	kontekst,	kategorisering	af	selvet	og	motivation.	Konteksten	kan	forandres	

over	tid,	hvilket	betyder	at	motivation	forandres	i	takt	med	konteksten	(Haslam	et	al.,	2000).	Derfor	er	det	

vigtigt	at	huske	på,	at	vores	undersøgelse	er	et	her-og-nu	billede	af	situationen	i	K2.	Den	sociale	identitet	i	

K2	kan	i	fremtiden	blive	mere	fremtræden,	hvis	konteksten	ændrer	sig.	Dermed	er	det	muligt	at	konsulen-

terne	i	K2	i	fremtiden	i	højere	grad,	vil	blive	motiveret	gennem	gruppemæssige	interesser.		

5.3.4	-	Delkonklusion	

De	 studerende	og	konsulenterne	 fra	K1	bliver	meget	motiveret	 af	 at	 indgå	 i	 sociale	 fællesskaber	 i	 en	ar-

bejdskontekst.	Konsulenterne	fra	K2	motiveres	i	stedet	ud	fra	et	individuelt	perspektiv,	hvor	frihed	og	an-

svar	er	vigtigt	 for	deres	motivation.	Ved	gennemgang	af	vores	analyse	af	den	sociale	 identitet	 i	K1	og	K2,	

bliver	 vi	 bevidste	 om	at	 analysen	 kan	 fortolkes	 som	at	 de	 sociale	 forhold	 i	 K1	 er	mere	 fordrende	 for	 ar-

bejdsmotivation,	ud	fra	et	gruppeperspektiv.	Som	forskere	undrer	vi	os	over	om	der	er	konsekvenser	ved	
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en	så	fremtrædende	social	identitet,	som	det	ses	hos	K1.	Vi	ønsker	derfor	at	sætte	analysen	lidt	på	spidsen,	

ved	at	diskutere	spørgsmålet:		

	

Kan	en	meget	stærk	fremtræden	social	identitet	være	ødelæggende	for	motivationen?	

	

Vi	 finder	det	 interessant	at	diskutere,	om	der	er	nogle	kritiske	 faldgrupper	med	en	 så	 fremtræden	social	

identitet,	som	det	ses	hos	K1.	Når	konsulenter	i	så	høj	grad	motiveres	af	fælles	interesser,	stiller	det	samti-

dig	store	krav	til	både	K1,	samt	konsulenterne	selv.	Det	kan	diskuteres,	om	der	bør	være	mere	plads	til	kon-

sulenternes	præferencer,	uden	 for	gruppen.	 I	afsnit	4.2.1	analyseres,	hvordan	ambitiøse	konsulenter	 i	de	

større	konsulenthuse,	efterspørger	muligheden	for	at	prioritere	familielivet,	ved	siden	af	rollen	som	konsu-

lent.	Derfor	er	det	vigtigt	at	der,	trods	en	fremtræden	social	identitet,	er	plads	til	individuelle	præferencer,	

som	tid	til	familien.	Også	selvom	det	ikke	er	et	gruppemæssigt	behov.	

	

Vi	ser	en	mangel	i	Haslam	et	als	(2000)	videnskabelige	artikel,	idet	den	ikke	er	mere	kritisk	over	for	hvorle-

des	en	social	 identitet	kan	være	for	 fremtræden.	For	at	underbygge	kritikken	af	den	manglende	fokus	på	

negative	konsekvenser	af	en	fremtræden	social	identitet,	undersøges	fænomenet	groupthink	bias.	Vi	ser	at	

én	af	konsekvenserne,	der	kan	opstå	ved	en	meget	fremtræden	social	identitet,	er	groupthink	bias.	Når	en	

gruppe	har	 en	 høj	 grad	 af	 samhørighed	 i	 gruppebeslutningerne,	 kan	der	 opstå	overoptimisme.	Overopti-

misme	 betegner	 en	 urealistisk	 stærk	 tro	 på	 egne	 evner,	 og	 formåen	 i	 gruppen	 (Knudsen,	 2011).	 Herved	

opstår	der	en	loyalitet	over	for	gruppen,	som	individet	er	en	del	af,	hvilket	kan	påvirke	et	gruppemedlem	til	

ikke	at	modsige	sig	gruppens	beslutning	(Janis,	1973).	Knudsen	(2011)	bygger	videre	på	Janis’	betragtninger	

og	udleder	nogle	faktorer,	der	medvirker	til,	at	groupthink	bias	opstår.	Faktorerne	kan	være,	når	gruppen	

har	en	stærk	korpsånd,	arbejder	under	tidspresserende	forhold	og	har	et	stærkt	ønske	om	at	være	konfor-

me	(Knudsen,	2011).	Hos	K1	taler	konsulenterne	meget	i	’vi’,	og	omtaler	konsulenthuset	som	en	civilisation.	

Ligeledes	arbejder	konsulenter	under	pres,	stramme	deadlines	og	høje	forventninger	om	et	konstant	højt	

præstationsniveau.	Som	tidligere	undersøgt	 i	analysen,	består	K1	 ligeledes	af	en	meget	homogen	gruppe.	

Derfor	er	der	underbyggende	sammenhænge	mellem	K1	og	Knudsens	(2011)	faktorer;	en	stærk	korpsånd,	

tidpresserende	 forhold	 og	 gruppekonformitet.	 Set	 i	 perspektivet	 af	 Knudsens	 (2011)	 faktorer,	 er	 der	 en	

risiko	for,	at	groupthink	bias	kan	opstå	hos	K1.		

	

Haslam	et	al	(2000)	bygger	videre	på	individuelle	motivationsteorier,	og	ønsker	at	bidrage	med	et	ekstra	lag	

til	hvordan	organisationer	kan	motivere	medarbejderne.	De	mener	at	individet	både	kan	motiveres,	ud	fra	

et	individuelt	og	et	gruppemæssigt	perspektiv.	Vi	vælger	at	benytte	teorien	i	analyse	af	betydningen	af	det	



	 105	

sociale	 fællesskab,	 fordi	vi	 i	empirien	fortolker,	at	vores	respondenter	motiveres	på	forskellig	vis.	Teorien	

bruges	derfor	til	at	underbygge	de	gruppemæssige	motivationsbehov,	vi	ser	hos	de	studerende	og	konsu-

lenterne	fra	K1.	Derudover	benyttes	teorien	også	til	underbygge	de	individuelle	motivationsbehov,	der	ses	

hos	konsulenterne	fra	K2.	

	

Ledelsen	hos	K2	forsøger	med	implementeringen	af	den	nye	lønmodel	(afsnit	4.1.2.1)	at	skabe	rammerne	

for	at	konsulenterne	kan	blive	mere	samarbejdsvillige	og	motivere	dem	derigennem.	Konsulenterne	bliver	

motiveret	af	 individuelle	behov,	hvilket	ovenstående	analyse	viser,	 fordi	der	er	meget	 intern	konkurrence	

mellem	konsulenterne	i	K2.	Den	interne	konkurrence	er	påvirker,	at	de	ikke	har	en	fremtræden	social	iden-

titet.	Vi	fortolker	ligeledes	som	forskere	at	betydningen	af	livsfaser	 igen	kan	have	indflydelse	på	at	konsu-

lenterne	fra	K2	ikke	motiveres	ved	at	indgå	i	et	socialt	fællesskab	i	en	arbejdskontekst.	Konsulenterne	itale-

sætter	frihed	og	ansvar	som	kriterier	for	deres	arbejdsmotivation.	Det	kan	derfor	argumenteres	om	konsu-

lenterne	har	det	på	samme	måde	som	med	manglende	behov	for	feedback.	Konsulenterne	er	langt	i	deres	

arbejdskarriere	livsfasemæssigt,	derfor	kan	behovet	for	at	indgå	i	en	gruppe	være	mindre.			

		

De	studerende	forestiller	sig	at	de	vil	blive	motiveret	af	at	være	en	del	af	et	socialt	fællesskab	i	deres	første	

job.	For	at	kunne	tiltrække	de	studerende	efter	 færdiggjort	uddannelse,	er	det	positivt	at	K2	begynder	at	

have	fokus	på	at	fremme	gruppeidentiteten.	Forsøget	på	at	fremme	gruppeidentiteten	kan	underbygges	af	

Haslam	et	al	(2000),	idet	der	er	en	sammenhæng	mellem	kontekst,	kategorisering	af	selvet	og	motivation.		

De	studerende	er	bevidste	om,	hvilke	sociale	grupper	de	ønsker	at	indgå	i.	De	forestiller	sig,	at	det	bliver	en	

stor	del	af	deres	motivation	i	deres	fremtidige	jobs.	Som	analyseret	i	afsnit	4.2.2	er	de	studerende	skeptiske	

over	for,	at	rollen	som	konsulent	betyder,	at	de	må	nedprioritere	familie	og	venner.	Der	er	derfor	en	pro-

blematik	i	at	de	studerende	fortæller	at	de	motiveres	af	at	indgå	i	et	stærkt	social	fællesskab,	men	samtidig	

ikke	vil	nedprioritere	venner	og	familie.	K1	der	er	et	større	konsulenthus,	kræver	meget	af	deres	konsulen-

ter,	hvilket	også	ses	idet	konsulenterne	må	nedprioritere	nogle	præferencer,	uden	for	arbejdet	som	familie-

livet	og	venner.	Den	fremtrædende	sociale	identitet	’erstatter’	mange	af	relationerne,	med	nye	relationer	

som	konsulenterne	ser	som	værdifulde.	K2	som	er	et	mindre	konsulenthus,	kan	tilbyde	mere	frihed	i	konsu-

lentrollen,	men	 ikke	 samme	 sociale	 fællesskab.	Det	 er	 derfor	 svært	 at	 konkludere,	 om	man	 i	 rollen	 som	

konsulent	får	en	masse	sociale	relationer,	eller	om	man	i	virkeligheden	giver	afkald	på	en	masse.	De	stude-

rende	bør	derfor	overveje,	hvor	meget	af	deres	identitet	de	er	villige	til	at	overlade	til	deres	arbejdsgiver,	i	

bestræbelserne	efter	at	blive	motiveret	gennem	et	socialt	fællesskab.		

I	næste	afsnit	vil	en	opsummering	præcisere	om	respondenterne	motiveres	af	at	 indgå	 i	et	socialt	 fælles-

skab	i	en	arbejdskontekst.			
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OPSUMMERING	MOTIVATIONSTENDENS	3	

	
Model	11	ovenfor	viser	en	opsummering	af	hvorledes	respondenterne	motiveres	af	at	 indgå	i	sociale	fæl-

lesskaber	 i	en	arbejdskontekst.	Dette	er	sidste	motivationstendens	 i	Kapitel	5	som	benyttes	til	at	besvare	

sidste	del	 af	 forskningsspørgsmålet,	 vedrørende	hvad	 respondenterne	motiveres	 af	 i	 en	 arbejdskontekst.		

De	studerende	er	tiltrukket	af	muligheden	for	at	være	en	del	af	et	socialt	fællesskab,	da	de	føler	dette	vil	

motivere	dem	i	deres	første	 job	efter	 færdiggjort	uddannelse.	Deres	fremtidige	arbejdsplads,	vil	 ligeledes	

have	en	betydning	for,	hvordan	de	studerende	kategoriserer	sig	selv.	De	studerende	skal	samtidig	overveje,	

om	deres	motivation	for	at	indgå	i	stærke	sociale	grupper,	kan	forenes	med	et	prioriteret	privatliv,	som	de	

ligeledes	ønsker.			

	

Den	opsummerende	model	 viser	 videre	at	 konsulenterne	 i	K1	 taler	meget	positivt	om	det	 sociale	 fælles-

skab,	hvilket	motiverer	dem	meget.	De	er	bange	for,	at	de	ikke	kan	finde	et	lignende	socialt	miljø,	hvis	de	

en	dag	forlader	virksomheden.	Modellen	viser	videre,	at	de	i	høj	grad	arbejder	for	gruppen	og	deres	kolle-

gaer,	hvilket	også	betyder	at	de	ikke	har	meget	fritid.	Dette	afspejles	også	i	afsnittet	om	familieliv,	hvor	det	

ses	at	der	kan	opstå	komplikationer,	mellem	konsulentrollen	og	privatlivet.	Det	sociale	 fællesskab	hos	K1	

DE STUDERENDE K1 K2

Tendens 3  
Det sociale

Tendens 3 
Det sociale

Tendens 3  
Det sociale
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MODEL 11
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prioriteres	højt	af	konsulenterne	og	K1,	hvilket	betyder	en	nedprioritering	af	andre	præferencer	uden	for	

konsulenthuset.	Hos	K1	er	der	en	høj	grad	af	social	identitet.	Virksomheden	bestræber	sig	på,	at	adskille	sig	

fra	andre	organisationer	ved	at	opbygge	en	civilisation,	som	bygger	på	et	tæt	socialt	fællesskab.	Dette	kan	

ses	i	empirien,	hvor	konsulenterne	fortæller	om	fællesskabet,	som	noget	af	det	der	motiverer	mest	i	konsu-

lentrollen.	Ydermere	er	der	hos	K1,	en	høj	komparativ-	og	normativ	tilpasningsgrad.	Fem	ud	af	seks	konsu-

lenter	er	rekrutteret	direkte	efter	endt	uddannelse.	Derefter	er	de	blevet	oplært	af	K1,	hvilket	har	medvir-

ket	til,	at	konsulenterne	er	en	homogen	gruppe.	De	mange	fælles	værdier,	er	med	til	at	skabe	en	høj	kom-

parativ	 tilpasningsgrad.	 Den	 normative	 tilpasningsgrad	 er	 også	 høj,	 idet	 der	 er	 en	 sammenhæng	mellem	

konsulenternes	selvkategorisering,	og	K1s	udtrykte	strategi.	Konsulenterne	i	K1	opnår	en	stærk	fremtræden	

social	 identitet,	og	de	motiveres	derfor	 i	høj	grad	af	elementer,	der	gavner	gruppen	frem	for	det	enkelte	

individ.		

	

Til	højre	i	modellen	ovenfor	ses	det	at	respondenterne	i	K2	ikke	er	en	del	af	en	fremtræden	social	identitet.	

Konsulenterne	er	ikke	interesserede	i,	at	arbejde	på	kontoret,	og	de	fysiske	rammer	fordrer	ikke	samarbej-

det	hos	K2.	I	stedet	motiveres	konsulenterne	af	frihed	i	deres	arbejdsgange,	og	flere	omtaler	sig	selv	som	

’Lonely	Wolf’,	hvilket	kan	være	påvirket	af	den	livsfase	de	befinder	sig	i.	Derudover	er	konsulenterne	en	del	

af	 en	heterogen	 gruppe,	 hvilket	 har	 indflydelse	på,	 at	 de	har	 svært	 ved	 at	 identificere	 sig	 som	en	del	 af	

gruppen.	Den	komparative	tilpasningsgrad	er	lav,	og	følelsen	af	at	have	en	social	identitet	er	derfor	sværere	

at	opnå.	K2	har	svært	ved	at	nå	de	mål	virksomheden	sætter,	hvilket	bevirker	en	lav	normativ	tilpasnings-

grad.	Derudover	hæmmer	den	interne	konkurrence	hos	K2,	mulighederne	for	en	fremtræden	social	identi-

tet.	Konsulenterne	i	K2,	motiveres	derfor	i	højere	grad	ud	fra	et	individuelt	perspektiv.	Initiativet	til	den	nye	

lønmodel	er	et	forsøg	fra	ledelsens	side,	på	at	fremme	den	sociale	identitet.	Øget	fokus	på	samarbejde	og	

stærke	arbejdsmæssige	relationer,	kan	derfor	fremadrettet	resultere	i	en	mere	fremtræden	sociale	identi-

tet.	Dette	kan	medvirke	til	at	konsulenterne	hos	K2,	i	fremtiden	ikke	kun	vil	blive	motiveret	ud	fra	et	indi-

vidperspektiv.	 Sidst	 i	 Kapitel	 5	 vil	 vi	 lave	 en	 analyseopsummering	 som	binder	 de	 to	 analysekonklusioner	

sammen.		
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5.4	SAMLET	OPSUMMERING	FOR	KAPITEL	4	OG	KAPITEL	5	

	

VISUEL ANALYSEOPSUMMERING - MODEL 12
DE STUDERENDE

K1

Forståelse af rollen

Hvad påvirkes forståelsen af

Tendens 1  
Lønforhold

Tendens 2 
Feedback

Tendens 3  
Det sociale

Konsulentrollen Konsulentrollen

Tendens 1 - Lønforhold

Tendens 2 - Feedback

Tendens 3 - Det sociale
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�Ŷ�,ǇŐŝĞũŶĞĨĂŬƚŽƌ�Ͳ�
,Ăƌ�ŝŬŬĞ�ƐƚŽƌ�ďĞƚǇĚŶ-
ŝŶŐ�ĨŽƌ�ŵŽƟǀĂƟŽŶĞŶ�ŝ�
første job

Påvirkning fra CBS, får 
ĚĞ�ƐƚƵĚĞƌĞŶĚĞ�Ɵů�
overvejelse om, hvad 
de er værd.

Vil gerne belønnes for 
5 års uddannelse

�Ŷ�ŚǇŐŝĞũŶĞĨĂŬƚŽƌ

>ƆŶ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�ƌĞƞčƌĚŝŐ

>ƆŶ�ƐĞƐ�ĚĞƌĨŽƌ�ƐŽŵ�ĞŶ�ƐƚčƌŬ�ŚǇŐŝĞũŶĞĨĂŬƚŽƌ͕ �ĚĂ�ĚĞ�ǀĞĚ�
ŚǀĂĚ�ĚĞ�Ğƌ�ǀčƌĚ�ŽŐ�ĮŶĚĞƌ�ƌĞƞčƌĚŝŐ

KǀĞƌŽƌĚŶĞƚ�ĞŶ�ŚǇŐŝĞũŶĞĨĂŬƚŽƌ

EǇ�ůƆŶŵŽĚĞů�ĚĞůĞƌ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ

&Žƌ�ŇĞƌĞ�ĂĨ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�ĨǇůĚĞƌ�ůƆŶĨŽƌŚŽůĚĞŶĞ�ŐƌƵŶĚĞƚ�
ŵĂŶŐůĞŶĚĞ�ƌĞƞčƌĚŝŐŚĞĚƐĨƆůĞůƐĞ�

'ĞŶĞƌĞůƚ�ůĂǀƚ�ƟůůŝĚƐŶŝǀĞĂƵ�Ͳ�ŐŝǀĞƌ�ƐƚŽƌƚ�ĨŽŬƵƐ�ƉĊ�ůƆŶŵŽĚĞů

Brug for anerkendelse, 
ŶĊƌ�ĚĞƚ�ŬŽďůĞƐ�Ɵů�ĞŶ�
ƉƌčƐƚĂƟŽŶ

&ĞĞĚďĂĐŬ�Ğƌ�ŵŽƟǀĞƌ-
ĞŶĚĞ͕�ŶĊƌ�ĚĞƚ�ŬŽďůĞƐ�Ɵů�
arbejdsopgaver- og  
rollen

EĞŐĂƟǀ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�Ğƌ�
ůŝŐĞůĞĚĞƐ�ŵŽƟǀĞƌ-
ende, hvis det er 
ŬŽďůĞƚ�Ɵů�ĚĞ�ƐƚƵĚĞƌ-
endes læring

&ĞĞĚďĂĐŬ�ŬŽďůĞƚ�Ɵů�<ϭƐ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ�ƐǇƐƚĞŵ�;ůƆŶĨŽƌŚŽůĚ�Ͳ�ƟƚĞůͿ��
�ƌƵŐĞƐ�Ɵů�Ăƚ�ƐŬŽůĞ�ŽŐ�ƚƌčŶĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�ŝ�ƐĂŵŵĞ�ƌĞƚŶŝŶŐ

&ĞĞĚďĂĐŬ�Ğƌ�ƐƚŽƌ�ŵŽƟǀĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ

Mange former for feedback - hver 14. dag, månedlige succes 
fejringer, halvårsevaluering. 

<ŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�ŵŽƟǀĞƌĞƐ�ŽŐƐĊ�ĂĨ�ŶĞŐĂƟǀ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�Ͳ��ĞƩĞ�
muliggør stejl læringskurve.

Anerkendelse eller feedback nævnes ikke af konsulenterne

Får feedback fra kunder i stedet

�ŝƌĞŬƚƆƌĞŶ�ĨŽƌƚčůůĞƌ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�ŵŽĚƚĂŐĞƌ�ƉŽƐŝƟǀ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�
hver 6. måned

Konsulenternes erfaring gør at de ikke behøver feedback i samme 
grad som de studerende og konsulenterne fra K1

�ĞŶ�ƐƚƆƌƐƚĞ�ŵŽƟǀĂƟŽŶ�
for de studerende i 
første job

Ønsker at indgå i et 
socialt fællesskab

&ƌĞŵƟĚŝŐĞ�ǀŝƌŬƐŽŵ-
heder afgørende for om 
de studerende får 
ƟůĨƌĞĚƐƐƟůůĞƚ�ĚĞƩĞ�
behov

Mindre konsulenthus

DĞŐĞƚ�ŵŽƟǀĞƌĞƚ�ĂĨ�ĚĞƚ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĨčůůĞƐƐŬĂď�ŝ�<ϭ

�ĞŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŝĚĞŶƟƚĞƚ�ŵĞŐĞƚ�ĨƌĞŵƚƌčĚĞŶ

/ƚĂůĞƐčƩĞƌ�<ϭ�ƐŽŵ�͚ĐŝǀŝůŝƐĂƟŽŶĞŶ͛�ŽŐ�ďƌƵŐĞƌ�͚ǀŝ͛

<ŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�Ğƌ�ĞŶ�ŚŽŵŽŐĞŶ�ŐƌƵƉƉĞ�Ͳ�/ĚĞŶƟĮĐĞƌĞƌ�ƐŝŐ�ŵĞĚ�
hinanden

/ŶƚĞƌŶĞ�ƌŽůůĞƌ�ŵĞĚ�Ɵů�Ăƚ�ƉƌčŐĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�Ɵů�ĞŶ�ƐŽĐŝĂů�ŝĚĞŶƟƚĞƚ

<ŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�ŬĂŶ�ůŝĚĞ�ĚĞƌĞƐ�ŬŽůůĞŐĂĞƌ�ŵĞŶ�ĚĞ�ŵŽƟǀĞƌĞƐ�
ikke af at være sociale med dem i arbejdet. 
<ŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŶĞ�ĂƌďĞũĚĞƌ�ŽŌĞ�ĂůĞŶĞ�ŽŐ�ŚũĞŵŵĞĨƌĂ
>ŽŶĞůǇ�tŽůĨƐ�Ͳ��Ğ�ƆŶƐŬĞƌ�ŵĞƌĞ�ĨƌŝŚĞĚ�ŽŐ�ĂŶƐǀĂƌ
Den heterogene konsulentgruppen er præget af intern 
konkurrence, hvilket bl.a. påvirker den lave grad af den social 
ŝĚĞŶƟƚĞƚ
<Ϯ�Ɛǀčƌƚ�ǀĞĚ�Ăƚ�ŶĊ�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĞ�ŵĊů͘�WĊǀŝƌŬĞƌ�Ɵů�ĞŶ�ůĂǀ�ŐƌĂĚ�ĂĨ�
ƐŽĐŝĂů�ŝĚĞŶƟƚĞƚ

Tendens 1 - Lønforhold

Tendens 2 - Feedback

Tendens 3 - Det sociale

K2
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I	analyseopsummeringen	 (model	12),	 ses	en	oversigt	over	de	 forskellige	 tendenser	analysen	 frembringer.	

Oversigten	viser	hvordan	vi	i	Kapitel	4	beskriver	rollerne	og	rammerne	hos	henholdsvis	K1	og	K2.	Konsulen-

terne	hos	K1	er	en	del	af	et	 større	konsulenthus	hvor	 struktur,	 løn,	 rollehierarki,	 træning	og	 feedback	er	

transparent	og	sammenkoblet.	K2	er	et	mindre	konsulenthus	med	færre	strukturer,	hvor	konsulenterne	har	

frie	 rammer,	og	rollerne	 ikke	er	klart	defineret.	Den	visuelle	opsummering	viser	 ligeledes,	at	der	er	over-

ensstemmelse	mellem	de	 studerendes	 forestillinger	og	de	 fortællinger	 konsulenterne	 fra	K1	og	K2	 frem-

bringer.	Overensstemmelsen	omhandler	forskellen	på	et	mindre	og	et	større	konsulenthus.	Derudover	for-

står	de	studerende	at	der	i	konsulentrollen	er	lange	varierende	arbejdsdage,	som	er	svært	foreneligt	med	

prioriteret	 familieliv.	De	forestillinger	de	studerende	har	om	konsulentrollen,	påvirkes	af	medstuderende,	

professorer	og	rammerne	på	CBS.	Den	forståelse	og	påvirkning	de	studerende	og	konsulenterne	har	af	ar-

bejdsrollen	og	konteksten,	har	betydning	 for,	hvordan	de	bliver	motiveret	 i	en	arbejdskontekst.	Kapitel	5	

har	tre	overordnede	motivationstendenser	hvor,	lønforhold,	feedback	og	det	sociale	fællesskab,	har	været	

omdrejningspunktet	for	respondenternes	fortolkninger	omhandlende	deres	arbejdsmotivation.		

	

Den	visuelle	opsummering	viser,	at	lønforhold	for	både	de	studerende	og	konsulenterne	fra	K1	og	K2	er	en	

stærk	hygiejnefaktor.	Analysen	bærer	 dog	præg	af,	 at	 lønforhold	 fylder	mere	hos	 konsulenterne	hos	K2,	

hvor	manglende	tillid	og	retfærdighed	 i	 lønnen,	demotiverer	flere	af	konsulenterne,	 i	henhold	til	den	nye	

lønmodel.	Den	 visuelle	 opsummering	 viser	 ligeledes	 at	 de	 studerende	 i	 høj	 grad	 efterspørger	 de	 samme	

kriterier	 for	arbejdsmotivation,	som	konsulenterne	hos	K1.	Negativ	 feedback	som	er	koblet	til	præstation	

og	 læring,	er	motiverende	 for	de	studerende	samt	konsulenterne	 i	K1.	Samtidig	er	det	sociale	 fællesskab	

det	største	motivationskriterium,	både	for	de	studerende	og	konsulenterne	hos	K1.	Konsulenterne	 fra	K2	

motiveres	i	højere	grad	af	frihed	og	ansvar.	Derudover	motiveres	de	ikke	ved	at	indgå	i	et	socialt	fællesskab	

på	arbejdspladsen.	Herved	er	bevirker	den	kontekst	og	rolle	de	studerende	og	konsulenterne	er	en	del	af	

til,	hvilke	motivationskriterier	de	har.		

	

Analyseoversigten	frembringer	et	fokus,	hvor	konsulenterne	fra	K2,	adskiller	sig	fra	de	studerende	og	kon-

sulenterne	fra	K1.	Vi	fortolker	ud	fra	motivationstendenserne,	at	konsulenterne	fra	K2	udover	en	anderle-

des	kontekst	og	arbejdsrolle	også	er	i	en	anden	livsfase	end	de	studerende	og	konsulenterne	fra	K1.	De	har	

ikke	i	samme	grad	behov	for	løbende	feedback,	og	for	at	indgå	i	en	social	gruppe,	idet	de	allerede	har	været	

igennem	denne	proces,	tidligere	i	deres	arbejdsliv.	Analyseopsummeringen	sætter	derfor	fokus	på,	at	moti-

vation	 forandres	 over	 tid,	 hvorfor	 nyuddannede	 og	mindre	 erfarne	 konsulenter	motiveres	 forskelligt	 fra	

konsulenter	med	meget	erfaring.	 Ligeledes	har	de	 forskellige	 roller	og	konteksten	som	de	studerende	og	

konsulenterne	er	en	del	af,	indvirkning	på	hvad	der	motiverer	dem	i	arbejdet.		
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HVORDAN FORSTÅR POTENTIELLE OG NUVÆRENDE MANAGEMENT KONSULENTER ROLLEN 
SOM KONSULENT INDEN FOR DERES RESPEKTIVE KONTEKST, OG HVAD PÅVIRKER DERES 

ARBEJDSMOTIVATION?

ͻ� ,ǀĂĚ�ŬĞŶĚĞƚĞŐŶĞƌ�ŬŽŶƚĞŬƐƚĞŶ�ŝ�Ğƚ�ŵŝŶĚƌĞ�ŽŐ�ƐƚƆƌƌĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚŚƵƐ͍

,ǀŽƌĚĂŶ�ƐƚĞŵŵĞƌ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ�ŽǀĞƌĞŶƐ�ŵĞĚ�ŶƵǀčƌĞŶĚĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌƚčůůŝŶŐĞƌ�
Žŵ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚƌŽůůĞŶ͍�

ͻ� ,ǀĂĚ�ƉĊǀŝƌŬĞƌ�ĚĞ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ�Žŵ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚƌŽůůĞŶ͍

ͻ� ,ǀŽƌĚĂŶ�ŵŽƟǀĞƌĞƐ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŽŐ�ŶƵǀčƌĞŶĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌ�ŝ�ĞŶ�ĂƌďĞũĚƐŬŽŶƚĞŬƐƚ͍�

ͻ

6.	KONKLUSION	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vores	forskningsspørgsmål	er	opstået	som	en	undren	over,	hvad	der	motiverer	management	konsulenter	til	

at	 arbejde	 under	 så	 komplekse	 og	 hektiske	 forhold,	 som	 kendetegner	 konsulentbranchen.	 Vores	 undren	

forstærkes	af,	at	mange	studerende,	på	trods	af	disse	vilkår,	stræber	efter	en	karriere	i	konsulentbranchen.	

Relevansen	af	vores	interesse	for	konsulentbranchen	bliver	bakket	op	af	litteratur,	der	skildrer	de	ekstreme	

forhold	 i	branchen.	Potentielle	konsulenter	har	 store	krav	 til	 konsulenthusene,	 som	skal	efterleves	 for	at	

tiltrække	og	holde	på	talentmasserne.	De	større	konsulenthuse	beretter	om	et	rekordhøjt	ansøgningstal	 i	

forbindelse	med	deres	rekrutteringsprocesser,	som	koster	dem	mere	end	nogensinde.	Der	er	dermed	be-

læg	for	relevansen	af	vores	 forskningsspørgsmål,	da	det	adresserer	en	aktuel	udfordring	 i	konsulentbran-

chen.	Dermed	er	det	stor	relevans	i	en	besvarelse	af	forskningsspørgsmålet.		

	

For	at	besvare	 forskningsspørgsmålet	har	 vi	 lavet	en	empirisk	analyse	med	udgangspunkt	 i	hermeneutik-

ken.	Dette	har	haft	betydning	 for	vores	valg	af	metode.	Empirien	er	 indsamlet	med	afsæt	 i	multiple	case	

study,	som	ses	idet	indsamlingen	af	empiri	er	opdelt	i	tre	respondentgrupper,	der	tilsammen	repræsenterer	

potentielle	og	nuværende	konsulenter.	Respondentgrupperne	består	af	23	kvalitative	 interviews.	Respon-

denterne	 tæller	 ni	 studerende,	 som	 potentielt	 kan	 blive	 konsulenter.	 Derudover	 to	 konsulentgrupper	 af	

seks	konsulenter,	hvor	den	ene	gruppe	har	tre-seks	års	konsulenterfaringer	og	den	anden	ni	års	konsulent-

erfaring.	 De	 tre	 respondentgrupper	 er	 valgt,	 fordi	 de	 befinder	 sig	 i	 forskellige	 livsfaser,	 hvilket	 har	 givet	

undersøgelsen	en	række	forskellige	nuancer.	En	omfattende	kodningsproces	af	interviewtransskriberinger-

ne	har	gjort	det	muligt	at	frembringe	relevante	tendenser,	der	kan	besvare	forskningsspørgsmålet.	Tenden-

serne	har	relevans	i	forhold	til	potentielle	og	nuværende	konsulenters	forestillinger	om	rollen	som	konsu-
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ͻ��,ǀĂĚ�ŬĞŶĚĞƚĞŐŶĞƌ�ŬŽŶƚĞŬƐƚĞŶ�ŝ�Ğƚ�ŵŝŶĚƌĞ�ŽŐ�ƐƚƆƌƌĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚŚƵƐ͍

lent,	samt	hvad	der	motiverer	dem	i	en	arbejdskontekst.	For	at	underbygge	de	empiriske	tendenser	har	vi	

sammensat	en	teoretisk	ramme.	Denne	teoretiske	ramme	har	bibragt	værktøjer	til	analyse	af	meningsdan-

nelser	 og	 organisationsroller.	 Derudover	 indeholder	 den	 teoretiske	 ramme	 forskellige	 tilgangsmåder	 til	

analyse	af	respondenternes	motivation,	herunder	behovsteorier	og	procesteorier.			

	

	

	

	

For	at	besvare	underspørgsmålet	om	hvordan	konteksten	kan	beskrives	i	et	lille	og	stort	konsulenthus,	har	

vi	 i	 første	del	af	analysen	udformet	en	empirisk	beskrivelse	af	konsulentrollen	 i	K1	og	K2.	Beskrivelsen	er	

lavet	på	baggrund	af	konsulenternes	egne	fortællinger	om	konsulentrollen	inden	for	deres	respektive	kon-

sulenthus.	K1	er	et	større	konsulenthus	med	klare	fysiske	rammer	og	strukturer.	De	fleste	konsulenter	fra	

K1	er	kommet	til	virksomheden	direkte	efter	færdiggjort	uddannelse	og	har	derefter	været	i	virksomheden	i	

mellem	tre	og	seks	år.	Konsulenterne	hos	K1	er	derfor	oplært	efter	virksomhedens	overordnede	strategi.	

Dette	ses	i	den	høje	grad	af	transparens,	som	tilskynder	en	høj	overensstemmelse	mellem	konsulenternes	

givet	og	taget	rolle,	hvilket	underbygges	af	Krantz	og	Maltz.	

	

	

K2	er	et	lille	konsulenthus,	og	rollerne	er	ikke	klart	definerede	i	organisationen,	hvor	der	heller	ikke	er	man-

ge	 strukturer	 i	 konsulenternes	daglige	 arbejde.	 Konsulenterne	har	 alle	 erfaringer	 fra	 andre	brancher	 for-

uden	minimum	ni	 års	 erfaring	 i	 konsulentbranchen.	 For	 nyligt	 har	 ledelsen	 hos	 K2	 implementeret	 en	 ny	

lønmodel	efter	et	ønske	om	forbedret	samarbejde	blandt	konsulenterne.	Den	nye	lønmodel	fylder	meget	i	

empiriindsamlingen	hos	K2,	fordi	konsulenterne	har	delte	meninger	om	den.	Ændringen	i	 lønmodelen	har	

medført	ændringer	i	konsulenternes	roller,	hvilket	påvirker	overensstemmelsen	mellem	deres	givet	og	ta-

get	rolle.	Overensstemmelsen	er	derfor	ikke	særlig	stor,	hvilket	også	kan	være	bevirke,	at	den	nye	lønmodel	

netop	fylder	meget	i	konsulenternes	fortællinger.		

	

De	studerende	har	gjort	sig	tanker	om	fordele	og	ulemper	ved	at	arbejde	i	henholdsvis	et	større	og	et	min-

dre	konsulenthus.	Hos	de	mindre	konsulenthuse	forestiller	de	studerende	sig,	at	de	kan	få	mere	ansvar	og	

medbestemmelse	i	konsulentrollen.	Derimod	mener	de	studerende,	at	de	hos	et	større	konsulenthus	vil	få	

bedre	muligheder	for	at	udvikle	sig	gennem	en	mere	struktureret	arbejdsgang.	De	studerende	ser	i	høj	grad	

,ǀŽƌĚĂŶ�ƐƚĞŵŵĞƌ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ�ŽǀĞƌĞŶƐ����
ŵĞĚ�ŶƵǀčƌĞŶĚĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌƚčůůŝŶŐĞƌ�Žŵ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚƌŽůůĞŶ͍

ͻ
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,ǀĂĚ�ƉĊǀŝƌŬĞƌ�ĚĞ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ�Žŵ�
ŬŽŶƐƵůĞŶƚƌŽůůĞŶ͍

ͻ

konsulentrollen,	 som	værende	præget	af	kundernes	behov.	De	har	en	 forståelse	 for,	at	konsulenter	kon-

stant	arbejder	på	baggrund	af	høje	forventninger	fra	konsulenthusene	og	deres	præstationer	bliver	løben-

de	evalueret.	Derfor	 forestiller	 de	 studerende	 sig,	 at	 de	 som	konsulent	har	 en	 stejl	 læringskurve,	 hvilket	

flere	af	dem	er	draget	af.	De	studerende	reflekterer	også	over	balancen	mellem	deres	kommende	arbejds-	

og	privatliv.	De	studerende	vægter	privatlivet	højt,	og	de	vil	have	mulighed	for	at	prioritere	det	i	fremtiden,	

trods	høje	professionelle	ambitioner.	De	 forestiller	 sig,	 at	 konsulenter	arbejder	hårdt,	og	derfor	 vil	deres	

prioritering	af	privatlivet	være	afgørende	for,	om	de	vælger	en	karriere	som	konsulent.			

	

De	studerendes	forestillinger	lægger	sig	tæt	op	ad	konsulenternes	beretninger	om	deres	rolle.	De	fortæller,	

at	de	 i	store	dele	af	arbejdsugen	arbejder	ude	hos	kunder	og	varetager	skiftende	projekter	 i	 takt	med	de	

forskellige	kunders	behov.	Ydermere	fortæller	de,	at	man	som	konsulent	ofte	bliver	målt,	evalueret	og	altid	

skal	 præstere	 på	 et	 højt	 niveau.	 Næsten	 alle	 konsulenter	 fortæller,	 at	 de	 arbejder	mange	 timer,	 hvilket	

øjensynligt	er	en	præmis,	der	ligger	i	rollen.	De	mange	timer	har	konsekvenser	for	privatlivet	-	særligt,	for	

de	mindre	erfarne	konsulenter	hos	K1,	da	det	er	en	stor	del	af	deres	nuværende	livsfase.	Hos	K2	har	konsu-

lenterne	været	igennem	livsfasen,	hvor	småbørn	fylder	meget.	Kombinationen	af	familie-	og	arbejdsliv	fyl-

der	derfor	ikke	meget	i	deres	beretninger.	Flere	i	K1	udtrykker	bekymring	for	kombinationen	af	forældre	og	

konsulentrollen.	De	er	bekymrede	for	at	forældrerollen	bliver	en	hæmsko	for	deres	ambitioner	som	konsu-

lent.	Der	er	en	forståelse	i	K1	for,	at	det	godt	kan	lade	sig	gøre	at	være	forælder	til	ét	barn,	men	kommer	

der	flere	børn,	vil	det	begrænse	dem	i	deres	arbejdsrolle.	Konsulenterne	fra	K1	ved	godt,	at	de	går	glip	af	en	

masse	uden	for	arbejdet,	men	samtidig	er	de	ikke	klar	til	at	skrue	ned	for	deres	professionelle	ambitioner.		

	

	

	

	

	

Vi	har	undersøgt,	hvad	der	påvirker	potentielle	konsulenters	forestillinger	om	konsulentrollen	for	at	finde	

ud	af,	hvad	konteksten	de	studerende	er	en	del	af,	har	af	betydning.	Analysen	viser,	at	CBS	har	en	stor	ind-

flydelse	på	de	studerendes	forestillinger	om	rollen	som	konsulent.	De	påvirkes	gennem	den	sociale	interak-

tion	på	universitetet.	Medstuderende	og	professorernes	meninger	og	erfaringer	om	konsulentbranchen	har	

indflydelse	 på	 deres	 forestillinger	 om	 konsulentrollen.	 Forestillingerne	 påvirkes	 gennem	 erfarings-	 og	 vi-

dendeling,	samt	fortællinger	fra	konsulentbranchen,	der	alt	sammen	fungerer	som	ledetråde,	der	opfanges	

af	de	studerende.	De	opfangede	ledetråde	er	medbestemmende	for,	hvad	Weick	kalder,	meningsdannelse.	

Især	de	studerendes	professorer	har	en	bevidst	eller	ubevidst	 indflydelse	på	deres	meningsdannelsespro-
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ces.	Professorernes	store	indflydelse	skyldes	deres	besiddelse	af	magt	i	forholdet	med	de	studerende,	som	

underbygges	af	Foucaults	tanker	om	magtforhold.	De	studerendes	forestillinger	om	konsulentrollen	påvir-

kes	ydermere	af	andre	 ledetråde	på	CBS,	der	opstår	 i	 forbindelse	med	karriereevents,	hvor	 især	de	store	

konsulenthuse	 er	 repræsenteret.	 Derudover	 fortæller	 flere	 af	 de	 studerende,	 at	 de	 oplever	 en	 bestemt	

stemning	på	CBS,	der	danner	en	nysgerrighed	for	konsulentbranchen.	Stemningen	opfordrer	til	at	søge	en	

karriere	i	konsulentbranchen.	Konteksten	på	CBS	har	ligeledes	påvirket	nuværende	konsulenter	hos	K1,	da	

flere	af	dem	fortæller,	at	det	har	medvirket	til	deres	karrierevalg.	Dette	forstærker,	at	CBS	har	en	stor	ind-

flydelse	på	de	studerende,	når	de	træffer	en	beslutning	om	en	karriereretning	efter	færdiggjort	uddannel-

se.			

	

	

	

	

LØNFORHOLD	

Analysen	af	 respondenternes	kontekst	og	konsulentrollen	har	muliggjort	en	videre	undersøgelse	af	deres	

arbejdsmotivation.	 I	 første	motivationstendens	har	vi	undersøgt,	hvad	 lønforhold	betyder	 for	 responden-

ternes	motivation.	Vi	har	analyseret	 lønforhold,	 fordi	 respondenterne	umiddelbart	giver	udtryk	 for,	at	de	

ikke	motiveres	af	løn.	Flere	respondenter	fortæller,	at	de	ser	lønforhold	som	en	hygiejnefaktor,	hvorfor	vi	

har	undersøgt	Herzbergs	To-Faktor	Teori	for	at	få	en	bedre	forståelse	for,	hvad	de	mener	med	denne	kate-

gorisering.	Samtidig	har	vi	som	forskere	siddet	med	en	fornemmelse	af,	at	lønforhold	har	en	større	betyd-

ning	for	respondenternes	motivation	end	de	umiddelbart	fortælling.	Vores	fornemmelse	opstår	gennem	en	

forforståelse	af,	at	penge	har	en	stor	betydning	i	konsulentbranchen,	hvor	udgangspunktet	er	at	optimere	

processer	og	forbedre	bundlinjer.			

	

De	studerende	har	udviklet	en	 forståelse	 for	deres	værdi	på	arbejdsmarkedet	 igennem	CBS.	De	beskriver	

lønforhold	som	en	faktor,	der	ikke	er	førsteprioriteret,	når	de	søger	deres	første	job.	Dette	betyder	ikke,	at	

lønforhold	ingen	betydning	har.	De	studerende	har	en	forståelse	for,	hvilket	lønniveau	de	finder	retfærdigt,	

fordi	de	vil	belønnes	for	deres	videregående	uddannelse.		

	

Konsulenterne	fra	både	K1	og	K2	beskriver	lønforhold	som	en	hygiejnefaktor,	som	ikke	har	stor	betydning	

for	deres	motivation,	så	længe	den	ses	som	retfærdig.	Så	snart	lønnen	ikke	ses	som	retfærdig,	får	den	en	

høj	prioritet,	hvilket	underbygges	af	Cropanzano	et	als	 (2007)teori	om	retfærdighed.	Hos	K1	er	konsulen-

terne	ikke	villige	til	at	gå	ned	i	løn	trods	mulighed	for	at	arbejde	færre	timer.	Derudover	ses	vigtigheden	af	
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retfærdighed	i	lønforholdene	hos	K2,	idet	de	er	inde	i	en	periode,	hvor	lønforhold	fylder	meget.	Implemen-

teringen	af	den	nye	lønmodel	optager	konsulenterne,	da	de	har	delte	meninger	om	lønmodellens	retfær-

dighed.	 Ubalancen	 i	 retfærdigheden	 hænger	 nøje	 sammen	med	 et	 lavt	 tillidsniveau	 i	 konsulentgruppen.	

Empirien	giver	et	billede	af,	at	lønforhold	er	en	hygiejnefaktor.	Når	hygiejnefaktoren	ikke	ses	som	retfærdig	

af	 respondenterne,	bliver	det	en	demotiverende	 faktor	 for	arbejdsmotivation.	Overordnet	er	der	en	 ten-

dens	blandt	respondenterne	til	at	ville	nedtone	den	påvirkning,	lønforhold	har	for	deres	arbejdsmotivation.	

Dette	skyldes	en	menneskelig	tilbøjelighed	til	at	tilskrive	positive	elementer	til	én	selv	og	negative	elemen-

ter	til	eksterne	faktorer.	Dermed	ser	vi	en	tendens	til,	at	respondenterne	nedtoner	pengenes	betydning	for	

deres	motivation.		

	

ANERKENDELSE	OG	FEEDBACK	

Anden	tendens	i	analysen	af	arbejdsmotivation	omhandler	anerkendelse	og	feedback.	Vi	undersøger	denne	

tendens,	 fordi	 to	af	vores	tre	respondentgrupper	fortæller,	at	de	motiveres	af	anerkendelse	og	feedback.	

De	studerende	har	brug	for	at	blive	bekræftet	i,	at	de	er	på	rette	spor	i	forhold	til	deres	arbejdsopgaver	og	

roller	på	en	fremtidig	arbejdsplads.	Dette	understøttes	af,	hvad	der	i	Jobdesignteorien	identificeres	som	et	

psykologisk	behov	for	at	vide,	hvordan	man	klarer	sig.	Deres	psykologiske	behov	hænger	sammen	med	dét	

at	modtage	 feedback.	De	 studerende	ønsker	anerkendelse,	men	det	 skal	 kobles	 til	 en	præstation,	derfor	

søger	de	negativ	feedback,	da	dette	har	en	positiv	effekt	på	deres	motivation.	

	

Konsulenterne	fra	K1	fortæller	ligeledes,	at	de	motiveres	af	feedback.	K1	har	i	organisationen	opbygget	en	

feedbackkultur,	og	konsulenterne	oplæres	tidligt	i	karrieren	til	at	give	og	modtage	feedback.	Konsulenterne	

anser	negativ	feedback	som	en	håndsrækning	til	opnåelsen	af	deres	mål,	hvilket	underbygges	af	Locke	og	

Lathams	Målsætningsteori.	Konsulenterne	motiveres	af	mængden	og	de	forskellige	former	for	feedback,	de	

modtager	 hos	 K1.	 De	modtager:	 Løbende	 feedback	 i	 forbindelse	med	 kundeprojekter,	 samt	 14-dages	 og	

halvårlige	evalueringer.	Endvidere	afholdes	feedback-sessioner	for	hele	organisationen,	gennem	deres	må-

nedlige	møder,	hvor	de	fejrer	fælles	successer.	Feedbacken	er	transparent,	struktureret	og	er	sammenkob-

let	til	konsulenternes	kompetenceudvikling.	Konsulenterne	fra	K1	er	ambitiøse	og	ønsker	en	stejl	 lærings-

kurve,	hvilket	betyder	de	accepterer	vanskelige	opgaver	og	negativ	feedback.	Accepten	betyder,	at	de	kon-

stant	arbejder	 imod	nye	specifikke	og	vanskelige	mål.	Hos	K1	har	de	specifikke	og	vanskelige	mål,	koblet	

med	negativ	feedback,	derfor	en	positiv	effekt	på	konsulenternes	motivation.		

	

Konsulenterne	fra	K2	taler	ikke	meget	om	feedback	og	dem	der	gør	fortæller	at	det	ikke	motiverer	dem.	For	

at	opnå	en	bedre	forståelse	for	hvorfor	konsulenterne	fra	K2	ikke	italesætter	feedback,	har	vi	foretaget	et	
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opfølgende	 interview	med	direktøren	Nete.	 Ifølge	Nete	behøver	 konsulenterne	 ikke	 feedback	på	 samme	

måde	og	i	samme	grad	som	mindre	erfarne	konsulenter.	Flere	konsulenter	fra	K2	understøtter	Netes	forkla-

ring,	da	de	ikke	mener,	de	behøver	anerkendelse	for	deres	præstationer.	Nete	fortæller	dog	videre,	at	kon-

sulenterne	 stadig	 har	 behov	 for	 feedback.	 Konsulenterne	 har	 fem	 årlige	 feedbackmøder,	 hvor	 Nete	 kun	

fokuserer	 på	 at	 give	 positiv	 feedback.	 Herudover	 får	 de	 ofte	 kunderelateret	 feedback	 i	 forbindelse	med	

projekter.	Konsulenterne	 fra	K2	er	 i	en	anden	 livsfase	 i	 forhold	 til	de	 to	andre	respondentgrupper	og	har	

derfor	et	andet	behov	for	feedback.	Der	findes	ikke	nogen	optimal	måde	at	give	feedback,	da	det	afhænger	

af	 individet	 i	 den	enkelte	 situation.	 Konsulenternes	erfaring	er	medbestemmende	 for,	 hvilken	 type	 feed-

back	der	påvirker	deres	motivation	bedst.	 Ifølge	Fischback	et	al	 (2010)	er	der	en	tendens	til,	at	uerfarnes	

motivation	 forbedres	 gennem	 positiv	 feedback,	 og	 erfarnes	motivation	 forbedres	 gennem	 negativ	 feed-

back.	Dette	forklarer,	at	konsulenterne	fra	K2s	indre	motivation	bedre	stimuleres,	hvis	de	ikke	udelukkende	

modtager	positiv	feedback,	men	også	negativ	feedback.		

	

DET	SOCIALE	FÆLLESSKAB	

Sidste	tendens	i	analysen	af	respondenternes	motivation,	omhandler	dét	at	indgå	i	et	socialt	fællesskab	på	

arbejdspladsen.	 Vi	 undersøger	 denne	 tendens,	 da	 vi	 oplever	 en	 stor	 forskel	 på	 betydningen	 af	 et	 socialt	

fællesskab	for	respondentgruppernes	motivation.		

	

De	studerende	efterspørger	muligheden	for	at	være	en	del	af	et	socialt	fællesskab	på	deres	fremtidige	ar-

bejdsplads,	fordi	de	forestiller	sig,	at	det	vil	motivere	dem.	I	lyset	af	de	studerendes	ønske	om	at	være	en	

del	af	en	social	gruppe	vil	en	organisation,	der	arbejder	målrettet	på	at	skabe	et	socialt	fællesskab	i	organi-

sationen	være	mere	attraktivt	for	dem.	De	studerende	er	skeptiske	ved,	at	rollen	som	konsulent	betyder,	at	

de	må	nedprioritere	familie	og	venner.	Det	kan	derfor	konkluderes,	at	der	er	et	paradoks	i,	at	de	studeren-

de	ønsker	at	indgå	i	et	stærkt	socialt	fællesskab,	men	samtidig	ikke	vil	nedprioritere	privatlivet.			

		

Hos	K1	er	der	en	fremtræden	social	identitet.	Virksomheden	bestræber	sig	på,	at	adskille	sig	fra	andre	or-

ganisationer	ved	at	opbygge	en	civilisation	med	et	socialt	 fællesskab	som	grundsten.	Dette	ses	 i	empirien	

ved,	 at	 alle	 konsulenter	 fortæller	 at	 sammenholdet	 i	 K1	har	 en	 stor	 betydning	 for	 deres	motivation.	Det	

sociale	fællesskab	er	årsagen	til,	at	konsulenterne	er	startet	hos	K1,	samt	grunden	til	at	de	har	svært	ved	at	

se	 sig	 selv	 forlade	K1	 igen.	Flere	af	 konsulenterne	udtrykker	 stærke	 følelser	 for	 civilisationen	og	kan	 ikke	

forestille	sig,	at	de	kan	finde	lignende	fællesskab	i	andre	organisationer.	En	stærk	årsag	til	at	konsulenterne	

er	villige	til	at	arbejde	så	mange	timer	om	dagen	er,	at	de	i	høj	grad	arbejder	for	gruppen.	Konsulenterne	

har	en	meget	fremtræden	social	identitet,	hvilket	underbygges	af	Haslam	et	als	teori	(2000)	om	Social	Iden-
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titet.	Den	fremtrædende	sociale	identitet	ses,	idet	konsulenterne	er	en	homogen	gruppe,	og	de	motiveres	i	

høj	 grad	 af	 elementer,	 der	 gavner	 gruppens	motivation,	 fremfor	 hvad	 der	 gavner	 dem	 på	 et	 individuelt	

plan.	Konsulenterne	får	dækket	deres	sociale	behov	i	K1,	som	delvist	er	på	bekostning	af	deres	privatliv.	Det	

bevirker,	at	der	er	mindre	tid	til	familie	og	venner,	hvilket	gør	det	svært	at	forene	konsulentrollen	med	an-

dre	roller	uden	for	arbejdet	som	forældrerollen.		

	

Konsulenterne	hos	K2	 identificerer	 sig	 ikke	 som	et	medlem	af	 en	 social	 gruppe.	De	er	 ikke	optaget	 af	 at	

arbejde	på	kontoret	sammen	med	kollegaerne,	men	søger	 i	stedet	 frihed	og	ansvar	 i	måden	de	arbejder.	

Dette	 ses	 i	 deres	metaforiske	 beskrivelse	 af	 dem	 selv	 i	 konsulentrollen	 som	 ’Lonely	Wolf’.	 Derudover	 er	

konsulenterne	en	del	af	en	meget	heterogen	gruppe,	hvilket	 ligeledes	betyder,	at	de	har	 sværere	ved	at	

identificere	sig	med	gruppen.	Der	er	meget	intern	konkurrence	mellem	konsulenterne	i	K2,	hvilket	bevirker,	

at	de	ikke	har	en	fremtræden	social	identitet.	Ledelsen	hos	K2	er	opmærksomme	på	konsulenternes	mang-

lende	samarbejde,	hvorfor	de	har	implementeret	en	ny	lønmodel,	der	skal	ændre	konsulenternes	individu-

elle	arbejdsrutiner.	Individualiteten	i	konsulentgruppen	betyder	at	konsulenterne	i	høj	grad	motiveres	gen-

nem	individuelle	motivationselementer.	Motivation	forandres	over	tid,	i	takt	med	forandringer	i	konteksten	

og	derfor	kan	ledelsens	fokus	på	samarbejde	få	en	effekt	over	tid.	Det	er	derved	muligt,	at	konsulenterne	

hos	K2	i	fremtiden	vil	arbejde	sammen	som	en	gruppe,	og	blive	motiveret	ud	fra	et	gruppeperspektiv.		

	

Undersøgelsen	 konkluderer,	 at	 der	 er	 en	 sammenhæng	mellem	 kontekst	 og	motivation.	 Der	 kan	 drages	

paralleller	mellem	 konteksten,	 som	 respondenterne	 er	 en	 del	 af,	 hvordan	 de	 forstår	 konsulentrollen,	 og	

hvad	de	bliver	motiveret	af	 i	en	arbejdskontekst.	Undersøgelsen	konkluderer	videre,	at	der	er	 forskel	på,	

hvad	potentielle	og	nuværende	konsulenter	motiveres	af.	Der	kan	drages	paralleller	mellem	hvad	der	moti-

verer	de	studerende	og	konsulenterne	fra	K1.	Dette	ses	 i	motivationstendenserne:	anerkendelse	og	feed-

back,	samt	det	sociale	fællesskab	på	arbejdet.	Konsulenterne	fra	K2	adskiller	sig	fra	de	resterende	respon-

denter,	 idet	de	ikke	i	samme	grad	motiveres	af	feedback	og	arbejdsmæssige	sociale	fællesskaber.	I	stedet	

motiveres	de	af	frihed	og	ansvar	 i	måden,	de	arbejder.	Det	kan	derfor	konkluderes,	at	motivation	er	kon-

tekstafhængig	og	dynamisk.	En	vigtig	parameter	der	påvirker	ændringerne	i	respondenternes	motivation	er	

den	livsfase,	de	befinder	sig	i.	Ligesom	konteksten	er	livsfaser	også	dynamiske,	og	de	forskellige	tendenser	

der	kendetegner	de	respektive	livsfaser	påvirker	arbejdsmotivationen.			

	

Undersøgelsen	 viser,	 at	 arbejdsmotivation	 varierer	 alt	 efter,	 hvilken	 kontekst	 og	 livsfase	 respondenterne	

befinder	sig	i.	Dette	resultat	danner	grundlag	for	videre	forskning.	Vi	mener,	det	er	relevant	for	konsulent-

husene	at	blive	bedre	til	både	at	kunne	tiltrække	erfarne	og	uerfarne	konsulenter	i	fremtiden	og	samtidig	
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sørge	for,	at	de	er	motiveret	i	konsulentrollen.	Undersøgelsen	lægger	derfor	op	til	videre	forskning	i,	hvor-

dan	konsulenthusene	kan	blive	bedre	til	at	tiltrække	forskellige	kandidater	og	motivere	ansatte	på	forskelli-

ge	niveauer.		

	

Ydermere	er	det	relevant	at	forske	i	paradokset	mellem	de	studerendes	ønske	om	en	arbejdsplads	med	en	

fremtræden	social	 identitet	samt	en	stejl	 læringskurve,	og	muligheden	for	at	prioritere	privatlivet.	Hos	K1	

opfyldes	mange	af	de	studerendes	ønsker	for	et	fremtidigt	job	men	ikke	deres	ønske	om	at	prioritere	pri-

vatlivet.	Til	videre	forskning	mener	vi	derfor,	det	er	relevant	at	undersøge,	hvordan	rollen	som	konsulent	

kan	prioriteres	på	lige	fod	med	et	privatliv.	Forskning	inden	for	dette	område	kan	hjælpe	konsulenthusene	

med	 at	 imødekomme	 de	 studerendes	 krav	 til	 dem	 som	 arbejdsplads.	 Dette	 vil	 give	 konsulenthusene	 en	

fordel	i	kampen	om	de	eftertragtede	talenter.	
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7.	PERSPEKTIVERING		

Undersøgelsens	målgruppe	vil	få	et	indblik	i	hvad	rollen	som	management	konsulent	indebærer,	baseret	på	

forestillinger	og	fortolkninger,	samt	en	viden	om	hvad	potentielle	og	nuværende	konsulenterne	motiveres	

af.	Derudover	bidrager	undersøgelsen	med	en	 fortolkning	af,	hvad	der	påvirker	de	studerendes	menings-

dannelse	i	deres	forestilling	om	konsulentrollen.	Vi	mener	at	undersøgelsen	vil	kunne	skabe	værdi	for	lede-

re	i	danske	management	konsulenthuse,	eksempelvis	inden	for	HR	og	Employer	Branding.	Vi	er	klar	over	at	

motivation	er	en	subjektiv	størrelse	der	afhænger	af	det	enkelte	menneske	og	den	kontekst	det	er	en	del	

af,	hvorfor	undersøgelsen	ikke	vil	være	en	løsning	i	sig	selv.	Derimod	vil	den	kunne	fungere	som	værdigfuld	

inspiration	for	konsulenthusene.	

	

Undersøgelsen	vil	 kunne	 inspirere	en	HR	 leder	 til	 at	overveje	om	der	er	overensstemmelse	mellem	rolle,	

kontekst	og	ansatte	konsulenters	motivation.	Ud	fra	vores	undersøgelse	vil	en	HR	leder	kunne	få	en	forstå-

else	for	vigtigheden	af,	at	undersøge	sammenhængen	mellem	konsulenternes	motivation,	og	hvad	der	er	

kendetegnende	 for	 konsulentrollen.	 Inspirationen	 vil	 kunne	 bruges	 til	 evaluere	 om	 konsulentrollen	 i	 HR	

lederens	organisation,	stemmer	overens	med	hvad	der	motiverer	konsulenterne.	Derudover	vil	undersøgel-

sen	bidrage	med	en	viden	om,	hvordan	motivation	konstant	forandres	i	takt	med	konteksten	og	konsulen-

ternes	aktuelle	livsfase.	Dette	vil	muliggøre	en	bedre	forståelse	for	vigtigheden	af	at	forny	sig	som	organisa-

tion,	 for	 hele	 tiden	 at	 kunne	 efterkomme	 konsulenternes	 høje	 krav.	 Vigtigheden	 af	 at	 konsulenterne	 er	

motiveret	ses	i	vores	empiri,	hvor	flere	konsulenter	fortæller	at	de	løbende	bliver	kontaktet	af	headhunte-

re.	 Det	 er	 helt	 normalt	 at	 gå	 til	 jobsamtaler	 for	 konsulenterne,	 som	 taler	 om:	 ’windows	 of	 opportunity’,	

hvilket	er	et	udtryk	 for	at	holde	alle	døre	åbne.	Konsulenterne	er	eftertragtede	på	 jobmarkedet,	 fordi	de	

netop	kan	klare	sig	i	en	branche	som	management	konsulentbranchen	(Santesson,	2016).	Hvis	ikke	der	er	

sammenhæng	mellem	konsulenternes	 rolle	og	motivation,	har	de	en	 række	andre	 jobtilbud	 liggende	der	

måske	indeholder	en	bedre	sammenhæng	mellem	rolle	og	motivation.	Værdien	for	HR	lederen	opstår	idet	

konsulenthusene	bevidstgøres	om,	hvordan	de	kan	forbedre	konsulenternes	arbejdsmotivation.	HR	lederen	

kan	derefter	vurdere	om	konsulentrollen	i	deres	konsulenthus	er	optimalt	sammensat,	set	ud	fra	konsulen-

ternes	motivationsbehov.		

	

Undersøgelsen	 har	 ydermere	 en	 værdi	 for	 konsulenthuses	 employer	 branding.	 Konsulenthusene	 bruger	

hvert	år	mange	ressourcer	på	at	 tiltrække	og	 rekruttere	de	bedste	kandidater	 (Nielsen,	2016).	 I	 kapløbet	

om	de	studerende,	kan	undersøgelsen	give	konsulenthusene	et	forspring	i	forhold	til	konkurrenterne.	Ind-
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sigten	 i	 potentielle	 konsulenters	 forestillinger	 om	 rollen	 som	 konsulent,	 og	 hvordan	 deres	 forestillinger	

påvirkes	kan	bidrage	til	bedre	employer	branding.	Undersøgelsen	giver	et	indblik	i,	hvad	der	fanger	de	stu-

derendes	 opmærksomhed.	 Som	 forskere	 oplever	 vi	 at	 de	 studerendes	 meningsdannelse,	 mest	 effektivt	

påvirkes	i	den	direkte	dialog	med	konsulenthusene.	De	mange	ressourcer	konsulenthusene	hvert	år	bruger	

på	rekrutteringsprocesser,	er	bedst	givet	ud	til	aktiviteter	på	forskellige	platforme	med	mulighed	for	direkte	

dialog	med	de	studerende.	Eksempelvis	på	universiteterne	hvor	vi	gennem	undersøgelsen	ved,	at	de	stude-

rende	er	åbne	over	for	at	danne	ny	mening	om	rollen	som	konsulent.	Anders	Dons,	CEO,	Deloitte	Danmark	

fortæller	hvorfor	han	synes	det	er	vigtigt	at	have	et	partnerskab	med	CBS:		

	

”At	være	partner	med	CBS	betyder	for	os,	at	vi	kommer	tættere	på	studiemiljøet	og	får	indsigt	i,	hvad	frem-

tidens	talenter	ønsker	af	os,	hvilke	rammer	de	fungerer	 i,	og	hvordan	vi	som	team	kan	arbejde	sammen.”		

(Fabech,	2016)	

	

Dermed	underbygger	Anders	Dons	relevansen	af	nærværende	undersøgelse,	idet	han	bekræfter	at	det	er	i	

dialogen	med	de	studerende	ude	på	universiteterne,	der	skabes	en	 forståelse	 for	de	studerendes	krav	 til	

konsulenthusene.			
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Bilag	1	–	Mailkorrespondancer		
	
A.	Indledende	mail	sendt	til	HR	direktøren	fra	K1	
	

	
	

	
B.	Eksempel	på	indledende	mail	til	konsulenterne	fra	K1	

	

	



!

Bilag&2&–&interviewguide&

!

A.!Interviewguide!/!Studerende!

Hej&[NAVN].&Tak&fordi&du&tager&dig&tid&til&at&hjælpe&os.&Vi&regner&med&at&interviewet&kommer&til&at&

vare&omkring&en&time.&Vores&undersøgelse&bygger&på&interviewpersonernes&syn,&viden&og&forestilG

ling,&på&vores&emne,&om&rollen&som&konsulent&og&hvad&de&motiveres&af.&Det&betyder&at&der&ikke&er&

noget&rigtigt&eller&forkert,&så&du&kan&tale&om&det,&der&lige&falder&dig&ind.&Interviewet&er&fortroligt&og&

du&vil&fremstå&anonymt&i&den&endelige&undersøgelse.&Der&vil&altså&ikke&være&andre&end&os&[Trine&og&

André],&som&er&din&identitet&bekendt.&

Del!1!–!forestilling!om!konsulentrollen!

1. Vi&vil&gerne&vide&lidt&om&dig,&kan&du&fortælle&lidt&om&dig&selv?&&

a. Uddannelse&

b. Erhvervserfaring,&etc.&

i. Med&erfaring&mener&vi,&om&du&har&haft&studie&jobs&eller&andet&erhvervsmæsG

sigt&erfaring&inden/under&studiet.&

2. Du&går&på&cand.merc.&psykologi,&kan&du&fortælle&historien&bag,&hvordan&du&endte&på&netop&

denne&studieretning?&

3. Der&er&en&stor&andel&på&din&studieretning,&der&ender&som&ekstern&konsulent.&Har&du&nogenG

sinde&overvejet&at&blive&konsulent?&

a. Hvis&ja,&hvorfor?&

i. Hvor&har&du&dit&kendskab&til&konsulentbranchen&fra?&

ii. Hvad&er&det&for&nogle&organisationer&du&har&i&tankerne?&

iii. Kunne&du&forestille&dig&at&arbejde&et&af&disse&steder?& &

b. Hvis&nej,&hvorfor?&&

i. Hvor&har&du&dit&kendskab&til&konsulentbranchen&fra?&

ii. Hvilke&konsulentvirksomheder&kender&du?&

iii. Har&de&haft&en&indflydelse&på&at&du&ikke&er&interesseret&i&at&arbejde&som&konG

sulent?& &

iv. &

4. Kan&du&beskrive&det&billede&du&ser&for&dig,,&når&du&tænker&på&rollen&som,&konsulent?&&



!

5. Hvis&vi&antager&at&vi&er&5&år&fremme&i&tiden,&kan&du&så&beskrive&det&job&du&gerne&vil&have&på&

det&tidspunkt.&&

a. Hvilke&arbejdsopgaver,&ville&en&normal&arbejdsdag&indeholde&i&denne&stilling?&

6. Hvad&skulle&der&efter&din&mening&til&arbejdsmæssigt,&for&at&komme&dertil?&

!

Del!2!–!Tanker!om!motivation!

7. Vi&antager&at&der&er&mange&forskellige&definitioner&af&ordet&motivation.&Uden&at&redegøre&

for&teori,&hvordan&forstår&du&så&ordet&motivation?&&&

a. Her&behøver&du&ikke&redegøre&teoretisk,&men&bare&din&personlige&forståelse.&&

b. Du&nævner/nævner&ikke&lønforhold,&hvordan&kan&det&være?&

c. Du&nævner/nævner&ikke&ansvar,&hvordan&kan&det&være?&

d. Du&nævner/nævner&ikke&anerkendelse,&hvordan&kan&det&være?&

e. Du&nævner/nævner&ikke&udvikling,&hvordan&kan&det&være?&

f. Du&nævner/nævner&ikke&det!sociale,&hvordan&kan&det&være?&

8. Hvad&forestiller&du&dig,&vil&være&den&allerstørste&motivation&for&dig&i&dit&første&job&efter&endt&

uddannelse?&&

a. Hvorfor&tror&du,&at&det&er&lige&præcis&dét,&der&vil&motivere&dig&mest?&&

9. Ud&fra&det&vi&har&talt&om&i&dag,&er&der&så&noget&du&har&lyst&til&at&tilføje,&som&vi&ikke&har&været&

omkring?&&

a. Er&der&noget&du&er&i&tvivl&om?&

b. Andre&kommentarer&

Mange&tak&for&din&tid.&Hvis&vi&kommer&hjem&og&tænker&at&der&er&noget&vi&er&i&tvivl&om,&eller&gerne&

vil&have&uddybet,&må&vi&så&kontakte&dig&per&mail?&I&forhold&til&den&videre&proces,&så&bearbejder&vi&

alle& interviewene& i& løbet&af&den&næste&måned,&og&afleverer&undersøgelsen&senest&den&1.& juni.&Vi&

sender&ikke&opgaven&ud&til&interviewpersonerne,&men&hvis&du&er&interesseret&i&at&vide&mere&om&den&

færdige&undersøgelse,&er&du&meget&velkommen&til&at&kontakte&os.&&

&

!

!

!



!

B.!Interviewguide!/!Konsulenter!

&

Hej&[NAVN].&Tak&fordi&du&tager&dig&tid&til&at&hjælpe&os.&Vi&regner&med&at&interviewet&kommer&til&at&

vare&omkring&en&time.&Vores&undersøgelse&bygger&på&interviewpersonernes&historie&og&syn,&på&voG

res& emne&omkring& rollen& og&motivation& som& konsulent.&Det& betyder& at& der& ikke& er& noget& rigtigt&

eller&forkert,&så&du&kan&tale&om&det&der&lige&falder&dig&ind.&Interviewet&er&fortroligt&og&du&vil&fremstå&

anonymt&i&den&endelige&undersøgelse.&Der&vil&altså&ikke&være&andre&end&os&[Trine&og&André],&som&

er&din&identitet&bekendt.&&

Del!1!/!Konsulentroller!

1. Vi&vil&gerne&vide&lidt&om&dig,&kan&du&fortælle&lidt&om&dig&selv?&&

a. Uddannelse,&

b. Erfaring,&etc.&

i. Med& erfaring&mener& vi& hvor&mange& år& du& har& arbejdet& som&management&

konsulent&for&[Qvartz/F.C.].&

2. Kan&du&fortælle&lidt&om,&hvordan&en&typisk&arbejdsdag&i&din&nuværende&stilling&hos&[Qvartz/&

F.C]&ser&ud?&

3. Du&er&management&konsulent,&kan&du&fortælle&historien&bag,&hvordan&du&blev&det?&

a. Har&du&haft&et&bevidst&ønske&om&at&blive&konsulent,&?&&

b. Har&du&prøvet&en&masse& forskellig& inden&du& fik&dette& job?&hvad?& relevant&erfaring&

som&bruges&i&nuværende&job?&eksempelvis&hvad?&

4. Vi&antager&at&der&i&konsulentarbejdet&er&flere&forskellige&arbejdsroller&(salg/levering).&Hvad&

kan&det&være&for&nogle?&

a. Kan&du&uddybe&de&roller?&

b. Hvor&mange&af&de&roller&påtager&du&selv?&

c. Hvilke/hvilken&arbejdsrolle&føler&du&dig&bedst&tilpas&i?&&

Del!2!/!Motivation!

5. Vi&antager&at&der&er&mange&forskellige&definitioner&af&ordet&motivation.&I&forhold&til&din&rolle&

som&management&konsulent,&hvad&forstår&du&så&ved&ordet&motivation?&

a. Du&nævner/nævner&ikke&lønforhold,&hvordan&kan&det&være?&

b. Du&nævner/nævner&ikke&ansvar,&hvordan&kan&det&være?&



!

c. Du&nævner/nævner&ikke&anerkendelse,&hvordan&kan&det&være?&

d. Du&nævner/nævner&ikke&udvikling,&hvordan&kan&det&være?&

e. Du&nævner/nævner&ikke!det!sociale,&hvordan&kan&det&være?&

6. Hvor&ser&du&dig&selv&om&tre&år?&&

a. Hvis&ikke&her,&hvad&er&så&drømmescenariet?&

7. Ud&fra&det&vi&har&talt&om&i&dag,&er&der&så&noget&du&har&lyst&til&at&tilføje&som&vi&ikke&har&været&

omkring?&&

a. Er&der&noget&du&er&i&tvivl&om?&

b. Andre&kommentarer?&

&

Mange&tak&for&din&tid.&Hvis&vi&kommer&hjem&og&tænker&at&der&er&noget&vi&er&i&tvivl&om,&eller&gerne&

vil&have&uddybet,&må&vi&så&kontakte&dig&per&mail?&I&forhold&til&den&videre&proces,&så&bearbejder&vi&

alle&interviewsene&i& løbet&af&den&næste&måned,&og&afleverer&undersøgelsen&senest&den&1.&juni.&Vi&

sender&ikke&opgaven&ud&til& interviewpersonerne,&men&regner&med&at&lave&en&præsentation&af&det&

overordnede&resultat&for&[vores&gatekeeper&hos&Qvartz].&&

&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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C.!Interviewguide!/!Ekspertinterview!

Kort!om!afhandlingen!

Vi&er&to&specialestuderende&fra&Cand.&Merc.&Psykologi&på&CBS,&som&skriver&speciale&med&fokus&på&

motivation&af&fremtidens&management&konsulenter.&Formålet&med&undersøgelsen&er&at&analysere,&

hvordan& kommende& og& erfarne& konsulenter& forstår& rollen,& som&management& konsulent.& DerudG

over&vil&vi&undersøge,&hvad&konsulenter&motiveres&af,&i&deres&arbejde.&En&sammenligning&af&disse&to&

områder&vil&kunne&give&en&viden&om,&hvordan&konsulenter&i&fremtiden&bliver&motiveret.&&!

!

Spørgeskema!

G Kan&du&fortælle&lidt&om&dig&selv?&Alder,&uddannelse,&antal&år&hos&JobIndex,&etc.G&

G Hvordan&ser&en&normal&arbejdsdag&ud&for&dig?&

G Hvorfor&synes&du&det&er&interessant&at&arbejde&med&nye&kandidater,&der&skal&i&job?&

G Hvad&er&din&oplevelse&af&de&unge&kandidater&der&rammer&arbejdsmarkedet&her&under&konG

sulentbranchen?&

G Er&der&nogle&bestemte&karakteristika,&som&betegner&den&nye&generation,&der&skal&i&job&efter&

endt&uddannelse?&&

o Herunder&i&konsulentbranchen.&

G Hvilke&krav&har&virksomhederne&til&de&nye&kandidater?&

G Kan&kandidaterne&leve&op&til&de&krav?&

G Bliver&den&nye&generation&kortere&tid&i&deres&stillinger?&Hvis&ja,&hvorfor?&&

G Hvordan&forbereder&virksomhederne&sig&på&at&ansætte&de&unge&kandidater?&

G Oplever&du,&at&der&er&nogle&udfordringer&i&at&matche&de&nye&kandidater&med&erhvervslivet?&

G Hvordan&ser&du&at&fremtiden&bliver&for&at&de&nye&kandidater,&til&at&finde&et&godt&match&jobG

mæssigt.&&

&



Bilag&3&–&Eksempel&på&kodningsark&
!
!

!



Bilag&4&–&Visuel&map&af&interviewguide&overvejelser&
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Bilag&5&–&K2&Tillidsrapport&&
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K2 
Speed of Trust  
Index Scores 

Respondent Count: 12 
December 8, 2015 

 
 

  

Team Trust Index (TTi) Survey Results 

K2 
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Credibility – 44.79% 

Integrity – 70.83%  

Intent – 62.53% 

Capabilities – 37.50% 

Results – 08.33% 

Character         
66.68%  

Competence 
22.91% 

How you rated the K2 Team 

How I rated 
myself 

How I rated 
everyone else 

Integrity 87.50% 70.83% 

Intent 87.50% 62.53% 

Capabilities 72.88% 37.50% 

Results 41.65% 08.33% 

“I’m good, but others have issues!” 
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Very Suspicious⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅0.0%  
Suspicious⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅0.0%  
Cautious⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅0.0% 
Trusting⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅58.3%  
Very Trusting ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅41.7%  
 

Your Propensity to Trust 

13 Behaviors of High Trust Leaders 

How I rated myself: 77.58% 
 

How I rated everyone else: 55.75% 
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13 Behaviors of High Trust Leaders 

 
Top 3 Behaviors 

 
Keep Commitments 91.70% 
Extend Trust 83.30% 
Demonstrate Respect 75.00% 

 
Bottom 3 Behaviors 

 
Deliver Results 08.30% 
Listen First 33.30% 
Clarify Expectations 33.30% 

13 Behaviors of High Trust Leaders 
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Trust Levels Within the Team 

How would you rate the current trust level 
within The K2 Team? 
  

41.7% said.... 
 

Some Trust Issues Exist...some bureaucratic 
rules and procedures. Unnecessary hierarchy. 
Slow approvals. Misaligned systems and 
structures. Some dissatisfied employees...regular 
misunderstandings. Concerns about intent and 
motive. Interactions characterized by tension. 
Communications colored by fear, uncertainty, 
doubt and worry. Energy spent maintaining 
relationships (instead of growing). 
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Transskriberet	ekspertinterview	–	Peter	

Bilag	6	

I:	Vi	vil	gerne	starte	med	at	høre	lidt	om	dig?	Hvad	du	har	lavet	inden,	hvordan	du	er	endt	her,	osv.		

	

Jeg	har	læst	på	CBS,	hvor	jeg	har	læst	Cand.Soc.hrm	og	startede	så	her	i	2011,	så	jeg	har	været	her	

i	fire	år	plus	det	løse.	Til	december	har	jeg	været	her	i	fem	år.	Det	startede	med	at	mit	primære	

fokus	 her	 i	 jobbet	 var	 student	 relations.	 Det	 er	 sandsynligvis	 også	 derfor	 Carina	 har	 sat	 jer	 i	

forbindelse	med	mig.	Fordi	jeg	har	bistået	i	rekrutteringsprocesser	for	virksomheder,	f.eks.	hvis	de	

skulle	 have	 ekstra	 ressourcer	 til	 at	 rekruttere	 til	 deres	 graduate	 programmer,	 så	 har	 jeg	 haft	

berøring	 med	 Microsoft	 graduate	 programmer	 og	 Compower,	 som	 også	 er	 en	 relativ	 stor	

international	virksomhed.	Der	har	jeg	været	med	i	deres	graduate/rekrutteringsforløb,	assesments	

og	sådan	noget.	Jeg	har	sådan	en	okay	føling	med	graduates/rekruttering.	Det	var	det	jeg	primært	

arbejder	på.	Jeg	har	været	med	til	at	sætte	vores	messekoncepter	op.	Hvordan	vi	går	på	messer,	

etablerer	 dialogen	med	 unge	 studerende.	 De	 koncepter	 kører	 sådan	 nogenlunde	 nu	 og	 jeg	 har	

stadig	også	berøring	med	dem.	I	dag	er	min	rolle	også	50%	alle	slags	rekrutteringsopgaver.	Det	kan	

både	være	unge	og	mere	senior	profiler,	og	så	er	det	50%	LEAN	administrative	processer,	så	gøre	

tingene	mere	effektivt.	Det	er	især	inden	for	de	seneste	år	at	fokus	har	ligget	der,	så	jeg	har	vel	en	

knap	3-4	års	erfaring	med	at	fokusere	på	student	relations	og	hvordan	man	rekruttere	de	bedste	

unge	talenter.		

	

I:	Lavede	du	noget	inden	JobIndex	eller?		

	

Det	er	mit	første	fuldtidsjob	efter	kandidatuddannelse.	Før	det	har	jeg	haft	studiejobs	i	Life	science	

industrien	inden	for	Marketing	og	HR.	Jeg	har	sådan	en	relativ	bred	profil.		

	

I:	Hvordan	ser	en	normal	arbejdsdag	med	dig?	

	

Halvdelen	 af	 min	 uge	 går	 med	 rekrutteringsopgaver.	 Det	 kan	 både	 være	 opsøge	 potentielle	

medarbejdere	 til	 en	virksomhed	som	 jeg	er	blevet	hyret	 ind	 til	 at	hjælpe.	Det	kan	også	være	at	

gennemgå	 ansøgninger	 eller	 have	 dialogen	 med	 de	 her	 potentielle	 kandidater.	 Finde	 ud	 af	
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hvordan	passer	de	ind,	hvordan	passer	de	ikke	ind.	Så	have	dialogen	med	de	ansættende	ledere.	

Hvorfor	 jeg	 mener	 at	 de	 her	 personer	 er	 interessante	 til	 deres	 stilling.	 Man	 taler	 både	 med	

kandidaten	og	med	virksomheden.	De	er	ikke	altid	lige	skarpe	på	hvad	de	hver	især	vil	have.	Der	er	

mange	steder	hvor	aftalen	kan	falde	fra	hinanden	fordi	de	ikke	sådan	er	helt	100%	afstemt.	Da	er	

det	 jo	min	 rolle	at	gå	 ind	og	mægle	så	 tidligt	 i	processen	som	muligt	og	 få	 forventningsafstemt.	

Hvad	er	det	ham	eller	hende	søger?	Hvad	er	det	 for	nogle	 forventninger	vedkommende	går	 ind	

med?	 Og	 så	 klæde	 den	 ansættende	 leder	 på	 til	 jobsamtalen	 som	 de	 så	 selv	 kører,	 så	 de	 kan	

fremlægge	de	sider	af	jobbet	som	jeg	mener	er	vigtigst.		

	

I:	Hvordan	finder	du	dine	kandidater?		

	

Der	 bruger	 vi	 primært	 JobIndex	 database	 og	 brugerunivers.	Man..	 de	 fleste	 i	 Danmark,	 når	 de	

søger	 job,	 så	 er	 de	 inde	over	 vores	univers	 i	 et	 eller	 andet	omfang,	 så	det	 fungerer	 rigtig	 godt.	

Timingen	er	rigtig	god	når	man	tager	fat	i	folk	der	er	inde	omkring	vores	univers	for	så	ved	man	at	

de	er	interesserede.	Hvis	de	ikke	er	hos	os	så	er	det	nok	fordi	de	har	travlt	med	deres	arbejde.		

	

I:	Har	i	testsystemer	også?		

	

Nej,	det	bruger	vi	ikke	så	meget.	Vi	har	gratis	værktøjer,	men	det	er	ikke	så	meget	det	mit	job	går	

ud	på.	Det	er	primært	dialogen	og	behovsdækningen	af	dem	der	søger	jobbet	og	selvfølgelig	dem	

der	søger	kandidaten.	Den	anden	50%	går	simpelthen	på	t	forbedre	administrative	processer	som	

f.eks.	 rekrutteringsforløb,	 at	 vi	 har	 de	 rigtige	 systemer	 til	 at	 håndtere	 det	 her	 og	 de	 rigtige	

standarter	 som	 skaber	 mest	 muligt	 kundeværdi	 og	 kunden	 skal	 have	 den	 bedste	 mulige	

behandling	 og	 selvfølgelig	 også	 virksomheden	 som	 lægger	 pengene	 hos	 os.	 De	 skal	 have	 de	

bredest	mulige	udvalg	af	mennesker	at	vælge	imellem.	Så	kundeværdier	og	smidige	processer	er	

ligesom	den	anden	andel	af	det	jeg	bruger	min	tid	på.		

	

I:	Nu	tjekkede	vi	også	din	LinkedIn	profil	hvor	du	skriver	at	det	er	meget	interessant	med	de	nye	

kandidater	 der	 kommer	 ud.	 Hvad	 er	 det	 du	 synes	 er	 spændende	 med	 det	 og	 få	 dem	 ud	 i	

virksomheden?		
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Der	 er	meget	der	 er	 spændende	 ved	det.	 Først	 og	 fremmest	 er	 det	 en	 stor	udfordring	 for	man	

kommer	i	dag	med	alverdens	uddannelse	som	på	sin	vis	er	ret	brede,	i	kender	det	selv.	I	får	ikke	en	

eller	hat	på	der	siger	at	i	skal	være	psykologer	eller	organisationskonsulenter.	Så	både	fordi	det	er	

en	 interessant	udfordring	at	have	den	dialog	med	folk,	 for	man	kan	placere	dem	rigtig	mange	

steder,	man	 kan	 guide	dem	 i	mange	 retninger	 og	man	 kan	præge	dem	mange	 steder.	 Jeg	går	

meget	 ind	 for	at	 jeg	synes	 læring	er	rigtig	spændende	 i	 forbindelse	med	 ledelse.	Så	det	er	rigtig	

spændende	at	tale	med	folk	om	hvad	for	nogle	kompetencer	de	kommer	med	og	er	jeg	i	stand	til	

ligesom	at	finde	ud	af	hvilken	stol	passer	de	så	bedst	ned	i.	Det	er	super	spændende	når	man	har	

den	dialog	hvor	det	er	meget	åbent.	Det	er	også	super	spændende	når	man	får	folk	ind	til	graduate	

assessment	 forløb.	 Der	 er	 måske	 1000	 mennesker	 til	 fem	 ledige	 stillinger.	 Når	 man	 snakker	

management	 konsulenter	 er	 der	 både	 nogle	 der	 skal	 rådgive	 inden	 for	 IT	 osv.	Hvem	 tænker	 så	

mest	 struktureret	 osv.	 Hvem	 har	 det	 rigtig	 mindset	 der	 passer	 til	 det?	 Hvem	 har	 de	 rigtige	

værktøjer?	 Den	 der	 med	 ligesom	 at	 få	 folk	 passet	 ind	 de	 rigtige	 steder	 synes	 jeg	 er	 rigtig	

spændende.	Og	også	den	rejse	stopper	jo	ikke	der.	Én	ting	er	at	man	er	igennem	de	her	fem	år	på	

uddannelse	 og	man	 får	 nogle	 ideer	 om	 at	 det	 her	 er	meget	 spændende,	 så	 kommer	 du	 ud	 og	

arbejder	fuldtid	med	det	bagefter	og	så	begynder	en	ny	rejse.	Det	er	super	udfordrende	at	holde	

folk	i	ilden	og	motiveret	og	at	de	hele	tiden	bliver	ved	med	at	blive	udfordret	og	at	de	hele	tiden	

bliver	 ved	med	 at	 udvikle	 sig	 og	 hele	 tiden	 performer	 bedre	 Det	 er	 grunden	 til	 at	 jeg	 synes	 at	

rekruttering	er	rigtig	spændende.	Hvis	du	får	fat	i	en	specialist	der	har	arbejdet	ti	år	med	et	eller	

andet	bestemt	så	er	de	mere	bestemte	og	afklaret.	Så	er	opgaven	en	anden.	

	

I:	 Hvad	 er	 så	 din	 oplevelse	 af	 de	 unge	 kandidater	 du	 arbejder	 med	 når	 de	 rammer	

arbejdsmarkedet?	 Er	 der	 nogle	 bestemte	 overordnede	 karakteristika?	 Fornemmer	 du	 de	 er	

anderledes	end	dem	der	har	været	specialister	i	ti	år?	

	

Ja,	det	er	de	jo	så.	Mindset	massivt	er	det	svært	at	dele	op	på	den	måde...	det	kan	jo	godt	være	at	

der	hvor	specialisterne	var	for	ti	år	siden..	det	kan	jo	godt	være	de	ikke	minder	om	hinanden.	Hvis	

vi	 tager	 udgangspunkt	 i	 de	nyuddannede	 i	 dag,	 så	 er	 det	mit	 indtryk	 at	 det	 er	 ret	 vanskeligt	 at	

finde	sin	rette	hylde	når	du	så	kommer	ud	derfra.	Også	fordi	at	arbejdsmarkedet	har	ændret	sig	
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ret	meget.	Det	der	med	at	have	en	genetisk	stillingsbetegnelse...	arbejdsmarkedet	er	blevet	meget	

mere	komplekst.	Det	gør	jo	også	at	uddannelserne	også	har	udviklet	sig	til	at	blive	mere	komplekst	

og	bestå	af	mange	flere	dele	og	elementer.	Mit	indtryk	er	at	det	er	svært	at	stå,	uanset	hvor	klog	

og	fornuftig	du	er	som	færdiguddannet,	og	vide	hvor	det	er	 jeg	passer	 ind.	Det	er	der	jeg	ser	en	

stor	udfordring.	Der	tror	jeg	det	var	nemmere	for	10	år	siden,	eller	måske	endnu	længere	tilbage,	

hvor	 der	 var	 færre...	 eller	 ikke	 ligeså	 hurtig	 udvikling	 i	 jobmarkedet,	 men	 det	 er	 ligesom	

eksponentiel	 udvikling.	 Før	 i	 tiden	 så	 blev	 du	marketingmedarbejder,	 så	 havde	 du	 de	 klassiske	

marketing	discipliner.	Nu	bygger	vi	ovenpå.	Nu	arbejder	vi	med	neuromarketing.	Nu	skal	det	lugte	

på	en	bestemt	måde..	Nudging,	du	skal	mærke	nogle	riller	når	du	går	forbi	det	du	skal	købe.	Så	er	

der	søgemaskineoptimering.	Det	skal	du	næsten	kunne.	Der	har	også	været	en	periode	for	en	tre-

fire	år	siden	hvor	man	delte	det	mere	op.	Det	gør	det	meget	mere	komplekst	at	vide	hvad	det	så	er	

egentlig	jeg	skal	satse	på.	Det	gør	det	bare	lidt	svære	i	dag.		

	

I:	Er	det	så	også	derfor	de	har	svært	ved,	altså	både	virksomheden	og	kandidaten	at	præcis	sige	

hvad	de	søger?	De	er	måske	blevet	lidt	mere	fluffy?	

	

Det	behøver	ikke	nødvendigvis	være	relateret	til	det,	men	det	er	sværere	også	for	virksomhederne	

at	følge	med	i	hvad	for	nogle	krav	vi	skal	stille	til	de	kandidater	vi	leder	efter	fordi	man	kan	sige	at	

virksomheder	tit	begår	den	fejl	at	når	de	mister	en	medarbejder	og	skal	besætte	en	ny.	Så	har	man	

en	tendens	til	at	gå	ned	i	skuffen	og	tage	det	samme	jobopslag	op	som	man	havde	for	tre	år	siden.	

Når	det	kommer	til	stykket	så	oplever	jeg	tit	at	de	ansættende	leder	siger;	"når	ja,	så	kom	der	en	

der	vidste	noget	om	online	marketing,	når	ja.	det	ved	jeg	jo	ikke	så	meget	om".	Så	begynder	de	at	

ændre	det	oprigtige.	Så	det	er	en	vanskelig	proces	at	være	100%	skarp	på	det.	Det	kan	godt	være	

at	hvis	man	står	som	management	konsulent	og	man	får	at	vide	at	man	gerne	vil	have	noget	hjælp	

til	noget	ERP	systemer,	så	er	det	mere	klart	hvad	det	er	du	har	brug	for.	Men	det	er	måske	ikke	

altid	 klart	 for	 hvem	 er	 så	 nemmest	 at	 lære	 op.	 Der	 kan	 man	 også	 tale	 om	 en	 udfordring	 for	

virksomhederne..	altså	lige	børn	leger	bedst.	Dengang	da	jeg	læse	da	hed	det	cand.merc.	mat	så	

får	man	en	ansøgning	fra	en	cand.merc.it	og	så	tænker	man	:	"nå	det	har	ændret	navn"	men	der	er	

også	nogle	gange	professions	bachelorer	fra	IT	og	økonomi	fra	KEA.	Så	virksomhederne	har	også	

den	udfordring	at	der	knopskyder	alle	mulige	retninger	og	specialer.	Det	nyeste	for	mig	er	at	man	
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også	 kan	 tage	maritimt	 business	 som	noget	 tilvalg	 inden	 for	 CBS.	Det	 var	 ved	 et	 tilfælde	 at	 jeg	

skulle	finde	nogle	til	noget	shipping	og	søgte	på	noget	cand.merc.,	så	fandt	jeg	én	kandidat	med	

speciale	i	maritimt	business,	så	fandt	jeg	én	til.	Så	det	kunne	også	tyde	på	at	det	er	en	ny	tendens.	

Så	som	virksomheden	skal	du	hele	tiden	holde	tungen	lige	 i	munden	og	du	skal	hele	tiden	turde	

udforske	og	 sige	 "jamen	hvad	kan	en	 cand.merc.psykologi	 tilbyde	når	 vi	 skal	 implementere	ERP	

systemer"	 Det	 er	 ikke	 sikkert	 at	 den	 ansættende	 leder	 ved	 det.	 Han	 aner	 ikke	

farvesammensætningen.	 Så	 kommer	 folk	 også	 til	 at	 generalisere.	 Så	 hvis	 jeg	 har	 mødt	 dig	 og	

tænker	 at	 cand.merc.psykker	 er	 super	 fede	 at	 arbejde	 sammen	 med	 så	 vil	 man	 kun	 have	

cand.merc.psykker.	så	der	er	en	risiko	for	at	folk	stiger	sig	blinde	på	det.	Nu	ved	jeg	 ikke	om	jeg	

kom	ud	af	en	tangent.		

	

I:	Hvilke	krav	har	virksomhederne	så	til	de	nye	kandidater?	Er	der	sådan	nogle	generelle	ting?	

	

Erfaring,	 sjovt	nok.	Det	er	mest	det.	Når	 jeg	har	dialogen	om	hvad	er	 så	det	vigtigste,	 så	er	det	

erfaring	med...	et	eller	andet.	Selvom	de	godt	kan	finde	på	at	sige	at	vi	godt	kan	lære	dem	op	i	det	

her	og	det	her.	De	skal	have	erfaring.	Det	er	nok	det	jeg	hører	mest.	Hvad	med	uddannelsen..	det	

kan	jeg	spørge	ind	til.	Det	er	sjældent	at	folk	holder	særligt	stift	på	det	og	det	er	også	sjældent	jeg	

anbefaler	at	man	skal	stirre	sig	blind	på	om	det	er	den	eller	den	uddannelse.	Det	hele	handler	om,	

om	vedkommende	kan	varetage	jobbet	og	om	du	har	ressourcerne	til	at	lære	vedkommende	op	i	

det	hvis	der	er	nogle	gaps.	Det	er	udfordringen	nok	med	de	jobmuligheder	jeg	taler	om...	der	er	de	

sådan	 lidt	på	bagkant.	De	har	efterspøgselen.	Nu	 taler	 jeg	om	konsulent	bureauerne.	De	har	en	

masse	efterspørgsel	til	nogle	juridiske	kompetencer.	Man	kender	til	et	juridisk	lovområde.	Og	så	er	

det	derfor	de	siger,	de	er	måske	ikke	så	mange	medarbejdere	i	forvejen,	men	efterspørgslen	er	der	

til	at	de	kan	sælge	nogle	flere	konsulentydelser.	Så	har	de	jo	bare	brug	for	en	der	kan	komme	ind	

og	sælge	fra	starten.	Hvis	det	er	et	krav	i	jobbet	at	du	skal	være	relativt	selvstændigt.	Det	er	ikke	

altid	at	et	konsulentfirma	kan	sende	to	ud.	Så	skal	du	jo	fakturere	to	gange	eller	du	skal	dele	det.	

Så	det	fungerer	jo	ikke	så	godt	på	deres	performance	mål.		

	

I:	Kan	de	fleste	kandidater	imødekomme	de	krav?	Der	er	måske	mange	der	ikke	har	den	erfaring	

som	virksomhederne	efterspørger?	
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Nej,	det	kan	de	ikke.	Jeg	bruger	meget	tid	på	at	sige	skru	ned	for	dine	forventninger.	Det	bruger	

jeg	rigtig	meget	tid	på.	Det	er	igen	fordi	folk	har	...	virksomhederne	der	skal	ansætte	kan	godt	have	

nogle	urealistiske	forventninger	for	hvad	der	er	muligt	både	ift.	hvad	for	nogle	kompetencer	der	er	

på	 markedet.	 Det	 kan	 jeg	 godt	 hjælpe	 dem	med	 at	 kortlægge.	 Der	 er	 måske	 300	 på	 kandidat	

niveauer	i	KBH,	der	kan	noget	om	det	her	ERP	system,	så	er	der	måske	20	af	dem	der	er	vant	til	at	

fakturere	deres	tid.	Det	kan	vi	 ligesom	bryde	ned.	En	anden	ting	er	at	der	også	er	en	lønramme.	

Hvad	kan	du	tilbyde	dem	i	 løn.	Hvad	kan	du	tilbyde	dem	som	virksomhed?	F.eks.	så	har	vi	PWC,	

Deloitte	osv.	De	er	meget	mudret	for	hvorfor	skulle	man	skifte	fra	den	ene	til	den	anden	for	de	har	

nogenlunde	den	samme	løn.	Hvordan	kan	du	differentiere	dig	?	Hvordan	kan	du	skabe	et	billede	

hos	 dig	 om	 at	 den	 ene	 er	 bedre	 frem	 for	 den	 anden.	 Det	 er	 også	 en	 rigtig	 stor	 udfordring.	

Virksomhederne	 har	 det	 med	 at	 sige	 at	 jeg	 skal	 bare	 have	 den	 bedste.	 Men	 beretter	 din	

virksomhed	og	de	vilkår	du	har	til	at	få	den	bedste	eller	hvad?	Det	siger	de	jo	alle	sammen.	På	et	

hold	er	der	10	der	er	top	10%	hvis	man	har	100	studerende,	sådan	vil	det	altid	være.		

	

I:	Så	det	går	begge	veje	at	virksomhederne	skal	imødekomme	de	krav	

	

Ja,	og	i	øvrigt	kan	du	ikke	sige	at	vi	har	de	fedeste	fredagsbar,	men	hvad	så	med	hende	på	studiet	

der	er	i	top	10	og	har	barn.	Hun	vil	nok	ikke	have	fredagsbar,	men	fredagstid.	Jeg	mener	også	det	

er	 forkert	 at	 kigge	 på	 top	 10%	 af	 en	 årgang.	 Folk	 har	 det	med	 at	 simplificere	 og	 komme	 ned	 i	

kasser.	Det	kan	du	bare	ikke,	for	det	er	så	individuelt	hvad	du	søger	og	det	er	individuelt	hvad	dit	

bidrag	er	til	virksomheden.	Så	hvad	er	fokus.	Er	det	en	der	skal	være	god	ved	kunderne?	Så	er	det	

én	type.	Er	det	en	der	skal	løse	problemer	og	lukke	døren	og	arbejde	effektivt,	så	er	det	måske	en	

anden	type.		

	

I:	Ja,	man	ser	mange	jobannoncer	hvor	de	efterspørger	top	10%	

	

Ja,	og	top	10%	til	hvad?	Er	det	karakter	eller	hvad	er	det?		

	

I:	Bliver	der	kigget	meget	på	det	i	dag?		
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Nej,	der	er	måske	noget	om	det	i	de	der	graduateprogrammer,	men	det	er	også	ligeså	meget..	Det	

er	også	nogle	af	de	firmaer	som	måske	får	6000	ansøger.	Så	kan	man	ligeså	godt	stille	så	mange	

krav	som	muligt.	De	har	mulighed	for	at	gøre	det	fordi	de	bliver	opfattet	som	top	10	%.		

	

I:	Hvad	er	fordelen	for	virksomheden	med	graduate	program	i	forhold	til	at	ansatte	dem	med	det	

samme?	

	

Det	har	været	meget	oppe	og	nede.	også	før	krisen..	Én	af	 fordelen	er	at	brande	sig	over	for	de	

studerende	 at	 sige	 her	 har	 vi	 et	 talentprogram	 som	 ...	 hvor	 vi	 ligesom	 tager	 hånd	 om	 dig	 og	

udvikler	dit	talent...	det	er	ligesom	den	ene	side.		

	

I:	Så	man	føler	sig	udvalgt?	

	

Ja,	du	får	et	budget	som	virksomhed	til	gøre	reklame	så	du	positionerer	sig	på	markedet	som	en	

attraktiv	arbejdsplads.	Det	er	jeg	ret	ikke	på	at	man	formår	med	de	der	graduateprogrammer.	Så	

der	er	generelt	en	brandingværdi	 i	det.	Derudover	er	der	også	et	 talentpipeline	hvor	du	klæder	

folk	på	internt	til	at	udvikle	sig.	Du	klæder	dem	på	til	at	være	i	stand	til	at	varetage	nogle	opgaver,	

men	det	er	en	 investering,	 så	du	kan	 sagtens	have	virksomheder	 som	har	graduateprogrammer	

med	rotationer,	så	skal	du	ud	til	en	eller	anden	leder	og	så	har	du	en	mentor.	Og	første	gang	du	

ved...	så	kommer	du	som	nyuddannet	og	søger	ind	hos	mig	og	så	er	jeg	sådan	lidt.	Han	er	helt	ny,	

jeg	 skal	 lære	 ham	 vildt	meget,	 han	 kender	 ikke	 vores	 faktureringssystemer.	Men	 så	 når	 du	 har	

været	 igennem	den	første	tid,	så	er	det	 jo	noget	med	at	han	kender	systemerne	og	ham	kan	du	

bare	 sende	 bare	 over	 til	 mig.	 Så	 det	 er	 en	 investering	 og	 i	 starten	 kræver	 det	 rigtig	 mange	

ressourcer.	Return	on	Investment	kommer	først	når	han	er	længere	i	systemerne	og	begynder	at	

performe	bedre	og	så	er	det	som	oftest	nemmere	ligesom	at	...	også	fordi	at	så	investere	man	også	

i	 at	 ens	helhedsforretningsforståelse	 kommer	 rundt	 flere	 steder...	 hvos	 vi	 gør	 sådan	her	 i	 vores	

supply	 chain,	 hvad	 sker	 der	 så	 med	 vores	 kontor	 assistenter.	 Så	 man	 får	 en	

helhedsforretningsforståelse	som	er	meget	værdifuldt	for	virksomheden.		
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I:	Gør	det	så	at	de	graduates	der	bliver	så	faktisk	bliver	længere	i	virksomhederne?	

	

Det	er	 tanken,	 ja.	Hvis	 folk	stopper	efter	24	måneder,	 så	begynder	man	 ikke	rigtigt	at	 få	 tilbage	

den	investering	man	har	lagt	i	tid	og	ressourcer,	så	det	er	helt	klart	tanken.	Man	ligger	jo	planer	for	

hvad	er	så	next.	Det	er	også	meget	den	princip	den	er	er	i	konsulenthuse,	ikke.	Det	er	op	eller	ud.	

Så	man	har	hele	tiden	en	plan	for	next	step	og	hvad	skal	du	så	gøre	for	at	performe.	Så	det	er	også	

tanken	med	graduate	stillinger.	Det	differentier	også	fra	virksomhed	til	virksomhed,	men	i	nogle	af	

de	gængse	og	kendte				

	

I:	Nu	er	vi	kommet	lidt	ind	på	det	der	med	at	de	nye	kandidater	bliver	kortere	tid	i	stillingerne?	

	

Det	er	en	hypotese.		

	

I:	Er	det	en	hypotese	du	selv	har?	

	

Ikke	nødvendigvis.	Det	er	også	et	spørgsmål	om	at	man	skal	finde	sin	rette	hylde,	så	det	kan	ligeså	

godt	have	noget	at	gøre	med	alder	eller	hvor	man	er	i	sit	liv.	Så	hvis	jeg	er	30	og	lige	blevet	færdig	

med	min	uddannelse,	så	handler	det	ligeså	meget	om	at..	"nu	går	jeg	ind	i	denne	rolle	i	to	år,	og	så	

finder	jeg	ud	af	om	det	er	noget	for	mig	eller	ej"	Så	jeg	tror	ikke	det	er	unormalt	at	det	skiftende	

kommer	 efter	 at	 man	 har	 fundet	 sin	 rette	 hylde.	 Det	 er	 selvfølgelig	 relativ	 spekulation,	 for	 så	

meget	har	vi	ikke..	Nogle	undersøgelse	fortæller	om	det,	men	jeg	synes	ikke	svaret	er	entydigt.	Det	

er	meget	farligt	at	antage	at	vi	shopper	mere.	Det	handler	ligeså	meget	om	hvor	man	er	henne	i	

livet	og	hvor	meget	den	enkelte	har	lyst	til	at	tilpasse	sig,	for	det	kunne	jeg	forestille	mig	at	der	var	

noget	teori	om	på	psykologi,	at	vi	som	mennesker	kan	tilpasse	os	meget.	Så	det	der	med	den	rette	

hylde	er	heller	ikke	altid..	jeg	kunne	både	en	dag	være	ham	der	gik	i	suit	på	PWC	og	synes	det	var	

okay.	Så	efter	fem	år	havnede	jeg	i	denne	virksomhed	hvor	der	er	lidt	mere	loose.	hvor	man	kan	gå	

rundt	i	sandaler.	Det	er	rigtigt	svært	og	jeg	kender	mange	der	har	lavet	det	der	skift	fra	det	ene	til	

det	andet	og	det	ene	er	ikke	nødvendigvis	bedre	end	det	andet.	Så	jeg	tror	at	det	handler	ligeså	

meget	om	erkendelsesdelen	og	der	går	lidt	tid	før	man	finder	sin	rette	hylde	og	det	kan	også	have	

noget	med	ens	ambitioner	at	gøre.	
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I:	Måske	også	det	som	du	snakkede	om	i	starten	med	at	uddannelserne	er	så	brede	at	vi	ikke	helt	

ved	hvad	vi	gerne	vil,	så	vi	bliver	måske	nødt	til	at	shoppe	lidt	rundt	for	at	finde	ud	af	det?	

	

Det	er	der	helt	klart	en	risiko	for.	Og	det	ser	man	helt	klart.		

	

I:	Vi	 læste	en	artikel	omkring	at	nogle	virksomheder	så	negativt	på	det	der	med	at	man	skiftede,	

men	 andre	 virksomheder	 faktisk	 så	 positivt	 konsulenterne	 forlod	 virksomheden	 noget	 tid	 og	

opfangede	noget	viden	et	andet	sted	og	måske	kom	tilbage	senere,	så	man	kan	bruge	det	positivt.		

	

Det	er	der	helt	klart.	Du	kan	være	stensikker	på	at	alle	der	ansætter	er	enige	om	at	hvis	du	har	

skiftet	hvert	år,	så	tænker	man;	det	kan	jeg	ikke	arbejde	med.	Det	er	netop	det	her	med	at	vide	

hvor	man	har	folk	henne.	Hvad	er	det	egentlig	du	vil?	Du	kan	ikke	tilpasse	dig?	Så	er	vi	tilbage	til	

det	der	med	at	tilpasse.	Det	betyder	meget.	Kan	du	tilpasse	dig	de	former	so	vi	har	at	tilbyde?	Det	

betyder	rigtig	meget.		

	

I:	Så	er	to	år	eller	over?		

	

Ja,	det	er	en	god	tommelfingerregel.	Og	omvendt	så	begynder	folk	også	hvis	du	har	været	et	sted	i	

ti	 år,	 hvorfor	 så	 skifte	 efter	 alle	 de	 år.	 Så	 siger	 jeg	 så	 til..	 det	 er	 tit	 en	 jeg	møder..	 så	 siger	 jeg	

hvorfor	ikke?	Vedkommende	har	været	der	i	ti	år,	så	kan	jeg	da	godt	forstå	at	vedkommende	har	

lyst	til	at	prøve	noget	nyt.	Altså,	herre	gud	!.	Men	det	går	faktisk	begge	veje.	Det	kan	både	være	

for	kort	og	for	langt.	Så	tænker	folk	det	er	lidt	mærkeligt..	kan	vi	så	lære	ham	eller	hun	nye	ting?	

Det	er	nogle	af	de	tanker	de	kan	blive	mødt	af.	Hvor	meget	hold	der	er	i	virkeligheden,	tænker	jeg	

ikke	så	meget	på.		

	

I:	 Nu	 har	 vi	 kigget	 meget	 på	 et	 generelt	 billede.	 Tegner	 der	 sig	 et	 andet	 billede	 i	

konsulentbranchen?	 Af	 folk	 der	 er..	 både	 der	med	 at	 nyuddannede	 der	 er	 der	 kort	 tid	 i	 deres	

første	job	og	folk	der	er	der..	måske	ikke	bliver	i	samme	virksomhed	i	ti	år..	Er	det	det	samme	eller	

hvad	tænker	du?		
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Jeg	 forestiller	mig	 det	 er	 det	 samme.	 På	 nyuddannet	 kender	 jeg	mest	 IT	 konsulenter.	Der	 er	 jo	

relativ	stor	udbud	af	virksomheder,	så	der	er	de	hvert	fald	relativ	flytbar	og	det	på	trods	af	at	det	

er	IT	folk.	Dem	kan	man	normalt	godt	grounde	rimeligt	meget,	men	på	konsulentsiden	er	det	ikke	

umuligt	at	flytte	dem	rundt.	Omvendt	så	er	der	revisorer..	de	har	heller	ikke	noget	incitament	til	at	

skifte	som	regel,	så	der	er	det	meget	godt	at	fange	dem	ind.	Jeg	ved	også	at	Jura	konsulenthuse	

gør	 ekstremt	 meget	 ud	 af	 graduate	 rekruttering	 så	 tidligt	 som	 muligt.	 Der	 har	 jeg	 også	 en	

forventning	om	at	de	bruger	så	mange	ressourcer	på	det	fordi	de	så	formår	at	fastholde	dem.	Jeg	

tror	 det	 er	 svært	 at	 sige	 noget	 entydigt.	Men	hvor	 du	 kan	 se	 at	 en	 revisor	 har	 egentlig	 relativt	

mange	jobmuligheder	hvis	du	har	været	i	konsulentbranchen	i	nogle	år,	men	at	flytte	dem	fra	PWC	

til	Deloitte	det	er	sådan	lidt..	Det	er	jo	samme	løn	og	samme	vilkår	hvorfor	skulle	jeg?	Nu	kender	

jeg	det	her.	Til	gengæld	hvis	du	giver	dem	muligheden	for	at	blive	økonomichef,	så	kan	du	trække	

mange	væk.	Så	det	der	med	at	komme	om	på	den	anden	side	af	 skrivebordet.	Det	kan	godt	gå	

begge	veje,	Der	er	også	nogle	der	er	trætte	af	at	sidde	med	den	samme	niche.	Man	vil	hellere	se	

flere	forretninger	og	komme	om	på	den	anden	side	af	skrivebordet.		

	

I:	Så	det	man	lokker	med	er	mere	ansvar?		

	

Ikke	 nødvendigvis	mere	 ansvar,	men	mere	 indsigt	 på	 flere	 forretninger	 og	mere	 indflydelse	 på	

flere	 forretninger.	 Hvis	 du	 kun	 laver	 regnskab	 for	 din	 egen	 virksomhed,	 for	 at	 tage	 det	 som	

eksempel,	 jamen	 så	 er	 det	 ligesom	 den	 måde	 man	 gør	 det	 på,	 og	 selvfølgelig	 har	 man	 mere	

ejerskab	for	forretningen	og	det	giver	nogle	fordele,	men	du	får	 ikke	mere	variation.	Du	får	 ikke	

indsigt	i	andres	forretninger	og	det	kan	måske	være	meget	sjovt	at	så	på.	Det	er	også	spændende	

at	 få	 indsigt	 i	 mange	 forskellige.	 Det	 kan	 man	 jo	 se	 på	 LinkedIn	 inden	 for	 de	 forskellige	

virksomheder.	Det	er	sådan	noget	hvor	man	kan	følge	deres	veje..	Hvor	går	flest	hen	fra	PWC?	Så	

er	der	statistikker	over	hvor	flest	fra	PWC	skifter	job	til.	Der	er	noget	data.	gratis	empiri.	Der	kunne	

min..	 det	 jeg	 siger	 her	 kunne	 så	 bliver	 underbygget	 hvis	 der	 var	 flest	 fra	 PWC	 der	 gik	 til	 Novo	

Nordisk	f.eks.	Hvis	de	gik	fra	Deloitte,	så	kan	man	jo	godt	skifte	fra	konsulenthus	til	konsulenthus.	

Det	kan	man	sikkert	også	og	specielt	 inden	for	nogle	ting	men	revision	der	tror	 jeg	 ikke	der	den	

store	fidus	i	det.		
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I:	Så	der	er	mange	der	gerne	vil	have	mere	indsigt	inden	for	de	her	konsulenthuse,	men	oplever	du	

nogle	gange	at	det	er	urealistiske	krav	som	de	stiller?	Kommer	de	lige	pludselig	og	siger	efter	de	

her	været	et	år	eller	to	at	nu	vil	de	have	indsigt	?	Er	der	nogle	gange	hvor	du	må	stoppe	og	sige	til	

dem	at	de	ikke	er	klar?		

	

Det	kan	de	jo	sagtens	være.		

	

I:	Er	det	berettiget	når	de	begynder	at	efterspørge	mere?		

	

Ja,	det	er	ikke	sådan	jeg	vil	sige	at	der	er	en	generel	tendens	der,	men	selvfølgelig	kan	de	gå	ind	i	

en	 konsulentvirksomhed.	 Det	 afhænger	 fuldstændig	 af	 de	 krav	 virksomheden	 stiller.	 Der	 er	

virksomhederne	både	åbne	for	helt	nyuddannede	og	for	nogle	med	erfaring.	Det	afhænger	igen	af	

hvor	mange	ressourcer	de	har	til	det.	Så	der	er	ikke	nogen	deal	breaker	der.		

	

I:	Nu	snakker	vi	om	at	graduateprogrammer	er	en	af	de	måder	virksomhederne	kan	forbedrede	sig	

på	at	få	nogle	nye	kandidater.	Er	der	andre	initiativer	de	gør	for	at	tiltrække	de	unge?		

	

Der	 er	 deltagelse	 på	messer.	De	 laver	 case	 competition.	Det	 store	 virksomheder	 har	 jo	 student	

relations	ansvarlige.	F.eks.	nogle	af	de	store	jura	konsulents	huse.	De	har	jo	en	fuldtidsstilling	der	

arbejder	på	at	 invitere	 ind	til	aften	arrangementer	og	graduate	rekrutteringscenter	og..	mens	de	

stadig	er	studerende	og	alt	muligt.	Så	nogle	virksomheder	afser	relativ	store	mængder	ressourcer	

til	 det.	 Det..	men	mindre	 virksomheder	 kan	 også	 gøre	 det.	 Du	 kan	 sagtens	 være	 en	 relativ	 lille	

virksomhed	 og	 slå	 et	 jobopslag	 op	 på	 JobIndex	 for	 3000	 kr.	 og	 så	 stadig	 finde	 en	 god	 sum	

kandidater.	Det	handler	ligeså	meget	om	at	kunne	tilbyde	noget	der	lyder	rigtig	fedt.	Det	er	jo	ikke	

nødvendigvis	 de	 10%	 som	 vil	 foretrække	 at	 blive	 graduates.	 Det	 kan	 ligeså	 godt	 være	 et	 lille	

konsulenthus	 hvor	 der	 er	 en	 inspirerende	 leder	 der	 har	 startet	 det	 op	 og	 kommer	med	 15	 års	

erfaring	og	kan	tilbyde	at	man	kan	være	wingman	for	alverdens	møder.	Så	kan	jeg	sagtens	lokke	

folk	til.	Så	det	behøver	ikke	være	på	den	måde.	Det	er	spørgsmålet	om	at	ramme	målgruppen	når	

de	er	ude.	målgruppen	er	jo	også	på	JobIndex.	De	er	jo	flere	steder.		
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I:	Synes	du	at	virksomhederne	er	gode	til	at	gøre	det?	F.eks.	de	lidt	mindre?	At	tilbyde...		

	

Jeg	oplever	det	helt	klart	 som	om	at	den	gennemsnitlige	graduate	der	kommer	ud	 fra	CBS	eller	

DTU	som	ikke	altid	har	den	fulde	overblik	over	de	 jobmuligheder	der	er...	og	så	kan	vi	 igen	 lede	

tilbage	 til	 at	 jobmarkedet	 har	 udviklet	 sig	 ekstremt	meget.	 Det	 er	 selvfølgelig	medskyldig	 i	 de..	

man	kan	sige	nogle	steder	 lykkes	det	måske	bedre.	På	DTU	har	de	den	der	D&C	messe	som	har	

den..	nogle	fordele,	blandt	andet	at	nogle	af	de	her	stande	har	den	der	teknologi	fremme	hvor	du	

kan	se	om	det	er	 radio	kommunikation	de	har	eller	 sådan.	Så	er	det	nemmere	 for	den	 ingeniør	

studerende	at	se	det,	men	alligevel	er	udvalget	også	tilstrækkeligt	stort	og	det	er	alligevel	også	så	

relativt	 abstrakt	 det	 de	 lære	 og	 hvad	 de	 kan	 bruge	 det	 til.	 De	 har	 som	 regel	 én	 virksomhed	 i	

hovedet	og	så	ender	det	nok	ud	i	at	der	er	også	er	dem	her	der	arbejder	med	det	samme.	F.eks.	fra	

marketing	der	kender	vi	jo	hos	JobIndex..	hvis	du	spørger	om	folks	kendskab	til	jobportaler,	så	kan	

folk	huske	én	eller	maks.	to.	Folk	husker	i	kasser,	så	jeg	ved	at	hvis	jeg	er	management	konsulent	

så	er	der	Deloitte..	hvis	i	spørger	de	studerende	om	at	arrangere	alle	konsulenthuske	som	kunne	

være	interessante	for	dig	,	så	kunne	det	sagtens	være	PWC	og	Deloitte.	Altså	så	tror	jeg	maks.	man	

huske	to	eller	tre.	Dermed	er	du	jo	ikke	klar	over	alle	dine	muligheder	eller	mulige	destinationer.	

Det	er	noget	af	det	vi	arbejder	med	 i	 JobIndex	generelt.	Vores	mission	er	at	give	det	komplette	

overblik	 over	 jobmarkedet.	 Det	 gør	 vi	 både	 på	 ..	 Hvor	 du	 kommer	 ind	 og	 ser	 hvad	 vi	 har	 af	

jobannoncer,	men	vi	pusher	også	så	hvis	du	har	et	CV	hos	os	så	skubber	vi	jobmulighederne	ud	til	

dig	og	siger,	der	er	også	det	her	der	passer	på	det	du	kan.	Der	er	helt	klart	et	behov	for	begge	dele	

for	det	er	en	jungle.	Det	er	sindssygt	svært	også	for	folk	med	erfaring	der	har	været	rundt	omkring.	

Det	er	også	 svært	 for	dem	at	 kende	hele	branchen	eller	måske	en	anden	branche	 som	de	også	

passede	ind	i,	men	som	de	ikke	vidste.		

	

I:	Hvordan	ser	du	fremtiden	for	de	nye	kandidater	til	at	finde	et	godt	match?	Nu	siger	du	der	er	lidt	

problemer	med	at	få	det	tilpasset	helt.	Hvad	skal	der	til	for	at	vi	i	fremtiden	for	det..		

	

Jeg	 tror	 i	 den	 nærmeste	 fremtid	 har	 jeg	 svært	 ved	 at	 se	 at	 det	 bliver	 meget	 anderledes.	

Udviklingen	går	stadig	stærkt	og	uddannelsernes	bliver	også	lavet	om	fra	år	til	år.	For	mig	der	skal	

ansætte	så	er	det	sådan	lidt	"når	ja,	du	er	HR,	så	har	du	også	haft	personale	jura"?	"Nej,	jeg	er	lige	
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i	den	årgang	hvor	det	ikke	lige	indgik".	Så	det	har	jeg	stadig	en	udfordring	med	at	identificere	jer	

og	vide	hvad	det	er	 for	nogle	kompetencer	 i	har.	Der	er	 jo...	der	sker	så	meget.	Så	 jeg	 tror	 ikke	

udfordringen	bliver	mindre	 i	 fremtiden.	Og	hvad	der	skal	 til..	 ja,	 så	kan	 jeg	 jo	være	 farvet	af	 jeg	

sidder	i	JobIndex	og	sige	at	man	bruger	flere	ressourcer	for	at	tiltrække	de	rigtige	mennesker.	Det	

er	det	der	skal	til.	Det	er	sådan	noget	med	at	...	altså	det	er	jo	en	større	diskussion.	Det	er	nærmest	

en	perspektivering	ikke.	Hvad	er	ens	ROI?	Virksomheden	siger	at	3000	kr.	for	en	annonce	hvor	vi	

får	100	gode	ansøger..	det	tænker	de	ikke,	men	det	burde	de	måske	tænke.	Jeg	kunne	godt	vende	

den	om	og	sige	okay,	du	vil	betale	3000	og	du	får	en	medarbejder	der	får	50.000	kr.	i	løn,	så	er	der	

en	risiko	for	at	han	stopper	om	et	halvt	år	så	skal	du	igen	afsætte	20	timer	for	at	ansætte	en	ny.	Du	

har	en	faktureringsgrad	på	80%.	Tænk	dig	om,	tid	er	penge.	Det	er	en	perspektivering	vi	altid	skal	

lave,	 hvor	 man	 har	 fokus	 på	 3000kr.	 Det	 virker	 dyrt,	 men	 har	 du	 tænkt	 over	 alle	 de	 andre	

omkostninger	du	har	forbundet	med	det	?	Du	skal	lære	vedkommende	op,	så	det	første	halve	år	

giver	han	eller	hun	ikke	særlig	stor	værdi.	Det	tror	jeg	det	er	lige	så	meget	det	der	skal	til.	Der	skal	

måske	 en	 eller	 anden	 Stine	 Bosse	 eller	 Asger	 Aamund	 typer	 ligesom	du	 laver	 en	 bestseller	 der	

handler	om	det	eller	et	eller	andet	hvor	folk	læser	op	på	det	og	tænker	den	prioritering	bør	vi	nok	

lave.	Det	er	hvert	fald	det	der	er	sket	i	krisen	ikke.	Der	skærer	vi	på	de	der	stabsfunktioner,	og	det	

springer	 sådan	 lidt	 frem	og	 tilbage	ude	hos	virksomhederne.	Så	gør	vi	det	 til	ansættende	 leders	

ansvar	at	stå	for	rekrutteringsprocessen	og	det	er	også	fint	nok	for	nogle	er	gode	til	det	og	andre	

synes	måske	ikke	det	er	ligeså	sjovt	og	spændende.	De	vil	hellere	fakturere	deres	tid	og	så	går	det	

galt.	Så	kan	man	rykke	ansvarer	tilbage	igen.	Så	må	vi	hellere	ansætte	nogle	i	HR	der	kan	hjælpe.	

Det	er	hele	tiden	2	skridt	frem	og	3	tilbage.	Sådan	er	det	rigtig	tit	og	sådan	har	det	været	historisk	

set.	Problemet	er	jo	også	at	hvis	nu	der	kommer	en	ny	direktør	efter	fem	år,	så	vil	han	prøve	nogle	

nye	ting	ag.	Det	er	med	til	at	man	ikke	rigtig	holder	fast	i	en	eller	anden	Best	practice,	men	hvis	du	

spørger	mig,	så	tror	jeg	helt	klart	på	at	der	er	rigtig	meget	ROI,	men	det	kræver	selvfølgelig	også	at	

du	 har	 en	 god	medarbejder	 til	 at	 for	 hvis	 ikke	 du	 har	 en	 der	 er	 god	 til	 at	 identificere	 de	 rigtig	

talenter	 og	 jeg	 tror	 også	 på	 at	 fremtiden	 kan	 blive	 lyse	 i	 det	 at	 vi	 bliver	 bedre	 til	 at	 gemme	

personaledata.	 Vi	 tager	 det	 med	 til	 direktøren	 og	 siger	 "prøv	 se	 her,	 i	 marketing	 bruger	 du	

splittest,	så	sender	du	1000	mails	ud	til	en	målgruppe	på	en	måde	og	sender	1000	mails	ud	til	en	

anden	gruppe	på	en	anden	måde".	Så	 følger	du	op	på	hvad	 for	en	praksis	virkede	bedst,	 så	kan	

man	godt	 lave	den	der	diskussion	om	hvem	er	bedst	 til	 at	 finde	det.	Så	kan	du	gemme	data	på	
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hvordan	 går	 det	 når	 Knud	 hos	 PWC	 når	 han	 rekruttere..	 jamen	 hans	 succesrate	 er	 at	 han	

bibeholder	folk	i	job	og	du	kan	også	kæde	det	sammen	med	lønstatistik.	Jeg	kan	se	hvor	meget	du	

giver	 i	 løn.	Så	 jo	mere	data	du	har..	Det	mangler	der	helt	 klart	nu.	Men	hvis	du	er	 i	 stand	 til	 at	

kunne	dokumentere	den	udvikling	og	sige,	her	kan	vi	jo	se	at	når	Henriette	er	inde	over	og	hjælpe	

med	 at	 sætte	 dit	 team	 så	 er	 lønudgifterne	 lavere	 så	 hun	 formår	 at	 lukke	 aftalen	 med	 de	 her	

kadidater	til	en	lavere	løn	og	de	er	tilfredse	med	det.	De	bliver	her	længe	og	de	laver	nogle	skift	

internt	i	organisationen	som	vi	godt	kan	lide.	Så	det	er	fremtiden	måske.	Det	er	nok	det	der	skal	til.	

hvis	ikke	du	kan	dokumentere	det,	så	duer	det	ikke.	Så	kan	vi	ikke	prioritere	det,	så	det	kunne	godt	

være	fremtiden	at	man	gjorde	det	mere	sofistikeret.	Vi	kender	det	jo	fra	fodboldens	verden	at	der	

er	 kameraer	 og	 også	 nærmest..	 jeg	 går	 ud	 fra	 at	 den	 nærmest	 tæller	 automatisk	 hvor	 mange	

afleveringer	du	laver	og	om	den	ryger	hen	til	en	eller	anden.	Der	er	mange	penge	i	fodbold,	så	det	

er	der	det	avler	først,	men	der	er	jo	også	mange	penge	i	erhvervslivet,	så	det	kan	sagtens	være	at	

man	kommer	 til	 at	 tracke	på	parametre	 som	 f.eks.	 anciennitet	 eller	 faktureringsgraden	hvor	du	

har	noget	data.	Det	kan	man	godt	binde	op	på	noget	data	om	medarbejderne.		

	

I:	Når	 i	 f.eks.	når	 i	skal	have	graduates	 ind	til	nogle	af	de	her	konsulenthuse.	Hvad	det	for	nogle	

buzzwords	 som	 i	 pusher?	Hvad	 fanger	 folk?	Hvad	 fanger	 unge	mennesker	 fra...lad	 os	 sige	 CBS?	

Hvad	tiltrækker	en	CBS	‘er	til	en	graduate	stilling?	

	

Min	erfaring	siger	mig	at	det	bl.a.	er	en	stejl	læringskurve	fordi	man	ligesom	har	det	her	med	en	

livslang	læring	og	man	skal	blive	ved	med	at	udvikle	sig	og	stræbe	højere.	Det	er	hvert	fald	sådan	

hvis	 du	 kommer	 fra	 CBS	 det	 er	 kulturen.	 Det	 er	 relativt	 vigtigt,	 men	 det	 går	 faktisk	 også..	 det	

gælder	 alle	 aldre.	Du	 vil	 gerne	have	noget	 spændende	 jobindhold.	Det	 bed	 jeg	også	 gælder	 for	

graduates.	Vi	laver	nogle	undersøgelse	hvor	vi	spørger	ind	til	hvad	er	det	vigtigste	for	dig	i	det	nye	

job.	Det	er	det	altid	opgaverne.	Vi	har	f.eks.	virksomheder	der	søger	elever	som	er	niveauet	under.	

Folk	der	kommer	med	en	2-årig	kontorassistent,	der	sælger	de	det	altid...	"her	skal	du	 ikke	bare	

lave	kaffe".	Det	er	ligesom	for	at	sige	at	du	får	'rigtige'	opgaver.	Så	er	det	læringen	og	udviklingen	

der	 er	 vigtigt.	Det	 hænger	 jo	 uløseligt	 sammen.	Du	 lære	 ikke	 så	meget	 hvis	 du	 laver	 kaffe	 hele	

tiden.	 Du	 får	 lov	 at	 opleve	 noget	 forskellige.	 Det	 er	 også	 det	 der	 er	 i	 graduateforløb	 og	

konsulentbranchen.	Så	får	du	lov	at	prøve	kræfter	med	én	type	kunde	og	så	hopper	du	over	i	en	
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anden	branche	og	anskuer	en	virksomhed	på	en	anden	måde.	Det	er	jo	også	spændende.	Det	er	

næsten	altid	det	vigtigste.		

	

I:	Er	virksomhederne	gode	til	at	efterkomme	det?	At	det	giver	ansvar	med	det	samme?	

	

Det	er	svært	at	skære	over	en	bred	karm	og	sige	om	de	er	i	stand	til	det	eller	ej,	men	det	er	mit	

indtryk	at	de	virksomheder	der	virkelig	investerer	i	deres	graduate	forløb	og	har	fokus	på	at	give	

forskellige	opgaver	og	at	det	bliver	en	rigtig	stejl	læringskurve.	Hvis	der	kommer	en	ung	person	der	

er	villig	 til	at	 lægge	timerne	 ikke,	så	er	der	om	regel	nogle	der	bakker	dem	op.	De	vil	 som	regel	

lære	 dobbelt	 så	 meget	 som	 de	 andre.	 Det	 er	 også	 derfor	 man	 ikke	 kun	 ansætter	 efter	

kompetencer.	Hvis	 du	 vil	 arbejde	60	 timer,	 så	 kommer	du	 til	 at	 lære	dobbelt	 eller	 tre	 gange	 så	

meget	som	ham	der	arbejder	37	timer.	Så	er	der	en	større	værdi	 i	dig	fordi	du	hurtigt	overhaler	

den	anden.	Så	det	er	derfor	virksomhederne	også	kigger	rigtig	meget	på	motivation	for	man	ved	jo	

mere	motiveret	du	er,	 jo	 flere	timer	er	du	villig	til	at	 lægge,	 jo	mere	 interesseret	er	du,	 jo	mere	

effektivt	arbejder	du.	Så	det	er	også	rigtig	vigtigt.		

	

I:	Der	 er	 jo	 et	 slagsaspekt	 i	mange	 konsulenthuse	hvor	 en	del	 af	 dit	 job	 er	 at	 skulle	 sælge	dine	

ydelser.	Er	det	noget	du	føler	fanger	folk?	Eller	er	det	noget	de	bliver	skræmte	af?	

	

Det	afhænger	 igen	af	branchen.	Vi	vil	 jo	altid	skrue	ned	for	det	hvis	det	er	sådan	nogle	 ingeniør	

typer.	Det	er	bare	endnu	en	opgave	der	stiller	krav	til	din	væremåde	og	dine	kompetencer,	men	

hvis	du	nu	skal	fakturere	din	tid	der	går	på	at	sidde	og	strukturer	inden	for	IT.	Så	stiller	det	jo	krav	

om	en	type	kompetencer	som	er	lidt	modstridende	i	forhold	til	at	være	sælgende	og	udadvendt.	

Så..	der	kan	man	jo	sige	at	sådan	vil	det	typisk	være	og	det	er	jo	sjælendt	at	du	som	konsulent	hele	

tiden	skal	være	udadvendt	og	ave	store	armbevægelser,	så	det	kan	godt	være	en	udfordring.		

	

I:	Hvad	så	hvis	du	skulle	tiltrække	nogen	til	en	management	konsulent	stilling	som	skulle	indeholde	

en	betydelig	store	salgsdel?		
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For	en	cand.merc.	psyk...	det	er	jo	også	sådan	lidt..	hvad	for	en	filosofi..	hvordan	man	praktisere	

salg	og	hvad	det	er	for	nogle	typer	salg.	Du	kan	jo	både	have	kortsigtet	salg	og	langsitet	relations	

salg.	Du	kan	have	meget	sådan	noget	salg	der	stammer	fra	eksisterende	relationer.	Sådan	er	det	

typisk	 i	 management	 konsulentbranchen.	 Der	 vil	 jeg	 kigge	 primært	 på	 fagligheden	 af	 den	

konsulentydelse	jeg	solgte,	for	hvis	mit	salg	afhang	af	den	eksisterende	relation,	så	handler	det	om	

kundetilfredshed.	Der	er	det	vigtigt	for	mig	at	kunden	får	det	de	har	betalt...	for	så	har	de	fået	en	

løsning	der	lever	op	til	deres	forventninger.	Hvis	man	skal	bruge	en	konsulent	der	kan	sparke	nogle	

døre	ind,	så	er	det	måske	nogle	andre	kompetencer	man	skal	have.	Så	er	det	måske	ikke	samme	

forventninger.	Det	er	afhængigt	af	hvordan	konsulenthusene	skruger	det	sammen.	Men	du	kan	jo	

altid	lære	det.	Er	du	villig	til	det?	Er	du	motiveret	for	det?	Synes	du	også	det	er	sjovt	at	have	den	

del	i	dit	arbejde?	Så	er	der	jo	regel	om	de	10.000	timer,	så	bliver	du	ekspert.		

	

Min	direktør	plejer	altid	at	fortælle	en	historie	at	jeg	tror	det	var	i	70'erne	eller	80'erne..	han	er	jo	

datalog...	 Der	 begyndte	 man	 at	 have	 en	 forventning	 om	 på	 det	 tidspunkt	 hvor	 computerne	

begyndte	at	kommer,	at	vi	i	fremtiden	skulle	vi	kun	arbejde	15	timer	og	så	ville	computeren	tage	

over.	 Så	plejer	han	at	 komme	med	den	her	 lidt	provokerende	 statement	og	 siger	 "Så	 skete	der	

noget	der	ændrede	det	hele"	og	så	kommer	der	et	billede	op	af	Gucci	tasken.	Det	er	fordi	vi	stadig	

gerne	vil	have	dyre	vare.	Hvor	der	tidligere	var	4	der	producerede	varen	og	1	der	solgte	den,	så	er	

der	nu	4	der	sælger	varen	og	1	der	producerer.	Det	er	så	argumentet	for	at	fokus	skal	være	meget	

mere	på	salg	for	det	handler	meget	mere	om	salg	i	sidste	ende.	Men	det	er	jo	rigtigt	nok,	at	vi	jo	

alle	sammen	er	sælgere.	Det	er	også	det	sprog	vi	bruger	herinde,	selvom	jeg	er	en	der	levere	en	

konsulentydelser,	 men	 så	 kan	 jeg	 jo	 stadig	 levere	mersalg	 og	 folk	 betragter	 jo	 stadig	mig	 som	

betroet	rådgiver,	så	hvis	jeg	siger	den	tid	skal	du	bare	outsource	til	mig.	Vi	er	alle	sammen	sælgere.	

Det	kunne	jeg	forestille	mig	man	også	hørte	andre...		
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Transskriberet	interview	–	Elina,	ST	

Bilag	7	

Jeg	er	24	år	og	går	på	kandidaten	Cand.merc.psykologi.	 Jeg	er	 i	gang	med	at	skrive	speciale.	 Jeg	

arbejder	ved	siden	af	mit	speciale	eller	mit	studie	 i	min	fars	virksomhed	som	laver	chokolade	og	

bageri	maskiner	til	industrien.	Der	har	jeg	været	med	et	lille	opbrud	i	forbindelse	med	et	praktik-

forløb	på	et	halvt	år,	 i	 fem	år,	så	 jeg	har	 ikke	så	meget	erhvervserfaring.	Men	jeg	har	dog	været	

ude	og	snuse	til	hvordan	det	ellers	kan	se	ud.		#00:04:09-1#		

	

interviewer:	Nu	går	du	på	Cand.	merc.	psykologi.	Kan	du	fortælle	om	din	vej	dertil?	#00:04:19-7#		

	

Ja,	det	startede	på	bacheloren	HA	psykologi.	Jeg	havde	egentlig	altid	tænkt	at	jeg	skulle	være	sce-

nograf	fordi	jeg	elsker	at	tegne	og	er	meget	kreativ	i	mine	unge	år.	I	mit	sabbatår	startede	jeg	ude	

ved	min	far	egentlig	mest	fordi	 jeg	havde	brug	for	pengene	til	at	rejse	for.	Så	uden	at	 jeg	havde	

forestillet	mig	at	jeg	ville	synes	det	var	spændende,	så	blev	jeg	alligevel	grebet	af	det.	Så	fandt	jeg	

ud	af	at	der	måske	var	noget	i	det	der	forretning	alligevel,	men	hvilken	gren	jeg	skulle	ud	af	vidste	

jeg	 ikke.	 Så	var	det	 faktisk	meget	 tilfældigt	at	 jeg	kom	på	CBS.	Ud	på	deres	besøgsdag	 sammen	

med	min	tvillingesøster.	Det	var	hende	der	gerne	ville	gå	her	og	hende	der	hev	mig	med.	Så	går	vi	

tilfældigvis	ud	til	den	her	stand	hvor	der	er	en	der	repræsenterer	HA	psykologi.	Så	tror	jeg	faktisk	

bare	at	valget	blev	taget	under	den	eftermiddag	at	det	var	det	jeg	skulle.	Jeg	synes	det	var	sinds-

sygt	spændende	og	de	præsenterede	alle	mulige	muligheder	som	man	kunne	arbejde	med	senere	

hen,	men	det	var	egentlig	mest	fokusset	på	både	erhvervsfaglige	og	psykologien	som	jeg	synes	var	

spændende.	Jeg	kunne	alligevel	ikke	helt	så	mig	selv	i	den	der	hardcore	talmæssige	studiekontekst	

fordi	jeg	var	jo	meget	tvivlsom	på	min	egen	matematiske	evner	fordi	det	ikke	var	det	jeg	stærkest	

til	i	gymnasiet.	Så	jeg	søgte	den	og	det	gjorde	Frederikke	min	søster	også,	men	det	sagde	ikke	helt	

klik	for	hende	som	det	gjorde	for	mig,	så	hun	skiftede	efter	et	år	over	på	ren	psykologi.	Meget	til-

fældigt	og	det	har	jeg	også	efterfølgende	tænkt	over,	altså	hvis	det	kan	være	så	tilfældigt,	ville	jeg	

så	også	have	trivedes	i	en	anden	retning.	Men	nu	er	det	jo	endt	med	at	blive	min	vej	og	jeg	er	rig-

tig	glad	for	det	og	har	været	det	hele	vejen	igennem.		#00:06:34-4#		

	

interviewer:	Nu	var	du	selv	inde	på	den	der	introdag	på	HA	psykologi	hvor	i	sikkert	har	fået	at	vide	
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hvad	i	ender	med	senere	hen.	Der	er	jo	mange	psykker	der	ender	som	management	konsulenter.	

Er	det	noget	du	har	gjort	dig	nogle	tanker	omkring?		#00:07:09-9#		

	

Ja,	meget	og	det	gør	jeg	også	stadig	engang	imellem	fordi	det	er	sådan	at	jeg	ikke	helt	ved	hvad	jeg	

skal	efter	sommer.	Jeg	ved	at	jeg	skal	ud	og	have	noget	andet.	Der	er	en	regel	i	vores	familievirk-

somhed	om	at	når	man	er	færdiguddannet	så	skal	man	ansættes	i	en	anden	virksomhed	og	gerne	

være	der	i	3-5	år	eller	at	skabe	en	karriere	der.	Det	er	for	at	vise	at	der	er	andre	veje	at	gå	end	ba-

re	familievirksomheden.	Det	synes	jeg	jo	er	vildt	fedt	og	derfor	vil	jeg	gerne	bruge	mine	år	ude	et	

hvor	jeg	synes	jeg	kan	lære	Aller	mest	muligt	og	blive	sat	i	stand,	hvis	jeg	i	fremtiden	vil	spille	en	

rolle	i	familievirksomheden,	sådan	så	jeg	er	klædt	på	til	det.		I	den	forbindelse	har	jeg	tænkt	over	

konsulentvirksomheder.	Den	skræmmer	mig	lidt	fordi..	nu	kender	jeg	ikke	særlig	mange,	da	jeg	har	

befundet	mig	mest	i	de	industrielle	virksomheder.	Hvert	fald	inden	for	den	kontekst	jeg	kommer	

fra	hvor	det	er	en	virksomhed	hvor	man	går	på	arbejde	hver	dag	med	de	samme	kollegaer	og	ar-

bejder	 i	projekter	 for	den	her	virksomhed,	så	tror	 jeg	det	ville	være	meget	specielt	at	være	 i	en	

virksomhed	hvor	man	er	der	mere	 sporadisk	 fordi	man	 jo	 skal	 være	ude	eksternt	hos	mange	af	

klienterne.	Det	tror	 jeg	er	en	kultur	 jeg	skal	vænne	mig	til,	så	derfor	er	 jeg	sådan	lidt..	Ehm..	tø-

vende	over	for	om	det	er	den	rigtige	vej	at	gå,	eller	hvad	man	skal	sige.		#00:08:52-4#		

	

interviewer:	du	har	ikke	helt	afvist	det	endnu?		#00:08:56-9#		

	

Nej,	ikke	endnu,	men	jeg	har	afvist	nogen	typer	af	konsulenthuse.	Jeg	har	afvist	Deloitte	og	PWC..	

altså	de	helt	store..	mest	fordi	at.	Ja	det	er	jo	skræmmebilleder.	Jeg	har	hørt	at..	lad	mig	sige	det	

sådan	at	jeg	er	vant	til	at	blive	set	på	sin	arbejdsplads	og	man	har	mulighed	for	at	tage	arbejdsop-

gaver,	fordi	man	synes	det	er	spændende.	Jeg	har	et	indtryk	af	at	jo	større	konsulenthusene	bliver	

jo	mindre	en	mulighed	har	du	for	selv	at	lave	nogle	alternative	tilvalg	af	opgaver.	Du	vil	nok	også	i	

begyndelse	være	lavest	i	hierarkiet	og	derfor	skal	affinde	dig	med	noget	og	det	er	måske	ikke	altid	

det	der	er	det	allermest	spændende,	hvert	 fald	set	med	mine	øjne.	Derfor	tror	 jeg	at	det	kunne	

være	lærerigt	for	mig	hvis	jeg	skulle	gå	konsulentvejen	jeg	kunne	komme	ud	i	lidt	mindre	omgivel-

ser,	ikke	at	det	skal	være	tomandshold.	men	måske	20-50	i	stedet	for	de	der	500,	ikke!	Det	er	så-

dan	nogle	af	de	plusser	og	minusser	jeg	har	tænkt.	omvendt	så	lander	nogle	af	de	store	konsulent-
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huse	også	nogle	spændende	cases,	men	hvis	den	rolle	man	spiller	så	også	er	minimeret	til	at	være	

meget	begrænset,	så	tror	jeg	måske	nok	at	jeg	ville	synes	at	motivationen	falder,	for	så	får	du	ikke	

helheden	og	hele	forløbet.	Så	er	du	måske	mere	koblet	på	en	bestemt	fase	eller	en	bestemt	pro-

blemstilling.		

	

I:	Det	har	haft	indvirkning	på	din	erfaring	med	det	job	du	har	haft	før?	

	

Ja,	det	er	det	der	er	min	referenceramme	i	dag.	Det	jeg	synes	jeg	er	fedt	med	mit	job,	det	er	noget	

jeg	gerne	vil	søge	i	andre	stillinger.		

	

I:	Hvis	nu	i	ikke	havde	haft	reglen	ville	du	så	gerne	have	arbejdet	ude	hos	andre	virksomheder?	

	

Ja,	så	ville	jeg	også	gerne	have	været	ude.	Men	jeg	tror	jeg	blev	bekræftet	i	at	jeg	skal	ud	og	det	er	

fedt	at	være	ude	da	jeg	var	i	praktik.	for	jeg	vidste	ikke	hvordan	det	ville	være	at	arbejde	et	andet	

sted,	men	jeg	er	også	bevidst	om	at	næste	gang	jeg	skal	ud	og	have	en	stilling	vil	jeg	gerne	have	en	

mere	neutral	rolle.	Jeg	gider	ikke	spille	den	der	dobbeltrolle	som	jeg	gennem	gele	min	arbejdsliv	er	

blevet	tvunget	til	at	spille.	Så	det	ved	jeg	hvert	fald	at	mit	navn	ikke	på	den	måde	skal	være	en	fak-

ta	for	hvordan	de	samarbejde	med	mig	eller	hvordan	de	vælger	mine	opgaver.	jeg	gider	ikke	have	

ekstra	lange	fortrolighedserklæringer	bare	fordi	jeg	hedder	[navn]	til	efternavn.	Der	er	faktisk	også	

en	anden	ting	der	gør	at	konsulentverdenen	er	ekstra	interessant,	for	det	er	muligvis	en	begræn-

set	periode	jeg	skal	være	ude.	Det	er	mit	indtryk	at	konsulentarbejdslivet	bygger	op	at	man	skifter	

efter...	måske	3-5	efter	man	er	startet	eller	ofte	før.	Der	er	nogle	der	endnu	tidligere..	på	den	må-

de	så	passer	det	jo	meget	fint,	for	noget	af	det	jeg	bliver	lidt	tynget	af	er	dårlig	samvittighed	og	at	

jeg	måske	ikke	kan	committe	mig	fuldt	til	den	arbejdsplads	jeg	forsøger	at	arbejde	for.	Der	vil	jeg	

måske	finde	det	lidt	mere	legitimt	at	søge	ind	i	en	verden	hvor	at	det	er	lidt	mere	de	der	kortvarige	

ansættelser.		

	

I:	Du	har	tydeligvis	et	kendskab	til	konsulentbranchen.	Ved	du	hvor	du	har	fået	den	kendskab	fra?	

Hvad	er	det	der	har	gjort	at	du	tænker	sådan?	
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Jeg	tror	helt	sikkert	at	den	er	kommet	fra	det	sammenspil	der	har	været	i	løbet	af	studiet	fra	folk	

fra	samme	årgang	eller	årgangen	over	os	som	også	skal	finde	ud	af	hvad	de	skal	og	mange	der	går	

vejen,	altså	bliver	en	eller	anden	form	for	konsulent..	og	så	har	min	kæreste	lige	været	konsulent,	

og	der	har	 jeg	selvfølgelig	også	fået	struktureret	en	opfattelse	eller	en	ide	om	hvordan	det	er	at	

arbejde	der.	Noget	helt	andet	er	at	netop	min	families	fortællinger	om	hvordan	de	bruger	konsu-

lenter	og	at	de	faktisk	nogle	gange	er	lidt	kritiske	over	for	konsulenter.	De	gør	faktisk	ikke	så	meget	

brug	af	det	ift.	hvor	meget	jeg	egentlig	tror	de	kunne	drage	fordel	af	det.	Jeg	er	meget	kritisk	over	

for	deres	tankegang.		

	

I:	Ja,	man	hører	tit	at	konsulenterne	er	ildeset	fra	den	anden	side	af	bordet.	Hvad	er	det	for	et	bil-

lede	du	tror	der	kommer	op	i	din	families	tanker?	

	

Noget	af	det	min	far..	han	er..	det	er	også	lidt	en	sjov	rolle	han	har	i	virksomheden.	Han	har	aldrig	

været	andre	steder	end	i	familievirksomheden,	så	han	kan	jo	heller	ikke	forholde	sig	til	den	anden	

side.	Det	han	vægter	 ift.	at	han	måske	nok	egentlig	vurderer	at	han	synes	det	er	sejere	at	være	

leder	eller	medarbejder	 i	en	virksomhed	der	arbejder	for	samme	sag.	Det	er	det	han	sådan	hele	

tiden	siger.	Det	der	med	at	man	er	committe	mod	et	fælles	mål	alle	sammen.	Ikke	at	man	ikke	kan	

være	det	i	et	konsulenthus.	Det	prøver	jeg	at	sige	til	ham.	De	har	også	vision	og	mission,	altså	stra-

tegiske	mål.	Jeg	tror	det	der	med	at	man	har	en	dagligdag	væk	fra	arbejdspladsen..	Og	så	tror	han	

nok	også	at	det	er	lidt	dyrt	at	bruge	konsulentydelser.		

	

I:	Så	du	kan	godt	sætte	dig	ind	i	hans	pointe?		

	

Ja,	og	så	tror	jeg	ikke	der	skal	særlig	mange	dårlige	konsulentydelser	til	før	man	tager	alle	over	én	

karm.	Hvis	du	først	ude	i	virksomheden	har	fået	en	uheldig	oplevelse,	så	tror	jeg	det	er	svært	for	

virksomhederne	ikke	at	tro	at	de	kan	gøre	det	bedre	selv	med	medarbejdere	der	allerede	ved	alle	

detaljerne.		

Noget	jeg	tænker	om	konsulenter	og	det	de	kan	byde	ind	med	er	den	der	mere	tilbagetrukkethed	

over	for	alle	de	politiske	magtforskelle	der	foregår.	Man	kan	træde	ud	fra	det	og	spiller	ikke	selv	

en	rolle.	Hvis	man	skulle	tale	om	at	bruge	det	i	den	kontekst	jeg	kommer	fra	så	er	det	lige	præcis	
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der	det	er	afgørende.	Ikke	objektivt,	for	det	tror	jeg	ikke	på	det	kan	blive,	men	mere	det	der	at	der	

kommer	én	og	kan	tilbyde	nye	perspektiver	og	ikke	selv	går	i	(familievirksomhedens)	verden.			

	

I:	Nu	 spurgte	 jeg	omkring	det	om	hvor	du	havde	dit	 kendskab	 fra	om	konsulentbranchen.	Hvad	

med	studiet?	Hvad	for	et	billlede	bliver	tegnet	på	studiet?	Hvordan	bliver	i	forberedt	på	det?	

	

Da	 jeg	hørte	mig	 selv	 sige	det	der	med	at	man	 i	 store	konsulenthuse	har	 lidt	mindre	plads	og	 i	

mindre	har	lidt	mere	plads..	det	tror	jeg	altså	er	en	fortælling	som	kommer	fra	nogle	af	de	faglige	

mennesker	der	er	tilknyttet	vores	studie.	Nogle	af	dem..	bl.a.	har	vi	lige	for	nylig	haft	en	underviser	

som	er	ekstrem	kritisk	over	for	Rambøll,	fordi	han	selv	har	været	tilknyttet	og	haft	en	dårlig	ople-

velse	med	det.	Hans	 fortællinger	har	netop	handlet	om	at	man	 ikke	havde	særlig	meget	selvbe-

stemmelse	over	hvad	der	 landede	på	ens	bord	eller	mulighed	for	at	 tilpasse	efter	hvad	man	var	

særligt	interesseret	i.	Det	tror	jeg	egentlig	smittede	ret	meget	af	på	klassen	særligt	fordi	at	vi	alle	

sammen	er	i	den	der	position	hvor	vi	gør	op	med	os	selv	hvad	det	er	vi	skal.	Så	tror	jeg	egentlig	at	

de	negative	fortællinger	rodfæster	sig	endnu	mere.	Eller	er	med	til	det	der	skræmmebillede	man	

nogle	gange	godt	kan	tegne	af	konsulentbranchen	måske	forstærkes.	Ellers	synes	jeg	der	har	væ-

ret	rigtig	meget	 fokus	på	konsulentbranchen	generelt	på	hele	studiet,	men	 jeg	kan	også	godt	se	

meningen	med	det.	Jeg	har	aldrig	syntes	det	var	mærkeligt	at	det	blev	talt	om,	for	jeg	kan	sagtens	

forstå	at	det	er	en	oplagt	mulighed	at	bruge	studiet	i	den	kontekst.	Jeg	har	aldrig	sådan	været	træt	

af	at	høre	om	det	fordi	jeg	synes	det	er	en	spændende	verden,	kva	at	den	er	så	anderledes	end	det	

jeg	kommer	fra.	Jeg	synes	det	er	trist	nogle	gange	at	man	egentlig	får	sådan	lidt	et	billede	af	at	det	

godt	kan	være	farligt	at	være	en	del	af	den	kultur	og	der	er	meget	tale	om	det	der	med	at	man	

kæmper	mod	alle	og	at..	jeg	ved	egentlig	ikke	noget	om	hvor	meget	man	skal	lægge	i	det,	og	om	

det	er	sådan	det	reelt	er.		

	

I:	Hvad	tænker	du	kunne	lægge	i	rollen	som	konsulent.	Hvilke	arbejdsopgaver	kunne	du	tænke	dig	

var?	

	

Det	kommer	an	på	hvilken	 type	konsulent	man	var,	men	den	 type	 jeg	gerne	vil	 være	ville	 være	

noget	med	forandringsledelse.	Alt	efter	hvilket	kan	man	sige..	overbevisning	man	om	hvordan	man	
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kan	lede	forandringer	vil	jo	også	spille	forskellige	roller.	Jeg	vil	ikke	foretrække	at	være	eksperten	

der	kom	og	løste	problemerne,	men	jeg	er	omvendt	også	i	tvivl	om	jeg	egentlig	vil	finde	mig	tilret-

te	i	sådan	en	mere	systemisk	skole	på	lang	sigt	fordi	jeg	synes	det	kræver	meget	at	skulle	stille	de	

rigtige	spørgsmål	når	man	arbejder	 inden	for	det	ståsted.	Hvor	jeg	tror	 jeg	heller	vil	have	en	lidt	

mere	pragmatisk	tilgang	til	det..	hvad	der	præcis	 ligger	detaljeret	 i	det	ved	 jeg	endnu	 ikke.	Men	

hvor	man	lidt	mere	tager	fra	 lidt	flere	forskellige	skoler	og	flere	forskellige	ståsteder,	for	en	ren-

dyrket	ved	 jeg	 ikke	om	 jeg	ville	synes	var	 let	at	befinde	mig	 i	 fordi	det	er	 jeg	 for	det	 første	 ikke	

trænet	til	og	for	det	andet	tror	jeg	at	jeg	synes	det	er	en	fordel	nogle	gange	at	tage	ting	fra	forskel-

lige	steder.	Så	f.eks.	også	sådan	noget	som	Dispuk	som	er	sådan	rent	narrativ	skole..	der	tror	jeg	

egentlig	ikke	jeg	ville	søge	ind.	Netop	fordi	jeg	tror	jeg	ville	synes	det	var	lidt	kedeligt	at	kun	arbej-

de	med	det.	Men	det	måske	også	bare	fordi	jeg	ikke	ser	mig	selv	som	en	der	specialisere	mig	inden	

for	én	retning.	Jeg	vil	gerne	specialisere	mig	lidt	bredere.		

	

I:	Hvis	vi	nu	antager	at	vi	er	5	år	fremme	i	tiden.	nu	har	du	sagt	at	du	ikke	rigtig	ved	hvilken	vej	du	

vil	gå..	men	kan	du	prøve	at	beskrive	det	job	du	sidder	i?	

	

Fem	år	 fremme	i	 tiden	vil	 jeg	være	30..	hmm..	 jeg	tror	 jeg	er	der	hvor	 jeg	har	noget	 ledelsesan-

svar..	og	det	er	måske	også	et	af	dem	der	godt	kunne	tale	ind	i	konsulentbranchen,	for	det	er	mit	

indtryk	ar	hvis	du	viser	at	du	er	engageret	i	netop	mere	end	de	to	år,	så	vil	du	også	godt	kunne	få	

noget	 ledelsesansvar	og	bygge...	Det	er	 ret	kritisk	 for	mig	at	 jeg	har	en	position	hvor	 jeg	har	én	

eller	to	under	mig,	så	jeg	kan	begynde	at	lære	lidt	hvordan	man	leder	og	har	både	de	der	meget	

strukturelle	 ting	 ift.	 MUS	 samtaler	 og	 hvordan	 man	 holderrekrutteringssamtaler,	 hvordan	 man	

opsiger..	 forhåbentlig	skal	 jeg	 ikke	det.	Men	alligevel	kunne	begynde	at	snuse	 lidt	til	det	for	hvis	

det	er	at	jeg	skal	ind	i	familievirksomheden	så	er	det	ret	afgørende	tror	jeg,	at	jeg	begynder	at	vide	

hvordan	man	motivere	til	at	arbejde	og	skaber	et	godt	miljø	omkring	ens	team	og	sådan.		

	

I:	Ved	du	allerede	nu	hvilken	position	du	vil	få	hvis	du	kom	tilbage	til	familievirksomheden?	

	

Ja,	hvis	jeg	kom	tilbage	vil	jeg	komme	ind	i	én	eller	anden	form	for	ledelsesstilling.	Muligvis	strate-

gi..	Vi	er	11	der	står	og	skal	ind	i	virksomheden	og	heldigvis	er	5	af	dem	under	10	år,	så	der	er	hel-
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digvis	en	god	spredning	i	alder.	Det	er	heldigt.	Vi	er	begyndt	at	specialisere	os...	vi	er	koblet	til	op-

gaver	der	ligger	i	en	bestemt	retning	så	jeg	har	i	de	sidste	2,5	år	kun	været	på	opgaver	med	et	stra-

tegisk	element.	F.eks.	når	vi	har	afsæt	markedet	for	fusioner	eller	mulige	opkøb.	Der	sidder	jeg	og	

laver	alle	præanalyserne.	Samtidig	undersøger	jeg	mere	strategiske	implementeringer	med	f.eks.	

workshops	osv.	Sådan	noget	der	altid	kan	kobles	op	med	den	øverste	strategi.	Det	er	sådan	noget	

jeg	har	beskæftiget	mig	med,	så	jeg	kunne	godt	forestille	mig	at	hvis	jeg	skulle	være	leder	og	det	

var	i	familievirksomheden,	så	var	det	nok	i	den	retning.	Skulle	jeg	være	leder	et	andet	sted,	så	ved	

jeg	ikke	i	hvilken	afdeling..	måske	en	business	Development	afdeling.		

	

I:	Det	virker	som	om	du	godt	ved	hvilken	retning	du	skal	hen?		

	

Ja,	jeg	har	virkelig	været...	 jeg	bruger	virkelig	meget	tid	på	at	finde	ud	af	hvad	det	er	mit	mål	er,	

fordi	hvis	jeg	først	vælger	familievirksomheden	til	så	tror	jeg	ikke	jeg	kan	forlade	det	igen.	Derud-

over	er	der	også	et	pres	på,	hvad	man	synes	er	særligt	spændende	fordi	man	ikke	er	den	eneste	

der	skal	ind,	men	der	også	er	mange	andre	der	også	skal	være	plads	til	som	også	skal	ind.	For	et	år	

siden	der	blev	vi	på	en	virkelig	 fin	måde	 synes	 jeg	 inviteret	 ind	 til	 en	karrieresamtale	hos	vores	

respektive	chefer	fordi	de	er	involveret	i	os.	Det	her	møde	var	for	at	skabe	en	plan	eller	tage	lidt	

mere	stilling	til	hvad	det	er	man	vil,	også	ift.	at	virksomheden	har	nogle	risici	fordi	hvis	ikke	vi	vil	

ind,	så	skal	de	 jo	have	sat	nogle	andre	mennesker	 i	stilling	til	det.	Så	der	er	rigtig	meget	at	tage	

højde	for	i	sådan	en	situation.	eg	tror	ikke	rigtig	man	kan	committe	sig	før	man..	man	kan	sige	min	

familie	er	endnu	yngre	end	jeg	er..	det	er	store	krav	til	en	pige	på	20	år	der	lige	er	begyndt	at	stu-

dere	og	har	været	i	virksomheden	i	2	år.	det	er	jo	sværere	for	hende,	men	for	mig	der	nu	har	valgt	

og	truffet	en	beslutning	om	min	faglige	fokus,	så	tror	jeg	det	er	blevet	lidt	lettere	at	tage	ting	i	en	

bestemt	 retning	end	 før.	 Jeg	har	også	kva	mine	opgaver	de	sidste	 fem	år	 fundet	ud	af	hvad	 jeg	

synes	er	spændende	og	ikke	særlig	spændende	og	hvad	jeg	er	god	til	og	ikke	god	til.		

	

I:	Vi	antager	at	der	er	 forskellige	definitioner	af	ordet	motivation	og	du	har	også	været	 lidt	kort	

inde	på	det	 før.	Uden	at	redegøre	for	teori,	hvordan	forstår	du	så	selve	ordet	motivation?	Hvad	

kommer	op	i	dine	tanker	når	du	hører	det?	
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Jeg	tror	at	motivation	for	mig	er	det	der	med	at	man	får	en	opgave	stillet,	hvor	man	bare	ikke	kan	

lade	vær	at	arbejde	på	den.	Den	er	måske	også	lidt	med	dig	når	du	sidder	med	andre	opgaver	for	

du	synes	der	er	noget	virkeligt	spændende	i	at	skulle	håndtere	den	givne	opgave	og	derfor	bliver	

lidt	glad	af	at	sidde	med	den	og	synes	det	er	værd	at	bruge	tid	på.	Og	så	tror	jeg	også	at	det	for	

mig	 er	 altafgørende	 for	min	motivation	 er	 lederen..	 altså	 hvad	 er	 der	meningsfuldt	med	 denne	

opgave,	men	også	anerkende	når	man	så	sidder	med	det.	For	mig	er	det	sjældent	at	opgaverne	

isoleret	set	er	motiverende	men	mere	den	kontekst	de	bliver	givet	i.	Hvem	skal	jeg	arbejde	sam-

men	med?	hvordan	fungere	mit	samarbejde	med	dem?	Hvad	er	min	leders	reaktion	på	det	jeg	gør	

og..	Der	er	nogle	få	opgaver	der	har	motiveret	mig	i	deres	rene	form.	F.eks.	synes	jeg	det	var	eks-

tremt	fedt	at	afsøge	fordele	og	ulemper	ved	at	fusionere	virksomheden,	men	det	er	nok	min	fagli-

ge	motivation	der	træder	ind	der.	Andre	gange	synes	jeg	at	det	der	motiverer	mest	er	at	være	i	et	

team	som	man	godt	kan	lide	at	arbejde	sammen	med	og	hvor	der	er	nogle	spændende	dynamik-

ker.	Så	synes	jeg	det	kan	lægge	et	ekstra	lag	af	motivation	på	en	opgave.		

	

I:	Hvad	med	sådan	noget	som..	nu	nævnte	du	ikke	umiddelbart	lønforhold?	

	

Det	er	ikke	noget	jeg	tænker	så	meget	over.	Det	har	måske	noget	at	gøre	med..	det	er	lidt	svært	

egentlig..	det	er	ikke	noget	jeg	tænker	særlig	meget	over.	Jeg	tror	netop	fordi	at	det	er	en	familie-

virksomhed	jeg	arbejder	for,	så	har	jeg	faktisk	ikke	tænkt	specielt	meget	over	hvad	det	er	jeg	har	

fået	i	løn,	men	mere	hvordan	jeg	kan	sikre	at	der	bliver	skabt	værdi	for	virksomheden	på	langt	sigt.	

Ikke	at	jeg	ikke	tror	at	det	ville	være	dejligt	at	få	lidt	mere	i	løn	end	hvad	jeg	har	i	dag.	Overhove-

det	ikke.	Jeg	vil	også	sige	at	hvis	jeg	skulle	ud	et	andet	sted,	så	ville	det	også	betyde	noget	hvad	det	

er	for	et	lønniveau	jeg	ligger	på.		

	

I;	Okay,	så	hvis	du	kom	ud	i	konsulentbranchen	i	en	anden	virksomhed	ville	det	have	større	betyd-

ning?	

	

Ja,	det	tror	jeg	egentlig	godt	det	kunne.	Men	jeg	tror..	det	er	jo	svært	det	der	hypotetiske	noget..	

men	 jeg	 tænker	at..	at	 for	mig	vil	det	 ikke	være	altafgørende	at	 få	en	 lønforhøjelse	hvis	 jeg	har	

gjort	et	godt	 stykker	arbejde,	men	derimod	 få	noget	erkendelse.	Det	behøves	 ikke	være	penge,	
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men	det	kan	lige	så	godt	være	at	man	får	en	flaske	rødvin	eller	et	eller	andet	der	markerer	at	man	

har	gjort	det	rigtig	fint.	Jeg	var	f.eks.	jo	også	i	praktik	hvor	jeg	arbejdede	ulønnet..	der	betød	løn	jo	

ikke	så	meget,	men	da	jeg	stoppede	så	havde	de	arrangeret	en	afskedsreception	hvor	de	invitere-

de	hele	virksomheden	ind	og	det	overgik	totalt	mine	forventninger	om	hvad	det	var	der	skulle	ske	

og	det	 tror	 jeg	egentlig	var	den	bedste	anerkendelse	 jeg	kunne	 få	 frem	 for	en	pengemæssig	af-

skedsskave.	Og	så	har	de	udvalgt	sådan	en	skål..	en	meget	grim	skål,	men	den	er	bare	det	sødeste.	

Så	på	én	eller	anden	måde	så	tror	jeg	egentlig	at	jeg	mere	bliver	drevet	af...	

	

I:	Så	det	sociale	betyder	meget	for	din	motivation?	At	der	er	nogle	mennesker	der	faktisk	går	op	i	

at	du..	altså	de	er	kede	af	at	du	skal	gå	og	du	har	gjort	et	godt	stykke	arbejde.	

	

Ja,	det	betyder	i	hvert	fald	noget.		

	

I:	Det	er	interessant	med	dit	frivillige	arbejde..		

	

Ja,	det	var,,	ift.	til	mange	andre	der	i	deres	praktisk..	nu	er	reglerne	blevet	lavet	lidt	om	og	det	gør	

selvfølgelig	også	noget,	men	mange	vælger	 jo	praktisk	også	ud	fra	den	løn	de	får.	 jeg..	de	havde	

aldrig	haft	praktikanter	og	jeg	tror	egentlig	godt	jeg	kunne	være	i	en	position	hvor	jeg	kunne	spør-

ge	om	vi	kunne	arrangere	noget	med	løn,	men	jeg	valgte	ikke	at	gøre	det	fordi	der	var	så	specielle	

forhold	omkring	min	ansættelse..	

	

I:	og	du	havde	ikke	noget	problem	med	at	motivere	dig	til	at	stå	op	hver	morgen?	

	

Nej,	fordi	der	var	også	noget	andet	der	drev	mig	for	jeg	kommer	ind..	der	er	det	igen	med	det	ef-

ternavn,	ikke.	for	jeg	ville	jo	helst	ikke	falde	igennem.	Jeg	vil	jo	gerne	have	at	deres	indtryk	var	at	

der	 er	 kompetente	medarbejdere	 hos	 familievirksomheden.	 Det	 var	 nok	 det	 der	 gjorde	 at	 ville	

gøre	mit	allerbedste	at	vide	at	de	kommer	til	at	se	mig	igen	og	at	jeg	sidder	i	en	anden	position	og	

at	de	 skal	 tage	mig	 seriøst	og	at	de	 skal	 vide	at	 jeg	 kan	 finde	ud	af	det	 jeg	 laver.	Det	drev	mig	

sindssygt	meget.	Det	taler	 igen	ind	i	det	aspekt	om	at	blive	anerkendt	ift.	min	motivation.	At	jeg	

har	behov	for	at	vide	at	folk	synes	jeg	gør	det	godt.		
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I:	 Hvad	 forestiller	 du	 dig	 at	 ville	 være	 den	 Aller	 største	motivation	 i	 det	 arbejde	 du	 nu	 engang	

kommer	til	at	få	efter..	når	du	nu	her	den	17.	maj	har	afleveret	specialet?	

	

Jeg	tror	hvis	vi	snakker	fremtidsscenarie,	at	jeg	kommer	til	at	have	noget	ansvar,	så	tror	jeg	aller-

mest	er	at	mine	medarbejdere	synes	det	er	sjovt	at	komme	på	arbejde.	Jeg	tror	det	ville	motivere	

mig	meget	at	være	en	god	leder.						

	

	

	Ehm,..	og	bruge	dem	jeg	arbejder	sammen	med	til	at	lære	hvordan	man	bliver	det.	Altså	hele	den	

der	læringsproces	i	hvordan	er	man	en	dygtig	leder	og	hvad	skal	der	til	før	at	folk	synes	det	er	sjovt	

at	være	sammen	med	dig.		

	

I:	Så	man	kan	sige	at	du	bliver	motiveret	af	at	kunne	motivere	andre?	

	

Ja,	fuldstændig.	For	i	rollen	som	leder	tænker	jeg	at	en	af	de	vigtigste	ting	er	netop	at	kunne	moti-

vere	andre	til	at	håndtere	en	arbejdsopgave	på	en	måde	de	synes	er	sjovt.		

	

I:	Hvad	så	hvis	du	ikke	kunne	få	ledelsesansvar	men	at	der	måske	var	udsigt	til	at	kunne	(i	dit	første	

job)?	

	

Der	er	det	helt	fint	 ikke	at	have	ledelsesansvar	tænker	jeg..	Det	vil	måske	være	rart	 ikke	at	have	

det.		

	

I:	Hvad	tror	du	så	vil	drive	dig?	

	

Der	ville	det	nok	drive	mig	der	med	at	lære		hvordan	andre	virksomheders	forretningsprocesser	er.	

Det	er	totalt	altså..	meget	det	jeg	tror	min	position	vil	være	i	virksomheden	fremadrettet	er	den	

der	læringsposition,	altså	undersøge.	Selvom	det	måske	er	lidt	uden	for	mit	arbejdsfelt.	Så	tror	jeg	

at	jeg	vil	virkelig	vil	prøve	at	tænke	over	hvordan	strukturerer	de	deres	organisation	hvor	mange	
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afdelinger	er	der	i	forhold	til	medarbejderantal,	hvordan	er	deres	politikker,	hvordan	er	deres	for-

skellige	strategiske	måder	at	arbejde	på.	Sådan	egentlig	også..	lidt..	det	ved	jeg	ikke..	ikke	detektiv,	

men	få	de	der	briller	på	hvor	man	kan	..	og	så	begynde	at	sætte	det	i	kontekst	til	familievirksom-

heden.	selvom	jeg	måske	på	langt	sigt	er	en	del	af	det.	Det	kan	godt	være	jeg	vælger	at	skabe	min	

karriere	et	 andet	 sted,	 så	 tror	 jeg	 stadigvæk	at	 jeg	 vil	 være	 knyttet	 til	 virksomheden,	 for	 jeg	 vil	

højst	sandsynligt	have	nogle	kusiner,	en	far	og	nogle	onkler	der	arbejder	der	de	næste	10,	20	og	30	

år,	så	derfor	tror	jeg	ikke	jeg	kan	slippe	at	lade	mig	inspirere	ift.	familievirksomhedens	kontekst.		

	

I:	Jeg	har	ikke	synderligt	meget	mere.	Er	der	noget	ud	fra	det	vi	har	talt	om	i	dag	som	du	tænker	du	

gerne	vil	tilføje	eller	noget	du	er	i	tvivl	om?	Noget	du	ikke	følte	du	fik	uddybet?		

	

Nej,	jeg	synes	vi	kom	meget	godt	rundt.		

	

I:	Det	er	jo	vores	første	interview,	så	det	kan	være	vi	skriver	en	mail	til	dig	eller	ringer	hvis	det	er	

okay	med	dig?		

	

Det	er	så	fint.	Det	gør	I	bare.		

	

I:	Ellers	er	du	også	velkommen	til	at	tage	fat	i	os	hvis	du	er	interesseret	i	hvad	vi	finder	ud	af.	Det	

vil	jeg	helt	vildt	gerne	høre	mere	om.	Det	vil	være	meget	værdigfult.		

	

[...]	

	

I:	Jeg	kom	til	at	tænke	på	selve	salgs..	(som	konsulent).	Har	du	overvejet	det	der	med	at	du	faktisk	

skulle	sælge?	

	

Jeg	tror	faktisk	jeg	ville	synes	det	[salgsprocessen]	var	ret	fedt.	Mere	fordi	jeg	tænker	at	det	er	jo	

der	er	hele	præmissen	for	konsulentens	arbejde.	Hvis	ikke	du	kan	lide	at	skulle	sælge	dig	selv	og	

det	du	står	med..	Jeg	ser	det	ikke	så	meget	som	et	salg	af	et	produkt.	Ligesom	vi	i	familievirksom-

heden	sælger	maskiner,	så	hvorfor	skulle	man	så	ikke	kunne	sælge	konsulentydelser.		
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I:	Hvad	er	det	du	synes	er	fedt	i	forhold	til	at	sælge	maskiner?		

	

Måske	netop	at	man	skal	bevise	at	det	man	så	har	solgt	holder.	Altså	ikke	at	man	ikke	skal	det	når	

man	sælger	et	produkt,	men	der	har	man	noget	synligt	i	det.	Man	står	foran	det	og	det	kører.		

	

Lige	nøjagtig	det	der	med	arbejdsliv.	Det	må	i	meget	gerne	tilføje.	Længden	på	en	arbejdsdag	er	

noget	det	kan	tricke	at	jeg	ikke	vil	vælge	det	[konsulentbranchen].	Det	der	med	at	man	skal	sidde	

på	sin	arbejdsplads	til	kl.	20,	21	eller	22	om	aftnen.	Jeg	vil	have	så	svært	til	at	motivere	mig	til	lige	

præcis	den	del	der.	Jeg	er	vant	til	at	arbejde	nogle	gange	lange	dage..		

	

[...]	

	

Lige	nu	er	det	ikke	konsulentbranchen	som	er	min	præference,	men	mere	virksomheder	i	køben-

havnsområdet	som	beskæftiger	sig	enten	med	samme	industri	som	familievirksomheden	eller	som	

minimum	har	både	timelønsansatte	og	funktionærer,	fordi	én	af	de	ting	der	virkelig	karakterisere	

familievirksomheden	 er	 at	 der	 både	 er	 fabriksansatte	 og	 højt	 uddannede	 videns	medarbejdere.	

Det	er	så	interessant.	Deres	måde	at	samarbejde	på	er	ikke	altid	gnidningsfri	netop	fordi	de	har	så	

forskellige	faglige	identiteter.	Der	er	jo	også	et	hierarki	man	skal	arbejde	lidt	med,	så	det	vil	egent-

lig	gerne	lære	mere	om.		

	

[...]	

	

Det	er	sindssygt	vigtigt	med	gode	ledere.	Det	betyder	så	meget.	Når	jeg	hører	mig	selv	sige	alt	det	

der	omkring	hvordan	jeg	motiveres.	Det	jeg	oplever	som	det	bedste	i	min	hverdag	det	er	når	min	

chef	og	jeg	spiller	op	imod	hinanden	og	har	nogle	gode	snakke.	Det	er	virkelig	det	der	betyder	me-

get	for	mig.	
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Transskriberet	interview	–	Jesper,	ST	

Bilag	8	

I:	vi	vil	egentlig	bare	gerne	starte	med	at	høre	lidt	om	dig.	Hvis	du	vil	fortælle	lidt	om	din	uddan-

nelse,	erhvervserfaring?	

	

Jamen	 jeg	er	28	år,	snart	29	og	 jeg	er	snart	 færdig	med	cand.merc.psyk.	 Jeg	skulle	meget	gerne	

være	færdig	her	til	sommer.	hvis	jeg	er	heldig	og	god.		

	

Erhvervserfaring.	De	sidste	par	år	har	 jeg	haft	 forskellige	studiejobs	 i	Canon	som	studentermed-

hjælper	i	HR-afdelingen	og	så	har	jeg	haft	et	job	som	HR	fyr	i	en	mindre	virksomhed,	Scan	Designs.	

øhm	så	det	har	været	meget	hr.		

	

I:	og	det	har	været	mens	studiet	har	været	i	gang.		

	

Ja	det	har	været	mens	studiet	har	været	i	gang.	men	jeg	har	fået	lov	at	lave	mange	forandringspro-

jekter	som	har	været	cand.merc.psyk.	relateret		på	mine	arbejdspladser.		

	

I:	Så	der	har	været	en	kobling?	

	

ja.		

	

I:	Nu	har	du	valgt	cand.merc.psykologi.	Hvad	er	grunden	til	at	du	har	valgt	den	studieretning?		

	

Fordi	jeg	har	læst	ha-Psyk	og	da	jeg	skulle	finde	ud	af	hvad	det	var	jeg	skulle	læse	på	kandidaten	så	

havde	jeg	faktisk	overvejet	sådan	noget	som	brand	communication	management,	men	det	kunne	

jeg	ikke	rigtigt,	fordi	jeg	ikke	havde	finansiering	og	så	gik	jeg	hjem	og	så	satte	jeg	mig	ned	og	kig-

gede	på	mine	karakterer	og	kiggede	på	hvad	for	nogle	fag	der	havde	været	spændende	i	løbet	af	

de	tre	år,	og	så	fandt	jeg	ud	af	at	de	fag	jeg	syntes	havde	været	spændende	og	det	var	faktisk	også	

der	jeg	havde	fået	bedst	karakter	så	tænkte	jeg	det	var	da	dumt	ikke	at	læse	cand.merc.psyk.	og	

det	har	faktisk	været,	jeg	er	gladere	for	kandidaten	end	jeg	har	været	for	bacheloren.		
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I:	Da	du	så	startede	på	BA,	hvad	var	din	begrundelse	for	det?	

	

BA	var	total	random.	Det	var	ren	random.	Det	var	ikke	engang	min	1.	prioritet.	Det	var	min	3.	prio-

ritet.	og	det	var	fordi	at	psykologi	var	spændende.	Så	havde	jeg	en	kammerat	som	lige	var	blevet	

BA	og	så	tænkte	jeg	,når	jo,	jeg	kan	godt	lide	ideen	i	økonomi	og	psykologi	samtidig.	Men	jeg	troe-

de	slet	ikke	jeg	kom	ind	på	det,	men	så	kom	jeg	ind	og	så	må	jeg	hellere	synes	det	er	fedt.	fordi	

man	skal	være	glad	for	at	komme	ind	på	CBS.	og	så	satte	jeg	mig	lige	ned	med	min	kammerat	som	

lige	var	blevet	færdig	og	briefede	han	mig	lige	omkring,	hvad	det	var	for	noget	og	så	tænkte	jeg,	

det	er	sgu	det	vi	gør.	det	er	fedt,	spændende.	vi	kører.	og	så	må	jeg	sige	det	tog	noget	tid	på	studi-

et,	før	et	faktisk	var	spændende.	men	det	er	jo	også	en	tilvænningsperiode.		

	

I:	vi	ved	jo	rent	talmæssigt	at	en	overvejende	del	af	dem	fra	vores	studie	ender	som	konsulent.	Har	

du	nogensinde	overvejet	at	blive	konsulent?		

	

Ja	det	har	jeg.		

	

I:	hvorfor	har	du	det?	

	

Fordi	flere	fra	vores	studie	som	du	lige	sagde,	går	den	vej.	Øhm	det	var	egentlig	ikke	sådan	at	jeg	

forestillede	mig	at	jeg	skulle	ud	at	være	konsulent	overhovedet.	Nu	må	vi	lige	se	hvad	der	sker	og	

se	hvad	man	kan	bruge	det	til.	og	så	har	man	jo	hørt	lidt	hen	af	vejen	at	okay	det	er	nok	konsu-

lentbranchen	som	de	retter	os	hen	efter,	nu	hvor	vi	læser	cand.merc.psyk.	så	er	det	endnu	mere	

målrettet	hen	imod	konsulenthusene.	ja	jeg	har	overvejet	det.	og	er	stadig	i	den	overvejelsespro-

ces.		

	

I:	Hvad	taler	for?	

	

Det	gør	at	det	er	det	vi	har	siddet	og	arbejdet	med	de	sidste	par	år	
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I:	Tænker	du	sådan	fagene?	

	

Ja	også	bare	det	jeg	har	interesse	for	inden	for	den	gren.	For	der	er	selvfølgelig.	flere	grene	inden	

for	cand.merc.psyk	man	kunne	gå	ind	at	arbejde	med.	Der	er	jo	flere	der	skal	ud	og	arbejde	med	

HR,	som	jeg	også	selv	har	siddet	med.	men	det	har	jeg	fundet	ud	af	,	det	gider	jeg	ikke.	Det	er	for	

administrativt.	Der	er	 for,	 selvfølgelig.	hvis	du	er	HR	professional	 så	har	du	nok	også	 læst	HRM,	

hvor	der	er	meget	jura	osv.	som	vi	ikke	ved	en	skid	om	på	vores	studie.	øhm	så	er	der	selvfølgelig.	

så	kunne	man	være	noget	learning	and	development,	som	jeg	egentlig	synes	kunne	være	ret	inte-

ressant	inden	for	HR.	Men,	det	kræver	,	det	er	ikke	bare	noget	du	kommer	ud	for	som	ny	udklæk-

ket	student.	så	skal	du	nok	have	haft	noget	mere	erfaring.	Mere	under	bæltet.	Jeg	synes	bare	det	

ligger	meget	i	kortene	at	det	er	konsulentvejen.	Det	er	kun	blevet	til	overvejelser.	Det	er	ikke	fordi	

jeg	100	%.	man	hører	jo	historier.	og	hvad	det	kræver	at	være	at	være	konsulent.		

	

I:	Nu	siger	du	ikke	vil	være	HR-konsulent.	Men	der	er	mange	forskellige	grene.	Hvad	skulle	det	så	

f.eks.	være	i	stedet?	

	

Det	ved	 jeg	sgu	 ikke.	men	det	skulle	nok	være	noget	business	consulting	altså.	 Jeg	ved	det	 ikke.	

Forandringsledelse.	Jeg	synes	det	er	så	svært,	for	hvad	er	det	så	man	kan	gøre	inden	fra	det	her	

konsulent,	altså,	som	du	siger.	der	er	så	mange	forskellige	områder.	hvad	er	det	så	man	skal	arbej-

de	med.	det	som	jeg	synes	har	været	spændende	er	forandringsledelse	og	det	omhandler	jo	også	

strategisk	forandringsledelse.		

	

Jeg	skal	virkelig	hjem	og	undersøge,	da	jeg	finder	det	uoverskueligt	med	hvad	der	passer	ind	til	den	

type	som	man	er.		

	

I:	Nu	nævner	du	at	studiet	har	været	oplagt,	hvad	tænker	du,	at	du	er	blevet	forberedt	på	det?	

	

Jo,	jamen	det	er	jo	fordi	forskellige,	studenter	kommer	hen	og	snakker	om	hvad	de	nu	laver	i	dag.	

der	har	været	oplæg.	Og	så	hører	man	også	bare	de	årgange	der	har	været	over	en,	hvor	man	har	

venner	og	hvad	de	sidder	og	laver	i	dag.	og	så	tænker	man,	er	det	det	man	skal.		
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Så	det	er,	man	kan	jo	godt	sige	at	jeg	er	blevet	primet	lidt	af	det.	de	vil	jo	gerne	hjælpe	os	til	hvad	

vi	 skal	bagefter.	 Jeg	 synes	godt	de	kunne	have	været	bedre	 til	 det.	Det	er	måske	at	have	nogle	

workshops	og	ligesom	finde	ud	af,	hvad	man	kan	bruge	det	til.		

	

Et	eller	andet	som	giver	os	lidt	mere	indsigt	i	den	verden	vi	skal	til	at	ud	i.	For	det	føler	jeg	overho-

vedet	ikke	jeg	har.	

	

I:	Hvor	har	du	dit	kendskab	til	konsulentbranchen	fra?	

	

Det	er	100	%	mit	netværk	og	venner	som	fortæller	om	hvordan	det	er	at	være	i	Deloitte.	De	for-

skellige	huse	de	nu	engang	er	i.		

	

I:	Hvad	er	det	for	nogle	organisationer	du	har	i	tankerne	når	man	tænker	konsulentverdenen?	er	

der	nogle	bestemte	der	popper	op?	er	der	forskel	på	dem	f.eks.		

	

Ja	men	det	er	jo	så	også	det,	for	så	hører	man	du	skal	ikke	tage	Deloitte,	hvor	det	handler	om	at	

have	høje	albuer.	Du	skal	bare	virkelig	mase	dig	igennem.	Du	skal	hellere	vælge	noget	som	Imple-

ment,	som	er	sådan	lidt	den	slemme	dreng	i	klassen,	men	stadig	god.	sådan	synes	jeg	virkelig	man	

hører	 forskellige.	 jeg	kan	 ikke	 forholde	mig	 til	det,	det	eneste	 jeg	kan	 forholde	mig	 til	er	det	de	

siger	men	hvor	 skulle	de	vide	det	 fra	de	arbejder	 jo	heller	 ikke	derude.	De	hører	det	også	bare	

igennem	andre.		

	

I:	kunne	du	forestille	dig	at	arbejde	nogle	af	de	her	steder?	

	

Jamen	totalt	altså.	Ser	bare	hvad	der	sker.	hvis	jeg	kommer	til	jobsamtale.	Jeg	skal	virkelig	føle	mig	

ved	siden	af	hvis	ikke	jeg	føler	det	kan	være	et	sted	jeg	kan	være.	Jeg	er	rimelig	god	til	at	adapte,	i	

forhold	til	mine	omgivelser.		
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men	selvfølgelig	der	er	nogle	områder,	hvor	jeg	kan	se,	det	skal	jeg	ikke	arbejde	med.	rekruttering	

f.eks.		

	

I:	hvorfor?		

	

Det	er	umiddelbart	kedeligt.	Jeg	har	arbejdet	med	det	før,	kort.	Det	er	bare	virkelig	kedeligt.	så	no,	

no.		

Med	mindre	 jeg	selvfølgelig	bliver	manager	hvor	 jeg	skal	samle	et	crew	under	mig.	men	det	der	

med	at	skulle	ud	for	andre	virksomheder	at	rekruttere	en	eller	anden.		

	

I:	Hvad	nu	hvis	du	fik	tilbudt	en	stilling	som	rekrutter?	

	

Hvis	der	ikke	var	andet,	ville	jeg	sige	ja.		

	

I:	Nu	snakkede	vi	 lidt	om	før,	det	der	med	at	du	 ikke	synes	der	var	god	nok	connection	mellem	

erhvervslivet	og	vores	studieretning.	Synes	du	så	at	studiet	har	forberedt	på	at	komme	ud	i	konsu-

lentbranchen?	i	forhold	til	fagene,	eller	lærerne	eller	andre	ting	du	kan	nævne?	

	

Det	er	blevet	mere	konkret.	hands	on.	ud	fra	det,	kan	man	så	gætte	sig	til	at	det	man	skal	ud	at	

lave	det	er	så	først	om	10	og	jeg	har	arbejdet	mig	op	at	jeg	kan	arbejde	med	sådan	nogle	cases.	

det	er	jo	sådan	lidt.	men	jeg	synes	der	har	været	nogle	rigtig	spændende	fag	og	nogle	rigtig	fede	

forelæsere,	som	virkelig	kan	mærke	brænder	for	det.	De	kan	deres	stof	og	i	det	de	gør	det.	bræn-

der	det	igennem	til	os	som	studerende.	at	det	ligesom,	man	tager	det	ind	på	en	hel	anden	måde.	

Jeg	har	 lært	meget	mere	på	de	her	to	år,	end	jeg	har	 lært	de	sidste	tre	år	på	bacheloren.	så	det	

synes	jeg	absolut.		

	

F.eks.	havde	vi	forandringsledelse	Niels	peter.	han	var	nice.	jeg	synes	det	var	den	mest	interessan-

te	forelæser	vi	har	haft.		

	

I:	hvad	var	det	han	gjorde	som	de	andre	ikke	gjorde?	
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Jamen	han	var	bare	til	stede,	og	han	havde	overblik	og	energi.	og	han	vidste	hvad	det	var	det	be-

tød	at	stå	overfor	så	mange	mennesker	og	præstere	og	få	to	timer	til	at	hænge	sammen	sådan	så	

det	var	interessant,	sjovt	og	.		

Han	var	inspirerende.	Det	var	der	jeg	tænkte,	det	er	mig	det	der.	ud	at	snakke.	og	være	på.		

	

I:	Hvis	du	skal	beskrive	det	billede	du	tænker,	når	du	ser	rollen	som	konsulent.	hvad	er	din	tanke	

omkring	det?	

	

Jeg	tænker	at	jeg	skal	hoppe	ned	i	et	jakkesæt	hver	dag	og	så	skal	jeg	ud	og	performe.	Jeg	tænker	

KPI	KPI	KPI.	og	så	performance	på	højt	niveau.	analytisk	på	højt	niveau.	for	ligesom	at	tilfredsstille	

nogle	klienter.		eller	kunder.		

	

Og	det	er	der	nogen,	tænker	jeg,	godt	kan	føle	sig	lidt	skræmt	af.	Det	kan	jeg	til	dels	også	men	på	

en	eller	anden	måde	er	det	jo	det	som	forretningsverdenen	hænger	sammen.	du	bliver	nødt	til	at	

leve	op	til	nogen	krav	og	forventninger.	og	så	se	om	man	kan	nå	dem.	Hvis	du	ikke	kan	præstere	

og	ikke	kan	nå	dine	mål,	så	må	du	jo	finde	dig	noget	andet	at	lave.	så	det	synes	jeg	egentlig	er	me-

get	 fint.	Man	 frygter	 selvfølgelig…	kan	man	nu	komme	ud	og	 levere.	kan	man	nu	komme	ud	og	

være	ham	som	præstere	og	eller	underpræsterer	man	og	bare	kommer	ud	og	ligner	en	idiot.	bliver	

du	til	grin	på	gangen.		

	

Du	sætter	det	(konsulentverdenen)	lidt	højt	sådan	niveaumæssigt?	

	

Ja	det	synes	jeg.	absolut.	Jeg	tænker	absolut	konsulentbranchen	som	et	af	de	,	i	forretningsverde-

nen,	som	et	af	de	højeste	eller	mere	prestigefyldte,	men	selvfølgelig	er	der	mange	forskellige	kon-

sulenter.	men	jeg	ser	det	virkelig	faktisk	efterhånden	som	et	af	de	mere,	ret	højt	i	samfundet.		

	

I:	hvad	tror	du	der	gør	det?	
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Ja	men	det	er	jo	lidt	interessant	for	jeg	tror	der	er	bare	et	eller	andet.	For	det	første	er	der	jo	bare	

mange	penge	i	det.	Hvis	du	kommer	op	og	har	været	der	i	mere	end	et	par	år.	Men	det	er	som	om	

vi	kommer	ind	og	kan	være	de	her	eksperter	og	kommer	ind	og	rører	lidt	rundt	i	suppedasen	og	så	

spiller	det	bare.	hvor	at,	 ja,	vi	kan	komme	ud	at	skabe	de	forandringer	der	er	nødvendige	for	at	

virksomheder	kan	køre	ordentligt.	så	vi	smører	lige	maskinen	og	så	spiller	det.	Men	spørgsmålet	er	

bare	om	det	er	sådan	i	virkeligheden	eller	det	bare	er	noget	man	forestiller	sig?	

	

men	det	er	 sådan	 jeg	 ser	det.	Det	er	 jo	 sådan	et	ekspertagtig	 rolle.	at	man	bare	ved	bedre	end	

kunden.		

	

Og	det	er	jo	lidt	det	der	er	fedt.	Det	synes	jeg	er	meget	nice.	Jeg	tror	også	det	bare	bliver	set	af	

nogen,	at	man	er	sådan	lidt	for	meget.	Man	er	ham	der	i	jakkesættet,	der	bare	kommer	ud	for	ikke	

at	have	nogen	følelser.	Og	ikke	forstår.	Bare	skal	kreditere	de	der	penge	og	så	er	det	bare	af	sted	

igen	for	bare	at	tjene	penge	et	andet	sted.		

	

I:	Det	er	måske	den	generalisering	der	kan	være	af	konsulenter.	men	det	virker	 ikke	faktisk	som	

om		at	du	har	den	opfattelse.		

	

Nej	jeg	prøver	selvfølgelig	og	afvise	den	fortolkning	og	generalisering,	fordi	jeg	kan	jo	ikke	se	mig	

selv	som	sådan	en	nar	der	kommer	ud	og	jeg	føler	mig	ikke,	jeg	føler	også	at	de	ting	som	jeg	har	

lavet	i	mine	studiejobs	f.eks.	som	har	været	forandrings	baseret	og	på	projekter.	at	jeg	giver	noget	

til	de	folk	som	jeg	arbejder	med.	At	det	ikke	bare	er	kold	og	kynisk.		

	

virkelig	prøve	at	sætte	mig	ned	og	forstå	og	sætte	mig	ind	i	deres	tankegang	og	så	prøve	på	bag-

grund	af	det	og	på	baggrund	af	ledelsen	godt	vil	have,	okay	det	er	det	her	er	bedst	for	alle.	og	når	

man	så	får	ros	bagefter,	så	er	det	jo	fantastisk	at	man	føler	at	de	giver	noget.	Så	jeg	synes	absolut	

det	er	et	givende	job	at	det	bare	hurtigt	bliver	sat	i	bås.	Og	vi	er	jo	også	selv	gode	til	at	sætte	andre	

professioner	i	bås.	Så	det	tager	jeg	med	ophøjet	ro.		
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Men	det	kan	 jo	også	godt	være	at	 jeg	kommer	ud	og	 jeg	så	bare	tænker,	nå	så	er	det	er	 faktisk	

bare	en	flok	jakkesætsfyre,	der	selvfølgelig	er	skarpe	og	kloge	men	bare	prøver	at	tjene	penge	på	

den	letteste	måde	men	det	tænker	jeg	at	det	der	også	er	med	konsulentbranchen	er	at	dine	resul-

tater.	Du	er	en	refleksion	over	dine	resultater.	så	hvis	du	går	ud	og	ikke	laver	en	skid	og	bare	får	

total	dårlig	feedback,	så	påvirker	det	jo	din	fremtidige	klient	og	kunder	og	så	vil	selvfølgelig.	ikke	

gående	i	virksomheden.	Jeg	tror	også	bare	at	ambitionsniveauet	er	sindssygt	højt	inden	for	konsu-

lentbranchen.	for	de	medarbejdere	der	er.	Jeg	tror	virkelig	de	folk	der	er,	vil	frem	i	verden.	Det	er	

jo	meget	spændende,	men	man	kan	ikke	bare,	det	er	jo	ikke	bare	37	timer,	hvor	man	ligger	det	fra	

sig	når	an	kommer	hjem.	Det	hænger	nok	lidt	ved	i	hverdagen.		

	

I:	Hvis	vi	nu	antager	at	vi	er	fem		år	frem	i	tiden,	kan	du	så	beskrive	det	job	du	gerne	vil	have	på	det	

tidspunkt?	

	

Jeg	ser	mig,	nu	har	jeg	brugt	så	lang	tid	på	at	læse	det	lort,	så	vil	jeg	da	også	ud	at	bruge	det.	Så	jeg	

ser	mig	da	som	udgangspunkt	i	job.	Men	jeg	tænke	godt	at	det	kunne	være	i	udlandet.	Nu	har	jeg	

lige	fået	lejlighed.	Jeg	tænker	5	år	herhjemme	måske	faktisk	kunne	være	meget	fint	og	lige	få	no-

get	erfaring,	men	så	vil	jeg	faktisk	også	gerne	til	udlandet.	Det	kunne	være	fantastisk.		

	

Jeg	tror	også	vi	står	rimelig	godt	i	udlandet.	I	forhold	til	vores	uddannelse	og	generelle	høje	faglige	

niveau.	Så	tror	jeg	vi	kommer	til	at	virkelig,	at	være	gode	og	dygtige	i	udlandet.	Så	derfor	ser	jeg	

bare	at	det	kan	være	nogle	spændende	muligheder.			

	

Stadig	noget	konsulent,	men	det	kan	jo	være	noget	andet	.	Noget	projektarbejde.	Men	stadig	no-

get	projekt	konsulentarbejde.	Men	bare	så	jeg	bruger	mine	færdigheder.	Det	behøver	ikke	at	hed-

de	konsulent	for	Deloitte.	Jeg	kunne	absolut	godt	se	at	det	skulle	være	noget	udlandseventyr,	fordi	

man	ligesom	kommer	ud	og	tager	sig	af	nogle	nye	miljøer	og	kulturer.	For	jeg	tror	bare	at	vi	har	så	

meget	at	give.	og	med	mine	tidligere	er	 faringer	med	udlandsrejser	så,	der	 føler	 jeg	bare	at	det	

giver	en	noget	helt	andet	og	du	kan	bare	se	det	du	har	fra	DK	af,	giver	dem	noget	helt	andet.	I	DK	

sidder	du	med	de	samme	typer,	men	derude	der	kan	du	bare	se	noget	andet,	og	det	synes	jeg	bare	

er	fedt	at	man	kan	det.		
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I:	Du	vil	gerne	kunne	bidrage	med	at	kunne	tilbyde	noget?	

	

Jeg	kan	måske	godt	frygte	at	man	herhjemme	godt	bare	kan	blive	en	sådan	en	lille	ting	i	et	kæmpe	

maskineri,	så	noget	hvor	jeg	kan	få	noget	anerkendelse	på		en	lidt	anden	måde	og	det	tror	jeg	man	

får	på	en	anden	måde	i	udlandet.		

og	eventyret	i	at	komme	ud	og	udfordringen	i	det.		

	

Kan	du	være	sådan	lidt	mere	specifik	omkring,	nu	behøver	du	ikke	at	sige	hvad	job	det	sku'	være,	

men	så	hvilke	arbejdsopgaver	du	synes	kunne	være	spændende	at	lave	i	udlandet?	

	

Det	er	 jo	noget	af	det	samme.	Men	forandringsledelse.	Det	kunne	egentligt	være	ret	 interessant	

om	fem	år	og	sætte	sig	og	lytte	til	det	her	interview	og	se	hvad	der	er	sket.		

	

men	noget	med	forandringer.	Der	vil	altid	være	plads	til	forandringer.	og	jeg	tænker	bare	at	hvis	

man	kunne	gøre	det	i	udlandet.		Også	fordi	jeg	har	en	idé	om	at,	det	kan	godt	være	at	konsulenter	

er	ambitiøse	og	det	er	som	om,	tænker	jeg		at	de	måske,	at	det	der	med	at	rive	teltpælene	op,	det	

er	ikke	så	meget	dansk.	Vi	er	ikke	så	frit,	så	flytter	man	bare	lige	til	whatever	land.	Det	kan	godt	

være	at	så	gør	folk	det	alligevel.	Jeg	tror	folk	er	lidt	trygge	derhjemme.	Der	vil	jeg	gerne	udfordre	

og	at	det	ikke	kun	er	4	måneder.	Men	en	længere	periode.		

	

I:	Hvad	tror	du	der	skal	til	arbejdsmæssigt,	for	at	du	kunne	nå	derind,	så	du	kan	komme	til	udlan-

det?	

	

Det	vil	 jo	være	at	 jeg	skal	præstere.	 igen	tilbage	til	KPI,	at	præstere	herhjemme,	viser	at	 jeg	kan	

det.	og	så	må	jeg	jo	bare	søge.	Det	er	jo	det	det	hele	går	ud	på.	At	præstere.		

	

I:	jeg	kunne	godt	tænke	mig	at	gå	lidt	tilbage	til	konsulentrollen.	Hvad	tænker	du	at	deres	arbejde	

består	af	udover	at	man	 forandrer	 ting.	er	der	andre	 ting	du	også	 tænker	at	de	beskæftiger	 sig	

med?	
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Så	skal	man	være	den	lidt	sælger	agtig	type.		

	

I:	Hvad	tænker	du	om	det?	

	

Det	kommer	helt	an	på,	hvilken	kontekst	det	er	man	skal	være	sælger.		

	

I:	afskrækker	det	dig?	

	

Nej	men	jeg	er	nok	ikke	den	type.	jeg	vil	godt	kunne	se	mig	selv	sælge	et	eller	andet	produkt	men	

det	kommer	helt	an	på.	Det	skal	i	hvert	fald	ikke	være	sådan	noget	telefon	noget,	hvor	man	ringer	

og	skal	opsøge	og	sige	nåå	hva,	Danske	Bank,	nu	tror	jeg	nok	lige	at	I	har	brug	for	nogle	forandrin-

ger	i	jeres	afdeling.		

	

Men	hvis	man	er	ude	og	præstere	og	undersøger	et	eller	andet,	ser	okay	nu	laver	vi	det	her	pro-

jekt,	 jeg	har	 fået	nogle	helt	andre	ting	der	også	gør	sig	gældende.	Så	vil	man	måske	godt	kunne	

sige	okay,	fedt	vi	 lige	har	leveret	det	her	til	 jer,	den	her	pakke/deal,	 lækker	projekt.	men	jeg	har	

fundet	ud	af	at	der	også	er	noget	med	kulturen	der	også	vil	være	relevant	for	jer	at	kigge	på.		

	

Sådan	noget	vil	jeg	sagtens	kunne	se	mig	selv	sig,	men	det	andet	cold	calls,	nej.		

	

I:	jeg	tænker	at	vi	skifter	lidt	spor.	Nu	har	vi	snakket	om	konsulentroller.	Men	André	og	jeg	har	lidt	

en	antagelse	om	det	her	med	at	der	kan	være	mange	forskellige	definitioner	af	ordet	motivation.	

Så	uden	du	skal	redegøre	for	teori,	hvordan	forstår	du	så	ordet	motivation?	

	

I:	Der	er	jo	både	indre	og	ydre	motivation.	Ydre	det	er	jo	sådan	noget	som	penge.	f.eks.	øhm		

	

I:	hvad	motiverer	dig	som	menneske?	

	

I:	Hvad	er	det	første	der	kommer	op	i	dit	hoved	når	du	hører	ordet	motivation?	
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1	mio.	kr.	nej,	ej	det	er	det	ikke.	Motivation	kommer	meget	indefra	for	mit	vedkommende.	Det	er	

virkelig	det	der	driver	mig	til	ligesom	at	arbejde	med	det	jeg	nu	engang	gør.		

	

I:	Hvad	er	det	så	af	det	indre,	som	kan	påvirke	det?	

	

Jamen	100	%.	Det	er	jo	hvis	der	er,	det	er	jo	en	sammenhæng	imellem	rigtig	rigtig	mange	ting.	Det	

er	hvis	du	har	for	det	første	nogle	gode	kollegaer,	en	god	chef,	der	forstår	at	sætte	mig	i	de	rette	

situationer,	til	at	præstere	på	det	niveau,	som	jeg	nu	engang	kan.	Måske	også	udfordre	mig.	jeg	vil	

godt	lære.	Specielt	når	vi	står	i	den	position	at	vi	snart	er	uddannet.	Lære,	lære,	lære.	helt	tiden.	Så	

men	stadig	føle	jeg	er	succesfuld	i	de	ting	jeg	gør.	så	jeg	stadig	føler	at	man	rammer	en	pande	mod	

muren.		

	

I:	Og	det	er	her	læreren	kommer	ind	i	billedet?		

	

100	%	så	jeg	stadig	er	 i	en	comfort	zone	og	stadig	har	udfordringer.	det	er	motivationsfaktor	for	

mig.	så	skal	det	også	være	noget	som,	det	tror	jeg	faktisk	er	meget	den	overordnet	beskrivelse.			

	

	

I:	Nu	jokede	vi	lidt	med	lønnen	før,	tror	du	det	vil	have	betydning	i	nogen	grad	ellerover	hovedet	

ikke?	

	

Ikke	umiddelbart.	nu	har	man	været	på	SU	i	en	evighed,	så	jeg	tror	ikke	det	er	fordi	man.	Det	er	

ikke	lige	det	til	at	starte	med,	men	det	vil	absolut	være	en	faktor,	men	hvis	jeg	fik	10.000	kr.	mere	

for	et	eller	andet	job	hvor	jeg	havde	lyst	til	at	skyde	mig	selv	hver	morgen,	så	vil	 jeg	nok	tage	til	

takke	med	det	for	ligesom	at	være	glad	i	det.	Så	jeg	ser	absolut	bare	glæden	ved	jobbet	og	det	er	

også	derfor	jeg	prøver	at	vende	tilbage	til	med	det	her	studie.	Hvad	er	det	for	nogle	fag	og	hvad	er	

det	for	nogle	områder	som	synes	jeg	er	interessante,	også	i	forhold	til	de	projekter	man	nu	engang	

skulle	 lave.	Hvor	 jeg	 tænker	okay,	det	er	 sådan	noget	modstand	mod	 forandring,	kultur.	alle	de	



	 12	

ting	jeg	synes	er	spændende,	hvor	man	kan	blive	klogere	og	nysgerrig	og	forstå	og	det	at	ville	lære	

og	give	noget	også.	Så	det	er	meget	det	som	vil	drive	min	motivation	for	et	job.		

	

I:	Så	der	skulle	være	en	betydelig	stor	difference	i	lønnen	,	hvis	det	skulle	rykke	noget	ved	motiva-

tionen?	

	

100	%	

	

Jeg	bliver	hurtigt	træt	af,	 jeg	har	haft	sådan	nogle	jobs	hvor	jeg	har	tænkt,	yes	nu	får	 jeg	penge.	

men	når	der	så	går	et	par	måneder	så	har	jeg	lyst	til	bare	at	åhh	kaste	op,	for	man	føler,	man	får	

bare	ikke	noget.	Du	giver	ikke	nok.	det	kan	jeg	ikke.	der	skal	sgu	være	den	der	gode	balance.	Ellers	

bliver	jeg	rastløs	og	irritabel.	Det	går	ikke.		

Jeg	kunne	se	det	bare	selv,	da	jeg	arbejdede	i	Canon,	hvor	at,	kort	tid	inden	jeg	blev	opsagt	der	var	

der	ikke	så	mange	opgaver.	Jeg	sad	og	lavede	nogle	lidt	kedelige	ting	okay.	så	begyndte	jeg	bare	at	

kigge	andre	steder	i	virksomheden	hvor	jeg	kan	skabe	noget	forandring,	eller	hvor	kan	jeg	hjælpe	

til,	eller	hvor	er	det	spændende	og	så	fandt	jeg	selv	nogle	projekter	over	i	kommunikationsafdelin-

gen	men	der	måtte	jeg	ikke	komme	over.	Det	synes	de	ikke	var	så	passende	at	jeg	pludselig	kom	

og	lavede	deres	arbejde.	Så	bliver	jeg	bare,	så	vil	jeg	ud	at	hjælpe	og	gøre	en	forskel.		

	

I:	Så	det	motiverer	dig	også	at	hjælpe	nogle	andre?	

	

Ja	100	%	og	det	er	ikke	fordi	at	jeg	behøver	at	være	lead	på	et	eller	andet	projekt.	Det	er	da	meget	

fedt	at	føle	at	det	er	faktisk	mig	der	har	stået	for	det	her,	og	kørt	det	 igennem.	Men	det	er	 ikke	

fordi	jeg	behøver	at	være	lead	på	tingene.	Så	længe	jeg	føler	jeg	bliver	anerkendt	undervejs.	Aner-

kendt	ide	jeg	arbejder	hårdt	og	er	med	til	det	og	føler	jeg	bidrager.		

		

I:	Hvorfor	tror	du	det	er	det	der	vil	motiverer	dig	mest?	

	

Fordi	jeg	tror	det	er	der	gør	en	glad	og	tilfreds.	Nu	når	vi	snakker	om	penge.	Det	er	da	fint	nok	og	

det	skal	man	da	bruge	til	at	komme	igennem	og	få	nogle	fede	oplevelser,	men	du	bliver	ikke	altid	
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glad	af	penge.	Så	jeg	vil	hellere	den	der	selvtilfredsstillelse	ved	at	se	at	jeg	kan	skabe	og	forandre	

ting.	Det	synes	jeg	er	mega	lækkert.	Jeg	ved	ikke	om	det	har	ligget	til	mig.	Jeg	tror	måske	også	bare	

at	det	er	kommet	stille	og	roligt	efter	studiet.	At	det	bare	er	kommet	mere	og	mere	under	huden.		

	

I:	Så	studiet	har	også	været	med	til	at	få	det	frem?	

	

Ja,	det	har	måske	 ligget	 latent	og	underbevidst.	 for	 jeg	har	også	haft	andre	 jobs,	om	det	 så	har	

været	Netto	eller	da	 jeg	arbejdede	 i	USA	på	en	studentercenter,	hvor	 jeg.	Man	kommer	 ind	 i	et	

job.	man	er	glad	og	tilfreds	og	man	skal	lige	finde	sig	til	rette.	Når	man	har	fundet	sig	til	rette	så	

kigger	 jeg	altid	okay	kan	vi	 forandre	noget.	Er	der	noget	der	 ikke	spiller.	Det	er	der	altid	et	eller	

andet	sted.	Der	er	altid	et	eller	andet	der	ikke	fungerer.	Okay,	hvad	kan	vi	gøre	for	og	få	det	bedre.	

For	at	nå	det	niveau	hvor	man	tænker	det	kan	sgu	ikke	blive	bedre.	Det	er	så	der	jeg	tænker,	kan	vi	

gøre	det	lidt	bedre	alligevel.	og	det	kan	godt	være	faktisk	at	det	har	jeg	tit	tænkt	på,	fordi	jeg	har	

spillet	elitefodbold	tidligere.	Du	,	det	kunne	godt	være	du	var	god,	men	du	kunne	altid	blive	 lidt	

bedre	for	du	blev	presset	så	meget.	Så	 jeg	tror	det	sidder	så	meget	 i	mig.	Den	konkurrence.	 Jeg	

sætter	mig	 ikke	tilfreds	og	bare	tænker,	nååh	 ja,	det	er	et	 lortested.	det	er	sådan	det	er.	Lad	os	

prøve	at	performe	lidt	bedre.			
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Transskriberet	interview	–	Anders,	ST	

Bilag	9	

I:	Vi	vil	gerne	høre	lidt	om	dig,	uddannelsesmæssigt	og	erfaring	under	din	uddannelse?	

	

Ba	og	kandidat.	HA	og	cand.merc.psyk.	og	ved	siden	af	BA	der	udover	at	arbejde	rigtig	meget	med	

musik,	som	også	var	det	der	beskæftigede	alt	min	tid	før	gymnasiet,	så	blev	jeg	meget	aktiv	 i	en	

større	aktiv	NGO,	red	barnet	ungdom.	hvor	jeg	først	sad	i	HR	udvalget.	og	det	var	en	direkte	inte-

resse	fra	studiet.	hvor	jeg	hurtigt	fandt	ud	af	at	der	var	noget	større	organisatoriske	ting,	som	inte-

resserede	mig	rigtig	rigtig	meget.	så	jeg	røg	op	i	bestyrelsen	og	sad	så	der	i	3	år,	og	havde	særlig,	

var	særlig	ansvarlig	 for	 faktisk	alt	HR	 intern	kommunikation	og	 landsdelene,	hvilket	er.	Det	er	 jo	

fordi	det	er	en	decentral	organisation,	så	der	er	forskellige	områder.	de	skal	ligesom	snakke	sam-

men	og	lære	af	hinanden.		

	

Så	lagde	jeg	stadig	en	del	stemme	til	tegnefilm.	Jeg	blev	ret	engageret	i	CBS.	Det	blev	jeg	på	2.	år	af	

min	BA.	og	blev	derigennem	meget	bidt	af	nogle	af	de	større	organisatoriske	ting.	på	CBS.	hvorfor	

at	jeg	ret	hurtigt	kom	i	studenterorganisationen	CBS	students.	både	i	dens	bestyrelse	og	alt	hvad	

der	havde	med	kvalitet	i	uddannelser.	Det	gjorde	så	også	at	jeg	blev	ansat	på	CBS	som	forsknings-

assistent	og	projektleder	på	projekt	 studieliv,	hvor	 jeg	arbejdede	 sammen	med	vores	Dekan	 for	

uddannelser	i	to	år,	på	at	se	på,	hvordan	vi	skaber	en	bedre	akademisk	socialisering.	Så	det	var	på	

en	eller	anden	måde	første	gang	jeg	var	rigtig	intern	konsulent.	Det	var	meget	satellit	konsulent-

rolle,	hvor	jeg	skulle	ud	til	en	masse	forskellige	niveauer	af	CBS	og	finde	ud	af,	hvad	er	det	egentlig	

for	nogle	udfordringer.	snakker	de	samme	retning	eller	modsat.			og	hvad	kan	vi	gøre	som	mindre	

organ	og	sætte	i	gang	på	større	organisatoriske	forandringer.	Det	har	så	videreført	videre	til	at	jeg	

har	haft	en	lille	karriere	i	Rambøll,	management	consulting.	Hvor	jeg	har	siddet	med	forandrings-

projekter.	og	forandringsledelse	på	større	niveauer.		

	

I:	Hvad	var	det	for	en	afdeling	du	sad	i	der?	

	

Jeg	sad	i	den	der	hedder	change	management.	Det	havde	meget	fokus	på	store	forandringer.	og	

store	forandringsledelsesprojekter	med	sådan	et	gevinst	realisering.	hvordan	realiserer	vi	en	ræk-



	 2	

ke	gevinster	eller	leverancer	vi	har	sat.	men	også	at	det	har	ført	til	at	jeg	kom	i	bestyrelsen	og	en-

gagement	for	CBS,	hvor	vi	så	sandeligt	også	har	haft	med	nogle	større	forandringsprocesser	over	

de	sidste	to	år.	De	var	i	korte	træk.	for	så	har	der	været	alle	mulige	sideprojekter.		

	

I:	Hvis	vi	så	går	lidt	tilbage.	Nu	har	du	gået	på	ha	og	cand.merc.psyk.	Hvad	lå	der	sådan	til	grund	for	

at	du	valgte	den	vej,	da	du	skulle	vælge	efter	gymnasiet?	

	

Jamen	jeg	var	super	glad	gym-studerende,	der	havde	haft	tre	for	fede	år	og	da	jeg	var	nået	halv-

vejs	 i	gymnasiet	tydet	alt	på	at	alt	på	at	 jeg	skulle	være	klassisk	dirigent,	for	det	var	det	som	jeg	

brugte	al	min	tid	på.	Det	var	det	 jeg	havde	meget	stor	succes	med	på	det	tidspunkt.	Og	det	der	

fyldte	i	min	verden.	men	så	fik	det	stille	go	roligt	op	for	mig,	jo	mere	jeg	mødte	det	rigtige	miljø,	

Jeg	fik	nogle	muligheder	for	at	komme	ud	og	spille	med	nogle	rigtig	rigtig	gode	musikere	i	de	dan-

ske	orkestre,	og	der	fandt	jeg	ud	af	at	det	miljø,	også	på	lang	sigt	ikke	er	et	miljø	jeg	havde	lyst	til	

at	være	fuldtids	og	arbejde	professionelt	i,	fra	morgen	til	aften.		

	

I:	hvad	var	det	der	gjorde	at	du	ikke	ville	det?	

	

Jamen	det	var,	jeg	fandt	ud	af	at	der	var	et	sjovt	had/kærlighedsforhold	mellem	orkester	og	diri-

gent.	samtidig	med	at	det	gik	i	højere	grad	op	for	mig	at	musikken	interesserede	mig	vildt	meget,	

men	at	der	var	noget	der	interesserede	mig	endnu	mere.	og	det	var	hvordan	jeg	fik	musikken	til	at	

spille	og	fik	et	orkester	til	at	spille	foran	så	på	60	specialister,	med	60	forskellige	tankegange.	og	

ikke	mindst	meget	sådan	virkelig	hjerteskærende	meninger	om	hvordan	ting	skal	spilles.	hvordan	

får	man	dem	til	at	spille	sammen.	De	kan	jo	ikke	bytte	rolle.	så	de	er	jo	dybt	specialiseret,	hver	og	

en.	og	det	var	det	jeg	gik	vildt	meget	op	i,	og	ville	ligesom	finde	ud	af,	hvor	ligger	limitten	der.	Det	

var	meget	sådan	den	ledelsesdel	der	lå	i	orkesteret.	og	Psykologien.	Og	det	var	der	jeg	tænkte,	en-

ten	så	skal	jeg	læse	på	kons	og	læse	musik-delen	af	at	være	dirigent.	Ellers	skal	jeg	læse	på	Uni	og	

læse	psykologi-delen	af	at	være	dirigent.	og	efter	som	jeg	tænkte	at	musikdelen	kan	man	altid	læ-

se	sig	til	og	den	er	jeg	sgu	meget	god	til,	så	tænkte	jeg,	så	må	jeg	læse	psykologi-delen.		

	

I:	Hvorfor	ikke	rent	psykologi?		
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Det	var	også	min	store	overvejelse.	Jeg	læste	meget	på	de	forskellige	uddannelser.	Rent	Psykologi	

virkede	til	at	i	meget	store	grad	at	fokusere	meget	på	en	række	sygdomme	og	en	række	misfunkti-

oner,	eller	der	hvor	der	er	en	klar	diagnose.	Jeg	mener	ikke,	jo	selvom	der	sikkert	er	mange	i	orke-

stret	der	sikkert	har	en	diagnose,	så	er	det	slet	ikke	den	jeg	var	interesseret	i.	Det	var	meget	mere	

den	organisatoriske	del,	jeg	var	interesseret	.	Så	fandt	jeg	Ha.psyk,	som	på	papiret	virkelig	under-

stregede	det.	Så	søgte	jeg	ind.		

	

I:	Der	er	mange	der	ender	efter	endt	studieretning,	som	ender	som	konsulent.	nu	har	du	jo	så	væ-

ret	 i	 praktik	 i	 Rambøll.	 hvad	 er	 din	 holdning	 til	 det	 efterfølgende	 efter	 du	 er	 færdig?	 kunne	 du	

tænke	dig	at	gå	videre	den	vej	eller	hvad	er	dine	overvejelser	og	dine	oplevelser	været?	

	

Konsulent	er	mega	bredt	og	der	er	helt	sikkert	nogle	hjørner	af	konsulentbranchen,	som	jeg	har	

mødt	som	jeg	synes	er	mega	interessante.	Det	er	derop	hvor	vi	kommer	op	i	en	grad	af	konsulent,	

som	har	en	viden,	baggrund	og	erfaring	som	er	vildt	tung.	Jeg	har	meget	heldigt	mødt	nogle	men-

nesker	igennem	bestyrelsesarbejdet	på	CBS	og	alt	muligt	andet	som	har	nogle	meget	fantastiske	

CV'er.	 på	 den	måde,	 at	 de	har	 virkelig	 prøvet	 og	 være	ude	 i	 erhvervslivet,	 alt	 fra	 at	 være	næst	

øverst	 i	koncernledelsen	 for	Grundfos	og	en	række	andre	ret	større	danske	virksomheder.	og	så	

efterfølgende	i	deres	senere	karriere	begynder	at	blive	konsulent,	fordi	de	har	en	eller	anden	base	

af	erfaring.	Samtidig	har	jeg	også	mødt	nogle,	som	har	en	mere	sådan	grundig	faglig	bro	mellem	

faglighed	og	praktisk.	og	virkelig	har	en	forståelse	for	nogle	teoretiske	hjørner	og	hvordan	det	spil-

ler	 i	praksis,	som	jeg	også	har	kæmpe	respekt	for.	Det	 jeg	 i	høj	grad	mødte	i	konsulentverdenen	

var	i	højere	grad,	den	der,	pragmatisme	drevet	på	nogle	præmisser,	som	i	højere	grad	følger	nogle	

kvantitet	og	 indtjeningsevne.	Det	kan	gå	sindssygt	stærkt.	Det	har	 jeg	en	forståelse	 for.	eller	 jeg	

har	i	hvert	fald	fået	en	større	forståelse	for	hvorfor	det	kan	gå	så	stærkt.	både	fordi	at	nogle	gange	

er	pengene	små	i	forhold	til	hvad	det	er	man	bliver	spurgt	om	og	gøre,	så	man	kan	ikke	gøre	det	

fulde.	men	også	fordi	at	der	er	en	tidsperiode	og	en	tidsbegrænsning	og	så	skal	man	jo	gøre	noget	

inden	for	en	tidsafgrænsning.		
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Men	der	kan	jeg	mærke	at	der	hører	jeg	ikke	til.	 jeg	kan	mærke	at	jeg	er	for	grundig.	i	mine,	jeg	

tænker,	har	jeg	oplevet,	mere	for	værdien	for	kunden	og	kvaliteten	af	opgaven	end	på	kvantiteten	

og	virksomheden	til	at	køre	rundt.	Hvilket	jo	er	en	kæmpe	del	af	det.	Men	det	er	ikke	lige	den	del,	

jeg	skal	være	ansvarlig	for.		

	

I:	Dit	ophold	i	Rambøll.	det	var	ikke	den	vej	du	ville	gå?	

	

Altså	nej,	der	er	nogen	dele	af	Rambøll	der	laver	den	del	som	jeg	søger,	men	så	er	det	ikke	lige	den	

faglighed	jeg	kom	ind	med.	De	mennesker	jeg	mødte,	med	den	faglighed	jeg	troede	de	havde,	den	

synes	jeg	ikke	var	høj	nok.		

	

De	havde	nogle	akademiske	baggrunde,	som	var	markant	anderledes,	hvilket	kan	være	ganske	fint.	

Så	havde	de	taget,	de	var	ekstremt	Best	practice,	de	havde	en	metode,	der	ligesom	sagde,	det	er	

denne	her	og	stort	set	alt	man	spurgte	om,	hvis	man	putter	det	ind	i	den	her,	så	lykkes	det.	Det	

synes	jeg	da	er	interessant,	men	min	natur	ligger	i	at	udfordre	det	der.		

	

I:	Hvordan	tog	de	så	det,	når	du	kom	med	et	helt	andet	syn?	

	

Det	tog	de,	nu	havde	jeg	en	ret	speciel	chef,	 fordi	han	også	var	 lidt	en	speciel	type.	Og	var	også	

kendt	i	Rambøll	som	værende	en	Rockstar,	på	mange	måder.	han	kørte	sit	eget	spil.	Han	havde	sit	

helt	eget	budget.	Selvom	han	sad	i	en	afdeling,	så	havde	han	sin	egen	afdeling.	Han	var	det	højeste	

man	kunne	komme	inden	for	konsulentverdenen.	Der	var	 ikke	rigtigt	nogen	som	rørte	ham	eller	

udfordrede	ham.	og	så	kommer	der	sådan	en	ung	praktikant	ind	og	stiller	en	masse	spørgsmål,	til,	

hvorfor	ikke	det	her	frem	for	det	her.		

	

I:	Hvordan	tog	han	det?	

	

Det	tog	han	ikke	vildt	godt,	på	den	måde	at	i	starten	jo	han	prøvede	da	at	svare	sådan	lidt	sådan	

for	at	vise	lidt	respekt.	For	han	var	på	mange	måder	en	rar	mand	på	bunden.	Men	han	var	mere	

ud,	færdig.	Den	her	kunde	skal	lige	fyres	af.	Der	var	mange	af	de	der	kommentarer,	hvor	jeg	tænk-
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te,	du	jo	faktisk	ikke	interesseret	i	dem,	kunden.	Du	er	interesseret	i	at	lære	dem	lidt	om	den	her	

best	practice	metode,	fordi	du	har	en	klar	tanke	om	at	det	vil	så	kunne	hjælpe	dem	videre.	Og	det	

ved	jeg	ikke	altid	om	den	vil	kunne	fordi	der	er	faktisk	ikke	en	refleksion	om	det	inden,	der	bare	et	

statement.	Den	her	kan	hjælpe,	sådan	er	det.	Det	er	også	Best	Practice,	drevet	ud	til	ekstremer	i	

min	verden	og	der	var	helt	klart	noget	der,	som	var	for	mig	udfordrende.	

	

I:	Hvad	med	de	andre	i	afdelingen?	

	

Jamen	der	var	ikke	så	mange	andre	i	afdelingen.	Vi	var	meget	en	gruppe,	der	arbejdede	på	tværs	

med	andre	funktioner	men	det	var	da	 ingen	tvivl	om	at	det	var	der	udfordringerne	opstod,	men	

samtidig	havde	han	på	grund	af	konsulent,	fordi	han	får	så	mange	jobs	hjem	og	fordi	han	jonglere	

med	nogle	store	tal	nogen	gange.	Så	er	der	også	bare.	Når	vi	arbejder	med	andre	funktioner,	inge-

niører.	Vi	ved	ingenting	om	forandringsledelse,	han	må	vide	det	alt.	Så	han	fik	mange	gange	bare	

fuldstændig	fri	spillebane.	Og	der	var	ikke	nogen	der	udfordrede	det	fordi	man	hyrer	jo	ham	som	

værende	ekspert,	så	alt	hvad	han	siger	er	jo	ekspert.		

	

I:	Oplevede	du,	at	du	begyndte	at	holde	op	med	at	udfordrer	ham	med	tiden?	

	

Det	er	der	ingen	tvivl	om	at	jeg	gjorde.	Man	kan	sige,	der	er	noget	sindssygt	interessant	i	den	rolle	

jeg	også	havde,	som	værende	både	juniorkonsulent,	fuldtidsstudenteransat,	men	også	lige	et	twist	

af	praktikantrolle	fordi	jeg	fik	nogle	point	for	det	her.	Som	gør	at	jeg	også	havde	flere	kasketter	på.	

han	var	en	der	gav	ekstremt	meget	ansvar	fra	sig,	fordi	han	havde	så	travlt,	at	han	ikke	kunne	nå	

opgaverne.	Så	mange	gange	blev	jeg	sendt	ud	som	specialisten	og	der	agerer	man	jo	ikke	junior-

konsulent.	Der	agerer	man	senior	konsulent.		

	

I:	Hvordan	var	det?	

	

Jamen	det	var	angstprovokerende	af	helvedes	til,	fordi	man	havde	ikke	forberedelsen.	Der	er	også	

nogle	gange,	hvor	det	var	rigtig	fint,	der	blev	lyttet	til	en	og	man	altså,	jeg	kunne	rigtig	godt	lide,	fik	

jeg	forberedelsestiden	så	kunne	jeg	også	mange	gange,	jeg	kunne	være	med	til	noget.	Det	svære	
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kunne	jo	ligge	i	at	jeg	mange	gange	skulle	prædike	Best	Practice	metode,	for	det	var	jo	det	vi	stod	

for.	Frem	for	noget	andet.	Hvilket	jeg	gjorde.	Der	er	det	så	at	man	kan	få	en	indre	konflikt	på	rolle-

idealer	og	værdier.	Det	var	det	der	gjorde	at	jeg	i	højere	grad	nok	ændrede	rollen	lidt.	Det	var	den	

her	lidt	indre	kamp	jeg	havde	om	rolleideal.	Som	både	var	indre,	men	som	også	var	ydre	i	form	af	

at	jeg	prøvede	hele	tiden	at	forhandle	om	min	egen	rolle.		

	

I:	Hvad	var	det	for	en	følelse	du	havde	i	kroppen,	når	du	gik	ud	og	gå	imod	dine	principper?	

	

Selvfølgelig	Det	er	en	vild	rolle	diskrepans	fordi	jeg	føler	som	person	og	som	faglig	studerende.	Der	

har	jeg	et	værdisæt	og	en	tilgang.	Og	hvis	så	jeg	skal	gøre	noget	andet	i	en	anden	setting,	så	har	

jeg	stadig	min	person	med	 i	høj	grad.	Så	der	blev	et	clash	 imellem	mit	professionelle	 jeg	og	mit	

personlige	jeg.	Man	kan	jo	også	snakke	om	ens	private	jeg	og	den	havde	jeg	ikke	sådan	rigtigt	med.	

Det	private	jeg,	ser	jeg	som	det	inderste.	og	jeg	var	ikke	en	som	viste	inderlige	følelser	eller	snak-

ker	om	hvordan	mit	kærlighedsliv.	Det	var	helt	uden	for	den.	men	jeg	havde	stadig	meget	af	min	

personlighed	med	som	jo	selvfølgelig	bunder	i	det	private	tanker.	værdierne	vil	jeg	sige	i	høj	grad.	

men	min	personlighed	og	min	måde	at	være	på	er	sindssyg	vigtig	at	den	kan	 fungere	på	mange	

måder,	sammen	med	mit	professionelle	jeg.								

	

For	alt	andet	som	jeg	har	lavet	før	har	jeg	selv	kunne	sætte	rammerne	for	det.	og	der	har	det	ikke	

været	noget	jeg	har	tænkt	over	for	det	har	været	noget	der	har	været	sådan.	Her	kom	jeg	ind	i	en	

ramme	hvor	der	var	et	klart	hierarki,	hvor	der	blev	der	pludselig	splittet	i	mit	personlige	og	private	

jeg.		

	

I:	Fik	du	noget	fagligt	noget	ud	af	det?	

	

Skal	jeg	være	helt	grov,	så	nej	[jeg	fik	ikke	noget	fagligt	ud	af	det].	Jamen	fordi	det	udfordrede	jo	

ikke	det	faglige	nødvendigvis.	Det	var	tiden	ikke	til.	Men	det	udfordrede	hvordan	jeg	som	person	

agerer	 i	 nogle	 situationer.	 Det	 var	meget	mere	mit	 personlighed	 der	 blev	 udfordret.	 Fordi	 tids-

rammerne	var	så	korte.	det	var	deadline	der	hed,	her	er	en	opgave,	kl.	om	fire	timer	er	du	færdig.	

Eller	om	tre	dage	skal	du	have	et	produkt	færdig,	som	vi	kan	sende	afsted	til	kunden.	Hvor	at	det	
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var	så	presset	tid,	og	det	sagde	han	også.	Jeg	er	ked	af	tid,	undskyld	undskyld.	og	der	er	ikke	noget	

feedback	at	hente,	fordi	han	var	væk	eller	i	Saudi	Arabien	eller	et	eller	andet.	Så	man	sad	med	et	

kæmpe	ansvar.	Men	den	indflydelse	man	havde	på	det	ansvar,	var	ekstrem	lav.	Så	det	var	der,	an-

svar	og	indflydelse,	at	der	skete	et	eller	andet	der	ikke	var	rart.	Andre	gange	kunne	jeg	også	tage	

den	uden	at	det	var	et	problem.		

	

I:	Nu	siger	du	at	du	ikke	gik	noget	ud	af	det.	Fik	du	noget	salgsmæssigt	erfaring?		

	

Jamen	så	ved	jeg	ikke.	Så	kan	det	være	at	definitionen	på	faglighed,	som	kan	være	forskellig.	Hvis	

du	 tænker.	 Jamen	det	 salgsmæssige	 tænker	 jeg	 også	 er	 noget	med	hvordan	 jeg	 er	 som	person	

agerer.	Selvfølgelig	kan	man	godt	spenderer	det	over	til	noget	faglighed.	faglighed,	tænkte	jeg	i	høj	

grad	som	værende,	nu	kommer	jeg	i	høj	grad	med	en	base	fra	psyk	om	nogle	forandringsprocesser	

og	noget	adfærd	og	beslutningstagen.	Men	det	kunne	 jeg	 ikke	ordentligt	 sætte	 i	 spil.	 Jeg	kunne	

godt	i	mit	eget	hoved	udfordre	det,	så	på	den	måde,	selvfølgelig	en	læring.	Men	det	var	en	indre	

læring.		

	

Og	jeg	tror	heller	ikke	det	var	noget	han	[lederen]	reflekterede	over.	Der	kan	det	godt	være	at	jeg	

måske	er	 en	 større	 faglig	 teoretisk	 nørd.	 Jeg	har	 fundet	ud	 af	 at	 teorierne	 faktisk	 sidder	meget	

godt	 inde	i	hovedet	efter	 jeg	har	 læst	dem.	Jeg	er	vildt	 interesseret	 i	den	kombination	der	siger,	

praktiserer	det	teoretiske	og	teoretiser	over	det	praktiske.	Der	er	en	eller	anden	dualitet	der,	som	

interesserer	mig	helt	vildt	meget.	Og	der	mødte	jeg	mere	bare,	lad	os	praktiserer.		

	

I:	Hvordan	afsluttede	i	så	hele	den	proces?		

	

Jeg	 havde,	 ligesom	den	der	 Schön,	 den	 reflekterende	praktiker.	Det	 var	meget	 kendetegnet	 for	

min	periode.	Jeg	prøvede	til	sidst	at	have	et	feedbackmøde	og	alt	muligt	andet,	men	det	var	mere	

bare,	tak,	der	kommer	en	ny	ind	agtig,	nu	kører	vi	140	i	timen.	Han	var	vanvittig	travl.	Han	levede	

utopien	og	marridtet	på	 samme	 tid.	han	var	 så	 vild	en	person.	Han	havde	4	 -	 5	børn	og	 lige	 så	

mange	koner.	Det	var	bare,	han	var	altid	bag.	Han	kom	ind	til	et	meget	store	møde,	og	han	forbe-

redte	sig	i	elevatoren.	Så	var	det	vi	havde,	dem	der	var	hans	back	office,	som	sagde,	læs	det	her	og	
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det	her	og	det	her	og	så	gik	han	bare	ind	og	så	charmede	han	hele	lortet	og	fik	den	scoret	hjem.	

Hvor	jeg	så	sad	og	tænkte:	Alt	det	de	havde	at	komme	med,	det	lyttede	vi	ikke	til.	Men	vi	fik	vendt	

den	om	så	du	fik	kørt	Best	Practice	og	det	kan	godt	være	at	det	er	noget	der	kommer	til	at	hjælpe.	

Jeg	kan	bare	ikke	se	om	det	kommer	til	at	gøre	noget	eller	skabe	værdi.		

	

Det	er	en	verden	der	nogle	gange	går	hurtigere	end	man	nogen	gange	kan	nå	at	følge	med.		

	

I:	Nu	har	du	været	i	Rambøll,	som	er	et	af	de	større	huse,	hvad	var	din	forestilling	om	det	inden?	

	

Lige	præcis	Rambøll,	havde	jeg	faktisk	en	mere	positiv.	Jeg	havde	sådan	en	forestilling	om	at	den	

der	 konsulentverden	 går	 stærkt	 og	 er	 smart.	 I	 høj	 grad	 altså	 figurerer	 hos	 Deloitte,	 PWC,	

McKinsey.	De	større…	Bain	og	sådan	nogle.	Hvor	Rambøll	egentlig	har	nogle	super	jordnære	vær-

dier.	og	der	er	nogle	afdelinger	jeg	ser	sindssygt	meget	op	til.	Nogle	af	de	sådan	mere	samfunds-

økonomiske	afdelinger	som	er	med	til	at	 lave	vurderinger	til	regeringen	på	folkeskoler	eller	 inte-

grationsområdet,	og	virkelig	kommer	med	nogle	kvalificerede	bud	og	virkelig	er	ude	og	 lave	un-

dersøgelser	på	en	helt	anden	måde	end	Bain	og	McKinsey	ville	gøre	det.	Så	dem	har	jeg	meget	stor	

respekt	for.	Der	er	en	eller	anden	faglighed	de	har	med.	Lige	hos	den	afd.	jeg	var	med,	der	var	ikke	

så	meget	af	den.	Det	kom	bag	på	mig,	lige	der,	at	det	var	som	det	var.		

	

Men	det	er	også	specielt	 for	 lige	ham	og	området.	Det	var	også	noget	alle	andre	 italesatte.	Alle	

andre.	Det	finder	man	jo	hurtigt	ud	af,	når	man	går	rundt	lidt.		

	

I:	Man	kan	høre	du	har	en	holdning	til	også	de	store	huse?	

	

Ja	og	det	er	jo	ud	fra	sådan	nogle	stereotype	betragtninger.	Et	er	at	de	var	konkurrenter.	Så	man	

hørte	alle	de	dårlige	ting.	Noget	andet	er	at	jeg	har	været	lidt	interesseret	i	de	større	analyser	på	

kulturområdet.	Hvor	Deloitte	virkelig	har	lavet	nogle	store	rapporter,	om	f.eks.	det	kongelige	tea-

ter,	hvor	i	min	verden,	de	er	så	forfejlet.	Når	jeg	sidder	og	læser	dem	igennem	så	giver	de	udtryk	

for	i	min	verden	at	det	er	meget	en	retning	hvor	økonomien	og	effektivisering	på	en	helt	speciel	

tankemæssig	måde	er	styrende.	Hvor	de	måske	ikke	i	højere	grad	tager	højde	for,	hvad	er	det	for	
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en	adfærd	hvad	er	det	for	nogle	motivationsveje	der	ligger	nede	i.	For	så	vil	deres	økonomiske	be-

regninger	i	min	verden	se	anderledes	ud.		

	

I:	Kunne	du	forestille	dig	at	arbejde	nogle	af	de	steder?	

	

Det	er	pisse	svært	at	sige.	Umiddelbart,	vil	jeg	sige	nej.	Det	er	mit	intuitive	svar.	Der	er	også	sådan	

noget	svært	i,	jeg	får	sådan	nogle	gange,	så	får	jeg	den	der	fanden	i	voldsk	,	hvor	jeg	har	lyst	til	at	

udfordre	det.	Og	fordi	de	får	de	opgaver	de	får,	hvis	jeg	så	kunne	være	med,	så	kunne	man	også	

være	noget	for	mere	værdi	for	kunden.	Det	er	en	ambivalens	i	hvor	meget	jeg	har	lyst	til	at	ofre	en	

del	af	mig	selv.	Ind	i	det	der	og	hvor	meget	jeg	har	lyst	til	at	holde	fast.		

	

I:	Det	kommer	måske	også	an	på	hvor	meget	indflydelse	du	vil	kunne	få?	

	

Ja,	og	lige	nu,	er	det	et	nej.		

	

I:	Hvad	med	nogle	af	de	mindre	konsulenthuse?	

	

Det	kunne	jeg	sagtens	se	mig	selv	i.	Jeg	har	svært	ved.	I	spørger	mig	også	på	et	tidspunkt,	hvor	jeg	

er	i	gang	med	speciale,	så	der	er	også	hvad	er	mulighederne	bagefter.	Jeg	blev	spurgt	for	ikke	så	

lang	tid	siden	om	jeg	kunne	tænke	mig	at	være	en	del	af	Deloitte.	Uformelt	af	en	konsulent,	som	

jeg	havde	lavet	noget	sammen	med	der.	Hvor	man	jo	så	også	samtidig	tænker:	Shit	det	er	sgu	da	

en	mulighed,	og	så	kunne	man	også	få	et	fuldtidsjob	lige	efter.	Det	giver	noget	sikkerhed	og	det	vil	

også	give	noget	erfaring.	Øhh,	og	så	blev	man	pludselige	situation,	hvor	man	mit	første	svar	er	nej.	

Men	samtidig	med,	org,	kan	man	tillade	sig	og	sige	det	allerede.	Kunne	det	åbne	nogle	døre,	sene-

re	hen.	Men	jeg	tror	drømmen	er,	ud	og	få	fucking	meget	erfaring.	Når	så	er	rundet	de	40	og	har	

en	helt	anden	tyngde,	så	sige	at	så	bliver	konsulentverdenen	interessant.	Jeg	oplever	mange	unge,	

som	tror	de	ved	det	hele.	Der	tror	jeg,	jeg	er	meget	mere	ydmyg	omkring	de	erfaringer	og	den	fag-

lighed	jeg	har	gjort	mig	indtil	videre.	Der	er	jeg	meget	mere	nysgerrig	end	jeg	er	sådan	problem-

klog.	Løsningsorienteret.			
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I:	Synes	du	Cand.merc.	Psyk	studiet	har	forberedt	dig	på	at	kunne	gå	konsulentvejen?	

	

Det	synes	jeg,	men	en	speciel	form	for	konsulentvej.	Helt	sikkert	noget	mere	processuelt.	Helt	sik-

kert	noget	mere	proceskonsultation.	Der	er	også	en	vis	systemisk	kerne	i	de	fag	vi	har	haft.	Der	har	

været	en	klar	fokus	på	det	adfærdsmæssige.	På	trivsel	og	motivation.	I	den	mere	bløde	HRM	stra-

tegiske	vej.	Ikke	fordi	der	ikke	har	været	det	andet,	det	har	der	også	været.	Det	der	har	været	fo-

kus	og	som	oftest	været	omdrejningspunktet.	Den	mere	sådan	mere	menneskelige	del.	Og	der	er	

jeg	 vildt	 interesseret	 i	 den	økonomiske	del,	 for	 jeg	 ved	 jo	også	 at	 i	 sidste	ende	handler	det	om	

penge.	 På	CBS	har	 vi	 haft	 kæmpe	udfordringer	 finansielt.	Og	hvis	 det	 kun	handlede	om,	 kun	 at	

kunne	gøre	nogle	af	de	fede	ting,	hvis	jeg	tænker	nu	skal	jeg	bare	skabe	til	en	kultur	eller	en	moti-

vationsmønstre	eller	en	 retning.	Hold	kæft	man	kunne	 lave	nogle	vilde	 ting.	Men	pengene	siger	

hele	tiden	nej.	Så	der	ligger	jo	hele	tiden	en	prioritering	af,	skal	vi	gøre	det	ene	eller	det	andet	eller	

en	middelvej.	Og	den	synes	jeg	er	sindssygt	interessant.		

	

I:	Synes	du	den	har	været	mangelfuld	på	studiet?	

	

Øhh	Jeg	tror	der	er	en	selvopfyldende	profeti	i	at	mange	af	de	studerende	har	interesseret	sig	for	

kun	af	den	ene.	Så	det	gør	at	fokus	så	også	har	rettet	sig	den	vej.	Hvor	jeg	i	nogle	opgaver	ved	at	

interessere	mig	i	blandingen.	I	opgaver	haft	rig	mulighed	for	at	udfordre	det	og	jeg	synes	økono-

misk	psykologi	virkelig	har	haft	 foden,	det	er	der	mange	 i	mine	øjne	der	har	 fået	øjnene	op	 for,	

men	spilteori	og	de	gamle	økonomiske	tankemåder	som	jo	vores	underviser	har	holdt	fast	i,	og	har	

sagt	det	er	sådan	her.	Hvor	de	studerende	i	stedet	for	at	sige,	okay	så	lad	os	prøve	at	undersøge	

det	inden	for	de	rammer.	Øhhh	sådan	er	verden	ikke	.	Og	der	er	de	jo	trådt	ind	i	et	paradigme	selv,	

der	har	gjort	at	de	mere	har	forfulgt	en	anden	vej		end	mere	virkelig	blødere	altruistisk	tankegang.	

End	en	mere	sådan	rationel	tankegang.	Og	jeg	har	ikke	svaret	om	det	er	det	ene	eller	andet.	Man	

kunne	i	højere	grad	godt	have	indbyde	til	og	de	studerende	kunne	også	godt	have	været	bedre	at	

prøve	at	forfølge	forskellige	retninger.	Nu	skal	vi	fandeme	tænke	kvantitativt.	Nu	skal	vi	fandeme	

prøve	at	få	psykologien	ind	i	tallene.	Virkelig	hardcore.	Det	synes	jeg	kunne	være	sjovt.	Det	har	jeg	

kun	gjort	i	en	opgave.	sådan	virkelig.	Kun	for	at	prøve	det.		
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I:	Så	vil	man	være	bedre	rustet	til	den	verden	hvis	man	har	udfordret	begge?	

	

Ja,	ja	lidt.		

	

Det	kommer	i	hvert	fald	an	på	hvilket	konsulenthus	man	vælger.	Nu	har	jeg	arbejdet	en	del	med	

Attractor.	Der	er	vi	bare	uddannet	lige	præcis	til.	Det	er	den	tankegang	og	vi	vil	bare	mange	af	os,	

kunne	hoppe	lige	ind	i	et	undervisningslokale	og	undervise.		

	

Så	er	der	nogle	andre	huse	man	møder,	hvor	man	tænker;	kan	de	overhovedet	bruge	os.	Fordi	vo-

res	tankegang	i	første	omgang	ikke	kigger	på	regnskabet.	Men	kigger	på	nogle	helt	andre	struktu-

rer,	og	jeg	synes	vi	klart	skal	kigge	på	begge	ting.	Der	er	i	min	optik	en	fantastisk	middelvej,	der	kø-

rer	imellem.		

	

Alle	konsulenthuse	er	der	lige	så	meget	salg	som	det	er	værdiskabende.	Det	er	jeg	slet	ikke	i	tvivl	

om.	

	

I:	Skal	man	ikke	også	kunne	sælge	hos	Attractor?	

	

Men	alle	konsulenthuse	er	ligeså	meget	salg	som	det	er	værdiskabende.	Det	er	jeg	slet	ikke	i	tvivl	

om.	Og	det	er	jo	fordi...	det	har	også	været	en	stor	læring.	Det	er	jo	fordi	at	konsulenthuse	også	er	

en	virksomhed.	Nu	kommer	jeg	fra	en	NGO	verden.	Der	var	det	fucking	frivilligt.	Der	var	tid	bare	

noget	vi	havde.	Der	var	målet	i	sidste	ende	lige	meget.	Vi	kan	lave	alle	processor.		

	

I:	Hvordan	havde	du	det	med	sælgerrollen?	

	

Jeg	var	ikke	ligeså	meget	den	der	sælger.	Det	er	oftest	de	øverste	managers	og	cheferne.		

	

I:	Hvad	med	når	du	så	blev	sat	ud	på	et	projekt	helt	alene?		
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Ja,	så	sælger	jeg	meget	den	tankegang	jeg	tror	på,	og	det	er	jeg	jo	egentlig	lykkes	fint	med.	Det	er	

jo	også	tillid.	Hold	kæft	det	er	en	tillid	og	tage	nogen	udefra	og	sige:	hjælp	os!	Vi	har	udfordringer,	

hjælp	os!.	Så	er	der	jo	virkelig	en	gensidig	tillid.	Det	kan	meget	hurtigt	blive:	konsulenter	er	dum-

mer,	eller	hold	kæft,	de	har	ikke	styr	på	en	skid	ude	i	deres	organisationer.	Det	har	jeg	set	meget	

af.	 I	den	kunde	klient	relation	synes	 jeg	der	 ligger	en	portion	salg,	menneskelighed	og	faglighed,	

altså	tyngde.	Der	er	jo	sindssygt	meget	usikkerhed,	så	der	mener	jeg	at	der	i	sig	selv	er	et	kompo-

nent	der	er	en	klar	del	af	det	[salg].	Vipper	det	i	den	forkerte	retning,	så	vil	man	ikke	få	opgaverne,	

fordi	opgaverne	får	man	også	ved	at	kunne	fortælle	hvor	fuldstændig	fantastisk	man	er,	ikke.	Hvis	

man	siger:	Ja..	det	er	også	lige	usikkert,	osv.	Så	er	kunderne	jo	ikke	interesserede.		

	

I:	Når	vi	så	snakker	om	konsulentrollen	generelt,	hvad	er	så	det	billede	der	er	i	dit	hoved	når	du	ser	

en	konsulent	for	dig?	Hvordan	vil	du	beskrive	det?	Måske	du	var	i	Rambøll	og	nu?	Har	den	ændret	

sig	eller	passede	den	meget	godt?	

	

Den	passede	nok	meget	godt.	Det	er	jo	lidt	en	sjov	tegning	man	laver	af	konsulenter	inde	i	hove-

det.	Hvert	fald	den	jeg	laver.	Konsulenten	har	jakkesæt	på,	særligt	når	man	møder	kunder.	Men	alt	

efter	hvad	for	nogle	kunder	man	møder,	så	matcher	jakkesættet.	Industri,	så	er	der	slips	på.	Er	det	

ikke,	så	er	det	en	anden	form	for	jakke,	så	er	den	åben,	eller	også	har	man	cowboybukser	på	til.	

Det	viser	meget	godt	den	der	kamæleon	figur	som	konsulenten	nogle	gange	har.	Den	er	på	mange	

måder	blevet	bekræftet	for	mig.		

	

I:	Hvad	så	personlighedstrækmæssigt?	

	

Jamen	der	er	konsulenter	ligeså	forskellige	som	alle	mulige	andre	steder,	men	der	er	helt	klart	en	

grad	af	udadvendthed.	Jeg	har	ikke	mødt	nogle	konsulenter	der	har	været	meget	indadvendte,	el-

ler	enspændere.	Det	har	jeg	ikke	endnu.	Det	er	også	på	overfladen	en	vis	tro	på	sig	selv.	Jeg	møder	

en	vis	selvsikkerhed.	Den	selvsikkerhed	bunder	også	i	en	eller	anden..	altså	jeg	ser	mange	der	ta-

ger	en	form	for	skudsikker	vest	på	inden	de	går	ud	og	hele	tiden	beskytter	sig	imod	alt	der	kan	gå	

galt.	Det	tror	jeg	også	man	skal	have,	for	tager	man	alt	ind,	så	er	det	ikke	en	sjov	branche.	Det	er	

nok	det	jeg	har	tænkt	mest	over.	Det	er	også	det	jeg	kunne	se	meget	i	den	chef	jeg	havde.	Gik	det	
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galt,	så	var	det	bare	videre.	Kritik	på	ham	pralede	af	på	mange	måder.	Nogle	gange	tror	 jeg	han	

reflekterede	lidt	over	det.	Han	kunne	godt	se	sine	egne	fejl,	men	han	har	hele	tiden	den	der	klare	

vippe	der	siger:	ikke	mig,	mig,	ikke	mig,	mig.	Havde	han	været	usikker	på	sig	selv,	så	havde	det	slet	

ikke	gået.	Det	kan	jeg	ikke	finde	ud	af..	jeg	kan	ikke	sætte	det	på	en	godt/skidt	skala,	men	det	er	

mit	stadige	indtryk	af	mange	konsulenter.		

	

I:	Hvis	vi	så	antager	at	vi	er	5	års	tid	ude	i	fremtiden.	Hvilket	job	kunne	du	godt	tænke	dig	på	det	

tidspunkt	hvis	du	selv	kunne	vælge?	

	

Jeg	er	..	jeg	aner	det	ikke,	fordi	der	er	simpelthen	så	mange	fede	ting	man	kan.	Der	er	lige	blevet	

slået	en	stilling	op.	Den	kan	jeg	nok	ikke	søge,	desværre.	Det	er	chef	for	det	kongelige	kapel.	Jeg	

synes	der	er	noget	helt	vildt	over	1:	Være	med	i	ledelsen	for	det	kongelige	teater,	nu	snakker	jeg	

mere	end	5	år,	for	jeg	er	24	år	nu.	Samtidig	med	at	du	har	et	ledelsesansvar	for	nogle	kunstnere	

som	virkelig	ønsker	det	der.	De	ønsker	det	mål	der.	Deloitte	rapporten	foreslår	at	man	skal	stem-

ple	ind	og	ud	når	man	øver.	Musikkere	og	balletdansere	stempler	ikke	ind	og	ud.	De	er	altid	på	ar-

bejde.	De	øver	altid	og	meget	mere	end	de	får	penge	for.	Hvis	de	skulle	til	det,	så	ville	det	bare	bli-

ve	dyre	for	et	teater.	Der	viser	det	virkelig	Deloitte	økonomiske	tankegang	og	hvordan	den	bare	

fejler	fuldstændig	i	min	optik.	At	være	med	til	at	lede	dem,	for	de	skal	jo	overholde	nogle	økono-

miske	rammer	for	de	er	presset	og	så	afhængige	af	statsstøtte.	Kultur	er	ikke	noget	man	taler	om	

når	man	har	flygtningekriser	osv.,	så	er	det	noget	man	spare	på.	Det	er	lidt	ligesom	HR	afdelinger.	

Så	få	millioners	forskel	 i	 tilskud	gør	kæmpe	ting	på	det	kongelige	teater.	Den	sparerunde	de	 lige	

har	været	igennem	er	dybt	forfærdeligt.	Der	er	brug	for	nogle	ledere,	hører	jeg	gennem	mit	net-

værk	på	det	kongelige	 teater	osv.,	der	 i	 langt	højere	grad	 forstår	den	økonomiske	tankegang	og	

virksomhedens	tankegang.	Dem	der	bliver	ledere	er	selv	nogle	der	sidder	og	spiller	og	kan	slet	ik-

ke..	De	snakker	heller	ikke	sproget	når	de	skal	sidde	og	forhandle	med	ledelsen	på	det	kongelige	

teater	eller	for	den	sagde	skyld	bestyrelsen.	Så	der	opstår	nogle	kæmpe	clash.	Nogle	gange	får	de	i	

højere	grad	bygget	siloer.	Der	ville	jeg	synes	det	ville	være	så	interessant	og	forfærdeligt	at	være	

lus	mellem	to	negle.	Der	ville	jeg	håbe	jeg	kunne	skabe	noget	værdi.	Det	vil	jeg	virkelig.	Lige	nu	har	

jeg	en	tro	på	at	jeg	ville	kunne	det	med	nogle	flere	års	erfaringer	i	forskellige	retninger.		
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I:	Hvad	skulle	der	til	inden	for	at	kunne	nå	dertil.	Hvad	for	nogle	kompetencer	skal	du	have	udvik-

let?	

	

Jeg...fordi	jeg	er	klassisk	dirigent	og	fordi	jeg	har	CBS	tankegang	og	har	siddet	i	noget	bestyrelse	og	

sådan	noget,	så	føler	jeg	egentlig	basen	ligger	der.	Nu	skal	jeg	ud	og	praktisere	det.	Sidde	i	nogle	

situationer	hvor	jeg	skal	holde	fucking	mange	MUS	samtaler.	Der	skal	være	noget	lidt	mere	ledel-

seserfaring	som	ikke	er	i	den	frivillige	verden	eller	i	universitetsverdenen.	Samtidig	med	ja...det	er	

noget	i	den	stil.	Jeg	ved	det	jo	ikke	godt	nok	og	de	her	stillinger..	når	man	kigger	på	folk	der	har	

sådan	nogle	stillinger,	så	er	deres	CV'er	jo	i	øst	og	vest.	Der	er	ikke	nogen	lige	vej.	Det	er	jo	en	ting	

af	sagen,	så	kunne	jeg	også	godt	se	nogle	andre	lidt	mere	interesseorganisationer.	Se	mig	selv	gå	i	

den	retning.	Så	er	der	nogle	nye	muligheder	der	lige	har	budt	sig,	der	taler	i	en	helt	andet	retning.	

Så	jeg	er	mega	splittet.	Man	får	sådan	en	...	det	tror	jeg	hører	til	vores	ungdomskultur...	man	får	

lidt	angst	omkring	når	man	vælger	så	er	det	det	man	laver	resten	af	livet,	eller	konkurrencen	er	så	

hård	at	man	bliver	nødt	til	at	specialisere	sig.		

	

I:	Hvordan	har	du	det	med	det?		

	

Lige	nu	har	jeg	det	meget	fint	for	jeg	synes	jeg	har	alt	for	meget	at	lave,	men	samtidig	så	tænker	

jeg	også	at	jeg	er	færdig	med	specialet	lige	om	lidt,	så	skal	jeg	jo	have	en	eller	anden	fuldtidsstilling	

at	hoppe	ud	i.	Så	tænker	man	jo,	hvad	er	det	så	for	et	 job	jeg	kan	få	næste	gang	og	næste	gang	

igen.	Så	har	 jeg	specialiseret	mig	i	en	retning	og	hvad	så	med	den	anden	retning.	Det	tror	 jeg	er	

naivt,	men	samtidig	meget	sundt	at	tænke	sådan.	Det	kræver	nogle	beslutninger.	Man	ved	det	ik-

ke	før	man	helt	har	prøvet	det.	Man	kan	altid	skifte	rundt	på	visse	lag,	men	der	er	nok	nogle	lidt	

højere	 lag.	Hvis	man	 vil	 det,	 kan	man	 så	 skifte	 for	meget	 rundt?	 Ja,	måske,	 hvis	 det	 er	 inde	på	

samme	boldgade,	men	hvis	det	er	markant	forskelligt,	så	vil	man	måske	sige	hov,	hvorfor	det?		

	

Jeg	tror	ikke	jeg	ser	mig	som	Big	boss	et	eller	andet	sted,	tværtimod	jeg	tror	jeg	vil	være	en	langt	

bedre	mellemleder.	Der	er	et	ledelseselement	der	interesserer	mig	helt	vildt	meget.	Helt	tilbage	i	

ungdommen	hvor	jeg	blev	ung	dirigent	og	teamleder	og	alt	det.		
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I:	Hvad	er	det	der	gør	at	du	nævner	ledelse	som	noget	du	stiler	efter?	

	

Det	er	en	blanding	af	at	jeg	ikke	ser	ledelse	som	den	der	hierarkiske	form.	Jeg	ser	det	ligesom	med	

musikken	hvor	man	får	folk	til	at	spille	sammen.	Mange	gange	der	med	at	være	en	del	af	team	og	

lede	teamet	i	en	anden	retning,	selvom	man	er	på	lige	fod	med	de	andre.	Lederen	er	for	mig	en	

støttefunktion	på	en	eller	anden	måde.	Jeg	vil	altid	tegne	lederen	under,	fordi	teamet	i	den	slags	

form	for	ledelse	er	specialister	og	man	kan	ikke	vide	hvad	de	ved	[som	leder]	for	de	er	dygtigere	

på	nogle	områder.	Fordi	de	kan	så	meget	så	handler	det	om	at	få	det	til	at	sammenspille	og	det	er	

altid	udfordringer.	Lige	siden	børnehaven	har	man	haft	svært	ved	at	vælge	hold,	eller	team.	Vi	er	

alle	sammen	vildt	interesserede	i	at	finde	ud	af	hvad	det	der	team	der	fungerer	hvad	gør	det.	Det	

er	jo	en	god	portion	hvem	teamet	består	af,	ledelsen	og	de	rammer	der	er	omkring.		

	

I:	Nu	er	vi	allerede	lidt	inde	på	det.	Nu	går	vi	lidt	over	i	et	andet	tema,	motivation.	Vi	har	en	anta-

gelse	om	at	der	er	mange	forskellige	definitioner	af	ordet	motivation.	Uden	at	redegøre	for	teori,	

hvad	forstår	du	så	ved	ordet	motivation?		

	

Det	der	driver	mig.	Der	er	masser	af	synonymer	jeg	ville	kunne	sætte	på	det.	Der	er	et	eller	andet	

med	en	passion.	Der	er	noget	med	en	vis	drivkraft,	eller	et	ønske	om	at	ville	opnår	noget.	Den	kan	

jo	så,	hvis	man	virkelig	deler	det	nemt	op,	så	er	der	jo	noget	hjerteblod,	noget	det	her	vil	man	gøre	

for	enhver	pris.	Musikken	er	for	mig	på	den	måde.	Og	det	frivillige	arbejde.	Og	så	er	der	det	andet,	

nu	skal	jeg	bare	igennem.	Nu	tager	jeg	det	her,	det	bliver	bedre	på	den	anden	side,	eller	man	får	

nogle	penge	for	det,	osv.	Sådan	lidt	indre	og	ydre,	uden	vi	skal	gå	ind	i	teori.	Så	der	er	jo	mange	

forskellige	ting	der	driver	en	i	forskellige	retninger.	Jeg	tror	nok	jeg	er	lidt	snobbet	med	hvad	der	

skal	motivere	mig.	Det	er	det	indre.	Der	er	noget	af	det	der;	hvis	jeg	for	lang	tid	oplever	det	som	

meget	sjældent..	det	er	nærmest	kun	den	periode	i	Rambøll,	men	hvor	jeg	i	høj	grad	har	oplevet	at	

det	kun	er	det	ydre	der	motiverer	mig.	Jeg	blev	rystet	i	min	grundvold	fordi	pludselig	fandt	jeg	ud	

af	hvordan	det	mærkes	på	kroppen,	og	det	mærkes	forfærdeligt.	Og	vi	fik	jo	ikke	engang	penge	for	

det.	Der	skulle	jeg	hele	tiden	søge	inde	i	mig	selv	og	finde	ud	af	hvordan	kan	jeg	vinkle	det	til	at	det	

bliver	en	mere	passion	end	det	bliver	pligt.	For	pligt	kan	også	motivere.	Der	har	jeg	nok	også	nogle	

høje	krav.	Jeg	har	nogle	høje	krav	til	hvad	for	nogle	rammer	jeg	vil	arbejde	inden	for,	hvorfor	jeg	
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nok	aldrig	ville	kunne	få	et	job	som	bare	krævede	jeg	lavede	noget	standart	over	lang	tid	som	ikke	

krævede	en	tanke	virksomhed,	eller	at	vi	skabte	en	forskel	eller	noget.	Der	hvor	mennesker	sådan	

wow!	får	de	der	oplevelser.	Det	er	der	jeg	skal	arbejde.	Jeg	kan	ikke	arbejde	der	hvor	folk	bare	si-

ger	tak	for	i	dag.		

Jeg	tror	jeg	kan	se	alle	de	ting	jeg	har	lavet	i	min	barndom	osv.	Fuck	jeg	har	interesserede	mig,	fuck	

det	er	sjovt	!	Nogle	gange	har	jeg	en	forfærdelig	evne	for	at	interessere	mig	for	alle.	Hvis	jeg	bare	

har	den	mindste	tid,	så	skal	jeg	lære	at	lave	en	urrem	til	mit	ur,	fordi	gud	ved	hvordan	fanden	man	

arbejder	med	læder.	Eller	teknik	i	squash,	eller	vandski,	eller	undervandsjagt.		

	

I:	Kan	din	nysgerrighed	være	en	hæmsko	?	

	

Ja,	helt	vildt!		

	

I:	Oplevede	du	det	var	en	hæmsko	hos	Rambøll?		

	

Ja,	for	der	ville	nysgerrigheden	mere	end	bare	at	sige	så	er	det	sådan	her	vi	gør.	Hvorfor	ikke	sådan	

her?	Der	skal	jeg	simpelthen	lære	at	sige,	det	er	sådan	vi	gør,	videre.		

	

I:	Så	der	skal	du	i	et	forum	hvor	du	får	lov	at	dyrke	den	der	del	af	dig,	hvis	det	er	det	der	motivere	

dig?	

	

Ja,	og	der	bliver	jeg	stædig	og	jeg	kan	jo	se	på	det	jeg	har	på	mit	CV,	at	der	er	nogle	ting	der	tager	

lang	tid.	Jeg	tror	jeg	i	højere	grad	har	fundet	ud	af	at	jeg	godt	kan	tage	de	lange	træk.	Jeg	ønsker	

ikke,	som	det	nogle	gange	er	i	konsulent	branchen,	den	der	ind,	ud.	Den	der	satellittankegang.	Der	

vil	 jeg	meget	hellere	sidde	som	intern	konsulent	et	sted	og	sige	nu	tager	vi	rykket.	De	næste	to,	

tre,	fire	år.	Der	skal	vi	have	skabt	en	helt	ny	måde	at	tænke	på	eller	movement.	Det	tager	jo	tid.	Du	

kan	sgu	ikke	lave	adfærdsændringer	ved	at	kigge	i	en	rapport,	eller	holde	et	oplæg	eller	kurser	og	

så	gør	folk	alt	muligt	anderledes.	Der	kan	man	inspirere,	eller	give	nogle	værktøjer,	men	det	seje	

træk	ligger	jo	i	organisationen.	Det	er	måske	nok	det	der	interesserer	mig	mest.		
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I:	Er	der	andre	ord	i	indre	motivation	der	har	betydning?		

	

Jamen	nysgerrighed,	sult.		

	

I:	Altså	sult	på	at	lære	ting?	

	

Både	på	at	lære	eller	på	at	indgå	eller.	Altså	der	er	jo	ikke	noget	værre	end	hvis	der	er	et	rum	fyldt	

med	mennesker	og	jeg	bare	har	den	mindste	smule	ansvar	og	jeg	kan	se	der	er	noget	der	mistri-

ves.	Så	får	jeg	lyst	til	at	være	med	til	at	få	det	til	at	trives.	Der	er	noget	balance	i	min	omverden	og	

den	interaktion	jeg	har	med	den	og	så	er	der	noget	interessant	i	at	tænke	over,	hvad	er	det	for	en	

interaktion	og	hvornår	skal	jeg	holde	mig	væk,	hvornår	skal	jeg	ikke,	osv.	Det	er	noget..	det	er	jo	

ikke	synonym,	men	en	anden	måde	jeg	vil	beskrive	det	på;	jeg	kan	ikke	slukke	for	det.	Det	er	ikke	

fordi	jeg	ville	kunne	sige	at	den	der	indre	motivation,	den	der	opmærksomhed..	jeg	kan	ikke	slukke	

for	den.	Det	gør	det	nogle	gange	som	du	selv	siger,	pisseudfordrende.	Der	er	jo	nogle	gange	hvor	

jeg	ikke	skal	sige	noget	eller	 ikke	skal	være	en	del	af	det	eller	alt	muligt	andet.	Det	er	 jeg	meget	

bevidst	om	og	har	lært	i	langt	højere	grad	ikke	at...	jo	at	styre	eller	bare	være	bevidst	om.	Det	er	

virkelig	den	der	refleksion	omkring,	hvad	gør	det	ved	situationen.		

	

I:	Allerede	der	er	man	kommet	langt	ikke?	At	være	bevidst	om	noget?		

	

Ja,	helt	vildt.	Det	var	jo	ikke	min	mening	at	være	studenterpolitisk	aktiv.	Jeg	skulle	være	det	der.	Så	

jeg	at	der	ikke	var	nogle	andre	der	meldte	sig	og	der	var	så	mange	ting	på	universitetet	der	kunne	

gøres	så	meget	bedre,	men	der	var	ikke	nogen	der	sagde	noget.	Så	som	helt	ung,	17	årig	så	bul-

drede	 jeg	derudaf,	men	 ikke	buldrede	som	 i	at	alt	 skulle	være	anderledes,	men	 lytte	og	snakke,	

komme	med	ideer.	Men	op	på	rektors	kontor	og	spørge	hvorfor	sker	der	ikke	noget	på	det	og	det	

område,	og	det	førte	så	en	masse	med	på	vejen.	Nu	ved	jeg	at	det	er	afgrænset	til	det	der	er	på	

bestyrelsens	højeste	niveau.	Alt	det	andet,	jeg	kan	godt	komme	med	ideer,	men	sluk	så	godt	jeg	

nu	kan.	Hold	det	nede.		

	

I:	Så	din	nysgerrighed	har	egentlig	bragt	dig	vidt	omkring?	
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Ja,	helt	sikkert.	Eller	motivation,	eller	hvad	der	nu	hedder		

	

I:	Nu	snakkede	du	lidt	om	det	med	lønforhold.	Kommer	det	til	at	have	nogen	betydning	for	dig	i	dit	

første	job	overhovedet?	

	

Nej.	ikke	overhovedet	fordi	man	er	bundet	af	en	vis	form	for	faste	omkostninger.	Der	er	en	husle-

je,	der	er	et	forbrug	og	der	er	noget	ønske	om	rejse,	ønske	om	at	forkæle	sin	kæreste.	Hvis	det	bli-

ver	dækket	så	har	jeg	det	helt	fint,	men	det	bliver	kun	større	på	en	eller	anden	måde.	Lejligheden	

er	blevet	dyr	jeg	lever	hele	tiden	lige..	jeg	er	en	non-profit	organisation.	Den	går	i	nul.	Den	går	al-

drig	under	nul,	men	altid	lige	på	nul.	Det	gør	også	at	jeg	må	spare	på	nogle	klare	ting.	Altså..	mad	

og	sådan	noget.	Det	er	noget	jeg	virkelig..	så	kan	jeg	leve	på	ostemadder	fordi	der	er	noget	andet	

der	er	vigtigere.	Der	kan	jeg	godt	se	en	frihed	i	ikke	at	skulle	leve	på	honorar	på	forskellige	oplæg	

eller	SU	suppleret	med	noget	musik	man	spille	og	alt	muligt	andet.		

	

I:	Så	en	fast	indkomst	der	kommer	hver	måned	som	man	kan	regne	med?	Men	ikke	sådan	for	ar-

bejdet	og	motivationen	deraf?	

	

Nej,	det	arbejde	jeg	har	sat	allermest	pris	på,	har	jeg	ikke	fået	en	krone	for.	Jeg	får	heller	ikke	en	

krone	for	det	her	[CBS	students].	Det	ville	da	heller	 ikke	gøre	noget	på	et	vist	tidspunkt.	Jeg	tror	

også	jeg	er	meget	ung	og	bare	synes	alt	er	fedt.	Når	nu	man	har	prøvet	mange	gang,	så	tror	 jeg	

også	det	kommer	et	tidpunkt	hvor	man	siger;	nu	har	jeg	det	her	speciale,	nu	kan	jeg	de	her	ting,	

nu	har	jeg	børn.	Nu	koster	den	viden	ikke	gratis.	Jeg	tror	der	kommer	et	tidspunkt	hvor	jeg	i	højere	

grad	føler	det.	Der	kommer.		

	

I:	Det	er	måske	også	noget	med	en	retfærdighed	i	at	du	er	blevet	og	kan	de	her	ting	så	det	er	hel-

ler	ikke	noget	der	er	helt..		

	

Ja,	og	intet	i	verden	er	gratis	ligesom	jeg	er	en	lille	virksomhed.	Der	ligger	en	eller	anden..	respekt	

eller	anerkendelse..		
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I:	Er	der	nogensinde	nogle	situationer..	nu	har	du	haft	mange	frivillige	foretagne..	kan	du	komme	i	

tanker	om	en	situation	hvor	du	har	tænkt,	nu	kunne	jeg	godt	tænke	mig	at	få	nogle	penge	for	det	

her?		

	

Ikke	i	den	frivillige	verden	for	der	er	det	præmissen.	Det	er	måske	en	del	af	den	frivillige	verden.	

Det	er	hvis	det	bliver	den	form	for	opgaver	som	ligger	uden	for	den	indre	motivation	som	ligger	i	

Ngo’erne.	Altså	uden	for	kernen.	F.eks.	røvsygt	administrativt	arbejde.	Administrationsarbejde	kan	

være	vildt	fedt	for	mange	og	også	for	mig	delvist,	men	hvis	det	handler	om	at	sidde	og	sende	tu-

sinde	breve	ud	til	medlemmer	og	sidde	og	pakke	syv	forskellige	ting	så	kan	jeg	til	en	vis	grad	hjæl-

pe	med	det,	men	så	kommer	der	også	et	tidspunkt	hvor	jeg	tænker;	hallo,	giv	mig	bare	en	sand-

wich	eller	et	eller	andet.	Det	er	længe	siden	jeg	har	trådt	ud	af	det.		

	

I:	Har	du	tænkt	den	tanke	hos	Rambøll?	

	

Ja,	men	Rambøll	er	for	mig	noget	andet.	Det	var	et	læringsrum	og	et	halvt	år	hvor	jeg	virkelig	gav	

den	gas	og	det	var	meningen	at	jeg	skulle	trække	en	masse	læring	ud	og	give	en	masse	energi.	Der	

hvor	balancen	 ikke	fungerede,	der	tænke	 jeg;	 Jeg	får	 jo	 ikke	en	rød	reje.	Det	var	første	gang	 jeg	

virkelig	blev	rystet.	Det	var	første	gang	jeg	virkelig	var	ydre	motiveret	i	højere	grad	end	indre	moti-

veret.	Det	var	første	gang	jeg	vågnede	op	og	tænkte;	gider	jeg	i	dag?	Jeg	har	været	møgforkølet,	

for	jeg	har	altid	haft	jobs..	jeg	har	aldrig	stået	i	et	eller	andet	kedeligt	studenterjob	i	baglokalet	hos	

en	bager	og	gjort	rent	eller	flaskedreng.	Jeg	tjente	penge	på	at	spille	musik,	og	så	har	jeg	lavet	teg-

nefilm	osv.	det	var	sjovt	og	spændende	og	man	mødte	jo	nogle	vilde	mennesker.		

	

Den	læring	jeg	trak	ud	af	det	var	i	høj	grad	om	mit	eget	jeg	og	det	professionelle	personlige,	til	dels	

også	private.	Men	den	der	balance	der	ligger	der,	og	det	er	også	derfor,	rolle	idealer,	værdier	var	

virkelig	noget	der	blev	mere	synligt,	for	ellers	vil	jeg	ofte	mene..	det	er	måske	lidt	min	forståelse..	

der	er	den	der	ubevidsthed	hvor	det	oftest	er	der	rolleidealerne	og	værdier	ligger,	for	man	handler	

lidt	intuitivt	på	noget..	’det	kan	jeg	ikke	lide,	hvorfor	kan	jeg	ikke	lide	det?’.	Så	er	det	først	refleksi-

onen	og	ens	tankevirksomhed	der	måske	kan	få	en	lidt	klar	over	at:	’okay	nu	kan	jeg	se	at	jeg	rea-
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gerer	sådan	tilpas	mange	gange,	måske	der	er	noget	om	sådan	og	sådan’.	Så	er	det	jo	at	man	i	hø-

jere	grad	bliver	bevidst	om	sine	værdier	og	idealer,	på	den	måde	er	jeg	også	blevet	markant	kloge-

re.	Jeg	ved	også	hvad	for	nogle	mennesker	jeg	ikke	nødvendigvis	gider	arbejde	sammen	med.	Eller	

jeg	får	lyst	til	i	højere	grad	at	lede	end	at	arbejde	under	og	jeg	forsøgte	i	høj	grad	at	lede	opad.	Jeg	

mener	 jo	 ikke	man	skal	have	en	hierarkisk	titel	 for	at	kunne	 lede,	men	det	var	nærmest	umuligt	

med	den	her	mand,	for	han	var	så	lukket	i	feedback	og	i	relationen..	jeg	vidste	ingenting	om	ham	

privat.	Selvom	jeg	spurgte	og	prøvede	at	lave	jokes	og	alt	muligt	andet,	så	var	der	intet.	Det	var	en	

måde	at	beskytte	ham	selv	på	 fordi	han	har	 så	 travlt.	Det	er	 første	 jeg	gang	 jeg	mødte	den	der	

kraft.			

	



	 1	

Transskriberet	interview	–	Sarah,	ST	

Bilag	10	

Hvis	du	kan	starte	med	at	fortælle	lidt	om	dig	selv?	Bare	for	at	komme	lidt	i	gang.		

	

Jeg	er	opvokset	i	Roskilde	har	en	mor	og	far	og	en	bror.	Ehm,	jeg	har	gået	i	gymnasiet.	Jeg	er	ma-

tematisk	student	og	har	haft	en	ret	lang	vej	til	Cand.merc.psyk	studiet.	Jeg	har	gået	på	det	gamle	

Beck	som	i	dag	hedder	KEA.	Inden	da	tog	jeg	en	danseuddannelse	og	flyttede	til	USA	og	boede	i	

Chicago	 i	 en	 lille	 by	 der	 hedder	 Mount	 Prospect	 hvor	 jeg	 var	 au	 pair	 for	 en	 dansk-græsk-

amerikansk	 familie	som	var	meget	spændende	og	så	mødte	 jeg	en	 fyr	derovre	og	blev	kærester	

med	ham	og	rejste	frem	og	tilbage	hele	tiden.	Det	gjorde	jeg	i	et	par	år.		

	

I:	Hvor	gammel	var	du	dengang?		

	

Jeg	var	21	år,	så	det	er	længe	siden	nu,	men	det	er	noget	der	betyder	noget	for	mit	liv	synes	jeg.	

Og	så	gik	jeg	ude	på	Beck	og	så...da	vi	blev	færdige..	jeg	tog	kun	to	år.	jeg	tog	ikke	hele	professi-

onsbachelor	 uddannelsen..	 så	 blev	 jeg	 ansat	 som	 butikschef	 inde	 i	 Carré	 smykkebutik.	 Det	 var	

egentlig	der	jeg	fandt	ud	af	at	jeg	synes	det	er	rigtig	interessant	at	have	med	medarbejdere	at	gø-

re.	Skulle	udvikle	og	snakke	med	dem.	Det	var	der	det	startede.	Så	blev	det	det..	den	vej.	Kom	ind	

på	studiet	og	nu	arbejder	 jeg	ved	siden	af	 i	Birger	Christensen	 i	vores	afdeling	 for	vores	 franske	

afdeling.	Jeg	har	egentlig	synes	det	har	været	helt	perfekt	den	der	kombination	af	at	have	mode-

verdenen	og	det	salgsmæssige	og	så	det	akademiske	på	den	anden	side,	for	jeg	kan	blive	træt	af	

det	ene	og	det	andet.	Så	gennem	studietiden	har	det	været	det	perfekte	match.		

	

I:	Hvad	laver	du	derinde?	

	

Jeg	er	bare	sælger.	Jeg	står	i	butikken	og	sælger.	Man	kan	sige	at	butikken..	vi	er	kongelige	hofle-

verandøren.	Det	er	nogle	dyre	vare	vi	har	med	at	gøre	med.	Så	det	er	ikke	sådan	noget	om	at	vi	

bare	læsser	en	masse	over	disken.	Det	er	et	spørgsmål	om	at	oprette	kunderelationer	og	skabe	sig	

et	netværk	derinde	af	kunder	som	kommer	igen	og	som	ligger	en	stor	portion	penge	derinde.	Der	

er	helt	vildt	meget	storytelling	og	produktkendskab	og	brandkendskab.	Men	jeg	kan	godt	mærke	



	 2	

at	her	på	det	sidste	der	synes	jeg	at	jeg	er	ved	at	være	presset	ift.	til	det	at	jeg	ved	at	jeg	skal	ud	på	

den	anden	side	færdiguddannet	og	skal	have	det	rigtige	job.	Jeg	har	gjort	mig	nogle	tanker	siden	

jeg	startede	på	kandidaten,	men	der	er	ikke	sket	noget.	Det	er	kun	mig	selv	jeg	kan	give	et	spark	i	

røven	for	det,	fordi	jeg	bare	tror	at	fordi	jeg	har	været	vildt	loyal	over	for	virksomheden,	men	og-

så..	jeg	kan	mega	godt	lide	stabilitet.	Jeg	synes	det	er	det	værste	at	være	ny	i	en	virksomhed,	og	så	

tror	jeg	også	at	jeg	er	sådan	helt	vildt	usikker	på	hvad	jeg	kan	bruge	til	en	virksomhed.	Så	jeg	tror	

det	er	sådan..		

	

I:	Så	du	tænker	ikke	du	har..		

	

Kompetencerne?	Jo,	det	tror	jeg,	men	jeg	tror	at	jeg	ikke	har	prøvet	det	sådan	i	praksis,	så	derfor	

er	jeg	ikke	sikker	på	det.	Jeg	tror	at	jeg	går	lidt	med	sådan	en	usikkerhed	på	om...om	man	er	nok	

for	en	virksomhed	når	man	kommer	ud	som	nyuddannet.	Har	man	nok	ideer?	Kan	man	bringe	nok	

til	bordet?	Men	nu	skal	det	snart	være.		

	

Jeg	synes	sådan	at	når	jeg	tænker	over	det,	så	har	jeg	haft	en	lang	vej	ift.	til	studiet.	Jeg	har	gået	

mange	veje	både	på	godt	og	ondt.	Nu	er	jeg	også	30,	så	jeg	er	lidt	i	en	svær	alder	ift.	at	skulle	star-

te	på	et	arbejde.	Jeg	tror	det	ville	være	lettere	hvis	man	har	været	yngre.		

	

I:	Er	det	fordi	du	tror	fordi	du	har	fast	kæreste	og	er	30	så	er	du	bange	for	at	du	tænker	et	eller	

andet	med	børn?	

	

Jeg	tror	der	er	vildt	mange	der	tænker	at:	Hun	er	30	og	skal	måske	snart	have	børn..	Og	de	har	jo	

ret.	Det	er	på	godt	og	ondt	det	hele.	Min	kæreste	og	jeg	har	ofte	haft	diskussionen	for	han	er	me-

get	sort/hvid	og	kommer	fra	konsulentbranchen.	Han	kan	godt	forstå	at	man	vælger	en	mand	frem	

for	en	kvinde,	hvis	de	nu	har	lige	gode	erfaringer	eller	kompetencer	ift.	at	man	kan	risikere	at	der	

er	én	der	går	på	barsel	på	et	tidspunkt.		

	

I:	Der	er	mange	på	Cand.merc.	psykologi	 studiet	der	ender	 som	konsulenter,	 især	management	

konsulenter.	Er	det	noget	du	har	overvejet	at	blive	når	du	er	færdig?		
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Nu	har	jeg	synes	det	her	forandringsledelse	er	super	spændende	og	jeg	tror	hvis	jeg	skulle	sidde	

som	konsulent,	er	det	nok	sådan	noget	jeg	godt	kunne	tænke	mig	at	arbejde	med,	altså	lede	virk-

somheder	 igennem	 forandringer	og	 få	dem	ud	på	den	anden	 side	og	 kigge	på	de	menneskelige	

konsekvenser	af	at	man	bliver	opkøbt	eller	fusionere	eller	et	eller	andet.	Det	er	hvad	jeg	synes	er	

spændende	ift.	til	en	eller	andet	konsulentstilling.	Men	igen	så	har	jeg	også	mine	forbehold	ift.	det	

der	med	at	skulle	stå.	Når	jeg	ser	uden	at	vide	det	hele	specifikt	omkring	konsulentrollen,	så	ser	

jeg	meget	at	man	er	på	egen	hånd	og	man	skal	ud	og	hjælpe	virksomheder	som	en	form	for	free-

lance	arbejde	og	det	synes	jeg	også	er	sådan	lidt	utrykt	på	en	eller	anden	måde	som	nyuddannet.	

Jeg	ved	ikke..	jeg	tror	jeg	har	en	utryghed	ift.	hvor	meget	bistand	man	får	fra	virksomheden	til	at	

gå	ud	og	gøre	de	ting	man	skal	gøre.	Men	 jeg	 leger	da	helt	klart	med	tanken	om	at	skulle	være	

konsulent.	Det	tænker	jeg	kunne	være	super	spændende.	Også	ift.	til	løn.	Jeg	tænker	det	giver	en	

god	løn.	Det	er	helt	sikkert	værd	at	overveje.		

	

I:	Hvad	er	det	for	nogle	virksomheder	der	popper	op?	er	det	nogle	bestemte	du	tænker	på?	

	

Der	er	jo	meget	reklame	herude	[på	CBS]	fra	de	store	virksomheder	af	Deloitte,	McKinney	osv.	og	

det	tror	 jeg	helt	sikkert	kunne	være	spændende.	Ikke	fordi	 jeg	tror	at	det	kunne	være	mig,	fordi	

jeg	tror	der	er	helt	vildt	meget	save	på	albuerne,	men	jeg	tror	det	kunne	være	interessant	at	prøve	

for	også	 ligesom	at	danne	sig	sin	egen	mening	og	se	bort	fra	alt	det	man	hører	omkring,	for	det	

kan	jo	godt	være	man	synes	det	er	super	tiltrækkende	og	hvis	man	gør	det	rigtig	godt,	så	vil	man	

helt	sikkert	også	 få	en	anden	 indgangsvinkel	 til	det.	 Jeg	tror	også	det	kunne	være	 interessant	at	

komme	ind	i	en	lille	virksomhed	hvor	jeg	tror	man	kan	få	lov	til	at	sætte	sit	eget	præg	på	tingene,	

og	måske	har	en	lidt	større	position	eller	en	lidt	bedre	position	ift.	at	man	også	kan	være	med	til	at	

diskutere	nogle	ting,	frem	for	at	jeg	har	en	forestilling	om	at	der	er	i	store	konsulent	bureauer	er	

en	fast	skabelon	og	guideline	for	hvordan	man	skal	gøre	tingene,	men	det	er	kun	mine	umiddelba-

re	tanker.		

	

I:	Du	afviser	ikke	det	ene	eller	det	andet?	Så	du	ser	en	fordel	i	begge	dele?	
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Absolut	 ikke.	Man	hører	de	rygter	om	at	det	er	svært	at	blive	skolet	 i	de	store	virksomheder	og	

hvordan	man	ligesom	tackler	de	små	hvis	man	kommer	ind	i	dem	senere	hen,	så	det	ved	jeg	ikke	

helt	hvordan	man	lige	skal	vægte.	Jeg	tror	det	skal	handle	om	timing	og	hvad	der	ligesom	er	for.	

Jeg	tror	absolut	der	er	både	fordele	og	ulemper	ved	begge,	fordi	jeg	kunne	også	forestille	mig	at	

der	i	de	små	virksomheder	er	meget	mere	rod,	fordi	man	prøver..	altså	man	eksperimentere	med	

nogle	forskellige	strategier	og	måder	at	gøre	tingene	på.	Der	er	fordele	og	ulemper.	

	

I:	Hvad	så	når	du	tænker	på	sådan	en	typisk	konsulent.	Hvad	er	det	for	et	billede	der	kommer	op?	

Hvad	er	det	for	en	rolle	han	eller	hun	besidder?	Hvad	er	det	for	en	person?	

	

Jeg	tænker	det	er	én	der	knokler.	Jeg	tænker..	jeg	kunne	forestille	mig	at	der	sikkert	er	en	forvent-

ning	om	at	man	er	der	mere	end	de	37	timer	på	ugebasis.	Så	tror	jeg	at	det	er	én	som	er	god	til	at	

sælge,	eller	er	god	til	at	formulere	sig.	Som	har	de	kompetencer..	én	der	måske	er,	kunne	jeg	for-

stille	mig,	skal	have	en	lidt	mere	ledende	funktion	og	skulle	kunne	være	i	stand	til	at	have	folk	med	

sig	og	motivere.	Især	hvis	det	i	mit	tilfælde,	skal	ud	og	snakke	rigtig	meget	med	folk	og	medarbej-

dere	at	man	skal	kunne	være	i	stand	til	at	indleve	sig	i	deres	situation	og	få	dem	motiveret	og	en-

gageret	i	det	syn	og	den	tilgang	man	nu	engang	har.		

	

I:	Er	det	en	udadvendt	type	eller	hvordan?		

	

Helt	sikkert.	Det	tror	jeg	absolut.		

	

I:	Kan	du	genkende	dig	selv	i	alle	de	ting	du	siger	der?	

	

Ja,	det	tror	jeg	egentlig	godt	jeg	kan.	Men	jeg	synes	også	altså..	det	der	med	at	arbejde	med	men-

nesker	er	super	spændende,	men	også	hårdt.	Altså	 folk..	at	skulle	 lytte	på	 folk	er	noget	der	kan	

udmatte	helt	vildt	ikke.		

	

I:	Det	er	vel	noget	du	kan	mærke	på	arbejde	?	
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Vildt	meget.	Man	 for	 information	hele	 tiden.	 Så	 jeg	 tænker	at	man	også	 skal	 være	 i	 stand	 til	 at	

rumme	alt	det.		

	

I:	Nu	sagde	du	noget	om	sælgerrollen	som	konsulent.	Det	er	måske	også	noget	du	kan	relatere	til?	

	

Helt	sikkert,	altså	jeg	synes..	folk	spørger	altid..	Du	har	arbejdet	med	mode	og	været	sælger.	Er	det	

ikke	 spildt?	 Jeg	 ser	 aldrig	noget	 som	værende	 spildt.	 Jeg	 tænker	 altid	 at	man	kan	bruge	de	her	

kompetencer	på	en	eller	anden	måde	i	en	anden	sammenhæng.	Det	er	bare	et	spørgsmål	om	at	få	

dem	placeret	rigtigt	i	den	rigtige	virksomhed	man	kommer	ind	i.	Så	jeg	tror	helt	sikkert	at	hele	det	

der	sælgermiljø	og	det	der	ledende	miljø	kan	bibringe	mig	noget	godt.		

	

I:	Skræmmer	det	dig	at	skulle	arbejde	mere	med	og	udvikle	dine	salgskompetencer?		

	

Overhovedet	ikke.	Slet	ikke,	men	jeg	tror	også..	jeg	ved	ikke..	jeg	tror..	jeg	tror	jeg	har	en	ret	god	

evne	til	at	skille	det	personlige	og	det	professionelle	altså	det	lyder	helt	vildt	fjollet,	men	ofte	når	

jeg	kommer	ind	i	butikken	så	ar	jeg	en	maske	jeg	tager	på.	Der	opstår	ofte	nogle	situationer	som	

godt	kan	gøre	lidt	ondt	og	så	tror	jeg	at	jeg	er	cool	hvad	det	angår.	Det	tror	jeg	måske	også	er	vig-

tigt	i	en	konsulentrolle.		

	

I:	Hvad	så	hvis	vi	5	år	ud	i	fremtiden	for	at	tage	et	eksempel.	Kan	du	så	på	en	eller	anden	måde	

beskrive	det	job	som	du	sidder	i	på	det	tidspunkt?	

	

Det	er	svært.	Ehm...	Jeg	vil	helt	sikkert	gerne	ud	og	rejse	med	mit	job.	Den	virksomhed	jeg	skulle	

være	skal	have	mulighed	for	at	udstationere	eller	få	en	eller	anden	plads	udenlands.	Samtidig	så	

synes	jeg	også	at	jeg	har	enorm	mange	overvejelser	ift.	min	alder	og	ift.	med	børn	og	sådan	nogle	

ting.	Jeg	tror	ikke	jeg	har	lyst	til	at	have	børn	i	udlandet.	Altså	uden	at	vide	det	overhovedet	med	

sikkerhed.	

	

I:	Hvorfor	ikke?	
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Fordi	jeg	tror	godt	jeg	vil	være	tæt	på	min	familie.	Jeg	egentlig	det	er	the	main	reason.	Ehm..	men	

jeg	kunne	godt	tænke	mig	det	på	et	tidspunkt.	altså	at	komme	udenlands.		

	

I:	Hvilke	arbejdsopgaver	kunne	du	forestille	dig	at	have	i	det	her	fremtidige	drømmescenarie?		

	

Jeg	tror	simpelthen	ikke	jeg	ved	nok	omkring	hvad	der	er	af	muligheder	før	jeg	kan	sige	det.	Det	

eneste	jeg	ved	er	at	jeg	godt	kunne	tænke	mig	at	arbejde	med	forandringsledelse	af	en	eller	anden	

slags	og	mere	den	interne	kommunikation.	Hvordan	man	ligesom	forbedre	den,	men	jeg	tror	det	

er	de	områder	 jeg	synes	er	 interessante.	Men	lige	præcis	hvad	for	nogle	arbejdsopgaver	ved	jeg	

ikke,	tror	jeg.		

	

I:	Kunne	du	tænke	dig	en	ledende	rolle?	

	

Det	tror	jeg	bestemt	godt.		

	

I:	Så	det	kunne	også	være	noget	man	sigtede	efter,	efter	5	år?	

	

Absolut.	Helt	sikkert,	altså	jeg	synes	det	er	spændende.	Det	har	været	spændende	da	jeg	var	leder	

i	Carré	kan	man	sige.	Jeg	er..	altså	det	ved	jeg...	det	er	måske	nogle	lidt	fjollede	ting	at	tage	fat	i,	

men	 i	 forhold	til	vores	andelsforening	er	 jeg	meget	aktiv	og	har	ændret	mange	ting.	 Jeg	tror	 jeg	

har	 ift.	 altså	den	der	handlingsorienterede..	 jeg	er	meget	handlende	 tror	 jeg.	 Jeg	kunne	absolut	

godt	forestille	mig	 i	en	 ledende	position,	samtidig	så..	Det	er	virkelig	sådan	en	opvejning	hele	ti-

den,	fordi	jeg	tænker	også	at	der	med	en	ledende	funktion	også	er	en	forventning	til	at	man	arbej-

der	rigtig	meget	og	det	synes	jeg	er	helt	vildt	svært	igen	fordi	jeg	har	den	alder	som	jeg	har	ift.	ens	

børn	osv..	har	man	lyst	til	det?	Det	er	hele	tiden	en	opvejning	og	jeg	har	helt	klart	en	forestilling	

om	at	en	konsulent	og	en	ledende	rolle	kræver	rigtig	mange	arbejdstimer.		

	

I:	Hvad	så	hvis	du	ikke	skulle	have	børn?	

	

Så	vil	jeg	knokle.	Jeg	ville	være	en	total	knokler.	Men	samtidig	også	have	et	liv.	Et	aftenliv.		
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I:	Så	der	er	en	eller	anden	problemstilling	i	at	finde	ud	af	hvor	meget	man	vil	arbejde	hvis	man	vil	

have	børn	som	kvinde	

	

Ja,	jeg	synes	det	er	en	kæmpe	problematik	ift.	det.		

	

Ift.	mænd..	jeg	har	jo	en	storebror	som	arbejdede	i	shipping	førhen	og	det	var	jo	også	craziness	ift.	

arbejdstider	og	var	der	og	var	en	total	knokler	og	det	var	sådan	noget	med	at	man	blev	ringet	op..	

det	var	en	international	virksomhed	og	man	havde	USA	siddende	på	den	anden	side	og	de	kunne	

finde	op	at	ringe	om	natten,	så	han	var	konstant	tilgængelig.	De	skulle	have	børn	og	så	stoppede	

han	fordi	han	synes	det	var	en	kultur	som	han	ikke	var	helt	tilfreds	med,	men	også	pga.	det	her	

arbejde.	Han	ventede	på	at	han	fik	sin	sidste	bonus,	så	sagde	han	op,	og	nu	læser	han	til	fysiotera-

peut	hvor	han	har	en	plan	om	at	skulle	have	egen	praksis	hvor	han	selv	kan	bestemme	hvornår	

han	arbejder	ift.	børn.	Jeg	tror	der	er	mange	der	gør	sig	den	overvejelse.	

	

I:	Interessant.	også	fordi	din	bror	må	have	nedprioriteret	en	masse	penge.		

	

Helt	sikker,	vanvittigt	mange.		

	

I:	Vi	prøver	at	gå	lidt	mere	ind	i	motivationsdelen.	Vi	antager	at	der	er	mange	forskellige	definitio-

ner	af	motivation	og	ordet	i	sig	selv.	Uden	at	redegøre	for	teori,	hvordan	forstår	du	så	ordet	moti-

vation?	Hvad	er	det	første	der	kommer	op	når	du	hører	det?	

	

Det	er	et	spørgsmål	om	at	have	en	eller	anden	form	for	engagement	og	drive	til	at	ville	nogle	ting.	

og	så	synes	jeg	også	at	i	motivation	ligger	der	et	stort	selvansvar	som	medarbejder,	men	også	et	

kæmpe	ledelsesansvar.		

	

I:	Du	sagde	især	ledelse.	Hvad	mener	du	så?	
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Man	skal	selvfølgelig	selv	have	en	eller	anden	drive	for	at	gøre	nogle	ting,	men	jeg	tror	helt	sikkert	

at	en	ledelse	kan	sætte	en	stopper	for	motivation	og	derfor	har	de	et	stort	ansvar.	Det	kan	også	

være	dem	der	sætter	det	 i	gang.	På	mange	måder	er	det	dem	der	sætter	nogle	rammer	med	en	

strategi.	Man	kan	have	det	nok	så	godt	medarbejderne	imellem	og	man	kan	have	en	nok	så	god	

intention	om	at	ville	det,	men	hvis	der	er	nogle	der	sætter	nogle	begrænsninger,	så	er	det	ledel-

sen.	Så	jeg	tror	de	ting	hænger	umådeligt	sammen.		

	

I:	Har	du	oplever	situationer	hvor	en	leder	har	været	direkte	årsag	til	at	din	motivation	enten	er	

steget	helet	vildt	og	du	bare	har	lyst	til	at	give	det	en	skalle	eller	du	bare	har	lyst	til	at	blive	i	sen-

gen	?	

	

Helt	sikker.	Ift.	der	hvor	jeg	er	nu	hvor	jeg	har	en	kæmpe	loyalitet	over	for	virksomheden.	Min	tæt-

te	leder	som..	hun	har	sådan	en	eller	anden	evne	til	at	...	altså	hun	er	meget	retfærdig	i	sin	måde	

at	lede	på.	Hun	er	samtidig	meget	personlig,	man	er	meget	involveret	i	hvad	der	foregår	i	hendes	

hjem	mellem	hendes	mand	og	børnene.	Man	ved..	altså	hun	har	en	eller	anden	måde	hvor	hun	får	

indflettet	hendes	værdiset,	så	jeg	ved	præcist	hvad	hendes	værdier	går	ud	på	og	det	synes	jeg	be-

tyder	rigtig	meget.	Man	kan	sige	at	hun	er	sindssyg	god	til	at	rose,	 ikke	at	det	bliver	kvalmende,	

men	hun	er	god	til	at	 sige	at	man	har	gjort	noget	 rigtig	godt	og	det	er	både	 i	kompensation	 ift.	

penge,	men	også	ift.	bare	den	anerkendelse	af	at	man	er	super	god.	Så	hun	har	en	ret	fin	måde	der	

gør	at	man	gerne	vil	yde	det	ekstra.	På	mange	måder	er	det	hende	jeg	arbejder	for	frem	for	virk-

somheden	i	sig	selv,	så	hun	har	et	eller	andet	hun	kan	bringe	frem	i	mig.		

På	den	anden	side	så	kan	jeg	huske	fra	min	tid	hos	Carré	lige	da	jeg	blev	ansat	som	floormanager	

derinde.	Så	blev	vores	salgschef	fyret	og	det	bevirkede	at	 jeg	skulle	referere	direkte	til	ejeren	af	

virksomheden	og	hun	havde	ikke,	synes	jeg,	det	der	menneskelige	touch.	Hun	var	meget	sort/hvid	

og	det	handlede	om	penge	og	bundlinjen	og	produktion	og	design.	Der	var	nogle	ting	der	clashede	

og	jeg	tror	også	det	var	sådan	rent	kommunikationsmæssigt.	Hun	har	ikke	evnen	til	at	jeg	følte	mig	

værdsat.	Det	gik	ikke.		

	

I:	Hvad	gjorde	det	ved	din	motivation?	hvordan	følte	du	det	her	mismatch?	
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Det	blev	sådan	modarbejdelse	med	hinanden,	så	det	er	klart	at	det	gør	noget	for	motivationen	i	

forhold	til	at	skulle	gøre	noget	for	den	virksomheden.	Også	fordi	hun	var	ejeren	og	hun	repræsen-

terede	det	hele	hvilket	var	en	endnu	større	grund	til	at	 jeg	ikke	gad	være	med	længere.	Nu	stod	

jeg	jo	også	som	floormanager	og	havde	nogle	medarbejdere	at	skulle	tage	hensyn	til	og	det	gjorde	

jo	også	at	jeg	smittede	af	på	mine	medarbejdere,	og	det	kunne	jeg	jo	også..	det	var	jo	heller	ikke	

sjovt	og	det	gjorde	også	at	al	motivation	var	endnu	mere	ringe.		

	

I:	Så	hendes	dårlige	ledelse	smittede	af	på	dig	og	så	smittede	af		videre	ned?	

	

Total	afsmittende	effekt	ja.	Der	blev	ligesom	dannet	en	eller	andet	kultur.	En	måde	at	snakke	på,	

en	måde	at	gøre	 tingene	på.	Det	er	klar	 ikke,	hvordan	man	vil	 jo	gerne	handle	 i	 virksomhedens	

bedste	interesse.	Det	skal	bare	stemme	over	med	ens	værdigset.		

	

I:	Hvad	med	lønforhold?	Har	det	nogen	indflydelse	på	din	motivation?		

	

Jeg	synes	det	har	en	indflydelse,	men	jeg	tror	også	at	indflydelsen	kommer	rigtig	meget	af	at	man	

snakker	meget	om	det,	især	her	på	CBS	også,	altså	hvad	skal	ens	startløn	være	og	alting,	også	er	

man	meldt	ind	i	DJØF	og	får	hele	tiden	mails	om	at	husk	nu	din	startløn	skal	være	den	her	og	den	

her.	Jeg	egentlig	det	er	det	jeg	er	mest	påvirket	af.	Jeg	kan	huske	at	dengang	jeg	skulle	starte	i	Bir-

ger,	synes	jeg	det	var	mega	fedt.	Om	de	så	gav	mig	en	halvtredser	i	timen	ville	jeg	arbejder	der.	Så	

jeg	tror	hvis	det	et	sted	man	brænder	for	så	har	man	ikke	nogen	indflydelse.	Hvis	det	åbner	nogle	

muligheder	og	hvis	det	kan	sætte	et	eller	andet	helt	fantastisk	på	ens	CV	og	kan	øge	ens	kompe-

tencer	og	give	en	mega	meget	erfaring,	så	tænker	jeg	at	det	er	det	værd	at	man	ikke	får	den	høje-

ste	løn,	men	samtidig	så	synes	jeg	også	at	man	skal	betales	for	det	man	arbejder	og	for	den	indsats	

man	gør,	så	jeg	synes	også	de	ting	skal	stemme	overens	og	det	synes	jeg	også	er	en	motivations-

fakta.	Så	hvis	jeg	sad	til	et	interview	hvor	de	fortalte	mig	at	jeg	havde	de	og	de	arbejdsopgaver	og	

jeg	skulle	arbejde	så	og	så	meget,	men	lønnen	var	super	ringe.	Det	ville	være	en	fakta	som	gjorde	

at	jeg	ikke	vil	tage	det	job.		

	

I:	Så	der	skal	være	noget	retfærdigheder	ift.	de	kompetencer	du	har?		
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Ja	lige	præcis.		

	

I:	Hvad	så	hvis	det	kunne	gøre	at	du	fem	år	i	fremtiden	havde	et	fedt	job	i	udlandet?	Uden	at	tæn-

ke	på	børn.	Så	hvis	det	giver	dig	nogle	kompetencer	der	gør	at	du	kan	lande	det	job	fem	år	ude	i	

fremtiden?		

	

Om	jeg	ville	tage	et	frivilligt	arbejde	for	at	nå	dertil?	Det	tror	jeg	ikke	for	at	være	helt	ærligt.	Man	

har	for	mange	udgifter	til	at	det	kan	lade	sig	gøre.	Men	jeg	synes	også	det	er	et	spørgsmål	om	det	

er	under	ens	studietid	og	om	det	er	et	halvt	år	man	snakker	om,	eller	et	år	man	snakker	om.	Nu	

synes	jeg	man	er	ved	at	være	voksen,	så	nu	vil	jeg	synes	det	var	lidt	træls.	Så	jeg	synes	der	er	helt	

klart	forskel	på	om	man	er	20	og	skal	give	den	en	skalle	og	prøve	at	vise	sit	værd	end	at	man	er	lidt	

ældre	og	synes	man	har	de	kompetencer	og	synes	man	har	været	på	SU	længe	nok,	ikke.		

	

I:	Hvad	forestiller	du	dig	vil	være	den	allerstørste	motivation	i	dit	fremtidige	job?			

	

Helt	sikkert	muligheder	der	kan	åbne	sig	op	og	at	man	kan	udvikle	sig	på	sit	job.	At	der	er	mulighe-

der	for	at	man	kan	stige	 i	graderne.	 Jeg	vil	synes	at	det	ville	nok	være	den	mest	demotiverende	

fakta	at	man	blev	hvor	man	var	i	ti	år.	Det	tror	jeg	ville	være.	Det	ville	være	det	værste.	Ja,	jeg	tror	

det	er	den	største	fakta,	at	man	kan	udvikle	sig.	Men	altså	at	det	giver	noget	godt	til	sit	CV	så	man	

kan	springe	på	et	tidspunkt	til	noget	andet.	Det	er	jo	sjældent	at	folk	bliver	i	mange	år	på	arbejds-

pladserne,	så	det	åbner	nogle	muligheder	op.		

	

I:	Så	opnå	en	eller	andet	form	for	frihed	ift.	dit	CV?	

	

Ja,	det	ville	betyde	ret	meget.		

	

I:	Kunne	du	forestille	dig	ikke	at	blive	det	samme	sted?	
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Altså	nu	elsker	 jeg	 jo	stabilitet.	Men	 jeg	vil	 tror	også	 f.eks.	også..	det	 startede	allerede	 for	et	år	

siden	ift.	Birger	at	man	begynder	at	kede	sig	og	det	synes	jeg	også	ville	være	træls	at	man	endte	i	

et	job	hvor	man	kedede	sig.		

	

I:	Er	det	fordi	du	ikke	føler	der	sker	nogen	udvikling	for	dig	i	den	stilling?		

	

Ja,	det	tror	jeg.	Selvfølgelig	er	der	altid	en	udvikling	hvis	man	vil	det.	Jeg	har	jo	også	en	anden	inte-

resse	ift.	det	her,	men	nu	må	det	være	nok.	Det	ville	være	ærgerligt	at	ende	i	et	job	hvor	man	ke-

dede	sig.		

	

Så	du	skal	være	i	en	virksomhed	der	er	stor	nok	til	at	du	kan	udvikle	dig	og	stige	i	graderne?	

	

Ja,	eller	 i	hvert	 fald	 i	en	virksomhed	som	kunne	udvikle	sig	til	at	blive	det.	Det	mest	spændende	

ville	være	at	være	i	en		virksomhed	som	måske	startede	lille	men	var	i	mega	udvikling.	Det	tror	jeg	

det	er	der	kan	ske	mest.	Jeg	ved	det	også	fra	min	kæreste	der	startede	i	en	lille	virksomhed	hvor	

der	knap	nok	kunne	betales	løn	til	at	starte	med	og	nu	har	de	ekspanderet	helt	vidt	og	skal	til	at	

åbne	kontorer	i	Amsterdam	og	han	siger	det	er	vanvittigt	spændende	for	der	sker	noget	nyt	hele	

tiden	og	det	kan	godt	være	det	er	lidt	skørt	og	rodet,	men	der	sker	noget.		

	

I:	Så	du	kan	godt	lidt	stabilitet,	men	du	er	for	ambitiøs	til	at	det	skal	være	for	en	hver	pris.		

	

Ja,	det	tror	jeg,	men	jeg	synes	det	er	forfærdeligt	a	skule	starte	et	sted,	men	mest	det	der	med	at	

man	føler	man	er	ny	og	at	man	skal	spørge	hele	tiden.	man	har	ikke	svarene	og	det	er	bare	en	su-

per	usikker	position	man	er	i	til	at	starte	med.	Det	tror	jeg	at	jeg	synes	vil	være	det	værste.		

	

I:	Er	det	fordi	du	godt	kan	lide	at	være	god	til	ting?		

	

Ja,	jeg	synes	det	er	frygteligt	at	skulle	sidde	og	hele	tiden	være	usikker	på	ting	og	hele	tiden	skulle	

søge	svar	andre	steder	fra.		
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Hvad	så	med	det	sociale	og	sådan	noget,	hvad	betyder	det	for	dig	på	en	arbejdsplads?		

	

Det	betyder	mega	meget	at	det	var	faktisk	også	det	som	jeg	synes	var	forfærdeligt	dengang	med	

Carré.	Nu	kan	jeg	kun	tage	udgangspunkt	i	de	enkelte	job	man	har	haft.	Jeg	stod	jo	i	den	forretning	

relativt	meget	alene	og	om	eftermiddagen	så	kom	medarbejderne	fordi	om	morgenen	skete	der	

ikke	så	meget.	Jeg	glædede	mig	bare	til	der	kom	nogen	så	jeg	havde	nogle	kollegaer	og	ikke	bare	

administration	og	chefer	at	snakke	med.	Det	er	vildt	rart	med	Birger.	Det	kan	godt	være	man	har	

afdelinger,	men	vi	er	stadig	et	stort	hus.	Der	er	nogle	kollegaer	og	der	er	noget	socialt.	Og	det	sy-

nes	jeg	bare	er	mega	vigtigt.		

	

I:	Så	det	betyder	måske	også	noget	for	motivationen?		

	

Helt	vildt	meget	

	

I:	Er	der	noget	du	er	i	tvivl	om?	Noget	du	gerne	vil	have	uddybet	af	det	vi	har	talt	om?	

	

Det	tror	jeg	ikke.			
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I:	Så	vil	vi	bare	gerne	starte	med	at	høre	lidt	om	dig?	uddannelse	og	erfaring.		

	

Jeg	er	også	cand.merc.psykker	Både	HA-psyk	og	cand.merc.psyk	og	skriver	speciale.	Tiltrækning	af	

IT.talenter	Men	jeg	har	ikke,	jeg	har	haft	studierelevant	job	her	på	kandidaten	men	ikke	som	kon-

sulent.		

Jeg	har	været	tidligere	ansat	i	en	IT	virksomhed,	Netcompany,	hvor	jeg	også	rekrutterede,	så	jeg	

sad	som	junior	intern	konsulent.			

	

Men	deraf	jo	meget,	kig	ind	af	arbejde,	eller	vi	kigger	jo	egentlig	ud	af	men	det	er	jo	at	sidde	i	en	

HR-afdeling.	Så	det	er	ikke	konsulent	verdenen	som	sådan.		

	

Hvor	det	er	det	samme	her,	hvor	jeg	sidder	som	ene	mand	i	København	på	kontoret	der.	Så	det	er	

lidt	anderledes.		

	

I:	Har	du	så	ligesom	alt	ansvaret?	

	

Altså	jeg	arbejder	sammen	med	de	to,	vi	har	to	afdelinger		 i	København	og	i	Århus.	Så	de	to	der	

sidder	i	Århus	dem	arbejder	jeg	sammen	med.	Men	jeg	er	ligesom	den	eneste	person	der	er	fysisk	

tilstede	i	København.		

	

Med	rekruttering,	employer	branding	og	alt	hvad	der	indebærer	af	care.		

	

Ellers	så	kommer	jeg	fra	Århus.	Flyttede	herover	da	jeg	skulle	læse.	Det	er	snart	fem	år	siden.	Bor	

her,	er	lige	flyttet	sammen	med	min	kæreste.	Her	rundt	om	hjørnet.	Ellers	så	lige	nu,	der	glæder	

jeg	mig	bare	pisse	meget	til	at	blive	færdig	og	komme	ud	og	arbejde.		

	

I:	Vil	du	gerne	blive	i	virksomheden?	
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Ja,	jeg	skal	blive.	Jeg	er	lige	startet	her	første	februar,	og	jeg	flyttede	dertil	for	og	arbejde	fuldtid.		

	

Lige	nu	er	det	25	timer	og	fra	første	maj	er	det	fuld	tid.		

	

I:	Nu	har	du	læst	både	Ha.psyk	og	cand.merc.psyk.	Hvad	var	hele	grunden	til	at	du	ville	denne	vej?	

	

Jamen	min	drøm	var	engang	at	blive	sygeplejerske.	Men	jeg	tror	egentlig	det	var	fordi	jeg	gerne.	

jeg	troede	egentlig	heller	ikke	jeg	skulle	på	CBS,	men	jeg	kendte	nogle	der	læste	denne	uddannelse	

og	havde	hørt	rigtig	godt	om	den	og	jeg	gik	lidt	væk	fra	sygeplejerske/jordmoder.	Det	var	egentlig	

rent	praktisk	ude	i	arbejdslivet	bagefter	og	ikke	skulle	ud	og	arbejde	om	natten	og	ikke	at	skulle,	

dårlig	 løn	og	dårlige	arbejdstider.	Det	var	egentlig	meget	hvorfor	jeg	gik	 i	denne	her	verden.	Ha-

psyk	og	cand.merc.psyk	det	var	en	bred	uddannelse.	Der	var	mange	muligheder	bagefter	og	det	

var	egentlig	det	der	 tiltrak	mig	 rigtig	meget.	Primært	det	at	kombinere	psykologi	med	erhvervs-

økonomi.	så	det	ligesom	blev	det	menneskelige	aspekt	i	det.		

	

I:	Så	man	kan	godt	lave	en	kobling	til	det	med	sygeplejerske.	Der	er	noget	med	nogle	mennesker?	

	

Lige	præcis.	Og	så	tror	jeg	det	sidste	der	gjorde	det,	var	psykologi-delen	og	der	var	mange	mange	

forskellige	spændende	arbejdsmuligheder	efterfølgende.	Jeg	anede	jo	ikke	hvad	de	var	og	det	ved	

jeg	stadig	ikke.		

	

I:	Synes	du	studiet	har	levet	op	til	dine	forventninger?	

	

Ja,	kandidaten	særligt.	har	jeg	synes	var	rigtig	spændende.	Men	det	synes	jeg.	Jeg	tror	ikke	på	BA,	

der	havde	jeg	ikke	som	sådan	forventninger.	Okay	få	lidt	viden	inden	for	økonomi,	psykologi.	Finde	

ud	af	hvad	det	er	for	noget.	Men	synes	egentlig	efter	jeg	har	taget	kandidaten	så	har	jeg	fået,	ja	

der	synes	jeg	den	har	været	top	dollar.		

	

I:	Nu	kan	vi	talmæssigt	se	at	folk	der	har	læst	cand.merc.psyk,	der	er	en	overvejende	stor	del	der	

bliver	konsulent.	Er	det	noget	du	har	overvejet?	
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Det	er	helt	klart	noget	jeg	har	overvejet.	Det	job	jeg	har	nu	er	rent	tilfældigt.	Fordi	jeg,	da	jeg	star-

tede	på	kandidaten	begyndte	jeg	at	søge	nogle	studierelevante	jobs.	Det	var	helt	tilfældigt	at	jeg	

havnede	i	en	HR-afdeling	i	en	IT-virksomhed.	Hvor	jeg	så	fandt	ud	af,	at	det	der	med	at	rekruttere	

IT-talenter,	det	var	skide	sjovt.	Så	det	er	noget	jeg	er	i	gang	med	at	blive	de	næste	kommende	år.	

Men	jeg	har	også	den	indstilling	i	og	med	det	er	så	bredt,	uddannelsen	giver	så	mange	muligheder	

at	jeg	også	rigtig	gerne	vil	ud	at	prøve	alt	muligt	forskelligt.	Helt	klart	også	konsulentbranchen.	på	

et	tidspunkt.		

	

I:	Hvad	er	dit	kendskab	til	konsulentbranchen?	

	

Det	er	jo	hvad	jeg	har	hørt	løbende	gennem	studietiden.	Har	været	ude	til	to	arrangementer	i	De-

loitte	eller	et	andet	sted.	Og	det	som	jeg	husker	aller	tydeligt	derfra.	Er	at	man	arbejder	rigtig	me-

get	og	det	egentlig	ikke	får	sindssygt	løn,	i	forhold	til	hvor	meget	man	arbejder.	Skidt	pyt	med	det.	

Men	det	er	meget	arbejde.	og	det	kræver	en	ekstra	indsats.	og	det	kræver	at	sidde	om	aftenen.		

	

I:	Det	skræmmer	dig	ikke?	

	

Nej,	det	gør	det	ikke.	altså	ikke	på	nuværende	tidspunkt.	spørg	mig	om	10	år	og	jeg	har	små	børn.	

Men	ikke	de	næste	par	år.	Men	det	er	helt	klart,	at	jeg	har	tænkt,	ok,	hvis	jeg	skal	i	konsulentbran-

chen,	så	skal	jeg	gøre	det	mens	jeg	er	ung.		

	

I:	Hvordan	kan	det	være	at	du	tænker	det?	

	

Det	er	jo	nok	det	med	familieliv.	De	næste	kommende	år	vil	jeg	bare	gerne	arbejde.	Så	længe	jeg	

synes	det	er	spændende	og	jeg	synes	det	er	sjovt,	så	har	jeg	ikke	noget	imod	at	sidde	om	aftenen.		

Det	tror	jeg	alligevel	gjort	de	sidste	fem	år	på	studiet	og	der	har	der	ikke	altid	været	fri	i	weeken-

den,	så	.		
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Men	det	er	svært	at	sige	nu,	men	nu	har	jeg	også	en	kæreste	der	arbejder	utrolig	meget,	så	jeg	ved	

også,	at	jeg	gerne	vil	trække	det	kort,	at	jeg	gerne	vil	være	den	der	ikke	arbejder	helt	lige	så	me-

get.	og	egentlig	være	lidt	mere	til	stede.		

	

I:	Hvad	for	nogle	konsulenthuse	eller	organisationer	tror	du	vil	passe	til	dig?		

	

Nu	vil	jeg	faktisk	til	sammenligne	med	det	skifte	jeg	lige	har	taget.	For	der	var	jeg	i	en	virksomhed	

der	hedder	NetCompany,	det	kører	hamrer	godt.	Det	er	virkelig	at	være	en	del	af	en	succes.	der	er	

800	ansatte.	Så	i	forhold	til	Deloitte	og	konsulenthuse,	er	det	jo	ikke	kæmpestort.	Men	i	forhold	til	

IT-branchen,	så	er	det	virkelig	den	førende.	Så	er	skiftet	fra	det,	til	en	væsentlig	mindre.	Som	har	

meget	mere	sådan	flad	struktur.	Ikke	gå	i	jakkesæt.	Så	kulturerne	er	vidt	forskellige.	Men	hvor	jeg	

kan	se	mig	sig	selv	begge	steder.	Så	det	vil	sige	jeg	kan	godt	se	mig	selv	i	de	helt	store.	Grunden	til	

at	jeg	skiftede	var,	pga.	arbejdsopgaverne.	At	være	et	mindre	sted,	så	havde	jeg	en	ide	om	at	jeg	

ville	få	mere	ansvar,	og	få	mere	indflydelse.	Jeg	gik	jo	også	fra	at	være	en	del	af	et	HR-team	på	ti,	

til	nu	at	sidde	alene,	HR-	konsulent	i	København.	Det	tændte	mig	rigtig	meget.	Den	forskel	har	jeg	

også	kunne	mærke.	At	være	en	del	af	noget	mindre,	men	så	have	mere	indflydelse	end	at	være	en	

del	af	noget	større	med	mindre.		

	

Dermed	ikke	sagt	jeg	ikke	kunne	lide	det	andet.	jeg	kunne	sindssygt	godt	lide	det.	og	det	har	også	

været	en	svær	overgang.	Den	der	med	ikke	at	være	den	samme	del	af	en	succes	længere.	som	jeg	

virkelig	kunne	mærke	det	andet	sted.		

	

I:	Så	kan	det	være	du	kan	være	med	til	at	skabe	den	nye	succes.!?	

	

Det	er	jo	det	jeg	håber	på	sigt.		

	

I:	Er	der	færre	rammer	i	din	nye	position?	

	

Hmm	ja	men	det	er	der	jo	egentlig.	At	komme	ind	og	de	har	siddet	i	Århus,	og	arbejdet	med	Kø-

benhavn	med	opgaverne	herover,	de	har	bare	 ikke	været	fysisk	tilstede.	Så	det	er	bare	hulter	til	
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bulter.	Så	egentlig	kommer	jeg	også	ind	for	at	skabe	nogle	rammer	og	struktur.	Men	jeg	vil	også	

sige	at	det	andet	sted,	var	der	også	frie	rammer,	men	der	er	helt	klart	en	forskel.	Så	på	den	måde,	

hvis	man	skal	løfte	det	til	konsulentbranchen,	så	tror	jeg	der	er	for	mit	vedkommende	vil	jeg	helt	

klart	mene	at	der	er	noget	attraktivt	begge	steder.	Både	i	de	helt	store	men	også	i	de	mindre.	Men	

måske	også	i	de	mindre.		

	

I:	På	grund	af	det	som	du	allerede	har	oplevet	nu?	

	

Ja,	jeg	har	ofte	os	tænkt	på,	nu	hvor	jeg	hører	mine	medstuderende	eller	andre	har	været	ude	at	

søge	de	store	konsulenthuse	og	de	så	ikke	lige	kan	få	noget.	Vil	tænke,	jeg	ville	ønske	I	havde	ly-

sten	til	at	søge	noget	mindre	fordi	jeg	tror	virkelig	der	er	rigtig	mange	mindre	konsulenthuse	der	

er	super	fede	at	være	i.		

	

I:	hvis	vi	tænker	på	rollen	som	konsulent.	Hvordan	vil	du	så	beskrive	det,	for	dig,	sådan	som	du	ser	

det.	Når	du	forestiller	dig	en	konsulent?	

	

Min	er	måske	præget	af	min	veninde,	som	er	konsulent,	i	Rambøll,	men	hun,	ud	fra	hvad	hun	si-

ger,	er	det	virkelig	flyvsk.	Der	har	virkelig	været	svært	med	strukturer	og	så	det	der	man	virkelig	

være	god	til	at	tage	en	opgave	og	sætte	rammer	for	det	og	sætte	nogle	deadlines.	Og	det	har	jeg	

også	tydeligt	kunne	mærke	på	hende,	at	det	virkelig	har	været	en	udfordring	for	hende.	Også	en	

lærerig	proces.		

	

Det	syn	jeg	også	har	fået	er	jo	netop.	De	fortællinger	jeg	har	hørt	gennem	studiet	med	at	arbejde	

meget,	at	der	måske	er	flyvske	rammer	nogle	gange,	men	jeg	tror	igen	,	okay	en	ting	ved	konsu-

lentbranchen	som	 jeg	også	 forestiller	mig,	 i	 forhold	 til	det	 jeg	sidder	med	nu,	der	kan	man	som	

konsulent,	måske	anvende	rigtig	meget	af	det	teori	vi	faktisk	har	på	Cand.Merc.Psyk.	Det	kan	jeg	

godt	savne.	Det	bruger	jeg	ikke	som	sådan.	Men	jeg	har	ofte	snakket	med	nogle	jeg	kender	som	er	

konsulenter	og	som	har	læst	vores	linje.	Så	har	de	også	sagt,	at	så	har	de	brugt	rigtig	meget	Schein	

eller	rigtig	meget	Shultz	eller	 interventionsmetoder.	Det	har	egentlig	også	været	min	forestilling.	

Der	bruger	folk	mere	teori	i	praksis,	end	hvad	jeg	gør	i	en	HR-afdeling.		
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I:	Det	er	måske	også	noget	du	synes	er	fedt?	

	

Ja,	helt	klart.	Og	kunne	bruge	det,	 for	 jeg	synes	det	har	været	spændende.	Og	det	er	da	 fedt	at	

bruge	den	viden	i	praksis.	Den	teoretiske	viden.		

	

I:	Ville	der	måske	være	nogen	mulighed	for	i	det	job	du	sidder	nu,	kunne	lave	nogle	HR	men	også	

og	bruge	nogle	af	de	andre	ting	du	har	lært	på	studiet?	

	

Helt	 klart,	 fordi	 det	 også	 er	 rigtig	meget	 internt,	 blandt	medarbejderne.	Mus	 samtaler.	 Så	 helt	

klart,	ville	jeg	kunne	anvende	det.		

Men	 jeg	 tror	bare	 at	 det	 er	 lidt	 tydeligt	 skinner	 igennem,	hvis	man	 skal	 have	 implementeret	 et	

system.	At	komme	udefra	og	 ikke	være	en	del	af	afdelingen.	Og	skulle	 imødekomme	de	menne-

sker	i	denne	afd.	De	kender	dig	slet	ikke.	Jeg	tror	bare	der	er	nogle	virkelige	spændende	udfordrin-

ger	i	det.		

	

I:	Det	skulle	måske	være	modstykket	til	der	hvor	du	er	nu?	

	

Ja,	lige	præcis.		

	

I:	Hvis	vi	så	antager	at	vi	er	5	år	frem	i	tiden,	kan	du	så	beskrive	det	job	du	gerne	vil	have	på	det	

tidspunkt?	

	

Det	er	virkelig	svært,	fordi,	spørgsmålet	er	at	enten	så	er	jeg	i	IT-branchen	og	så	er	jeg	HR	konsu-

lent	stadig	eller	HR	senior	konsulent.		

	

Men	hvis	jeg	ikke	skulle	være	det,	fordi	spørgsmålet	er	om	jeg	på	et	tidspunkt	bliver	lidt	træt	af	it	

branchen	og	rekruttere	de	samme.	Og	det	tror	jeg	godt	at	jeg	kunne	blive	om	fem	år.	Så	kunne	jeg	

måske	egentlig	godt	 tænke	mig	på	et	 tidspunkt	at	være	konsulent.	Men	rent	 faktisk	 i	et	mindre	

hus.		

	



	 7	

Nu	når	jeg	har	tænkt	lidt	over	det,	vil	jeg	foretrække	det.	og	det	er	måske	også	lidt	præget	af	min	

vejledere	jeg	har	haft	løbende	som	er	ekstern	knyttet	til	CBS.	De	har	måske	siddet	i	en	eller	anden	

lille	bitte	virksomhed	eller	sidder	selv	eller	to.	Og	laver	nogle	vildt	fede,	har	et	vildt	fedt	konsulent-

arbejde	ved	at	være	ude	ved	nogle	virksomheder.	Og	har	virkelige	det	menneskelige	aspekt	med.	

Jeg	kunne	forestille	mig	at	det	er	lettere	at	få	det	menneskelige	aspekt	med,	i	de	mindre	konsulent	

huse	end	i	de	helt	store.		

	

Og	det	kunne	være	et	eller	andet	med	rekruttering.	Det	kunne	være	mega	fedt,	når	jeg	har	arbej-

det	med	det.	Det	kunne	også	være	noget	helt	andet.		

	

I:	Hvilke	arbejdsopgaver	skulle	det	så	være,	hvis	ikke	det	skulle	være	rekruttering?	

	

Jeg	har	også	tænkt	på	at	det	kunne	være	mega	fedt	at	komme	ud	nogle	offentlige	steder	og	være	

konsulent.	Der	er	nogle	nye	systemer	der	skal	implementeres.	eller	afskedigelser,	hvordan	håndte-

rer	vi	det.	Omrokering	af	afdelinger.		

	

Jeg	tror	egentlig	også	det	kan	være	skide	irriterende	at	være	konsulent	i	det	offentlige.	Jeg	tror	det	

kan	være	hammer	træls.	Men	jeg	tror	bare	også	at	det	ville	kunne	give	noget.	Være	lidt	en	hjæl-

pende	hånd	for	nogen.		

Samtidig	med,	jeg	har	haft	en	vejleder	der	sagde	at	så	kunne	han	være	ude	på	et	projekt	og	så	blev	

det	pludselig	bare	lukket	ned.	Fordi	det	er	det	offentlige,	der	skal	ressourcerne	være	til	det.		

	

I:	Vi	har	en	antagelse	om	at	der	er	mange	definitioner	for	motivation,	hvad	tænker	du	så	når	du	

tænker	motivation?	Hvad	betyder	det	for	dig?	

	

Det	betyder	at	jeg	brænder	for	det	jeg	laver.	Det	betyder	først	og	fremmest	spændende	arbejds-

opgaver.	Og	ikke	dernæst	men	det	betyder	også	at	de	spændende	arbejdsopgaver	skal	også	være	

sammenkoblet	med	et	godt	sted	at	være,	et	godt	miljø.	At	have	det	sjovt.	Det	synes	jeg	er	rigtig	

vigtigt.			
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I:	Nu	har	du	været	et	stort	og	et	lille	sted.	Hvordan	kan	du	mærke	forskel	på	det	socialt?		

	

Ja	det	kan	jeg.	Men	samtidig	tror	jeg	også	i	og	med	at	der	er	så	stor	rift	om	dem.	Virkelig	gerne	vil	

vise	sig.	Man	bliver	forkælet.	Det	gør	vi	også,	os	der	sidder	i	administrationen.	Det	hele	skal	hænge	

sammen.	Så	det	store	sted,	de	havde	også	bare	pengene,	vi	fik	bare	lov	til	alt.	Det	hele	skulle	være	

i	og	åhh	så	fancy,	champagne	hver	dag	nærmest.	Det	andet	sted	jeg	er	nu,	det	er	også	socialt,	det	

er	bare	ikke	helt	på	samme	fancy	pancy	niveau.	Men	det	er	virkelig	virkelig	socialt.	og	der	foregår	

en	masse	sjove	ting.	Og	det	er	et	stor	åbent	kontorlokale.	Og	vi	sidder	og	hører	musik	midt	 i	ar-

bejdstiden.	Der	er	Playstation,	der	er	bordfodboldbord.	Og	så	det	vægtes	rigtig	højt	begge	steder.		

	

I:	De	goder	der	så	var,	motiverede	det	dig	i	dit	arbejde	eller	var	det	bare	fedt?	

	

Det	var	bare	mega	fedt.	Men	det	motiverede	mig	også	samtidigt.	Fordi	når	det	så	var	der,	jamen	

så	hyggede	vi	os	omkring	det.	Det	gjorde	også,	der	var	helt	klart	en	anden	dialog,	fordi	hverdagen	

var	meget,	HR-chefen	sad	derinde,	så	vi	lavede	ikke	meget	sjov	i	løbet	af	en	dag.	Men	det	gjorde	vi	

så	snart	når	vi	trådte	ud	fra	de	her	rammer.	Så	det	var	jo	hver	gang	vi	var	sociale,	så	jeg	synes	fak-

tisk	det	gav	rigtig	meget.	Men	det	er	noget	helt	klar	andet,	der	hvor	jeg	er	nu.	Selvom	chefen,	eller	

ham	partneren	er	der,	så	er	der	stadig	ham	man	joker	med	og	der	er	stadig	højt	musik.	Der	bliver	

stadig	spillet	bordfodbold	osv.,	fordi	det	vil	de	så	gerne	være	en	del	af.	Så	der	er	en	kæmpe	for-

skel.	Men	det	motiverer	mig	rigtig	meget	men	arbejdsopgaverne	er	også	det	der	motiverer	mig	og	

det	var	jo	også	det	der	gjorde	jeg	rykkede	fra	det	store	til	det	mindre,	netop	at	jeg	kunne	få	lov	til	

at	 få	mere	præg	på	det.	At	 jeg	 ikke	skulle	være	studentermedhjælperen	der	gik	på	 fuldtid.	Men	

egentlig	kunne	komme	ind	og	være	den	nye	konsulent.		

	

I:	Kan	du	mærke	allerede	nu	efter	du	er	startet	at	det	er	super	motiverende	i	forhold	til	det	du	var	

i	før?	

	

Ja	det	er	vildt	motiverende,	ja.	Jeg	vil	ikke	sige	jeg	var	mindre	motiveret	det	andet	sted.	ikke	i	for-

hold	til	mine	arbejdsopgaver.	For	jeg	egentlig	rigtig	godt	kunne	lide	det.	og	det	kan	jeg	også	her.	

Jeg	har	en	kontrakt	på	25	timer	om	ugen,	men	jeg	arbejder	meget	mere	end	det,	for	jeg	synes	at	
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det	er	så	skide	sjovt.	og	jeg	kan	ikke	lade	være.	Det	er	også	fordi	at	nu	er	det	mit,	og	så	vil	jeg	også	

gerne	vise	skal	være	godt.		

	

I:	Har	du	nogensinde	oplevet	perioder,	hvor	du	er	blevet	demotiveret?	

	

Jeg	havde	faktisk	på	min	gamle	arbejdsplads,	der	blev	ansat	en	rekrutteringsleder	i	den	afdeling,	så	

vi	 var	 ligesom	tre	under	hende.	Der	havde	 ligesom	 ikke	været	det	 skel.	Men	hun	demotiverede	

mig	helt	vildt.	Hun	blev	også	afskediget	efter	to	måneder.		

	

I:	Hvad	var	det	hun	gjorde?	

	

Det	var	 ikke	en	særlig	sjov	periode.	Det	var	virkelig	svært.	Særligt	som	cand.merc.	psykker.	Men	

hun	gjorde	det,	og	kom	ind	og	blandede	sig	 i	mine	arbejdsopgaver.	Og	det	var	 ikke	 fordi	at	hun	

kom	udefra	at	jeg	skulle	have	en.	Det	er	svært	at	sige,	for	det	kan	godt	lyde	som	om	at	jeg	synes	

hun	blandede	sig.	Hun	var	jo	min	leder	og	det	skulle	hun	også.	men	det	var	den	hun	gjorde	det	på.	

før	der	havde	jeg	ligesom	fået,	ham	HR-chefen	han	gav	os	meget	den	her	laissez	fair	stil,	samtidig	

med	at	der	hele	tiden	inden	for	rammer.	Arbejdsopgaven	så	sådan	her	ud,	og	jeg	var	jo	stadig	som	

studentermedhjælper	under	mine	kolleger,	så	de	satte	også	rammerne	for	mig.	Der	kom	bare	en	

og	borede	ned	ens	opgaver.		

	

Jeg	tror	ikke	det	var	noget	ondt	ment	fra	hendes	side.	Hun	var	så	rar	en	person	og	så	rosende	og	

var	så	god	altså	sådan	mod	folk.	Jeg	tror	bare,	det	var	vildt	frustrerende	ikke	at	have	den	samme	

frihed	længere.	Altså	bare	sådan	en	ting	med	at	jeg	skulle	skrive	ind	i	kalenderen,	hvilket	tidspunkt	

jeg	mødte	ind	om	morgenen.	Jeg	var	vant	til	bare	at	det	gjorde	jeg	når	det	lide	passe	mig.	Det	var	

en	lille	bagatel.	Når	jeg	havde	lavet	en	arbejdsopgave,	så	gik	jeg	egentlig	udenom	hende.	Det	var	

ikke	særlig	pænt	gjort	af	mig.		

	

I:	Det	var	faktisk	en	konsekvens	af	hendes	arbejdsmetoder?	
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Ja,	så	gik	jeg	til	de	andre	frem	for	hende.	Selvom	det	var	hende	jeg	burde	gå	til.	Så	det	gjorde	at	jeg	

følte	mig	demotiveret.		

	

Så	synes	jeg	også	ros	og	anerkendelse	er	sindssygt	vigtigt.	Altså	det	kan	gå	sådan	lidt	begge	veje,		

	

I:	Hvilken	form	for	ros	og	anerkendelse	?	

	

Jeg	tror	bare	det	er	sådan	den	daglige	kommunikation.	Det	behøver	ikke	og	være	at	få	at	vide	hele	

tiden,	ej	hvor	er	det	godt,	ej	hvor	er	det	godt,	men	det	er	sådan	måske	bare	i	tonen	og	samarbej-

det	at	man	ligesom	kan	mærke	den	gensidige	respekt	mellem	de	mennesker	man	arbejder	sam-

men	med.	Der	er	noget	anerkendelse.	Det	er	også	ligesom	hver	anden	måned	og	få	et	ekstra	klap	

på	skulderen.	Det	synes	jeg,	jeg	kan	leve	utrolig	højt	på.	Det	hjælper	virkelig	virkelig	meget.		

	

Men	så	er	det	også	en	balance	med	at	hvis	der	er	noget	jeg	får	kritik	for,	så	kan	det	både	motivere	

mig,	men	det	kan	også		godt	motivere	mig	på	en	træls	måde.	Så	vil	jeg	gerne	gå	ind	og	ændre	det.	

Det	er	bare	ikke	lige	så	sjovt.	det	er	en	ubehagelig	følelse.	Og	det	kan	godt	være	at	jeg	ikke,	det	

giver	ikke	den	samme	arbejdsgang.		

	

I:	Ville	du	kunne	få	konstruktiv	kritik	på	en	måde,	så	det	ville	motivere	dig?		

	

JA,	helt	klart.	Det	er	måden	det	bliver	gjort	på.		

	

I:	Det	var	måske	det	din	leder,	du	havde	i	to	måneder	fejlede	på?	

	

Ja,	det	har	du	nok	ret	i,	ja.	Fordi	hendes	personlighed	var	sød,	men	det	er	rigtigt,	men	der	var	ikke	

så	meget	tillid	og	dermed	i	mine	arbejdsopgaver	på	samme	måde.	Så	faldt	den	anerkendelse.	Men	

det	er	også	svært	at	sige	når	hun	var	der	i	to	måneder.		

	

I:	Hvad	med	sådan	noget	som	lønforhold.	Hvad	betyder	det	for	dig	og	hvad	tror	du	det	kommer	til	

at	betyde	for	dig	i	arbejde,	når	du	kommer	i	fuldtid	til	maj?	
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Det	er	vildt	svært.	Det	betyder	noget,	jeg	sad	da	også	til	 lønforhandling	og	det	skulle	jeg	gå	op	i,	

for	jeg	havde	et	job,	det	andet	sted.	Så	det	brugte	jeg	sindssygt	meget.	Der	hvor	jeg	arbejder	nu,	

de	elsker	og	få	nogle	fra	NetCompany,	så	 jeg	vidste	 jeg	kunne	trække	den	lidt.	Selvom	jeg	synes	

det	er	ubehageligt,	egentlig.	Og	selvfølgelig	der	er	da	en	grænse	for	hvad	jeg	gerne	vil,	men	samti-

dig	er	det	ikke	det	der	i	sidste	ende,	har	den	største	betydning.	Men	der	er	da	helt	klart	et	niveau	

jeg	tænker,	der	vil	jeg	ikke	gå	under,	men	alt	derover.	Bare	det	jeg	rammer	det	her	tal,	så	er	det	alt	

det	andet	der	giver	mig	motivation,	til	at	give	det	en	ekstra	indsats.	Også	selvom	at	lønnen	stiger	

efter	ekstra	indsatsen.		

	

På	et	senere	tidspunkt	jo.	Det	synes	jeg	sker	i	takt	med,	det	hører	til.	Du	er	et	sted	i	en	virksom-

hed.	Du	arbejder	og	så	har	man	lønforhandling	årligt.	Det	synes	 jeg	hører	til.	Man	genovervejer,	

tager	en	samtale	om	det.		

	

I:	Så	det	er	noget	der	skal	være	der	og	hvis	det	er	tilfredsstillende,	så	betyder	det	i	virkeligheden	

ikke	særlig	meget	for	motivationen.		

	

Nej,	men	det	kan	også	godt	ligge	et	lille	pres.	Ved	ikke	om	det	bare	er	fordi	jeg	kommer	fra	stude-

rende	og	skal	ud.		

	

I:	Hvis	du	faktisk	får	en	god	løn?	

	

Er	 jeg	virkelig	det	værd.	Har	også	min	 tanke	været.	Men	og	det	er	 ikke	engang	 fordi	min	 løn	er	

sindssyg.		

	

I:	Hvad	tror	du	vil	være	din	allerstørste	motivation	for	dig,	når	du	starter	i	fuldtidsstillingen?	

	

Jamen,	 det	 har	 været	 en	motivation,	 hele	 den	onboarding	 proces.	Det	 var	 en	 tre	 ugers	 proces,	

hvor	de	to	HR-konsulenter	har	været	herover.	Virkelig	sat	mig	ind	i	opgaverne.	Men	det	har	jo	ba-
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re	lige	været	i	forhold	til	min	opstart.	men	det	har	det	virkelig	været.	Fordi	jeg	føler	jeg	har	lært	

dem	rigtig	godt	at	kende.	Gennem	de	her	tre	uger.		

	

I:	Så	der	er	måske	også	noget	socialt	der?	

	

Helt	klart,	at	det	har	bare	været	super	fedt	fordi	det	betyder	at	når	den	her	sociale	proces	har	væ-

ret	der	og	vi	også	har	siddet	og	taget	nogle	personlighedstest	sammen	med	hinanden	og	siddet	og	

diskuteret	dem,	det	giver	bare	en	god	dynamik	og	et	godt	spil	og	det	gør	også	at	jeg	har	lysten	til	

at	engagere	mig	og	også	turde	at	gøre	det.	og	turde	sige	min	holdning	til	hvordan	 jeg	synes	det	

skal	være.		

	

i:	De	brugte	faktisk	praktisk,	til	hvordan	du	skulle	lære	tingene?	

	

Lige	præcis.	Men	det	igen,	at	det	jeg	synes	der	er	mega	fedt	det	nye	sted.	Det	tidligere	sted	jeg	var	

der	sagde	jeg	ikke	min	holdning	på	samme	måde	som	jeg	gør	her.		

Her	er	vi	unge	mennesker	der	alle	er	nye.	Hende	der	er	head	of	HR,	har	selvfølgelig	mere	erfaring,	

tre	år.	Men	stadig	relativt	nyuddannet.	Kun	lige	et	par	år	ældre	end	mig.	Og	fordi	det	er	holdnin-

gen.	Det	står	tydeligt	skrevet,	det	skal	ikke	være	en	corporate	virksomhed.	Mens	det	andet	sted,	

havde	jeg	en	HR-chef,	der	er	militær	mand	og	gik	i	jakkesæt	og	var	meget	bum	bum	bum.		

	

I:	Så	der	er	to	forskellige	rammer	for	hvordan	man	gjorde?	

	

Ja,	udover	det	sociale	så,	det	er	også	fordi	jeg	synes	det	er	med	til	at	sætte	et	præg	på	de	arbejds-

opgaver	og	give	energien	og	give	lysten.	Men	arbejdsopgaverne	skal	også	være	sjove.	Men	det	tror	

jeg,	at	jeg	generelt	synes	det	er,	fordi	det	er	det	jeg	har	fået	fingrene	i	nu.	Men	igen	jeg	har	ikke	

kendskab	til	noget	andet	end	rekruttering	af	IT.	Hvem	ved	om	jeg	om	fem	år	sidder	og	tænker	til-

bage	og	tænker,	det	her	er	da	meget	federe,	men	umiddelbart,	så	er	jeg	meget	tilfreds.	Synes	det	

er	super	sjovt.	Det	er	den	menneskelige	kontakt.	Ude	at	møde	sindssygt	mange	nye	mennesker.	
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I:	Vi	vil	gerne	vide	lidt	om	dig,	uddannelse,	erhvervserfaring	og	hvad	du	er	for	en?	

	

Jeg	har	taget	ha	psyk	og	så	direkte	på	cand.merc.	psyk.	Og	så	arbejder	jeg	lige	nu	i	et	analysebu-

reau	som	laver	markedsundersøgelser.	der	sidder	jeg	i	deres	salgsafdeling,	men	har	tidligere	sid-

det	 i	deres	markedsføringsafdeling.	 Jeg	sidder	med	alle	de	 internationale	kunder	og	 laver	tilbud.	

Der	er	ikke	noget	opsøgende	salg	men	det	er	hvor	de	sender	ind	til	os	og	så	sidder	jeg	og	beregner,	

hvad	kan	vi	 levere,	hvad	skal	det	koste,	hvor	 lang	tid	skal	vi	bruge.	Og	give	tilbud	og	giver	noget	

metodisk	 feedback.	 inden	der	har	 jeg	 faktisk	været	 restaurantchef	på	 Jensens	Bøfhus,	 inden	 jeg	

startede	på	studiet.		

	

Det	 er	 også	 der	 jeg	 ligesom	 fik	 den	 her	 interesse	 i	 mennesker.	 og	 forretning.	 Det	 synes	 jeg	 jo	

cand.merc.	psyk	var	oplagt.	Så	har	jeg	også	en	anden	uddannelse.	Merkonom	uddannelse	i	ledel-

se.	Som	jeg	har	taget	mens		jeg	var	restaurantchef.		

	

I:	Hvor	lang	tid	var	du	i	Jensens?	Hvornår	startede	du?	

	

Jamen	jeg	endte	med	at	være	der	i	9	år.	Først	som	almindelig	tjener	og	så	som	den	daglige	leder	

og	så	souschef	og	så	restaurantchef,	og	så	med	til	at	starte	nye	restaurant,	den	der	er	ude	på	tri-

anglen.	Så	overtog	jeg	en	anden	restaurant	og	så	var	jeg	lidt	rundt	i	kæden.	Så	da	jeg	startede	på	

CBS,	kunne	jeg	selvfølgelig	ikke	være	restaurantchef	længere,	men	så	fortsatte	jeg	på	deltidsleder.	

så	havde	jeg	bare	to	vagter	om	ugen.	Og	så	fik	jeg	så	praktikjobbet	der	og	så	stoppede	jeg.		

	

I:	Du	havde	ikke	lyst	til	at	blive?	

	

Jeg	havde	i	den	grad	ikke	lyst	til	at	blive.	Jeg	tror	faktisk	også	jeg	begyndte	at	læse,	nu	skulle	jeg	

også	væk,	der	skulle	ske	noget	andet.	Så	har	man	den	der	lidt	mellemleder	rolle	position	hvor	man	

synes	det	er	lidt	svært	at	få	de	der	forretningsstrategier	til	at	spille	helt	med	de	mennesker	man	

har.		
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I:	Er	der	en	større	tanke	bag,	hvorfor	du	valgte	det	studie?	

	

Det	var	det	her	med	at	 jeg	synes	det	var	spændende	at	være	 i	den	her,	og	have	den	her	forret-

ningsbusiness	mind.	men	jeg	synes	også	det	svære	i	at	være	i	forretninger	og	drive	en	virksomhed,	

det	er	helt	sikkert	mennesker.	Det	er	det	der	er	spændende,	men	også	det	der	er	svært.	Så	prøve-

de	jeg	at	søge,	hvilke	muligheder	kunne	der	være.	Så	søgte	jeg	lidt.	Tror	jeg	fandt	den	via	studie-

guide.		

	

Den	søger	jeg	.	Og	så	blev	det	den.		

	

I:	Har	du	været	glad	for	både	BA	og	kandidaten?	

	

Ja,	jeg	har	været	glad	for	den	nogen	gange	har	jeg	haft	lidt	svært	ved	at	se,	hvordan	man	præcist	

skal	bruge	det,	eller	hvad	jeg	ville	med	det,	eller	når	folk	spørger.	Hvad	kan	du	blive	bagefter.	Det	

synes	jeg	er	sindssygt	svært.		

	

I:	Nu	er	der	en	stor	andel	af	dem	som	læser	cand.merc.	psyk.,	som	ender	som	konsulenter.	Er	det	

noget	du	har	overvejet?	

	

Ja,	det	er	det,	men	jeg	synes	hele	tiden	at	i	slutningen	af	HR	psyk	og	starten	af	cand.merc.	psyk,	

synes	jeg	man	hører	meget	om,	når	I	nu	kommer	ud	som	konsulenter.	Det	er	der	en	del	undervise-

re,	der	har	en	tendens	til	at	sige.	Der	tænkte	jeg,	jamen	det	skal	jeg	jo	ikke	være.	jeg	har	hele	tiden	

tænkt,	at	det	var	ikke	noget	for	mig.	jeg	forestiller	mig	lidt	at	det	var	noget	med	at	man	skulle	have	

meget	spidse	albuer	og	det	ikke	var	en	rar	position	at	være	i.	Det	var	ikke	mig.	Så	havde	vi	det	her	

projekt	for	forrige	semester,	hvor	vi	skulle	køre	sådan	en	integreret	projekt	med	forandringsledel-

se	og	 interventionsmetoder	og	agerede	konsulent.	Det	var	det	mest	spændende	 jeg	nogensinde	

har	lavet.	Blev	meget	bidt	af	det.	Og	det	er	så	også	det	jeg	skriver	speciale	om	nu.	Og	det	tænkte	

jeg,	det	vil	jeg	gerne	lave.	Og	det	er	jo	så	konsulent	vejen.	Så	nu	har	jeg	gjort	mig	nogle	overvejel-

ser	om	det.	Men	har	ellers	altid	tænkte	at	det	var	ikke	det	jeg	skulle.		

	



	 3	

I:	Hvad	var	det	så	da	I	havde	det	projekt,	som	du	synes	var	helt	vildt	fedt?	

	

Det	er	lidt	svært.	Måske	er	det	stadig	lidt	en	kombination	at	jeg	er	lidt	bange	for	at	det	er	nogle	

miljøer	jeg	ikke	har	lyst	til	at	være	i.	Nogle	meget	konkurrencepræget	miljøer.	Men	jeg	kan	godt	

lide	den	her,	hvor	der	er	meget	menneskekontakt.	Og	det	er	anderledes	fra	gang	til	gang	og	man	

skal	være	meget	analytisk.	Man	skal	være	meget	opmærksom	på	hvordan	man	udtrykker	sig	selv	

fordi	det	kan	ændre	situationen.	Det	synes	jeg	er	spændende	men	også	sindssygt	svært.	Men	jeg	

tror	det	var	bare	virkelig	spændende	og	så	havde	vi	en	rigtig	god	opgave	og	vi	fik	rigtig	god	feed-

back.	Og	så	bliver	man	også	lidt	hooked	på	det.		

	

I:	Kender	du	nogle,	nu	har	du	lidt	nogle	forestillinger,	hvor	har	du	dem	fra,	kender	du	nogle?		

	

Jamen	jeg	ved	ikke	rigtigt	,	hvor	jeg	egentlig	har	det	fra.	Jeg	kender	nogle	der	er	konsulenter.	Ved	

ikke	om	det	er	dem	der	har	sagt	det.	Jeg	synes	bare	man	hører	om	at	man	skal	stjæle	hinandens	

kunder,	men	igen	kommer	det	også	an	på	hvor	man	er	ansat.	Konsulent	er	jo	en	betegnelse	der	er	

så	 bred.	 Det	 kan	 være	mange	 ting.	 Jeg	 tror	 når	man	 bare	 snakker	 konsulent	 og	 selvfølgelig	 er	

cand.merc.	psyk.	og	man	tænker	organisation	eller	ledelseskonsulent,	så	tror	jeg	meget	man	tæn-

ker	på	EY,	Deloitte,	sådan	nogle	lidt	store	steder.	Jeg	ved	ikke	hvordan	det	er	at	være	der.	Men	jeg	

kunne	godt	forestille	mig	at	der	er	en	lille	smule	albuepræget	og	man	ikke	altid,	man	skal	tænke	på	

sig	selv	først,	og	det	er	så	konkurrencepræget.	det	går	ud	over	samarbejdet.	Det	vil	jeg	synes	var	

ærgerligt.		

Jeg	kan	godt	lide	konkurrencer,	men	jeg	kan	også	lide	noget	fællesskab.	Noget	man	gør	sammen.	

Men	igen	jeg	ved	ikke	hvordan	det	er.		

	

Der	var	den	her	karrieredag,	hvor	jeg	snakkede	med	nogle	EY,	jeg	sagde	ikke	noget	om	mine	fore-

stillinger,	Men	de	var	meget	sådan	at	de	havde	hørt	andre	steder	at	der	kunne	det	godt	være	me-

get	albue	fremad	i	verden	og	sådan	var	det	ikke	hos	dem.	Han	fortalte	lidt	at	de	gjorde	sådan	og	

sådan.	De	kunne	godt	blive	og	hjælpe	hinanden	og	så	tænkte	jeg	det	lød	egentlig	meget	godt.	Så	

måske	er	min	forestilling	forkert.	Ellers	var	det	bare	EY	der	ikke	var	som	jeg	troede.		
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I:	Nu	har	du	fortalt	om	de	store	huse,	der	er	også	lidt	mindre	konsulentfirmaer,	hvis	du	skulle	fore-

stille	dig,	hvor	du	måske	kunne	tænke	dig	at	prøve,	er	der	så	noget	du	foretrækker?	

	

Jeg	er	 lidt	ambivalent.	Det	gode	ved	at	være	 i	de	 lidt	større	huse	at	man	får	 lov	at	være	 i	noget	

som	er	meget	gennemarbejdet	og	hvor	man	har	nogen	sparringspartnere	som	har	prøvet	det	før.	

Man	har	nogle	andre	ressourcer.	plus	at	det	selvfølgelig	ser	godt	ud	på	CV'et	i	forhold	til,	den	har	

jeg	aldrig	hørt	om.	Men	egentlig	tror	jeg	helst	at	jeg	vil	være	i	et	lille	konsulenthus.	For	at	få	nogle	

lidt	andre	opgaver	og	måske	selv	kunne	forme	lidt	den	rolle	man	sidder	i.	Så	det	er	lidt	svært,	men	

nu	er	 jeg	 jo	 i	gang	med	at	skrive	speciale.	 Jeg	har	 faktisk	søgt	 to	steder.	Og	det	er	 faktisk	EY	og	

PWC.	Men	det	er	fordi	de	søger	nu	her.	okay	der	var	ansøgningsfrist	i	går,	så	må	jeg	bare	lige	prø-

ve	det.	EY	søger	nyuddannede	konsulenter	så	det	er	helt	specifikt	at	man	er	nyuddannet.	Jeg	tror	

det	er	lidt	en	graduate	stilling.	Og	den	afdeling	hedder	people	and	organisational	change.	Så	den	

var	oplagt.	PWC	det	var	noget	management	consultant,	hvor	der	egentlig	stod	at	man	skulle	have	

tre	til	fem	års	erfaring	men	jeg	kom	til	at	snakke	med	en	fra	PWC,	til	den	her	karrieredag	og	hun	

synes	at	jeg	skulle	søge	dem	alligevel.	for	de	søgte	forskellige	lag.		

	

Så	der	var	det	ikke	helt	så	graduate	agtigt.	Det	er	det	jeg	har	søgt	indtil	videre.	Men	jeg	kunne	også	

sagtens	finde	på	at	søge	andre	steder.	Også	nogle	mindre.		

	

I:	Hvad	med	det	at	arbejde	uden	rammer?	

	

Det	 tror	 jeg	godt	 jeg	kunne.	Man	kan	 sige,	når	man	er	 restaurantchef	på	 J.B,	er	der	 selvfølgelig	

nogle	rammer	fordi	det	er	en	stor	virksomhed	men	samtidig,	der	sker	mange	ting,	man	skal	holde	

mange	bolde	i	luften	og	sørge	for	at	det	fungerer.	Og	egentlig	er	det	lige	meget	hvordan	du	gør,	så	

længe	det	fungerer.	Jeg	kan	godt	lide	at	der	ikke	er	nogen	rammer.	Men	det	er	selvfølgelig	også	

svært	at	sige,	det	vil	man	gerne	hoppe	ud	i	som	nyuddannet,	for	jeg	er	jo	ikke	helt	sikker	på	hvad	

det	er	jeg	kan.	og	kan	jeg	ikke	bidrage	med,	og	hvor	vil	det	være	svært.		

	

I:	Men	du	kan	godt	drage	nogle	paralleller?	
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Ja	det	synes	jeg	og	med	mit	nuværende	job.	For	der	er	det	jo	også	noget	med,	jeg	tænker	konsu-

lent	afhængig	af	hvor	man	kommer	hen.	Der	er	også	noget	salg.	Om	det	så	er	opsøgende	salg	eller	

de	henvender	sig,	vi	har	de	her	behov	og	så	skal	man	ligesom	sige,	jamen	så	foreslår	jeg	at	vi	gør	

det	her	inden	for	de	her	rammer	og	det	kommer	til	at	koste	det	her	eller	også	så	er	der	denne	løs-

ning	hvor	i	får	det	og	det	og	det.	Så	jeg	tror	godt	jeg	kan	drage	nogle	paralleller,	for	jeg	skal	jo	til-

byde	nogle	løsninger	for	kunderne.	Så	den	der	løsning	med	at	jeg	skal	ikke	love	for	meget,	jeg	skal	

også	kunne	holde	hvad	jeg	lover,	men	jeg	skal	også	kunne	gøre	det	attraktivt	og	jeg	skal	også	kun-

ne	matche	en	pris	og	man	skal	lidt	lære	kunden	at	kende.	Nogen	vil	bare	have	mindstepris,	nogen	

vil	gerne	have	meget	metodisk	feedback.	Det	er	meget	forskelligt,	hvad	de	sætter	pris	på.	Det	tror	

jeg	godt	 jeg	kan	drage	 ind	 i	konsulentarbejdet.	Der	vil	også	være	steder	hvor	der	 ikke	er	helt	så	

meget	salg.	Det	kommer	an	på	organisationen.		

	

I:	Hvordan	har	du	det	med	salg?	Nu	har	du	erfaring	med	det	allerede	nu?	

	

Jamen	jeg	tror	jeg	vil	have	det	fint	med	det.	Jeg	er	lidt	usikker	på	opsøgende	salg	for	det	har	jeg	

aldrig	gjort	så	jeg	ikke	om	jeg	vil	være	super	god	til	om	jeg,	det	tror	 jeg	lige	jeg	skulle	overvinde	

mig	selv.	Men	egentlig	kan	jeg	godt	lide	salg.	Kan	godt	lide	at	sælge.	Det	er	meget	målbart.	Der	er	

også	lidt	det	der	konkurrencemenneske	der	godt	kan	lide	at	sige,	Yes	der	fik	jeg	det	her	i	hus.	

	

I:	Hvis	nu	vi	skal	kigge	på	rollen	som	konsulent,	hvordan	vil	du	så	beskrive	den	typiske	konsulent?	

	

Helt	klassisk	konsulent,	der	forestiller	jeg	mig,	de	er	en	lille	smule	fremme	i	skoene,	at	de	har	me-

get	selvtillid	og	at	de	er	gode	til	at	formulere	sig	selv	og	sælge	deres	produkt.	Men	så	skal	de	sam-

tidig	også	virke	troværdige	for	hvis	de	er	alt	for	meget	sælgertypen	som	er	alt	for	meget	fremme	i	

skoen,	så	tror	jeg	også	det	kan	skræmme	noget.	Så	det	tror	jeg	også	de	er.	Nu	er	det	nok	også	fordi	

jeg	lige	har	set	alle	dem	fra	de	store	konsulenthuse.	Så	snakker	vi	jo	jakkesæt	og	sådan	noget.	Og	

det	er	jo	ikke	alle	der	er	sådan.	Vores	vejleder	er	også	konsulent.	Har	sit	eget	lille	konsulentfirma.	

Og	han	er	jo	på	ingen	måde	sådan.	Har	aldrig	set	ham	i	jakkesæt.	Han	har	sådan	lidt	fløjlsbukser	på	

og	sådan	noget	pandehår,	han	er	bare	meget	atypisk,	tror	jeg.	Men	han	har	noget	andet.	Han	har	

en	viden	som	han	brænder,	det	brænder	så	meget	 igennem	hvor	sindssygt	dygtig	han	er.	Det	er	
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meget	fristende	og	tænker,	du	ved	præcis	hvad	du	snakker	om.	Du	kan	godt	komme	ind	i	min	virk-

somhed.	Han	er	meget	troværdig.		

	

I:	Hvis	vi	antager	vi	er	fem	år	frem	i	tiden,	og	du	skulle	sige	det	job	du	aller	helst	kunne	tænke	dig,	

hvad	skulle	det	så	være?	

	

Jamen	så	skulle	 jeg	være	konsulent	 i	et	 lille	 firma,	og	så	skulle	det	være	5-6	medarbejdere	hvor	

man	har	den	her	 frihed	og	man	har	nogle	 forskellige	kasketter	på,	 som	man	 jo	bliver	nødt	 til	at	

have	 i	en	virksomhed,	så	man	 ligesom	selv	kan	forme,	og	komme	med	 input	og	være	med	til	at	

måske	forme	hele	virksomheden.	Det	ville	være	drømmescenarie.		

	

I	Hvilke	arbejdsopgaver	kunne	du	godt	tænke	dig	at	varetage?	

	

Det	må	gerne	være	organisationsudvikling.	Hvor	der	er	nogen	der	har,	det	kunne	være	forandring	

eller	procesoptimering,	hvor	der	er	nogen	der	har	behov	 for	at	 forbedre	nogle	 ting,	hvor	 jeg	 så	

kunne	komme	ud	og	lave	undersøgelser,	komme	ud	og	se	og	snakke	med	folk	og	se	hvad	vi	skal	

gøre,	holde	nogle	workshops	eller	coaching	sessions	eller	hvad	der	nu	skal	 til	 i	den	virksomhed.	

Det	ville	være	det	jeg	helst	ville.		

	

Jeg	tror	meget	jeg	bliver	motiveret	eller	engageret	ved	at	have	ansvar.	Det	kan	jeg	også	mærke	i	

vores	speciale	nu,	vi	er	ude	som	den	her	konsulentrolle	samtidig	med	vi	er	forsker.	og	vores	case-

virksomhed,	de	tror	rigtig	meget	på	os.	Der	ligger	et	stort	pres	på	os,	fordi	de	tror	så	meget	på	os.	

men	det	gør	jo	også	at	jeg	arbejder	lidt	bedre.		

At	 jeg	føler	det	her	ansvar.	Og	siger	okay,	det	er	altså	ti	 ledere,	vi	skal	ud	at	rykke	ved.	Det	skal	

være	ordentligt.			

		

I:	Vi	har	en	antagelse	om	at	der	er	forskellige	definitioner	for	ordet	motivation,	så	uden	at	redegø-

re	for	teori,	så	er	vi	interesseret	i	at	høre,	hvad	tænker	du	om	ordet	motivation,	hvad	betyder	det	

for	dig?	
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man	bruger	tit	ordet	motivation,	men	hvordan	definerer	jeg	det.	Jeg	tror	det	er	noget	der,	motiva-

tioner	er	noget	som	man	der	tænder	noget	i	folk.	Får	dem	til	og	ville	arbejde	eller	i	hvert	fald	at	

gøre	det.	Der	er	jo	meget	forskel	på	hvad	man	bliver	motiveret	af,	men	jeg	tror	sådan	fælles,	der	

er	det	at	det	er	et	eller	andet	der	får	folk	i	gang,	eller	der	får	dem	til	at	fortsætte.	

	

I:	Og	hvad	er	det	så	der	motiverer	dig	i	dit	arbejde?	

	

Jeg	tror	en	del	af	det	i	hvert	fald	feedback.	Det	kan	jeg	godt	mærke,	nu	sidder	jeg	i	den	her	salgs-

afdeling	og	selv	er	på	projekterne.	I	det	sekund	det	ryger	over	til	en	projektleder.	Og	der	synes	jeg,	

jeg	har	manglet	feedback.	En	ting	er	hvad	jeg	sælger,	noget	andet	er	hvordan	projektet	så	udvikler	

sig.	Der	synes	jeg	nogen	gange	det	kan	være	rigtig	svært	for	mig	,	okay	jeg	har	solgt	det	her	pro-

jekt,	men	jeg	aner	ikke	hvordan	det	gik.	Så	jeg	kan	ikke	rigtig	bruge	de	erfaringer	til	mit	næste	pro-

jekt.	Så	det	synes	jeg	er	noget	af	det	der	motiverer	mig,	det	er	at	man	får	feedback.	Det	er	det	her	

projekt	du	solgte.	Det	kørte	sådan	og	sådan.	Der	var	de	og	de	issues,	men	det	kunne	du	ikke	have	

forudset,	det	skal	du	lige	huske	til	en	anden	gang,	det	er	typisk	for	den	kunde.	

Og	så	anerkendelse.	Når	man	gør	noget	godt.	Når	man	har	solgt	et	projekt.	Det	er	min	chef	rigtig	

god	til.	Nu	har	du	solgt	et	projekt	til	100.000	kr.		Jeg	synes	også	det	kan	være	motiverende	at	få	lov	

at	lave	nogle	andre	ting.	Når	man	sidder	med	de	her	tilbud,	men	jeg	synes	det	er	meget	rart	at	få	

nogle	andre	opgaver.	Vil	du	 ikke	researche	på	det	her	nye	marked,	det	synes	 jeg	også	er	meget	

motiverende.		

	

I:	Hvad	har	du	taget	med	når	du	får	den	her	feedback?	

Jeg	tror	at	så	føler	jeg	at	jeg	har	mulighed	for	at	forbedre	mig.	Og	jeg	vil	altid	gerne	forbedre	mig	i	

mit	arbejde	så	det	kan	være	rigtig	svært	ikke	ane,	hvad	det	er	jeg	har	solgt.	Jeg	kan	have	solgt	no-

get	fuldstændig	håbløst.	Fordi	jeg	igen	ikke	ser	de	her	tegn.	Det	motiverer	mig	fordi	jeg	ved	at	jeg	

kan	blive	bedre.	Ligesom	lære	noget	om	processen.	Så	bliver	det	også	mere	spændende.	når	man	

ved	noget	mere	om	det.	Nå	jamen	det	her	projekt	det	minder	om	det	her,	jeg	copy	paste	bare	mit	

tilbud.	Det	bliver	altså	kedeligt.		

	

I:	Hvad	med	sådan	noget	som	lønforhold?	har	det	betydning	for	dig?	
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Det	er	lidt	svært	for	jeg	som	nyuddannet,	har	jeg	meget	svært	ved	at	se	hvad	er	det	egentlig	jeg	

skal	have.	Det	synes	jeg	er	sindssygt	svært.	Jeg	tror	ikke..	min	kæreste	har	fuldtidsjob	og	vi	sidder	i	

en	ret	billig	andelsforening.	Vi	mangler	ikke	som	sådan	penge.	Så	det	er	ikke	sådan	at	jeg	bare	skal	

have	de	her	rigtig	mange	penge.	men	jeg	tror	samtidig	at	jeg	gerne	vil	have	en	nogenlunde	høj	løn,	

for	nu	har	jeg	taget	den	her	5	år	lange	uddannelse,	jeg	har	noget	erfaring	og	jeg	kan	bidrage	med	

noget.	Det	vil	jeg	gerne	have	at	det	afspejler	sig	i	lønnen.	Det	er	egentlig	ikke	pengene	som	sådan,	

men	det	er	mere	hvad	de	repræsentere.	Men	jeg	aner	så	ikke	hvad	det	er	jeg	kan	få.	Så	det	bliver	

lidt	spændende.	Nu	må	jeg	se	når	jeg	kommer	ud	til	forhåbentligt	nogle	samtaler.	Så	må	man	jo	

starte	et	sted	og	så	må	man	arbejde	sig	op.		

	

I:	Nu	har	du	jo	været	 i	Jensens	Bøfhus,	du	har	også	skulle	sidde	på	den	anden	side	og	motiverer	

folk?	Hvad	har	været	svært	og	hvad	synes	du	har	fungeret.		

	

Jeg	synes	det	har	været,	for	mig	var	det	svært	på	Jensens	er	der	jo	helt	vildt	mange	deltidsansatte	

som	er	studerende.	De	har	måske	en	eller	to	vagter	om	ugen.	og	så	er	det	virkelig	svært,	f.eks.	var	

jeg	på	Aksel	Torv.	Der	var	der	80	medarbejde,	det	er	altså	rigtig	mange.	Selvfølgelig	havde	jeg	også	

nogle	ledere	der	kunne	hjælpe	mig.	Men	det	var	svært.	jeg	prøvede	at	vise	meget	personlig	inte-

resse.	Prøvede	at	huske	hvis	de	havde	sagt	at	de	skulle	til	Jylland	og	besøge	deres	mormor.	Så	for-

søgte	jeg	at	spørge	ind.	Ej	var	det	hyggeligt	i	weekenden	hos	din	mormor.	Prøve	at	huske	de	der	

ting.	Det	var	egentlig	ikke	bevidst	til	at	starte	med.	Jeg	har	bare	en	interesse	i	mennesker.	Men	når	

man	kan	se	at	det	virker,	så	begyndte	man	også	at	bruge	det	mere	strategisk.		

Nogen	var	 jo	også	meget	konkurrencepræget,	så	det	kunne	være	rigtig	 fint	at	have	sådan	nogle	

minikonkurrencer	hvor	de,	kunne	vinde	et	eller	andet.	Det	kunne	være	en	pose	slik.	Det	var	ikke	så	

vigtigt.	det	kunne	også	være	æren.	Hvem	sælger	 flest	 forretter,	hvem	sælger	 flest	hvidløgsbrød.	

Det	gav	altså	en	god	stemning,	det	er	også	lidt	skørt,	men	så	fik	vi	også	flere	penge	ind.		

	

Det	er	svært	det	der	med	motivation.	men	jeg	tror	da	også	det	har	givet	mig	en	større	forståelse	

for	lederne.	Jeg	tror	jeg	er	sådan	lidt,	jeg	ved	godt	hvordan	det	er,	og	hvor	svært	det	er.	Jeg	tror	

ikke	jeg	er	helt	så	hård	over	for	lederne	i	min	tankegang,	som	andre	måske	er.		
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I:	Hvad	med	sådan	noget	som	det	sociale?	Hvor	meget	vil	det	få	af	betydning.		

	

Det	tror	jeg	vil	få	rigtig	stor	betydning.	jeg	tror	også	det	er	derfor	jeg	er	rigtig	glad	for	der	hvor	jeg	

er	nu,	jeg	synes	egentlig	det	er	begyndt	at	være	en	lille	smule	kedeligt	at	sælge	de	tilbud	her.	men	

det	er	så	god	en	arbejdsplads.	Jeg	har	så	gode	kollegaer,	og	har	en	sindssygt	god	chef.	Det	betyder	

rigtig	rigtig	meget.	Jeg	tror	også	det	var	derfor	jeg	blev	på	Jensens	så	længe.	der	var	det	igen	ikke	

en	særlig	god	ledelse,	det	var	nok	også	derfor	jeg	stoppede.	Men	til	gengæld	var	der	jo,	der	havde	

man	de	her	80	mennesker	omkring	sig,	som	alle	var	glade	og	unge	og	søde	og	rare.	Det	var	dejligt.	

Jeg	tror	det	betyder	meget.	jeg	kunne	godt	finde	på	at	sige	op,	hvis	det	sociale	ikke	var	godt.	Sam-

tidig	tror	jeg	også,	det	er	meget	hvad	man	selv	gør	det	til.	Så	man	må	jo	være	lidt	opsøgende	til	at	

starte	med	og	opbygge	et	socialt	netværk.	Tror	også	det	gør	det	 lidt	nemmere,	hvis	man	har	et	

netværk	som	går	lidt	bredere	end	lige	den	afdeling	man	selv	er	i.	Hvilket	selvfølgelig	også	er	nem-

mere,	hvis	man	har	været	der	i	lang	tid.	Det	er	nemmere	for	mig	end	de	andre	studiemedarbejde-

re.	For	jeg	kender	alle	dem	i	IT,	jeg	kender	alle	dem	i	operation.	Det	er	bare	lidt	nemmere,	kan	du	

ikke	lige	hjælpe	mig	med	den	her,	hvad	vil	du	sige	til	den	her.		

	

I:	Hvis	vi	skal	skildre	ret	hårdt,	hvad	tror	du	så	vil	være	den	aller	største	motivation	for	dig	i	dit	før-

ste	job,	i	forhold	til	at	føle	dig	motiveret?	

	

Jeg	tror	det	vil	være	at	jeg	kunne	mærke	at	jeg	lærte	noget.	at	det	var	en	stejl	læringskurve.	Det	

tror	jeg	vil	være	den	største	motivationsfaktor.		

	

I:	Hvorfor	tror	du	det	er	det	der	motiverer	dig	mest?	

	

Jeg	tror	bare	at	det	her	med	at	altid	at	forbedre	mig	og	forstå	det	jeg	selv	gør	og	forstå	hvordan	

jeg	kan	gøre	det	bedre.	Det	kan	jeg	bare	godt	lide.	Det	er	det	der	motiverer	mig.					
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Transskriberet	interview	–	Catrine,	ST	

Bilag	13	

I:	Kan	du	ikke	starte	med	at	fortælle	os	lidt	om	dig	selv?		

	

Jo,	jeg	hedder	Catrine	og	er	26	år	og	bor	på	Amager.	Jeg	har	et	barn	og	er	nu	på	barsel	og	det	har	

jeg	været	i	næsten	et	år	og	så	studerer	jeg	cand.merc.psyk	på	CBS.	Jeg	har	også	studeret	bachelo-

ren,	den	tilsvarende.	Jeg	er	jo	en	af	dem	der	efterhånden	har	studeret	i	utrolig	mange	år.	Har	jo	

nærmest	startet	i	børnehavneklasse	og	er	nu	nået	til	specialet	og	har	kun	haft	et	års	pause	under-

vejs.		

	

I:	Okay.	Hvad	lavede	du	der?	

	

Der	 arbejdede	 jeg	 i	 en	 børnehave	 og	 vuggestue	 som	 tilkaldevikar,	men	 der	 var	 jeg	 faktisk	 over	

fuldtid.	Jeg	var	der	ca.	40	timer	om	ugen	det	år.	Det	var	også	på	den	måde	jeg	fandt	ud	af	at	jeg	

ville	cand.merc.psyk	fordi	jeg	fandt	ud	af	at	man	havde	behov	for	at	blive	ledt	på	en	anden	måde	

eller	som	pædagoger	generelt	fordi	det	er	tidligere	pædagoger	der	bliver	ledere	fordi	de	tager	et	

kursus	og	så	er	det	ligesom	det.	Men	der	er	mange	flere	elementer	i	at	blive	leder	både	for	pæda-

gogernes	side	og	for	ledernes	side,	for	man	tager	sig	en	ny	rolle	og	der	er	noget	økonomi	involve-

ret.	Man	bliver	belagt	nogle	regler	fra	regeringen	og	kommuner	som	kan	være	svær	at	omsætte	og	

det	er	en	svære	rolle	end	bare	at	tage	et	kursus	og	sige	man	er	leder.		

	

I:	Så	der	er	faktisk	en	masse	ledere	som	ikke	har	den	nødvendige	uddannelse	for	at	kunne	lede.	Vil	

du	gerne	tilbage	og	arbejde	i	en	børnehave?	

	

Måske	 ikke	 lige	 en	 børnehave,	men	 helt	 sikkert	 inden	 for	 det	 offentlige	 hvor	 det	 er	 de	 samme	

elementer.		

	

I:	Så	det	er	praktisk	erfaring	der	har	gjort	at	du	startede	på	psyk	linjen	overhovedet?	

	

Ja,	det	gjorde	det.		
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I:	Hvad	har	du	ellers	haft	af	jobs?	

	

Så	har	jeg	arbejdet	i	en	anden	institution	hvor	det	var	et	fritidsjob	hvor	man	hjælper	om	eftermid-

dagen.	Så	har	 jeg	arbejdet	på	psykoterapeutisk	 institut	som	piccoline.	Oprydning	af	mødelokale,	

gøre	klar,	købe	ind.	Så	har	jeg	arbejdet	hos	en	ejendomsmægler	hvor	jeg	sad	der	om	søndagen	når	

mæglerne	var	ude	og	fremvise	så	var	jeg	ikke	receptionist	men	i	virkeligheden	så	lidt	det	samme.	

Passe	butikken	i	virkeligheden	og	planlagde	fremvisninger.	Hvad	har	jeg	mere	lavet...	det	er	måske	

i	virkeligheden	det.		

	

I:	Og	nu	er	du	så	?	

	

Nu	er	jeg	på	CBS	hvor	jeg	sidder	i	studieadministrationen.	hvor	jeg	har	været	der	i	2,5-3	år	hvor	jeg	

sidder	 på	 international	 business	 bacheloren	 og	 hjælper	 de	 studerende	 der	 har	 behov	 for	 hjælp	

med	søgning	af	dispensation	og	meritter.	Og	lidt	planlægning	af	graduations	og	hvad	der	nu	duk-

ker	op.		

	

I:	Kan	du	kommer	tilbage	til	det	når	du	kommer	tilbage	fra	barsel	den	sidste	tid?	

	

Ja,	det	skal	jeg	tilbage	til	i	april.	Man	kan	være	der	indtil	tre	måneder	efter	afsluttet	speciale.	Så	et	

lille	års	tid	endnu.		

	

I:	Der	er	jo	en	stor	andel	af	vores	studie	på	cand.merc.psyk	som	ender	som	ekstern	management	

konsulenter.	Er	det	noget	du	nogensinde	har	givet	en	tanke?		

	

Ja,	det	har	 jeg	mange	gange	og	gør	det	ofte	 faktisk.	De	er	 lidt	et	emne	 jeg	nogen	gang	har	 lidt	

svært	at	forene	mig	med	både	personligt	for	jeg	kan	godt	lide	det	der	med	at	være	tilknyttet	en	

arbejdsplads	hvor	man	er	sammen	med	nogle	kollegaer	som	man	knyttet	et	godt	bånd	til	og	lige-

som	har	en	fast	base	der.	Det	kan	man	selvfølge	også	i	et	konsulent	bureau,	men	der	arbejder	man	

meget	med	sig	selv	eller	hvert	fald	er	ude	i	feltet	ofte.	Men	hvor	imod	hvis	man	er	intern	konsu-
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lent,	så	kan	man	få	bygget	det	der	fælleskab	op	ude	i	virksomhederne,	men	igen	så	får	man	den	

dobbelte	rolle	for	man	kan	godt	være	te	bad	guy.	Man	skal	have	en	vis	autoritet	 i	det	for	at	det	

ligesom	lykkes.	Det	er	så	lidt	de	to	ting	der	er	fordelen	og	ulempen	ved	at	være	konsulent	kan	man	

sige,	Eller	ekstern	konsulent	 især.	Det	er	stadig	en	tanke	og	netop	min	lille	kærlighed	for	det	of-

fentlig	gør	jo	også	at	jeg	godt	kan	forestille	mig	at	det	bliver	på	et	eksternt	plan	at	jeg	skal	arbejde	

for	det	offentlig	for	det	er	sådan	de	bruger	konsulenter.	Det	er	aldrig	sådan	at	man	sidder	i	en	in-

struktion	og	agere	konsulent,	der	hyrer	de	ind	fra	det	private.			

	

I:	Hvad	er	det	for	nogle	konsulentvirksomheder	som	du	kender	til?	

	

I	virkeligheden	kender	jeg	ikke	særlig	mange.	Jeg	overvejede	praktik	i	en	periode	hvor	jeg	kiggede	

på	noget	der	hed	supervisionshuset	og	var	til	samtale	hos	dem	og	fik	tilbudt	en	praktikplads,	men	

så	var	det	bare	som	om	mit	hjerte	 ikke	var	med	i	det.	De	ville	meget	gerne	have	jeg	skulle	have	

fokus	på	det	kvantitative	ved	at	være	konsulent,	og	det	var	jo	ikke	det	jeg	synes	var	super	spæn-

dende.	Det	var	jo	lidt	mere	det	kvalitative,	men	det	skulle	måles	hvad	effekten	var	af	deres	besøg	

ude	i	institutionerne.		

	

I:	Men	du	kunne	ikke	lide	metoden	de	gjorde	det	på?	

	

Jeg	kunne	godt	 lide	metoden,	men	jeg	kunne	ikke	se	mig	selv	brænde	for	det	et	halvt	år	for	det	

skulle	 jo	være	simpelt	 for	den	arbejdsgruppe	de	arbejde	 for.	Pædagogerne	er	 jo	 ikke	nogen	der	

gider	svare	på	alt	muligt	 fordi	de	har	en	faglig	stolthed	som	er	så	 langt	væk	fra	den	kvantitative	

verden	med	tal	og	statistikker	og	sådan	noget.		

	

I:	Så	du	ville	måske	føle	at	du	på	en	eller	anden	måde	skulle	gå	ud	og	lave	et	stykke	upopulært	ar-

bejde?	

	

Ja,	det	kan	man	godt	sige,	og	nu	er	det	 jo	også	kun	min	egen	fordom	ud	fra	dem	jeg	har	mødt,	

men	jeg	tror	heller	ikke	at	de	ville	få	noget	ud	af	at	svare	på	en	skala	fra	et	til	ti	hvor	godt	de	synes	

en	eller	anden	konsulents	arbejde	var.	Også	fordi	dem	jeg	har	mødt	som	har	været	udsat	for	de	
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her	konsulenter	synes	det	er	noget	fis	og	hvad	skal	de	bruge	det	til.	Det	er	bare	en	smart	titel	det	

der	konsulent	er	blevet	og	alle	kan	blive	konsulent.	De	vil	bare	have	ens	penge	og	de	er	dyre	og	

man	får	ikke	noget	ud	af	det.	Sådan	er	der	kommet	lidt	et	omdømme	om	konsulenter,	også	fordi	

det	er	blevet	en	smart	titel	ligesom	key	account	manager	hvor	man	bare	er	sælger	i	virkeligheden.	

Det	har	fået	samme	effekt.	Så	det	er	det	der	konsulent	som	jeg	tror	der	skræmmer	rigtig	meget	i	

det	offentlige	især	i	hvert	fald.		

	

I:	Jeg	går	ud	fra	det	var	en	ulønnet	praktikstilling,	så	det	er	måske	endnu	mere..		

	

Ja,	jeg	tror	helt	sikkert	at	det	også	har	haft	en	betydning.		

	

I:	Hvad	med	større	konsulenthuse,	er	der	nogle	af	dem	du	har	overvejet?	

	

Jeg	synes	sådan	noget	som	Rambøll	 f.eks.	men	det	er	 fordi	de	spænder	så	vidt	 i	deres	opgaver,	

men	igen	så	har	jeg	også	et	indtryk	af	at	der	også	er	meget	konkurrenceprægede	kultur	og	det	er	

jeg	bare	heller	 ikke	 tilhænger	af.	 Jeg	kan	godt	 lide	 fællesskabsfølelsen	og	det	er	der	helt	 sikkert	

også,	men	det	er	også	bare...selvfølgelig	skal	du	præstere	men	du	skal	også	vise	at	du	skal	præste-

re	på	en	eller	anden	måde.	Så	det	tror	jeg	også	afskrækker	mig	lidt	fra	de	store	konsulenthuse.		

	

I:	Så	de	store	konsulenthuse	repræsentere	lidt	de	her	spidse	albuer	og	...	

	

Ja,	det	tror	jeg	faktisk	det	er	kommet	til	i	min	verden.		

	

I:	Hvor	tror	du	det	kommer	fra	?	

	

Jeg	tror	faktisk	det	er	folk	jeg	har	mødt	på	mit	studie	primært.	Dem	som	ligesom	har	jagtet	de	der	

jobs	har	måske	været	personer	som	jeg	 ikke...	 jeg	vil	 ikke	sige	 ikke	kunne	 lide,	men	de	har	bare	

ikke	være	mig.		

	

I:	Så	der	har	været	noget	værdimæssigt	ved	dem?	
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Ja,	der	er	mange	der	har	haft	sådan	en	personlighed	hvor	de	er	meget	fremme	i	skoene	og	meget	

karriere	orienteret.	Nu	sidder	jeg	her	med	et	barn	og	er	ikke	på	den	måde	karriere	orienteret.	Det	

er	nogle	andre	værdier	der		

	

I:	Jeg	synes	da	i	den	grad	at	du	er	meget	bevidst	om	din	karriere.	Du	har	jo	haft	et	mål	siden	du	gik	

ud	af	gymnasiet.	Det	er	da	om	noget	at	tage	sin	karriere	seriøst.		

	

Ja,	det	er	rigtigt.	Nu	har	jeg	jo	fået	det	her	barn	og	det	har	jeg	også	lagt	ind	i	mine	karriereplaner.	

Skal	jeg	have	barnet	nu?	Hvad	er	fordele	og	ulemper.		

	

I:	Har	du	tænkt	meget	over	det?	

	

Ja,	helt	vildt,	det	er	ret	uromantisk	faktisk.	Det	var	også	lidt	heldigt	ift.	hvad	jeg	sådan	havde	for-

ventet	man	kunne	planlægge	noget.	 Jeg	kunne	afslutte	et	fag	til	sidst	mens	 jeg	var	højgravid,	så	

har	jeg	kun	haft	specialet	tilbage.	Det	har	jeg	satset	på	kunne	ske,	men	man	ved	jo	ikke..	det	kan	

man	ikke	planlægge	helt	100%.		

	

I:	Hvis	man	nu	snakker	om	konsulentverdenen	og	så	det	der	med	at	være	mor,	hvordan	synes	du	

det	sådan	i	dine	øjne	hænger	sammen?		

	

Det	er	også	 sådan	 lidt	 kritisk	 tænker	 jeg	primært.	Det	kunne	godt	være	noget	der	gjorde	at	 jeg	

valgte	det	fra	i	nogle	år,	fordi	man	skal	være	lidt	mere	fleksibel	og	de	der	8-16	jobs,	og	nu	har	jeg	

også	en	kæreste	som	også	arbejder	meget	og	 ikke	altid	det	der	8-16.	Om	jeg	vil	være	konsulent	

eller	ej.	Jeg	vil	det	gerne	på	sigt	og	det	kan	måske	også	godt	være	at	jeg	vil	det	lidt	hurtigere	end	

jeg	tror.	Hvis	jeg	kan	få	det	til	at	passe	men	man	kan	sige	igen.	hvis	det	er	inde	for	det	det	offentli-

ge	man	skulle	arbejde	med	en	institution	igen,	så	kunne	man	formentlig	godt	tilpasse	sine	arbejds-

tider	så	det	lå	8-16,	for	man	skal	jo	tale	med	ens	klienter	på	det	tidspunkt	hvor	de	er	på	arbejde,	

og	arbejdet	udenom.	Forarbejdet	og	efterarbejdet	kunne	man	jo	godt	lægge	ind,	men	det	kræver	

også	meget	selvdisciplin	tror	jeg.		
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I:	Hvis	du	skulle	træde	ind	i	sådan	en	konsulentrolle	hvad	er	det	så	for	en	rolle	du	vil	sidde	i?	Hvad	

vil	du	have	af	arbejdsopgaver	tænker	du?	Hvad	tror	du	det	vil	indebære	at	være	konsulent?		

	

Hvis	jeg	skal	se	mig	selv	i	en	rolle	som	konsulent	at	jeg	nok	ville	påtage	mig	en	rolle	hvor	det	selv-

følgelig	var	at	lytte	til	folk,	både	en	chef	og	noget	personale	hvad	de	ønsker,	med	en	eller	anden	

forandring	og	om	det	så	er	en	stor	eller	lille	og	så	derfra	komme	med	en	eller	anden	form	for	løs-

ning	til	hvordan	at	de	kan	blive	klædt	på	til	at	gå	igennem	den	her	forandring	og	det	tror	jeg	kunne	

kræve	f.eks.	nogle	øvelser	hvor	jeg	var	tvunget	til	at	tænke	lidt	kreativt	og	anderledes	og	ikke	bare;	

Sæt	 jer	ned	og	 tal	om	det,	 gør	det	 !Netop	det	der	med	at	 finde	 folks	motivation	 frem	 igennem	

nogle	forskellige	ting	og	det	er	her	det	kreative	spilder	ind	og	tænke	lidt	anderledes	og	netop	ken-

de	den	målgruppe	man	har	med	at	gøre.	Hvad	kan	de	ikke	lide,	og	hvad	har	de	prøvet	før.	Jeg	tror	

virkelig	jeg	vil	køre	sådan	en	meget	tillids...	hvor	at	de	helt	sikkert	har	tillid	til	mig	og	jeg	skal	kunne	

føle	at	de	kan	være	åbne	og	ærlige	men	at	 jeg	 ikke	er	en	skræmmende	person	ikke	er	sådan	en	

konsulenten	fra	helvede,	men	en	der	faktisk	vil	dem	det	godt.	Som	tror	på	at	det	kan	lykkes	med	

de	ressourcer	der	nu	engang	er	til	rådighed.	Især	netop	de	menneskelige	ressourcer	som	jeg	per-

sonlig	mener	er	altafgørende	for	en	hver	forandring.	

	

I:	Så	hvis	vi	er	fem	år	fremme	i	tiden,	er	det	så	en	del	af	det	du	laver?	Altså	et	drømmescenarie?	

	

Jeg	vil	sige	det	er	et	drømmescenarie,	men	om	det	sker	om	fem	år	er	jeg	ikke	sikker	på.	Det	er	igen	

sådan	noget	på	privatfronten.	Mand	og	børn.		

	

I:	Hvad	laver	du	så	om	fem	år?	Kan	du	tegne	et	billede?	

	

Det	er	jo	det.	Det	er	jo	også	hvad	det	er	man	kan	søge	efter	specialet.	Jeg	kunne	forestille	mig	at	

det	sted	jeg	lander	er	jeg	også	om	fem	år.	Jeg	kunne	forestille	mig	at	jeg	sad	i	en	lidt	kedelig	kon-

torjob.	Ikke	kedelig,	man	kan	gøre	det	til	hvad	man	vil,	men	at	jeg	måske	ikke	havnede	inden	for	

den	branche	som	jeg	nu	engang	har	uddannet	mig	selv	til,	men	mere	sådan..	en	hvad	hedder	det,	

en	HK	kontorstilling	nærmest	ikke.	Nej,	men	som	akademiker	selvfølgelig.		
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I:	Det	er	meget	 interessant	at	for	dig	gør	det	 ikke	noget	det	 ligger	meget	 længere	ude	fremme	i	

tiden..		

	

Jeg	tror	det	er	fordi	at	jeg	har	haft	en	mor	som...	hun	har	uddannelse	undervejs	hvor	hun	havde	

mig,	men	hvor	hun	ligesom	tænkte	at	da	jeg	var	omkring	de	der	13-15	år	og	hun	var	40,	så	tænkte	

hun	det	er	nu	jeg	starter.	Det	har	 jeg	bare	synes	virkede	som	en	utrolig	god	plan.	Så	kan	de	der	

børn	klare	sig	selv,	de	har	ikke	de	samme	behov.	Nu	har	det	handlet	om	familien	i	 lang	tid	og	så	

kan	det	handle	 lidt	mere	om	en	selv.	Jeg	tror	det	har	været	en	eller	andet	 inspiration.	Det	skal	 i	

bare	ikke	sige	til	hende.		

	

Jeg	er	også	lidt	skræmt	af	det	der	med	at	så	er	man	færdig	som	studerende,	så	skal	man	bare	ud	

og	have	drømmejobbet	fra	starten	af.	Det	kan	godt	være	jeg	er	klar	til	det,	men	om	min	erfaring	er	

klar	til	det.	Det	tror	jeg	ikke	den	er.		

	

I:	Ja,	vi	skal	jo	også	være	længere	tid	på	arbejdsmarkedet,	så	hvis	man	er	40	når	man	er	klar,	så	har	

man	stadig	mange	år	tilbage	på	arbejdsmarkedet.		

	

Ja,	det	er	rigtigt.	Man	hører	altid	netop	på	studiet	at	man	skal	bare	i	gang	og	du	skal	have	studie-

job	med	det	samme	og	hvis	du	ikke	har	et	studiejob	så	bliver	du	ikke	til	noget.	Det	indtryk	kan	man	

hurtigt	 få,	 især	hvis	du	 ikke	har	et.	 Især	på	CBS	og	 især	hvis	man	taler	med	nogen	fra	en	anden	

linje.	Selvfølgelig	er	vores	linje	lidt	blød	og	jeg	synes	også	det	er	nogle	andre	personer,	hvis	man	

skal	se	lidt	stereotypt	på	det.	Så	hvis	man	lige	taler	med	nogle	andre,	så	tænker	man	I	har	da	rime-

lig	meget	styr	på	det	hele	karrieremæssigt	eller	i	vil	noget	andet.		

	

I:	Hvis	vi	nu	taler	om	motivation	og	vi	antager	at	der	er	flere	definitioner	af	motivation.	Uden	at	

redegøre	for	teori	kan	du	så	beskrive	hvad	der	dukker	op	når	du	hører	ordet	motivation?	

	

Viljen	til	at	gøre	noget,	tror	jeg.	Og	lysten	til	at	kunne	opnå	en	bestemt	eller	flere	ting.	Alligevel	er	

man	nok	præget	af	lidt	teori,	ikke.		
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I:	Så	det	er	noget	med	en	vilje	til	at	gøre	noget.	Kan	du	beskrive	hvad	der	motiverer	dig	i	dit	arbej-

de?	

	

Fællesskabet	helt	bestemt	og	så	udfordringer,	 ikke	konstante	udfordringer,	men	det	der	med	at	

man	prøver	noget	nyt	og	så	bliver	det	lidt	for	meget	rutine	for	en	og	så	kan	man	få	noget	nyt	på.	

Læring	og	ansvar	i	samme	dur.	Det	tror	jeg	meget	er	det	jeg	bliver	motiveret	af.	Og	så	en	god	leder	

faktisk.	Det	er	ret	vigtigt	for	mig.	Hvis	jeg	har	en	dårlig	leder	så	har	jeg	nej	hatten	på	inden	i.		

	

I:	Hvad	er	en	god	leder?	

	

En	der	forstår	én	og	lytter	til	én	og	kan	se	mennesket	og	ikke	maskinen	som	udfører	opgaverne.	

Det	synes	jeg.	Ja,	så	bare	sådan	noget	personligt	kemi.	Det	synes	jeg	er	ret	afgørende.	At	man	kan	

have	det	sjovt	og	at	man	ikke	kun	er	i	de	der	roller	som	man	har	i	stillingsbeskrivelser	men	at	man	

også	kan	grine	lidt	og	kan	tage	pis	på	mig	selv	og	på	sin	leder	uden	at	tænke	at	man	bliver	fyret	i	

morgen.		

	

I:	Så	noget	socialt,	noget	humor,	du	nævner	ansvar	og	en	god	leder.	Så	tænker	jeg	hvad	med	løn-

forhold,	det	nævner	du	umiddelbart	ikke.	Hvad	har	det	af	betydning	hvis	nogen?	

	

Det	har	faktisk	overhovedet	ikke	så	stor	en	betydning	for	mig	og	så	alligevel	så	vil	jeg	mega	gerne	

have	nogle	penge	så	jeg	kan	gøre	nogle	rigtig	sjove	ting.	Men	lønnen	er	ikke	så	afgørende.	Det	er	

faktisk	mere	gode	kollegaer.	Jeg	siger	ofte	at	med	gode	kollegaer	så	tror	jeg	at	jeg	kan	tage	hvilket	

som	helst	job	fordi	det	er	det	der	med	at	man	siger	vi	gør	det	og	så	fordi	jeg	er	bare	sådan	meget	

en	holdperson	og	ikke	sådan	en	konkurrence	en.	Jeg	er	for	fællesskabet.		

	

I:	Så	det	kan	faktisk	få	dig	til	at	gøre	de	fleste	ting?	

	

Utrolig	meget,	og	det	kan	også	være	en	ulempe	engang	imellem.	Jeg	behøver	jo	ikke	gøre	det,	jeg	

kan	også	godt	sige	nej.	Man	skal	huske	sine	egne	grænser	nogle	gange	i	det.		
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I:	Det	tænker	jeg	også,	hvis	der	er	nogle	i	teamet	som	ikke	giver	igen	gør	det	så	noget	ved	dig?	

	

Helt	sikkert,	det	gør	 jeg	 ikke	kan	 lide	folk	på	 længere	sigt.	Der	er	nogle	folk	man	tænker	at	man	

godt	kan	lide	i	starten,	men	så	bemærker	man	hvor	lidt	de	selv	giver	og	så	fokusere	man	ikke	bare	

på	en	negativ	ting,	men	man	kan	ligesom	pludselig	se	tyve.	Så	alle	må	gerne	give	noget,	men	jeg	

alle	kan	ikke	give	det	samme	af	forskellige	grunde.	Man	ikke	har	evnerne	til	det	af	den	ene	eller	

anden	grad.		

	

I:	Men	hvis	du	føler	at	de	bidrager	med	det	de	kan	og	de	bidrager	til	fællesskabet	som	du	gør?	

	

Ja,	så	vil	jeg	dem	rigtig	meget	og	så	vil	jeg	også	hjælpe	dem	hvis	de	er	bagud	med	noget,	så	vil	jeg	

gerne	tage	en	ekstra	opgave	for	dem	selvom	det	kan	være	at	jeg	får	ekstra	travlt,	men	give	lidt	og	

tage	lidt.	Man	skal	finde	en	god	balance.		

	

I:	Så	du	skal	have	en	følelse	af	at	de	vil	gøre	det	samme	for	dig?	

	

Lige	præcist,	helt	bestemt.		

	

I:	Hvad	forestiller	du	dig	ville	være	den	allerstørste	motivation	for	dig	i	dit	næste	job?	

	

Jeg	tror	det	er	fællesskabet.	Gode	kollegaer,	det	tror	 jeg	helt	sikker.	Eller	det	er	det,	men	det	er	

selvfølgelig	svært	at	se	udefra	før	man	har	været	i	det	et	halvt	år.		

	

I:	Men	du	ved	 jo	godt	nu	at	du	 ikke	kan	arbejde	et	sted	hvor	du	sidder	alene	med	tingene	eller	

med	folk	der	ikke	er	vanvittig	empatiske.		

	

Nej,	det	ville	jeg	ikke	kunne.	Jeg	tror	jeg	ville	kunne	sige	til	mig	selv	at	det	skulle	jeg	kunne	for	en	

periode	men	jeg	ville	ikke	være	glad	for	det	og	jeg	er	heller	ikke	sikkert	på	at	der	ville	komme	no-

get	godt	ud	af	det	på	bundlinjen.	Selvom	 jeg	er	meget...	 igen	 fællesskabet,	og	 jeg	vil	heller	 ikke	
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være	den	der	ødelægger	det	for	andre	for	jeg	er	også	meget	pligtopfyldende	ift.	en	arbejdsgiver	og	

at	de	betaler	penge	for	at	man	er	der.	Så	det	synes	jeg	også	man	skylder	dem.		

	

I:	Kan	du	mærke	der	er	sket	en	ændring	ift.	til	at	du	har	fået	Samuel?	Ift.	til	karriere	motivation	og	

alle	de	ting	vi	har	talt	om	i	dag.	Ville	du	have	sagt	noget	andet	hvis	vi	havde	interviewet	dig	for	et	

år	siden?	

	

Jeg	tror	faktisk	ikke	jeg	ville	have	sagt	noget	andet.	Jeg	føler	jeg	har	ændret	mig	meget	lidt	efter	

jeg	fik	et	barn.	Måske	der	er	andre	der	vil	sige	noget	andet,	men	den	front	er	noget	jeg	har	tænkt	

over	i	mange	år	og	jeg	tror	også	det	er	noget	med	vores	uddannelse	at	gøre	og	de	emner	jeg	har	

skrevet	om	undervejs.	Netop	motivation	og	man	har	været	ude	og	agere	konsulenter	og	på	den	

måde	har	man	jo	fået	en	anden	form	for	erfaring	måske	ikke	så	praktisk	men	man	har	fået	erfaring	

i	hvad	man	kan	lide	og	ikke	kan	lide.	Der	har	været	rigtig	mange	overvejelser	bag.	det	er	derfor	jeg	

ikke	føler	at	det	er	så	anderledes,	men	selvfølgelig	tror	jeg	da	at	et	krav	som	planlægning	i	hverda-

gen	og	et	8-16	job	fylder	endnu	mere	nu	end	før	fordi	jeg	har	ligesom	fundet	ud	af	at	min	kæreste	

også	arbejder	ret	meget.	Før	var	 jeg	 ikke	afhængig	af	det	på	samme	måde,	så	har	 jeg	bare	lavet	

noget	andet	og	sagt	vi	ses	kl.	21	og	det	er	fint,	men	nu	bliver	vi	nødt	til	at	ses	kl.	17	for	det	der	

barn	skal	hentes	i	fremtiden.	Der	kan	vi	ikke	bare	lige	køre	vores	eget	show.		

	

I:	Jeg	tænker	det	kunne	være	meget	sjovt	at	høre	hvad	din	umiddelbare	beskrivelse	af	en	konsu-

lent	er.	Hvad	ser	du	for	dig?	

	

Jeg	tror	den	der	eksterne	konsulentrolle,	altså	der	kommer	en	ekspert	udefra	eller	at	man	faktisk	

bare	er	det	man	kalder	en	medarbejder	i	virkeligheden,	altså	internt,	men	med	en	stillingsbeskri-

velse	som	handler	om	at	hjælpe	ledelsen	tror	jeg	lidt.	Altså	inde	for	vores	form	for	konsulent.		

	

I:	Det	at	være	konsulent	handler	ikke	altid	kun	om	problemløsning	det	handler	også	nogle	gange	

om	at	skulle	sælge.	Hvordan	vil	du	have	det	med	det?	
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Det	ville	jeg	have	det	svære	med	ved	og	det	er	jo	også	lidt	i	stil	med	den	der	praktikplads	jeg	talte	

om.	Altså	jeg	føler	mig	ikke	som	en	sælger	og	jeg	vil	heller	ikke.	Inden	for	det	område	jeg	synes	er	

spændende	så	tror	jeg	ikke	man	nødvendigvis	kan	måle	effekten	selvom	der	selvfølgelig	er	behov	

for	at	måle	effekten	når	man	køber	en	varer,	for	det	er	jo	derfor	du	køber	den,	fordi	du	har	brug	

for	noget	bestemt.	Jeg	tror	jeg	ville	have	svært	ved	det,	og	jeg	tror	også	det	er	derfor	jeg	gerne	vil	

have	noget	erfaring	så	jeg	kan	føle	mig	helt	sikkert.	Jeg	synes	netop	at	erfaring	er	mindst	 lige	så	

meget	værd	som	alt	det	teori	man	har	lært	på	studiet	så	det	ville	jeg	have	det	svært	ved.	Der	er	jeg	

ikke	sådan..	igen	det	der	manglende	konkurrencegen	jeg	har.	Det	kan	jeg	ikke	bare	sige	køb	mig,	

jeg	er	den	bedste.	Og	det	der	med	at	søge	et	job	synes	jeg	heller	ikke	er	så	fedt,	så	skal	jeg	skrive	

hvor	god	jeg	er	og	alt	hvad	jeg	har	opnået.	det	er	lidt	det	samme.	

	

I:	Det	 jeg	 lidt	hører	dig	sige	er	også	at	hvis	du	har	 lidt	mere	troværdighed	omkring	dig	selv	som	

sælger	så	ville	du	have	nemmere	ved	det?	

	

Ja,	og	hos	en	institution	hvor	jeg	skulle	sælge	ville	jeg	føle	mig	meget	mere	sikker	end	på	en	eller	

anden	fabrik	hvor	jeg	skulle	sælge	en	maskine.	Jeg	ville	ikke	føle	mig	troværdig.	Telefonsælger	hvis	

jeg	skulle	sælge	et	eller	andet	magasin	som	jeg	synes	var	dårligt.	Jeg	ville	slet	ikke	egne	mig	til	det.	

Der	ville	jeg	være	så	dårlig.				
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Transskriberet	interview	–	Gry,	ST	

Bilag	14	

I:	Vil	du	starte	med	at	fortælle	lidt	om	dig	selv?	

	

Jeg	startede	faktisk	med	at	læse	rent	psykologi	i	Norge,	et	år.	Jeg	troede	jeg	skulle	blive	psykolog.	

Det	fandt	jeg	så	ud	af,	det	skal	jeg	ikke.	Så	kendte	jeg	nogle	på	CBS.	som	kendte	til	kombinationen	

til	økonomi	og	psykologi.	For	jeg	interesserer	mig	rigtig	meget	for,	jeg	kunne	få	noget	mere	hånd-

fast.	Lidt	tal	og	sådan.	Så	startede	jeg	på	det.	Jeg	har	også	rejst	meget	inden.	Så	nu	var	det	på	tide.	

Jeg	har	startet	i	2011,	men	det	var	også	ældst	på	årgangen.	Og	så	var	psyk.	Så	flyttede	jeg	bare	til	

København,	jeg	havde	nogle	venner,	fordi	jeg	havde	rejst	i	USA.	Så	kendte	dem.	Så	har	jeg	været	

på	besøg.	var	rigtig	glad	for	København.	Havde	også	et	år	i	USA	og	et	år	i	Australien	og	Afrika.	Så	

jeg	skulle	ikke	hjem.		

	

Så	søgte	jeg	mens	jeg	søgt	mens	jeg	boede	i	Australien.	fik	det	at	vide	to	uger	inden	jeg	startede.	

Det	var	meget	sjovt.		

	

Psyk	har	jeg	interesseret	mig	for	fra	start	af.	Spot	on.	Så	var	det	måske	efter	Bachelor	at	jeg	blev	

rastløs.	Nu	skal	jeg	have	noget	mere.	Nu	har	jeg	vist	hvad	jeg	kan	til	eksamen,	lært	det	her	teori.	

Hvor	jeg	fik	mig	både	studiejob	og	to	frivillige	jobs.	Alt	på	en	gang.		

	

Hvor	jeg	startede	i	Probana.	Jeg	vidste	intet	om	hvad	Probana	gik	ud	på.	Fik	jeg	frivillige	jobs	i	CPH	

consulting	og	en	norskorganisation,	der	hjælper	nordmænd	i	København,	til	at	komme	til	rette.	lidt	

det	sociale	events	osv.		

	

Rekrutteringsansvarlig.	Så	fandt	jeg	så	ud	af	at	Probana	skulle	jeg	ikke	være	i.	Så	fik	jeg	job	i	forsva-

ret.	Som	projektkoordinator	 for	et	 ledelsesprojekt	omkring	at	 lave	 lidt	en	ny	pipeline.	Det	synes	

jeg	også	var	meget	mere	studierelevant	i	forhold	til	det	jeg	havde	før.	Det	var	måske	også	på	det	

tidspunkt	at	jeg	fik	lov	at	arbejde	på	projekt.	Selvom	jeg	arbejdede	i	forsvaret,	så	var	jeg	en	slags-

konsulent	i	form	af	at	jeg	var	ikke	deres	kollega	med	militær	baggrund.	Jeg	kom	ind	som	studeren-

de	for	projektet.	Det	synes	jeg	var	mega	fedt.	Så	fik	man	ligesom	at	komme	med	nogle	nye	vinkler	
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og	nye	perspektiver	på	tingene.	måske	de	ikke	havde	tænkt	over	før.	De	havde	meget	tillid	til	og	vi	

skulle	bare	prøve	det	vi	følte	var	rigtigt	at	det	vi	havde	lært.	Det	var	6	måneder.		

	

Så	har	jeg	faktisk	oplevet	lidt	at	på	psyk	studiet	har	jeg	følt	at	jeg	har	manglet	lidt	mere	strategi	og	

finans.	 Som	 jeg	 synes	 specielt	nu	hvor	 jeg	 interesserer	mig	meget	 for	 konsulentbranchen.	 Så	er	

rigtig	mange	gange	tilbagemeldinger,	min	profil	passer	ikke,	deres	match.	Det	matcher	ikke	hvad	

de	søger.	Det	synes	 jeg	er	ærgerligt.	 Jeg	kommer	fra	en	forretningsskole.	På	grund	af	at	 jeg	 ikke	

har	finans	og	strategi	så	pludselig	så	matcher	jeg	ikke	hvad	jeg	troede	var	det	perfekte.		

	

Så	jeg	tog	finans	og	strategi	på	MBA	level	i	USA.	Det	var	virkelig	udfordrende.	Det	var	bare	direkte	

på	corporate	finance.		

Det	kan	jeg	mærke	nu,	nu	hvor	jeg	har	corporate	finance	og	strategi,	nu	kommer	jeg	meget	nem-

mere	igennem.	De	kommentere	det	også,	det	var	smart	af	dig	at	tage	finance.	Jeg	kan	godt	selv	

forstå	det.	Det	har	givet	en	meget	mere	overall	forståelse	for	business.	Jeg	synes	bare	det	er	me-

get	fedt	at	kunne	forstå	nogle	tal.		

	

Nu	skriver	jeg	speciale.		

	

I:	Der	er	jo	ret	mange	der	ender	som	management	konsulenter,	du	har	overvejet	og	kigger	den	vej,	

hvorfor?	

	

Jeg	tror	faktisk	helt	ærligt	at	min	interesse	for	konsulent	som	sådan,	fordi	når	man	starter	på	CBS,	

så	hører	man	ikke	andet.	Så	da	jeg	startede	på	CBS,	så	vidste	jeg	ikke	hvad	for	konsulent.	Hvorfor	

snakker	de	alle	om	det.	Hvad	er	det?	

	

Men	så	tror	jeg	bare,	da	jeg	så	lærte	det	at	kende	og	fandt	ud	af	hvad	det	var	så	og	det	jeg	læste	

om	det	og	jeg	interesserede	mig	for	det	og	er	sådan	et	konkurrencemenneske	som	jeg	også	synes	

konsulentverdenen	 består	 af.	 Lige	 som	 at	 skulle	 konkurrere	 på	 projekt	 og	 ved	 kunderne,	 sælge	

projekterne.	Arbejde	på	det	til	deadline.	Synes	jeg	bare	det	har	været	tiltrækkende	at	arbejde	på	

projekt,	sammen	med	team	og	komme	frem	til	en	løsning	sammen,	uden	at	sidde	på	kontor	fra	8-
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16.	og	ligesom	det	er	også	fint.	Det	kommer	an	på	hvilket	job	man	har.	Nu	sætter	jeg	det	bare	på	

spidsen.	Også	især	efter	jeg	fik	arbejde	hos	forsvaret.	Og	prøve	hvordan	det	var.	Være	i	en	konsu-

lentrolle.	Det	var	mega	spændende.		

	

Jeg	oplevede	det	lidt	som	udfordrende,	også	specielt	fordi	det	var	forsvaret	og	der	er	rigtig	mange	

som	kommer	med	en	militær	baggrund.	Hvis	man	ikke	kommer	med	militær	baggrund,	så	har	man	

ikke	med	det	samme	den	samme	respekt.		

Så	kom	jeg	ind	uden	igen	militær	baggrund,	lige	under	topchefen.		

efter	et	stykke	tid	og	de	faktisk	kunne	se	at	vi	lavede	noget	så	tror	jeg	og	følte	at	de	også	tænkte,	

okay.	Det	var	også	rigtig	stor	ændring	fra	vores	første	møde.	Når	vi	så	havde	lavet	det	her,	med	

ledelsessnak	så	var	der	 flere	der	kom	over	og	det	er	 rigtig	godt	arbejde.	Så	 fik	man	 ligesom	 lidt	

anerkendelse.	Jeg	tror	måske	også	når	man	kommer	fra	psyk	så	er	det	måske	også	mest	det	med	

forandringsprojekter.	Jeg	tænker	måske	også	at	psykkere	mest	tænker	at	man	vil	være	med	til	at	

implementere	forandringen.	At	man	vil	forestille	sig	at	arbejde	med	modstand	mod	forandring	og	

arbejde	med	mennesket	og	ligesom	være	det	her,	hvordan	man	tænker	og	arbejder.		

	

Det	er	lidt	søgt	hos	managing	consulting.	Det	er	ikke	meget	af	implementering	for	consulting.	Det	

er	faktisk	ikke	eksisterende.	Mere	sådan	planlægning	af	strategi,	sælge	den,	være	med	i	starten	og	

så	ligesom	sige	good	luck	og	så.	Det	er	måske	lidt	ærgerligt.		

	

også	bare	fordi	du	har	fået	det	sådan,	det	skal	jeg	bare	prøve.	SÅ	hvis	jeg	ikke	kan	så	vil	jeg	altid	

føle	at	jeg	giver	op.		

	

I:	Når	man	er	konsulent	skal	man	arbejde	mange	timer,	komme	ud	og	lægge	en	proces	og	sælge	en	

proces.	Hvad	er	dine	tanker	udover	det?	

	

Jamen	jeg	tænker	når	man	er	konsulent.	skal	man	hjælpe	nogen.	Så	tror	jeg	det	handler	meget	om	

at	forstå.	En	proces	på	6	måneder,	så	skal	man	også	lige	lære	at	forstå	kunden	inden	man	overho-

vedet	kan	prøve	at	 løse	problemet.	Det	der	med	ligesom	at	skabe	relation	og	skabe	connections	

for	virkelig	at	forstå	virksomheden	og	kulturen.	Det	kan	også	være	noget	helt	andet	end	hvad	de	
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selv	siger.	og	så	analyserer	det	i	teams.	Analyser	hvordan	kommer	man	frem	for	at	løse	det.	Synes	

det	er	 så	 fedt	at	det	er	 team.	At	man	er	 sat	 sammen	med	 forskellig	baggrunde.	Nogen	er	pisse	

stærk	analytisk	og	nogen	er	skide	stærk	på	præsentationer	og	sælge	den.	kontakten	med	kunden.		

	

Hvor	man	så	kan	lære	noget	hele	tiden.	Jeg	føler	virkelig	jeg	kan	kickstarte	min	karriere.	Føler	vir-

kelig	man	kan	få	en	stejl	læringskurve.	lære	meget	på	forskellige	områder.	Opleve	forskellige	bran-

cher.		

	

I:	Hvis	du	så	prøver	at	tegne	et	billede	af	en	konsulent,	personlighedstræk,	hvad	er	det	så	der	ken-

detegner	en	typisk	konsulent	?		

	

Jeg	tror	en	konsulent	har	træk	som	meget	ambitiøs,	de	skal	hele	tiden	levere	for	nogen,	hele	tiden	

præsenteres	noget,	som	skal	være	godt	nok.		

	

jeg	tror	der	er	nogen	der	har	et	rigtig	højt	energi	niveau.	er	friske	på	at	arbejde	fra	tidligt	til	sent.	

Rigtig	 karriereorienteret.	Nogen	der	 er	 gode	med	mennesker.	De	 formår	 at	 connecte	 så	de	 kan	

sælge	sig	ind	og	skabe	tryghed	hos	en	kunde.	og	selvfølgelig	gide	til	at	arbejde	i	teams,	gode	til	at	

lytte.	Der	er	rigtig	mange	fordomme	om	at	de	tænker	højt	om	sig	selv,	er	egoistiske.	Når	man	så	

lærer	dem	og	kende,	så	er	det	ikke	helt	sådan	det	ser	ud.	Ja	man	kan	virke	meget,	jeg	skal	frem,	

fordi	man	er	sådan	lidt	den	type	og	ambitiøs	og	ekstrovert,	de	kan	rigtig	godt	lide	at	høre	sig	selv	

tale.		

	

I:	Den	prototype	du	har	beskrevet,	hvordan	passer	det	med	de	værdier	som	du	har?		

	

Ja,	jeg	synes	faktisk	det	passer	meget	godt.	Ja	også	på	dårlige	og	den	gode	måde.	jeg	er	meget	et	

konkurrencemenneske.	Næsten	med	alt	hvad	jeg	laver.	Det	er	en	konkurrence	for	mig.	Jeg	synes	

det	er	sjovt,	jeg	synes	det	er	kedeligt	hvis	jeg	arbejder	med	nogen	som	ikke	tager	det	som	en	kon-

kurrence	fordi	eller	konkurrerer	med	nogen	der	ikke	er	konkurrencepræget,	for	hvis	man	så	vinder	

mod	nogen	som	er	ligeglad.	Det	skal	være	alvor.		

Så	vil	jeg	hellere	tabe,	til	en	der	virkelig	også	selv	går	op	i	det.		
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Det	tror	jeg	faktisk	også	at	hvis	jeg	arbejder	med	nogen	som	er	konkurrencemennesker	og	selv	er	

ambitiøse	og	selv	vil	præstere,	så	præsterer	jeg	også	selv	bedre	Jeg	kender	også	mig	selv	godt	nok	

til	at	vide,	jeg	arbejder	næsten	kun	under	pres.	Hvis	jeg	har	fem	måneder,	så	laver	jeg	ikke	noget	

inden	den	sidste	måned.	Læser	aldrig	op	til	eksamen.	Det	sker	i	maj.	Hvis	jeg	så	arbejder	med	no-

gen	der	selv	har	det	sådan	og	pusher	en	til	det	limit	så	tror	også	selv	at	jeg	vil	udfordrer	mig	selv	

mere.		

	

Deadlines	det	har	jeg	brug	for.	Ellers	kommer	jeg	til	at	waste	my	time	lidt	på	at	ting	der	er	irrele-

vant.	Bruger	alt	for	lang	tid	på	,	jeg	tror	jeg	vil	kede	mig.	Det	oplevede	jeg	lidt	i	Probana.	Der	var	

ikke	noget	push.	Der	var	ikke	nogen	fremgang.	Jeg	sad	i	eksport.	Så	vi	var	tre	nordmand,	der	var	

ligesom	ansvar	for	penetrate	markedet	i	Norge.	Det	lyder	jo	meget	fedt,	ja	så	spændende	var	det	

altså	heller	ikke.	For	du	har	en	chef	der	ikke	tillod	os	noget.	Vi	kunne	ikke	få	arrangeret	noget	som	

helst.		

	

Det	var	bare	en	ond	cirkel.		

	

Så	synes	jeg	selv	at	jeg	er	den	egoistiske	typen	der	har	lyst	til	og	få	anerkendelse.	For	det	jeg	laver.	

Og	få	lyst	til	at	vise	hvad	jeg	kan.	Det	tror	jeg	også	jeg	kan	få	i	konsulentverdenen.		

	

Elsker	at	arbejde	på	teams.	Elsker	at	diskutere	og	sætte	mig	og	fordybe	mig	i	noget	og	sælge	det	

som	sådan.		

	

I:	Hvis	vi	laver	et	fremtidsscenarie.	Så	vi	kigger	fem	år	frem	i	tiden.	Hvad	vil	være	drømmescenariet	

for	dig?		

	

Jeg	tænker	om	fem	år	så	har	jeg	nok	startet	med	at	stifte	en	familie.	Jeg	tror	ikke	en	konsulentver-

den	ville	være	optimal	hele	vejen.	Hvor	længe	det	ved	jeg	sådan	set	ikke,	men	i	hvert	fald	en	start.	

Jamen	hvis	jeg	helt	vildt	godt	kan	lide	det.	Så	kan	man	jo	få	det	til	at	fungere,	det	er	der	jo	rigtig	

mange	der	gør.		

	



	 6	

I:	Tænker	du	der	kan	være	nogle	komplikationer	med	konsulent	og	familie?	

	

Ja,	helt	sikkert.	Jeg	er	virkelig	et	familiemenneske.	Det	skal	ikke	være	på	bekostning	af	familien	at	

jeg	har	et	job.	Jeg	tænker	om	fem	år	så	vil	jeg	ikke	have	job	til	kl.	20-21	om	aftenen.	Nej	overhove-

det	 ikke.	Hvis	 jeg	kunne	vælge	selv,	ville	det	være	en	lederstilling,	hvor	 jeg	har	kunne	klatre	 lidt,	

hvor	man	nødvendigvis	ikke	skal	have	de	her	lange	arbejdsdage	hele	tiden.	Hvor	man	får	lidt	mere	

balancerede	arbejdsdag.	Det	kan	sagtens	være	en	konsulent	virksomhed.	fem	år	er	ikke	så	lang	tid	

så	vil	det	måske	være	konsulent	med	en	lidt	højere	stilling.	Men	også	frihed	under	ansvar.	Til	at	

kunne	arbejde	hjemmefra.	Fleksibilitet.	Meget	højere.		

	

I:	Nu	siger	du	at	du	er	et	familiemenneske.	Hvordan	stemmer	det	overens	med	at	du	er	konkur-

rencemæssige	gen?	

	

Det	er	nok	 fordi	hele	min	 familie	er	konkurrence.	 Jeg	har	 fire	 søstre	alle	er	konkurrencemenne-

sker.	Så	alt	jeg	laver	det	er	bare.	En	søster	der	ikke	er	konkurrencemenneske	og	det	er	lidt	synd	for	

hende	nogen	gange.		

	

I:	Hvad	 så	med,	hvis	 vi	hoppe	videre	 til	 noget	motivation.	hvis	 vi	 tager	det,	motivation,	hvis	 jeg	

nævner	det,	hvad	er	så	det	første	du	tænker	på,	uden	at	redegøre	for	teori?	

	

At	jeg	brænder	for	noget.	Hvis	jeg	skal	motiveres	til	at	gøre	noget,	så	skal	jeg	brænde	for	det.	Skal	

virkelig	have	lyst	til	og	bruge	de	ekstra	timer	eller	løbe	de	ekstra	mil,	eller	hvad	som	helst.	Jeg	skal	

også	,	nogen	gange	har	jeg	kunne	mærke	for	mig	at	med	motivation,	der	har	jeg	skulle	kunne	bevi-

se	noget.	Både	for	mig	selv	men	også	for	andre.	Det	klassiske	eksempel,	hvis	jeg	skal	løbe	langt,	så	

løber	jeg	meget	hurtigere,	hvis	jeg	løber	blandt	folk	end	hvis	jeg	løber	alene.	Så	motiveres	jeg	af	at	

jeg	tænker,	de	her	folk	de	tror	simpelthen	at	jeg	ikke	kan	løbe	hurtigt.	Hvis	jeg	løber	alene,	så	er	

der	ingen	der	kan	se	min,	så	tager	jeg	en	pause.		

	

Sådan	tror	jeg	også	det	vil	være	i	job.	jeg	motiveres	af	at	kunne	vise	for	en	chef	eller	mit	team	at	

jeg	kan	præstere.	Hvis	jeg	arbejder	på	et	projekt	eller	eksamen,	så	kan	jeg	være	meget	mere	do-
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ven.	I	dag	skal	jeg	lige	rengøre.	Jeg	behøver	ikke	aflevere	i	morgen.	Det	skal	også	være	sjovt.	Jeg	

kan	sagtens	motiverer	mig	til	at	lave	noget	der	ikke	er	sjovt	i	en	kort	periode,	men	i	længden	fun-

gerer	det	ikke	for	mig	hvis	det	ikke	er	socialt	og	sjovt.	Jeg	er	meget	social.	Jeg	får	energi	af	at	være	

social.	SÅ	det	tænker	 jeg	også	 i	 forhold	til	en	arbejdsplads.	Jeg	har	virkelig	 lyst	til	at	finde	en	ar-

bejdsplads,	hvor	jeg	faktisk	tænker,	her	har	jeg	fået	nogle	venner,	nu	går	vi	ud	og	tager	en	øl	efter	

arbejde.	Det	har	jeg	ikke	oplevet	i	de	studiejobs	jeg	har	haft.	Vil	vise	noget	for	mig	selv	og	andre.	

Få	anerkendelse	for	det.		

	

I:	Når	du	siger	anerkendelse,	hvad	mener	du	så?			

	

Feedback.	både	positiv	og	negativ.	Jeg	har	brug	for	at	vide	det	jeg	laver	er	godt	eller	dårligt.	For	jeg	

vil	ikke	tænke	på	noget	værre	end	at	sidde	og	lave	noget	som	ikke	er	relevant.	Så	er	det	waste	off	

time.	Så	jeg	vil	meget	gerne	have	feedback	på	alt	hvad	jeg	laver.	Synes	det	er	pisse	irriterende	hvis	

de	siger,	det	er	pisse	godt	det	der.	Ej,	giv	mig	nu	noget	jeg	kan	bruge	for	at	forbedre	det.	selvfølge-

lig	kan	det	blive	bedre.	Så	jeg	elsker	folk	der	læser	min	opgave	og	slagter	den.	Anerkendelse,	det	

er	måske	ikke	anerkendelse,	men	så	selvfølgelig	kan	jeg	komme	til	at	folk	synes	det	er	pisse	godt.		

	

Ros	for	det	hårde	arbejde	jeg	har	gjort.		

	

I:	Hvad	med	sådan	noget	som	lønforhold,	hvad	betyder	det	for	dig?	

	

Ja,	men	det	er	noget	jeg	har	været	tvunget	til	nu,	da	jeg	skulle	søge	job.	forventet	løn.	Hvad	kan	

jeg	tillade	mig	at	forvente.	jeg	anede	det	ikke.	Så	jeg	snakkede	med	nogen.	Som	konsulent	så	kan	

du	lægge	mellem	det	og	det.	sådan	og	sådan.	Men	det	er	overhovedet	ikke	løn	der	er	vigtig.	For	

jeg	tænker	også	at	i	starten,	startløn	er	meget	forskellig	alt	efter	hvor	du	starter	henne.	Det	kom-

mer	ikke	an	på	min	præstation	som	sådan.	så	synes	jeg	hellere	brand	eller	virksomhed	tiltrækker	

mig	mere.	Jeg	tænker,	hvis	lønne	er	vigtig	for	mig,	så	tænker	jeg,	så	ville	jeg	nok	kunne	presse	mig	

selv.					

Startløn,	så	tror	jeg	ikke	jeg	har	så	meget	at	skulle	have	sagt.	Så	helt	realistisk	så	er	det	ikke	i	så	

meget	fokus.	Lige	nu	vil	jeg	meget	hellere	få	en	lav	løn,	men	arbejder	med	nogle	mennesker,	med	
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en	 sjov	 arbejdsplads	med	 noget	 socialt	 liv.	Men	 selvfølgelig	 når	man	 kommer	 længere	 frem	og	

man	får	noget	erfaring	og	føler	man	er	god	for	noget,	så	tror	jeg	den	vil	betyde	meget	mere.	Skal	

få	det	jeg	fortjener.		

	

I:	Hvad	tænker	du	vil	være	aller	størst	motivation	for	dit	første	fuldtidsjob?	

	

Bare	nu,	når	jeg	når	jeg	søger	forskellige	steder,	hvis	jeg	så	helt	hypotetisk	får	tilbudt	alle	steder,	

hvad	vil	jeg	så	mest?	Jeg	kan	mærke	en	tendens	at	inden	jeg	søger,	argh	det	lyder	ikke	sådan	vildt	

fedt,	bare	for	at	søge.	Og	så	når	man	kommer	ind	i	processen	og	man	kommer	videre,	 jamen	så	

synes	man	det	er	pisse	fedt.	Så	må	jeg	virkelig	stoppe	mig	selv	og	spørge	og	tænke	hvorfor.	Er	det	

fordi	at	jeg	føler	jeg	kan.	Kan	jeg	vinde	det	her.	Eller	er	det	faktisk	fordi	det	er	jobbet.	Og	der	tror	

jeg	virkelig	det	handler	om	helt	klart	det	sociale	på	arbejdspladsen.	Det	er	også	noget	af	grunden	

til	at	jeg	søger	konsulentvejen.	Der	er	rigtig	mange	nyuddannet,	unge	medarbejdere,	friske.	Yder	

en	indsats	sammen.		

Med	energiniveau.	Det	tror	jeg	er	vigtigt	at	jeg	føler	den	her	sociale	gnist.	For	at	det	skal	være	helt	

attraktivt	 sted	at	arbejde.	Så	 synes	 jeg	også	at	Brand	 tiltrækker.	Meget.	Det	kan	 jeg	 i	hvert	 fald	

mærke	når	jeg	søger.	Jeg	tænker	at	hvis	jeg	skal	søge	ti	steder,	eller	hvis	jeg	sidder	på	jobindex	så	

kan	 jeg	hurtigt	vælge	noget	fra,	selvom	det	er	en	spændende	jobtitel,	men	jeg	har	 ikke	hørt	om	

virksomheden.	Det	tager	meget	tid	at	søge	og	hvis	 jeg	alligevel	har	tyve	virksomheder,	 jeg	synes	

lyder	fedt,	så	prioriterer	jeg	det.		

	

Selvfølgelig	vil	 jeg	gå	 længere	ud	og	søge	hos	dem	jeg	 ikke	kender,	hvis	 jeg	får	afslag	og	 ikke	får	

noget	job.		

Det	tager	virkelig	meget	tid	at	søge	og	lave	de	her	ansøgninger.		

	

Jeg	tænker	i	hvert	fald	med	psyk	og	konsulentbranchen.	Der	er	mange	der	misforstår.	Der	ikke	er	

klar	over	hvor	meget	psyk	mangler	i	forhold	til	strategi.	For	management	consulting.	Så	er	det	me-

re	relevant	med	intern	konsulent	i	en	virksomhed.							
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Transskriberet	interview	-		Peter,	ST	

Bilag	15	

I:	Hvis	du	vil	starte	med	at	fortælle	lidt	om	dig	selv?	

	

Yes.	Er	25	år	gammel.	Bor	i	KBH	SV,	studerer	cand.merc.psyk	på	2.	semester.	Jeg	har	studeret	Ha.	

Psyk,	så	man	kan	sige	at	jeg	har	fortsat	i	den	samme	skole	hele	vejen	igennem.	Så	det	er	jo	ligesom	

det	studiemæssige.	Ved	siden	af,	arbejder	jeg	for	IBM	i	deres	software	afdeling,	hvor	jeg	sidder	og	

laver	noget	salgssupportering.	Det	er	lidt	indviklet.	Jeg	har	lidt	svært	ved	at	forklare	hvad	jeg	laver.	

Men	jeg	har	noget	salgssuportering	og	så	siden	min	ansættelse	har	jeg	også	fået	ansvaret	for	HR	i	

afdelingen.	Så	det	er	mig	der	står	for	at	rekruttere	og	a	hele	processen	omkring	rekruttering.	Det	

er	mig	der	står	for	selve	onboarding	processen,	træning,	og	det	er	mig	der	står	for	at	lave	videre	

træning	af	dem	der	er	i	afdelingen.		

	

Så	det	er	noget	jeg	selv	har	igangsat.	Nu	har	jeg	i	samarbejde	med	min	manager	prøvet	og	få	etab-

leret.	Det	synes	jeg	fungerede	rigtig	godt.	Det	synes	jeg	er	fint	at	jeg	kan	få	nogle	cand.merc.psyk	

kompetencer	i	spil	også.		

	

Så	det	har	jeg.	Ellers	er	jeg	en	del	af	lidt	forskellige	frivillige	foreninger.	Jeg	er	en	del	af	CMC,	her	på	

CBS.	Copenhagen	management	consulting	Club.	Så	er	 jeg	en	del	af	Akademiker	korpset	også	på	

CBS,	 som	er	 frivilligt	konsulentarbejde	 for	 små	og	mellemstore	virksomheder.	Og	sidst	men	 ikke	

mindst	så	er	jeg	en	del	af	noget	der	hedder	CBS	career	academy,	som	er	et	sådan	etårigt	program.	

CBS	har	lavet	det	første	år	i	år,	hvor	man	bliver	en	del	af,	man	får	en	mentor	og	så	kører	man	et	

program	 igennem,	 hvor	man	 er	 ude	 på	 virksomhedsbesøg,	man	 har	mentorsessioner,	man	 har	

forskellige	Tool	box	seminar.	osv.	Så	ja	,	det	er	sådan	set	er	det	program	som	skal	udvikle	dig.		

	

Hende	jeg	har,	det	er	fra	Mærsk,	så	hun	er	HR	direktør.	Så	hun	er	super	cool	og	rigtig	god	at	reflek-

terer	sammen	med.	Meget	i	psyk	ånden.	Det	har	jeg	brugt	en	del,	til	at	reflektere	over	min	fremti-

dige	karriere.		

	

I:	Hvordan	endte	du	på	Ha-psyk?	
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Det	var	måske	lidt	noget	forvirring.	Hvad	gør	man,	hvad	gør	man	ikke.	Jeg	havde	været	ude	at	rejse	

et	halvt	år,	og	var	sådan	lidt,	hvad	skal	jeg	gøre?	Vil	ikke	sige	det	var	i	mangel	på	bedre,	men	jeg	

var	meget	 i	 tvivl.	Skulle	 jeg	på	KU	og	 læse	sociologi,	 ren	psykologi	eller	skulle	 jeg	 læse	noget	på	

CBS,	kommunikation,	psykologi	som	jeg	så	endte	med.	Så	jeg	stod	lidt	og	hvad	skal	jeg	gøre.	Nu	tog	

jeg	så	valgte,	nu	prøver	jeg	HA	psyk.	Og	blev	så	glad	for	det.	I	hvert	fald	dele	af	det.	Og	så	selvføl-

gelig	også	grunden	til	at	jeg	valgte	Cand.merc.psyk.		

	

I:	Hvad	med	cand.merc.psyk,	som	ender	som	ekstern	konsulent.		

	

Så	jeg	vil	sige	lige	nu	er	det	faktisk	at	ja,	jeg	vil	gerne	være	konsulent.	Det	har	det	faktisk	været	det	

sidste	års	tid.	Hvorfor,	der	er	mange	elementer	ved	branchen	som	tiltaler	mig,	i	hvert	fald	de	før-

ste	år	af	min	karriere.		

	

I:	Hvad	er	det	for	nogle	elementer?	

	

Der	er	noget	med	konkurrence.	Jeg	kan	rigtig	godt	 lide	konkurrence.	Der	er	noget	med	at	det	er	

højt	ambitiøse	mennesker,	der	er	der.	Jeg	er	selv	ekstrem	ambitiøs,	hvis	jeg	selv	skal	sige	det.	Og	

lægger	heller	ikke	skjul	på	det.	Jeg	får	gode	karakterer	og	jeg	arbejder	rigtig	hårdt	både	på	studie	

og	også	på	mit	arbejde.	Så	jeg	går	rigtig	meget	op	i	mine	ting.	Derfor	vil	jeg	rigtig	gerne	ud	i	et	mil-

jø,	hvor	jeg	ved	at	de	er	på	samme	niveau,	eller	kan	udfordre	mig	eller	ligesom	kan	skubbe	lidt	til	

mig.	Hey	prøv	lige	at	forbedre	dig,	her,	her	og	her.	for	det	er	også	en	andet	element.	Jeg	elsker	at	

forbedre	mig,	jeg	elsker	og	optimere	faktisk.	Det	er	egentlig	hele	mit	liv,	lige	fra	min	privatsfære	og	

nogle	gange	bliver	det	også	for	meget	siger	min	kæreste.	Men	så	også	på	arbejdet	og	på	studiet.	

Jeg	kan	godt	lide	at	blive	bedre.	Jeg	kan	rigtig	godt	lide	at	lære.	Det	er	også	noget	jeg	har	snakket	

meget	med	min	mentor	om.	Så	jeg	synes	egentlig	jeg	har	fået	indkapslet	meget	godt,	hvad	er	det	

egentlig	godt	kan	lide	ved	det.	Og	det	er	en	af	de	fordele	jeg	ser	ved	konsulentbranchen.	Den	her	

stejle	læringskurve,	som	de	jo	alle	sammen	snakker	om.	Men	som	jeg	også	umiddelbart	har	analy-

seret	mig	frem	til,	at	den	er	der.	Fordi	man	kommer	ud	og	bliver	kastet	ud	på	dybt	vand.		
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Jeg	tror	ikke	at	branchen	måske	nødvendigvis	er	det	rette	for	mig	for	altid.	fordi	jeg	på	et	tidspunkt	

gerne	vil	have	noget	familie.	Jeg	tror	ikke	jeg	kunne	forestille	mig,	aldrig	at	se	min	familie.		

	

I:	Er	det	fordi	der	bliver	arbejdet	mange	timer	eller?	

	

Jamen	ja,	det	er	det.	Det	er	i	hvert	fald	det	man	hører.	det	kommer	selvfølgelig	også	an	på	hvilket	

konsulenthus	du	kommer	 ind	 i.	Der	er	 jo	en	bred	vifte	af	 forskellige	huse.	Tager	du	nogen	af	de	

helt	store	strategihuse,	McKinsey,	BCG,	Bane	osv.	Jamen	så	er	det	jo	rigtig	rigtig	mange	timer	du	

ligger	i	det.	Tager	du	multiservice	consulting,	så	er	det	måske	lidt	færre	timer,	men	stadig	mange	

timer,	som	man	lægger	i	det.	Jeg	har	også	nogle	venner	som	er	ude	i	lignende	positioner	og	jeg	kan	

jo	mærke	på	dem	at	det	er	jo	mange	timer	de	ligger	i	det.	Så	det	er	jo	helt	sikkert	den	overvejelse	

jeg	har	om	hvor	meget	vil	jeg	lægge	i	det,	hvor	meget	fritid	skal	jeg	have.		

	

I:	Det	kan	så	være	din	tanke	at	være	det	i	nogle	år	indtil	du	så	skulle	videre?	

	

Det	er	min	tanke,	men	omvendt	har	jeg	så	også	mødt	nogle	derude,	som	har	været	i	positionen	i	

flere	år.	men	så	er	vi	blevet	her,	fordi	vi	synes	det	er	mega	fedt.	Det	er	så	på	en		eller	anden	måde	

muligt	med	børn	og	hvad	der	ellers	skulle	være.	At	kombinere	det	hele.	Så	ja,	det	vil	sige,	den	del	

er	jeg	ikke	helt	definitivt	nu,	den	del	jeg	er	på	nu,	er	at	jeg	gerne	vil	konsulentbranchen	lige	nu,	ja.		

	

I:	Hvad	er	det	for	en	person	du	tænker	på	når	du	tænker	på	en	ekstern	konsulent,	kan	du	beskrive	

ham?	

	

Ja,	Det	kommer	vel	lidt	an	på	hvilken	slags	konsulent	vi	snakker	om.	Vi	har	jo	en	der	arbejder	inde	

for	Attractor,	han	er	vores	underviser	nu	her.	Og	han	er	meget	psykolog	agtig.	Alting,	der	er	ikke	

noget	svar,	man	skal	selv	finde	frem	til	svaret.		

	

Og	det	er	måske	lidt	en	modsætning	til	den	her	stereotype	forestilling,	jeg	har	og	som	mange	nok	

har,	hvad	en	konsulent	har.	Det	der	med	at	der	er	en	der	kommer	ind,	så	analyserer	han	proble-
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met	og	så	siger	han	til	sidst,	det	er	sådan	her	du	skal	gøre.	A	B	C	D,	bum.	Kommer	med	et	svar	og	

så	overlever	virksomheden	og	alt	er	godt.		

Og	det	er	jo	blandt	andet	noget	af	det	jeg	synes	er	fedt	ved	Cand.merc.psyk	uddannelsen.	Det	fag	

jeg	har	nu	hvor	det	ikke	er	den	eneste	vej.	Man	kan	jo	nemlig	gå	ind	og	arbejde	med	processerne.	

og	facilitere	løsningsforslaget,	frem	for	 ligesom	at	komme	med	det.	Det	synes	jeg	er	meget	inte-

ressant,	at	det	også	er	en	konsulentrolle.	Jeg	synes	også	at	nogen	gange	at	det	kan	virke	lidt	sjovt,	

at	man	nødvendigvis	skal	komme	frem	med	den	her	løsning.	Nogen	gange	så	kommer	de	ud	med	

de	her	løsninger,	du	skal	fyre	de	her	15	medarbejdere	i	lige	præcis	den	her	afdeling	og	så	skal	du	

ansætte	5	her	og	så	er	alt	løst	i	hele	organisationen.	Det	er	nogen	gange	lidt	for	forsimplet	selvom	

der	ligger	tudinder	af	udregninger	bag	selvfølgelig.	for	mig	er	det	lidt	forsimplet.	Jeg	ser	nok	i	høje-

re	grad	mig	selv	som	en	konsulent	der	ikke	altid	er	eksperten,	i	hvert	fald.						

	

Hvis	 jeg	skulle	give	et	eksempel.	Så	har	vi	Rambøll.	De	har	både	Attractor	og	så	har	de	den	alm.	

consulting	og	der	ser	jeg	mere	mig	selv	i	den	normale	consulting	i	stedet	for	Attractor,	og	så	arbej-

de	med	forandringsledelse	eller	projektledelse.	

	

I:	Er	der	Rambøll	du	går	efter	eller?	

	

Jeg	har	lige	søgt	praktikophold.	Derfor	det	er	i	min	friske	erindring.		

	

I:	Hvis	du	kigger	fem	år	frem	i	tiden,	så	er	du	i	en	konsulenthus?	

	

Ja,	det	kunne	jeg	meget	vel	være.	Det	kunne	jeg	godt	være	på	det	tidspunkt.	man	hører	jo	alt	mu-

ligt	på	CBS	og	det	 lige	 fra	hver	anden	du	spørger	her	vil	 gerne	være	konsulent.	Endda	mere,	og	

føler	også	der	er	mange	der	ikke	har	sat	sig	ind	i	hvad	det	i	virkeligheden	er	man	laver.	Det	synes	

jeg	selv	jeg	har.		

	

På	baggrund	af	det	kunne	jeg	sagtens	forestille	mig	at	arbejde	der	om	fem	år.		

	

Fordi	jeg	bare	synes	kulturen	og	arbejdsformen	kunne	være	udfordrende.		
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I:	SÅ	antager	vi	at	der	er	forskellige	definitioner	af	ordet	motivation	og	hvis	du	prøver	uden	at	lave	

en	teoretisk	gennemgang	bare	med	dine	egne	ord,	hvad	der	popper	op	hos	dig,	når	du	hører	or-

det,	hvad	betyder	det	for	dig?	

	

Jeg	tror	motivation	betyder	for	mig	ret	meget,	når	det	så	er	sagt,	så	selv	om	jeg	arbejder	med	no-

get	jeg	ikke	er	super	motiveret	med	så	synes	jeg	altid	jeg	har	et	drive	og	et	gåpåmod	som	altid	får	

løst	det	alligevel.	Jeg	er	ikke	typen	der	slår	op	i	banen	hvis	det	ikke	lige	er	mig.	Men	når	det	så	er	

sagt	 så	motivation	betyder	meget	 for	mig.	 Jeg	kan	 tydeligt	mærke	hvis	 jeg	arbejder	med	noget,	

som	jeg	virkelig	synes	er	fedt.	Så	er	det	jo	bare	nemmere.	Ja,	sådan	er	det	jo.		

	

I:	Hvad	skal	der	til	for	at	du	er	motiveret,	hvad	er	det	for	nogle	parametre	der	skal	i	spil?	

	

Det	er	noget	med	at	jeg	ikke	skal	kede	mig.	En	af	de	første	ting,	jeg	tænker	på,	og	også	en	af	grun-

dene	til	jeg	i	mit	nuværende	studiejob	og	gå	ind	og	snakke	med	min	manager	og	ligesom	sagt,	jeg	

har	styr	på	min	grundlæggende	opgaver	nu,	nu	skal	der	ske	noget	nyt,	jeg	kunne	godt	sætte	mig	

nogle	nye	strukturer.	Vi	havde	slet	ikke	noget	rekrutteringsprogram	i	min	afdeling.	Det	er	en	min-

dre	afdeling.	Det	var	egentlig	noget	med	at	jeg	vil	kede	mig,		

	

Så	det	skal	være	spændende,	udfordrende,	 svært	vil	 jeg	også	sige.	Så	er	det	 rigtig	motiverende.	

Også	jeg	kan	også	godt	lide	at	få	ros.	Så	en	form	for	feedback	på	det	jeg	laver.	Og	også	hvis	det	er	

lidt	negativt.	konstruktiv	kritik.	Så	længe	jeg	bare	synes	det	er	fair,	så	synes	jeg	det	kunne	være	lige	

så	motiverende,	for	ligesom	at	vise	en	måned	efter,	det	har	du	rettet	op	på,	fair	nok.		

	

Ja	så	det	er	noget	med	at	blive	udfordret.	udfordringer.	Jeg	er	ung	og	frisk	på	livet,	så	jeg	tænker	

der	skal	da	ske	noget	nu,	mens	jeg	har	det	her	gåpåmod.		

	

I:	Det	er	noget	anerkendelse	og	udfordrende.	Hvad	med	ansvar?	
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Ansvar	ja,	til	en	vis	grad.	ja	jeg	har	ansvar	nu	og	fremadrettet	vil	jeg	også	gerne	have	ansvar.	Ellers	

vil	jeg	heller	ikke	søge	ind	i	den	branche.	konsulentbranchen	hvor	jeg	i	hvert	fald	hørt	fra	nogle	af	

de	mennesker	jeg	har	snakket	med	at	nogen	gange	bare	bliver	kastet	ud	på	en	eller	anden	opgave,	

løse	den	eller	snakke	med	nogen	og	tage	den	derfra.		

	

I:	du	nævner	ikke	noget	med	løn	eller	penge.	Hvad	betyder	det	for	din	motivation?		

	

Det	betyder	noget	vil	jeg	sige.	Men	jeg	vil	sige,	hvis	man	går	ind	og	kigger	på	konsulentbranchen,	

de	timer	man	arbejder	for	den	løn	man	får,	hvis	man	regner	det	ud	så	er	det	jo	egentlig	ikke	den	

mest	vanvittige	løn	umiddelbart.		

	

Men	selvfølgelig	betyder	løn	noget	for	mig,	men	til	at	starte	med,	nej,	jeg	tror	måske	jeg	tænker	i	

et	lidt	længere	perspektiv.	Jeg	ved	jeg	vil	arbejde	3-5	år	i	konsulentbranchen	og	få	noget	erfaring	

og	så	kan	man	gå	ud	og	slappe	af,	ud	i	industrien	og	få	et	mere	normalt	job.	Hvor	jeg	også	tror	man	

vil	blive	belønnet	for	det	arbejde	man	har	gjort	før	det.		

	

Men	jeg	vil	sige,	som	bonusordninger,	tror	jeg,	jeg	vil	blive	ret	motiveret	af.	Jeg	har	ikke	prøvet	det	

før	på	nogen	arbejdspladser.	Men	det	forestiller	jeg	mig	at	jeg	vil	blive	ret	motiveret	sammen	med.		

	

Og	jeg	tror	også	en	branche	som	konsulentbranchen,	er	det	godt	med	bonusordninger.	or	de	typer	

der	kommer	derind,	tit	er	meget	konkurrencemindet.	Tit	er	meget	fokuseret	på,	har	været	nødt	til	

at	fokusere	på	karakterer,	mange	skrive	top	5-15	%	i	klassen.	Derfor	har	folk	været	en	naturlig	del	

af	det	her	karakter	ræs.		

	

I:	Når	du	kommer	ud	og	skal	have	dit	første	job,	hvad	tænker	du	så	vil	være	den	største	motivati-

onsfaktor?	

	

Jeg	tænker	nu	var	jeg	ude	til	et	event	her	forleden	hos	PA	consulting,	og	at	der	fik	jeg	en	rigtig	god	

følelse	da	jeg	var	det.	Deres	kultur	og	deres	miljø,	de	mennesker	der	var	der,	var	rigtig	fede.	Super	

personer.		
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Der	slog	det	mig	egentlig	hvor	meget	det	betød	for	mig	med	kultur.	De	mennesker	man	er	sam-

men	med,	man	 trives	man	har	det	 sjovt.	 Jeg	 synes	 selv	at	 jeg	er	 sjov,	 kan	godt	 lide	at	have	det	

sjovt.	De	venner	jeg	har,	vi	er	også	meget	bare,	vi	har	det	sjovt.		

	

Når	man	skal	arbejde	så	mange	timer.	Hvis	man	skal	sidde	der	med	sådan	nogle	tørre	kiks,	det	bli-

ver	en	lang	dag.		

	

Kultur	vil	jeg	kigge	rigtig	meget	efter.	Jeg	kunne	slet	ikke	se	mig	selv	arbejde	i	McKinsey	f.eks.	For	

de	mennesker	jeg	mødte	derfra	og	den	måde	de	arbejder	på,	det	kunne	jeg	ikke	forestille	mig.		

	

I:	De	er	simpelthen	for	tørre.	Eller	hvad	oplever	du?	

	

Jeg	oplever	bare	det	der	med,	de	bliver	uddannet	mere	eller	mindre	 til	 at	 være	maskiner.	Hele	

tiden	optimere.	Dels	er	det	noget	med	deres	metodik,	den	måde	de	arbejder	på.	Den	er	jo	meget	

tal	fokuseret.	De	har	meget	de	her	frame	works.	Så	er	det	super	meget	Excel.	De	lærer	alle	genve-

jene	i	Excel.	Jeg	kan	ikke	rigtig	se	hvad	man	skal	bruge	det	til.	Nogen	gange	nørder	de	lidt	for	me-

get.		

	

Kulturen,	arbejdsopgaverne	og	også	mulighederne	for	at	udvikle	sig.		

	

I:	Har	du	oplevet	en	situation	hvor	der	er	sket	et	eller	andet,	som	bare	har	gjort	at	du	har	følt	dig	

ekstremt	demotiveret?	

	

ja,	det	har	jeg.	Jeg	vil	sige	er	det	når	folk	ikke	gør	deres	arbejde	ordentligt,	vil	jeg	sige.	Det	kan	irri-

tere	mig	rigtig	meget.	Det	er	egentlig	både	i	skolen	og	på	arbejdet.	Hvis	jeg	har	bedt	dem	om	at	

lave	et	 eller	 andet.	Hvis	 specielt	 hvis	mit	 arbejde	afhænger	 af	 nogle	 andres	 arbejde,	 så	 kan	det	

virkelig	være	demotiverende.	Det	oplever	jeg	rigtig	meget	på	mit	arbejde	nu.	Der	er	jo	meget	med	

outsourcing.	Så	har	de	outsourcet	en	masse	til	Bratislava.	Så	hvis	man	har	et	eller	andet	så	må	man	
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skrive	en	mail	og	sætte	det	i	High	priority	og	sætte	nogle	udråbstegn,	nu	skal	der	ske	noget.	Men	

nogen	gange	reagerer	de	stadig	ikke.	Enten	har	de	travlt,	eller	de	slapper	af,		

	

Der	kan	jeg	bare	mærke,	det	er	super	demotiverende	for	mig.	Jeg	er	100	%	afhængig	af	det	arbej-

de	de	laver.	Det	kan	få	mig	til	at	stoppe	med	at	arbejde.	Selvfølgelig	lave	mine	opgaver.	Men	hvis	

de	ikke	gider	lave	deres	ting	så	arbejder	jeg	to	timer	mindre.		

	

I:	Det	giver	god	mening,	når	du	godt	kan	 lide	konkurrence	og	være	omgivet	af	 rigtig	dygtige,	 så	

bliver	du	motiveret	af	det.		

	

Ja	præcis.	Det	egentlig	også	det	samme	med	skolen,	hvis	jeg	er	i	gruppearbejde.		

	

I:	du	kommer	lidt	ind	på	det,	men	hvis	du	skal	foretrække	et	sted,	skulle	det	så	være	et	af	de	store	

anerkendte	huse,	eller	kunne	du	måske	også	godt	forestille	dig	et	lidt	mindre,	hvor	du	måske	kun-

ne	få	lidt	mere	ansvar?	

	

ja,	det	er	den	evige	for	og	imod.	Jeg	har	arbejdet	på	et	internship	i	en	start	up	i	Malaysia,	hvor	jeg	

virkelig	 fik	meget	ansvar.	10	mand	 i	en	virksomhed,	halvandet	år	gammel.	du	 får	nogle	opgaver	

her,	og	her,	som	en	start	up	nu	er.	Så	bevidst	da	 jeg	kom	hjem,	der	ville	 jeg	gerne	noget	meget	

mere	corporate	og	der	vælger	jeg	så	også	en	af	de	største	virksomheder	i	hele	verden	med	IBM.	

Jeg	ville	gerne	lige	prøve	hvad	er	fordele	og	ulemper.	Problematikken	i	det	her	med,	mindre	virk-

somhed	kan	du	få	mere	ansvar.	Omvendt	i	de	større	virksomhed	kan	du	også	få	en	masse	træning.	

Du	fra	en	masse	guidens.	Og	det	er	egentlig	derfor	 jeg	 lander	 lidt	på	de	store	 lige	nu.	 Jeg	netop	

gerne	ind	et	sted	hvor	jeg	kan	få	en	masse	træning	og	en	masse	state	og	the	art.	Den	bedste	måde	

at	gøre	 tingene	på.	Og	 så	måske	bagefter	 rykke	ud	 i	noget	mindre,	eller	 lave	mit	eget.	Men	 jeg	

tænker	på	hvordan	det	er.	Den	der	grundtræning	er	vigtig.	Og	 jeg	tror	egentlig	det	er	derfor	 jeg	

fokuserer	på	de	større	lige	nu.	Det	er	vel	Rambøll,	Implement,	PA,	ja	som	en	af	de	hovedhuse	jeg	

har	kigget	på.	Og	det	er	mest	ud	fra	det	jeg	har	hørt	og	ud	fra	deres	kultur.		
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Der	er	også	det	ved	et	at	de	 større	konsulenthuse	har	afdelinger	 i	 andre	dele	af	verden.	Og	 jeg	

kunne	godt	se	mig	selv	arbejde	en	periode	et	andet	sted	i	verden.	Så	kan	man	ryge	til	New	York	

eller	London.	Det	kan	man	ikke	i	samme	grad	i	en	mindre.	Det	giver	nogle	flere	muligheder	og	no-

get	fleksibilitet.		

	

I:	Nu	har	du	en	ret	god	viden	omkring	konsulentbranchen.	Du	har	undersøgt	osv.,	hvor	tror	du	de	

forestillinger	fra	Branchen	kommer	fra?	

	

Ja,	det	kan	være	flere	steder.	Til	dels	CBS.	Jeg	har	også	snakket	med	min	kæreste	over	det,	vi	er	

begge	sådan	 lidt	 forundret	over	hvor	det	egentlig	kommer	fra.	 Jeg	ved	 ikke	rigtig,	 jeg	synes	 ikke	

det	var	der	da	 jeg	startet.	Det	var	måske	bare	mindre	engageret	og	havde	mindre	viden	om	det	

men	det	er	 ligesom	om	at	det	er	kommet	senere	hen.	Der	er	bare	så	mange	man	snakker	med,	

som	gerne	vil	være	konsulent.		

	

I:	Så	det	er	sådan	optrappet	jo	mere	du	har	været	her?	

	

Ja	det	synes	jeg.	Og	så	er	der	jo	også	nogle	events.	Der	kommer	mange	konsulenthuse	ud	og	hol-

der	de	her	events	og	hvor	de	ligesom	kommer	i	jakkesæt	og	virker	som	om	de	har	styr	på	det.	Ri-

melig	sådan	et	drømmescenarie,	hvor	de	står	dernede	og	de	har	bare	styr	på	det.		

	

Så	det	er	måske	til	dels	det.	CBS	har	en	stor	del	af	skylden.		

	

Hvad	med	selve	linjen.	Har	der	været	noget	der?	

	

De	snakker	en	del	om	det,	også	lærerne.	Om	at	man	kan	blive	konsulent.	Nævner	det	flere	gange	

og	har	også	nævnt	nogle	af	husene.	Nu	har	vi	også	nogle	der	har	været	derude.	Det	hjælper	selv-

følgelig	også	på	det.	Men	jeg	synes	så	de	italesætter	det	på	en	anden	måde	en	den	gængse	mana-

gement	consulting	måde.	Hvor	de	belyser	det	fra	en	mere	proces	konsulent	vinkel.		

	

Hvis	man	kigger	på	nogle	af	de	finansielle	linjer	her	på	CBS,	hvis	man	snakker	med	nogen	af	dem.		
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bl.a.	ved	CBS	Career	Academy	som	er	med	 i,	der	er	der	 jo	nogen	med	fra	alle	mulige	 forskellige	

linjer	på	CBS	og	nogle	man	kommer	 i	 grupper	med,	de	her	 finans,	 finansielle	gutter.	De	 tænker	

meget	anderledes	omkring	det.	Og	også	lidt	blinde	ofr	hvad	en	cand.merc.	psykker.	Det	er	ligesom	

om	de	har	sådan	et	tunnelsyn,	hvor	det	bare	er	numre	der	bare	flyver	rundt.		

	

De	kan	slet	ikke	se	det	på	en	anden	måde.	De	var	sådan	helt	seriøst,	laver	I	noget	er	det	ikke	super	

nemt?	Var	bare	sådan.	Det	er	jo	selvfølgelig	noget	andet	end	det	du	laver,	men	jeg	vil	ikke	sige	at	

det	er	super	nemt.	Og	de	var	bare,	det	mente	det	helt	seriøst.	De	var	ikke	sådan,	det	var	bare	en	

idé	de	havde.	Det	var	bare	noget	man	gjorde,	og	så	lå	man	derhjemme	og	sov	på	sofaen.	Det	var	

sådan,	jeg	havde	lidt	en	opgave	foran	mig.	De	ser	jo	helt	sikkert	sig	selv	som	den	her	ekspert.	Hvor	

de	kommer	ud	og	skal	de	ud	og	lave	udregninger	i	to	uger	og	så	finder	de	svaret	og	så	er	de	lige-

som	King	of	the	World	til	sidst.		

	

I:	Jeg	er	meget	interesseret	i	at	høre	om	de	forskellige	klubber	du	er	med	i.	Der	får	du	jo	en	lille	

snert	af	at	prøve	det	der	med	at	være	konsulent.	Har	det	givet	dig	noget?	

	

Det	har	jo	helt	sikkert	givet	mig	noget.	Det	er	forholdsvis	nyt.	Så	har	kun	været	til	velkomst	event.	

Så	det	er	lidt	begrænset.	I	akademiker	korpset	har	jeg	været	på	en	case.	Så	men	der	fik	jeg	selvføl-

gelig	et	indblik	i	det.	Du	får	ikke	ret	meget	guideness.		

	

Jeg	bruger	meget	de	her	events.	Prøve	at	møde	nogle	af	de	her	huse.	Har	også	været	til	en	enkelt	

case	competition.	
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Transskriberet	interview	–	Christoffer,	K1	

Bilag	16	

I:		Men	vi	vil	ligesom	gerne	starte	med	at	vide	lidt	om	dig,	hvis	du	kan	fortælle	lidt	om	dig	selv?	

	

Selvfølgelig.		

	

Jamen	jeg	hedder	som	sagt	Chrisoffer	og	jeg	bor	sammen	med	Sofie,	jeg	har	en	datter	på	et	år	og	

min	noget	bedre	halvdel	laver	noget	lignende.	Hun	arbejder	også	for	et	rådgivningshus,	men	hun	

har	så	corporate	finance,	med	køb	og	salg.		

Og	jeg	har	været	i	K1	i	to	omgange,	første	omgang	fra	2008	til	2011,	og	så	var	jeg	væk	i	tre	år	hvor	

jeg	sad	og	kiggede	på	alternative	investeringer	for	en	pensionskasse,	og	så	i	2014,	kom	jeg	tilbage	

igen,	og	har	været	her	i	1	1/2	år	nu	her,	så,	og	uddannelsesmæssig	baggrund	har	jeg	læst	først	ha	

almen	og	så	AEF	og	blev	færdig	i	08	og	havde	faktisk	lavet	en	aftale	med	det	daværende	K1	Con-

sulting,	så	jeg	vidste	hvad	jeg	skulle	lave	og	under	mine	bachelor	studier	var	jeg	ude	at	læse,	som	

mange	andre,	i	Australien		

	

Og	før	det	læste	jeg	faktisk	medicin	i	et	par	år,	så	det	var	lidt	et	skifte,	så	jeg	troede	at	jeg	skulle	

være	læge,	men	det	skulle	jeg	så	ikke,	da	jeg	lærte	at	det	var	læren	om	musen	og	mammut,	så	jeg	

lavede	et	rimelig	drastisk	skifte,	og	det	var	nok	det	jeg	skulle	have	gjort	fra	start	af.		Det	var	sjovt	at	

læse	medicin	

	

I:	ja,	hvor	lang	tid	læste	du	medicin?	

	

2	år	

	

I:	Det	er	alligevel	længe?	

	

Ja	præcis,	og	jeg	tror	jeg	vidste	det	efter	to	måneder,		

	

I:	Du	skulle	lige	give	det	et	ordentligt	skud?	
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Ja	og	der	er	jo	også	noget	personligt	i	at	man	lige	skal	leve	med	at	man	skære	fra,	så	det	tog	lidt	og	

eller	så	hvis	vi	kører	bagud	så	matematisk	gymnasium	og	født	og	opvokset	i	københavnsområdet.	

det	var	den	standard	intro.	

	

I:	Ja,	men	kan	du	fortælle	om	en	typisk	arbejdsdag	herinde?	

	

Altså	man	kan	sige	at	jeg	arbejder	i	dag	som	projektleder	eller	det	som	vi	kalder	manager,	men	der	

er	vel	helt	overordnet	to	scenarier.	Enten	er	man	på	projekt	eller	også	er	man	ikke	på	projekt.	og	ja	

det	er	selvfølgelig	i	virksomheden	ønsket	at	man	er	på	projekt	så	meget	som	muligt	og	arbejder	på	

en	konkret	sag,	men	det	er	klart	at	vi	er	en	virksomhed	hvor	vi	 i	høj	grad	bruger	vores	egne	res-

sourcer	til	at	udviklevirksomheden,	så	når	man	ikke		laver	et	konkret	projekt	så	kan	der	ligger	alle	

mulige	former	for	interne	opgaver	man	laver.	så	hvis	vi	skal	starte	med	intern	så	kan	det	være	at	

man	arbejder	på	nogle	oplæg	tilbud	til	kunder,	det	kan	være	at	man	arbejder	på	noget	af	 	vores	

eget	interne	strategi	arbejde	altså		hvor	skal	K1	hen.	det	kan	være	man	er	involveret	i	rekruttering	

og	samtaler	osv.	eller	for	mit	vedkommende,	så	bruger	jeg	ret	meget	tid	på	vores	studerende	så	

jeg	har	ansvaret	for	alle	vores	deltidsansatte,	så	det	er	sådan	lidt	ad	hoc,	når	man	ikke	er	på	pro-

jekt.	Når	man	så	er	på	projekt	som	i	mit	niveau,	så	bruger	man	100	%	af	sin	tid	på	det	projekt.	Det	

er	meget	sjældent	at	man	er	allokeret	til	mere	end	et	projekt.		

	

I:	Er	det	forskelligt	hvor	længe	de	projekter	varer?	

	

Helt	vildt	meget.	Vi	har	projekter	der	varer	op	til	et	år,	det	hører	sig	dog	til	sjældenheden	men	hvis	

vi	tager	den	ene	yderpol,	men	vi	kan	også	have	projekter	der	varer	en	uge	eller	to.	Jeg	har	lavet	en	

del	med	køb	og	salg	af	virksomheder,	hvor	vi	sidder	og	giver	potentielle	købere	en	vurdering	af,	

hvad	er	det	for	en	virksomhed	de	køber.	det	er	ofte	for	kapitalfonde	man	arbejder	og	det	er	ofte	

projekter	af	kortere	varighed.		alt	mellem	to	og	fem	uger.		

	

Det	der	er	lidt	særligt	og	typisk	for	disse	køb	og	salgsperioder	er	at	de	er	relativt	korte.	Alternativt	

vil	man	jo	arbejde	på	en	eller	anden	problemstilling	for	en	konkret	virksomhed.	Det	kunne	være	en	
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strategi	projekt.	Vi	skal	have	en	hel	ny	5	års	strategi	 for	en	hel	virksomhed,	sådan	et	projekt,	vil	

typisk	varer	en	to	til	tre	måneder.		

	

Men	tilbage	til	dit	konkrete	spørgsmål,	så	arbejder	man	meget	på	projekt	og	projektopgaver	og	for	

mig	betyder	det	at	det	er	et	miks	af	at	man	arbejder	med	det	team	man	har	sat	sammen	typisk	

nogle	unge	konsulenter,	der	har	nogle	meget	konkrete	opgaver	som	vi	har	identificeret	i	det	tidlige	

forløb	og	dem	sparer	jeg	så	med	dem	på	men	de	løser	opgaven	men	hvad	kan	man	sige,	også	når	

de	er	 færdige	med	opgaven	og	 	 ligesom	revidere	om,	giver	det	mening	er	der	noget	andet	eller	

skal	vi	ligge	noget	ovenpå.	Så	bruger	jeg	noget	tid	med	kunderne	det	kan	være	stakeholder	hånd-

tering		og	det	kan	være	at	vi	skal	snakke	noget	konkret	data		eller	input	som	vi	har	behov	for	fra	

dem	og	så	kan	man	sige	at	min	fornemmeste		opgave	er	ligesom	at	sikre	at	der	er		fremdrift	i	at	

løse	opgaven	inden	for	den	tid	der	er	afsat.	der	kan	så	være	nogle	milepæle	man	typisk	vil	kalde	et	

styregruppemøde	hvor	man	har	nogle	ressourcer,	senior,	kunden		og	en	form	for	rapportering.							

	

Så	ja	hvis	man	ikke	er	på	projekt,	vil	det	så	være	et	samsurium	af	noget	mere	ad	hoc.		

	

I:	Så	det	jeg	lidt	høre	dig	sige	er,	at	der	både	er	lidt	intern	konsulent	og	ekstern	konsulent.		

	

Ja.	man	kan	sige,	forholdet,	uden	at	der	er	et	konkret,	hvad	hedder	det	allokerende	imellem	de	to,	

så	vil	jeg	sige	at	man	skulle	gerne	have	en	80	-	20	i	forhold	til	projekt	og	intern	arbejde.	Og	det	er	

også	tit	afspejlet	i	vores	ved	at	der	typisk	er	at	hvis	man	sidder	ude	hos	kunden		ofte	4	dage	om	

ugen,	hvor	det	lidt	

en	målsætning	at	man	har	fredagen	på	kontoret	og	det	er	også	præget	af,	at	vi	har	jo	også	behov	

for	at	have	nogle	interne	events.	

	

	

I:	De	her	projekter,	hvem	er	det	typisk	der	få	dem	i	hus?	

	

Det	vil	oftest	være	en	partner	eller	en	junior	partner	[Sælge	projekterne].	på	den	måde	kan	man	

sige	at	det	er	meget	hierarkisk.	at	opgaverne	er	ret	klar	fordeling	af	opgaver.	man	kan	sige	at	part-
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neren	bliver	målt	ret	meget	på	salg	og	udvikling	af	K1	generelt.	 junior	partnere	er	 i	en	transition	

mellem	at	 være	projektleder	og	det	 at	 skulle	 være	partner	og	 sælge.	Altså	det	 at	producere	en	

kommerciel	platform.	med	nogle	kunder	med	kunder	som	han	eller	hun	selv	kan	drive.		

og	min	rolle	er	meget	at	 levere	på	projekterne.	Det	er	selvfølgelig	 fint	hvis	 jeg	kan	sælge	noget,	

men	det	er	ikke	noget	der	er	en	klar	forventning	om,	at	jeg	skal	ud	at	levere	en	indtjening.	Til	for-

retning.		

	

I:	Du	har	ikke	noget	budget.		

	

Nej	nej,	slet	ikke.		

	

I:	Så	der	skal	man	faktisk	forholdsvist	højt	op,	før	at	man	skal	sælge.		

	

Ja,	præcis.	jeg	er	helt	sikker	på	at	der	er	ikke	nogen	der	vil	slå	mig	i	hovedet	hvis	jeg	kommer	og	

fortæller	jeg	har	solgt,	men	det	er	også	mere	bare	for	at	sige	at	det	er	ikke	der	jeg	skal	ligge	min	

tid.	jeg	skal	lægge	min	tid	i	at	hjælpe	partneren	til	at	udarbejde	et	oplæg	til	en	konkret	situation,	

men	det	er	jo	meget	drevet	af	relationer.	og	man	kan	sige	at	relationerne	kom	mere	også	typisk	

med	anciennitet.	Så	der	vil	være	partnere	der	vil	have	en	løbende	dialog	og	noget	af	det	er	sim-

pelthen	bare	at		holde	kontakten	ved	lige	og	for	at	bruge	et	sådan	lidt	fortærsket	amerikansk	ord.		

Men	være	den	her	lidt	trusted	adviser,	som	man	bruger	løbende	som	sparringspartner,	som	man	

bruger	løbende	i	et	projekt	fra	tid	til	anden.	Det	er	så	der	jeg	kommer	i	spil	og	hjælper.	konkretise-

re	skubbet	på	salget	og	får	det	ned	på	papir,	så	vi	er	helt	klar	over	hvad	det	er	vi	leverer	til	hvilken	

pris	og	i	hvilken	periode.	

	

I:	du	nævner	det	her	med	at	du	var	ude	af	K1	og	inde	igen.		men	har	du	haft	et	ønske	om	at	blive	

konsulent	er	det	noget	du	har	stilet	efter?		

		

Nej,	jeg	tror,	altså,	jeg	er	nok	meget	drevet	af	mennesker.	Hvis	jeg	selv	prøve	at	lave	en	rød	tråd	på	

medicin	og	kræmmerskole	og	de	ting,	consulting	og	de	ting	jeg	trives	med	i	min	hverdag.	så	er	det	

nok	det	der	fangede	mig	i	sin	tid.	Jeg	kendte	nogle	der	arbejdede	i	K1,	jeg	mødte	dem	til	events	på	
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CBS,	blev	fanget	af	det	der	altså	det	er	sådan	lidt	Band	of	Brothers,	du	aftjente	din	værnepligt,	så	

leverer	du	et	projekt.	og	det	kan	være	at	du	ligger	en	masse	timer	i	de	uger	og	det	kan	være	hårdt	

og	kynisk,	men	omvendt	har	du	nogle	røverhistorier	bagefter.	Kan	du	huske	da	vi	sad	i	Tønder	in	

the	middle	og	nowhere	og	bare	bankede	slides.	Så	det	har	nok	været	mere	det	der	har	drevet	mig	

ind	i	det	og	os	drevet	mig	tilbage	i	det.	Jeg	tror	især	lige	efter	CBS	var	det	meget	vigtigt	for	mig.	så	

kan	man	sige	at	så	sker	der	noget	i	ens	familieliv	som		gør	at	der	er	nogen	andre	prioriteter.	En	hel	

anden	energi	ud	af	det.	så	derfor	betyder	det	pludseligt	også	lidt	mindre	end	det	gjorde	før	i	tiden.		

	

I:	Så	det	har	du	godt	kunnet	mærke,	fra	da	du	startede	som	konsulent,	så	pludseligt	har	det	private	

også	haft	betydning	for	hvor	prioriteterne	har	ligget.		

	

Ja,	 ja,	helt	vildt.	altså	sådan	er	det.	det	er	jo	også	det	der	ofte	der	gør	at	folk	ligesom	på	et	tids-

punkt	vælger	noget	andet.	fordi	de	gerne	vil	have	noget	mere	styring	med	deres	hverdag	og	det	

kan	ofte	være	drevet	af	nogle	prioriteter	uden	for	arbejdet.		

	

I:	Men	hvor	meget	ligger	i	herinde	sådan	tidsmæssigt?	

	

Jamen	det	varierer	sindssygt	meget,	da	du	kan	have	et	projekt.	du	kan	have	to	ens	projekter,	hvor	

det	ene	hvor	kunden	er	svær	at	styre,	hvilket	kræver	meget	mere	stakeholder	håndtering,	osv.	det	

kan	drive	timer	fra	mig.	Der	kan	være	andre	hvor	jeg	kan	overlade	det	mere	til	dem,	der	skal	lave	

analyser,	men	jeg	vil	sige	at	en	gennemsnitlig	uge	er	nok	på	60	timer.	noget	i	den	stil.	Jeg	er	ikke	

sikker	på	at	K1	ville	gå	ud	med	det.	det	er	jo	ikke	det	bedste	value	proposition	når	man	skal	ud	at	

rekruttere,	men	jeg	tror.		

	

I:	men	jeg	tror	ikke	det	kommer	som	den	store	overraskelse?	

	

Nej,	jeg	tror	det	folk	glemmer,	er	at	se	lidt	indad.	vores	timer	er	også	meget	drevet	af	vores	egen	

ambitioner.	 lige	så	meget	som	kunder	osv.	og	at	der	er	nogen	 ting	man	 jagter.	og	der	er	nogen	

ting,	hvor	man	gerne	vil	gå	det	ekstra	og	en	organisation,	hvor	man	bliver	målt	ekstremt	meget.	Og	
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du	er	hele	tiden	klar	over,	hvad	der	skal	til	for	at	make	it	to	the	next	level.	Og	det	vil	man	selvfølge-

lig	gerne	bevise	og	det	kan	jo	også	drive	nogle	timer	fra	en	selv.		

	

	

I:	Jeg	tænker,	at	det	er	vel	også	noget	med	erfaring,	at	man	så	også	lærer	at	bruge	sin	tid	rigtigt?	

	

Ja,	præcis.	Det	er	helt	klart,	der	er	noget	helt	klart,	der	er	jo	også	et	element	af	at	lige	pludselig	at	

det	at	stige	i	graderne	er	også	måske	lidt	mindre	ergent.	jeg	kan	sige	for	mit	eget	vedkommende.	

dels	så	savnede	jeg	K1,	men	jeg	var	også	meget	obs	på	at	jeg	ville	få	nogle	ret	konkrete	skills,	som	

jeg	følte	jeg	manglede.	som	i	det	at	være	projektleder.	Man	kan	vælge	at	anskue	det	som,	at	jeg	vil	

køre	et	partner	track,	det	er	ligesom	det	jeg	jagter.	eller	man	kan	sige,	for	hver	måned	jeg	er	her	

lærer	jeg	bare	mere	end	jeg	ville	gøre	de	fleste	andre	steder.	Og	det	er	nok	det	der	har	drevet	det	

for	mig	her	i	anden	omgang.	det	skal	sige	at	det	sidste	sted	jeg	var	 i	mellemtiden,	arbejdede	jeg	

med	to	andre	eks	K1'er,	som	var	gået	ud	på	nogle	højere	niveauer	end	mig	så	jeg	kunne	konkret	se	

hvad	de	var	blevet	i	den	ekstra	periode.		

	

I:	Vi	har	jo	talt	om	de	her	konsulentroller	i	rollen,	du	har	været	godt	inde	på	det	selv	med	projekt-

leder	og	rekrutter	osv.,	du	har	mange	hatte	på.	er	der	andre	roller?	

	

Altså	der	er	jo	også	en	rolle	i	det	rent	kulturelt	 i	virksomheden.	vi	har	jo	empati	profiler.	 jeg	ved	

ikke	om	i	er	bekendt	med,	men	sådan	nogle,	hvor	alle	der	arbejder	her	inde	er	profileret,	og	der	er	

16	profiler.		

	

I:	er	det	noget	man	bliver	fra	start	af?		

	

Ja	det	er	simpelthen	noget	vi	bruger	ret	aktivt	i	den	måde	vi	sammensætter	teams.	jeg	vil	sige	at	

det	er	ikke	sådan	så	vi	kan	gå	ind	og	sige	at	den	måde,	altså	jeg	kan	sige	at	jeg	er	ekstrovert,	san-

sende,	følende	og	kaos.	Forstået	på	den	måde	at	det	der	med	at	sætte	ting	i	system,	det	er	mere	

noget	der	er	tillært	end	det	er	noget	der	falder	mig	naturligt	ind.	og	det	er	det	det	går	på.	det	går	

meget	på	præferencer.	og	der	er	i	det	i	det	omfang	vi	kan,	der	prøver	man	at	sætte	team	et	sam-
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men	med	forskellige	profiler.	og	om	ikke	andet,	så	er	man	obs	på	det	at	vi	er	forskellige	profiler.	

hvad	gør	det	for	den	måde	man	skal	arbejde	sammen	på.	og	det	jeg	vil	sige	med	det	er	også	at	vi	

er	meget	forskellige	profiler.	så	kan	der	jo	være	nogle	som	fylder	mere	i	det	sociale	aspekt	herin-

de.	Jeg	tror	personligt,	har	jeg	historisk	været	værdsat	for	at	jeg	arbejder	godt	sammen	med	man-

ge	af	de	unge	og	tager	mig	tid	til	at	lære	fra	dig.		

	

I:	Så	du	har	en	social	rolle?	

	

Ja,	præcis	og	der	er	nogen,	altså	vi	er	nogen.	der	er	et	parameter	vi	måler	folk	er	follower	ship.	På	

den	måde,	er	du	en,	det	kan	selvfølgelig	tolkes	meget,	som	noget	over	i	 lederskab,	men	også	de	

værdier,	er	det	noget	som	ligesom	andre	spejler	sig	i.	En	konkret	måde	du	kan	måle	det	på.	Er	du	

efterspurgt	som	en	mentor,	som	i	bund	og	grund	er	en	seniorkollega,	 	som	ligesom	har	ansvaret	

for	din	udvikling,	som	du	bruger	som	sparringspartner	og	mentor.	Og	der	kan	du	jo	se,	når	folk	de	

starter,	så	får	de	allokeret	en	mentor	med	tiden	der	laver	man	nogle	udskiftninger,	hvor	folk	selv	

prøver	at	søge	en	hvis	det	nu	kan	passe.	Det	nytter	jo	heller	ikke	noget	hvis	det	ikke	kan	passe	at	

folk	har	10.	jeg	vil	hellere	sige	det	sådan,	at	hvis	der	ikke	er	nogen	der	vil	have	dig,	hvis	folk	vælger	

dig	fra	hele	tiden,	det	betyder	noget	internt.	jeg	tror	at	en	af	de	andre	hatte	jeg	har	at	jeg	har	haft	

en	væsentlig	rolle	internt.	det	hænger	også	sammen	med	at	jeg	har	ansvaret	for	de	her	deltidsstu-

derende,	hvor	mange	af	dem	går	fuldtid.		

	

I:	så	du	har	også	en	interesse	for	det?	

	

Ja	jeg	har	en	interesse	for	det	og	jeg	tror	også	jeg	har	en	altså	respekt	for	at	de	har	alt	muligt	andet	

på	pladen,	altså	end	at	arbejde	her.	Det	kan	være	svært	for	os	at	få	det	til	at	gå	op	i	en	højere	en-

hed,	men	vi	skal	dog	kun	fokusere	på	arbejdet	ved	siden	af	familie.	men	mens	de	har	familie,	skole	

og	arbejde.	

	

I:	så	der	kommer	din	empati	også	op?	

	

Præcis.		
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I:	Hvilken	af	de	her	roller	foretrækker	du?	

	

Jeg	tror	altså	jeg,	hvad	tænker	du	sådan	i	forhold	til	projektleder,	eller	internt	eller	hvad	jeg	bedst	

kan	lidt	at	arbejde	med?	

	

I:	Jamen	jeg	tænker	faktisk	at	som	projektleder,	intern	eller	det	her	studie?	

	

Ja	okay,	altså	lad	mig	svare	sådan	her.	Det	jeg	nok	trives	bedst	i,	er	at	være	on	top	of	things	og	så	

ha'	overskud	til	at	lære	fra	mig	ned	til	de	unge.	Et	alternativ	vil	være	at	der	er	nogen	der	får	eks-

tremt	meget	 ud	 af	 den	 problemløsende	 session	med	 en	 partner.	 Det	 synes	 jeg	 også	 kan	 være	

spændende,	men	det	andet	giver	mig	mere	energi.	Det	tror	jeg	er	meget	forskelligt	fra	folk	til	folk.		

	

I:	Så	de	forskellige	roller,	der	er	faktisk	mange	ting	der	spiller	ind	i	forhold	til	hvad	du	bliver	moti-

veret	af.		

	

ja,	præcis,	der	er	 jo	også	man	kan	sige,	vi	bliver	målt	meget	på	problemløsningsevner,	altså	den	

her	virksomhed	har	det	her	problem.	hvordan	bryder	du	det	her	ned	i	mere	håndterbare	proble-

mer,	som	du	kan	analysere.	hele	den	her	brainstorming	 i	 starten,	det	er	der	nogen	der	synes	er	

verdens	fedeste.	og	stå	ved	tavlen	og	sparre	omkring	det.		

	

I:	Kreativiteten?	

	

Ja,	præcis,	og	det	er	nok	også	det	der	kendetegner	dem	der	når	langt	i	systemet.	Personlig		må	jeg	

sige	at	jeg,	det	synes	jeg	også	er	spændende,	men	jeg	kan	også	virkelig	godt	lide	når	vi	er	blevet	

enige	om	hvad	det	er	vi	gør.	og	så	går	vi	ud	at	gør	det.	for	så	får	vi	mere	det	her	med	at	vi	har	nog-

le	unge,	hvor	vi	ret	konkret	ved,	hvad	de	skal	lave,	og	at	du	qua	din	erfaring	kan	hjælpe	dem	med	

videre	i	den	rolle.		
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I:	Vi	antager	jo	at	der	er	mange	definitioner	af	begrebet	og	ordet	motivation.	Og	i	forhold	til	rollen	

som	konsulent,	hvad	tænker	du	så?	Altså	hvordan	forstår	du	så	ordet,	motivation?	altså	din	egen	

fortolkning	af	ordet?	

	

Ja,	altså	det	er	vel	at	jeg	trives	med	det	jeg	laver	i	mit	arbejde.	Jeg	bliver	motiveret	af	at	lære.	En	af	

mine	motivationer	er	også	mit	CV,	det	giver	mig	flere	muligheder	at	være	her	end	i	et	pensions-

selvskab	på	sigt.	jeg	bliver	meget	motiveret	af	de	kolleger,	mennesker	omkring	mig.	jeg	bliver	mo-

tiveret	af,	at	der	er	transparents.	Nu	sammenligner	jeg	meget	med,	hvad	jeg	har	prøvet	andre	ste-

der.	der	kan	du	løbe	solen	sort,	folk	er	super	happy	og	roser	dig,	og	det	er	pissegodt.	og	måske	får	

du	 også	 noget	 bonus,	 som	 afspejler	man	 er	meget	 tilfreds.	men	 det	 fører	 ikke	 rigtigt	 til	 noget,	

hverken	hvad	angår	din	progression	i	din	karriere	idet	det	er	utransparent	system.	Hvori	her	der	er	

du	i	et	system,	der	er	ekstremt	transparent,	alt	er	jo	sat	ned	i	ord.	For	hver	titel,	der	ved	vi,	hvad	

det	er	man	skal	levere,	på	hvilket	stadie	at	inden	for	den	bold,	for	ligesom	at	nå	videre.	det	er	selv-

følgelig	ikke	helt	sort/hvidt	men	alligevel	og	du	er	i	en	organisation,	hvor	der	skal	ikke	være	en	der	

bliver	flyttet,	for	at	der	er	plads	til	at	blive	rykket	videre.	vi	er	jo	ikke	en	pyramide,	hvor	der	kun	

kan	være	en	CEO,	kun	kan	være	tre,	sådan	er	det	selvfølgelig	i	forhold	til	vores	lederskab.	Vi	har	jo	

partnere	og	juniorpartnere,	og	projektledere	nedenunder,	og	i	takt	med	at	vi	vokser,	får	vi	brug	for	

flere.	så	vi	kan	gå	ud	at	sælge	de	teams.	Så	på	den	måde	er	det	motiverende	at	der	er	transparents	

og	der	er	plads	til	at	rykke	sig.		

	

I:	Du	faktisk	ikke	umiddelbart	noget	om	bonus	og	lønforhold.	hvordan	kan	det	være?	

	

Jamen	det	er	også	okay	en	fair	pointe.	Løn	osv.	spiller	selvfølgelig	også	en	rolle,	men	altså	jeg	tror	

er	en	gang	om	måneden,	det	andet	er	hver	dag.	Altså	så	jeg	valgte	en	økonomisk	pakke	som	var	

ringere	 ved	 at	 gå	 tilbage	 her	 så	 og	mere	 arbejde.	 Så	 du	 kan	 sige,	 jeg	 har	 ikke	 lært	 en	 skid	 på	

kræmmerskolen	åbenbart.		

	

I:	men	så	får	du	så	meget	andet?	
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Ja	så	får	jeg	så	meget	andet	det	er	nok	ikke,	det	er	selvfølgelig	også	en	investering	på	noget	på	sigt	

for	jeg	gør	mig	ikke	nogen	idé	om	at	jeg	skal	blive	her	forever,	og	jeg	skal	blive	partner.	Nu	tager	

jeg.	nu	er	jeg	her,	nu	lærer	jeg.	og	det	er	noget	vi	kan	bruge	til	hvad	jeg	vil	senere	hen.	Det	åbner	

en	masse	døre,	hvor	at	det	jeg	kunne	at	det	jeg	lavede	for	et	par	år	siden	det	var	ekstremt	niche.		

	

I:	Så	det	her	er	mere	bredt.		

	

Yes,	og	bare	det	at	have	været	her	i	halvandet	år,	kan	man	jo	se,	hvad	der	har	været	af	henvendel-

ser	og	det	giver	nogle	helt	andre	mulig	heder.	så	det	er	en	rigtig	god	platform	at	lære	på,	det	er	en	

rigtig	god	platform	at	komme	videre	fra.		

	

Det	er	enormt	spændende	at	du	er	gået	fra	væk	fra	attraktiv	lønpakke.		

	

Man	skal	jo	heller	ikke		tage	fejl.	Vi	får	jo	en	god	løn	her	også.	Hvis	det	havde	betydet	at	jeg	ikke	

kunne	bo	i	et	hus,	Så	havde	jeg	nok	ikke	gjort	det.		

	

I:	men	så	længe	at	lønnen	er	retfærdig,	så	er	det	ikke	lønnen	der	motiverer	dig?	

	

Præcis,	nej	ikke	super	meget.	jeg	siger	ikke	nej	til	en	lønforhøjelse.		Der	er	jo	også	en	til	en,	i	for-

hold	til	hvad	man	leverer	og	hvad	man	får	i	bonus	og	det	er	også	interessant.	jeg	tror	bare,	man	

kunne	give	en	meget	bedre	løn	og	bonus.	men	hvis	det	var	forfærdeligt	at	være	der	i	hverdagen,	

så	var	det	 lige	meget.	 for	mit	vedkommende.	så	er	der	andre	 industrier,	hvor	man	kan	 lave	den	

kombi,	hvor	der	nogen	der	tænker,	det	er	fint	nok,	det	er	det	jeg	gør.		

	

I:	Så	det	er	i	hvert	fald	ikke	første	prioritet?	

	

Nej.	Men	der	er	nok	en	hygiejnefaktor.	Sådan	tror	jeg	vil	sætte	det.	At	der	skal	være	mening	med	

galskaben.	men	derefter	altså,	så	kommer	du	også	tilbage	til	noget	marginalskat.		

	

I:	Så	det	ekstra	du	ville	kunne	få,	vil	ikke	give	dig	det	ekstra?	
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Netop.		

	

I:	Det	har	vi	også	været	lidt	inde	på,	og		så	alligevel	ikke,	men	hvor	,	hvad	hvis	vi	ser	3	år	ud	i	frem-

tiden,	hvor	ser	du	så	dig	selv?	

	

Et	andet	sted.	Det	skal	nok	være,	vi	kalder	jo	alt	andet	en	konsulent	for	industri,	så	det	er	bare.	så	

det	er	ude	i	en	virksomhed,	der	har	et	eller	andet	produkt	og	så	videre.	og	som	de	leverer.	grun-

den	til	at	jeg	siger	det	er	at	for	mig	og	med	den	familiesituation	jeg	har	og	det	min	partner	laver	så	

synes	 jeg	 ikke	det	 er	 sustainable	 på	 sigt	 det	 vi	 laver.	 især	 privat.	 og	 det	 er	 nok	også	 ligesom	vi	

snakkede	om	tidligere.	Der	har	været	i	skift	i	motivationen.	så	da	jeg	var	selv	og	ingen	andre	for-

pligtigelser	der	var	det	ligegyldigt	og	der	altså	plejer	at	kalde	det	lidt	en	positiv	sekt	herinde.	altså	

du	bliver	helt	opslugt	af	det	som	ny	og	ung	og	det	er	verdens	fedeste.	og	der	er	en	masse	andre	

unge	mennesker	.	du	går	i	byen	med	dem,	du	arbejder	med	dem	og	alle	er	ambitiøse	og	vil	gerne	

en	masse.	og	det	er	klart	at	på	et	tidspunkt	så	kommer	man	også	i	tanke	om	at	man	har	jo	også	

nogle	andre	valgt	man	gerne	vil	prioritere	.	man	vil	gerne	have	nogle	flere	nuancer	i	de	inputs	man	

får	i	sin	hverdag.	Så	man	flytter	sig	måske	lidt	mere.	og	det	kan	så	måske	være	i	den	periode	man	

bliver	mere	fokuseret	på	sin	egen	læring	mere	end	miljøet.	og	det	er	det	der	driver	nogle	folk	over	

til	at	blive	den	periode.	i	det	niveau	jeg	er	nu,	som	projektleder.	og	så	på	et	tidspunkt	så	siger	man	

bare	at	jamen	nu	er	jeg	der,	hvor	altså	at	et	skifte	er	det	rigtige.	der	er	en	logik	i,	at	når	du	når	om-

kring	en	projektlederrolle	 i	consulting,	så	når	du	også	en	grænse	for	hvad	 industrien,	hvad	disse	

ikke	konsulentfirmaer	vil	betale	for	dig,	når	du	kommer	ud.	De	anerkender	at	du	kan	noget	som	

deres	egne	ikke	kan,	eller	dem	som	ikke	har	en	konsulent	baggrund,	men	det	begynder	også	at	du	

skal	ind	for	at	de	kan	matche	dine	økonomi	nogenlunde.	så	skal	du	ind	på	et	niveau	hvor	at	dine	

peers	 i	den	virksomhed	har	været	 ledere,	har	haft	bundlinjeansvar	og	 ingen	af	de	dele	har	 jeg	 i	

princippet	haft.	Altså	jeg	er	jo	ikke	leder.	jeg	er	projektleder.	jeg	har	nogle	unge	på	mit	team,	som	

når	jeg	siger	hop,	så	siger	de	hvor	højt.	som	super	gerne	vil	lære,	jeg	skal	ikke	motivere	dem	eller	

noget.	hvor	der	kan	være	en	der	har	ti	års	erfaring	med	at	sidde	i	danske	bank	med	nogle	blåøjede	

damer,	der	skal	 lave	præcis	det	sammen.	Hvordan	motiverer	du	dem,	hvordan	 får	du	dem	til	at	

ændre	deres	arbejdsgang.	Det	er	jo	en	problemstilling	de	sidder	med	meget	oftere.			
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I:	Og	det	er	så	der	man	skifter	til	industrien	

	

Ja	industrien.	Det	er	der	i	hvert	fald	en	del	der	gør.	Der	er	jo	også	nogle	naturlige	frafald.	Du	bliver	

jo	hele	tiden	målt	og	vejet,	så	du	kan	jo	hele	tiden	se	på	et	tidspunkt,	bliver	det	sværere	og	svære-

re	for	mig	eller	bliver	det	næste	som	jeg	skal	 levere	her,	det	er	bare	 ikke	det	 jeg	er	god	til,	eller	

falder	mig	naturligt	eller	trives	med.	og	det	så	er	det	der	er	grundlag	for	at	man	skifter	retning.	Så	

der	er	en	del	ting	der	lige	pludselig	spiller	ind.	Folk	der	har	været	der	har	været.	Dem	der	har	gjort	

det	rigtig	hurtigt	har	måske	været	her	i	4	år	og	de	fleste	har	måske	været	her	en	6	år.		

	

I:	Kunne	du	som	fremtid	se	dig	som	partner?	

	

NEJ!	slet	ikke.		

	

I:	Hvor	det	er	sælger,	hvor	man	får	en	lidt	anden	rolle	lyder	det	som	om.		

	

Lidt	sjov	model.	Du	starter	som	konsulent,	hvor	du	bliver	målt	meget	på	om	du	er	god	til	at	lave	

analyser	så	begynder	folk	lidt	i	kan	du	også	tage	ansvaret	for	en	del	af	projektet.	Yes	det	ser	sådan	

ud,	vi	promoter.	Så	bliver	du	senior	konsulent.	Så	 får	du	noget	ansvar	 for	at	 levere.	 i	 stedet	 for	

enkelte	analyser,	så	har	du	 lige	pludselig	en	pool	af	analyser	du	skal	 levere	og	 lave	en	sammen-

hængende	historie.	hvad	er	ligesom	konklusionen	på	tværs.	Så		bliver	det	nogle	andre	ting,	som	du	

pludselig	bliver	målt	på.	Så	når	du	nærmer	dig	slutningen	af	det	så	okay	kan	vedkommende	også	

det,	Yes	okay	så	prøver	vi	at	lave	en	junior/projektlederrolle,	hvor	vedkommende	får	lidt	ekstra	til	

at	have	nogen	folk	under	sig	og	skal	lige	pludselig	have	ansvaret	under	hele	projektet.	og	hvis	ved-

kommende	viser	talent	for	det,	så	promoter	man	videre.	Så	det	er	hele	tiden	nogle	ny	skills	du	skal	

bygge	på	og	udvise	at	du	kan.	for	at	make	it	or	break	it.	Det	er	det	selvfølgelig	også	til	dels	i	indu-

strien	der	har	du	lederevner.	Kan	du	tænke	strategisk	og	sådan	nogle	ting.	Men	det	er	bare	meget	

tydeligt	her.	Hvor	at,	jeg	hørte	en	engang	der	var	startet	i	en	bankfilial,	han	var	rigtig	rigtig	god	til	

at	producere	kunder	 i	 skranken.	Derfor	blev	 jeg	 forfremmet	 til	 at	 være	 leder	af	dem	der	gjorde	
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det.	Så	 lige	pludselig	havde	han	mindre	med	det	at	gøre	 ikke.	Så	det	er	en	 lidt	anden	 logik	der.	

Men	ja.		

	

I:	Det	er	mere	det	med	at	vi	har	haft	en	antagelse	om	det	her	med	at	konsulentrollen	også	handler	

om	salg	men	den	er	jo	egentlig	meget	anderledes	end	det	og	leverer,	om	der	kan	være	noget	per-

sonlighedsmæssigt	der	gør	at	man	ikke	er	tiltrukket	af	den	sidste	del	og	det	er	jo	faktisk	det	sidste	I	

kan	blive.		

	

Det	tror	 jeg	du	har	ret	 i.	at	der	er	noget	omkring	er	folk	drevet	af	at	skulle	ud	at	sælge.	Jeg	tror	

måske	også	det	er	en	modningsfase.	At	der	er	i	hvert	fald	nogen	der	forklarer	at	det	handler	ikke	

om	at	sælge	det	handler	om	at	få	folk	til	at	købe.	OG		hvad	er	forskellen?	Forskellen	er	lidt	at	du	er	

rådgiver.	Du	står	 ikke	med	en	kuffert	 fuld	af	produkter	så	ultimativt	opnår	du	 jo	 i	den	rolle	som	

rådgiver,	trusted	adviser.	Så	giver	de,	når	de	skal	det	her:	 ’jamen	Christoffer	ham	stoler	vi	på	og	

han	har	hjulpet	mig	før’	og	så	videre,	så	det	projekt	det	ryger	videre	og	derhen	og	de	kan	sammen-

sætte	et	team.	Så	er	der	selvfølgelig	noget	pris	og	alt	sådan	noget	men	det	er	meget	den	måde	det	

kører	på	uden	at	du	skal	ud	at	banke	dørene	ned.	Det	er	mere	i	det	offentlige	kan	man	sige.	I	de	

rigtig	rigtig	store	projekter,	hvor	tingene	kører	i	udbud,	hvor	det	fungerer	sådan.	Men	det	er	stadig	

en	ret	lille	del	af	vores	projekter	der	kommer	ind	der.		

	

Så	jeg	tror	at	vi	er	alle	sammen	sådan	lidt,	uhh	salg	fy	for	satan.	altså,	men	at	der	er	en	helt	natur-

lig	progression	som	er	meget	drevet	af,	er	du	i	stand	til	at	opbygge	et	netværk.	Dem	der	er	junior-

partnere,	eller	dem	vi	kalder	engagement-partners,	det	er	 fandeme	svært,	at	de	skal	gå	 fra	pro-

jektledere,	rigtig	erfarne	projektledere,	til	lige	pludselig	at	gå	til	at	prøve	at	få	den	her	relation	til	i	

højere	grad	bruge	dem	end	partneren.	Eller	hvem	er	det	der	kommer	op	hos	kunden	som	de	skal	

etablere	i	deres	netværk.	hvordan	får	du	det	på	plads.	Der	har	vi	så	heldigvis	en	model	der	tilskyn-

der	at	folk	arbejder	sammen.	hvor	andre	steder	vil	det	være	meget	mere	med	albuerne	

	

I:	Okay,	så	det	kan	gøre	at	det	faktisk	bliver	mere	tiltrækkende	alligevel,	på	den	måde	som	I	har	

sammensat	det?	
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Yes,	så	på	den	måde	er	der	mulighed	for	at	dele	relationen.	Men	det	ændrer	jo	ikke	på,	at	du	ikke	

er	lykkes	med	at	eje	relationen.	Det	er	sådan	lidt	bi	nørd,	hvor	du	når	dertil	at	det	er	der	det	sker.		

	

I:	Nu	er	du	meget	sammen	med	de	unge.	Hvordan	oplever	du,	hvad	driver	dem?	

	

Altså	det	er	meget	det	jeg	tændte	på,	da	jeg	kom	herind.	Det	er	kulturen.	det	er	kollegerne	og	så	

er	det	det,	at	de	lærer	noget.	De	er	jo	sindssygt	ambitiøse	og	nogen	gange	også	i	en	grad	hvor	det	

er	mega	irriterende.	Forstået	på	den	måde,	nå	jeg	har	lavet	det	her,	hvad	skal	jeg	lave	nu.		-	Get	a	

coke.	og	her	mener	jeg	colaen.		

	

Og	det	er	helt	klart	det	de	tænder	på.	De	er	kommet	ind	i	et	miljø	hvor	at	de	kan	løbe	solen	sort,	

hvis	de	vil.		

	

I:	Følte	du	selv	du	var	sådan	da	du	startede	eller	kan	du	mærke	der	er	sket	et	skifte?	

	

Ej	jeg	tror,	sådan	synes	jeg	også	jeg	var	selv.	Jeg	synes	der	er	sket	et	skifte.	og	jeg	ved	ikke	om	det	

er	naturligt,	bare	fordi	man	er	blevet	ældre,	end	dem	som	kommer	ind.	Jeg	syes	de	er	meget	foku-

seret	på	sig	selv.	og	udvikle	sig	selv,	mere	end	forretningen.	og	jeg	tror	hvis	jeg	selv	skal	lommefi-

losofere	lidt	over	det,	så	kan	det	have	noget	at	gøre	med	at	vi	i	dag	er	en	virksomhed	på	250	men-

nesker	hvor	du	er	en	del	af	250	så	det	er	meget	okay	hvad	får	jeg	ud	af	det	her.	Hvor	da	jeg	starte-

de,	var	vi	40.	og	det	var	meget	mere,	når	der	var	et	stort	projekt	så	var	det	jo	nærmest	halvdelen	

af	virksomheden	der	løb	efter	det	ikke.		

	

I:	Så	der	har	også	været	en	lidt	anden	fællesskabsfølelse	dengang?	

	

Helt	klart,	helt	klart.	men	de	er	drevet	meget	af	de	miljø	de	er	kommet	ind	i.	De	synes	det	er	super	

fedt.	Og	de	er	jo	også	alt	er	jo	første	gang	for	dem	ikke.	altså	det	er	også	det	der	er	fedt	ved	at	ha-

ve	dem	med.	De	er	super	taknemmelige	 ikke.	Vi	plejer	at	have	en	årlig	tur,	hvor	alle	kontorerne	

mødes	i	Båstand,	og	har	to	dage	der.	Det	er	jo	første	gang	for	dem	og	de	synes	jo	det	er	det	fede-
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ste	 i	 verden.	og	kører	bare.	og	 for	os	andre	har	vi	måske	prøvet	det	 fem-seks	gange	men	synes	

stadig	det	er	sjovt,	men	har	det	mere	den	der	med,	argh	maden	var	ikke	så	god.		

	

I:	Så	selv	om	de	er	selvcentrerede,	så	kan	de	også	godt	have	ydmyghed	omkring	det	de	får.		

	

Ja,	præcis.	præcis.		

	

Det	er	en	bevidst	strategi	fra	vores	side.	I	skal	prøve	at	tage	den	der	big	blue.	Hvor	man	ligesom	

har	prøvet	at	skrive	ned.	Hvad	er	det	vi	vil.	Men	også	meget	på	people.	I	bund	og	grund	har	man	

en	ambition	om	ligesom	at	være	et	hus,	og	ikke	ser	det	som	et	trinbræt,	men	også	som	en	lang-

tidskarriere.	

	

I:	Det	er	måske	faktisk	noget	af	det	I	er	lykkedes	med	i	den	her	branche,	der	ellers	har	det	svært	

med	at	holde	på	folk.		

	

Yes.	men	helt	klart.	Og	du	kan	sige	at	det	man	kan	gøre	på	lang	sigt.	Det	man	kan	sige	er	at	om-

vendt	har	vi	også	en	strategi	hvor	vi	gerne	vil	kæmpe	især	nogle	af	de	amerikanske	konsulenthuse	

og	det	betyder	jo	så	også	at	vi	kan	ikke	levere	et	halvt	produkt,	altså	vi	skal	meget	levere	på	sam-

me	niveau	som	dem.	Så	hvordan	 får	du	det	 til	at	hænge	sammen	med	en	ambition	om	at	være	

sustainable	og	have	fokus	på	worklife	balance.	Vi	har	bare	fokus	på	det.	Og	vi	prøver.	Hvilket	nok	

er	en	modsætning	til	nogle	af	vores	konkurrenter.		

	

Vi	har	skullet	tiltrække	folk.	og	uden	at	have	et	globalt	anerkendt	brand	og	derfor	har	man	ligesom	

skulle	positionere	sig	selv,	som	vi	kan	tilbyde	dig	den	samme	læring.	Vi	kan	også	tilbyde	dig	at	ar-

bejde	med	nogen	af	de	samme	problemstillinger	og	kunder.	vi	har	ikke	et	globalt	anerkendt	navn,	

til	gengæld	kan	vi	noget	andet.	og	så	har	vi	også	en	ret	stærk	tro	på,	at	den	måde	vi	tænker	om	

vores	medarbejdere	på	internt	bliver	også	afspejlet	i	den	måde	vi	arbejder	sammen	på	med	vores	

kunder	på.	Noget	af	det	feedback	vi	får	hvor	det	lykkes	ret	godt	er	at	kundernes	medarbejdere	og	

her	tænker	jeg	ikke	nødvendigvis	på	CEO,	dem	på	daglig	basis	og	imellem	møderne	at	de	trives	ret	
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godt	med	at	arbejde	med	os.	 Så	er	der	 selvfølgelig	nogen,	der	kan	være	nogle	 tosser.	men	hvis	

man	kigger	sådan	bredt,	så	tror	vi	lykkes	ret	godt	med.		

	

I:	Det	er	vel	også	noget	af	det	der	gør	at	man	får	projekterne	igen?		

	

Præcis.	Du	skaber	en	referenceramme.	CEO’en	taler	 jo	også	med	sine	medarbejdere	og	hvis	han	

skal	holde	på	sine	medarbejdere	og	hvis	der	så	kommer	nogen	ud	hver	gang,	der	vælter	en	afde-

ling.	Og	de	synes	det	er	ganske	forfærdeligt,	så	det	er	super	vigtigt.	Den	er	ret	holistisk,	som	den	

skal	tænkes.		

	

Vi	lægger	også	meget	energi	i	det	i	rekrutteringen.	er	det	her	en	vi	kan	sende	ud	til	en	kunde.	fordi	

efterhånden	har	fået	etableret	det	med	de	studerende,	så	ser	jeg	jo	mange	af	dem	der	søger.	Vi	

har	efterhånden	fået	opbygget	et	navn,	så	vi	kan	tiltrække	nogle	af	de	aller	bedste	fra	CBS,	men	

der	er	også	nogle	af	dem.	du	er	simpelthen	for	selvcentrerede	altså.	Du	vil	kun	have	fokus	på	dig	

selv,	hele	vejen	op.	du	vil	være	ulidelig	at	arbejde	sammen	med.		

	

Vi	kalder	det	lufthavnstesten.	Gider	du	at	sidde	i	lufthavnen	med	den	her	person.	og	det	her	skal	

altså	også	være	opfyldt	for	at	det	nytter	ikke	at	det	er	de,	men	du	så	ikke	leverer	på	de	andre	pa-

rametre.	der	er	selvfølgelig	nogle	hygiejnefaktorer	du	skal	leve	op	til	og	så	kommer	mere	person-

ligheden.	
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Transskriberet	interview	–	Markus,	K1	

Bilag	17	

Jeg	er	ansvarlig	for	alt	for	alt	vores	employer	branding	i	Danmark.		

	

I:	Vi	vil	gerne	vide	lidt	om	dig,	så	hvis	du	starter	med	at	fortælle	lidt	om	dig	selv?		

	

Yes,	vi	starter	sådan	relativt	langt	tilbage.	Jeg	har	gået	på	handelsskolen	i	Kolding	og	synes	det	var	

super	sjovt.	Valgte	det	bevidst	fordi	der	var	mange	af	de	der	gymnasiefag	som	jeg	ikke	synes	var	

helt	så	spændende	i	virkeligheden,	som	økonomi,	markedsføring,	finansiering	osv.	Så	det	læste	jeg	

og	synes	det	var	super	spændende	og	have	gode	undervisere	der	prikkede	til	mig	og	sagde	at	de	

synes	 jeg	skulle	overveje	at	 læse	videre.	Så	tog	 jeg	til	Aarhus	og	 læste	en	 international	bachelor	

med	en	masse	internationale	studerende	og	alt	foregik	på	engelsk.	Og	så	læste	jeg	jo	bacheloren	

der	og	have	sådan	lidt	studiejob	forskellige	steder	bl.a.	på	et	ejendomsfirma	hvor	jeg	sådan	lidt	var	

en	 executive	 assistant	 eller	 højre	 hånd	 for	 finansdirektøren,	 hvor	 jeg	 prøvede	 at	 værdiansætte	

ejendomme.	Det	gik	ret	godt	og	han	syntes	helt	klart	jeg	skulle	gå	ind	i	sådan	et	revisionshus..	E&Y,	

PWC	osv.	Men	det	var	jo	ikke	som	bachelorstuderende...	det	kunne	da	godt	være,	men	det	kunne	

også	godt	være	der	var	mange	andre	ting	jeg	synes	kunne	være	sjovt.	Og	så	startede	jeg	på	kandi-

daten	og	der	blev	slået	et	mentorprogram	op	på	et	tidspunkt	og	jeg	kiggede	på	de	forskellige	profi-

ler	og	der	var	kun	én	der	kunne	være	interessant	og	så	søgte	jeg	det	og	så	ringede	de	og	sagde	at	

de	gerne	vil	have	mig	i	deres	team.	Han	havde	læst	det	samme	som	jeg	havde	læst	på	min	kandi-

dat	og	det	viste	sig	så	at	han	arbejdede	i	K1		og	var	super	cool,	så	ham	havde	jeg	sådan	et..	vi	star-

tede	sådan	et	mentor	forløb.	Og	da	jeg	havde	læst	et	års	tid	på	FIL,	så	tænkte	jeg	okay,	jeg	holder	

ikke	til	at	læse	halvandet	år	mere,	så	der	begyndte	jeg	at	søge	internships	forskellige	steder	i	for-

skellige	konsulenthuse,	banker,	virksomhed..	alt	fra	Lego	til	Danske	Bank	til	Vestas	til	Carlsberg.		

	

I:	Var	det	med	vilje	at	du	søgte	forholdsvist	store	virksomheder?		

	

	Ja,	for	det..	jeg	kendte	nogle	de	steder.	Plus	der	var	flere	af	dem	der	havde	graduate	programmer	

på	det	tidspunkt.	Så	det	gjorde	jeg	og	jeg	var	rundt	og	snakke	med	en	masse	forskellige.	Jeg	har	

altid	 deltaget	 på	 en	masse	 af	 de	 der	 employer	 branding	 events	 og	 deromkring	 var	 der	 ikke	 så	
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mange	i	Aarhus.	Så	søgte	jeg	nogle	forskellige	internships	og	fik	tilbudt	nogle..	Novozymes,	danske	

bank,	men	jeg	synes	ikke	det	var	helt	det..	fordi	det	var	meget	lagt	op	på	at	nu	var	du	intern	og	så	

får	du	en	kontrakt	og	så	var	det	det.	Det	var	meget	fedt	som	internships,	men	det	var	ikke	noget	

jeg	gad	kunne	jeg	ligesom	se,	men	det	ville	give	noget	fed	erfaring	og	altså..	også	tjene	en	god	skil-

ling	de	 fleste	af	de	her	 steder.	Så	 søgte	 jeg	hos	de	amerikanske	huse	 fordi	K1	 ikke	havde	noget	

internships	på	det	tidspunkt,	så	blev	vi	enige	om	at	det	nok	var	det	tætteste	jeg	kunne	komme	på.	

Søgte	 der	 og	 kom	 til	 partnersamtale	 begge	 steder,	men	man	 skal	måske	 have	 en	 god	 dag..	 Jeg	

havde	hvert	fald	en	decideret	dårlig	dag	det	ene	sted	og	det	andet	sted	var	de	tilfredse	men	havde	

nogle	andre	der	havde	gjort	det	bedre	og	sagde	at	jeg	endelig	skulle	søge	igen	når	jeg	var	færdig..	

måske	tage	til	udlandet..	Og	så	 ...	det	var	 tidligt	på	 foråret	og	så	 tænkte	 jeg	at	 jeg	måske	skulle	

tage	noget	summer	school	og	tog	to	 fag	over	sommerferien	 fordi	så	var	der	 ligesom	tid	til	hvad	

end	det	så	ville	være..	om	det	så	bare	var	at	undervise	en	hel	masse	og	tjene	kassen	eller	have	et	

studiejob	hvor	man	mere	eller	mindre	kunne	arbejde	fuldtid.	Og	så	i	slutningen	af	maj	så	slog	K1		

alligevel	et	internship	op	og	så	søgte	jeg	det	og	det	var	meget	brat.	jeg	havde	en	uge	fra	min	ek-

samen	i	Aarhus	til	jeg	skulle	starte	her,	så	der	var	jeg..	det	fik	de	så	fikset	så	det	kunne	passe	ind.	

Så	var	jeg	til	interview...	mandag...	Novozymes	havde	inviteret	mig	ind	til	samtale	om	fuldtidsjob..	

anyhow,	jeg	havde	tre	samtaler	den	uge.	én	hos	K1,	én	hos	Novo	og	så	havde	jeg	en	partnersamta-

le	hos	K1	og	skulle	flyve	til	London	lørdag	fra	Billund.	Så	ringede	de	efter	partnersamtalen	lige	da	

jeg	var	kommet	af	toget	at	jeg	havde	fået	det	og	de	ville	sende	en	kontrakt	osv.	Så	det	var	mega	

fedt	for	så	skulle	de...	Så	skulle	jeg	starte	første	september	og	så	var	jeg	færdig	i	London..	Ja,	og	så	

startede	jeg	som	intern	der..	eller	her..	første	september	og	det	gik	rigtig	godt,	det	var	super	sjovt.	

Der	er	mega	fedt.	noget	helt	andet	end	at	være	studerende,	men	der	var	også	en	meget	karakteri-

stiks	kultur	og	der	følte	jeg	mig	godt	til	rette.	De	ting	jeg	tror	på	og	som	måske	ikke	rent	faktisk	var	

klar	over	som	studerende,	men	kan	se	at	det	har	været	et	utroligt	godt	match	for	mig.		

	

I:	Hvad	er	det	for	nogle	karakteristiske	ting?	Nu	siger	du	kulter	og..		

	

Jeg	har	det	ikke	sådan	super	godt	i	hierarkier	og	regler	og	bureaukrati.	Det	tror	jeg	ikke	så	meget	

på.	Det	tænder	mig	rimelig	meget	af.	Helt	grundlæggende	bare	lavet	uden	for	en	eller	anden	for-

udsætning	om	at	mennesker	 hverken	 er	 civiliseret	 eller	 intelligente.	Det	 har	 jeg	 det	 bare	 svært	
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med	fordi	du..	Tenure	har	jeg	det	også	svært	med.	Fordi	du	har	været	et	sted	i	mange	år	betyder	

det	ikke	du	er	super	god.		

	

I:	Ja,	og	det	var	anderledes	her?		

	

Ja,	det	følte	jeg.	Jeg	følte	det	var	sådan	lidt,	uden	at	drage	alt	for	mange	fodbolddialoger.	Det	er	

sådan	lidt	den	her,	hvis	du	er	god	nok	så	er	du	gammel	nok,	så	får	du	mere	ansvar.	Hver	eneste	

gang	du	viser	at	du	kan,	så	får	du	mere	ansvar.	Ikke	bare..	jeg	tror...	det	er	et	eller	andet	i	at	det	er	

relativt	entreprenant	sted	og	vi	vokse	meget.	Jeg	tror	vi	er...	hvad	var	vi	dengang..	150	eller	sådan	

noget...	vi	startede	syv	det	år	jeg	startede	fuldtid	og	året	efter	startede	de	40,	så	der	er	bare...	alt-

så	man	er	er	ikke	bare	konsulent	der	skal	med	på	projekter,	man	skal	også	være	med	til	at	bygge	

den	her	civilisation.	Man	er	med	og	man	har	en	indflydelse.	Allerede	som	intern	var	jeg	med	til	at	

levere	inputs	til	vores	strategi.	Jeg	kender	ingen	steder	hvor	man	spørger	studentermedhjælperne,	

hvad	tænker	i	om	vores	strategi	?	Og	man	får	 lov	til	at	 levere	noget	og	præsentere	det	for	part-

nerne.	Så	der	er	jo	hele	vejen	rundt	i	virkeligheden.	Folk	er	jo	super	dygtige	og	det	er	mega	spæn-

dende	at	arbejde	så	det	skal	man	jo	ikke	glemme.	Det	kan	nogle	gange	godt	undlades	at	italesæt-

tes	ret	meget	fordi	det	jo	er	det	andet	der	er	det...	noget	af	det	mere	differentierende.	Men	der	er	

jo	en	eller	anden	naturlig	tiltrækningskraft	i	meget	af	det...	det	vi	laver...	det	at	afregne	med	CEOs	

og	seniorfolk	 i	nogle	super	spændende	virksomheder	om	de	så	er	store	eller	små,	børsnoterede	

eller	ejet	af	en	kapitalfond.	Få	lov	at	arbejde	med	dem	og	super	spændende	mennesker.	

	

I:	Så	mange	forskellige	virksomheder	i	virkeligeligheden?		

	

Ja,	og	mange	kulture	og	mange	 forskellige	måder	at	gøre	 ting	på.	Hvad	er	det	der	virker,	havde	

virker	ikke,	hvad	hvis	jeg	skulle	være	CEO	et	sted.	Hvad	ville	jeg	så	tage	med	og	hvad	ville	jeg	ikke.	

Når	man	har	været	en	del	steder	som	jeg	har	efterhånden	så	begynder	man	at	havde	nogle	indtryk	

og	erfaringer	som	man	kan	spille	andre	steder.	Jeg	har	prøvet,	ikke	vi,	men	jeg	har	prøvet	at	lavet	

det	og	det	og	det	virker	super	godt.	Du	kan	ringe	til	ham	her	og	han	kan	så	fortælle	mig	X,Y,Z.		

	

I:	Hvor	lang	tid	er	der	så	gået	siden	du	startede	dit	internship	og	så	til	nu?	
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Der	er	gået	4,5	år.	Fik	internship	på	et	halvt	år	og	så	en	mundtlig	kontrakt.	Det	var	lige	på	ryggen	af	

at	der	havde	været	nogle	svære	år	i	konsulentbranchen,	hvor	folk	havde	givet	lidt	for	mange	kon-

trakter	ud.	Vi	blev	enige	om	eller	jeg	blev	anbefalet,	hvilket	jeg	faktisk	synes	er	ret	cool	at...	han	

sagde:	’Markus,	nu	går	du	ud	og	tager	til	alle	de	events	du	kan	med	vores	konkurrenter	for	jeg	vil	

være	100%	sikker	på	at	det	er	her	du	vil’.	Og	det	var	jeg	100	%	sikker	på,	men	det	han	ligesom	var	

klar	at	sende	mig	i	armene	på	alle	konkurrenterne	...	at	skubbe	mig	i	armene	på..	Det	gjorde	mig	

endnu	mere	sikker	på	at	det	var	det	det	skulle	være.	Nogle	der	tror	så	meget	på	deres	koncept	at	

de	er	klar	til	det.	Det	er	fandeme	cool.	Der	er	et	eller	andet	i	det	der...	det	kender	jeg	ingen	andre	

der	ville	gøre.	Jeg	havde	meldt	mig	til	events.	Og	var..	til	sådan	lidt..	jeg	havde	været	til	sindssygt	

mange	events,	så..	det	gjorde	jeg	så	var	jeg	sådan	lidt	tilknyttet	som	studentermedhjælper	mens	

jeg	skrev	mit	speciale	og	startede	jeg	der	i.	

	

I:	Hvad	så	i	dag.	Nu	er	du	så	fuldtidskonsulent.	Hvordan	ser	din	arbejdsdag	ud?	Nu	kunne	jeg	forstå	

at	det	kan	være	meget	forskelligt?		

	

Det	er	mega	forskellige	og	afhængig	af	projekt	og	kunde	og	tidspunkt	i	projektet.	Så..	jeg	ville	fak-

tisk	ikke	rigtig	kunne	beskrive	en	normal	arbejdsdag.	Det	jeg	bruger	min	tid	på	i	løbet	af	sådan	et	

projekt.	Jeg	blev	projektleder	i	november,	start	december	det	er	at	drive	projektledelse,	koordine-

re,	drive	problemlæsning,	 lave	slides,	give	opgaver	til	yngre	konsulenter,	sidde	med	dem	og	give	

dem	sparing,	det	kan	være	interviews,	der	er	en	del	møder,	hver	eneste	gang	vi	er	et	eller	andet	

sted	så	er	fordi	der	skal	ske	en	forandring	og	de	eneste	der	kan	skabe	forandring	er	mennesker.	Så	

det	bruger	jeg	meget	tid	på.	At	styre	hele	stakeholder	billedet,	sørge	for	de	er	informeret,	få	deres	

inputs,	sørge	for	de	er	enige,	så	få	involveret	en	partner.	Der	er	typisk	en	engagement	partner,	så	

er	der	nogle	projektledere,	og	så	er	der	konsulenter.	Jeg	sørger	for	leverancer,	så	vi	ligesom	ram-

mer	pladen.	Det	er	jo	typisk	nogle	der	enten	er	eksperter	i	den	opgavetype	vi	løser	som,	segmen-

tering,	strategi,	indkøb...	masser	af	forskellige	ting.	Eller	er	eksperter	i	branchen	eller	den	virksom-

hed.	Det	kan	være	Carlsberg	eller	Danske	Bank	eller	Mærsk.	Så	jeg	sørger	for..	min	opgave	er	så	at	

få	trukket	al	deres	ekspertviden	ud	og	sørger	for	at	få	dem	bragt	i	spil	på	den	rigtige	måde.	Hvis	vi	

arbejder	for	Danske	Bank	på	et	eller	andet	stort	projekt,	så	har	jeg	måske	dialogen	med	dem	lige	
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neden	under.	Det	kan	sagtens	være	jeg	sidder	med	i	nogle	ting	og	fremlægger	nogle	ting,	men	det	

er	partnerne	der	har	dialogen.		

	

I:	Er	du	med	i	salgsprocesser?		

	

Ja,	det	begynder	man	så	småt	at	være.	Det	opstår	jo	ud	af	at	man	har	lavet	eller	andet	projekt	og	

snakker	med	nogle..	vi	sidder	jo	typisk	hos	kunder	tre	til	fire	dage	om	ugen.	Der	var	jeg	selvfølgelig	

også	med,	men	det	er	ligesom...	normal,	kan	man	sige.	Så	kommer	man	jo	relativt	tæt	på	dem	og	

får	nogle	input	på	ting	der	fungere	eller	ikke	funderer.	Det	kan	også	være	at	man	har	lavet	tre	pro-

jekter	i	træk	for	dem	samme	kunde	og	kan	se	at	de	bare	er	super	dårlige	til	at	lede	projekter.	Så	

kan	man	se,	okay	det	kan	være	man	skal	hjælpe	dem	med	det,	fordi	man	kan	se	at	det	skaber	su-

per	meget	værdi	så	finder	man	ud	af,	hvem	er	det	som	er	interesseret	i	det,	eller	har	vi	nogen	som	

vi	har	lavet	projektet	for	tidligere	som	kan	være	sponsorer	for	os	over	for	dem.	Den	anden	er	at	

man	har	arbejde	på	et	eller	andet	hvor	der	er	et	naturligt	næste	skridt	hvor	man	snakker	om	hvor	

meget	de	kan	løfte	selv	og	...		

	

I:	Så	nogle	relationer	der	er	i	forvejen	som	i	bygger	videre	på?	

	

Ja,	eller	nogle	der	er	skabte	i	løbet	af	projektet	i	hvert	fald.	Men	det	er	jo...	det	begynder	så	småt	

når	man	er	projektleder.	Jeg	tror	at	man	bliver	mere	involveret	end	man	måske	normalt	er.	Det	er	

meget	drevet	af	tilfældigheder.	Der	har	været	nogle	store	projekter	hvor	det	har	været	meget	na-

turligt	at	det	skulle	køre	videre.	Det	er	noget	man	vil	blive	evalueret	mere	og	mere	på,	 jo	mere	

senior	man	bliver.		

	

I:	Så	i	har	mange	kasketter	på	som	konsulent.	Er	der	en	rolle	du	foretrækker?	Er	det	nogle	du	må-

ske	tænker	at	du	helst	vil	udenom?	

	

Nej,	det	synes	jeg	egentlig	ikke.	Det	er	relativt	fast	defineret	hvad	der	er	man	skal	når	man	er	pro-

jektleder	og	konsulent	osv.	Det	er	klart	at	der	kan	være	forskellige	projekttyper.	Nogle	der	er	me-

get	analysetunge	og	nogle	der	er	mere	procesorienteret	 i	virkeligheden.	Hvor	det	er	mere	work-
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shops	og	interviews.	Det	har	sgu	lidt	sin	charme	begge	dele.	Kva	min	baggrund	synes	jeg	jo	det	er	

super	sjovt	at	lave	finansielle	analyser,	sidde	med	tallene	og	lave	analyse	på	baggrund	af	det.	Det	

er	jo...	det	giver	ikke	mening	at	det	er	mig	som	projektleder	der	sidder	med	de	detaljeret	analyser.	

Så	tror	jeg	der	er	nogle	konsulenter	der	vil	synes	at	det	ikke	er	særlig	sjovt.	Det	er	det	eneste	som	

på	et	eller	tidspunkt	gik	op	for	mig	at	det	er	sidste	gang	jeg	sidder	med	et	kæmpe	stort	Excel	do-

kument,	som	jeg	jo	nyder.		

	

I:	Synes	du	det	er	lidt	ærgerligt	at	du	ikke	får	lov	til	det	mere	fordi	du	stiger	i	graderne	og	får	nogle	

andre	opgaver?		

	

Ja,	men	jeg	tror	lige	der..	er	det	nok	lidt	svært	at	se	hvor	sjovt	det	egentlig	var	at	være	projektle-

der,	men	det	har	været	overraskende	sjovt.	Jeg	vil	sige	at	hvis	man	synes	det	er	sjovt	at	være	kon-

sulent...	det	er	sgu	bare	som	om	at	det	bliver	kun	sjovere.	Det	er	min	oplevelse	 i	hvert	 fald.	 Jeg	

bliver	mega	motiveret	af	at	se	andre	mennesker	udvikle	sig	og	motiveres	meget	af	at	hjælpe	dem	

på	deres	rejse	og	se	dem	performe	rigtig	godt	og	få	ros.	Det	er	jo	bedre	end	selv	at	få	det	i	virke-

ligheden.	På	den	måde	tænker	jeg	at	det	at	være	projektleder	ligger	ret	godt	til	mig	for	jeg	har	et	

stort	planlægger	og	struktureringsgen	i	mig.	På	den	måde	er	der	bare	nogle	andre	ting	der	ligesom	

har	taget	over.	Så	engang	imellem	er	man	jo	som	projektleder	på	et	projekt	hvor	sådan	noget	skal	

laves	og	der	vælger	man	så	at	involvere	sig	lidt	mere.	Det	er	mig	der	fordeler	opgaverne	og	så	kan	

man	 jo	 give	markant	 bedre	 sparing	 til	 vedkommende	der	 så	 sidder	med	den.	 Jeg	 har	 prøvet	 at	

bygge	kæmpe	Excel	modeller	og	synes	det	er	super	sjovt	og	derfor	har	man	også	brugt	lidt	ekstra	

tid	på	lige	at	få	det	til	at	spille	helt.	Så	skal	man	jo	bare	vænne	sig	til	at	man	er	den,	altså	når	man	

er	konsulent...	så	længe	du	bare	har	leveret	din	opgave	og	gjort	det	godt	så	er	det	jo	godt.	Hvor-

imod	jeg	kan	godt	levere	min	opgave	godt	og	lave	en	god	leverance,	men	hvis	ikke	kunden	er	enig	i	

at	det	er	det	rigtige	at	gøre	eller	hvis	der	sker	et	eller	andet	organisatorisk	der	gør	at	de	er	mega	

frustrerede	så	går	det	 jo	også	ud	over	hvor	godt	de	kan	absorbere	og	så	skal	man	 jo	 forsøge	at	

strukturer	sin	kommunikation	og	sit	projekt	efter	det.		

	

I:	Så	man	bliver	hele	tiden	vejet	vurderet	som	konsulent?	Føler	du	dig	presset	af	det	eller	hvordan	

?	
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Overhovedet	ikke.	Jeg	har	det	super	godt.	Det	der	normalt	presser	mennesker	det	er	hvis	de	ikke	

ved	hvad	de	er	oppe	imod.	Der	er	fuldstændig	transparens	omkring	hvad	der	er	man	skal	kunne.	

Hvad	er	det	for	nogle	kritikere	man	er	oppe	imod,	hvad	er	en	god,	middel	god,	rigtig	god	perfor-

mance...	hvad	er	ikke	tilfredsstillende	givet	der	hvor	du	nu	engang	er.		

	

I:	Så	man	har	hele	tiden	noget	at	gå	efter?		

	

Fuldstændig.	Det	er	fuldstændig	transparent	hvornår	du	er	klar	til	at	blive...	til	at	tage	det	næste	

skridt	fra	konsulent	til	senior	konsulent.	Og	det	giver	sådan	en	eller	anden	ro	for	det	tager	meget	

af	det	der,	hvad	man	ellers	vil	opleve,	det	politiske	spil	med	at	du	skal	være	venner	med	ham	her	

for	han	har	noget	at	sige	omkring	forfremmelse	og	sådan.	Det	betyder	også	at	sådan	noget	som	

lønforhandling	som	der	er	mange	der	kan	være	lidt	presset	over.	Det	har	vi	ikke.		

	

I:	Det	er	bare	bestemt	alt	efter...		

	

Ja,	det	er	det.	Så	er	der...	vi	har	for	hvert	trin	i	karrieren	steps.	Man	går	fra	learner	til	delivering,	så	

mastering,	så	kan	det	ligesom	gå	videre.	Så	det	er	ligesom	tre	steps	inden	for	det	at	være	konsu-

lent	på	de	der	14	eller	20	parametre.	Og	så	...	ja,	og	det	er	det	der	bestemmer	de	løntrin,	men	det	

er	der	bestemmer	hvad	man	får	i	løn	og	det	er	fuldstændigt	transparent.	Det	står	på	vores	intra-

net,	hvad	får	man	i	løn	når	man	starter	og	hvad	får	man	når	man	er	på	sidste	step.	Partnerlønnin-

gerne	er	lidt	anderledes	struktureret	så	der	giver	det	ikke	lige	så	meget	mening	at...		

	

I:	Så	det	giver	måske	en	form	for	ro	at	man	allerede	ved	når	man	starter	hvad	man...		

	

Ja,	ja.	Jeg	ved	når	jeg	starter	på	40	eller	sådan	noget	og	slutter	så	på	eller	andet..	125	eller	sådan	

noget.	Det	er	ligesom	lønrejsen	de	næste	x	antal	år,	og	så	er	der	altså	alt	afhængig	af	din	perfor-

mance	ift.	om	man	har	leveret	bedre	end	forventet,	det	bliver	holdt	op	imod	tre	ting;	projekt,	om	

du	har	hjulpet	med	at	bygge	vores	firma	op,	som	kan	være	alt	fra	at	være	den	der	arrangere	fre-

dagsbar	til	employer	branding	som	jeg	har	gjort.	Det	kan	være	noget	akademi..	masse	forskelige	
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ting.	Det	sidste	er	hvor	godt	man	lever	op	til	vores	værdier.	Er	der	konkrete	eksempler	på	at	man	

har	udvist	followership,	eller	fokus	på	diversity.	Det	bliver	ligesom	vejet	sammen	hvor	din	mentor	

går	ind	...	vi	har	to	interviews	om	året	hvor	alle	partnere	og	engangement	partnere	er	til	evalue-

ring	af	managers	og	så	er	alle	managers	og	også	til	evaluering	af	konsulenter.	Så	bruger	man	alt	

efter	om	der	er	meget	at	diskutere	eller	ikke	så	meget	et	par	minutter	eller	et	kvarter	på	hvordan	

synes	de	det	er	gået	til	sidst.	Hvordan	har	projekterne	gået	hvordan	synes	de	der	er	gået	det	sidste	

års	 tid,	 hvordan	 har	 projekterne	 været,	 hvordan	 har	 du	 bygget	 civilisationen	 	 og	 udlevet	 vores	

værdier.	Så	får	man	en	score	på	1-4	som	bestemmer	hvad	man	får	i	bonus.	Når	man	er	på	4	så	får	

man	tre	måneders	løn	hvis	du	får	1	så	får	du	en	halv.		

	

I:	Så	kan	man	sige	at	det	her	med	at	du	bliver	målt	og	der	er	transparens	har	en	positiv	effekt	på	

din	præsentation?		

	

Ja,	sindssyg	positiv.	Det	har	jo	en	super	god,	ikke	bare	for	min	motivation	men	også	for	hvad	det	er	

for	en	kultur	der	er.	Det	betyder	jo	at	så	længe	du	bare	gør	det	godt	nok,	jamen	så	er	det	ligegyl-

digt	at	hende	eller	ham	ved	siden	af	dig	som	du	startede	sammen	med	gør	det	godt	eller	mindre	

godt.	Det	er	en	måden	at	undgå	spidse	albuer	Det	har	også	noget	at	gøre	med..	jeg	tror	vi	plejer	at	

kalde	det	spanden,	vores	karriere	model.	Den	er	meget	mere	ensartede	end	pyramiden	som	man-

ge	af	vores	konkurrenter	kører.	Vi	har	ret	mange	konsulenter,	af	dem	er	der	kun	nogle	få	der	kan	

blive	senior	og	endnu	færre	der	kan	blive	projektledere.	Og	måske	kun	1	ud	af	et	batch	på	100	og	

nogle	der	bliver	partnere	og	det	gør	jo	at	det	er	super	vigtigt	at	positionere	dig	godt.			

	

	

I:	Så	i	bliver	f.eks.	også	belønnet	for	at	hjælpe	hinanden?	F.eks.	ved	videndeling?	

	

Ja,	og	jeg	bliver	jo	som	projektleder.	Jeg	bliver	evalueret	af	partneren	på	projektet,	men	jeg	får	jo	

også	feedback	af	dem	under.		

	

I:	Det	vægter	også?	
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Ja,	det	gør	det.		

	

I:	Og	det	gør	måske	også	at	du	har	lyst	til	at	hjælpe..	altså	ikke	kun	hjælpe	dem	der	kan	hjælpe	dig.		

	

Ja,	jeg	får	også	feedback	af	dem	og	det	er	nogle	gange	mere	vigtigt	end	feedbacken	fra	dem	over.	

Så	det	at	have	den	her	åbne	kultur	hvor	man	spare	med	hinanden	på	kryds	og	tværs	i	virkelighe-

den.	Giver	feedback.	Det	er	...	Det	træner	vi	også	en	del,	for	det	er	jo	svært	første	gang	som	helt	

ny	konsulent	og	skal	give	det	til	en	partner.	Så	der	er	sådan	helt	en	fast	template	for	hvordan.	Så	

man	starter	altid	med	at	det	er	partneren	eller	projektlederen	der	giver	feedback	først	og	så	om-

vendt.	 Så	 sender	 konsulenterne	 så	min	 upwards	 feedback	 til	 partnerne	 så	 vi	 kan	 se	 hele	 vejen	

rundt.	Så	det	der	med	at	have	transparens	og	at	det	er	fuldstændigt	klart	hvad	man	bliver	målt	på	

og	så	et	system	hvor	der	er	plads	til	at	hvis	man	ellers	synes	det	er	sjovt	og	man	gør	det	fornuftigt	

så	er	der	plads	til	dig	ligeså	længe	du	har	lyst	i	princippet.	Det	gør	at	der	ikke	er	så	meget	spidse	

albuer	og	ikke	så	meget	politisk	fnidder.	Så	kan	du	gøre	det	der	er	bedst	for	dig	selv,	partneren	og	

projektet.		

	

I:	Kan	du	definere	hvad	motivation	betyder	for	dig	 i	en	arbejdskontekst	hvis	vi	antager	at	der	er	

flere	 forskellige	definitioner?	Hvad	er	det	 første	der	kommer	op	når	du	hører	ordet	motivation?	

For	dig	personligt?	Er	der	nogle	nøgleord	der	popper	op?	

	

Helt	grundlæggende	så	er	det	der	motiverer	mig	det	at	se	ting	vokse,	om	det	er	mig	selv,	nogle	

andre,	en	virksomhed,	min	datter.	Det	er	sådan	helt	grundlæggende	præmis	på	en	eller	andet	må-

de,	hvert	fald	for	mig.	For	hvad	er	det	livet	handler	om.	Det	at	se	andre	mennesker	vokser	er	jo	en	

enorm	glæde.		

	

I:	Det	at	du	er	med	til	at	skabe	den	udvikling?		

	

Ja,	se	andre	lykkes	gør	mig	enormt	glad.	Jeg	er	jo	en	sucker	for	ros,	så	det	motiverer	mig	og	derfor	

det	at	blive	evalueret	tit	hænger	meget	godt	sammen	med	det	kan	man	sige.	For	jeg	skulle	også	
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gerne	have	at	vide	hvis	det	ikke	er	særligt	godt	Så	er	jeg	nok	en	af	de	typer	som	hvis	jeg	får	et	eller	

andet	at	vide,	så	skal	jeg	fandme	også	vise	dem.		

	

I:	Så	det	kan	faktisk	motiverer	dig	endnu	mere?		

	

Ja,	og	det	er	der	nogle	af	de	partnere	jeg	arbejder	med	i	øjeblikket	som	har	knækket	koden	på,	så	

selvom	de	synes	jeg	gør	det	godt	på	nogle	områder,	så	hvis	det	er	der	de	synes	jeg	kan	udvikle	mig	

mest,	så	får	jeg	en	lidt	hårdere	evaluering	som	gør	at	jeg	tænker;	det	skal	der	bare	ikke	stå	næste	

gang.	Det	er	meget	sjovt	og	de	kan	jo	ikke	gøre	det	tre	projekter	i	streg,	men	nogle	gange	kan	de	

godt	lige	trykke	på	knappen.		

	

I:	Hvad	med	sådan	noget	som	lønforhold?		

	

Det	er	på	et	rimeligt	attraktivt	niveau	kan	man	sige.	utroligt	attraktivt,	så	derfor	er	det	bare	sådan	

en..	Når	man	starter	på	40	og	slutter	på	125	efter	7	år	eller	hvor	længe	det	nu	tager...	plus	bonus-

ser	så.		

	

I:	Så	det	er	ikke	sådan	at	du	tænker	når	du	er	gået	fra	et	løntrin	til	et	andet	der	så	er	højere	at	det	

har	motiveret	dig	mere,	fordi	det	er	så	højt	i	forvejen	at	det	lidt	er	det	samme?		

	

Det	vil	jeg	ikke	sige..	Jeg	er	også	rimelig	drevet	af	det,	for	jeg	kan	se	at	det	giver	mig	nogle	familie-

friheder	som	jeg	ellers	ikke	ville	have	haft.	Jeg	kommer	fra	en	familie	hvor	jeg	har	fire	yngre	søstre	

og	hvad	skal	man	sige..	mine	forældre	er	ingeniør	og	min	mor	sygeplejerske	så	vi	har	haft	en	helt	

almindelig	indkomst,	men	bare	været	mange	børn.	Hvilket	er	helt	fantastisk	og	noget	jeg	kun	kan	

anbefale.	En	kæmpe	glæde.	Men	også	noget	der	har	gjort	at	når	jeg	skulle	have	fodboldstøvler	og	

der	var	nogle	til	600kr	kunne	jeg	kun	få	nogle	til	400kr.	Det	betød	ikke	så	meget	dengang,	men	det	

er	noget	jeg	har		fået	med	mig,	så	det	betyder	ret	meget	at	jeg	kan	købe	det	jeg	har	lyst	til.	Derfor	

betyder	det	også	noget	at	jeg	får	en	ok	løn.	Når	man	er	konsulent	får	man	også..	Der	er	masser	af	

headhuntere	der	ringer	og	tilbyder	guld	og	grønne	skove.	Steder	der	tilbyder	markant	mere	i	løn.	
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Jeg	tror	efter	halvandet	år,	var	der	nogle	der	ringede	fra	en	investeringsfond	og	ville	give	90.000	

kr.	i	måneden.	Helt	sindssygt	mange	penge,	men	det	var	ikke	rigtig	mig.		

	

I:	Så	det	er	ikke	første	prioritet	lyder	det	til?		

	

Nej,	og	jeg	skal	sgu	nok	komme	til	at	tjene	godt	uanset.		

	

I:	Så	det	er	andre	ting	der	kommer	først	?	

	

Ja,	men	det	er	så	på	en	eller	anden	måde	en	hygiejne	faktor	langt	hen	af	vejen,,	som	bare	skal	væ-

re	på	et	eller	andet	niveau,	men	det	er	klart	at	det	at	få	en	stor	bonus	eller	lønforhøjelse	når	man	

går	fra	et	trin	til	et	andet	er	også	super	motiverende.	Så	den	der	med	at	 løn	kun	er	en	hygiejne	

faktor..	Det	er	det	hvert	fald	ikke	for	mig.	Det	kan	godt	være	det	bliver	det	på	et	tidspunkt,	men	

der	er	bare	en	eller	andet	minimum.		

	

I:	Så,	så	længe	du	er	over	en	eller	andet	minimumsbeløb?		

	

Ja,	og	der	er	jo	også	noget	psykologisk	i	ikke	at	gå	ned	i	løn.	Der	har	også	været	headhuntere	med	

super	fede	stillinger,	og	du	kan	også	gå	ned	i	tid,	men	du	skal	gå	ned	i	løn.	Det	er	der	bare	et	eller	

psykologisk	mega	svært	i.	At	have	haft	noget	og	så	ikke	have	det	mere,	selvom	man	får	mere	tid	til	

familien.	Gør	man	i	virkeligheden	det?	Dem	man	kender	der	arbejder	ude	i	industrien	de	arbejder	

sgu	ligeså	meget.	Det	er	bare	nogle	mere	specialiserede	ting	og	med	et	lidt	mere	uklart	karriere-

forløb	og	hvor	de	nogle	gange	så	kan	tage	et	ordentligt	step.	Så	det	 tror	 jeg	nok	er	nogenlunde	

sådan	det	der	motiverer	mig.		

	

I:	Hvad	så	hvis	vi	kigger	på	et	fremtidig	scenarie?	Vi	er	tre	år	ude	i	fremtiden,	hvor	ser	du	dig	selv	

henne	om	tre	år?	

	

Det	er	både	på	konsulentsiden	men	også	når	man	lige	er	blevet	projektleder	et	lidt	svært	spørgs-

mål,	for	man	står	ved	en	skillevej.	Sådan	bliver	lidt	stillet	op	tit.	Man	har	været	her	i	nogle	år	og	
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begynder	at	 få	 familie.	 Jeg	blev	far	 i	august	og	er	gift	og	hvad	skal	man	sige...	skal	 ligesom	til	at	

etablere	sig	på	en	eller	andet	måde.	Skal	man	gå	efter	at	blive	partner,	eller	skal	man	gå	efter	at	

blive	CEO.	Er	det	en	kapitalfond,	det	her,	eller	en	industri.	Eller	en	eller	anden	start-up.	Det	er	sgu	

også	meget	sjovt.	Det	er	der	du	står	som	projektleder	for	det	er	der	ens	markedsværdi	er	højest.	

Så	det	er	det	tidspunkt	hvor	man	nemmest	ville	kunne	hoppe	ud	i	industrien	og	stadig	have	mulig-

hed	for	at	skabe	en	karriere.	Det	vil	jeg	også	stadig	når	jeg	er	35,	men	det	er	en	lidt	anden	situati-

on.		

	

I:	Der	er	ikke	noget	du	hælder	til	lige	nu?		

	

Jeg	har	været	lidt	frem	og	tilbage,	men	har	bare	besluttet	mig	for	at	det	her	er	super	sjovt	og	så	

længe	jeg	synes	det,	og	det	hænger	nogenlunde	sammen	med	familien	og	synes	..	Det	ultimative	

er	at	man	glæder	sig	til	at	komme	på	arbejde,	og	hvis	man	gør	det	så	er	man	sgu	nok	et	meget	

godt	sted.	Det	synes	jeg	stadig.	Jeg	har	snakket	med	en	af	vores	founders	om	hvor	jeg	skal	hen.	En	

ting	er	at	 jeg	udvikler	mig,	men	det	gør	K1	også.	nogle	gange	udvikler	 jeg	mig	hurtigere	end	K1	

andre	gange	er	det	omvendt.	Det	vi	står	over	for	de	næste	tre	år	er	en	enorm	spændende	rejse	

som	jeg	super	gerne	vil	være	en	del	af.	Havde	i	spurgt	mig	for	et	halvt	år	siden,	eller	to	måneder	

siden,	så	havde	jeg	sagt	at	jeg	havde	været	et	helt	andet	sted.	Det	handler	også	om	at	når	man	er	

blevet	forældre	så	er	ens	prioriteter	meget	anderledes	og	det	er	uklart	om	det	er	holdbart.		

	

I:	Det	må	ikke	gå	på	kompromis	med	familien?	

	

Ja,	nu	er	hun	kommet	ind	i	en	rytme	så	det	er	nemmere	for	mig	at	planlægge	at	være	hjemme	til	

hun	skal	spise	eller	til	hun	skal	puttes.	Hun	vågner	tidligt	om	morgenen	så	der	har	jeg	hende	lige-

som	en	time	selv.		

	

I:	Så	arbejdet	skal	også	gøre	det	muligt	at	have	kvalitetstid	med	din	datter?		

	

Absolut,	og	når	min	datter	får	en	lillesøster	eller	en	lillebror	eller	hvor	mange	der	nu	kommer.	Så	

det	er	bare	vigtigt.	Men	det	synes	jeg	faktisk	går	ret	godt.	Plus	man	er	jo	mega	fleksibel.	Jeg	tror	
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ikke	der	er	nogle	der..	Hvis	jeg	ville	kunne	jeg	jo	sidde	hjemme	og	arbejde	4	dage	om	ugen,	og	kan	

jo	vælge...	jeg	kan	jo	møde	ind	kl.	12	hvis	det	er	det,	så	kan	jeg	bare	gå	lidt	senere.	Eller	møde	ind	

kl.	6	og	gå	super	tidligt.	Det	er	sgu	ikke	det	at	arbejde	meget,	det	er	det	at	have	kontrol	over	hvor-

når	man	gør	det.	I	dag	får	vi	besøg	af	min	familie	fra	Jylland	i	eftermiddag,	så	går	jeg	hjem	kl.	15.	I	

morgen	har	vi	møde	med	nogle	fra	USA	og	det	har	vi	så	midt	på	aftenen.	Det	værste	der	kunne	ske	

for	mig	var	at	skulle	være	et	sted	fra	8	til	18.	Så	kan	det	godt	være	at	det	rent	faktisk	ville	være	

færre	timer	end	her.	Men	det	ville	tage	noget	af	den	fleksibilitet	jeg	har.		

	

I:	Så	du	behøver	ikke	rigtigt	nogle	rammer	til	at	kunne	levere	et	godt	stykke	arbejde?		

	

Nej,	det	behøver	jeg	ikke.	Det	er	bl.a.	derfor	vi	har	en	fast	løn	Vi	er	ikke	ansat	til	et	vist	antal	timer,	

så	det	betyder	jo	at	jo	mindre	du	arbejde	jo	højere	er	din	timeløn.		

	

I:	Så	hvis	du	kan	gøre	et	godt	stykke	arbejde	på	37,5	timer,	så	er	det	fint	nok?	

	

Ja,	eller	det	er	så	også	svært	givet	den	type	projekter	vi	arbejder	på,	men	anyhow	så	er	pointen	i	at	

skabe	nogle	strukturer	der	gør	at	man	hjælper	hinanden,	gør	det	der	er	bedst	 for	 firmaet	og	sig	

selv	og	gør	at	man	hver	eneste	dag	gør	alt	hvad	man	kan	for	at	være	så	effektiv	som	muligt.	Det	er	

det	der	ligesom	gør	at	man	kan	lykkes	og	have	den	type	set-up.	Der	er	nogle	der	synes	det	er	sjovt	

og	arbejder	som	konsulent	i	25	år.		

	

I:	Ja,	og	jeg	tænker	også	at	med	erfaring	så	bliver	man	også	mere	effektiv	og	så	behøver	man	ikke	

sidder	herinde	så	forfærdeligt	mange	timer?		

	

Ja,	eller	så	har	du	jo	bare	nogle	andre	opgaver.	Fra	konsulent	til	engagement	partner	der	arbejder	

du	lige	meget.	Der	kan	være	forskel	fra	projekt	til	projekt	og	hvor	meget	kontrol	du	har	over	hvor-

når	dine	timer	 ligger	og	dermed	opfattelse	af	hvor	hårdt	det	er	eller	nemt,	men	så	kan	det	godt	

være	som	partner	at	du	arbejder	lidt	mindre.	Men	det	også	lidt	et	andet	set	up	for	hvis	du	er	ude	

og	spise	en	 frokost	med	en	god	ven	der	også	er	underdirektør	 i	Danske	Bank,	er	det	så	arbejde	
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eller	er	det	 ikke?	Ville	du	have	gjort	det	anyways,	 ja	det	ville	du	måske	nok.	Tingene	flyder	bare	

mere	sammen	fordi	det	er	så	relationelt	i	virkeligheden.		

	

I:	Vi	har	ikke	mere.	Hvis	du	har	noget	ud	fra	det	vi	har	talt	om	i	dag	som	du	har	lyst	til	at	tilføre?		

	

En	af	de	ting	jeg	kan	tilføje	ift.	grunden	for	hvorfor	jeg	synes	consulting	er	spændende	er	at	jeg	var	

meget	uklar	på	hvilken	branche	eller	arbejdsopgave	eller	 stillingstype	 jeg	ville	 synes	var	 interes-

sant	 så	 tænkte	 jeg	det	at	være	konsulent,	komme	rundt	og	se	en	masse	virksomheder	og	 typer	

opgaver	og	så	bliver	afklaret	og	så	efter	to	år	ved	jeg	at	det	er	noget	corporate	finance	eller	et	eller	

andet	tung	industri.		

	

I:	Så	dengang	havde	ud	ikke	tænkt	at	du	skulle	blive	ved	med	at	være	konsulent?		

	

Det	var	jeg	sikker	på	at	jeg	ikke	skulle,	men	jeg	tror	ret	hurtigt	det	gik	op	for	mig	at	man	godt	kan	

være	konsulent	altså	som	i	et	job.	Det	kan	man	jo.	Det	tog	lidt	tid.	Jeg	kan	huske	at	på	et	eller	an-

det	tidspunkt	holdte	jeg	op	med	at	tænke	hvad	det	egentlig	var	for	nogle	industrier	eller	hvad	jeg	

synes	er	spændende.	Det	er	bare	helt	vildt	sjovt	at	være	konsulent	og	 jeg	udvikler	mig	helt	vildt	

meget	både	personligt	og	fagligt.	Det	kan	man	jo	være	i	stedet	for	bare	at	se	det	som	et	sted	for	at	

blive	afklaret	for	et	eller	andet.	Sådan	husker	jeg	det	også	for	mange	af	mine	bekendte	og	venner	

der	søgte	ind	og	nogle	af	dem	er	blevet	afklaret	omkring	at	det	måske	ikke	lige	var	dem	at		blive	

konsulent	men	nu	sidder	de	i	en	eller	andet	investeringsfond	og	andre	har	så	fundet	ud	af	at	det	

var	det.	Den	følelse	tror	jeg	der	var	mange	studerende	der	også	har	siddet	med,	men	det	siger	de	

jo	 ikke	til	 interviews	eller	 til	events,	men	de	 lægger	vægt	på	at	komme	rundt	og	se	mange	ting,	

møde	en	masse	spændende	mennesker.	Det	er	sådan	noget...	det	vil	ikke	gå	op	for	en	før	man	har	

været	et	sted	et	stykke	tid.	Ligesom	hvis	man	søger	ind	i	Novo	eller	Danske	Bank...	det	er	sgu	ikke	

sikkert	man	rammer	pladen	første	gang.	Sandsynligheden	for	at	man	gør	det	er	i	virkeligheden	ikke	

stor.	Sandsynligheden	 for	at	det	er	den	 rigtigt	 stilling	eller	virksomhed	er	 i	 virkeligheden	 rimelig	

lille.	Så	er	der	noget	med	at	man	kan	udvikle	sig	eller	tilpasse	sig	eller	virksomheden	udvikler	sig	så	

det	bliver	en	bedre	rolle.	Men	jeg	tror	i	virkeligheden	så	langt	hen	af	vejen	så	vil	de	fleste	der	går	

ind	i	en	virksomheden	tro	at	de	er	afklaret,	men	der	er	bare	vigtigt	at	man	vælger	et	sted	hvor	der	
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er	mulighed	 for	 at	 komme	 rundt.	 Så	 længe	man	 er	 sammen	med	 nogle	 spændende	 og	 dygtige	

mennesker	et	sted	hvor	det	går	rimelig	godt,	det	er	sgu	fedt!	Om	det	så	hedder	Carlsberg,	Novo,	

Endomondo,	tror	jeg	sgu	er	mindre	vigtigt.	Derfor	er	der	et	eller	andet	basalt	psykologisk	i	at	man	

vil	prøve	at	overbevise	sig	selv	om	at	man	har	taget	det	rigtige	valg	langt	hen	af	vejen.	Der	er	man	

som	konsulent	privilegeret	fordi	der	hele	tiden	er	nogle	der	ringer	og	siger	nu	har	vi	det	her	kunne	

det	ikke	være	noget	for	dig?	Det	bliver	mere	og	mere	og	så	tager	det	af	når	man	ligesom	blive	en-

gegement	partner,	så	der	er	jo	et	eller	andet	idet	der	med	at	man	bliver	afklaret	hen	af	vejen.	Jeg	

har	sagt	nej	til	rigtig	mange	ting	som	jeg	kunne	have	sagt	ja	til	og	det	gør	jo	at	man	bliver	noget	

mere	sikker	på	at	det	er	det	her	man	vil.	Hver	eneste	gang	man	kommer	langt.	de	få	gange	man	

kommer	 langt	 i	 snakker	med	kapitalfonde	eller	hvad	det	nu	 var,	 så	begynder	 jeg	 at	 stille	 sådan	

nogle	spørgsmål	som	har	man	faste	pladser,	er	der	regler	for	alting.	Har	cheferne	faste	kontorer?	

P-plads?	Kantine?	alle	sådan	nogle	fysiske	manifestationer	af	magt	og	struktur	som	jeg	virkelig	ikke	

kan	udstå	for	at	sige	det	mildt	og	det	har	de	fleste	steder.	Derfor	har	 jeg	vænnet	mig	til	at	stille	

nogle	af	de	spørgsmål	til	at	starte	med.	Omvendt	skal	man	også	være	åben	over	for	at	jeg	jo	også	

har	siddet	og	haft	det	godt	hvor	der	bare	den	slags	ting,	så	hvis	ellers	det	er	spændende	nok	og	jeg	

kan	se	planen.	Jeg	er	jo	vant	til	at...	der	er	jo	en	plan	for	mig.	Det	er	fuldstændigt	transparent	for	

hvad	jeg	skal	kunne	og	hvad	jeg	får	i	løn.	Så	tager	man	lige	en	snak	hvert	halve	år,	jamen	jeg	er	jo	

vant	til	at	få	feedback	hvert	14	dag.		
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Transskriberet	interview	–	Troels,	K1	

Bilag	18	

I:	Vi	vil	gerne	høre	lidt	om	dig,	erfaring	og	uddannelse?	

	

Jamen	 jeg	har	været	herinde	 i	2	1/2	år	efterhånden.	 læste	 finansiering	 i	Århus	 inden.	så	har	 jeg	

boet	i	Århus	hele	mit	liv.	Jeg	skulle	nok	bare	være	blevet	i	Århus.	Ja,	og	så	hvad	ellers,	har	en	lille-

søster.	Har	boet	sammen	med	min	kæreste	i	5	år	inden	jeg	flyttede	herover,	hvor	hun	så	blev	der-

over.	Så	nu	bor	vi	hver	for	sig.	Vi	flytter	sammen	igen	forhåbentligt	til	efteråret.	Jeg	flyttede	her-

over	pga.	jobbet	og	jeg	synes	ikke	der	var	tilsvarende	interessant.	Og	hun	skulle	fortsætte	med	en	

PHD.	i	Århus.		

	

I:	Havde	du	nogle	studiejobs	da	du	læste	i	Århus.	Hvad	var	din	tilgang	?	

	

Ja,	jeg	har	arbejdet	i	Jyske	Bank	også	med	finansiering.	Deres	analyseafdeling.	Så	har	jeg	også	tidli-

gere	som	underviser	også	på	Uni,	har	været	ved	Falck	som	phoner,	helt	i	starten	af	tiden	som	stu-

derende.	Så	det	er	primært	i	Jyske	Bank	og	som	underviser.		

	

I:	Hvordan	endte	du	herinde:		

	

Jamen	altså	i	løbet	af	studietiden	så	var	man	ved	at	være	ret	eksponeret	over	specielt	konsulent-

virksomheder.	men	også	nogle	af	de	større	virksomheder	med	graduate	programmer,	bl.a.	via	stu-

dieforeninger.	 og	 derigennem	 fik	 en	 fornemmelse	 af	 hvad	 var	 det	 overhovedet	man	 skulle	 lave	

som	 konsulent.	 Hvad	 var	 forskellen	 på	 de	 forskellige	 steder,	 man	 kunne	 være	 konsulent.	 Man	

mødte	en	masse	folk.	Ja	så	tror	 jeg	det	primære,	 ja	 jeg	synes	selvfølgelig	at	det	 lød	super	spæn-

dende	og	være	management	konsulent.	Men	udover	det,	så	virkede	det	som	om	at	det	var	nogle	

cool	personer	der	var	herinde.	Tror	jeg	var	nok	med	tre-fire	arrangementer	med	K1	i	løbet	af	min	

studietid	så	der	fik	jeg	forskellige	at	kende.	Bl.a.	andet	Mathias.	Så	jeg	tror	det	samlede	set	gjorde,	

at	jeg	kunne	fornemme	at	det	var	et	sted	jeg	godt	kunne	se	mig	være.	Hvilket	jeg	synes	betyder	ret	

meget,	når	man	ved	det	er	et	job	der	kræver	ret	meget	og	en	vis	mængde	timer.	Så	man	også	sy-

nes	det	er	behageligt	at	være	her	imens,	med	nogle	personer	som	man	gider	at	snakke	med.		
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I:	Hvad	er	din	rolle	her?	

	

Helt	formelt	så	er	min	rolle	senior	konsulent	herinde,	og	udover	det	så	er	jeg	meget	generalist	så	

det	vil	sige,	at	inden	for	funktionelle	områder	mens	også	brancher,	arbejder	jeg	stadig	på	tværs	af	

tingene.	Der	 er	 ikke	noget	 jeg	 ligesom	har	 specialiseret	mig	 i.	Måske	 jeg	har	 arbejdet	 lidt	mere	

med	 strategi	 og	 kommerciel	 strategi	 end	 så	mange	 andre	områder,	 som	 ligger	 lidt	 væk	 fra	min	

studiebaggrund.	Men	det	har	der	bare	lige	været	en	overvægt	af	os,	da	jeg	har	haft	et	par	lange	

projekter.		

	

Det	er	min	rolle.	

	

I:	Hvordan	vil	en	typisk	arbejdsdag	her	hos	K1	se	ud?	

	

Jamen	jeg	tror,	det	er	jo	svært	at	sige	at	der	er	en	typisk	dag	,	det	kan	være	så	forskelligt	fra	pro-

jekt	til	projekt.	og	os	bare	den	enkle	dag.	Er	det	en	dag,	hvor	man	skal	ud	at	lave	noget	med	klien-

ten,	have	en	workshop	eller	have	nogle	møder.	Sidder	man	mere	og	analyserer	et	eller	andet	eller	

sidder	man	mere	og	regner	et	eller	andet	ud	 i	Excel	eller	 laver	nogle	slides.	Så	der	kan	være	ret	

meget	forskelligt.	Jeg	tror	det	mest	typisk	er	at	man	befinder	sig	ude	ved	klienten	mandag	til	tors-

dag	og	så	prøver	at	være	herinde	om	fredagen.	Når	man	er	konsulent	(senior),	så	går	der	jo	en	del	

af	 tiden	med	 at	 bearbejde	det	materiale	man	nu	har.	Om	det	 er	 interview	eller	 data	 eller	man	

snakker	med	nogen	fra	kunden	eller	laver	nogen	slides	til	at	kommunikere,	hvad	man	har	fundet	

ud	af.	Det	kan	både	være	til	internt	til	teamet	og	har	noget	problemløsning.	Det	kan	være	direkte	

til	klienten	at	man	skal	lave	en	præsentation.	Men	der	vil	typisk	være	noget	interaktion	hvor	man	

har	nogle	snakke	for	klienten	og	typisk	også	have	noget	tid	for	sig	selv.	eller	med	teamet.	og	udvik-

ler	noget	materiale	til	kunden.		

	

I:	Så	der	er	mange	forskellige	arbejdsgange	og	roller?	
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Ja,	også	i	forhold	til	de	forskellige	projekter.	Det	kan	være	vidt	forskelligt.	bruger	man	meget	tid	på	

at	sidde	og	regne	ud	en	markedsstørrelse	eller	hvad	det	nu	kan	være.	Eller	finde	ud	af,	hvem	er	de	

store	konkurrenter.	eller	måske	mere	lave	noget	desktop	analyse.	og	der	kan	være	andre	analyser,	

hvor	det	primært	er	altså	at	facilitere	og	implementere	et	eller	andet	i	en	virksomhed.	eller	facili-

tere	f.eks.	en	strategi	bliver	udviklet	i	en	virksomhed	sammen	med	kunden.	skal	finde	ud	af	hvor-

dan	kommer	vi	videre	med	den	her	proces.	Hjælper	dem	med	at	definere.	hvor	de	måske	lige	så	

meget	skal	leverer.	Hvor	vi	måske	mere	hjælper	med	at	sætte	struktur	på.	Hvordan	kan	vi	hjælpe	

med	at	opbygge	det	her	og	hjælpe	dem	med	at	faciliterer	det	der	skal	ske.		

	

I:	Befinder	du	dig	godt	med	at	det	er	lidt	mere	løst?	

	

Ja	helt	klart.	Jeg	tror	noget	af	det	som	tiltrak	mig	var	at	man	kunne	blive	eksponeret	over	for	for-

skellige	brancher	og	funktionelle	områder,	som	man	ikke	var	låst	til	og	f.eks.	blive	specialist	i	års-

regnskaber	eller	andet.	og	samtidig	også	at	der	ikke	er	den	samme	opgave,	man	møder	ind	til	hver	

dag	og	så	kan	man	slå	røven	i	sædet	foran	sin	computer	og	så	arbejde	8-16.	Så	helt	sikkert.		

	

I:	Har	du	været	bevidst	om	i	lang	tid	at	du	gerne	vil	være	konsulent?	uden	de	her	rammer?	

	

Narj,	 jeg	 tror	det	 var	 en	proces	der	modnedes	 igennem	specialetiden	og	 i	 det	hele	 taget	under	

kandidaten,	hvor	jeg	tog	til	flere	og	flere	arrangementer	for	at	finde	ud	af,	hvad	det	egentlig	var	

der	var	mest	spændende.	og	hvorfor	man	synes	at	det	var	mere	spændende.		

	

Og	hvor	jeg	ligesom	kunne	fornemme	at	der	både	var	noget	spændende	i	og	noget	perspektiv	i	det	

rent	 udviklingsmæssigt.	 Som	et	 godt	 afsæt	 til	 at	 have	en	 fremtidig	 karriere	 som	konsulent	 eller	

potentiel	i	en	virksomhed	set.		

	

I:	Er	der	nogen	dele	af	rollen	som	du	føler	dig	bedre	tilpas	i,	nogen	du	foretrækker	som	konsulent?	

	

Nej	jeg	tror	egentlig	jeg	foretrækker	når	det	egentlig	er	et	miks,	af	at	man	både	selv	sidder	og	har	

noget	tid	til	og	tænke	hvad	fa'en	er	det	egentlig	der	er	op	og	ned	på	det	her.	og	hvad	er	det	der	er	
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vigtigt	for	den	her	industri.	men	samtidig	at	man	ikke	bare	sidder	for	sig	selv	og	så	aflevere	man	

dokumenter	uden	at	have	en	dialog	med	klienten	omkring	hvad	kan	det	bruges	til	og	hvorfor	er	

det	 vigtigt	 ,	og	høre	deres	perspektiv	på	det.	Hvis	man	også	 tænker	mere	 sådan	på	 roller	mere	

internt	på	et	team,	så	tror	jeg	heller	ikke	rigtigt	at	jeg	har	nogle	præferencer	for	at	jeg	skal	være	

den	der	mere	er	den	udførende	kraft	eller	mere	er	den	uddelegerende	kraft.	Der	synes	jeg	egent-

lig	også	det	er	sundt	med	en	blanding.	Jeg	kan	også	godt	lide	og	være	lidt	hands	on	i	forhold	til	at	

vide	hvad	der	ligger	til	grund	for	de	analyser	man	har	så	har	ikke	noget	imod	at	lave	sådan	noget.	

Selvom	man	har	nogen	med	på	teamet	der	har	været	her	kortere	tid	og	måske	vil	være	mere	na-

turligt	til	at	sidde	med	den	opgave.		

	

I:	Hvis	vi	kigger	på	motivation,	og	vi	antager	at	der	er	forskellige	definitioner	af	ordet	motivation.	I	

forhold	til	din	rolle	herinde,	hvad	betyder	ordet	for	dig?	

	

Jamen	jeg	tror	at	det	jeg	først	tænker	på	er	at	når	man	vågner	og	skal	herind,	at	man	ikke	føler	det	

er	en	sur	pligt	og	skulle	herind.	man	ved	at	det	jo	ofte	er	nogle	halvlange	dage.	Så	længe	man	kan	

fornemme	en	eller	anden	tiltrækning	om	at	det	er	sgu	fedt	at	komme	herind	og	man	glæder	sig	til	

det	man	skal	i	gang	med	så	kan	jeg	ligesom	fornemme	jeg	er	motiveret.	Hvad	det	præcist	er	hvad	

der	driver	motivationen	er	lidt	mere	diffust	for	mig.	Jeg	tror	det	er	kombinationen	af	at	det	både	

er	noget	spændende	og	nyt	man	arbejder	med.	Og	at	man	samtidig	med	også	kan	lide	at	være	her.	

netop	det	her	med	at	der	er	nogen	mennesker	man	kan	lide.	At	der	er	den	kombination,	af	at	man	

ligesom	har	noget	socialt	greb	herinde.	at	det	ikke	bare	er	udelukkende	arbejde	herinde.	jeg	tror	

det	er	noget	af	det,	man	på	sigt	vil	komme	til	at	savne,	hvis	man	bruger	al	sin	vågne	tid	på	det	og	

man	slet	ikke	føler	der	er	noget	socialt	i	det.	Eller	at	man	har	noget	sammen	med	de	mennesker	

der	er	her.		

	

I:	Hvad	er	det	præcist	ved	K1	de	er	så	gode	til	herinde	med	det	sociale?	

	

Altså	jeg	tror	i	hvert	fald	det	at	det	bliver	prioriteret	meget	at	der	er	nogle	sociale	arrangementer	

og	at	der	er	muligheden	for	at	tage	ned	på	Nørrebro	bryghus	efter	arbejde,	så	jeg	tror	i	hvert	fald,	

der	er	rammerne	til	det.	prøver	at	have	en	fælles	sommerfest	på	tværs	af	kontorerne.	Julefest	og	
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en	getaway	og	samlet	set	for	hele	virksomheden.	Så	det	er	selvfølgelig	et	element	af	det	men	jeg	

tror	også	ligeså	meget	det	er	i	det	daglige	at	der	mere	er	så,	at	man.	En	ting	er	selvfølgelig	at	der	

er	en	masse	unge	på	ens	egen	alder,	der	det	samme	sted	i	livet.	men	det	er	der	selvfølgelig	også	

andre	steder.	jeg	tror	det	er	meget	svært	at	sætte	ord	på.	

	

Min	fornemmelse	er	også	at	hvis	vi	kigger	efter	bestemte	personlighedstyper	herinde	når	de	re-

kruttere.	At	det	også	bliver	taget	med	i	betragtning,	udover	at	du	skal	være	dygtig.	Kvalificeret	til	

at	være	her,	men	at	man	også	tror	på	at	folk	vil	passe	herind.		

	

I:	Det	er	måske	noget	der	gør	at	du	har	lyst	til	at	bruge	rigtig	meget	tid	herinde?	

	

Mmm.	Helt	bestemt.		

	

I:	Hvad	med	lønforhold,	hvordan	har	du	det	med	det?	

	

Altså	 jeg	 tror	 jeg	har	 det	 sådan	 at	 det	 skal	 selvfølgelig	 skal	 være	 sådan	 at	 der	 er	 et	 eller	 andet	

match	mellem	den	 indsats	man	 ligger	og	den	belønning	 for	det,	og	altså	det	vidste	man	 jo	også	

godt	 inden	man	startede	herinde	at	det	var	et	 fornuftigt	niveau	og	at	der	var	også	andre	steder	

der	måske	vil	betale	endnu	mere	for	en	konsulent.	Og	dermed	også	sagt,	at	det	ikke	er	det	vigtig-

ste	for	mig.	Men	selvfølgelig	er	det	 jo	en	hygiejne-faktor,	hvis	man	følte	det	 ikke	var	 i	orden.	Vil	

det	måske	have	en	negativ	indflydelse.		

	

I:	Men	så	længe	det	er	der	og	det	føltes	retfærdigt	det	man	får,	så	er	det	ikke	det	der	hovedvægt	

for	din	motivation	for	at	være	her?	

	

Ja,		

	

I:	Feedback,	hvordan	påvirker	det	dig?	
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Der	er	jo	en	kultur	for	løbende	at	have	feedback	på	det	enkelte	projekt,	både	på	ugentlig	basis	og	

helt	formelt	på	evalueringer	både	under	og	i	slutningen	af	projektet.	Det	er	jo	en	anden	måde	at	få	

feedback	på	end	man	er	vant	til	på	studiet,	hvor	man	har	eksamen	og	får	en	karakter	og	får	i	virke-

ligheden	ikke	at	vide	hvad	der	er	godt	og	skidt.	Man	får	tal	på	om	man	ligesom	har	forstået	hvad	

der	er	foregået.	Hvor	her	bliver	man	meget	vurderet	og	målt	meget	klart	på	enkelte	punkter,		som	

man	skal	forholde	sig	til.	Og	det	kan	jo	både	være	svært	at	tackle	når	det	er	nyt	for	en	og	blive	kon-

fronteret	med	at	det	her	skal	du	blive	bedre	til,	det	her,	det	er	du	rigtig	god	til.	og	lære	at	håndtere	

det.	Samtidig	kan	det	også	være	motiverende	at	se	at	man	så	forbedre	sig	på	nogle	af	de	punkter,	

hvor	man	tidligere	har	fået	at	vide	at	det	her	skal	du	i	øvrigt	lige	fokusere	på	for	at	tage	det	næste	

skridt	 i	din	udvikling.	Og	 jeg	 tror	når	man	 ligesom	får	vænnet	sig	 til	at	det	 ligesom	er	sådan	det	

fungerer	at	det	egentlig	var	ret	motiverende	at	vide	at	der	er	noget	der	 ligesom	holder	øje	med	

en,	om	man	nu	har	den	udvikling	man	skal	have,		

	

	

	

I:	I	starten	skulle	man	lige	vende	sig	til	det?	

	

Ja,	jeg	synes	det	at	omstille	sig	til	en	helt	anden	måde	at	blive	vurderet	på,	kan	man	sige.	man	er	

vant	til	at	blive	vurderet,	og	der	er	nok	heller	ingen	tvivl	om	at	alle	herinde	jo,	i	et	eller	andet	om-

fang	har	gået	op	i	hvordan	man	har	klaret	sig	på	studiet	i	et	ret	betydeligt	omfang.	så	det	er	jo	ikke	

nyt	for	en	at	man	synes	at	skulle	klare	det	godt.		

	

I:	Det	er	meget	man	bliver	målt	og	vejet	som	konsulent	og	det	har	måske	en	positiv	indvirkning	på	

dig	efterhånden?	

	

Ja	altså	det	synes	jeg	det	har,	at	man	ligesom	har	omstillet	sig	at	det	er	det	man	forventer	og	det	

slår	heller	ikke	på	samme	måde	og	så	hårdt	når	man	får	at	vide	man	ikke	forventede.	Der	gik	dår-

ligt.	eller	omvendt	påvirker	det	måske	heller	ikke	en	super	meget	i	en	positiv	retning,	hvis	der	er	

noget	der	er	gået	over	forventning.	Man	er	mere	blevet	vant	til	at	det	er	sådan	det	er.	men	samti-
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dig	er	det	understøttende	situation	for	at	prøve	at	blive	ved	med	at	fokusere	på	nogle	af	de	ting	

der	bliver	påpeget,	man	kunne	gøre	endnu	bedre.		

	

I:	Der	kan	måske	være	en	udvikling	i	den	måde	hvorpå	du	ligesom	har	vænnet	dig	til	den	her	per-

formance	og	forventninger?	

	

Det	synes	jeg.		

	

I:	Er	der	et	salgsaspekt	i	din	stilling?	

	

Nej,	det	er	der	ikke	rigtigt	endnu.	altså	der	er	ikke	nogen	forventning	til	at	jeg	skal	være	med	til	at	

sælge	endnu.	Det	kommer	inden	for	et	til	to	år	at	man	så	småt	skal	begynde	at	hjælpe	den	dagligt	

ledende	på	projekter	også	kan	være	med	til	at	facilitere	at	de	vender	tilbage	og	spørger	efter	yder-

ligere	projekter.	Men	 indtil	 videre	er	det	mere	begyndende	 relations	 skabelse.	have	 fokus	på	at	

spørge	hvordan	det	går,	med	dem	man	har	arbejdet	sammen	med.	Fra	klienten.		

	

I:	Hvordan	vil	du	havde	det	i	en	salgsrolle,	hvis	vi	antager	at	du	træder	ind	i	en	for	en	overskuelig	

tidsperiode?		

	

Jamen	altså	jeg	tror	ikke	jeg	ville	have	det	så	svært	med	en	salgsstilling	på	den	måde,	at	jeg	jo	også	

har	været	telefonsælger	og	være	vant	til	det	aspekt	med	det	at	være	med	til	at	presse	nogen	til	at	

tage	en	beslutning	tidligere	end	hvad	de	selv	har	gjort	sig	klar	til.	Men	det	er	selvfølgelig	en	helt	

anden	opgave.	Det	er	nogle	andre	ting	det	vil	kræve	at	fokusere	på.	Og	hvad	man	synes	er	spæn-

dende	og	det	ved	jeg	ikke	rigtigt.	Det	finder	man	måske	ud	af	hen	ad	vejen	om	det	er	noget	man	

kan	affinde	sig	med,	at	det	er	en	større	og	større	del	af	rollen	jo	længere	man	kommer	frem.	Men	

samtidig	heldigvis	er	det	ikke	det	eneste	man	skal.	Så	jeg	tror	egentlig	som	udgangspunkt,	er	jeg	

egentlig	fortrøstningsfuld	af	at	det	nok	skal	,	er	noget	jeg	kan	finde	mig	til	rette	med.	Men	jeg	tror	

ikke	det	er	det	der	vil	være	mit	primære	drive	for	motivationen	fremadrettet.		
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I:		Nu	nævnte	du	før	at	du	kunne	få	en	bedre	løn	et	andet	sted,	hvad	skulle	der	til	for	at	lokke	dig	

væk	fra	K1?	

	

Det	vil	blive	svært.	Og	det	tro	jeg	specielt	det	vil	fordi	jeg	efterhånden	har	mere	og	mere	fundet	ud	

af	at	det	betyder	meget	for	mig	at	det	er	både	spændende	og	ligesom	kollegaerne	er	der.	også	når	

man	ser	nogle	af	dem	som	var	færdige	med	studiet	samtidig	som	en	selv	som	måske	allerede	har	

skiftet	job,	en	eller	to	gange	og	ikke	rigtigt	har	fundet	sig	til	rette	nogle	af	de	steder	de	har	været.	

Det	kan	både	være	 i	 forhold	til	udfordringerne	men	også	 i	 forhold	til	at	det	måske	er	blevet	 lidt	

kedeligt	at	alle	deres	kollegaer	var	over	50.	Så	allerede	der,	tror	jeg	ligesom	at	mange	ting	er	for	

mig	at	det	på	nuværende	tidspunkt	er	skåret	fra.	Der	ville	skulle	et	eller	andet	exceptionelt	udfor-

dringsmæssigt	til	for	og	selvfølgelig	også	økonomisk	fordrende	til	for	ligesom	at	sige,	okay	jamen	

det	er	simpelthen	noget	jeg	ikke	kan	sige	nej	til.	og	det	skulle	være	hele	kombinationen	med	at	der	

både	er	en	spændende	position	med	udviklingspotentiale	til	samtidig	også	får	nogle	kompensation	

man	føler	man	ikke	kan	sige	nej	tilgivet	de	udfordringer	man	blive	givet.	Men	det	vil	blive	svært.		

	

I:	Hvad	så	hvis	man	tager	et	fremtidsscenarie	op.	hvor	ser	du	dig	selv	henne	om	tre	år?	

	

Jamen	så	begynder	jeg	at	nærme	mig	at	der	nok	er	nogle	børn	inde	i	billedet	og	det	potentielt	kan	

ændre	lidt	på	hvordan	man	kan	få	det	hele	til	at	hænge	sammen,	nu	er	der	heldigvis	mange	andre	

herinde	som	har	børn	og	får	det	til	at	fungere	men	man	ser	jo	også	nogle	der	ikke	gør,	og	det	bli-

ver	selvfølgelig	at	finde	ud	af	hvordan	det	ligesom	påvirker	ens	tanker	omkring	at	have	en	karriere	

når	man	har	en	kæreste	der	også	skal	have	en	karriere.	Og	hvordan	får	man	det	til	at	hænge	sam-

men.	Men	i	udgangspunktet	er	at	jeg	stadig	er	ved	K1	og	ved	ligesom	at	forsøge	at	gøre	mit	til	at	

det	kan	hænge	sammen.				

	

I:	Så	drømmescenariet	vil	være	at	være	i	K1	i	samme	stilling	eller?	

	

Der	vil	skulle	være	en	naturlig	progression	i	det.	så	man	kan	sige	at	hvis	jeg	ikke	havde	udviklet	mig	

mere,	end	til	at	være	senior	konsulent,	inden	for	de	næste	tre	år,	så	vil	det	heller	ikke	give	mening	

for	hverken	mig	eller	K1	at	være	her	 længere.	Så	på	et	eller	andet	tidspunkt	ville	 jeg	skulle	have	
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udviklet	mig	 til	 at	 have	en	manager	 rolle	 eller	 en	engagement-partner	 rolle.	 hvor	 jeg	har	noget	

salgsrolle	eller	noget	ledelsesansvar,	hvor	at	det	giver	mening	for	begge	parter.		

	

I:	Der	er	en	forventning	fra	K1	om	at	man	udvikler	sig.	man	kan	ikke	blive	i	den	samme	position,	alt	

for	længe?	

	

Nej,	der	er	selvfølgelig	mere	fleksibilitet	i	forhold	til	hvor	hurtigt	det	skal	gå	og	der	er	selvfølgelig	

stor	forskel	på	hvor	hurtigt	det	ligesom	går	for	folk.	også	de	prioriteter	man	har.	Har	man	ligesom	

behov	for	at	have	nogle	aftener	hjemme,	kan	måske	levere	en	knap	så	stor	indsats	i	nogle	perio-

der.	Men	der	er	jo	selvfølgelig	en	naturlig	forventning	at	man	bliver	ved	med	at	udvikle	sig.	og	det	

vil	jo	så	også	resulterer	i	at	det	giver	mening	at	man	tager	det	næste	skridt,	på	et	tidspunkt.	så	hvis	

det	fuldstændig	stagnere,	så	tror	jeg	der	er	en	fuldstændig	klar	forventning	fra	begge	parter	at	det	

ikke	kan	hænge	sammen	på	sigt.	Men	der	er	noget	elastik	i	timingen.		

	

Vi	 kalder	det	en	mentor	herinde.	 Som	hjælper	en,	med	ens	udvikling	herinde.	 sørger	 for	 at	der	

fokuseres	på	de	ting	man	skal	rent	udviklingsmæssigt	og	på	et	tidspunkt	bliver	det	jo	et	naturligt	

træk	at	hvis	man	har	stagneret	meget	længe	og	man	ikke	rigtigt	føler	at	man	rykker	sig	og	K1	hel-

ler	ikke	rigtigt	føler	man	rykker	sig,	er	det	så	tidspunktet	hvor	man	tænker,	at	man	skal	finde	noget	

andet.		

	

I:		Hvad	jeg	kan	høre	må	det	i	hvert	fald	ikke	komme	på	kompromis	med	din	familie?	

	

Nej	altså	det	er	jo	noget	der	er	lidt	svært	at	sige	præcis,	hvordan	det	kommer	til	at	være	når	man	

ikke	er	i	situationen	endnu	og	heller	ikke	ved	hvad	job	min	kæreste	ender	med	på	det	tidspunkt,	så	

der	er	mange	variabler	der,	men	der	er	ikke	noget	tvivl	om	at	der	kommer	noget	familie	på	et	tids-

punkt	som	skal	prioriteres	højere	end	det	gør	lige	nu.		

	

Jeg	prøver	at	køre	en	ret	skarp	opdeling	med	at	arbejde	i	hverdagen	og	så	holde	helt	fri	i	weeken-

den.		
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I:	Ud	fra	hvad	du	hører	fra	andre	der	arbejder	herinde,	hvad	kunne	så	være	udfordringen	ved	at	

arbejde	herinde	mens	man	har	en	familie?	

	

Dels	er	der	et	element	af	at	det	er	mængden	af	tid	 i	sig	selv	 i	 forhold	ti	at	man	gerne	vil	se	ens	

børn	når	de	er	vågne.	Så	er	der	jo	noget	med	fleksibilitet	i	forhold	til	at	projekterne	kan	ligge	rundt	

omkring.	Hvis	man	ligesom	har	et	behov	for	enten	at	hente	eller	bringe	børn,	nogle	dage	i	løbet	af	

ugen.	Så	sætter	det	begrænsninger	for	hvilke	projekter	man	kan	håndterer.	Der	er	både	fleksibili-

teten	som	over	tid	kan	blive	en	hæmsko.	Der	er	jo	nogen	som	får	det	til	at	hænge	sammen	men	

det	er	måske	også	noget	med	at	man	har	fået	det	til	at	hænge	sammen	med	sin	partner	og	hvem	

man	er,	barnepige,	eller	hvordan	får	man	det	til	at	fungere.	og	så	er	der	selvfølgelig	også	bare	an-

tal	af	timer	i	sig	selv.	Der	tror	jeg	lidt	min	holdning,	at	man	forventer	nok	ikke	at	gå	signifikant	ned	

i	tid	hvis	man	også	har	tænkt	sig	at	have	en	karriere	når	man	kommer	ud	på	den	anden	side	hvis	

man	vælger	at	komme	ud	af	virksomheden.	Så	jeg	tror	mere	det	er	det	med	fleksibiliteten.	SÅ	jeg	

tror	mere	det	der	det	med	 fleksibiliteten	 i	 forhold	 til	hvor	man	kan	være	henne	 i	hvert	 fald	 i	et	

eller	andet	omfang.	Så	kan	der	 jo	være	mulighed	for	over	tid	at	man	måske	bliver	specialiseret	 i	

nogle	specielle	kunder	og	man	derved	selv	kan	styre	det.	Derfor	vil	det	som	udgangspunkt	med	et	

behov	for	at	man	kan	tage	rundt	i	hele	landet	eller	udlandet.		

	

I:	ville	du	kunne	se	dig	selv	arbejde	i	industrien?		

	

Det	vil	jeg	slet	ikke	udelukke,	det	er	der	jo	mange	der	gør.	men	der	er	ikke	noget	der	pt.	trækker	i	

mig,	at	jeg	skal	bare	ud	og	sidde	i	den	og	den	stilling.	Det	er	ikke	rigtigt	noget.	

	

I:	har	du	noget	ekstra	at	tilføje	ud	fra	det	vi	har	talt	om	i	dag?		

	

Narj,	jeg	tror	egentlig	det	eneste	er	at	nuancere	det	her	lidt	mere	i	forhold	til	hvordan	er	det	med	

behovet	for	at	have	noget	progression	i	forhold	til	andre	steder.	hvis	man	skal	sammenligne	det	at	

være	konsulent	med	andre	steder	i	det	hele	taget.	hvor	jeg	tror	der	er	i	hvert	fald	,	man	ser	at	der	

ligesom	man	kan	se	at	der	er	rum	for	at	du	kun	er	halv	tid	på	et	projekt	fordi	du	er	ved	at	være	

halvvejs	forælder.	Eller	at	du	kun	kan	være	på	projekt	i	København	af	den	her	type	i	fordi	du	lige-



	 11	

som	ved	at	du	har	et	behov	for	at	være	i	Kbh.	Så	der	ligesom	er	de	muligheder	for	at	finde	nogle	

løsninger	ofr	at	 få	det	til	at	hænge	samme.	så	det	virker	til	at	der	er	en	større	villighed	end	ved	

andre	steder	for	netop	at	tillade	at	man	kan	have	en	periode	med	et	lidt	andet	forløb	for	at	kunne	

være	her	i	det	lange	løb.		

	

I:	Da	du	indtrådte	konsulentrollen,	var	du	markant	overrasket	over	hvad	det	var	du	gik	ind	til?	

	

Jeg	synes	egentlig	 jeg	var	godt	forberedt	på	hvad	 jeg	gik	 ind	til	også	qua	flere	konsulenthuse	og	

mødte	K1	flere	gange.	Og	jeg	tror	også	konsulentbranchen	gør	meget	for	at	have	dage	hvor	man	

kan	møde	dem	med	case-competition	.	så	man	har	en	fornemmelse	for	hvad	er	det	for	noget.	SÅ	

det	var	jeg	mentalt	indstillet	på.	også	opgaverne	der	lå.	Også	i	starten	er	det	jo	mega	analysetungt	

hvor	man	mere	fokuserede	på	nogle	af	de	enkelte	analyser	i	et	slide	eller	Excel.	At	det	så	udvikler	

sig	til	at	du	selv	skal	sidde	med	større	og	større	problemer	og	styre	hvordan	det	projekt	skal	køres.	
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Transskriberet	interview	–	Ane,	K1	

Bilag	19	

I:	Hvis	du	vil	starte	med	at	fortælle	lidt	om	dig	selv?	Meget	bredt.	

	

Jamen	 jeg	har	en	baggrund	hvor	 jeg	 læste	på	CBS,	hvor	 jeg	 læste	FIR,	 finansiering	og	 regnskab.	

Sådan	 klassisk,	 en	 af	 de	 klassiske	 konsulentbaggrunde.	 Havde	 sideløbende	mens	 jeg	 studerede,	

arbejdede	jeg	hos	Deloitte	i	deres	corporate	finance	afdeling	med	køb	og	salg	af	virksomheder.	Og	

blev	egentlig	tror	jeg	var	der	i	en	3-4	år.	og	blev	egentlig	ret	klar	over	hen	over	vejen	at	det	var	da	

det	oplagte	sted	at	være	som	studerende,	men	det	sjove	altså	der	hvor	jeg	virkelig	synes	det	var	

sjovt	at	være	på	arbejde,	det	var	når	jeg	fik	lov	til	at	sidde	og	enten,	vildest	hvis	man	kunne	få	lov	

til	et	eller	andet	strategisk	møde	med	en	eller	anden	CEO	og	sidde	og	diskutere	og	snakke	om	det	

gav	mening	at	Føtex	skulle	sælge	tøj	eller	det.		

Hvorfor	er	det	markeder	og	forstå	kunderne	og	sådan	noget.	Og	så	skulle	man	sidde	og	putte	det	i	

et	Excel	bagefter	og	var	bare	sådan	åhh,	ja	okay.	Det	blev	lidt	for	meget	tal,	for	tallets	skyld	i	ste-

det	for	ligesom	og	kunne	tage	det	den	anden	vej	rundt	og	sige	hvad	er	det	jeg	gerne	vil	finde	ud	af,	

og	så	regner	jeg	et	tal	der	kan	hjælpe	mig	med	at	komme	derhen.	Så	både,	var	det	et	super	cool	

sted	at	være	fordi	det	talte	til	mange	af	de	ting	jeg	arbejde	med	på	studiet	men	samtidig	blev	det	

tydeligt	for	mig,	hvad	jeg	gerne	ville,	så	jeg	tror	egentlig	de	sidste	par	år	jeg	læste,	var	jeg	egentlig	

godt	klar	over	at	det	var	consulting	jeg	gerne	ville.	og	så	brugte	jeg	tiden	på	at	finde	ud	af,	hvad	for	

et	hus	jeg	gerne	ville.	Så	der	snakker	vi	om	alle	de	forskellige	rekrutteringsevents	der	var,	snakke-

de	med	folk	og	kendte	nogen	herinde	i	forvejen,	snakkede	med	dem	og	fik	en	mentor	herinde.	alt	

det	der,	så	man	 ligesom	kunne	blive	klog.	og	så	har	 jeg	været	her	 i	godt	fire	år.	Og	er	manager,	

vores	projektleder-	niveau.		

	

Og	 har	 lavet	 alle	 mulige	 projekter	 og	 primært	 i	 Danmark.	 med	masser	 af	 private	 events,	 med	

kommercielle	ludillions,	til	de	seneste	par	år	at	lave	koncern	strategi	for	de	helt	store	danske	føde-

varevirksomhed.	Til	og	os	lige	at	være	forbi	et	semi-public	projekt	med	noget	cost-cutting.	man	får	

ligesom	også	 lov	til	at	spille	ud	over	hele	pladen.	Ja,	 jeg	har	alle	mulige	forskellige	 interne	roller	

herinde	også.		
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I:	Er	der	en	typisk	arbejdsdag?	

	

NEJ!	 [griner].	Men	derfor	kan	vi	 jo	godt	prøve	alligevel.	Det	er	super	afvekslende.	det	en	kliché,	

men	det	er	super	afvekslende.	Jeg	tror	en	typisk	uge	er	nok	lettere.	SÅ	er	man	en	tre-fire	dage	ude	

ved	kunden	og	sidder	derude.	Så	hvis	kunden	er	i	Jylland,	så	betyder	det	så	at	du	flyver	ud	mandag	

morgen	og	hjem	torsdag	aften.	Hvilket	det	har	været	for	mig	de	sidste	halvandet	års	tid.	Så	og	så	

bliver	det	jo	til	at	så	flyver	man	ud	7.35	flyet	mandag	morgen,	mødes	med	teamet	derude.	Kører	

afsted	ud	til	kunden.	sidder	derude	og	har	nogle	dage	super	mange	møder,	og	andre	dage	er	der	

egentlig	også	okay	Crunch-tid	og	sætte	sig	sammen	og	have	hen	over	en	uge.	Så	hvis	man	har	et	

team	med	sig	så	har	man	måske	et	par	løbende	status	møder	måske	som	man	har	lagt	i	kalende-

ren	henover	en	uge	ellers	så	bare	sådan	løbende	sparring	også	sådan	lidt	efter,	arbejder	man	op	

mod	en	deadline,	som	bare	skal	ligge	der	eller	er	det	lidt	mere	om	tre	uger	har	vi	en	stor	deadline.	

Så	kører	vi	lidt	mere	flydende.	og	folk	får	lov	til	at	løbe	endnu	mere	selv.	Men	altså	jeg	kan	have	

dage,	hvor	 jeg	sidder	 i	møde	nærmest	fra	 jeg	møder	 ind	og	til	kl.	17.	Det	er	så	 ligesom	der	man	

ligesom	begynder	at	svare	sine	mails	og	lave	sine	analyser	og	se	hvad	teamet	har	lavet.		

Så	er	der	en	uge	som	denne	her,	hvor	vi	har	været	i	København	fordi	det	har	været	vinterferie	hos	

kunden	osv.	Så	er	der	egentlig	ret	meget	crunch-tid.	Men	så	er	der	også	lige	en	tur	til	Polen	tirs-

dag.	altså	ned	at	besøge	et	datterselskab	dernede.	Hvor	man	kommer	derned	og	bliver	vist	rundt	

af	tre	polakker	og	ud	og	se	supermarkeder.	ud	at	se	hvordan	produkter	er	lavet	derude.	Få	et	til-

bud	om	at	komme	derned	til	sommer	til	gril-fest	og	se	fabrikken.		

	

men	jeg	tror	at	den	korte	historie	er,	at	tre-fire	dage	ude	hos	kunden	om	ugen.	ret	forskelligt	om	

det	 er	 tunge	mødedage	 eller	 der	 er	 noget	 crunch-tid	 og	 tætsparring	med	 teamet.	Og	 så	 sidder	

man	jo	typisk	i	et	eller	andet	lokale	eller	i	et	hjørne	af	kundens	kontor	og	sidder	jo	sammen	som	et	

team	hen	over	et	bord	og	pingponger	og	så	videre.	Så	er	der	måske	styregruppemøde,	hver	måned	

eller	hver	anden	måned,	som	er	de	her	store	deadlines	man	arbejder	op	 imod.	Det	er	sådan	ret	

forskelligt.		

	

I:	Det	er	noget	du	godt	kan	lide?	
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Ja,	jeg	tror	du	ved,	i	starten	af	min	karriere	lavede	jeg	super	mange	korte	projekter	og	har	senest	

lavet	rigtig	mange	af	de	lange	projekter.	Og	der	er	fordele	og	ulemper	ved	begge	dele.	Og	jeg	kan	

faktisk	godt	mærke	at	når	man	har	 lavet	et	projekt	et	helt	år,	med	den	samme	kunde,	så	er	 jeg	

bare	sådan,	skal	vi	ikke	prøve	noget	nyt	altså.	Så	der	er	en	sådan	underliggende,	jeg	tror	det	ligger	

så	dybt	i	mange	af	os	konsulenter	at	det	er	sådan	lidt,	et	år,	det	er	fandeme	lang	tid	at	være	på	

samme	arbejdsplads.	Come	on	venner,	venner,	det	er	jo	det	andre	mennesker	gør.	Men	sådan	kan	

man	godt	have	det	nogen	gange.	Så	vil	man	gerne	møde	nye	mennesker	og	en	ny	problemstilling	

og	man	vil	gerne	lige	så	vel	at	når	man.	Det	første	år	lavede	jeg	et	projekt	der	ikke	varede	over	en	

måned.	Det	vil	sige	super	korte	projekter.	Det	er	også	pisse	hårdt	og	man	bliver	også	vildt	træt	af	

hele	tiden	at	skulle	performe	over	for	en	ny	kunde	og	performe	over	for	en	ny	chef,	altså.	Lærin-

gen	om	industrien	og	kende,	osv.	Jeg	tror	mange	af	os	har	det	sådan,	at	lige	så	meget	som	vi	elsker	

at	det	hele	tiden	skifter,	så	er	det	også	nogle	gange	det	man	hader.		

	

Vi	vil	ikke	være	det	foruden,	men	der	er	ingen	tvivl	om	,	at	der	hvor	jeg	synes	det	har	været	hår-

dest	at	være	konsulent	det	er	når	et	projekt	starter	op.	Fordi,	alt	er	nyt	og	du	skal	lige	shine	og	ja,	

Det	tror	jeg	helt	sikkert.		

	

I:	Det	er	der	i	arbejder	flest	timer,	i	starten	af	et	projekt?	

	

Nej	jeg	tror	du	arbejder	flest	timer	op	imod	deadline.	Men	i	starten	er	du	bare,	du	ved	ikke	noget,	

og	hvis	du	så	samtidig,	hvis	det	nu	er	en	helt	ny	kunde,	hvis	K1	 ikke	har	arbejdet	 sammen	med	

kunden	før,	Du	 ikke	har	arbejdet	sammen	med	partneren	på	projektet.	Så	er	der	også	sådan	en	

eller	anden	,	alle	på	teamet	skal	lige	blive	trygge	ved	hinanden.	Ligesom	hvis	man	bare	starter	et	

helt	nyt	job.	Så	er	man	ligesom,	man	vil	jo	godt	komme	godt	fra	start.	Også	selvom,	jo	længere	tid	

man	har	været	her,	desto	mere	er	der	jo	en	eller	anden:	’jeg	ved	godt	hvem	Ane	er,	så	der	er	ikke	

sådan	samme	behov	for	at	hun	ligesom	skal	bevise	sit	værd’.	Men	der	er	jo	bare	sådan	en,	finde	en	

måde	at	arbejde	sammen	på	og	man	skal	lige,	nååh	okay,	bevise	man	lige	kan	få	den	lange	snor,	

man	gerne	vil	have.	Eller	det	nu	er.	Lige	så	vel	som	at	kunden	har	lagt	sindssygt	mange	penge	for	

at	vi	kommer	der.	Og	er	sådan	lidt.	Hvad	fanden	er	det	I	kan.	Nu	kommer	I	bare	og	stiller	en	masse	

dumme	spørgsmål.	Vil	have	noget	data.	kunne	I	komme	og	løse	nogle	problemer,	ikke.		
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Så	der	er	også	et	eller	andet	pres	fra	kundens	side.	man	gerne	vil	levere	til	dem	i	starten.	Dermed	

er	det	sådan	lidt	anspændt.		

	

I:	Kan	du	mærke	en	forskel	på	den	del,	fra	du	startede	og	frem	til	nu?	

	

Ja	det	synes	jeg.	Helt	klart.	Tror	også	bare	du	hviler	bare	mere	i	dig	selv.	Der	er	ingen	tvivl	om	at	da	

jeg	startede	have	jeg	den	der	total	følelse	af	at,	ååååhh,	fedt	de	ikke	opdagede	jeg	ikke	kunne	en	

skid.	Total.	Fedt,	jeg	skylder	dem	alt	de	vil	have	mig,	agtig.		

	

Hvor,	det	er	klart,	desto	længere	tid	man	har	været	her	desto	mere	får	man	den	her	med,	nååå	jeg	

kan	nok	godt.	Det	er	sgu	nok	ikke	dem,	der	så	helt	forkert.	Og	på	den	måde	sådan	lidt	mere,	jeg	

har	været	på	alle	de	her	projekter.	og	det	er	gået	super	fint,	det	skal	nok	også	gå	fint	på	det	her	

projekt.	Og	nej	lige	nu	kan,	kan	jeg	ikke	se,	hvordan	vi	når	det	den	deadline	der	ligger	derude	eller,	

lige	nu	kan	jeg	ikke	se,	hvordan	den	her	kunne	bliver	glad	eller	men	det	lykkes	jo	altid.	Lidt	mere	

en	ro	i	maven	omkring	de	der	stres	faktorer,	som	kan	være	der	i	starten.		

	

I:	Er	det	ikke	svært	at	planlægge	en	uge	og	arbejde	under	ingen	rammer?	

	

Jo,	altså	vi	prøver	at	have	rammer.	Jo,	fredag,	det	er	virkelig	sjældent	hvis	man	ikke	er	på	kontoret	

om	fredagen.	Man	har	en	kunde	i	København,	kan	det	godt	være	at	man	er	ude	at	have	et	møde,	

men	du	har	base	her	om	fredagen.	også	bare	vi	vil	jo	gerne	have,	altså	vi	har	jo	også	interne	møder	

og	man	vil	gerne	kunne	have	en	relation	til	sine	kollegaer	,	udover	dem	man	lige	er	i	team	med.		

	

Så	det	prøver	vi.	og	så	synes	jeg	vi	prøver	faktisk,	at	når	vi	sidder	ude	ved	kunden	om	vi	så	kan	gø-

re	det	på	tre	dage	i	stedet	for	fire	dage	og	så	skrider	det	nogen	gange.	Men	for	tiden	prøver	jeg	at	

køre	mandag	og	fredag	i	København.		

	

Og	så	er	jeg	i	Jylland	de	øvrige	dage.	og	det	betyder	faktisk	ret	meget	at	man	lige	får	den	der	eks-

tra	dag	hjemme.	Men	nej	det	kan	godt	være	 lidt	svært.	Jeg	tror	helt	sikkert	godt,	at	vi	kan	blive	
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bedre	til	ligesom	at	være	sådan	lidt	,	tror	nogen	kalder	det,	perdict	time	of.	Altså	så	okay	ja,	den	

her	uge	bliver	intens	men	hvad	er	det	for	en	dag	er	det	vi	beslutter	at	der	går	vi	altså	tidligt.	Det	er	

jo	også	et	eller	andet	med	at	der	er	nogle	hårde	deadlines,	og	der	er	en	masse	der	skal	leveres	og	

så	videre,	men	hvis	deadline	havde	 ligget	en	dag	 før,	 så	havde	vi	 jo	også	 fået	noget	klar	 til	det.	

havde	der	manglet	tre	sider,	det	havde	der	muligvis	men	man	kan	altid.	Så	er	der	også	et	eller	an-

det	med	at	sætte	sig	ned	og	bare	sætte	sig	ned	i	starten	af	ugen	eller	når	ugen	slutter	og	kigge	ind	

i	den	næste	uge	og	sige	okay,	vi	har	den	her	store	deadline	torsdag,	så	onsdag	bliver	sgu	nok	lang.	

og	det	gør	tirsdag	sgu	nok	også.	men	skal	vi	så	ikke	også	sige	at	torsdag	når	vi	har	haft	de	der	mø-

der	kl.	16,	så	går	vi.		

	

I:	Det	kan	altid	blive	lidt	bedre?	

	

Præcis.	Det	vil	du	altid	kunne	sige.	Du	vil	altid	kunne	lave	noget	meningsfuldt.	Det	er	ikke	sådan	at	

vi	stopper,	når	det	 ikke	giver	mening	mere.	Men	jeg	tror	min	egen	perspektiv	på	det.	Det	er	ret	

forskelligt	om	du	er	i	København	eller	om	du	er	uden	for	København.	Altså	hvordan	dine	rammer	

er.	Fordi	det	er	svært	at	gøre	meget	inden	for	de	rammer	der	er	placeret	i	Jylland.		

	

I:	Hvordan	er	det?	Du	har	været	der	forholdsvis	lang	tid.		

	

Ja,	altså	jeg	har	været	der	hele	sidste	år	og	så	mere	eller	mindre	fire	dage	om	ugen	og	så	var	jeg	

der	et	halvt	års	tid	på	et	andet	projekt.	En	tre	dage	om	ugen.	Jamen	altså	så	prøver	man	jo	stadig,	

så	tager	man	hjem	fra	kundens	kontor	til	hotellet	ved	en	aftensmads	tid	og	så	er	der	nogle	som	

skal	træne.	Nogen	gange	vil	folk	gerne	spise	sammen,	andre	gange	vil	folk	gerne	spise	hver	for	sig	

og	lidt,	hvad	ens	personlighedsprofil	er.	om	man	er	ekstrovert	eller	introvert.	Og	så	finder	vi	ud	af	

det.	Enten	går	vi	ud	og	spiser,	hvis	vi	har	god	tid	eller	også	kan	det	være	vi	 ikke	laver	andet	den	

aften.	Andre	gange	så	kan	det	også	godt	være	vi	hellere	bare	vil	have	noget	take	away	og	tager	det	

med	op	i	et	mødelokale	og	så	bliver	der	arbejdet	lidt	videre.	Så	vi	prøver	at	de	der	aftener	i	Jylland	

ikke	bare	bliver	arbejde.		
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Omvendt	er	det	 jo	også	sådan	at	når	man	nu	alligevel	er	 i	 Jylland	så	vil	man	 jo	hellere	bruge	de	

aftener	på	at	arbejde	igennem,	end	de	aftener	man	er	i	København.	Så	jeg	tror	jeg	arbejder	mere	

de	dage	jeg	er	i	Jylland	end	de	dage	jeg	er	i	København.	Også	fordi	der	også	lige	ryger	transporttid.	

og	det	er	der	kundemøderne	er.	Så	hvis	der	også	lige	skal	leveres	et	eller	andet	så	bliver	det	hele.		

	

I:	Er	det	ikke	også	svært	at	få	til	at	passe	med	din	omgangskreds	herhjemme?	

			

Jo	jo,	det	bliver	ikke	let.	Jeg	tror	personligt	i	hvert	fald	så	er	det	jo	anderledes	fordi	det	er	nogle	så	

faste	rammer	der	kommer	ned	over	men	jeg	har	jo	altid	været	ambitiøs,	så	hvis	der	var	en	eksa-

men,	så	gik	jeg	også	i	total	eksamensmode	optil.	Så	de	venner	også	har	kendt	mig	før,	har	jo	godt	

forstå	prioriteterne.	De	kan	godt	forstå.	De	ved	godt	det	ikke	er	et	fravalg.	De	ved	godt	at	det	lige-

som	en	 dedikation	 til	 noget	 som	altid	 være	 af	 en	 eller	 anden	 art	 inden	 for	 job.	 Så	med	de	 her	

rammer	gør	det	så	bare	lidt	mere	ekstremt	med	consulting.	Så	det	fungerer	egentlig	okay	med	så	

at	kunne	se	dem	i	weekenden.	Men	så	kan	man	jo	også	se	dem,	når	man	kommer	hjem	torsdag	

aften.	Så	kan	man	godt	nå	en	aftale	halv	8	eller	altså,	man	kan	godt	lige	nå	en	middag.	Det	kræver	

at	man	er	lidt	bedre	til	at	planlægge	det.	Jeg	har	ikke	nogen	kæreste,	så	det	der	med	at	folk	der	

har	en	kæreste,	så	kommer	du	jo	hjem	og	så	ser	du	jo	lige	hinanden.	Hvor	hvis	du	ikke	har,	det	der	

med	at	få	det	sociale.	Du	skal	virkelig	planlægge	det.	Og	kunne	være	på	forhånd	med	den.	Og	det	

er	klart	at	udfordringen	er,	at	hvis	du	 ikke	har	 rammerne,	har	du	 så	 lyst	 til	 at	planlægge	noget,	

med	risiko	for	at	du	må	ringe	og	sige,	ikke	alligevel.	Så	det	er	da	lidt	stramt	nogen	gange.	Jeg	synes	

den	er	svær.			

	

For	mig	er	det	meget	sådan,	at	hvis	mine	weekender	bare	er	fri	for	arbejde.	Det	er	de	ikke	altid.	

Jeg	tror	de	første	mange	år,	var	jeg	sgu	rimelig	principfast.	De	første	par	år	var	jeg	sådan	ret	prin-

cipfast.	I	weekenderne	der	arbejder	jeg	bare	ikke.	Det	gider	jeg	ikke.	Så	kompenserer	jeg	med	ti-

mer	fra	mandag	til	fredag.	og	det	jo	ikke	sagt	at	hvis	der	er	et	lokum	der	vælter	fredag	eftermid-

dag,	så	kommer	man	ikke	til	at	arbejde	i	weekenden.	Men	med	undtagelse	af	nogle	få	sindssyge	

øjeblikke,	så	nej	så	har	jeg	sgu	ikke	arbejdet	i	weekenden	de	første	år.	Jeg	tror	en	kombination	af	

at	få	flere	folk	under	én	som	gør	at	jeg	gerne	vil	give	dem	den	fleksibilitet,	som	man	synes	de	skal	

have,	 for	 at	 vi	 lever	 op	 til	 firmaets	 værdier.	Og	man	 lever	 op	 til	 den	 leder	man	 gerne	 vil	 være.	
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Sammenholdt	med	at	for	at	give	dem	det,	så	kan	det	være	at	man	sætter	en	deadline,	fredag	end	

of	day	i	stedet	i	stedet	for	om	formiddagen.	Så	kunne	man	lige	selv	sidde	med	det.	Hvis	det	skal	

bruges	til	et	møde	mandag,	så	er	du	ligesom	nødt	til	lige	at	kigge	på	det	i	weekenden.	Og	så	kan	

det	godt	være	det	ikke	er	noget	analyse-tid,	men	du	skal	alligevel	lige	sikre	at	præsentationen	lige	

er	klar.	Så	jeg	tror	det	er	det	der	med	lige	at	få	forberedt	et	møde	og	sådan	noget.	Det	er	sådan	

noget	der	ryger	ind	i	weekenden.	Men	så	er	det	helt	sikkert	også	en	kombination	af	hvem	du	ar-

bejder	sammen	med	og	hvem	du	har	arbejdet	sammen	med.	De	tre	der	er	mere	senior	end	mig,	

jeg	 nu	 har	 arbejdet	 sammen	med	 de	 sidste	 over	 et	 år,	 og	 det	 er	 bare	 den	 ene	 får	 en	 partner-

promotion	for	et	år	siden,	den	anden	ligger	nu	og	får	en	junior	partner	promotion,	så	der,	og	plus	

at	det	er	et	total	high	end	projekt.	Der	er	også	bare	nogle	projekter.	Der	er	ikke	noget	failure.	Det	

er	 ikke	en	mulighed.	Vi	 gider	 ikke	diskutere	det.	Hvilket	 jeg	 synes	er	 fedt.	Det	motiverer	mig	at	

være	på	de	projekter	der	er,	det	vil	være	for	snobbet	at	sige,	men	high	prestige.	Der	er	bare	nogle	

projekter,	som	er	mere	de	der,	det	er	de	projekter,	som	er	årsagen	til	at	man	blev	konsulent.		

	

Og	hvis	man	så	vælger	det,	samtidig	med	at	man	arbejder	sammen	med	dem	der	gerne	vil	 løbe	

ekstra	stærkt	og	lige	har	en	personlig	agenda,	for	lige	at	løbe	ekstra	stærkt	i	den	periode,	så	er	det	

svært	at	det	ikke	smitter	nedad.		

	

I:	Det	virker	som	om	at	du	passer	godt	ind	i	den	her	konsulentverden	med	ingen	rammer.	Hvornår	

gik	det	op	for	dig	at	der	var	et	match?	

	

Jeg	tror	 for	det	 første	 ikke	nødvendigvis	at	det	er	et	godt	match,	 jeg	tror	 jo,	sammenlignet	med	

gennemsnitsdanskeren	så	er	det	sikkert.	Men	jeg	synes	også	det	er	hårdt.	Jeg	synes	det	er	hårdt	at	

det	er	så	indgribende	i	ens	liv.	Du	ikke	kan	lave	en	aftale	mens	du	er	i	Jylland.	Der	er	der	ligesom	

bare	sat	pause	på	dit	privatliv.	Og	hvis	de	så	samtidig	lige	gør	at	weekenden	lige	vælter	eller	fredag	

også	lige	trækker	ud.	Så	det	er	jo	ikke	sådan	at	jeg	har	den	magiske	løsning	på	det	der.	Men	når	

det	er	sagt	så	er	det	helt	klart	andre	der	vil	have	det	værre	i	det.		

	

Hvornår	gik	det	op	for	mig??	
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Jeg	tror	 jeg	har	en	fordel	 i	at	 jeg,	at	det	der	stresser	mig	eller	gør	mig	demotiveret	eller	det	der	

presser	mig	er	meget	sjældent	timerne.	Det	er	meget	mere	om	jeg	arbejder	sammen	med	nogle	

fede	folk.	Så	bliver	jeg	set	eller	bliver	jeg	ikke	set.	Hvis	jeg	bliver	set	og	jeg	får	de	fede	udviklings-

muligheder	og	vi	har	det	sjovt,	så	kan	du	sgu	smide	rimelig	mange	timer	min	vej.	Ja	altså,	for	så	får	

jeg	så	meget	andet.	hvorimod,	hvis	du	giver	mig	et	40	timers	projekt,	men	hvor	du	giver	mig	en	

rolle	på	et	niveau	under	det	jeg	egentlig	burde	have	og	jeg	føler	mig	kørt	ud	på	et	sidespor.	Så	det	

kan	jeg	slet	ikke.	Og	den	tror	jeg,	i	bund	og	grund	nok	om	jeg	vil	have	kunne	set	det,	men	den	tror	

jeg,	 jeg	allerede	vil	kunne	have	beskrevet	tilbage	 i	gymnasiet.	Hele	den	måde	at	arbejde	på.	 Jeg	

kan	i	virkeligheden	godt	lide	når	man	går	i	crunch-mode.	Jeg	synes	det	er	sjovt,	når	der	er	noget	på	

spil.		

Nu	altså	det	er	her	det	brænder.	Det	her	er	fandeme,	nu	skal	vi	leverer	noget.	Nu	skal	vi	have	luk-

ket.	og	jeg	kan	i	princippet	godt	lide	når	et	projekt	sejler	eller	en	partner	lige	kommer	og	rykker	én,	

det	her	er	normalt	din	opgave	men	yes	du	ryger	herover.	der	er	kaos.	make	it	happen.	Jeg	synes	

de	der	ting	er	sjove.	jeg	befinder	mig	godt	i	det	der.	Få	styr	på	det	her.	få	det	i	den	rigtige	retning.		

	

I:	Så	der	er	der	måske	et	godt	match	i	forhold	til	konsulentverdenen?	

	

Ja,	lige	præcis.	jeg	tror	det	der	med	i	bund	og	grund	at	blive	sådan	lidt	tændt	af	at	det	er	nu.	Det	er	

nu	der	skal	leveres.	Det	er	nu	at	adrenalinen	kører.		

	

Jeg	vil	gerne	have	at	min	rolle	er	klart	defineret	så	du	ved,	så	hvis	du	flytter	mig	ud.	Så	er	vi	enige	

om	at	jeg	laver	ikke	det	her,	nu	laver	jeg	det	her	og	jeg	referer	til	dig	og	ikke.	jeg	vil	vide	hvad	der	

er	min	opgave	og	hvem	jeg	skal	referere	til.		

	

Men	hvis	det	er	på	plads	så	synes	jeg	bare	det	er	cool	med	det	der	brandslukning.	For	så	er	du	pla-

ceret	mig	der,	hvor	det	brænder.	Og	der	vil	jeg	gerne	være.		

	

I:	Så	der	er	mange	forskellige	roller	i	konsulentrollen.	Er	der	nogle	roller	som	du	foretrækker	frem	

for	andre?	
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Jeg	tror	crunch	er	lige	så	meget,	nu	skal	vi,	nu	er	det	nu	vi	skal	have	leveret	noget.	Det	er	ikke	nød-

vendigvis	her	jeg	sidder	og	laver	en	skarp	analyse.	Nu	er	det	her	vi	som	team	kommer	i	mål	med	

noget,	eller	det	er	her	hvor	vi	har	lavet	de	her	sider.	Vi	har	det	her	møde	i	morgen.	vi	er	fandeme	

nødt	til	at	vide	præcist,	hvordan	vi	kører	det.	løse	problemet	med	at	stå	ved	et	eller	andet	white	

board	og	hvad	er	prioriteterne	for	det	her	selskab	de	næste	fem	år.	Det	skal	vi	bare	naile	nu.	Og	

hvad	fanden	er	det	så	for	nogle	spørgsmål	jeg	skal	vide	for	at	kunne	svare	på	det.	Blive	helt	skarp	

på	de	her	ting,	kan	også	være	crunch	i	mit	hoved.	

	

I:	Er	det	så	efter	du	har	fået	den	nye	rolle	som	projektleder?		

	

Nej,	jeg	tror	altid	at	jeg	har	kunnet	lide	det	der.	men	så	er	det	klart	at	det	man	laver	udvikler	sig	

lidt.	Fra	at	man	i	starten	lidt	mere	og	sidder	og	nørder	i	detaljer	med	en	eller	anden	analyse	til	at	

man	mere	sidder	og	 ligesom	sikre	at	 teamet	 får	 leveret.	og	at	kunden	er	glad.	Det	er	klart,	den	

udvikler	sig	rollen.	men	elementet	i	godt	at	kunne	lide	crunch	perioden	er	egentlig	den	samme.		

	

Jeg	synes	det	er	ret	cool	at	have	et	team	med	sig.	Jeg	har	egentlig	altid	syntes	det	motiverer	mig	

ret	meget	at	gøre	dem	glade	og	give	dem	gode	muligheder.	Så	det	er	sådan	ret	stor	motivations-

faktor	og	kunne	gøre	noget	for	nogle	andre	på	et	team.	Hvilket	egentlig	også	godt	har	kunnet	være	

peers.	Ikke	at	have	nogle	under	sig	i	et	hierarki.	Men	det	kan	også	være	bare	at	have	et	godt	sam-

arbejde	med	nogen	på	ens	niveau.	

	

jeg	kan	bedst	lide	at	det	er	mig	der	er	den.	Det	behøver	ikke	at	betyde	at	jeg	sidder	helt	på	toppen,	

for	der	er	som	minimum	en	eller	anden	partner	oven	over,	men	vil	gerne	have	en	lidt	for	stor	an-

svarsmæssig	klump	end	en	lidt	for	lille.	Hvor	man	så	kan	rage	til	sig	efterfølgende.		

	

I:	Så	en	ledende	rolle?		

	

Ja,	altså	sådan	giv	mig	en	klump	jeg	har	ansvar	for.	Der	kan	også	være	budget	settings,	hvor	det	

lidt	er	mere	sådan,	hvis	du	har	modellen	så	har	 jeg	 ligesom	ansvaret	for	denne	her.	Men	du	har	

modellen,	der	 ligesom	kører	på	tværs	af	det	her.	Det	er	måske	meget	 fedt	med	en	model.	Men	
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hvad	er	det	lige	jeg	skal	levere	ud	over	en	model.	Det	er	den	der	problemløsning.	Så	hvis	der	er	4	

underselskaber.	Så	får	du	de	her	to	og	så	får	den	anden	de	her	to	og	så	sidder	der	en	anden	på	

toppen.	Det	også	fint,	For	så	ved	jeg	at	det	er	mig	der	har	ansvaret	for	at	få	de	der	to	i	hus.		

	

Hvilket	jeg	synes	egentlig	ret	tidligt	at	få	lov	til.	Men	det	afhænger	lidt	af,	hvilke	projekter	man	lige	

havner	på.	Nu	har	jeg	været	på	nogle	lidt	små	kapitalfondsejet	selskaber,	som	de	første	tre	projek-

ter.	Og	fik	egentlig	lov	til	super	meget.	Inklusiv	en	koncern-strategi	for	sådan	en	lille	nordjysk	fir-

ma,	hvor	jeg	var	den	eneste	fuldtidsansatte	efter	fire	måneder.	Det	var	ikke	sket	i	dag.	Det	kunne	

man	godt	dengang.	Det	var	mit	held.	Men	hvilket	betød,	at	du	tager	CFO'en,	han	er	dit	ansvar.	Alt	

der	skal	 leveres	inden	for	der,	det	er	dit.	Det	skal	du	køre	i	mål.	Men	helt	sikkert	teamet.	Det	er	

sgu	vigtigt	at	teamet	er	der.		

	

Det	er	 tilbage	 til	at	de	 første	mange	år,	valgte	 jeg,	vi	har	 relativt	gode	muligheder	 for	at	vælge,	

hvilke	projekter	vi	gerne	vil	på.	Valgte	jeg	projekter	efter,	hvem	skulle	jeg	arbejde	op	imod,	hvem	

var	ellers	på	teamet.		

	

I:	Så	det	var	det	du	valgte	efter,	og	ikke	hvilket	projekt	du	fandt	spændende?	

	

Ja.		

	

I:	Er	det	normalt	herinde	at	folk	vælger	efter	det?		

	

Det	tror	jeg	er	ret	forskelligt	fra	person	til	person.	Jeg	tror	det	vægter.	Det	vægter	da.	Og	i	starten,	

der	er	alle	bare	et	navn.		

	

Man	ved	godt	hvad	man	får.	Der	er	plusser	og	minusser	ved	alle.	Men	helt	sikkert	stadig	et	vigtigt	

parameter.	Men	det	er	faktisk	blevet	en	mindre	vigtig	parameter.	Men	der	er	da	stadig	nogen	hvor	

jeg	siger.	Nej	tak.	ja	tak.			

	

			



	 11	

I:	Du	snakkede	også	om	at	du	havde	nogle	interne	roller.	Kan	du	definere	dem?	

	

Vi	kommer	jo	lidt	ud	af	en	sådan	entreprenør	ånd	og	ønsker	ikke	at	alt	der	bliver	lavet	internt	lige-

som	bliver	lagt	ud	til	house	support	herude.	Men	det	ligesom	også	er	noget	konsulenterne	løfter.	

Så	kan	det	godt	være	at	man	får	lidt	hjælp	in	house	folk,	men	så	på	den	måde	er	der	mange	roller	

der	bliver	 løftet.	Så	på	den	måde	er	der	 fra	 rekrutteringsevents	og	sådan	noget.	En	af	mine	 lidt	

større	roller	er	at	være	QB-	eller	mentor.	Som	er	en	udviklingsleder.	kan	man	sige.	Jeg	ved	ikke	om	

I	allerede	har	hørt	det	fra	nogen	andre.	Men	man	har	jo	hele	tiden	nye	chefer	som	konsulent.	Det	

kan	både	være	godt	og	skidt.	Men	der	er	ligesom	en	der	mangler	den	der	kontinuerlige	blik	på	en.	

Så	og	en	der	ligesom	kan	se	ud	over	hvad	der	var	projekt	fnidder.	Så	er	der	en	projektleder	der	har	

siddet	og	givet	én	evaluering,	som	jo,	var	fair	nok,	men	det	var	også	det	her	projekts	omstændig-

hed	og	der	var	måske	lige	et	men,	der	lige	skulle	filtreres	ind	inden	den	ligesom	bliver	løftet	op	på	

et	samlet	evaluering	et	par	gange	om	året.	Så	man	har	en	QB,	som	er	en	udviklingsleder	af	en	art,	

som	man	mødes	med	så	ofte	man	nu	vil.	Men	måske	en	gang	om	måneden	eller	hvad	man	nu	lige	

synes	.	Og	som	er	den	der	er	ansvarlig	for	ens	udvikling	og	ens	world	beeing.	Og	altså,	hvor	man	

kan	snakke	detaljeret	med	ens	evalueringer,	til	bare	om	man	er	glad	og	okay	det	her	er	dine	udvik-

lingsområder.	Hvordan	fa'en	får	vi	rykket	dig	videre.	Hvad	er	det	for	en	rolle	du	skal	prøve	at	tage	

på	det	her	projekt.	Sådan	en	har	alle.	Med	undtagelse	af	partneren.	Nogle	vælger	så	at	have	det	

alligevel.	Men	ellers	så	har	alle	det.	Man	vælger	selv,	hvem	man	vil	have.		

	

Det	er	 jeg	for	to	studerende	og	en	der	 lige	er	gået	fuldtid.	Så	man	starter	som	senior	konsulent,	

der	starter	du	med	at	kunne	blive	det	for	vores	studerende	og	så	når	du	bliver	manager	kan	du	få	

det	for	dem	der	bliver	fuldtidskonsulenter.	Det	synes	jeg	er	en	ret	cool	rolle,	for	den	er	sådan	ret	

definerende	for	den	man	er	QB	for.	i	den	forstand,	man	er	ret	meget	et	billede	for	virksomheden,	

så	hvis	man	repræsenterer	værdierne,	man	gerne	synes	virksomheden	skal	repræsentere	

	

altså	så	bliver	du	ret	meget	vi	i	virksomheden.	Så	hvis	du	ikke	lever	op	til	værdierne	i	virksomhe-

den,	så	er	det	virksomheden	der	har	svigter.	Hvis	du	lever	op	til	værdierne	jamen	så	er	virksomhe-

den	alt	det	den	skal.	på	den	måde	synes	jeg	det	er	en	ret	cool	rolle	i	det	du	kan	være	med	til	og	

forme	virksomheden	og	gøre	den	til	det	jeg	mener	vi	skal	være.		
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Så	det	er	sådan	en	af	de	lidt	større	roller.	Så	hjælper	jeg	med	noget	rekruttering	og	hvis	der	er	en	

der	 lige	skal	bruge	en	til	et	employer-branding	event.	Så	har	vi	 lavet	vores	egen	strategi	her	 for	

nylig.	hvor	vi	har	nogle	initiativer	som	er	defineret,	som	der	skal	arbejdes	videre	med.	Hvor	bl.a.	

sustainability	er	en	af	posterne.	Der	er	sådan	to	interne	believers.	Det	ene	er	sustainability	og	det	

andet	er	det	coolest	consultancy.	Og	de	to	er	jeg	involveret	i	og	få	driblet	frem	af	banen	i	forhold	

til	hvad	er	det	for	nogle	initiativer	der	vil	være	vigtigst	for	os	under	dem	og	hvordan	får	vi	dem	så	

søsat.	Så	det	synes	jeg	er	meget	cool.	så	jeg	har	nok	taget	de	lidt	mere	interne	ting.	hvorpå	i	de	

interne	roller	kan	der	 jo	også	være	definer	samarbejde	med	partner	udenfor.	eller	hvordan	skal	

vores	brand	være	udadtil,	Der	kan	jo	også	være	nogle	sådan	mere	eksterne	ting,	hvor	jeg	har	taget	

de	mere	interne	ting.	i	forhold	til	at	drive	vores	værdisæt	indadrettet.		

	

I:	Hvorfor	tror	du	at	du	har	valgt	det?	

	

Fordi	det	er	årsagen	til	at	jeg	har	valgt	K1	i	sin	tid.	uden	tvivl.	Så	K1	er	i	mine	øjne	ikke	så	forskellig	i	

mine	øjne	fra	McKinsey	og	BCG,	hvis	vi	ikke	har	det.	Så	hvis	vi	ikke	har	vores	værdisæt	og	adskille	

os	på,	jo	så	løser	vi	problemerne	lidt	anderledes	men	det	er	i	høj	grad	drevet	af	dem	vi	er,	værdi-

mæssigt.	så	hvis	vi	giver	kald	på	det,	så	giver	vi	også	kald	på	vores	differentierende	faktor.		

	

I:	Nu	har	vi	været	lidt	inde	og	definere	rollen	og	det	ligger	meget	op	af	motivation,	men	hvis	vi	nu	

antager	 at	 der	 er	 forskellige	 definitioner	 af	 ordet	motivation,	 når	 jeg	 nævner	motivation,	 hvad	

popper	så	op,	hvad	tænker	du	så	umiddelbart?	

	

Kollegaer.	(kommer	prompte)		

	

Tilbage	til	mit	oprindelige	valg	af	K1.	Det	er	bare	grundet	de	mennesker	jeg	mødte	og	de	værdier	

de	udsendte.	Så	hvis	det	ikke	er	for	dem,	så	laver	vi	nogle	fede	opgaver,	men	det	er	lidt	mere	en	

hygiejne-faktor,	 hvor	 så	 de	 er	 super	 cool,	men	 du	 kan	 fandeme	 også	 få	 super	 cool	 faglige	 jobs	

uden	for	consulting.	Det	kan	godt	være	man	prøver	at	bilde	sig	noget	andet	ind,	men	det	er	løgn.	

Du	kan	få	nogle	super	cool	jobs	uden	for	denne	her	verden	også,	så	til	gengæld	har	man	det	skide	
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svært	med	at	finde	et	andet	sted	hvor	du	har	det	så	fedt	med	dine	kollegaer.	Det	tror	jeg	ikke	der	

er	ret	mange	andre	brancher	du	kan.	Det	der	tætte	sammenhold	og	at	du	virkelig	får	venner	for	

livet.	Og	folk	der	vil	dig	og	ikke	bare	at	du	er	en	kollega,	så	jeg	tror	på	den	måde	altså,	det	er	min	

motivation	for	at	være	her,	og	for	at	ligge	de	ekstra	timer	og	ligge	den	ekstra	indsats,	hvis	jeg	måt-

te	nævne	en	ting.		

	

I:	Hvad	er	det	der	gør	at	I	synes	I	har	sådan	et	godt	sammenhold?	

	

Jamen	jeg	tror	der	er	minimum	to	veje	til	at	få	det	tætte.	Jeg	tror	der	er	dem	du	starter	med.	Nu	

starter	vi	mere	i	mere	en	sådan	få	store	batches	hen	over	året	inden	vi	gjorde	dengang	jeg	starte-

de.	Men	det	er	bare	stadig	sådan	som	man	ligesom	havde	sit	lille	efterårshold,	som	jeg	startede	på	

og	så	gik	man	på	sådan	nogle	kurser	og	det	er	lidt	de	samme	man	følges	med	rundt	der,	men	dem	

tror	jeg	.	Det	der	med	at	starte	sammen	i	en	gruppe	og	få	det	bygget	det	bånd	og	så	opgaverne	at	

folk	får	skabt	et	ærligt	forum	og	alle	kommer	også	ind	og	er	over	achivers	og	tør	man	indrømme	

når	man	synes	noget	er	svært	eller	tør	man	ikke	indrømme	når	noget	er	svært.	Hvor	min	gruppe	

fungerede	super	godt.	det	var	bare	sådan	en	fra	day	one,	var	vi	bare	hudløst	ærlige	og	bare	sådan	

lidt,	det	er	fandeme	hårdt	eller	jeg	tænker	bare,	jeg	kan	ikke	noget	eller.	Forventer	de	at	jeg	kan	

det	der.	Jeg	skal	til	evaluering	i	morgen	og	jeg	skider	grønne	grise.	Men	også	den	der	med	at	man	

må	komme	ud	og	sige,	ej	 jeg	fik	en	skide	god	evaluering.	det	er	vildt	fedt.	Man	kunne	også	godt	

uden	at	det	var	blær.	Man	måtte	også	godt	dele	sine	succeser.	Det	er	jo	lidt	sådan	en,	fungerer	en	

gruppe	personligt.	Har	man	den	i	gruppen	der	tør	at	gribe	de	der	dialoger,	eller	har	man	ikke	den.	

Og	så	kan	man	jo	selvfølgelig	også	godt	som	virksomhed	sætte	nogle	rammer	op	som	i	højere	eller	

mindre	grad	fordrer	det.	Men	det	er	også	lidt	om	man	kommer	ind	i	en	god	gruppe.	Jeg	kom	i	en	

super	god	gruppe.	og	er	 sådan	en	gruppe	på	en	håndfuld	piger,	 fra	omkring	det	 tidsrum.	vi	 var	

primært	piger,	der	blev	ansat	det	års	tid.	det	var	sådan	meget	atypisk,	som	den	dag	i	dag	er	super	

tætte.	På	trods	af,	at	der	er	en	del	der	ikke	er	her	længere.	Så	det	stadig	klart	venner	for	livet.	og	

nogle	af	mine	bedste	venner	 i	 virkeligheden.	Så	det	er	 ligesom	den	ene	vej	 ind	 i	det.	Hvor	man	

følges.	Det	er	en	rimelig	ekstrem	rejse	man	er	på	ind	i	det	her,	hvor	man	ligesom	kan	følges	igen-

nem	det	og	man	er	på	nogenlunde	på	samme	stadie	i	forhold	til	hvad	man	rammer	af	udfordrin-

ger.	Hvad	er	svært,	hvad	er	ikke	svært.	Ikke	kun	fagligt,	men	også	mentalt	i	rollerne.	Og	den	anden	
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vej	er	så	ved	at	være	på	projekter	sammen.	Hvor	man	jo	netop,	det	bliver	lidt	i	korte	perioder,	din	

familie	nr.	to	fordi	du	bruger	jo	bare	sindssygt	meget	tid	sammen.	Du	rejser	nogle	gange	verden	

rundt	og	indtager	alle	måltider	sammen	så	selvom	du	sidder	helt	stille	i	et	lokale	og	arbejder	hele	

dagen	sammen	så	bruger	du	jo	alligevel	sindssygt	meget	tid	ammen.	Så	når	du	er	i	Jylland,	det	er	

ikke	så	eksotisk,	men	du	mødes	jo	for	fa'en	om	morgenen,	kl.	7	eller	et	eller	andet	i	lufthavnen	og	

så	med	undtagelse,	af	nogle	uger,	når	du	sover	så	er	du	jo	sammen	indtil	du	lander	igen	torsdag	

aften.	Altså	så	det	er	bare	folk	du	bruger	sindssygt	meget	tid	med.	og	som	du	har	et	klassisk	team	

dynamik.	Men	du	har	et	klart	fælles	agenda	og	mål.	Der	er	ret	meget	fokus	på	at	man	også	skal	

kunne	have	det	sjovt.	Lige,	dele	latterligheder	fra	møder	eller	ugen	eller	jeg	fandt	den	her	på	You-

tube,	hvad	end	det	nu	er.	Der	er	ret	meget	fokus	på	at	det	skal	der	være	plads	til,	selv	når	det	er	

intenst.	Så	jeg	synes	man	får	skabt	nogle	ret	godt	bånd	på	tværs	af	hierarkiet.	Og	så	er	opgaven	

selvfølgelig	at	der	hvor	man	synes	de	har	været	stærkest	at	holde	fast	i	dem.	Når	du	er	på	projekt	

derover.	Og	skabe	dit	mere	uformelle	netværk.	i	organisationen.		

	

I:	Er	der	sådan	lidt	os	og	dem,	at	i	er	et	specielt	form	for,	i	lever	anderledes	i	forhold	til	industrien?	

	

Jeg	tror	den	ærlige	holdning	er	at	der	er	nogen	især	når	de	starter,	jeg	tror	den	aftager	den	der.	

Men	jeg	tror	der	er	nogen	når	de	starter,	der	har	den	der.	Som	i	bund	og	grund	kommer	ud	i	sådan	

en,	hvad	fanden	var	kulturen	på	dit	studie.	Mit	studie	var	det,	hvis	du	ikke,	og	det	mener	jeg	virke-

lig	det	her.	Hvis	du	ikke	vil	være	Investment	banker,	eller	management	konsulent,	så	er	du	enten	

for	dum	til	at	blive	det,	eller	os	så	er	du	virkelig	mærkelig.	Det	var	grundholdningen	på	studiet.	Jeg	

delte	den	ikke.	På	trods	af	at	jeg	var	i	 investment	banking	og	valgte	at	blive	konsulent.	Jeg	synes	

det	var	en	mega	nedern	holdning	og	jeg	synes	faktisk	det	var	sådan	et	mærkeligt	pres	og	var	sådan	

en	gjorde	at	jeg	ikke	så	meget	skulle	forholde	mig	til.	Vil	jeg	bare	consulting	fordi	det	er	der	lige-

som	nogen	der	siger	at	jeg	skal,	eller	vil	jeg	det	faktisk.		

	

I:	Det	gjorde	måske	faktisk	at	du	tog	stilling	til	det?	

	

Ja	ja	og	gjorde	jo	at	jeg	måtte	ligesom	lave	lidt	ekstra	research	på,	hvad	fanden	er	det	egentlig	jeg	

prøver	at	sige	ja	til	nu.		
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Men	jeg	tror	der	er	mange	studier	der	har	en	vis	udstrækning	af	det	der.	Og	jeg	tror	hvis	du	har	

haft	det	gennem	bare	et	par	år,	inden	du	starter,	så	er	det	alligevel	25	årige	eller	yngre	vi	ansæt-

ter,	jeg	tror	bare	så	er	det	svært	ikke	at	have	den.	Lidt	i	sig.	Også	fordi	det	er	folk	der	kunne	vælge	

hvilket	job	de	ville.		

	

Det	er	jo	folk	der	skal	have	gjort	det	godt,	ellers	så	får	man	jo	ikke	jobbet.	Det	er	der	ingen	tvivl	

om.		

	

I:	Men	herinde	fornemmer	du	ikke	at	der	er	den	holdning?	

	

Nej,	det	synes	jeg	ikke.	jeg	tror	godt	lidt	den	kan	være	der	når	du	starter	som	ny.	Men	nej	det	sy-

nes	jeg	virkelig	ikke,	jeg	synes	faktisk	der	er	ret	stor	respekt	for	det	derude.	Og	at	det	også	det	er	

klart	at	der	er	også	nogen	der	når	 til	et	stadie	 i	consulting	herinde	hvor,	 så	har	de	svært	ved	at	

komme	videre	rent	fagligt.	og	der	synes	jeg	der	er	super	stor	respekt	omkring	at	det	her	sted	er	et	

kæmpe	 talent	 som	bare	 lige	er	 inden	 for	 vores	 super	 snævre	defineret	 rammer	 for	hvad	der	er	

performance.	Men	er	en	kæmpe	stjerne,	hvis	bare	lige	de	kommer	ud	det	rigtige	sted.	Altså	den	

der	med	at	det	er	ret	snævert	performance	skills	set	vi	kigger	ind	i.	Det	er	super	alsidigt.	men	det	

er	også	super	snævert.	Altså	hvis	du	ikke	kan	de	her	ting,	men	så	kan	alt	det	her	over	,	det	kan	vi	

godt	værdsætte	i	sådan	i	princippet,	men	ikke	på	papiret.	Og	du	kan	ikke	rykke	videre	i	systemet.	

Og	det	er	der	gode	grunde	til	at	vi	ikke	kan	hvis	man	ikke	altså	kan	på	de	der	lidt	mere	snæver	de-

fineret	kriterier.		

	

I:	Der	er	nogle	færdigheder	som	ligesom	skal	være	på	plads?	

	

Fordi	du	skal	kunne	spille	så	alsidigt,	men	at	kunne	spille	alsidigt	betyder	jo	også	du	kan	være	su-

per	dårlig	i	et	andet	job.	Fordi	du	kan	alt	og	intet.	Hvorimod	der	er	nogle	andre	der	virkelig	bare	

ville	shine,	hvis	de	virkelig	bare	kom	ud	i	et	eller	andet	job	hvor	de	klart	ville	klare	sig	bedre	end	

hvor	consulting	ville	faile	totalt.	Det	synes	jeg	er	den	generelle	opfattelse.	Altså	det	er	sgu	bare	et	

spørgsmål	om	at	det	er	nogle	forskellige	ting	man	kan.	Og	jeg	synes	der	er	en	dyb	respekt,	også	i	
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forhold	til	at	kunden	er	jo	der	man	møder	industrien	for	os	,	for	vi	kan	sgu	ikke	løse	det	her	uden	

deres	viden.	Og	hvis	man	prøver	at	komme,	man	skal	heller	ikke	prøve	at	komme	og	lave	det	de	er	

gode	til.	Så	nogle	gange	skal	du	komme	og	sige,	nå	jamen	hvis	nu	vi	vil	lave	den	her	analyse,	hvor-

dan	kunne	man	så	ave	den.	Så	kommer	de	med	deres	detaljeviden	om	virksomheden,	og	så	skulle	

man	nok	lave	den	sådan	her	og	sådan	her.	Nååh	okay	cool,	skal	I	eller	skal	vi.	Nej	den	kan	vi	lige	så	

godt	selv	lave,	Fint	så	laver	du	den.		

	

Se	værdiskabelsen	i	det	i	stedet	for	at	prøve	at	jeg	er	bedre	end	jer,	så	jeg	laver	den	lige.	Det	er	

klart	min	erfaring.	Vi	kan	noget	i	forhold	til	at	identificere,	at	det	er	det	her	vi	skal	lave	og	i	det	her.	

og	at	 få	stillet	de	rigtige	spørgsmål	og	sikret	at	vi	kommer	 i	den	rigtige	vej.	Men	for	at	kunne	få	

input	til	alt	det	der	er	der	tit	nogen	der	er	meget	bedre	end	os.		

	

Så	det	synes	jeg	faktisk	ikke.	Jeg	synes	ikke	der	er	sådan	en	se’en	ned	på.	Men	der	er	da	en	diffe-

rentiering	 imellem	den	virkelige	 verden,	 industrien	og	 så	det	 vi	 laver.	Men	det	 tror	 jeg	mere	er	

sådan	en	bevidsthed	om	at	det	også	lidt	er	en	særling	at	være	i	den	her	verden.		

	

Der	er	mange	der	har	konsulent	venner.	Jeg	har	faktisk	kun	konsulent	venner	som	jeg	har	igennem	

min	peer-gruppe.	Jeg	havde	ikke	nogen	før.	Så	jeg	har	primært	venner	der	ikke	er	konsulenter	og	

som	ikke	er	i.	Det	er	folk	der	har	en	kandidatgrad	og	er	ambitiøse	på	den	måde,	men	det	er	ikke	

folk,	der	på	samme	måde	har	valgt	en	karrierevej.	De	har	valgt	en	karriere-vej,	men	ikke	i	en	lige	så	

ekstrem	vej.	Jeg	er	klart	den,	der	trækker	kortest	oftest	og	ligesom,	emh,	ja,	måske	på	søndag	vi	

kunne.	Nå	der	har	du	familiefødselsdag.	Næste	søndag?	

	

I:	Er	det	rart	nogen	gange	at	være	sammen	med	nogle	mennesker	som	ikke	er	i	den	verden?	

	

Ja,	 ja,	 ja,	Jeg	tror	i	virkeligheden	at	jeg	synes	at	de	i	virkeligheden	er	mere	ambitiøse.	de	er	bare	

mere	ambitiøse	på	livet.	du	ved,	jeg	har	en	super	god	ven,	som	jeg	læste	med	på	studiet.	og	han	

indrømmer	 det	 selv,	 han	 er	 røv	 doven	 og	 han	 skal	 have	 et	 spark	 bagi,	 arbejdsmæssigt.	Men	 til	

gengæld	så	er	han	sådan	en	,	der	finder	ud	af	at	han	lige	skal	gå	Caminoen	-	den	der	pilgrimsrejse	
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nede	i	Spanien.	Og	så	gør	han	det.	Eller	så	bestiller	han	lige	impulsivt	billetter	til	Las	Vegas	og	tager	

derover.	og	fester	med	drengene.		

	

Jeg	synes	da,	at	hvis	jeg	skulle	vælge	så	er	det	da	en	meget	federe.	Det	er	da	federe,	at	hvis	du	kun	

må	være	ambitiøs	på	en	front,	vil	jeg	da	hellere	være	ambitiøs	på	livet	end	på	arbejdet.		

	

I:	Hvorfor	har	du	så	valgt	det	andet	alligevel?	

	

Jamen	det	vil	jeg	jo	også	,	så	det	er	jo	dilemmaet	om	at	man	gerne	vil	begge	dele.	Det	kortsigtede	

versus	det	langsigtet.	jo	for	hvis	man	ikke	var	her	fra	på	fredag,	så	kunne	jeg	nok	rimelig	hurtigt	få	

lukket	computeren	og	komme	ud	og	gå	en	pilgrimstur.	Eller	hvad	det	nu	var	man	havde	 lyst	 til.	

Men	jeg	ved	også	godt	at	hvis	man	om	tyve	år,	kiggede	tilbage	og	havde	levet	sit	liv	på	den	måde	

så	vil	jeg	også	være	sådan	lidt.	Jeg	har	også	en	eller	anden	drift	inden	i	mig,	der	siger,	jeg	skal	leve	

op	til	mit	bedste.		

	

I:	Hvad	er	det	egentlig	der	motiverer	dig	til	ikke	at	gå	pilgrimsrejsen?	

Er	det	penge	er	det??	

	

Nej,	det	tror	jeg	du	vil	høre	fra	de	fleste.	Jeg	tror	det	er.	Det	er	jo	en	anden	måde	at	selvrealiserer	

sig.	Så	jeg	vil	altså	du	får	jo	også	et	boost	af	at	,	den	der	progression	du	har	i	den	her	verden,	som	

jo	er	ret	tydelig	sammenlignet	med	i	andre	jobs.	Og	jeg	tror	af	natur,	er	jeg	nok	bare	en	der	per-

former	bedst,	hvis	jeg	bliver	lidt	presset.	Ellers	er	jeg	sgu	sikkert	også	lidt	doven	af	natur.	Det	er	de	

fleste	jo,	i	en	eller	anden	grad.		

Jeg	skal	helst	have	en	deadline	der	ikke	kan	rykkes,	før	jeg	får	det	lavet.	Der	er	bare	nogen	der	er	

lidt	 bedre	 til	 stadig	 og	 performe	 inden	 for	 rammer	 der	 ikke	 er	 så	 pressende.	 Hvor	 jeg	 tror	 jeg	

egentlig	 performer	bedst,	 får,	 nu	 er	 det	 nu,	 shit.	Men	altså	mit	 værdisæt	 er	 nok	 relativt	meget	

præget	af	at	leve	op	til	mit	bedste	og	gøre	mit	bedste.		

	

I:	Er	det	dine	egne	forventninger	til	dig	selv?	
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Ja,	det	tror	jeg.	Så	tror	jeg	dog	det	skal	krydres	med	en	anerkendelse	fra	andre.	Så	der	er	også	en	

eller	anden,	I	kan	godt	lide	det,	ik?		

	

Det	er	stadig	fordi	man	gerne	vil	leve	op	til	sit	eget	bedste	men	stadig	har	et	eller	andet	behov	for	

ligesom	få	en	anerkendelse.	Hvilket	du	jo	også	lidt	lettere	får	i	konsulentverdenen,	end	du	gør	ude	

i	industrien.		

	

I:	Ja	for	I	har	et	feedback	system	her,	hvordan	har	du	det	med	det?	

	

Jeg	tror	i	starten,	var	jeg	sådan	puha,	så	skal	man	lige	til	eksamen	her	igen.	Grundet	jeg	laver	læn-

gere	projekter	er	der	også	længere	imellem	at	jeg	ligesom	får	feedback.	Nok	også	bare	senior	man	

bliver,	jo	senere	får	man	det	nok	også.	Men	jeg	synes	det	er	fedt.	Jeg	synes	også	godt	det	kan	være	

hårdt.	Jo	mere	set	du	bliver,	desto	mere	bliver	det	også	en	feedback	på	din	person	i	stedet	for	din	

faglighed.	Fordi	din	person	bliver	din	faglighed.	Så	det	kræver	at	du	ligesom	er	i	en	relation	med	

den	person	der	giver	feedback.	Hvor	du	tænker	han/hun	vil	mig	virkelig	det	bedste	og	vi	er	sam-

men	om	og	rykke	på	det	her.	Det	er	ikke	et	angreb.	Vi	skal	udvikle	dig.	Så	det	sætter	nogle	større	

krav	til,	hvad	er	det	for	et	forum	man	får	skabt	man	får	skabt.	Hvad	er	det	for	en	relation	man	har.	

Men	når	det	så	er	sagt,	så	synes	jeg	jo	noget	af	det	fedeste	ved	consulting,	har	været	den	person-

lige	udvikling	i	det.		

	

Og	 fik	 tilbud	om	coach	for	et	små	to	år	siden	 i	 forbindelse	med	et	projekt,	der	havde	været	 lidt	

hårdt	og	så	videre.	Hvilket	har	været,	super	cool	i	forhold	til	ligesom,	nååh	ja,	det	er	måske	et	me-

get	godt	perspektiv	på	livet.	Og	nåh	ja	det	er		i	virkeligheden	den	her	jeg	er,	og	ikke	den	her	over.	

Også	i	forhold	til	at	kunne	navigere	i	konsulentlivet.		

	

Når	det	går	godt,	er	det	jo	fedt,	når	det	ikke	går	så	godt	så	er	det	knap	så	fedt.	Det	er	rimelig	sim-

pelt.		

	

I:	Hvad	gør	det	så	 for	din	motivation	når	det	 ikke	går	så	godt.	Eller	hvis	 feedbacken	 ikke	helt	er	

gået	som	den	plejede?	
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Jeg	tror	at	hvis	der	var	tvivl	om	det	overordnede	buying	til	mig,	fra	firmaets	side.	Hvis	det	var	så-

dan	en,	puuuh,	vi	ser	 ikke	du	kan	blive	partner.	Hvis	det	var	sådan	en	slags	feedback,	så	tror	jeg	

det	vil	være	demotiverende.		

Men	hvis	det	er	feedback	der	hedder,	prøv	og	hør	her,	vi	ser	totalt	potentialet	i	dig	men	du	er	fan-

deme	nødt	til	lige	at	steppe	up	på	det	her	front,	så	vil	det	være	motiverende.	tror	jeg.		

Men	jeg	tror	ikke	jeg	ville	kunne	håndtere	den	anden.	Okay	så	har	i	afskrevet	mig,	fint!	Jeg	sætter	

mig	bare	herovre	i	hjørnet.		

	

Du	spurgte	også	hvad	der	gør	at	man	vælger	det	her	frem	for	"livet"?	

	

Igen,	hvis	det	kun	var	opgaverne.	Det	ville	ikke	kunne	gøre	det.	Sammenholdet	mellem	ens	kolle-

gaer.	men	også,	det	tror	jeg	ikke	jeg	ville	have	sagt	for	nogle	år	siden.	Men	et	fælles	ambition	om	

at	drive	K1	projektet	 tilbage	 til	 at	 jeg	 synes	vi	differentierer	os	med	de	værdisæt	vi	har.	og	den	

måde	vi	udlever	dem	på.	Så	kan	være	med	til	ligesom	at	løfte	det	videre.		

	

I:	Så	du	har	også	en	ambition	på	virksomhedens	vegne?	

	

Ja.	Hvilket	er	selvfølgelig	også	det	der	gør	det	hårdt,	hvis	man	så	ikke	altid	synes	at	det	lever	op	til	

det.		

	

Så	vil	det	være	 lettere,	hvis	det	bare	var	ens	egen	udvikling.	Der	motiverede	en.	Så	var	de	 i	 lidt	

andre	hænder.		

	

I:	Så	det	har	måske	rykket	sig	lidt	med	årerne?	

	

Ja	jeg	tror	det	er	blevet	tydeligere	for	mig,	at	det	også	var	en	del	af	det,	hvor	jeg	tror,	det	var	nok	

også	i	takt	med	at	du	får	mere	indflydelse	på	det.	Hvor	i	starten	var	det	mere	et,	det	er	derfor	jeg	

har	valgt	det,	det	er	fordi	det	er	det	her	vi	er.	Og	ikke	så	meget	en	ambition	om	at	drive	det.	fordi,	

jeg	vil	bare	gerne	være	en	del	af	det.		
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Så	jeg	tror	fra	at	være	en	del	af	det,	til	at	drive	det,	er	nok	ændringen.		

	

I:	Det	virker	også	som	om,	at	det	du	vil	få	ud	af	at	leve	det	virkelige	liv,	det	får	du	faktisk	igennem	

dit	job?		

	

Vi	har	det	jo	pisse	sjovt.	og	jeg	er	bare,	jeg	vil	ønske	jeg	bare	kunne	sige	var,	men	jeg	er	nok	den	

der	type	som	er	sådan	lidt,	jamen	så	må	klokken	blive	midnat	i	stedet	for	11,	for	vi	skal	også	lige	

have	det	sjovt.		

når	man	står	og	spille	90’er	musik,	en	eller	anden	kommer	dansende	ind	i	mødelokalet,	sent	om	

aftenen,	med	hvad	fanden	sker	der.	Og	en	eller	anden	finder	en	rødvin	i	et	eller	andet	skab	og	så	

skal	der	også	lige	et	glas.	Det	er	jo	mega	fedt.	Så	du	får	også	noget	af	den	der,	nu	skal	jeg	ikke	kal-

de	det	galskab,	men	det	der	du	ved,	galskab	som	andre	ikke	forbinder	med	det	der	klassiske	arbej-

de.		

	

Det	får	man	også	i	det	her	job.	Så	det	er	ikke	kun	en	god	kollega	relation	eller	vi	havde	en	god	fag-

lig	snak	eller	det	er	også	alt	det	der	andet.	Crazyness	som	gør	det.		

	

Hvis	du	fjernede	mine	ti	tætteste	relationer	herinde	i	firmaet,	og	satte	mig	på	et	projekt	alene	med	

en	partner,	et	halvt	år,	så	havde	jeg	sagt	op.		

	

Det	kan	jeg	ikke	forstille	mig	andet.	Så	er	det	klar	at	der	er	nogen	af	ens	relationer	der	falder	fra	

hen	over	tid,	og	så	bygger	man	nogle	nye	sider.		

	

I:	Om	 tre	år,	 hvis	 vi	 kigger	 tre	år	ud	 i	 fremtiden,	og	 laver	 sådan	et	 fremtidsscenarie,	hvad	er	er	

drømmescenariet?		

	

For	to	år	siden	lavede	jeg	en	fem	års	plan	så	jeg	kunne	jo	bare	give	dig	den.		

	

I:	Har	den	rykket	sig	siden	der?	



	 21	

	

Ja,	det	er	jo	det	den	nok	har.	SÅ	det	vil	være	lettere	bare	at	give	jer	den.	Den	hedder	partner	i	K1.	

Jeg	tror	siden	da,	har	jeg	nok	hvis	jeg	siger	partner	i	K1,	så	siger	jeg	også	partner	for	good.		Så	er	

det	ikke	for	lige	at	prøve	rollen	og	så	hoppe	ud.	Så	ved	man	selvfølgelig	aldrig	hvad	der	sker,	men	

så	ville	det	være	målsætningen.	Så	det	vil	sige	at	hvis	du	siger	ja	til	partner	så	siger	du	også	ja	til	et	

langt	liv	i	konsulentverdenen.		

	

Og	tilbage	til	at	så	let	er	det	heller	ikke	altid	at	få	til	at	hænge	sammen	med	livet	udenfor	og	hvis	

jeg	skulle	vælge	så	valgte	 jeg	at	være	ambitiøs	på	 livets	vegne	og	 ikke	på	ærens	vegne.	Hvis	det	

var.	Så	synes	jeg	den	bliver	sværere.	Det	er	stadig	fint	nok	her	og	nu.	Men	i	sådan	et	på	sigt	per-

spektiv,	gider	jeg	arbejde	som	jeg	gør	nu,	de	næste	30	år?	

	

Hvilket	jeg	jo	i	realiteten	ville	skulle	spørge	mig	selv	om,	ej	det	gider	jeg	måske	ikke.	Så	er	der	no-

gen	der	vil	vove	og	påstå	at	du	vil	komme	til	at	arbejde	lige	så	meget	og	lige	så	uforudsigeligt	ude	i	

den	virkelige	verden.	Og	det	er	der	nok	noget	om.	Græsset	er	 ikke	altid	grønnere.	Men	 jeg	 tror	

stadig	at	jeg	på	et	eller	andet	tidspunkt	vil	tænke,	nu	skal	jeg	sgu	have	noget	andet	balance.	noget	

mere	forudsigelighed.	Og	om	det	er	om	tre	år,	om	to	år	så	tror	jeg	at	jeg	sidder	her,	men	så	et	eller	

andet	sted	på.		

	

I:	Det	er	der	du	skal	tage	en	beslutning?	

	

ja	altså	nu	blev	jeg	manager	her	i	efteråret,	så	man	kan	sige	at	hvis	jeg	var	her	om	tre	år	så	vil	det	

være	sådan,	så	vil	jeg	i	hvert	fald	være	enten	junior	partner	eller	også	vil	jeg	arbejde	rimelig	kraf-

tigt	på	at	blive	junior	partner.		

	

I:	Der	skal	alligevel	ikke	mere	tid	til,	for	at	nå	helt	derop?	
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Nej,	altså	vi	kalder	det	engagement	partner.	Det	er	sådan	en	blanding	i	mellem	at	være	sådan	en	

senior	manager	der	kører	flere	projekter,	til	at	være	steppet	lige	inden	partner.	partner	in	training.	

Så	det	er	sådan	en	lidt	tosidet	rolle.		

	

Alt	efter	hvor	du	lige	er	på	det	bånd.	Og	hvor	stor	projekterne	er.	Men	nej,	så	du	kan	sige,	om	en	

tre	år,	kunne	man	godt	være	junior	partner.	Og	så	vil	jeg	nok	helst	sige	at	hvis	du	er	junior	partner,	

er	du	så	ikke	også	ved	at	være	partner.	Sådan	en	,	hvor	meget	lader	du	det	lange	perspektiv,	drive	

din	her	og	nu	beslutninger.	og	hvor	meget	lader	du	dine	her	og	nu	beslutninger	drive	dine	beslut-

ninger	i	øjeblikket.		

	

Men	jeg	vil	helt	sikkert	gerne	have	et	par	år	som	manager	før	jeg	skal	noget	andet.		

	

I:	Hvordan	ser	det	på	privatfronten	ud?	

	

Jamen	realistisk	set	tror	jeg	ikke	jeg	har	børn	om	tre	år.			

	

Nej	du	kan	ikke	planlægge	dine	børn	til	at	ville	se	dem	om	søndagen.		

Tilbage	til	at	den	dag	man	lukker	øjnene,	der	er	sgu	ikke	nogen	der	fortryder	,	at	jeg	brugte	for	lidt	

tid	på	arbejdet	og	for	meget	tid	på	mine	børn.	Det	tvivler	jeg	på.		

	

Jeg	tror	godt	jeg	kunne	se	det	fungere	med	et	barn.	Jeg	tror	jeg	ville	blive	udfordret	på	mit	eget	

ambitionsniveau.	Det	vil	lige	uden	lige	betyde	at	man	udvikler	sig	lidt	langsommere.	Vil	jeg	så	sy-

nes	det	var	sjovt	at	være	i	den	her	verden,	hvis	man	ikke	synes	man	helt	levede	op	til	sit	bedste	og	

ikke	helt	fik	den	anerkendelse	man	gerne	ville	have.	Selvom	der	ligesom	var	nogle	rammer	og	alle	

ligesom	forstod	spillereglerne,	så	samtidigt	med	at	stadig	ville	 føle	at	 jeg	gav	sindssygt	meget	til	

det	her	arbejde	og	man	lige	skulle	åbne	computer	om	aftenen	selv	efter	man	har	hentet	børn	og	

lagt	barn.	Jeg	håber	at	kunne	se	mig	gøre	det	med	et	barn,	men	jeg	kunne	ikke	se	mig,	med	mere	

end	1	barn.	Det	er	en	vis	hypotese.		

	

Det	er	jo	også	man	kan	se	hvordan	mine	kolleger	eksekvere	det.		
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I:	Er	der	mange	herinde	som	har	børn?	

	

Ja,	der	er	en	del.	Og	en	del	der	er	på	barsel.	Ja	fra	de	fleste	er	nok	fra	manager	niveau,	sent	senior	

konsulent.	Eller	ældre.	Så	tidligere	fik	folk	først	når	de	var	blevet	engagement	partner-	junior	part-

nere.	Men	nu	er	det	sådan	mere	end	mere	en	manager	ting.	Både	kvinder	og	mænd.	Det	er	da	en	

udfordring.	Det	er	også	lidt	svært	at	smide	dem	på	et	projekt	i	Jylland.		

Der	har	man	en	rimelig	forstående	bedre	halvdel.	Så	det	sætter	nogle	begrænsninger	og	det	sæt-

ter	også	nogle	begrænsninger	til	dem	der	så	ikke	har	børn.	fordi	så	tager	du	Jylland.		

	

Hvilket	godt	kan	være	lidt	nedern,	men	sådan	er	det	jo.		

	

Hvor	jeg	var	privat	om	en	tre	år?	

	

Jamen	i	et	fast	parforhold	der	peger	mod	nogle	børn,	men	som	nok	ikke	helt	er	på	vej	endnu.	Det	

ville	være	sådan	net	bud.	Boende	i	København,	Frederiksberg,	as	now.		

Lidt	mere	tid	til	privatliv	end	lige	nu.	Men	ikke	nødvendigvis	mere	end	hvad	der	har	været	for	an-

dre	tidspunkter	end	 i	konsulentlivet.	Det	er	 jo	også	meget	projektdrevet.	Så	med	projekter	 i	Kø-

benhavn	og	knap	så	high	end	prestige	projekter,	så	kunne	jeg	sagtens	se	mig	uden	børn	få	det	til	at	

fungere.	Så	det	ville	mere	være	det	med	at	man	kiggede	frem,	der	ville	gøre,	hvis	jeg	om	tre	år	ikke	

var	her.	Jeg	tænkte	argh,	det	er	fint	nok	lige	nu,	men	om	nogle	år,	så	gider	jeg	jo	ikke	være	her.	

Måske	du	allerede	skulle	tænke	noget	andet.	Det	jo	så	også	udfordre	hele	virksomhedens	K1	am-

bitionen.	K1	projektet.	Hvis	man	godt	ved	at	de	ikke	kan	opfylde	ens	ønsker	på	lang	sigt.	Så	bliver	

ens	ønske	her	og	nu,	jo	også	et	andet.	Så	hvis	det	er	en	drivende	faktor	for	mig,	så	fjerner	du	noget	

allerede	nu,	i	min	motivation.		

	

I:	Er	der	noget	du	tænker	du	gerne	vil	uddybe	eller	har	spørgsmål?	

	

Øhm,	Næ,	jeg	tror	der	er	nogle	rammebetingelser	der	motiverer	folk.	Altså	som	ikke	er	sådan	det	

vigtige,	men	som	er	der.	som	kunne	være,	lønnen.	På	mange	måder	nogle	fede	arbejdsvilkår.	Læk-
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re	lokaler	og	du	tager	en	taxa	hvis	det	er	blevet	sent.	Der	er	alt	det	der,	fint	på	toppen,	nu	kommer	

du	på	et	kursus.	Sku'	vi	ikke	også	have	en	fest.	Jeg	tror	ikke	det	gør	skide	meget	for	folks	motivati-

on.	Det	kan	være	det	er	med	til	at	bygge	nogle	bånd,	som	er	vigtige,	så	er	der	det	faglige.	Som	er	

progressionen,	som	er	de	fede	projekter.	Og	så	er	der	relationerne.	Som	er	også	værdierne.	Den	

klart	stigende	grad.		

	

men	der	er	selvfølgelig	også	noget	hygiejne	faktor	i	det	første.	Man	gider	jo	heller	ikke	føle	at	man	

bliver	taget	ved	næsen	lønmæssigt	eller	hvad	det	nu	skulle	være.		

	

I:	Du	skal	over	et	vis	niveau	og	så	betyder	det	egentlig	ikke	så	meget?	

	

Jeg	tror	der	er	et	element	af	at..	(pause)..	K1	ligger	lavere	lønmæssigt	især	jo	længere	op	i	syste-

met	du	kommer		end	hvis	du	sammenligner	med	BCG	og	McKinsey.	Så	er	der,	der	er	nok	ikke	no-

gen	af	os	der	nogensinde	vil	 skifte,	 til	 nogen	af	de	andre,	 fordi	 tilbage	 til,	 jo,	 jobmæssigt	og	ar-

bejdsmæssigt	kunne	vi	 få	noget	der	var	 lige	 så	 fedt,	men	det	 ikke	 ligesom	det	der	 i	 sidste	ende	

driver	os.	Det	vil	være	det	sociale	ting,	relationerne,	værdierne.	og	hvis	vi	synes	de	er	unikke	her,	

så	vil	vi.	Så	kan	det	være	vi	skiftede	til	noget	helt	andet,	men	to	be	honest.	Consulting	er	også	bare	

en	verden.	Det	er	fandeme	ikke	sjovt	og	starte	uden	goodwill.	Din	goodwill	er	ret	meget	værd.	I	at	

sige,	jeg	har	lige	tager	de	hårde	projekter,	nu	tager	jeg	det	lige	stille	og	roligt.	Eller	i	ved	godt	at	jeg	

vil	ligge	indsatsen,	men	lige	nu	har	jeg	brug	for,	eller	hvad	et	nu	er.		

	

Men	når	det	er	sagt,	så	er	det	jo	klart	at	du	er	sådan	lidt	altså	vi	vil	 ligesom	gerne	sige	at	det	er	

dem	vi	måler	os	med,	i	det	vi	leverer	til	kunden,	at	vi	ligesom	er	total	på	niveau	med	dem.	Hvilket	

jeg	 rimelig	mener	 vi	 er.	Men	hvorfor	 fa'en	 skal	 vores	 konsulenter	 så	 ikke	have	 samme	 løn	 som	

dem.	 Og	 så	 er	 der	 selvfølgelig	 også	 noget	 i	 at	 vores	 prispunkt	 stadig	 ligger	 stadig	 laver	 end	

McKinsey	og	BCG.		

	

Selvfølgelig	 ikke	 altid,	men	 gennemsnitlig,	 så	 vil	 vi	 ligge	 lavere	 ude	 hos	 kunden.	 Så	 selvfølgelig	

kommer	der	færre	penge	ind	på	den	måde.	Vi	vil	gerne	have	en	mere	senior	tung	model.	De	andre	

kører	pyramiden	helt	hardcore,	så	vil	vi	gerne	lidt	mere	køre	spanden.	Lige	mange	på	hvert	niveau.	
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Så	det	er	selvfølgelig	også	en	dyrere	model	og	holde	kørende.	og	den	er	med	til	at	skabe	den	kul-

tur	og	de	værdier.	Så	jeg	tror	at	alle	er	villige	til	at	sige,	okay	det	her	over	har	en	kæmpe	værdi	og	

noget	af	det	sætter	måske	en	begrænsning	på	lønnen,	men	samtidig	har	man	også	en	retfærdig-

hed	der	hedder,	jeg	leverer	samme	job.	Det	er	det	I	står	og	fortæller	mig	vi	gør.	Fuldstændig	med	

minekollegaer	 i	de	amerikanske	huse.	Men	han	 fik	20.000kr	mere	om	måneden.	Det	er	 ikke	det	

der	gør	om	man	bliver	her	eller	ej,	men	det	er	det	der	gør,	men	det	er	stadig	sådan	lidt.		

	

I:	Så	du	tænker	alligevel	over	det?	

	

Jeg	tror	mest	jeg	tænker	over	det	ved	at	andre	folk	har	bragt	det	op	til	mig.	jeg	har	ligesom	ikke	

selv	søgt	den	viden.	Jeg	har	sgu	ikke	venner	i	de	andre	konsulenthuse.	Men	jeg	kan	da	godt	høre	

når	de	selv	siger	det,	det	er	sgu	da	også,	det	kan	da	ikke	være	rigtigt.			

	

Det	er	ikke	det	der	gør.	Der	er	aldrig	nogen	af	os,	der	ville	vælge	et	andet	hus,	det	kan	jeg	simpelt-

hen	ikke	forestille	mig,	men	det	er	da	sådan	en	eller	anden	som	hedder,	er	vi	enige	om	hvad	det	er	

vi	 bygger	her.	 værdsætter	 vi	 lige	hinanden,	eller	 spiller	du	mig.	 Sådan	en	 forstå	og	 respekt.	Re-

spektere	du	den	værdi	jeg	leverer	for	dig,	eller	gør	du	ikke.		

	

Jeg	tror	at	folk	er	fine	nok	med	ikke	at	være	totalt	på	niveau,	men	der	er	et	eller	andet	tidspunkt,	

at	hvis	gabet	bliver	for	stort,	så	bliver	folk	sådan	lidt.		

	

I:	Så	med	K1	udvikling	så	skal	det	ligesom	også	følge	med?	

	

Ja,	og	det	gør	den	også	til	dels.	Den	har	rykket	sig	henover	de	fire	år	jeg	har	været	her,	men	jeg	

tror	det	er	sådan	en	 ,	det	er	aldrig	der	 jeg	ville	 lægge	vægten,	hvis	 jeg	skulle	vælge	en	af	de	tre	

kasser.	men	der	er	stadig	en	eller	anden	hygiejne	niveau	der	skal	være	på	et	niveau,	før	det	lige-

som	er	okay.		

	

I:	hvad	skulle	der	til	for	at	du	skiftede	?	
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Så	ville	jeg	vælge	et	lille	et.	Et	lille	et,	som	havde	et	værdisæt	jeg	troede	på	og	som	jeg	troede	jeg	

kunne	bygge	videre	på.	med	nogle	 fede	 folk	 som	 jeg	også	 respekterede	 fagligt.	det	 skulle	nogle	

stærkt	faglige	personer,	som	var	i	det	samtidig	med	en	værdimæssig	ambition	rejse	for	firmaet.		

	

I:	Hvor	du	så	faktisk	ville	kunne	få	ret	meget	indflydelse?	

	

Ja,	 jeg	vil	 få	 indflydelse,	 jeg	ville	nok	få	nogle	projekter	for	nogle	mindre	kunder	men	jeg	ville	få	

fede	roller	på	projekterne.	og	vi	ville	have	en	fælles	ambition	om	at	skulle	drive	den	virksomhed	

langt.	Konsulentvirksomheden.	Og	så	kunne	jeg	godt	gå	ned	i	løn.	Så	det	er	mere	sådan	en	retfær-

dighed	der	siger.	Hvis	du	siger	at	vi	er	on	peer	med	de	her	over.	Så	er	der	noget	her	jeg	ikke	forstår	

i	ligningen.		

	

I:	Men	hvis	vi	er	en	lille	virksomhed?	

	

Men	hvis	vi	ligesom	er	enige	om	at	vi	er	udfordreren	og	vi	skal	bygge	op,	hvilket	vi	til	dels	også	er	

her	så	derfor	er	det	også	fair	nok	vi	ikke	ligger	på	samme	niveau	og	så	videre.		

	

Så	jeg	tror	det	er	en	sådan	retfærdighed	og	respektere	for	det	der	bliver	leveret.	Lidt	tjek	mark	og	

ikke	en	man	kan	hive	så	meget	videre	til	et	hvis	niveau,	men	som	stadig	skal	være	der.		
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Transskriberet	interview	–	Jens,	K1	

Bilag	20	

I:	Hvis	du	vil	starte	med	at	fortælle	lidt	om	dig	selv?	

	

ja,	naturligvis.	I	forhold	til	konsulentbranchen	skal	måske	starte	for	en	fem	år	siden.	Der	læste	jeg	

på	DTU.	Og	manglede	ca.	et	år.	Jeg	blev	færdig	nærmest	på	dagen	for	fire	år	siden.	Og	efter	at	ha-

ve	været	ansat	som	forskningsassistent	og	var	i	Nykredit	og	prøve	lidt	forskelligt.	Så	kom	jeg	frem	

til	at	jeg	gerne	ville	prøve	konsulentbranchen.	Uden	egentlig	at	vide	specielt	meget	om	den.	Fordi	

man	er	noget	mindre	oplyst	på	DTU,	tror	jeg.	Så	lavede	jeg	noget	research	og	begyndte	at	søge	og	

kom	så	ind	i	det	der	hedder	Booz.	Som	var	et	amerikansk	Management	konsulentfirma.		Som	blev	

opkøbt	for	et	par	år	siden	af	PWC.	Og	så	var	jeg	i	Booz,	der	startede	jeg	1.	marts	2012.	Så	var	jeg	

der	i	to	år.	Et	af	dem	var	jeg	Australien,	så	ville	jeg	gerne	hjem	og	så	skiftede	jeg	til	K1	og	startede	

for	to	år	siden.	SÅ	det	var	den	meget	hurtige	faktuelle	gennemgang.		

	

I:	Hvad	var	så	grunden	til	du	skiftede	og	tænkte,	nu	vil	jeg	prøve	konsulentbranchen?	

	

Ja,	det	var	 lidt	at	et	par	af	mine	studiekammerater.	Der	var	en	der	havde	haft	et	 internship	hos	

McKinsey	og	så	var	der	en	der	havde	lavet	noget	med	Accenture.	Vi	var	sådan	en	gruppe	af	ti,	der	

snakkede	meget	 sammen.	Og	 så	 synes	 jeg	at	deres	historier	 lød	meget	 sjove	og	 jeg	 tror	mange	

DTU's	 	bekymringer	er,	om	man	bare	smider	fem	år	på	gulvet	for	at	blive	generalist.	Dem	fik	de	

lukket	lidt	ned	for.	I	hvert	fald	italesat	lidt.	Så	den	der	barriere	var	egentlig	lidt	væk.	SÅ	begyndte	

jeg	at	prøve	og	melde	mig	til	nogle	af	de	der	100	events	som	husene	holder	og	synes	egentlig	det	

var	meget	sjovt.	Og	der	var	mange	ting	som	tiltalte	mig	ting	som	der	var	nogle	elementer	i	jobbet,	

som	jeg	ikke	følte	man	kunne	få	ved	at	sidde	ved	et	institut	med	en	PH.D.	eller	være	i	en	bank.	Så	

det	var	egentlig	den	vej	igennem.		

	

I:	Hvordan	kan	en	arbejdsdag	ud?	

	

Arbejdsuger.	Der	hvor	 jeg	er	nu,	der	har	 jeg	 lidt	kommet	 frem	til	at	der	er	 lidt	 to	 forskellige	ar-

bejdsuger.	Der	er	de	arbejdsuger,	hvor	man	tager	udgangspunkt.	Så	er	der	projekter,	som	jeg	laver	
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nu,	som	er	et	mindre	projekt	for	en	kunde	i	København.	Hvor	man	hvis	man	er	på	mit	niveau,	som	

ligesom	er	projektleder.	Der	er	arbejdsugen	noget	mere	overskulelig.	Der	er	vel	et	par	dage	hos	

dem	og	kommer	vel	derud	kl	9.	og	tager	derfra	kl.	5.	Nogen	dage,	tager	jeg	herind	og	spiser	aften-

mad	og	arbejder	lidt.	Andre	dage	tager	jeg	bare	hjem	spiser	aftensmad	med	min	kæreste.	Så	det	

er	sådan	mine	sidste	uger	har	været	meget	overskuelig.	Så	det	er	sådan	en	arbejdsuge	som	man	

arbejder	50	timer.		

Så	er	der	andre,	hvor	man	rejse,	hvor	det	er	større	projekter.	hvor	man	er	én	af	mange.	Så	er	der	

flere	man	skal	holde	snor	i,	eller	skal	holde	snor	i	mig.	og	så	er	vi	typisk,	hvis	vi	tager	udgangspunkt	

i	et	projekt	jeg	lavede	i	Århus.	Så	flyver	vi	ud	mandag	morgen	og	kører	ret	hårdt	på	i	løbet	af	ugen.	

Sidder	og	arbejder	til	midnat.	Sidder	hos	kunden	til	aftensmad	og	arbejder	til	midnat	på		hotellet.	

Og	så	flyver	vi	hjem	torsdag	aften.	Og	så	sidder	jeg	fredag	her	på	kontoret.	Så	det	er	sådan	to	for-

skellige	verdener.	Og	man	kan	sige	at	det	første	giver	nogle	ting	på	privaten	som	den	anden	ikke	

gør.	Men	den	anden	giver	måske	lidt	groft	sagt,	ofte	de	lidt	sjovere	projekter.	Og	hvor	man	ser	lidt	

mere.	Og	det	var	en	af	bevæggrundene	for	at	jeg	gik	ind.	Og	nogle	gange	når	det	er	hårdt	så	må	

man	også	minde	sig	selv	om	at	så	får	man	nok	noget	andet	ud	af	det.		

	

I:	Hvad	er	det	der	er	de	sjove	opgaver?	

	

Det	er	jo	forskelligt	for	alle.	Det	der	er	sådan	fælles	for	mange,	jeg	tror	det,	hvis	man	føler	det	har	

ret	 stor	 impact,	 så	 er	 det	 egentlig	 ret	 ligegyldigt	 om	man	 laver	 et	 projekt	 for	 ARLA	 eller	 for	 Fi-

nansministeriet	eller	 for	en	 lille	kunde.	Men	 føler	det	 reelt	har	 impact	og	har	 interesse	 for	virk-

somheden,	så	det	gør	det	ofte	en	del	sjovere.	Og	engaging.	Men	det	gør	det	ofte	også	hårdere.	for	

alt	andet	lige	er	det	en	proces	hvor	kunden	også	vil	med	på	rejsen.	Så	det	er	egentlig	for	mig	det	

væsentligste.	Så	kan	jeg	personligt	godt	lide	nogen	typer	projekter,	som	taler	til	min	ingeniør	bag-

grund.	Men	det	er	nok	mere	en	personlig	holdning.		

	

På	den	lange	bane,	er	det	nok	ikke	en	fordel	at	have	læst	på	DTU.	Der	er	nok	lidt,	vi	tror	vi	med-

regner	et	halvt	år,	hvor	man	lige	skal	komme	up	to	speed	og	lige	finde	ud	af	hvad,	omsætning	er,	

de	forskellige	omsætningsposter.	Hvis	nogen	siger	årsdiagram,	hvad	betyder	det.	Lidt	sat	på	spid-
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sen.	Men	alt	andet	 lige	er	det	nok	en	gengældelsesglæde	 for	 folk	der	har	en	mere	normal	bag-

grund.		

	

I:	Hvad	er	din	stilling	her	nu?	

	

Den	hedder	senior	konsulent.	man	er	konsulent	i	to	til	tre	år,	og	så	er	man	seniorkonsulent	i	to-3	

år,	og	der	er	selvfølgelig	nogen	der	springer	igennem	det.	Og	så	bliver	man	manager,	i	tre	år	og	så	

har	 vi	det	der	hedder	engagement	partner.	Og	 ja	det	man	 så	ofte	 lidt	 flere	år	og	 så	bliver	man	

partner.	Det	er	så	de	fem	niveauer.	Jeg	er	vel	et	eller	andet	sted	på	seniorkonsulent	båndet.		

	

I:	Der	er	ikke	sådan	noget	officielt,	nu	bliver	du	senior	konsulent?		

	

Jo,	man	bliver	forfremmet.	Vi	har	review	hver	halve	år,	som	jo	er	en	ret	stor	deal,	når	man	ligger	

mange	timer,	så	vil	man	også	gerne	have	at	det	går	godt.	Det	er	der	hvor	nogle	bliver	super	glade	

for	at	de	bliver	forfremmet,	hvor	andre		ikke	er	specielt	glade,	for	de	er	ikke	blevet	forfremmet,	så	

det	er	ofte	med	meget	sort/hvidt.		

	

I:	Er	det	en	speciel	dag?	

	

Det	er	en	uge,	hvor	det	fungerer	på	den	måde	at	alle	partnere	og	engagement	partner	og	manage-

re,	De	reviewer	konsulenter	og	senior	konsulenter.	Og	så	sidder	de	inde	i	et	rum.	Dag	1.	Så	kom-

mer	der	et	billede	op,	og	så	ser	de	på	hvordan	har	Jens	gjort	det.	Det	sidste	halve	år.	Hvad	for	nog-

le	projekter	har	han	lavet.	Hvad	har	han	gjort	for	civilisationen.	som	vi	ynder	at	kalde	os	selv.	Mere	

sådan	generelt,	hvordan	går	det.	og	så	er	der,	og	det	er	fremlagt	af	ens	mentor.	Og	så	er	der	en	

anbefaling,	 jeg	synes	Jens	skal	blive	seniorkonsulent.	Jeg	synes	Jens	skal	komme	op	på	næste	ni-

veau	på	senior	konsulent	båndet.	Og	så	er	der	nogen	.	Nogen	gange	tror	jeg	alle	supporter	det	og	

nogen	gange	supporter	de	det	ikke.	Så	må	man	ligesom	kalibrerer,	hvad	der	så	skal	ske.	Og	så	må	

man	lige	som	.	Og	så	får	vi	så	feedback	af	vores	mentor	på	bagkant	af	det.	Det	er	ret	udramatisk.		

	

I:	Det	er	en	man	er	lidt	fortrolig	med?	
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Det	skulle	det	i	hvert	fald	gerne	være.	Og	det	er	i	hvert	fald	også	i	mit	tilfælde.		

	

I:	Det	lyder	som	en	ret	innovativ	måde	at	forfremme	og	give	feedback	på.		

	

Altså	 jeg	 tror	 så	det	er	det	 samme.	Det	var	også	det	 samme	 i	Booz,	 jeg	 tror	egentlig	mere	eller	

mindre	gør	det	i	alle	husene.	Så	i	den	forstand	er	det	ikke.	Men	det	er	innovativt	i	forhold	til	alle	

andre	brancher.	men	det	er	ikke	innovativt	i	forhold	til	vores	branche.	Og	det	er	egentlig	en	meget	

proces,	for	man	laver	projekter	i	løbet	af	hver	halve	år,	og	efter	hvert	projekt,	der	får	man	en	pro-

jektevaluering,	hvor	man	på	16	forskellige	parameter,	hvor	man	ligger	på	sit	bånd.	Så	er	det	lige-

som	dem	der	flyver	ind	i	reviewet.	Så	det	bør	ikke	være	en	black	box.	Det	bør	være	nogenlunde	en	

til	en,	hvordan	du	har	klaret	det	på	projektet.	Så	er	der	nogen	gange.	Det	kan	nogle	gange	være	

det	der	er	lidt	kildens	frustration,	for	man	kan	nogen	gange	,	prøv	at	se	hvor	god	jeg	er,	og	alle	kan	

ikke	blive	forfremmet	så	mange	gange	skal	nogen	holdes	tilbage.	Men	det	er	en	lidt	anden	diskus-

sion.		

	

I:	Hvad	er	det	så	for	nogle	roller,	ansvarsområder,	som	seniorkonsulent?	

	

Lidt	tilbage	til	de	to	projekter,	så	på	de	små	projekter	er	man	projektleder.	Lige	nu	er	jeg	projekt-

leder,	for	et	lille	team	,	hvor	der	er	en	partner,	som	ikke	er	ret	meget	på.	En	der	er	relativt	ny,	som	

har	været	der	i	et	halvt	år	og	jeg	har	ansvaret	lidt	for.	Jeg	sørger	for	vi	leverer	en	løsning	og	lige-

som	involverer	ham,	hvor	det	giver	mening.	Eller	også	er	man	Work	stream	lead	på	et	stort	pro-

jekt.	Hvor	hvis	det	er	rigtig	stort	kan	der	for	eksempel	være	tre	Work	stream,	så	der	er	tre	forskel-

lige	senior	konsulenter.	som	måske	har	en	yngre	konsulent.	Så	er	der	en	manager	eller	en	junior	

partner	overser	det	hele.	Det	er	lidt	afhængig	af	projektets	størrelse.	Men	det	er	lidt	sådan	junior	

manager,	tror	jeg	nærmest	vi	skal	kalde	det	rolle.		

	

I:	Så	du	er	både	ude	og	møde	kunden	og	sidde	og	crunche	tal,	lave	selve	analysen?	
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Men	jeg	ser	det	lidt	som,	og	det	er	egentlig	ikke	så	forskelligt	fra	at	være	manager	eller	være	en-

gagement	 partner,	 udover	 størrelsen	 af	 ens	 ansvarsområde.	Men	 der	 er	 lidt	 tre	 forskellige	 ele-

menter	man	skal	forholde	sig	til.	eller	styre.	der	er	manage	nedad.	I	forhold	til	at	sørge	for	at	dem	

man	har	med,	har	noget	at	lave.	Vigtigt	at	de	lærer	noget.	og	får	den	rigtige	feedback	i	forhold	til	

deres	udvikling.	Og	så	er	der	ligesom	at	manage	opad,	hvilket	faktisk	ofte	kan	være	en	svær	en	.	

Som	styre	partneren.	Hive	ham	ind,	når	et	giver	mening.	Han	er	trods	alt	ekspert	på	området.	Hive	

man	med	til	de	rigtige	møder	og	sørge	for	at	holde	ham	i	loopet	og	glad	og	håndtere	kunden,	som	

sådan	lidt	er	et	tredje	ben,	åbenlyst	er	vigtigt.	Og	man	kan	sige,	som	senior	konsulent	er	det	ofte	

ikke	den	adm.	direktør,	som	jeg	vil	håndtere,	det	er	ofte	partneren.	afhængigt	af	,	hvor	stort	pro-

jektet	er,	så	er	det	måske	ikke	engang	niveau	to,	men	niveau	tre.	Men	det	er	ofte	dem,	der	så	ofte	

hjælper	med	at	 forme	 løsningen.	Som	vi	 så	har	kontakt	med.	Så	er	der	andre	der	 tager	 sig	afat	

synge	og	danse	for	de	lidt	højere	herre.		

	

I:	Så	du	sidder	ikke	med	i	salgsprocessen?	

	

Nogen	gange	men	man	kan	sige,	man	behøver	ikke	lave	ret	mange	projekter,	før	man	ved	noget	

specifikt.	Så	jeg	har	f.	eks.	lavet	mange	projekter	i	detailhandlen,	så	hvis	der	kommer	et	eller	andet	

pitch	på	noget	ret	specifikt	på	detailhandel,	så	kan	jeg	hjælpe	lidt	til	med	at	lave	pakken.	Man	kan	

også	sige	at	man	kan	også	smide	min	profil	ind	i	pakken	som	en	der	har	lavet	det	før.	Men	jeg	er	

ofte	ikke	med	til	pitche’ene.	Det	er	mest	man	kommer	ind	når	projektet	er	solgt	og	skal	 leveres.	

Det	er	klart	indtil	man	måske	er	lidt	mere	senior	manager.		

	

I:	Ville	du	synes	det	var	spændende	på	sigt	at	skulle	sidde	og	være	ansvarlig	for	at	få	lukket?	

	

At	sælge?	

	

I:	Ja?	

	

Det	[salg]	er	ikke	noget	der	tiltaler	mig	voldsomt	meget	lige	nu.	og	det	er	måske	mest	fordi	at	jeg	

ikke	rigtigt	har	prøvet	det.	Men	jeg	synes	egentlig.	jeg	kan	egentlig	bedre	lide	at	levere	projekter.	
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Det	er	så	også	meget	heldigt	for	det	er	jo	det	vi	gør.	Men	det	er	et	rigtig	interessant	spørgsmål,	for	

det	er	noget	man	skal	forholde	sig	meget	til	om	3-5	år.	Når	man	kommer	ret	langt	op	i	manager	

båndet.	Så	man	kan	sige	sådan	populært	set	man	bliver	ikke	junior	partner	uden	at	ville	blive	part-

ner.	Og	man	bliver	ikke	partner	uden	at	skal	have	en	kommerciel	platform,	hvor	man	leverer	noget	

til	bordet.	Så	det	er	et	godt	spørgsmål.	Jeg	har	ikke	rigtigt	forholdt	mig	til	endnu.		

	

I:	Det	er	vel	noget	du	skal	forholde	dig	til	hvis	du	vil	blive	her.		

	

Helt	bestemt.		

	

I:	Det	kommer	til	at	erstatte	meget	af	det,	som	du	finder	enormt	spændende	og	lave.		

	

Du	kan	ikke	blive	partner.	Men	vi	har	to,	som	er	på	sådan	et	lidt	mere	ekspert	track.	Som	engage-

ment	partner.	Og	de	har	ikke	lyst	til	at	sælge.	Den	ene	er	helt	vild	med	at	lave	de	der	opkøb.	100	

meter	sprint	på,	at	finde	ud	af	alt.	Det	er	bare	det	han	gerne	vil	lave,	så	det	har	han	kastet	sig	ud	i.	

Så	er	der	en	anden	som	har	noget	andet.	Men	jeg	vil	nok	sige,	normalt	nej.	Men	måske	et	punkt	at	

adde.	Det	er	en	anden	rolle	man	har	de	første	to	år,	og	en	anden	de	næste	tre	år.	Der	er	ret	stor	

forskel	på	at	være	analyst	eller	være	den	der	sidder	nede	i	excel	modellen	eller	sidder	dybt	nede	i	

og	mappe	års	 chart.	Til	og	være	 lidt	mere	hands	off	og	prøver	at	være	den	der	guide,	ved	ved-

kommende	som	gør	det.	og	de	fleste	kan	egentlig	godt	lide	den	analyst	rolle.	Det	er	også	ret	nød-

vendigt	for	at	komme	ret	hurtigt	igennem	det.	Men	det	er	ikke	nødvendigvis	alle	der	synes	det	er	

lykken	at	være	den	mere	planlæggende	del	af	teamet.		

	

I:	En	lidt	mere	ledende	rolle?	

	

Ja,	en	lidt	mere	ledende	rolle	som	man	kan	sige,	det	er	jo	helt	fair	at	mange	så	efter	to	år,	går	ud	i	

industrien	og	får	et	mere	specialist	job.		

	

I:	Det	er	vel	nogle	forskellige	kompetencer	det	kræver	ved	det	ene	frem	for	det	andet?		
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Man	kan	 jo	være	en	fremragende	analyst	og	være	en	elendig	projektleder.	Eller	omvendt	er	 lidt	

svært.	Lad	os	antage	at	man	kan	være	en	average	analyst	og	en	fremragende	projektleder.		

	

I:	Men	den	rolle	den	skræmmer	dig	ikke.	Det	næste	step?	

	

Nej	det	gør	den	bestemt	ikke.	Og	man	kan	sige	det	gode	ved	branchen	generelt	men	også	lidt	vo-

res	take	i	forhold	til	nogle	af	de	amerikanske	er	også	at	vi	vokser	relativt	stille	og	roligt	ind	i	de	der	

roller.	Man	har	lidt	at	man	skal	have	rollen	et	halvt	år	inden	man	bliver	forfremmet.	Så	man	står	

ikke	 lige	pludselig	en	eller	anden	dag	og	er	 total	 in	over	your	head.	Det	har	 jeg	 i	hvert	 fald	 ikke	

prøvet	endnu.	Så	det	meget	flydende.	og	det	er	meget	hvis	vi	har	et	projekt	som	er	lidt	stort,	så	vil	

man	måske	sige	at	man	vil	bruge	en	manager	til	at	have,	til	at	tage	den	rolle	som	jeg	har	nu,	men	

så	er	partneren	bare	lidt	mere	involveret.	Hvis	han	giver	15	%		af	sin	tid,	i	stedet	for	5	%,	så	er	det	

ofte	support	nok.	Sådan	så	alle	er	komfortable	med	deres	rolle.		

	

I:	Vi	antager	at	der	er	forskellige	definitioner	af	motivation	men	i	forhold	til	din	rolle	som	konsu-

lent,	hvad	betyder	det	så	for	dig?		

	

Det	er	 fuldstændig	afgørende	 for	mig	hænger	det	hele	 sammen	med	performance.	Hvis	man	er	

motiveret,	så	går	det	som	regel	også	godt.	Hvis	man	ikke	er	motiveret,	det	er	lidt	et	fyord.	Det	er	

man	også	bare	nogen	gange.	Så	bliver	det	ofte	heller	ikke	en	helt	gylden	resultat	der	kommer	ud	af	

det.	Men	altså	det	vel	sådan	mere	sådan	hele	lysten	til	og	uden	at	være	deprimeret.	lysten	til	at	

stå	op	om	morgenen.	Lysten	til	og	 lave	det	projekt	på	den	korte	bane.	Men	på	den	 lange	bane.	

lysten	til	at	se	sig	selv	i	firmaet.	Se	sig	selv	på	det	næste	niveau	eller	to	niveauer	fra.	For	mig	er	det	

essensen	af	motivation.	Den	kan	både	være	langsigtet	og	kortsigtet.	Jeg	tror	måske	jeg	er,	det	må	

man	måske	ikke	sige	når	det	også	er	strategi,	jeg	tror	egentlig	at	den	kortsigtede	betyder	mest	for	

mig.	jeg	har	ikke	sådan	nogen	fem	års	plan.	Hvor	der	er	et	eller	andet	jeg	vil	nå	om	fem	år.	Det	er	

næsten	mere	vigtigt	at	jeg	lige	nu	laver	noget	er	rigtig	sjovt.	Så	det	er	perfekt.	For	3	måneder	lave-

de	jeg	 ikke	noget	 jeg	synes	var	særlig	sjovt.	Så	der	var	det	sådan	lidt	mere.	Jeg	tror	 ikke	jeg	skal	

ramme	tre	projekter	i	træk	hvor	jeg	er	demotiveret.	Så	tror	jeg,	jeg	vil	prøve	at	finde	noget	andet.		
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I:	Hvad	var	det	der	gjorde	at	du	ikke	havde	lydt	til	at	stå	op	om	morgenen	dengang	du	lavede?	

	

jamen	det	kan	være	mange	ting.	Det	er	ofte	det	projekt	man	sidder	og	 laver.	Nogle	projekter	er	

bare	ikke	så	sexet.	Og	det	er	 jo	forskelligt,	hvad	man	synes	er	sexet	og	jeg	synes	ikke	er	specielt	

sexet,	det	her	var	et	projekt,	hvor	de	havde	lavet	strategi	og	ændret	deres	organisation	og	så	skul-

le	vi	beskrive	nogle	interfaces	i	den	nye	organisation.	Vigtigt,	slet	ikke	for	at	undervurdere	at	hvis	

du	er	head	og	supply	og	jeg	er	head	of	sales	så	har	vi	nogle	interfaces.	Det	skal	ligesom	dokumen-

teres.	Det	er	bare	ikke	skide	skægt	at	gøre	det.		

	

Så	det	var	bare	6	uger	så	fik	man	tænkt,	det	er	sgu	ikke	ret	lang	tid.	Men	det	var	lang	tid	nok.		

	

I:	Det	er	i	hvert	fald	lang	tid,	hvis	man	ikke	synes	det	er	særlig	sjovt.		

	

Bestemt.	Så	det	er	ofte	det	der	kan	demotivere	mig	mest.	Det	andet	der	kan	demotivere	mig,	hvis	

et	projekt	er	skubbet	forkert.	Så	chancen	for	at	få	succes	inden	for	de	rammer	der	er,	er	ret	mini-

mal.	Så	får	man	lidt	den	følelse	at	man	spurter,	uden	at	være	i	nærheden	af	at	nå	målet.	Det	er,	nu	

skal	man	tale	pænt	om	sin	tidligere	arbejdsgiver	men	det	oplevede	jeg	faktisk	mest,	hvor	jeg	tidli-

gere	var	.Det	har	jeg	ikke	oplevet	så	meget	her,	hvilket	er	meget	rart.			

	

Dermed	ikke	sagt	at	det	ikke	kan	ske.	Så	tror	jeg	det	tredje	er,	dem	man	arbejder	sammen	med.	

Og	det	er	meget	meget	sjældent	 jeg	oplever	det,	men	hvis	det	 ikke	rigtig	fungere.	Det	kan	både	

være	nedad	til	og	opad	til,	så	kan	det	også	være	ret	drænende,	for	man	bruger	mange	timer	sam-

men.	Både	sådan	rejsen	og	hvis	man	sidder	her.	Så	det	er	ret	vigtigt	at.	Det	er	sindssygt	vigtigt	at	

der	er	en	god	dynamik.	Det	vil	man	gøre	meget	for	at	hjælpe	på	vej.		

	

I:	Så	omvendt	gør	det	så	også	motivere	dig	helt	vildt	meget	socialt?	

	

Helt	vildt.	Det	kan	være	en	måde	at	komme	 igennem	de	 lidt	mindre	spændende	projekter.	Hvis	

man	har	et	godt	team	og	har	det	sjovt,	ja	det	er	forskellige	ting	der	motiverer	en	men	hvis	der	er	
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plads	til	ikke	at	tage	sig	selv	for	højtideligt	,	det	tror	jeg	er	noget	der	motiverer	mig.	Ellers	tror	jeg…	

Så	kan	man	ofte	komme	igennem	ting,	som	er	en	lille	smule	kedelig.		

	

I:	Så	kan	det	måske	opveje	den	lidt	kedelige	opgave?	

	

Men	omvendt.	Den	kan	ikke	opveje	den	mest	spændende	,	det	er	i	hvert	fald	for	mig.	Vi	har	de	her	

empatiprofiler	og	jeg	er	ret	ekstrovert.	Selv	den	mest	spændende	opgave	i	verden,	bliver	en	lille	

smule	træls,	hvis	man	arbejder	sammen	med	noget,	hvor	der	ikke	er	kemi.		

	

I:	Så	det	har	faktisk	en	betydning	i	forhold	til	din?	

	

Det	har	en	betydning.	Grunden	til	at	jeg	nævnte	det	som	punkt	tre	er,	at	det	er	sjældent	at	jeg	har	

oplevet,	at	det	ikke	er	sjovt.	Så	er	det	sådan	set	lidt	lige	meget	om	det	er	en	højtråbende	25	årig	

fyr	som	er	kommet	direkte	ud	af	CBS,	eller	det	er	en	lidt	nørdet	pige	fra	Københavns	universitet.	

Der	kan	være	fede	ting	ved	forskellige	personer.	Så	længe	der	er	en	ret	god	dynamik	og	man	lige-

som	in	it	together,	så	kan	det	hjælpe	utroligt	meget	på	vej.	Det	er	fuldstændig	afgørende.	Og	det	

er	egentlig	en	ting,	som	skræmmer	mig	en	lille	smule	ved	at	skifte,	der	er	også	andre	ting,	men	det	

der	med	at	man	 ikke	 får	den	der	 team	dynamik	og	man	 ikke	har	den	der	 følelse	af,	at	vi	 lidt	er	

sammen	om	det.	Også	selvom	det	ikke	altid	er	det	sjoveste	når	vi	sidder	og	spiser	aftensmad	så	er	

der	i	hvert	fald	den	der	følelse	af	fællesskab	med	andre	som	også	på	hver	deres	måde,	er	ret	dyg-

tige.	Det	er	sindssygt	motiverende.		

	

I:	Din	personlighedsprofil,	den	matcher	ret	godt	virksomheden.		

	

ja,	Det	kan	man	måske	sige,	men	jeg	ved	ikke	fra	officielt	hold.	vi	har	de	her,	fire	forskellige.		

Men	det	er	 jo	også	meget	om	man	kan	matche.	Det	er	 jo	godt	at	have	forskellige	typer.	For	det	

andet	er	det	meget	også,	komplimenterer	de	ledergruppen.	Så	hvis	de	alle	sammen	er	introvert,	så	

skal	man	nok	 ikke	komme	med	den	største	gun	slænger.	og	sparke	døren	 ind.	Så	skal	man	tage	

nogen	som	er	lidt	mere	tilbagetrukket.		

	



	 10	

I:	Det	er	også	meget	interessante	at	både	ekstroverte	og	introverte	typer	er	accepteret.		

	

Det	er	lidt	et	fyord.	Men	det	er	lidt,	jeg	tror	den	måde	vi	tænker,	jeg	tænkte	også	inden	at	jeg	fik	

den	lange	gennemgang	af		min	profil,	den	måde	vi	tænker	på	er	mere	den	måde	man	kan	lide	at	

løse	problemer	eller	arbejde.	Så	det	er	 ikke	 fordi	 jeg	er	 sindssyg	ekstrovert	 i	at	 jeg	er	den	mest	

udadvendte	menneske	i	hele	verden.	For	det	er	jeg	ikke.	Men	jeg	kan	godt	lide	at	løse	problemer	

ved	at	diskutere	ved	en	tale,	sammen	med	andre.	Hvor	andre	godt	kan	lide	at	grave	sig	ind	i	,	de	

har	ikke	særlig	godt	med	at	stå	og,	de	vil	gerne	have	nået	ret	 langt	i	deres	tankerække	inden	de	

diskuterer	med	gruppen.	Hvor	hvis	man	er	meget	ekstrovert.	Så	kan	man	godt	lide	at	stå	og	prøve	

sig	lidt	frem.		

	

I:	Altså	når	I	er	på	projekt,	er	du	så	klar	over	hvad	de	andre	er,	sådan	nogenlunde?	

	

Det	er	faktisk	vores	ansvar	at	få	kørt	sådan	en	kick	off	session.	Men	nu	får	jeg	lidt	dårlig	samvittig-

hed,	for	jeg	har	ikke	fået	gjort	det	på	det	her	projekt.	Så	du	rammer	lige	ned	i	hjertet.	men	man	

skal	heller	ikke	overgøre	det.	men	hvis	man	skal	sidde	på	et	projekt	i	et	halvt	år	og	er	en	stor	grup-

pe	med	10	mennesker,	så	er	det	meget	godt	at	løbe	rundt,	for	folk.	man	kan	sige	at	grundet	den	

feedback	kultur,	folk	har	sgu	ret	meget	fingeren	på	pulsen.	Det	bør	de	i	hvert	fald	have,	i	forhold	til	

hvad	de	skal	arbejde	med,	hvor	de	er	gode.	Så	hvis	man	er	tro	mod	processen,	så	sidder	vi	til	et	

kick	off	møde	og	så	siger	man	det	her	er	min	profil,	det	er	det	her	der	motiverer	mig.	På	grund	af	

det	og	det.	Det	her	er	hvad	der	IKKE	motiverer	mig.	Hvis	man	er	en	god	kollega,	eller	en	god	pro-

jektleder	eller	en	god	partner	så	lytter	man	lidt	efter	det	og	prøver	i	så	høj	grad	som	man	kan	leve	

op	til	at	motivere	folk.	Så	ja	det	vil	jeg	sige.	Det	er	golden	standards.	og	tale	om	hvilken	profil	man	

er.		

	

I:	Hvad	med	sådan	noget	som	lønforhold,	er	det	noget	der	har	nogen	betydning	eller	hvordan?	

	

Altså	selvfølgelig	har	det	en	betydning	og	jeg	synes	det	er	mest	noget	jeg	tænker	mest	over	ved	

review	fordi	hvis	man	ikke	bliver	forfremmet,	og	ikke	bliver	forfremmet	inden	for,	der	er	også	nog-

le	grupper	inden	hver,	og	hvis	man	ikke	ryger	op	fra	1	og	op	til	2,	så	bliver	man	på	samme	løn.	og	
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så	allokerer	man	også	bonus,	hvor	det	er	på	fire	forskellige	niveauer,	og	så	hvis	man	så	får	et	ni-

veau	at	 jeg	har	været	super	og	 jeg	 forstå	 ikke	hvorfor	 jeg	 ikke	 får	mere,	så	er	det	en	 lille	smule	

drænende.	Men	jeg	vil	sige	det	er	en	uge,	hvor	jeg	render	rundt	og	er	lidt	irriteret,	hvorfor	kan	de	

ikke	se	hvor	sindssygt	god	 jeg	er,	og	så	når	man	tænker	over	det,	 så	kan	man	ofte	godt	 tale	sig	

selv,	måske	er	det	fair	nok	jeg	bliver	på	dette	niveau.	Så	løn	er	for	mig	ikke	motiverende,	men	det	

er	jo	dermed	også	sagt,	det	er	jo	også	i	forhold	til	at	vi	jo	allerede	får	en	fornuftig	løn	i	forhold	til	

hvad	man	kan	få	andre	steder.		

	

Men	for	mig	er	det	 ikke	motiverende.	Det	vil	 ikke,	 jobbet	vil	 ikke	være	10	gange	bedre,	hvis	 jeg	

tjente	det	dobbelte.	Det	ville	være	rart	i	weekenderne,	men	det	vil	ikke	gøre	mig	mere	,	det	vil	ikke	

gøre	at	jeg	ville	springe	mere	ud	af	sengen	om	morgenen.		

Jeg	må	indrømme	jeg	går	sgu	ikke	så	meget	op	i	det.	Det	er	lidt	en	diskussion,	jeg	kender	nogle	i	de	

andre	huse	og	det	er	en	kæmpe	ting	og	benchmarke	sig	på	løn.	i	forhold	til	alle	andre.	Og	sjovt	nok	

er	det	dem	der	tjener	mest,	der	synes	det	er	sjovt	at	hive	benchmark	frem.	og	dem	der	ikke	tjener	

mest,	de	vil	bare	gerne.	Jeg	tror	bare	nærmere	det	er	det	er	ikke,	mit	indtryk	er	egentlig,	at	mine	

kammerater	de	andre	steder	at	det	er	ikke	så	meget	motivation,	det	er	mere	bare	en	faktor	man	

rent	faktisk	kan	sammenligne	på.	Kvantificerbart.		

	

I:	Du	sagde	du	er	ikke	typen	der	har	en	plan,	du	ved	ikke	hvad	du	laver	om	fem	år,	men	nu	vil	jeg	

alligevel	spørge	dig	ad,	hvis	vi	nu	ser	tre	år	ud	i	fremtiden,	hvad	laver	du	så?		

	

ja,	men	jeg	tror	hvis	der	ikke	sker	noget.	Jeg	har	den	der	fornemmelse.	Det	er	ikke	noget	jeg	har	

brugt	meget	tid	på,	men	min	fornemmelse	siger	mig,	at	hvis	jeg	får	et	barn,	så	tror	jeg	ikke	jeg	vil	

være	her	5	år	efter.	Det	kan	være	det	ændrer	sig.	Det	er	der	mange	der	har	sagt	før	mig.	Men	ind-

til	da,	har	jeg	meget	svært	ved	at	se,	hvorfor	jeg	skal	skifte.	Den	sociale	ting	ved	jobbet,	mange	af	

de	 ting	som	man	 får	 fra	projekterne.	 Jeg	kan	egentlig	 ret	godt	 lide	den	her	 livsstil	og	det	er	 lidt	

utopi	at	man	kan	få	det	i	samme	grad,	hvis	man	skifter,	så	skal	man	godt	nok	lande	et	meget	spe-

cielt	 job.	Men	jeg	tror	på,	så	det	er	inden	for	tre	år.	Men	jeg	tror	min	ti	års	plan,	der	er	det	helt	

klart	at	skifte	ud	til	 industrien.	der	hvor	jeg	er	nu,	der	er	jeg	kommet	ud	til	sådan	en	mellemstor	
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virksomhed	og	 komme	 ind	 i	 en	eller	 anden	 forretningsudvikling.	 Komme	ud	 i	 sådan	noget	 linje,	

altså	noget	meget	traditionelle	vej.		

	

I:	Er	det	for	at	få	plads	til	familie?		

	

Ja	både	det,	men	det	er	også,	jeg	synes	også,	at	det	jeg	kommer	til	at	savne	ved	at	være	her,	det	er	

at	man	aldrig	rigtig	er	en	del	af	beslutningsprocessen.	man	er	lidt	mere	et	indspark.	Jeg	kan	egent-

lig	meget	godt	lide	det	der	med,	at	man	ligesom	får	hænderne	på	kogepladen	og	egentlig	er	an-

svarlig	for	at	træffe	nogle	beslutninger	og	så	prøve	sig	selv	af	på	den	måde.	Så	det	er	egentlig	me-

re,	med	det	for	øje.	Livsstilen	og	den	der	feedback	kultur	og	det	der	med	at	der	kommer	25	nye	

24-25	årige	ind	med	mega	meget	energi	hver	september,	det	er	det	da	pisse	fedt.	Det	kommer	jeg	

helt	sikkert	til	at	savne.	Når	og	hvis	jeg	skifter.	Den	der	dynamik,	den	nu	bliver	jeg	30	i	år.	men	er	

jeg	sikker	på	at	jeg	om	10	år	også	vil	synes	er	fed.	Uden	tvivl.		

	

I:	Det	er	meget	spændende,	det	er	måske	det	K1	ikke	kan	give,	det	her	med	at	få	at	påvirke	opga-

ven	i	høj	grad.		

	

Partnerne	er	motiveret	af	også	at	sælge	og	pleje	deres	relationer.	Men	jeg	tror	også	det	er	at	byg-

ge	noget	internt.	Så	hvis	man	tænker	på	K1	fra	de	startede	i	2002	og	til	i	dag	hvor	der	er	250	kon-

sulenter.	Det	ville	jeg	da	være	ret	stolt	over,	hvis	jeg	havde	startet	det		tilbage	i	tidernes	morgen.	

Så	jeg	tror	det	at	bygge	et	firma,	er	en	intern	motivation.	Og	der	træffer	man	selvfølgelig	beslut-

ninger	som	omhandler	ret	mange	medarbejdere.	Lige	nu	kan	jeg	i	hvert	fald	ikke	se	mig	selv	blive	

partner,	men	jeg	tror	ikke	det	er	så	underligt.	Det	er	der	mange	der	ikke	kan.	Det	er	meget,	man	

vokser	ind	i	det.	Der	er	også	mange	der	går	ud	og	prøver	noget	i	et	par	år,	og	så	kommer	tilbage.	

Og	det	er	en	kæmpe	succeshistorie	for	firmaet.	Så	længe	man	selvfølgelig	gør	det	godt,	de	er	prin-

cippet	altid	åben.		

	

I:	Så	de	kan	måske	også	godt	se	princippet	og	fordelene	ved	at	I	kommer	ud	i	industrien	og	får	no-

get	viden	og	så	komme	tilbage	og	bruge	det	aktivt.		
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Og	så	er	det	 jo	klart,	at	hvis	 jeg	skifter	ud	 to	år	 til	 industrien	så	kommer	 jeg	 ikke	 tilbage	og	har	

vundet	to	år.	Så	hvis	det	handler	om	at	blive	partner	så	er	det	nok	bare	at	blive	hængende.	Men	så	

er	det	ikke	en	fordel	at	skifte	ud.		

	

I:	Nu	snakkede	vi	om	det	her	feedback,	men	jeg	synes	ikke	vi	fik	fornemmelsen	af	hvor	meget	mo-

tiverer	det	dig	det	her	feedback	hele	tiden?	

	

Jeg	 synes	 faktisk	 det	 er	motiverer	mig	meget.	 fordi	 det	 er	 transparent.	 At	man	 skal	 lære	 for	 at	

komme	videre.	Det	vi	alle	sammen	vil	er	jo	at	komme	videre.	Så	jeg	synes	egentlig	selv	hvis	man	

får	noget	feedback	måske	ikke	er	helt	enig,	så	synes	jeg	det	er	meget	motiverende	fordi	det	er	ret,	

det	vil	være	meget	meget	demotiveret,	hvis	jeg	ikke	havde	en	dé	om,	hvordan	jeg	skulle	nå	til	det	

næste	niveau.	Så	det	motiverer	i	den	forstand.		

	

I:	Hvilket	virkning	har	det	på	dig,	det	der	med	hele	tiden	at	leve	med	et	pres?	

	

Mere	nu,	end	det	havde	for	fire	år	siden.	Men	det	er	også	fordi,	man	ved	lidt	mere	hvad	der	skal	til	

for	at	levere,	så	hvis	jeg	ikke	har	leveret,	så	kan	jeg	kun	lidt	pege	fingre	af	mig	selv.	Ej	nogen	gange	

kan	det	også	være	processen.	men	jeg	synes	egentlig	at	det	bliver,	så	længe	der	bliver	stillet	rime-

lige	krav,	det	gør	ikke	noget	at	de	er	hårde,	bare	de	er	rimelige,	så	kan	jeg	godt	gå	hjem	om	afte-

nen	og	tænke	på	noget	andet.	Så	er	det	på	ingen	måde	hele	min	verden.	Der	kan	være	projekter,	

hvor	det	er	hårdt,	men	det	er	lang	tid	siden.	Jeg	synes	jeg	har,	det	tog	noget	tid,	men	jeg	synes	jeg	

har	fundet	en	balance	hvorpå	at	det	hele	går	op	i	en	relativ	fornuftig	højere	enhed.		

Men	dermed	ikke	sagt	at	der	ikke	kan	komme	punkter,	hvor	man	er	lidt	ude	at	svømme	og	man	

har	en	lille	smule	ondt	i	maven.	Så	må	man	prøve	at	håndtere	det.	Der	er	det	meget	fint	at	man	

har	den	her	mentor	ordning.	I	starten	går	fra	at	starte	med	at,	hvordan	lærer	jeg	at	komme	op	på	

næste	niveau.	Hvor	det	nu	mere	handler	om	at	hvordan	får	jeg	familielivet	til	at	hænge	sammen	

med	at	arbejde	meget.	Hvad	kan	jeg	gøre	for	og	at	blive	mere	motiveret	i	min	dagligdag,	hvis	part-

ner	X	reagerer	på	denne	måde.	Hvad	kan	jeg	så	gøre	for	at	bearbejde	ham.	Så	sådan	lidt	mindre	

praktisk	og	mere	coaching	agtigt.		
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Det	er	jo	en	kæmpe	gave,	som	er	meget	senior	og	dygtige	og	tager	sig	tiden	og	snakke	ting	igen-

nem.	Det	synes	jeg	man	bør	sætte	meget	pris	på.		

	

Den	er	nok	svær	at	få	i	andre	brancher.		

	

Jeg	har	så	den	samme	fra	start	af.	og	som	har	udviklet	sig.	Vi	har	et	kanon	forhold.	Sidste	gang,	

snakkede	vi	en	time	om	at	købe	lejlighed.		

	

Det	er	ret	motiverende.	Men	jeg	synes,	nu	man	snakker	om	motivation,	f.eks.	og	deltage	i	andre	

ting,	som	det	her	eller	interne	ting.	Jeg	står	for	at	planlægge	vores	fodbold	turnering	mod	andre	

huse,	 det	 synes	 jeg	 er	 sindssygt	motiverende.	 At	 have	 en	 dag	 hvor	man	 bliver	 taget	 ud	 af	 den	

trummerum.	 Det	 betyder	 voldsomt	 meget.	 Man	 kommer	 tilbage	 med	 en	 helt	 anden	 form	 for	

energi.	Den	tror	jeg	nogen	undervurderer.	Den	er	også	svær	at	kvantificer	i	det	hele	taget.	i	hvert	

fald	for	mig,	voldsomt	motiverende.	

	

I:	Det	er	en	ekstra	rolle	du	har?	

	

Det	er	en	ekstra	rolle	alle	har.	Om	du	så	hjælper	til	med	events	på	CBS	eller	planlægger	turnerin-

ger,	så	hjælper	alle	til	for	at	opbygge	civilisationen.		

	

Vi	har	lange	skriv	om	at	være	en	civilisation	frem	for	en	organisation.					

	

Der	er	faktisk	en	anden	ting	jeg	gerne	vil	nævne,	det	betyder	voldsomt	meget	for	mig.	Vi	har	sådan	

et	månedsmøde,	hvor	der	 i	princippet	skal	møde	op	og	hvor	det	ofte.	Det	var	sådan	helt	nyt	for	

mig.	Men	hvor	vi	ofte	fejrer	de	successer	der	har	været	den	seneste	måned.	Også	praktisk	infor-

mation.	men	der	bliver	klappet	sindssygt	meget.	Så	er	der	nogen	der	har	lavet	et	fedt	projekt.	Så	

klapper	man	af	det.	Så	er	der	nogen	der	har	lavet	et	eller	andet	fedt	internt.	Så	klapper	man	af	det.	

Det	er	lige	på	grænsen	til	at	indoktrinerer	folk.	Det	er	helt	vildt	så	motiveret	jeg	går	derfra.	Ved	at	

man	lige	tager	den	der	halvanden	time	fra	ud	af	bogen	hver	femte	fredag.		
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Der	er	i	hvert	fald	mange	som	lyser	op.	Og	det	kan	være	folk	som	har	været	igennem	et	hårdt	pro-

jekt	og	alle	ved	hvem	det	er.	Selv	de	virker	ofte	glade,	en	smule	opløftet.	Jeg	ved	ikke	helt	hvordan	

jeg	skal	italesætte	det	i	forhold	til	motivation,	men	det	er	for	mig	et	ret	vigtigt	element.	Og	lidt	på	

grænsen	til	indoktrinering.	En	lille	smule	kult.		

	

Det	kan	også	sagtens	være	at	det	er	for	meget	for	nogen.	Men	det	kan	sagtens	være	der	kommer	

nogen	og	tænker,	konsulentbranchen	er	en	livsstil,	men	jeg	gider	sgu	ikke	ligge	hele	mit	liv	her.	Jeg	

vil	egentlig	bare	gerne	gøre	mit	arbejde	godt.	Og	så	smutte	hjem.	Måske	det	er	lidt	svært	at	være	

dem.	Så	kommer	det	lidt	som	om	de	ikke	giver	så	meget	af	sig	selv.		

	

K1	er	 lidt	 ligesom,	 jeg	har	nogle	venner	 fra	gymnasiet,	 fra	 studiet,	 jeg	har	venner	 fra	K1.	Det	er	

egentlig	bare	en	ny	gruppe.		

	

	

I:	Så	tænker	 jeg	også	at	fordi	rollerne	skifter	herinde,	så	skifter	motivationen	med.	Den	forbliver	

måske	ikke	helt	ens.		

	

Det	tror	jeg	du	har	ret	i.		

	

I:	Er	der	slet	ikke	noget	konkurrence,	selvom	der	er	så	godt	et	fællesskab.	for	der	er	jo	stadig	det	

der	med,	at	I	godt	kan	avancere,	men	er	der	stadig	en	form	for?	

	

Der	er	lidt	konkurrence.	Nu	bliver	det	meget	ærligt.	Men	der	er	ikke	tyve	der	kan	blive	senior	kon-

sulent	hver	gang.	Der	er	ret	stor	intake,	så	der	er	ret	mange	på	samme	tidspunkt,	som	var	klar	til	

det,	men	de	var	nødt	til	ligesom	at	blive	cuttet	over	i	batches	og	der	tror	jeg	der	var	nogle	der	føler	

sig	forbigået.	Så	er	man	nok	lidt	i	farezonen	for	at	ville	noget	andet.	Jeg	har	aldrig	oplevet	at	det	

har	betydet	at	folk	ikke	vil	hjælpe.	Men	derfor	kan	man	jo	godt	tænke,	hvorfor	blev	ham	der	for-

fremmet,	når	jeg	ikke	gjorde?	

	

Så	der	er	en	sund	konkurrence.	Men	jeg	synes	ikke	at	det	spiller	ind.		
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I:	Der	er	en	god	balancegang.		

	

Bestemt.	Det	udvikler	sig	hele	tiden.	Dem	som	startede	i	september	har	ikke	den	helt	samme	dy-

namik	som	os	der	startede	for	to	år	siden.	Man	har	en	stor	påvirkning	på	hinanden.		
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Transskriberet	interview	–	Kristina,	K1	

Bilag	21	

I:	Hvis	du	vil	starte	med	at	fortælle	lidt	om	dig	selv?	

	

Ja,	jeg	har	boet	i	Danmark	i	snart	8	år.	Så	jeg	kommer	fra	Sverige,	men	boede	i	Norge	dengang	og	

havde	boet	der	i	to	år.	Jeg	syntes	København	lød	spændende	og	derfor	søgte	jeg	ind	her	og	så	søg-

te	jeg	også	noget	arkitekt	i	Göteborg	og	journalistik	i	Oslo,	så	jeg	søgte	meget	bredt.	Jeg	vidste	ikke	

rigtig	hvad	jeg	ville	lave.	Så	kom	jeg	ind	her	i	København	og	så	tænkte	jeg	at	jeg	bare	måtte	prøve	

det	og	det	var	de	jeg	søgte	ind	på	Service	Management	fordi	det	var	meget	sådan	rejse	og	event	

som	jeg	var	interesseret	i	dengang	og	så	tror	jeg	der	gik	et	år	før	jeg	indså	at	det	egentlig	var	de	

der	økonomi	 fag	som	jeg	syntes	var	spændende.	Micro,	makro	og	finansiering	og	det	der.	Så	da	

valte	jeg	til	i	min	overbygning	da	jeg	læste	FSN	på	CBS.	Og	så	tænkte	jeg	det	var	spændende,	men	

var	også	 i	Nordea	dengang	 som	studentermedarbejder.	Der	er	 sådan	Markets	afdelingen	 så	det	

var	meget	teknisk	og	der	manglede	jeg	den	her	menneskedel	som	jeg	synes	er	meget	spændende.	

Og	havde	så	en...	var	egentlig	rimelig	bestemt	da	jeg	startede	på	FSN	at	jeg	ikke	skulle	blive	konsu-

lent	eller	Investment	banker	for	det	var	det	eneste	man	blev	når	man	læste	FSN.	Det	ville	jeg	ikke.	

Der	var	nødt	til	at	findes	1000	andre	spændende	ting	som	ikke	er	de	to.	Så	havde	jeg	en	mentor	

herindefra	og	når	vi	snakkede	lidt	om	det	med	at	skifte	job	fra	Nordea	for	det	kunne	de	ikke	før	

kontrakten	var	færdig.	Så	talte	jeg	med	min	mand	dagen	efter,	så	snakkede	vi	lidt	om	måden	jeg	

godt	kan	lide	at	arbejde	på	og	så	matchede	det	faktisk	meget	den	måde	man	arbejder	på	som	kon-

sulent.	Så	var	han	sådan	lidt,	hvad	med	at	teste	det?	Så	tænkte	jeg,	når	ja,	og	søgte	ind	på	vores	

junior	konsulent	program	som	er	studenter,	så	fik	jeg	det,	så	jeg	var	her	et	år	som	student	og	så	

har	jeg	været	her	tre	år	efter	det,	så	jeg	har	været	her	4	år	til	sammen.	Så	det	er	det	som	gjorde	at	

jeg	valgte	trods	at	jeg	måske	havde	en	anden	ide	om	det	først.	Det	var	nok	meget	det	her	med	at	

man	arbejder	på	projekter	og	det	er	nye	ting	hele	tiden.	Jeg	er	en	meget	rastlæs	person	og	jeg	gør	

nye	ting	hele	tiden.	Tidligere	jobs	jeg	har	haft,	har	jeg	været	i	et-to	år,	men	ikke	længere	end	det,	

så	jeg	har	haft	lidt	mulighed	for	at	skifte	job	i	jobbet	når	der	hele	tiden	kommer	noget	nyt.	Og	så	

vidste	jeg	at	jeg	godt	kan	lide	at	arbejde	i	teams,	så	jeg	kan	få	den	her	psykologi	vinkel	på	den.	Du	

skal	være	god	til	mennesker	og	kunne	læse	mennesker	og	forstå	hvor	de	kommer	fra	for	at	blive	

en	god	konsulent.	Det	synes	jeg	også	er	meget	spændende	og	så	hele	problemløsningsdelen.	Du	
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har	et	problem,	løs	det,	og	så	noget	nyt.	Så	mange	af	de	ting	er	måder	jeg	godt	kan	lide	at	arbejde	

på,	så	jeg	testede	det.	Og	så	tror	jeg	der	gik	en	måned	eller	noget	så	var	jeg	rimelig	sikker	på	at	det	

var	her	jeg	skulle	være.	Så	jeg	tror	jeg	er	en	af	dem	som	stadig	efter	fire	år	er	rimelig	sikker	på	at	

jeg	vil	være	konsulent.	Jeg	vil	ikke	ud	i	industrien	som	mange	måske	tænker	på.	Jeg	vil	være	rådgi-

ver	og	kunne	være	den	person	som	kan	ytre	sig	og	ikke	behøver	tage	ind	i	sådan	...	det	politiske.	

Man	skal	selvfølgelig	navigere	i	det	også,	men	man	skal	ikke	tænke	okay,	det	kan	jeg	ikke	sige	til	

ham	her.	Så	jeg	tror	den	vil	gøre	at	 jeg	stadig	tænker	at	det	har	jeg	lyst	til	at	 lave.	Mange	andre	

kommer	nok	 ind	med	en	anden	 tanker	om	at	være	konsulent.	Har	måske	en	 teori	om	at	det	er	

noget	man	gør	i	nogle	år	for	at	kunne	gøre	noget	andet	bagefter.	Det	projekt	jeg	er	på	nu..	Det	er	

ikke	noget	vi	plejer	at	gøre,	men	jeg	er	udlånt	som	executive	assistent	eller	business	developer	til	

en	CEO	her	 i	Danmark	fordi	det	er	en	god	kontakt	for	os	og	han	havde	ansat	en	der	sprang	fra	 i	

sidste	sekund.	Så	det	er	virkelig	spændende.	Det	er	ikke	noget	vi	plejer	at	gøre,	men	det	er	virkelig	

spændende.	Og	jeg	får	faktisk	mulighed	for	at	finde	ud	af	hvordan	det	skulle	være	at	arbejde	på	

den	anden	side,	og	jeg	synes	det	er	virkelig	spændende,	men	det	har	bekræftet	den	tanke	om	at	

det	at	være	konsulent	det	er	det	jeg	skal	være.	For	jeg	kan	også	mærke	de	politiske	ting	hvor	jeg	

tænker,	her	skal	jeg	ikke	komme	med	min	konsulent	tanke.		

	

I:	Hvor	længe	er	du	det?	

	

Jeg	har	været	der	i	halvanden	måned	nu	og	jeg	skal	være	der	halvanden	til	to	måneder	afhængig	

hvornår	de	finder	en	ny.	Det	er	fuldtid,	så	det	er	meget	spændende	at	prøve	den	der	del.	Men	igen	

så	er	jeg	stadig	rimelig	sikker	på	at	det	er	konsulent	jeg	har	lyst	til	at	være.	Måske	jeg	om	et	år	har	

en	anden	ide,	det	kan	jeg	ikke	sige	noget	om.		

	

I:	Interessant.	Hvad	med...	nu	kan	du	godt	lide	det	her	med	at	det	er	meget	skiftende	omstændig-

heder.	Er	der	en	typisk	hverdag	eller	hvordan	ser	en	typisk	uge	ud	for	dig?		

	

Ja,	og	der	findes	igen	ikke	rigtig	en	typisk	uge.	Arbejdsopgaverne	kan	man	sige..	en	uge	består	tit	i	

at	når	man	er	 senior	konsulent...	okay,	du	har	måske	nogle	problemløsningsdele	 som	du	 tit	har	

sammen	med	din	projektleder	og	du	kan	også	have	en	mere	analysedel	og	sidder	med	mere	kvan-
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titative	og	kvalitative	analyser.	Det	kan	også	være	interviews,	eller	kundemøder.	Eller	interne	mø-

der.	De	der	ting	er	der	tit,	men	opgavemæssigt	så	er	det	bare	så	mange	vidt	forskellige.	Nu	har	jeg	

pludselig	der	her,	som	jeg	aldrig	har	prøvet	før.	Det	gør	vi	ikke	i	K1	egentlig,	men	det	gør	jeg	nu	og	

altså,	så	har	jeg	været	på	projekt	som	man	siger,	det	her	er	ikke	det	typiske.	Det	er	det	aldrig!	Det	

er	svært	at	sige,	men	jeg	tror	at	man	har	nogle	forskellige	komponenter	og	ind	imellem	er	der	me-

get	analyse	og	sidder	måske	kun	med	et	Excel	ark	i	en	hel	uge	og	nogle	gange	er	der	kun	kunde-

møder	fordi	man	skal	 lave	interviews	f.eks.	En	tredje	gang	sidder	man	og	laver	slides,	så	det	kan	

være	mange	forskellige	ting.	men	det	er	tit	at	forberede	en	slags	station,	eller	lave	nogle	analyser	

eller	problemløsning	altså	de	tre	ting	er	meget	de	første	fire...	tre-fire	år.	Til	at	man	også	som	se-

niorkonsulent	starter	man	tit	for	nogle	der	arbejder	op	imod	mig	og	så	får	man	den	lederskabsdel	

som	den	indeholder	også.	Så	bliver	det	jo	mindre	produktion	og	mere	læse	igennem,	komme	med	

inputs	og	hjælpe.	Så	det	er	jo	egentlig	ikke...	der	er	rimelig	stor	forskel	i	hvilket	arbejde	du	laver	fra	

du	er	konsulent,	til	projektleder	til	når	du	bliver	partner.	Så	det	er	rimelig	forskellige	dele.	Altså	tit	

når	man	snakker	om	konsulenten	som	sælger	så	er	der	mange	som	stopper	hele	tiden	og	det	er	

nok	en	stor	anledning	til	at	folk	stopper	når	man	kommer	op	som	projektleder,	for	der	skal	man	

tænke,	har	jeg	lyst	til	at	blive	partner.	Det	er	et	meget	andet	job	en	at	være	projektleder.	Så	hvad	

er	det	egentlig	man	synes	er	spændende	med	det	 job	man	 laver.	Så	 jeg	tror	at	 ikke	nok	med	at	

man	har	en	masse	andre	ting	så	skal	man	tænke	hvad	det	egentlig	er	spændende.	Synes	man	det	

er	mega	spændende	med	en	ekspertrolle	i	detail	osv.	Så	skal	man	ikke	sådan	finde	den	på	en	måde	

når	man	kommer	op	i	en	mere	senior	del.		

	

I:	Så	der	er	mange	forskellige	roller	og	de	her	roller	udvikler	sig	hele	tiden.		

	

Ja,	og	det	er	også	afhængig	af	hvilket	projekt	man	er	på,	så	kan	der	også	være	forskel.	Nogle	gange	

så	...	den	her	jeg	er	på	nu	som	ikke	er	typisk..	alligevel	har	jeg	ikke	nogen	projektleder	eller	nogen	

der	arbejder	op	imod	mig.	Så	jeg	er	alene.	Mens	andre	gange	arbejder	du	direkte	under	en	partner	

og	da	tager	du	en	anden	rolle	end	hvis	du	arbejder	op	imod	en	projektleder	som	måske...	så	det	

bliver	også	sådan	at	vi	har	en	...	vi	har	jo	de	titler	som	i	konsulent,	senior	konsulent,	projektleder,	

junior	partner,	partner.	Det	er	jo	en	team	men	det	kan	også	skifte	lidt	på	projekterne,	altså	selv-
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følgelig	måske	ikke	i	hele	spektret	men	lidt	op	og	ned	afhængig	af	hvordan	projektet	sættes	sam-

men.		

	

I:	Hvordan	passer	det	dig	personligt?		

	

Det	synes	jeg	passer	fint.	Jeg	har...	jeg	tror	også	igen	fordi	jeg..	jeg	er	meget	sådan...	vi	har	de	der	

empati	profiler	som	i	sikkert	har	læst	om,	og	der	er	jeg	virkelig	stærk	J,	så	jeg	er	virkelig	planlæg-

gende,	men	jeg	behov	for	de	indre	rammer.	Hvis	jeg	har	dem,	så	gør	det	ikke	noget	at	tingene	skif-

ter	hvis	jeg	bare	forstår	hvad	formålet	er.	Det	her	er	målet	og	det	er	her	vi	skal	nå	hen,	så	gør	det	

ikke	noget	tingene	skifter.	Det	synes	jeg	er	fint.		

	

I:	Ja,	savner	du	ikke	nogle	gange	nogle	enkelte	rammer?		

	

Jeg	tror	på	en	måde	så	er	de	der,	men	det	er	nogle	andre	typer	rammer.	F.eks.	så	har	vi	mandag-

torsdag	hos	kunden	og	så	mandag	og	fredag	på	kontoret.	Den	slags	rammer	som	måske	ikke	er..	så	

jeg	tror	også..	et	projekt	er	jo	typisk	sådan	at	man	i	opstartsfasen	skal	finde	ud	af	hvad	det	er	vi	

laver	nu	og	se	om	det	er	nye	industrier,	nye	kunder	eller	nyt	projekt.	Så	er	det	sådan	at	man	afslut-

ter	og	så	har	man	nogle	evalueringer	men	som	måske	 ikke	så	meget	arbejdsopgave,	men	nogen	

anden	slags.	Men	jeg	tror	også	at	jeg	nok	ikke	er	så	meget	rutine..	 jo	jeg	finder	min	egen	rutine,	

men	jeg	har	ikke	behov	for	at	det	skal	være	der.		

	

I:	Så	du	kan	netop	finde	ud	af	at	arbejde	uden	nogen.	Du	skal	bare	vide	hvor	du	skal	hen.		

	

Ja,	det	vores	job	egentlig	er	at	finde	ud	af	ting,	så	på	den	måde	kan	man	sige	at	det	er	en	god	for-

beredelse	inden	for...	egentlig	hvilket	som	helst	job	hvor	du	er	ekspert.	Jeg	har	lært	at	jeg	skal	løse	

det	her,	hvordan	løser	jeg	det?	Jamen	det	finder	jeg	ud	af.	På	den	måde	så	er	det	jo	måske	nemt	

nok	at	komme	med..	så	mærker	jeg	at	i	den	rolle	som	jeg	har	nu,	så	er	der	nogle	ting	hvor	jeg	ikke	

ved	hvordan	jeg	skal	gøre	det,	men	jeg	ved	også	at	sådan	er	det	altid	på	vores	projekter.	Så	finder	

man	ud	af	det.	Så	finder	man	ud	af	hvem	man	skal	spørge	eller	hvem	der	ved	noget	om	det.	På	

den	måde	så	lærer	man	at	håndtere	det.		
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I:	Så	man	lære	at	leve	med	den	her	uvished?	Det	må	have	været	svært	i	starten,	eller	?	

	

Jeg	vil	sige	at	det	er	altid	virkelig	hårdt	de	første	to	dage	på	et	projekt.	Når	man	ikke	ved	noget,	

men	jeg	er	som	person..	jeg	kan	godt	lide	at	blive	kastet	ind	i	ting	men	jeg	ikke	lide	at	vide	at	der	

kommer	noget	op.	Så	på	det	her	projekt,	da	spurgte	de	mig	om	jeg	havde	lyst	til	det.	De	vil	gerne	

have	dig,	så	hvad	siger	du	til	det?	Det	kan	jeg	ikke	sige	nej	til,	så	der	er	jeg	nødt	til	at	tage	afsted.	

Så	det	fik	jeg	at	vide	mandag	eller	tirsdag	hvor	han	var	kommet	tilbage	fra	ferie,	og	der	skulle	jeg	

starte	og	 skulle	 først	møde	ham	halvanden	uge	efter.	Det	var	nervøst	over.	Hvis	 jeg	bare	 skulle	

mødes	med	ham	dagen	efter	ville	jeg	ikke	kunne	nå	at	blive	nervøs.	Jeg	har	en	livlig	fantasi	og	kan	

tænke	meget.	Hvis	 jeg	bare	springer	ud	 i	det,	så	behøver	 jeg	 ikke	sådan.	Så	plejer	det	at	gå	helt	

fint.	Så	for	mig	er	det	altid	hårdt	de	første	to	dage	for	der	forstår	jeg	ingenting,	men	efter	det	før-

ste	uge	bliver	man	altid	lige	forarget	over	hvor	meget	man	kan	lære	på	en	uge.	Man	starter	man-

dag	til	man	går	hjem	fredag	tænker	man.	okay	 fra	at	 forstå	 ingenting	af	den	her	 industri	 så	kan	

man	ikke	alt,	men	man	kan	tage	meget	viden	til	sig	på	kort	tid.	Det	er	tit	det	vi	gør	den	første	tid	

på	projekt.	Det	synes	jeg	er	meget	rewarding	på	en	eller	anden	måde.		

	

I:	På	den	måde	må	man	også	konstant	føle	at	man	lærer	noget	?		

	

Jeg	plejer	at	...	når	jeg	kigger	et	år	frem	og	tænker	hvad	tænker	jeg	at	jeg	burde	kunne	med	den	

udvikling	jeg	kommer	til	at	have,	hvad	skal	jeg	så	kunne?	Så	tænker	jeg	det	kan	jeg	ikke.	Når	jeg	så	

kigger	tilbage	et	år,	så	tænker	jeg	wow,	jeg	har	lært	meget	siden	sidst.	Det	synes	jeg	også	er	given-

de,	det	her	med	at	man	føler	at	man	udvikler	sig	utroligt	meget	hele	tiden	også	det	med	at	vi	har	

hele	evalueringsmåden	som	man	har	i	konsulting.	Du	bliver	hele	tiden	evalueret	i	alt	du	gør.	Hvis	

jeg	bare	sender	en	mail	med	status	til	min	leder,	så	ved	jeg	at	han	tænker	at	hun	er	meget	struktu-

reret	i	hendes	kommunikation	skriftlig	i	hendes	mail.	Alting	bliver	evalueret	hvilket	er	godt	for	man	

kan	hurtigt	tage	småting	op.	Men	man	skal	være	virkelig	god	til	at	ikke	fokusere	på	de	dårlige	ting,	

og	det	tror	jeg	at	mange	kan	synes	er	virkelig	hårdt	hvis	man...	man	skal	fokuserer	på	de	gode	ting	

og	 lære	af	de	 ting	vi	 kalder,	even	better	 if.	Det	 kunne	være	endnu	bedre	hvis	du	gjorde	det	på	

denne	måde.	Det	er	meget	sådan	du	bliver	nødt	til	at	 tænke.	Hvis	du	tænker,	ej	 jeg	er	 ikke	god	
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nok,	så	tror	jeg	aldrig	du	får	nok	confidence.	Man	er	altid	på	et	niveau	og	den	dag	du	scorer	højest	

så	rykker	du	op	og	så	er	du	jo	lavest	igen.	Du	kommer	aldrig	nogensinde	til	at	være	bedst	for	den	

dag	du	er	bedst	så	rykker	du	op	og	bliver	leder	for	nogle	andre	ting.	På	den	måde	så	pusher	man	

hele	tiden	sin	udvikling	for	man	ved	hvordan	man	performer	hele	tiden,	men	så	sal	man	også	kun-

ne	håndtere	den	del.		

	

I:	Det	må	da	også	ligge	et	pres?	

	

Jeg	tror	der	er	nogle	der	fokuserer	mere	på	den	end	andre.	Jeg	er	meget	god	til	at.	Jeg	tænker	ikke	

på	det	i	hverdagen	eller	når	jeg	arbejder	at	sådan,	hvis	jeg	gør	det	lidt	bedre	så	bliver	jeg	evalueret	

bedre.	Det	er	mere	sådan	at	når	man	kommer	op	så	mod	at	man	ved	at	den	her	evaluering	kom-

mer	efter	det	her	projekt	eller	op	til	den	her	reviewperiode,	så	starter	man	selvfølgelig	at	tænke	

på	det,	så	kan	det	være	det	fylder	meget	lige	i	den	periode,	men	det	kan	være	fordi	man	har	sat	

sig	for	at	rykke.	Hvis	det	ikke	går	som	man	har	tænkt,	så	fylder	det	selvfølgelig.		

	

I:	Fyldte	det	mere	i	starten	end	det	gør	nu?	

	

Jeg	tror	for	mig	er	det	nok	det	samme,	men	for	mange	andre	fyldte	det	nok	mest	i	starten.	jeg	har	

ikke	lagt	så	meget	i	det.	Jeg	er	meget	god	til,	hvis	nogle	siger	noget	som	ikke	er	så	godt,	så	er	jeg	

sådan;	ja..	!	Jeg	tror	det	er	fordi	jeg	har	arbejdet	som	tjener	i	ti	år,	hvor	man	er	nødt	til	det	når	alle	

kokkene	har	skreget	af	en.	Der	bliver	man	bare	nødt	til	at	sige;	sorry,	det	var	min	fejl.	Når	det	er	

småting	så	kan	man	godt,	men	nogle	gange	så	er	det	ting	man	skal	følge.	Hvis	det	er	tre	der	siger	

det,	så	kan	jeg	godt	følge	det,	men	hvis	det	er	én	der	siger	det,	så	ja	ja.	Jeg	har	aldrig	rigtig	fokuse-

ret	så	meget	på	det,	men	det	fylder	selvfølgelig	noget,	men	jeg	synes	ikke.	Så	synes	jeg	et	kan	væ-

re	sådan..	jeg	tror	ikke	jeg	tænker;	jeg	er	ikke	god	nok,	men;	I	kan	ikke	se	hvor	god	jeg	er!	Så	jeg	

tror	for	mit	vedkommende	har	det	ikke	været	så..		

	

I:	Måske	man	skal	have	den	slags	holdning	for	at	stå	imod	det	og	tro	på	sig	selv?	
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Det	tror	jeg	man	skal,	og	også	fordi	man	er	næsten	nødt	til	at	have	en	confidence	for	det	er	hele	

tiden	ude	ved	kunden	og	der	skal	man	vise	at	selvfølgelig..	Jeg	har	aldrig	været	god	til	at	have	en	

professionel	og	en	privat	mig,	 jeg	er	meget	den	samme	person.	Men	selvfølgelig	så	vil	man	jo	at	

kunden	skal	føle	at;	okay	virksomheden	har	styr	på	det	og	det	her	skal	nok	gå.	Man	er	jo	nødt	til	at	

kunne	udstråle	at	man	ved	hvad	man	taler	om,	og	når	man	ikke	ved	det	så	sige	det	ved	jeg	ikke	

men	det	skal	jeg	nok	finde	ud	af.	Når	man	så	siger	det	så	har	de	selvfølgelig	en	tro	på	at	det	skal	

nok	gå.	Så	den	er	også	vigtigt	for...	det	ved	jeg	også	fra	vores	ansættelsesforløb	hvor	vi	nogle	gan-

ge	vurdere	på;	okay	den	her	person	er	lidt	for	ung.	Kan	vi	sætte	den	her	person	ude	ved	en	kunde	

og	føle	os	trykke	ved	det?	Og	er	den	person	tryk	ved	at	være	ude	ved	kunden?	For	en	stor	det	vi	

gør	er	også	hele	den	her	kontakt.		

	

I:	Jeg	vil	lige	høre,	hvad	er	det	egentlig..	med	alle	de	her	roller	her,	er	der	noget	du	foretrækker	at	

lave	frem	for	andet?		

	

Jeg	tror	faktisk	at	 jeg	synes	det	at	komme	med	nyt	er	mere	sjovt.	Det	her	med	at	 lede	andre	og	

den	der	del.	Og	så	også	hele...	faktisk	også	den	her	rådgivningstitel	som	bliver	lidt	til	coachingdelen	

både	overfor	kunden	men	også	for	yngre	konsulenter.	Det	synes	jeg	er	super	spændende	at	kigge	

på	resultatet	og	sige	okay	hvad	kan	vi	gøre	med	det	her,	men	jeg	synes	ikke	det	er	særligt	spæn-

dende	at	 se	på	data	 i	detaljerne.	 Jeg	 synes	det	er	 sygt	 spændende	hvis	nogle	 laver	analysen	og	

finde	ud	af	hvad	betyder	det	så.	Men	at	lave	den..	Somme	tider	synes	jeg	det	virker	som	om	at	jeg	

synes	det	er	mere	spændende	de	opgaver	som	kommer	fremover.	Det	er	også	en	stor	motivation	i	

at	vide	at	det	der	kommer,	kommer	jeg	til	at	synes	er	sjovt.	Det	er	også	nogle	af	mine	styrker	som	

jeg	er	god	til.		Nogle	gange	så	synes	jeg	ikke	det	er	super	spændende	at	grave	ned	i.		

	

I:	Så	du	skulle	lidt	igennem	de	første	år	for	at	have..	

	

Ja	lidt.		

	

I:	Det	passer	også	meget	godt	i	det	du	siger	med	at	du	godt	kan	lide	menneske...	
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Ja,	menneskedelen	fylder	noget	mere	og	på	sigt	når	man	er	partner	synes	jeg	kun	det	fylder	på	en	

eller	anden	måde.	Du	sælger	jo	gennem	dine	relationer	og	ikke	som	en	sælger	der	sælger	på	tele-

fonen.	Det	er	en	anden	måde	man	sælger	på.	Det	er	på	den	måde	vi	kan	skabe	nogle	resultater.	

ved	at	skabe	relationer	og	have	folk	der	tror	på	dig,	så	tror	jeg	også	man	kan	give	rådgivningen	hvis	

man	kan	forstå	hinanden.	

	

I:	Hvis	vi	 taler	 lidt	mere	om	motivation	og	vi	også	været	 inde	på	 lidt	af	det.	Vi	antager	at	der	er	

forskellige	definitioner	af	motivation	og	uden	at	tænke	i	teori,	hvad	betyder	det	så	for	dig?	Hvad	er	

det	første	der	popper	op	i	dine	tanker?		

	

Jeg	er	nok	meget	motivationsdrevet	og	jeg	tror	også	det	er	det	jeg	altid	har	sagt	med	det	her	job.	

Det	er	et	krævende	job	og	så	længe	jeg	føler	at	jeg	får	mere	energi	tilbage	end	hvad	jeg	giver	ind	

så	synes	jeg	det	er	værd	at	være	her.	Den	dag	jeg	vågner	og	føler	det	bare	tager	min	energi	og	jeg	

ikke	får	noget	tilbage	så	skal	jeg	tænker	over	om	det	er	noget	jeg	skal.	Så	jeg	tror	at	motivations-

delen.	Jeg	behøver	den.	Jeg	er	ikke	disciplineret	uden	motivation.	Det	er	der	måske	ikke	nogen	der	

er.	Hvis	ikke	jeg	føler	mig	motiveret	så	har	jeg	virkelig	svært	ved	at	lave	noget.	Hvis	der	ikke	er	no-

gen	pointe	i	at	gøre	det.	Det	er	okay	svært	på	studiet	da	jeg	tit	læste	om	rigtig	mange	teorier	som	

jeg	ikke	vidste	hvad	jeg	skal	bruge	det,	så	for	mig	er	det	meget	det	der	med.		

	

I:	Det	skal	give	mening?		

	

Ja,	det	er	nok	klassisk	kvinde	motivation	med	at	det	skal	give	mening.		

	

I:	Når	du	siger	det	giver	dig	noget,	hvad	er	det	så	for	nogle	ting	det	giver?				

	

Jeg	tror	tit	jeg	plejer	at	fordi	man	kommer	altid	ind	i	de	der	diskussioner	med	dem	der	ikke	arbej-

der	så	meget	som	tænker	hvorfor	gider	du	bruge	din	tid	på	det.	Og	jeg	tror	det	er	lige	præcis	det,	

fordi	jeg	føler	at	mange	af	de	ting	som	man	måske	får	ellers	i	sit	liv	får	jeg	via	arbejde	som	f.eks.	at	

blive	udfordret,	så	løber	nogle	et	maraton	f.eks.	Jeg	føler	jeg	bliver	meget	udfordret	i	mit	arbejde.	

Den	hele	sociale	del	som	betyder	virkelig,	virkelig	meget,	og	så	alle	de	unge,	altså	nogle	af	mine	
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ikke	Aller	bedste	venner,	men	virkelig	gode	venner	er	her	fordi	de	er	startet	samtidig	med	mig	da	

jeg	var	studerende.	Vi	har	virkelig	god	kontakt.		

	

I:	Så	du	får	ligesom	dit	sociale	behov..		

	

Ja,	altså	man	 får	 sådan	 ikke	100%,	men	selvfølgelig	man	vil	 jo	gerne	se	sine	andre	venner	også,	

men	får	ligesom	den	der	del,	så	nogle	gange	føles	det	lidt,	særligt	når	man	sidder	herinde,	så	føles	

det	lidt	som	dengang	man	læste	på	CBS.	Så	sidder	man	på	biblioteket	og	tænker;	arg,	skal	vi	ikke	

tage	en	pause	og	gå	ned	og	drikke	kaffe?	Så	tager	man	en	pause,	snakker	lidt	og	sådan	og	er	der	

frokost	og	sådan.	Man	får	hele	tiden	mødt	nogle	herinde	som	man	godt	kan	lide	og	som	er	sjove	at	

arbejde	sammen	med	og	snakke	sammen	med.	Og	i	tillæg	har	vi	alle	sociale	arrangements	uden	

for	arbejdet.	Fester	og	alt	det.	Det	bidrager	også	til	at	man	får	et	godt	sammenhold.	Jeg	tror	det	

fylder	mere.	Eller	jeg	tror	det	fylder	nok	altid	meget,	men	jeg	tror	i	starten	var	det	overvældende	

fordi	der	er	så	mange	ting	hele	tiden.	Det	kunne	blive	hele	ugentlig	planer	med	de	her	mennesker,	

uden	problem.	Men	nu	har	jeg	været	her	i	et	stykke	tid,	så	nu	er	det	også	dejligt	at	kunne	stoppe	

og	gøre	nogle	ting	og	så	tror	jeg	også	at	man	skal	finde	nogle	andre	ting	for	det	kommer	til	at	blive	

mindre	jo	længere	tid	der	går	fordi	folk	stopper.	På	et	eller	andet	tidspunkt	så	kommer	det	til	at	

fylde	mindre,	så	derfor	skal	der	nogle	andre	ting	til.		

	

I:	Så	det	har	også	udviklet	sig	i	løbet	af	årene?	

	

Ja,	det	synes	jeg.	Jeg	har	altid	haft	mange	venner	ved	siden	af	også,	som	jeg	har	forsøgt	at	priorite-

re,	men	jeg	er	nok	til	mindre	ting	nu	end	hvad	jeg	var	lige	i	starten.		

	

I:	Er	der	tid	til	de	gamle	venner	når	du	f.eks.	er	i	Jylland	mandag	til	torsdag?	

	

Jeg	tror	det...	Altså	mandag	til	torsdag	så	tit	er	det	ikke	meget	tid	man	har	hvis	man	ikke	er.	altså	

hvis	man	er	i	København	så	kan	det	godt	være,	men	hvis	man	er	på	projekter,	så...	Jeg	synes	egent-

lig	sådan	for	så	bliver	man	bare	fredag,	lørdag,	søndag	på	det.	Jeg	har	også	mange	venner	som	bor	
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i	Norge,	Sverige,	London,	så	jeg	har	mange	spredte	venner.	Så	bliver	det	at	man	tager	en	telefon	

og	snakker	en	time	når	man	sidder	på	sit	hotelværelse	f.eks.		

	

I:	Man	kan	have	kontakt	på	mange	måder.	

	

Ja,	og	jeg	synes	og	at	mange	af	mine	andre	venner	arbejder	også	okay	meget,	eller	laver	andre	ting	

om	ugen.	En	gang	imellem	holder	man	middag	eller	drikker	en	kaffe,	eller	kommer	forbi	og	spiser	

middag	i	weekenden.	Der	er	det	også	meget	forskelligt	hvor	meget	man	arbejder.	Hvilket	projekt.	

Jeg	er	blevet	bedre	til	at	selvstyre	og	selvfølgelig	også	fordi	man	er	blevet	mere	senior	så	har	man	

mere	ansvar.	Der	er	jeg	blevet	bedre	til	at	sige	at	det	her	er	Good	enough,	så	tager	jeg	hjem.		

	

I:	Så	simpelthen	sige	jeg	er	tilfreds,	nu	bliver	det	ikke	bedre.		

	

Ja,	 så	nogle	gange	så	er	det	svært	 fordi	hvis	man	har	en	projektleder	som	har	en	anden	 ide	om	

ting,	så	er	det	 ikke	altid	man	kan	sige	det	der.	Men	 jeg	synes	at	mit	 første	år,	så	prøvede	 jeg	at	

arbejde	okay	mange	weekender	f.eks.	og	sad	gerne	to-tre	timer	om	søndagen	og	kiggede	på	nogle	

mails.	Der	har	 jeg	bare	sagt	de	seneste	år	til	halvandet	at	det	gør	 jeg	ikke.	Weekenden	er	hellig.	

Selvfølgelig	hvis	der	er	nogle	der	ringer	fredag	aften	og	siger	okay	i	har	fucked	up.	Vi	skal	 levere	

det	her	på	mandag,	kan	vi	kigge	på	det	her?	Men	 jeg	har	 ikke	været	på	et	projekt	nu	her	hvert	

fald...	 altså	der	plejer	 jeg	at	 sige	 i	 starten	at	 jeg	vil	hellere	arbejder	 længere	 i	ugen	og	 så	holde	

weekenden	fri	og	der	er	ikke	nogle	der	har	sagt	noget	til	det	endnu.	Så	ved	jeg	også	at	der	er	nogle	

andre	der	siger	at	vi	tager	 ind	og	arbejder	på	søndag,	men	så	kan	det	måske	være	at	man	er	på	

noget	der	er	due	diligence	f.eks.	sådan	et	3	ugers	projekt	hvor	der	er	intensivt	i	lige	de	3	uger	og	

der	er	det	måske	nemmere	at	overskue.	Men	på	den	del	så	synes	jeg	at	jeg	arbejder	sådan...	jeg	

har	okay	tid	til	venner	og	familie	og	det	der.	Egentlig,	så	jeg	synes	ikke	det	har	været.	Altså	i	perio-

der	er	der	problemer	hvis	man	er	på	visse	projekter.	Men	igen	så	tror	jeg	at	det	er	der	hvor	jeg	er	

god	til	at	holde	kontakt	på	andre	måder,	okay,	så	sender	jeg	nogle	sms'er	eller	ringer.	Så	ved	man	

også	måske	at	på	et	eller	andet	senere	tidspunk	svært	at	holde	den	der	hvis	der	kommer	noget	

familie	f.eks.	Så	er	det	ikke	sikkert	du	kan	sige	til	dine	børn	at	du	kommer	i	næste	uge	i	stedet.	Så	

jeg	tænker	den	dag	må	jeg	tage	det	jeg	kan.		
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I:	Hvad	med..	du	nævner	ikke	umiddelbart	noget	med	de	finansielle..	lønforhold.	Hvordan	påvirker	

det	din	motivation	hvis	overhovedet	?	

	

Selvfølgelig	så	bidrager	det,	det	skal	jeg	ikke	sige	noget	om.	Selvfølgelig	så...	den	levestandard	jeg	

har	er	 fordi	 jeg	 får	betalt.	 Jeg	ville	 ikke	kunne	have	den	 lejlighed	 jeg	har	eller	gå	ud	og	spise	 så	

mange	gange	som	jeg	gør.	Det	er	 ikke	en	motivation	men	hvis	den	 ikke	var	der	så	tror	 jeg	at	vil	

stille	spørgsmål	som	til	hvorfor	arbejder	jeg	så	mange	timer	f.eks.	Og	nu	bliver	sådan	at	okay	det	

er	jo	det	her,	men	jeg	ved	også	at	bliver	godt	betalt.	Men	jeg	tror	ikke	det	er	sådan.	Det	ved	jeg	

ikke.	Det	er	nok	nemmere	at	sige	fordi	man	er	på	det	her	niveau	at	sige	at	det	ikke	er	så	stor	en	

motivationsfaktor,	men	hvis	 jeg	var	betydelig	 længere	nede	og	 ikke	 så	godt	betalt	 så	havde	det	

måske	været	en	motivationsfaktor.	Så	det	er	på	en	måde	sådan	at	jeg	tror	det	er	lidt...	eller	den	

niveau	jeg	er	på	nu	med	pengene	gør	at	jeg	ikke	rigtig	er	motiveret	af	det.	Jeg	tror	at	det	viser	at...	

Den	er	der	jo	selvfølgelig	sådan	at	det	vil	komme	op	til	en	når	man	ved	at	man	skal	få	en	bonus	så	

fylder	det	jo	lidt	mere	sådan	at;	ej	det	var	nice!	Men	ikke	som	så,	og	jeg	tror	også	hvis	jeg	på	et	

eller	andet	tidspunkt	skal	skifte	til	noget	andet,	så	tror	jeg	at	den	der	del	kan	svært	at	betale,	så	er	

det	måske	nogle	andre	ting	man	får	i	stedet.	Bedre	timeløn	f.eks.		

	

I:	Så	det	er	som	om	du	skal	være	på	et..	Lønnen	skal	være	okay?		

	

Ja,	jeg	tror	det	er.	Altså	jeg	tror	for	min	del	i	hvert	fald,	men	jeg	kommer	ikke	...	mine	forældre	er	

læger,	så	de	har	selvfølgelig	tjent	okay,	men	penge	har	aldrig	rigtig	fyldt	noget	i	min	opvækst.	Jeg	

har	aldrig	vidst	at	de	har	tjent	penge	eller	ikke.	Da	jeg	startede	som	konsulent	tænkte	jeg	også	at	

var	 åndssvagt	med	penge	 i	 den	her	 stil	 som	 jeg	 ikke	helt	 kan	 forstå	hvorfor	 er	det	nogle	 andre	

f.eks.	Men	når	det	så	er	sagt	så	er	 jeg	nu	vant	til	at	have	det	som	jeg	har	det,	og	med	min	leve-

standard.	Nu	vil	jeg	ud	og	rejse	i	påsken,	så	det	gør	jeg	bare.	Det	er	om	tre	uger	og	billetten	er	me-

ga	dyr,	og	det	tænkte	jeg	ikke	så	meget	over.	Det	er	et	privilegium	som	jeg	er	blevet	vant	til.	Hvis	

man	skulle	tage	det	væk,	så	skulle	jeg	nok	kunne	reagere	på	det,	men	jeg	tror	ikke	det	har	været	

min	motivation	til	at	gå	ind	i	det	her,	også	tror	jeg	også	at	du	ikke	holder	særlig	længe	hvis	det	kun	

er	pengene.		
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I:	Du	talte	 lidt	om	før	at	det	skal	give	mening	 før	du	er	motiveret.	Det	der	motivere	dig.	Har	du	

nogensinde	oplevet	en	situation	hvor	du	bare	har	følt	dig	helt	vildt	demotiveret?	

	

Ja,	det	har	jeg.	Og	også	faktisk	nogle	gange	i	forbindelse	med	at	...	det	er	jo	nogle	gange	man	føler	

at	det	man	laver	ikke	er	spændende.	Det	var	på	et	projekt	som	ikke	rigtigt	var	det	vi	laver	typisk,	

som	det	altid	hedder,	men	som	lå	lidt	uden	for	vores	område	hvor	jeg	føler	at	der	behøver	jeg	en	

ekspert	for	at	kunne	løfte	det,	så	der	kan	jeg	ikke	bare	løfte	det	mere	med	min	problemløsning,	så	

der	lå	det	uden	for	vores.	Det	var	meget	med	jura	der	sådan	måske	skulle	man	haft	nogle	der	hav-

de	mere	sådan	en	jura	baggrund	og	der	mærkede	jeg	at	det	var	meget	demotiverende	for	sådan	

noget	er	virkelig,	virkelig	svært	at	løfte	den	her	opgave	fordi	jeg	følte	ikke	at	jeg	havde	forudsæt-

ningen	til	at	kunne	klare	det.	Og	der	giver	det	ikke	mening.	Det	er	nok	nogle	andre	som	skal	gøre	

det.		

	

I:	Hvad	gjorde	du	så?	

	

Jamen	vi	...	altså	vi	var	nogle	stykker	på	det	projekt	som	sagde	fra	og	sagde	at	vi	bliver	nødt	til	at	

gøre	et	eller	andet	anderledes,	så	fik	vi	også	en	ekspert	ind	som	kunne	støtte	i	det	faglige,	så	kun-

ne	vi	arbejde	på	andre	ting.	Så	det	blev	bedre,	og	så	tror	jeg	ellers	der	har	været	[været	demotive-

ret]	hvis	jeg	ikke	følte	at	jeg	er	blevet	appriciated.	Anerkendt,	lige	præcis,	som	f.eks.	op	imod.	Tit	

imod	det	der	reviews	så	kan	det	være	at	man	...	jeg	havde	en	gang	hvor	jeg	synes	jeg	skulle	blive	

promoted	og	det	synes	dem	i	mit	projekt	også,	men	så	var	der	nogle	andre	der	synes	det	var	på	

lidt	kort	tid,	så	det	skulle	jeg	bevise	i	en	længere	periode	og	det	er	nogle	af	de	forbehold	vi	plejer	

at	gøre,	så	vi	ikke	skal	pushe	folk	for	tidligt	ind	i	en	ny	rolle.	Så	det	er	en	fin	tanke	bagved	men	det	

kan	være	virkelig	være	demotiverende	når	man	er	i	det	hvor	man	har	nogle	der	synes	man	er	god	

nok	til	det,	jeg	synes	jeg	er	god	nok	til	det,	men	i	siger	jeg	skal	vente.	Så	jeg	tror	det	er	nogle.	Det	

er	nok	noget	med	anerkendelse,	eller	bliver	set	herinde.	Det	tror	jeg	bliver	meget	vigtigt,	fordi	der	

er	på	en	eller	andet	måde	så	meget	performance	i	det	indirekte.	Så	det	tror	jeg	at	det	påvirkede.		
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I:	Når	vi	snakker	om	anerkendelse	er	det	så	både	ift.	jeres	feedback	system.	hvad	så	sådan	i	daglig-

dagen.	Har	du	så	brug	for	anerkendelse	der	f.eks.	på	projekterne?		

	

Ja,	det	synes	jeg.	Om	det	bare	er	at	få	sådan	et;	Hey,	godt	arbejde.	Det	synes	jeg	generelt	vi	er	er	

meget	gode	til	herinde.	Vi	er	opdraget	til	at	det	er	den	måde	vi	skal	arbejde	på	kan	man	sige.	Det	

synes	jeg	er	super	godt	for	det	gør	at	man.	Altså	nogle	gange	kan	det	faktisk	være	nok	hvis	man	

sidder	og	arbejder	og	det	har	været	en	hård	uge	og	der	er	en	der	siger	Hey,	virkelig	godt	arbejdet.	

Så	giver	det	mening	det	jeg	har	gjort.	Det	tror	jeg.		

	

I:	Så	det	giver	ikke	nogen	mening	hvis	der	ikke	er	nogen	der	lægger	mærke	til	det?	

	

Ja,	hvis	man	virkelig	arbejder	hårdt	på	noget	og	ikke	rigtig	ved	om	det	er	godt,	så	bliver	man	sådan	

lidt.	Det	er	også	sådan	man	bliver	vant	til	at	man	hele	tiden	får	at	vide	om	man	gør	det	godt	eller	

ikke.	De	gange	hvor	man	ikke	ved	om	det	går	godt	eller	ikke,	så	går	man	og	tænker	om	det	er	no-

get.	For	hvis	det	ikke	er	godt,	så	kan	man	gøre	noget	anderledes.	Hvis	man	ikke	ved	det	hvordan	

skal	man	så	kunne..		

	

I:	Det	må	også	være	farligt	når	 i	er	så	vant	til	at	 få	det	hele	tiden,	så	hvis	det	 lige	pludselig	 ikke	

sker.		

	

Ja,	det	er	det.		

	

I:	Ja,	man	bliver	måske	forvent	med	feedback	hele	tiden.		

	

Ja,	det	tror	jeg	måske	er	en	svær	ting	for	de	der	går	ud	i	industrien	bagefter	for	man	er	opdraget	

med	nogle	ting	herinde	og	det	er	ens	første	job,	fuldtidsjob.	Så	bliver	det	sådan	lidt	med	at	man	er	

vant	til	mange	ting	herinde	som	man	ikke	kan	få	andre	steder.		

	

I:	Jeg	tror	hvert	fald	man	skal	være	bedre	til	at	opsøge	feedbacken.	Den	kommer	måske	ikke	af	sig	

selv.	Det	er	måske	en	forskel	fra	konsulentbranchen	til	industrien.		
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Det	tror	jeg	også.		

	

I:	Hvis	nu	vi	tegner	sådan	et	fremtidsscenarie,	hvor	tænker	du	at,	hvad	ville	være	en	ideel	situation	

for	dig	om	tre	år?	Arbejdsroller?	Virksomhed,	og	sådanne	ting?	Eller	på	den	private	front?	Hvordan	

ser	det	ud?	

	

Altså	jeg	er	virkelig	god	til	at	planlægge	den	korte	tid,	men	ikke	så	god	så	langt	fremme.	Om	tre	år	

tænker	jeg	ikke	jeg	har	familie	om	tre	år	og	børn	og	den	der	del.	Det	er	noget	har	sådan	lidt..	pri-

vat...	er	det	overhovedet	noget	jeg	vil.	Hvis	det	er	så	er	det	ikke	nu,	det	er	måske	om..	det	ved	jeg	

ikke.	Nu	fylder	jeg	30	så	jeg	kan	ikke	sige	10	år	længere,	men	mange	år	frem,	men	jeg	tænker	hvert	

fald	at	jeg	nok	om	tre	år	så	håber	jeg	at	måske	at	jeg	har...	altså	jeg	kan	godt	tænke	at	jeg	stadig	

skulle	være	her.	nu	har	jeg	en	drøm	om	at	komme	til	udlandet	og	det	er	det	jeg	går	og	tænker	på	

nu.	Så	tænker	jeg	lidt	at	fordi	vi	ikke	rigtigt	har	noget	i	udlandet,	så	er	det	noget	med	at	komme	ud	

arbejde	nogle	år	og	så	komme	tilbage	igen.		

	

I:	skulle	det	så	blive	et	andet	konsulentbureau	eller	her?	

	

Jeg	vil	gerne	komme	tilbage	her.	Hvis	det	nu	er	sådan	at	vi	er	meget	store.	Da	jeg	startede	for	fire	

år	siden	var	vi	betydelig	mindre.	Jeg	har	altid	trives	rigtig	godt	i	små	virksomheder.	Det	er	måske	

noget	som.	Hvis	jeg	skulle	skifte	herfra	så	tror	jeg	det	er	det	som	skulle	være.	Det	skulle	være	til	

noget	mindre.		

	

I:	Hvorfor	kan	du	godt	lide	at	være	her?	Er	det	noget	indflydelse	eller?	

	

Ja,	indflydelse	og	det	går	hurtigere	med	at	kende	alle.	Det	bliver	selvfølgelig...	på	vores	kontor	er	

der	stor	forskel	på	f.eks.	da	jeg	var	i	Stockholm	og	arbejde	der	i	et	halvt	år.	Der	er	vi	et	mindre	kon-

tor.	Det	er	bare	en	anden	dynamik	når	man	er	150	end	når	man	er	40.	Jeg	kan	godt	lide	det	her	

med	at	man	kender	alle	og	der	er	noget	 sammenhold.	Måske	er	det	også	 fordi	 jeg	var	med	 fra	

starten	og	kender	alle.	Nye	som	kommer	ind	så	kender	jeg	dem,	men	jeg	tror	det	er	sværere	hvis	
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man	kommer	ind	nu,	for	så	er	der	så	mange	man	skal	forholde	sig	til.	Der	kommer	hvert	år	nye.	Så	

jeg	tror	det	er	sådan	lidt,	men	eller	skulle	jeg	nok...	så	er	det	lidt	sådan	okay	om	tre	år	så	enten	er	

jeg	et	sted	i	udlandet	ellers	så	har	jeg	været	i	udlandet	og	kommet	tilbage.		

	

I:	Så	kombinerer	du	måske	også	lidt	dit	oprindelige	udgangspunkt	med	at	du	rejse	og	sådan...		

	

Ja,	nok	ikke	så	meget	det,	men	jeg	tror	det	jeg	synes	er	spændende	det	her	med	at	flytte	til	et	nyt	

sted	og	opleve	en	ny	kultur.	Jeg	har	boet	i	Sverige	og	så	Frankrig,	så	flyttede	jeg	til	Oslo,	så	flyttede	

jeg	hertil,	var	på	Exchange	 i	Frankrig	og	så	tilbage	hertil,	 så	 jeg	har	gjort	det	mange	gange,	men	

måske	ikke	på	det	som	i	mit	hoved	er	rigtigt.	Jeg	tænker	jo	ikke	jeg	bor	i	udlandet	nu.	Det	er	det	

samme	som	hjemme.	

	

I:	Hvad	er	det	der	gør	at	du	har	lyst	til	et	hele	tiden?	

	

Jeg	tror	det	er	det	der	med	at	måske	at	man	skal	sådan	skal	med	vores	generation,	for	man	tænker	

man	har	så	mange	muligheder	så	man	er	nødt	til	at	teste	det.	Så	tænker	jeg	også	de	gange	hvor	

jeg	har	flyttet	så	tænker	jeg	også	at	jeg	har	vokset	meget	med	alle	de	nye	indtryk	som	kommer.	Så	

tror	det	er	lidt	det.	Hvis	jeg	ikke	gør	det,	så	ved	jeg	at	jeg	kommer	til	at	mangle	det	på	et	eller	an-

det	tidspunkt.	Jeg	vil	hellere	prøve	det	af	og	hvis	det	ikke	er	det	jeg	troede	det	var	så	må	jeg	bare	

flyttet	tilbage	igen.	Hvis	det	ikke	lykkes	så	ja,	ja.	hellere	det	end	ikke	at	prøve	det.	Så	jeg	tror	det	er	

det	og	så	igen	lidt	den	der	rastløshed.		

	

I:	Hvis	nu	du	kommer	ud	et	par	år	og	kommer	tilbage.	Kunne	du	godt	tænke	dig	at	være	partner?	

Kunne	du	godt	tænke	dig	at	rykke	helt	op?	

	

Det	tænker	jeg.	Jeg	har	altid	haft	det	sådan	at	det	sted	man	er	skal	man	prøve	at	bygge	så	langt	op	

man	kan.	Så	tror	jeg	også	det	som	selvfølgelig	hvis	man	skulle	blive	partner	så	tror	jeg	min	del	vil	

fylde	meget	i	min	motivation.	Det	skal	give	mening.	De	har	været	talt	meget	om	værdier,	det	fyl-

der	meget	i	kulturen	de	værdier.	Det	tror	jeg	er	en	vigtig	del	i	at	hvis	jeg	skulle	blive	partner	så	skal	

jeg	også	kunne	identificere	mig	med	de	værdier	og	den	kultur	som	vi	står	for.	Hvad	den	er	om	tre	
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år	er	meget	svært	at	sige.	Hvis	den	stemmer	overens	med	dine	værdier,	så	kan	jeg	godt	se	det.	Det	

er	det	vigtigste	overhovedet	hvis	jeg	skal	blive.	For	jeg	er	virkelig	loyal	mod	det	sted	jeg	arbejder	

hvis	jeg	tror	på	det.	Så	det	tror	jeg	skal	være	på	plads	hvis	jeg	skal..		

	

I:	Det	passer	også	meget	godt	igen	med	at	det	skal	give	mening.		

	

Ja,	det	tror	jeg.		

	

I:	Jeg	kom	til	at	tænke	på	noget	i	forhold	til	rollerne	fordi	der	er	også	mange	af	her	der	har	interne	

roller.	Er	det	noget	du	har	fået	her?		

	

Ja,		

	

I:	Hvad	står	du	for?	

	

Jeg	er	ansvarlig	for	vores	employer	branding	i	Danmark	sammen	med	Mathias,	en	anden	kollega.	

Så	vi	er	overordnet	ansvarlig	for	alle	events	vi	har,	kontakter	skoler	og	det.	Det	synes	jeg	er..	Den	

del	motiverer	også	meget,	den	her	interne.	Det	her	med	at	vi	prøver	at	bygge	en	virksomhed	og	at	

man	fordeler	de	der	dele.	Som	jeg	indimellem	synes	at	jeg	sådan	har	lidt	for	mange	interne	ting,	

men	det	synes	jeg	er	meget	spændende.	Vi	har	det	som	vi	kalder	mentor-backs	som	er	vores	men-

tor	aktiv	og	det	er	jeg	så	sammen	med	Hans	Henrik	som	er	MD	og	Annika,	en	anden	kollega	som	til	

en	del	er	det	den	der	lidt	udviklingsdel,	men	en	stor	del	er	også	det,	hvor;	okay	hvad	er	det	som	

folk	snakker	om	og	er	der	noget	som	partnergruppen	gerne	vil	at	virksomheden	skal	formidles	ned	

eller	er	der	noget	som	vi	ligesom..	hvordan	har	folk	det.	Og	så,	ja	jeg	har	involveret	i	rimelig	mange	

forskellige	ting	og	nu	prøver	jeg	at	balancere	hele	projektdelen	så	jeg	ikke	har	for	mange	interne	

ting.		

	

I:	Det	er	en	balance	
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Ja,	helt	sikker	og	hele	employer	branding	har	også	gjort	at	jeg	har	haft	store	dele	af	rekrutteringen	

og	sådan	og	det	tager	virkelig	meget	tid,	men	det	er	også	efter	min	mening	en	af	de	vigtigste	ting	

vi	gør	for	vi	vil	jo	gerne	have	nogle	gode	folk	ind.		

	

I:	Så	det	er	også	en	måde	hvor	du	er	med	til	at	skabe	de	værdier	der	er	herinde?	

	

Ja,	helt	sikkert.	Fordi	jeg	har	været	her	et	stykke	tid	nu	så	snakker	jeg	meget	om	hvad	jeg	synes	om	

værdierne	og	altså	prøve	at	pushe	i	den	retning	som	jeg	synes	på	de	måder	jeg	kan,	så	det	tror	jeg	

helt	sikker	jeg	gør	og	det	tror	jeg	også	er	helt	den	måde	som	vi.	

	

I:	Så	det	er	også	en	måde	at	motivere	dig?	

	

Ja,	der	synes	jeg.	Og	så	igen	det	der	med	at	man	kan	påvirke	og	så	også	kan	påvirke	vores	civilisa-

tion	og	virksomhed	kan	man	sige.	
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Transskriberet	interview	–	Nete,	K2	

Bilag	22	

I:	Vi	kunne	godt	tænke	os	at	starte	med	at	høre	lidt	om	dig	selv,	din	historie	med	uddannelse	og	

erfaring?	

	

Jeg	skal	prøve	at	gøre	det	kort.	Uddannelsesmæssigt	så	er	jeg	uddannet	fra	CBS,	og	er	SPRØK	ud-

dannet,	så	det	er	jo	efterhånden	mange	år	siden,	25	års	jubilæum	i	år.	Og	efterfølgende	af	det	der	

har	jeg	så	arbejdet	en	årrække	som	leder	i	forskellige	firmaer,	bl.a.	10	år	i	HP,	computerfirma.	Hvor	

jeg	var	leder	i	forskellige	afdelinger.	Og	så	udover	min	formelle	uddannelse,	som	civiløkonom	så	er	

jeg	også	psykoterapeut,	som	jeg	har	efteruddannet	mig	til,	som	er	en	femårig	studie	på	deltid.	Det	

var	i	den	transition	fra	at	jeg	ville	noget	andet	og	over	og	arbejde	i	det	arbejde	i	det	felt	jeg	er	i,	så	

synes	jeg	det	var	det	vigtigste,	det	var	vigtigt	at	have	et	godt	greb	om	den	menneskelige	psyke.	Så	

uddannede	jeg	mig	psykoterapeut	og	så	samtidigt	så	uddannede	jeg	mig	også	som	businesscoach.	

Der	var	rimelig	meget	uddannelse	de	år.	Der	var	jeg	så	lige	startet	i	K2.	Så	det	var	nogle	hektiske	

år.	Min	vej	ind	i	konsulentbranchen,	gik	faktisk	fra	at	være,	at	jeg	var	på	et	talentprogram	som	blev	

udbudt	i	HP,	hvor	vi	var	kun	to	fra	Danmark,	til	et	sådan	world	wide	program,	som	gav	os	et	helt	

år,	 hvor	 vi	 hver	måned	kom	af	 sted	 til	 forskellige,	dengang	var	der	mange	penge	 i	 IT-branchen.	

Hver	måned	kom	af	sted	til	en	eller	anden	samling	omkring	ledelsesudvikling.	Det	sidste	modul	på	

det	her	kursus,	der	var	der	en	dag	om	7	gode	vaner,	så	fik	vi	bogen	udleveret.	Da	jeg	sad	der	i	Ge-

neve	lufthavn	tænkte	jeg	bare.	Det	er	jo	det	her	har	jeg	virkelig	meget	brug	for	at	lære.	Jeg	havde	

en	karriere	op	ad,	stejlt.	Jeg	havde	to	små	børn	og	hele	det	der	spænd	med	at	få	karriere	og	fami-

lieliv	til	at	harmonerer.	Der	var	bare	så	mange	eye	opener	for	mig.	Jeg	blevet	meget	optaget	af,	at	

det	måtte	jeg	arbejde	med.	Det	brugte	jeg	den	første	tid	på.	Så	var	 jeg	super	entusiastisk	så	det	

skulle	mine	medarbejde	selvfølgelig	også	have.	Der	var	ingen	budget	til	det,	så	jeg	startede	meget	

med	og	brede	det	ud	og	arbejde	med	det	i	mit	team	og	virkelig	kunne	se	det	rykkede	helt	vildt	for	

os.	Det	begyndte	jo	også	at	blive	noteret	i	resten	af	organisationen.	Så	faktisk	så	fik	jeg	,	selvom	

jeg	havde	et	helt	andet,	jeg	var	chef	for	noget,	og	jeg	er	overhovedet	ikke	teknisk,	så	det	var	ikke	

der	min	passion	lå.	Min	passion	lå	omkring	og	få	mennesker	til	at	forandre	sig.	Den	transformation	

som	man	kan	påvirke	som	leder	og	se	det	ske,	det	er	det	der	begejstrer	mig.	Det	var	så	også	det	

der	begejstrede	mig	og	fik	set	hvad	skete	der	så.	Og	det	var	jeg	vildt	motiveret	af.	Og	jeg	havde	på	
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det	tidspunkt,	så	gik	der	et	par	år,	så	fik	jeg	også	et	europæisk	job,	det	gik	jo	forrygende	fint,	og	jeg	

kan	huske	det	tidspunkt,	hvor	jeg	besluttede	at	det	skulle	bare	ikke	være	det.	hvis	vi	snakker	om	

motivation	så	er	det	også	en	vigtig	krølle	at	fortælle	det	er,	jeg	havde	et	super	velbetalt	job,	stor	

pensionsordning,	 firmabil,	og	 rejste	verden	rundt.	Men	 jeg	kunne	bare	mærke,	det	var	efter	 jeg	

havde	 fået	mit	europæiske	 job,	at	det	 jeg	manglede	det	var	at	have	 følelsen	af	at	 jeg	gjorde	en	

forskel,	helt	tæt	på.	Og	det	blev	jeg	mere	og	mere	klar	over	at	det	var	den	vej	jeg	ville.	For	hver	

gang	 jeg	stod	og	havde	med	7	gode	vaner	at	gøre	eller	 i	en	eller	anden	sammenhæng,	at	skulle	

formidle,	 så	blev	 jeg	 vanvittigt	 inspireret	og	 tænkte,	 alt	 det	 andet	det	 var	bare	noget	 jeg	 skulle	

gøre	for	at	få	min	løn.	Så	tænkte	jeg,	det	er	jo	ikke	det	rigtige	sted	jeg	er.	Så	jeg	smed	al	sikkerhed	

for	jeg	var	faktisk	den	første	konsulent	der	blev	ansat	i	det	her	firma,	og	jeg	har	været	her	i	11	år	til	

april.	Så	på	det	tidspunkt	var	det	kun	Carsten	og	Jannik,	som	havde	købt	den	nordiske	licens.	og	så	

havde	de	en,	hun	var	kursus	koordinator,	og	så	var	der	en	ung	i	arbejde.		

	

I:	Så	du	var	helt	med	fra	starten?	

	

Ja,	eller	de	havde	jo	haft	nogle	opstarts	år,	to-tre	år,	der	hvor	de	primært	havde	baseret	virksom-

heden	på	associeret	partnere,	og	så	dem	selv	og	så	Ditte	der	sad	på	kontoret.		

	

Jeg	kan	huske	da	jeg	var	til	samtalen	med	Jannik,	han	blev	ved	med	at	understrege,	jeg	ved	ikke	

hvor	mange	gange,	det	her	er	 jo	 ikke,	det	er	 jo	et	 lille	firma.	Jeg	tog	faktisk	også	nogle	coaching	

sessioner	for	at	 finde	ud	af,	 jeg	kunne	godt	mærke	at	 jeg	var	nervøs.	Det	var	at	opgive	et	super	

fedt	job,	med	stor	løn	og	en	masse	sikkerhed.	Det	viser	sig	så	der	er	intet	der	er	sikkert.	Heller	ikke	

HP,	der	er	jo	blevet	fyret	enormt	mange	siden,	så	men	på	papiret	et	sikkert	kort,	til	noget	der	total	

usikkert.	Men	jeg	havde	bare	så	meget	lyst	til	det	så	i	sidste	ende,	hvad	er	det	værste	der	kan	ske.	

Er	det	okay	at	jeg	mister	firmabilen	and	so	what.		

	

Så	det	var	min	vej	ind	i	det	og	det	beskriver	måske	også	meget	godt	hvad	jeg	er	tændt	på	og	hvad	

jeg	er	begejstret	for	

	

I:	Du	har	så	været	her	11	år	nu?	
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11	år,	ja.	Og	de	9		af	dem	har	jeg	været	konsulent	og	de	sidste	to,	har	jeg	været	direktør.		

	

I:	Kan	du	sådan	fortælle	om	en	typisk	arbejdsdag	her?		

	

Jeg	tror	faktisk	det	er	det	der,	det	springende	punkt	for	mig	er,	at	der	er	ikke	en	dag	der	er	ens.	og	

i	virkeligheden	en	af,	også	en	af	de	ting,	der	tiltrækker	mig	i	det	her	job.	Fordi	når	du	siger	typisk	

arbejdsdag.	Men	jeg	vil	så	sige	så	meget.	At	jeg	har	forsøgt	at	lave	en	rytme.	En	af	de	ting	som	jeg	

blev	meget	bevidst	om,	for	et	par	år	siden,	da	jeg	sad	i	Indien,	på	et	af	mine	retreats	dernede,	det	

var	at	min	øgede	ubalance	i	mit	arbejdsliv,	det	har	jeg,	det	har	jeg	godt	kunne	mærke,	for	jeg	ar-

bejder	vanvittigt	meget.	Eller	har	gjort.	Synes	jeg	er	blevet	bedre.	Det	har	ligget	rigtig,	rigtig,	rigtig	

mange	timer	i	det	her	job,	de	sidste	11	år.	Og	da	jeg	sådan	prøve	at	koge	det	ned	til	hvor	bestod	

ubalancen	så	var	den	i	virkeligheden,	at	der	var	ingen	rytme.	Der	var	simpelthen	ingen	rytme	i	det	

her	 job.	Hvilket	gør	det	sindssygt	svært	at	 tilrettelægge	et	 liv.	Så	 jeg	besluttede	mig	 for	at	være	

benhård	på,	at	mandage	på	det	tidspunkt,	havde	vi	mandagsmøde,	hvor	vi	startede	vores	uge	med	

week	sessioner.	At	mandag	var	fredet	til	 interne	ting.	Så	havde	jeg	tirsdag,	onsdag,	torsdag,	som	

kunne	være	kundebesøg	eller	levering.	For	jeg	leverer	jo	stadigvæk	som	konsulent.	Men	ikke	i	lige	

så	høj	grad,	som	jeg	har	gjort.	Og	så	fredag	kunne	være	en	hjemmearbejdsdag,	med	alt	det	man	

har	haft	udstående	i	løbet	af	ugen.	Ting	der	skal	skrives	og	den	rytme.	Så	pålagde	jeg	Martha,	at	

hun	ikke	må	booke	møder	tidligere	end	kl.	10	om	formiddagen	for	jeg	kommer	på	det	tidspunkt,	

fordi	 jeg	vil	simpelthen	 ikke	sidde	halvanden	time	i	 trafik	kø.	Og	det	fandt	 jeg	også	ud	af,	at	det	

virkelig	ved	at	gå	igennem	min	kalender,	at	jeg	sparede	jo	i	dag,	der	kan	jeg	køre	direkte	ind,	ellers	

kan	jeg	køre	ind	på	50	min.	Ellers	så	ligger	jeg	ofte	halvanden	time	i	kø	kørsel.	Og	heller	ingen	mø-

der	efter	kl.	15-16.	Det	har	simpelthen	gjort	at	de	dage,	glider	meget	meget	mere	harmonisk.	Og	

hvis	jeg	har	en	leverance,	så	har	jeg	det	jo	primært	tir,	ons,	torsdag.	Så	jeg	kan	stadig	holde	fast	i,	

at	jeg	har	mine	interne	møder	og	jeg	ikke	hele	tiden	skal	shoppe	rundt	i	folks	kalender.		

	

Så	en	 typisk	dag	kan	man	sige	 jeg	har	 for	det	 første	mange	kunder.	 Jeg	er	 rigtig	meget	ude	hos	

kunderne.	Enten	og	 leverer	eller	på	kundebesøg.	Og	så	har	 jeg	 jo	ansvaret	for	at	vores	salgsper-

formance	forløber	som	det	skal,	så	jeg	har	en	del	med	de	enkelte	konsulenter.	Høre	hvor	de	er,	og	
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hjælpe	dem.	Og	så	har	jeg	også	noget	kontorarbejde	selv,	Martha	og	jeg	skriver	rigtig	mange	til-

bud.	Og	så	er	der	jo	den	der	dag	på	kontoret,	som	ofte	er	ledermøder	og	så	her	på	det	sidste	har	vi	

jo	haft	en	del	interviews	af	nye	konsulenter,	som	skal	tilknyttes.	Så	det	er	også	hele	ansættelses-

delen.		

	

Sparring,	coaching.	Det	er	de	to	dage.	Så	jeg	vil	sige,	2/3	af	min	arbejdsuge,	går	med	kunderelate-

ret	opgaver	og	1/3	går	med	ledelse.	Og	den	skal	over	tid	fordele	sig	til	at	det	bliver	50/50.	Simpelt-

hen	fordi,	det	kræver	mere	ledelseskraft.		

	

I:	Hvor	lang	tid	regner	I	med	at	der	går	inden	du	kan	det?	

	

Nu	har	vi	jo	udvidet	ledergruppen	med	Tue,	så	nu	har	jeg	kompenseret	for	det,	ved	at	sige	der	er	

en	ekstra	person	der	kan	trække.	Så	derfor	regner	jeg	med	at	udfordringen	er	jo,	at	jeg	stadig	er	

den	der	sælger	mest	i	firmaet	og	det	er	en	svær	transition,	for	man	kan	ikke	bare	sige,	at	nu	satser	

vi	på	at	de	andre	kan	sælge.	Og	så	trækker	jeg	mig	over	og	gør	nogle	andre	ting.	Så	udfordringen,	

som	jeg	ser,	er	at	jeg	stadig	skal	være	aktiv	på	kunderne,	men	stadigvæk	definere	min	rolle	ander-

ledes,	så	jeg	er	døråbner	og	så	tager	jeg	nogen	med	som	laver	resten	af	arbejdet.	Det	er	jo	også	

sådan	de	gør.	For	hvis	man	kigger	på	de	store	konsulenthuse,	partnerstruktur,	hvor	partnerne	er	

med	ude,	og	skaber	tryghed	hos	kunden.	Men	hvis	der	skal	laves	tilbud	og	der	skal	laves	research	i	

andre	type	virksomheder,	der	skal	jo	laves	en	masse	benarbejde.	Det	er	ikke	så	meget	vi	skal.	Nu	

kan	vi	jo	begynde	at	se	de	store	ting	vi	har	været	inde	over.	Det	kræve	meget	mandetid	at	sidde	og	

lave	de	store	 tilbud.	Det	kræver	meget	 tid.	Og	 for	nyligt	 lavede	vi	et	 rigtig	godt	set-up,	hvor	 jeg	

havde	ringet	og	åbnet	kunden	og	Ellen	kom	med	og	har	skrevet	et	stort	tilbud	bagefter.	Og	det	har	

virkelig,	det	har	sparet	mig	helt	vildt	mange	timer.	Og	der	er	nogen	der	er	bedre	til	det	end	jeg	er.	

Det	er	ikke	det	jeg	er,	man	må	også	kigge	på,	hvor	har	man	sin	spidskompetence.	Og	jeg	er	skide	

god	på	relations	siden.	Men	jeg	er	ikke	verdens	bedste	til	at	skrive	tilbud.	Det	er	der	til	gengæld	

nogen	der	er	rasende	gode	til.	Formulere	sig	skriftligt	og	virkelig	kan	crunche	mængde	af	data	og	

få	det	til	at	give	mening.	Jeg	har	det	hele	heroppe	(og	peger	på	hovedet)	Så	jeg	synes	det	er	rigtig	

rigtig	vigtigt	og	prøver	at	sætte	et	hold,	at	prøve	at	kigge	på	hvor	er	de	enkles	spidskompetencer.	

Hvor	er	det	de	enkelte	spiller	ind,	så	vi	får	puslespillet	til	at	hænge	sammen	og	billedet	til	at	se	ens,	
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altså	få	det	til	og	manifesterer	sig	som	et	samlet	billede,	men	brikkerne	de	ligesom	godt	må	være	

forskellige.		

	

I:	Nu	er	du	selv	kommet	lidt	ind	på	det,	men	vi	antager	at	der	i	konsulentarbejdet	er	mange	for-

skellige	roller	man	har.	Det	har	du	jo	i	hvert	fald.	Kan	du	uddybe	dem	lidt?	Er	der	nogen	du	fore-

trækker	sådan	personligt?	

	

Altså	det	har	også	skiftet.	Da	jeg	kom	ind	i	firmaet.	Jeg	sælger	ikke.	Jeg	kan	ikke	sælge.	Jeg	er	ikke	

sælger.	Det	var	min	overbevisning.	Det	var	en	meget	stærk	overbevisning.	Og	det	skulle	de	i	hvert	

fald	ikke	bede	mig	om,	så	jeg,	mit	livsblod	gik	på	at	være	ude	hos	kunderne	og	levere.	Elskede	at	

være	derude	og	 jeg	synes	det	var	det	der	gav	 livet	mening.	Forstået	på	den	måde	at	det	 jeg	 får	

energi	af,	er	at	se	folk	forandre	sig.	Forandre	adfærd.	Få	aha,	lige	pludselig	få	adgang	til	ting,	som	

de	slet	ikke	var	bevidste	om.	Den	transformation	er	vildt	fantastisk.	Så	synes	jeg	selvfølgelig	også	

som	virksomhed	at	se	dem	opnå	deres	finansielle	resultater	som	de	er	ligesom,	men	essensen	er	

at	se	den	menneskelige	transformation.	Og	ud	af	det	kommer	der	så	noget	bundlinje.	Men	det	er	

virkelig	der	jeg	synes	det	rykker.	Så	da	jeg	gjorde	det,	da	det	var	mit	primære	fokus,	der	havde	jeg	

et	år,	120	leverancedage	på	et	år.	Det	var	et	år,	hvor	jeg	besluttede	mig	for	at	se,	hvor	meget	jeg	

kunne	tjene		

	

Så	jeg	sagde	ja	til	alle	opgaver.	og	fandt	jeg	ud	af,	det	gør	jeg	aldrig	igen.	For	det	første	er	pengene	

slet	ikke	det	værd	og	for	det	andet	og	Jannik	var	også	sådan	helt	rystet,	men	det	var	sådan	en	test	

af	mig	selv.	Ligesom	at	jeg	løber	maraton.	Så	er	det	også	sådan	nogle	rykke	grænsen.		

	

I	USA	har	de	jo	mange	timer	på	leveringskontoen,	eller	dage,	der	har	de	100,	men	de	laver	heller	

ikke	andet.	Så	det	vil	sige,	at	de	har	kun	en	rolle.	De	har	jo	delt	rollerne	fuldstændig.		

	

Så	 jeg	vil	 sige	at	nu	 tror	 jeg	 faktisk	at	den	rette	 fordeling	er	 i	virkeligheden	en	sådan	mere	eller	

mindre,	vi	kommer	aldrig	til	at	have	en	fuldtidsdirektør,	og	jeg	tror	heller	ikke	at	den	skal	fylde	50	

%	for	det	er	der	heller	ikke,	jeg	tror	det	er	noget	med	at	der	hvor	vi	er	tre	i	ledelse,	tror	jeg	forde-

ler	sig	meget	godt.		
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Så	jeg	tænker	sådan	som	den	er	nu,	nogenlunde,	omkring	30	%	af	min	tid	på	ledelse	og	så	10-20%	

af	min	arbejdsuge	og	det	er	jo	så	fordelt	ud	over,	jeg	har	kun	sat	mig	på	at	jeg	kun	skal	levere	25	

dage	i	år.	Så	det	er	jo	ikke	ret	meget.	Det	gjorde	jeg	også	kun	sidste	år.	Jeg	har	virkelig	droslet	ned.	

Til	gengæld	bruger	jeg	meget	tid	på	salg.		

	

I:	Hvad	var	det	så	der	skete	i	det	skifte,	hvor	du	pludselig	og	begyndte	at	salg	var	ok?	

	

Det	skete	bare	helt	anderledes.	Det	skete	fordi	jeg	var	ude	og	levere	og	jeg	er	god	til	at	skabe	rela-

tioner,	så	begyndte	folk	jo	at	høre	om	jeg	lige	ville	komme	ned	og	snakke.	Så	jeg	kunne	også	sag-

tens	også	tage	de	der	kundemøder	for	jeg	opfattede	dem	ikke	som	salg.	Vi	skulle	jo	bare	snakke	

om	at	det	var	det	de	gerne	ville	have.	Når	 jeg	tænker	salg,	så	er	det	meget	mere	hardcore	salg,	

hvor	man	 sidder	metodisk	med	 salg	og	 kanvas	og	 laver	hele	den	 stringente.	 Jeg	er	 en	 relations	

sælger.	Og	i	USA	gjorde	de	faktisk	det	på	et	tidspunkt,	interviewede	de	nogle	af	os.	De	kalder	det	

million	dollar	CP.	Dem	der	omsætter	for	omkring	en	million.	Det	er	der	ikke	så	mange	der	gør.	Og	

der	lavede	de	nogle	interviews	med	os	der	gjorde	det	og	nogle	af	de	ting	der	kunne	de	simpelthen	

se	at	profilerne	faldt	i	to	kategorier.		

	

Hvilket	var	ret	interessant.	Den	ene	gruppe	som	de	interviewede.	Var	ekstremt	metodiske	og	sy-

stematiske	 i	deres	salgsapproach,	efter	bogen.	Du	har	en	kadence	på	hvordan	du	 følger	op.	Det	

hele	er	systematiseret.	Det	er	der	nogen	der	er	sindssygt	dygtige	til.		

	

Så	er	der	os	andre	der	er	over	i	relations	delen.	Som	skaber	stærke	langvarige	relationer	til	deres	

kunder,	som	bruger	dem	igen	og	igen	og	igen.	Og	anbefaler	dem	til	andre.	Fordi	troværdigheden	

er	opnået.	På	personen	og	tillid.	Det	er	sådan	en	jeg	er.	Jeg	har	haft	kunder	som	jeg	har	haft,	no-

gen	af	mine	første	kunder	dem	har	jeg	stadig.	AV	pension,	nu	ude	hos	Allan	ved	Bella	Centret,	ham	

har	jeg	arbejdet	med	for	tredje	gang,	kommer	jeg	med	hen	hvor	han	kommer	hen.	Og	hele	relati-

onen	med	LEGO,	den	er	jo	bygget	på	at	det	er	folk	jeg	har	kendt	nu	igennem	10-11	år,	som	så	blev	

ved	.og	når	de	flytter	fra	Lego,	så	tager	de	mig	med	ud	til	næste	kunde-led.	Og	det	er	jo	en	anden	

måde	at	arbejde	på.	Men	det	er	jo	sådan	mere,	ja	relations	baseret.		
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Jeg	synes	faktisk	at	den	del	af	jobbet,	jeg	kan	godt	lide	at	levere,	der	er	også	den	del	af	det,	at	over	

tid,	det	er	sindssygt	hårdt	at	stå	på	gulvet	hele	tiden.	Så	der	ligger	også	noget	i,	at	hvis	du	ikke	skal	

brænde	ud	 i	den	rolle,	så	skal	du	komplimenteres.	 Jeg	forstår	 ikke,	 jeg	synes	virkelig	det	er	vildt	

nogle	af	de	der	amerikanske	konsulenter	kan	levere	100	leverancedage.	Jeg	kan	fornemme	at	min	

energiniveau	kan	simpelthen	ikke	bære	at	jeg	er	så	meget	derude.	Men	det	er	jo	også		fordi	at	det	

hele	herinde	ikke	løser	sig.	Altså	hvis	man	kun	havde	den	rolle,	jeg	tror	det	er	rigtig	vigtigt	at	skel-

ne,	hvis	man	kun	har	den	rolle,	så	kan	man	fokuserer	og	koncentrerer	og	putte	på	og	blive	bedre	i	

den	rolle.	men	hvis	du	hver	gang	du	træder	ud	af	det	kursus	at	nu	ligger	der	30	mails	og	venter	på	

og,	og	du	skal	 lige	holde	gang	 i	kontoret	og	du	skal	 lige	huske	at	sende	det	 tilbud.	Så	bliver	det	

enormt	presset	for	det	er	hele	dage	du	er	væk.	Jeg	har	fundet	ud	af	at	 jeg	har	det	meget	bedre	

menneskeligt.	At	jeg	har	mere	fokus	på	salg,	så	kan	jeg	jo	nå	nogle	ret	gode	resultater	og	samtidig	

så	får	jeg	en	bedre	livsbalance.	Og	så	tager	jeg	kun	eller	hvad	jeg	har	defineret	til	cherry	pick.	Jeg	

tager	der	hvor	det	er	topleder	grupper.	Eller	et	interessant	tvist	i	et	eller	andet	team	som	kræver	

lidt	mere	erfaring.	Og	så	i	sidste	række	at	jeg	må	ind	og	tage	standard	workshop	fordi	der	er	ingen	

andre	der	kan.	Så	nu	skal	jeg	til	LEGO,	jeg	gør	det	og	jeg	kan	sagtens	men	det	føler	jeg	bare	ikke	

beriger	mig	så	meget,	det	er,	jeg	har	gjort	det	så	mange	gange.		

	

I:	Så	du	bliver	mindre	motiveret	af	det	end	du	gjorde	i	starten?	

	

ja,	jeg	bliver	motiveret,	det	er	jo	så	hvis	du	kigger	på	en	kurve,	psykologen	Csikszentmihalyi	men	

han	har	jo	skrevet	om	Flow.	og	hvornår	er	du	i	flow.	Den	kurve	skærer	jo	at	du	både	skal	have	nok	

udfordringer	og	samtidig	have	en	kompetence	niveau	der	rækker	til	det.	og	i	starten	da	jeg	kom	

ind	her.	Jeg	kan	tydeligt	huske	at	jeg	havde,	der	blev	givet	rigeligt	af	udfordringer.	Og	min	kompe-

tencer	var	ikke	helt	til	det	der.	Jeg	tror	jeg	havde	været	her	en	måned,	så	sendte	Carsten	mig	ud	

på	en	opgave,	hvor	jeg	skulle	ud	og	levere	for	et	helt	vildt	vigtigt	talentprogram	for	TDC,	og	hvis	

det	gik	godt	så	kunne	vi	regne	med	at	vi	fik	mere.	Og	jeg	ved	at	dø	af	skræk.	Der	er	vi	op	i	helt	det	

røde	felt.	Du	får	så	mange	udfordringer	og	du	har	så	lidt	kompetencer,	så	det	var	nærmest	panik.	

Jeg	blev	simpelthen	nødt	til	at	gå	tilbage.	Det	er	ikke	fair	det	her.	Jeg	kan	ikke,	når	der	er	så	meget	

på	spil.	Jeg	kan	godt	gå	ud	og	levere	det,	men	nu	har	I	så	lige	adderet	et	nyt	pressure	layer	at	det	
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er	helt	vildt	vigtigt	hvordan	resultatet	bliver,	for	en	meget	stor	ordre.	Det	er	ikke	okay.	Så	det	er	

den		ekstern.	Den	anden	er	jo	at	du	har	prøvet	det	så	mange	gange,	så	udfordringen	ved	at	stå	der	

er	ikke	særlig	stor	men	kompetencen	er	rigtig	rigtig	høj.	Og	det	er	det	jeg	vil	undgå.	Jeg	vil	aldrig	

levere	en	rutinepræget	indsats.	det	skylder	vi	dem	der	er	derude	noget	andet.	Det	er	derfor	at	jeg	

kan	sagtens	gøre	det	og	jeg	kan	sagtens	gøre	det	med	stor	entusiasme.	Så	er	jeg	næsten	ude	i	sav-

smuldet	og	så	kan	man	godt	synes	det	er	sjovt	igen.	Men	hvis	jeg	skulle	gøre	det	for	ofte,	så	ville	

jeg	simpelthen	blive	en	middelmådig	præstation,	for	jeg	ville	simpelthen	ikke	stramme	mig	nok	an.	

Hvorimod	der	hvor	jeg	finder	at	jeg	synes	det	er	spændende	nu,	det	er	at	når	jeg	skal	strække	mig	

på	mit	kompetenceniveau	fordi	det	er	en	udfordrende	gruppe,	eller	det	er	et	højt	niveau	hvor	jeg	

virkelig	skal	stå	tidligt	op	for	at	følge	med.	Så	udfordringen	bliver	højere	og	mit	kompetenceniveau	

skal	virkelig	også	skarpes	lidt,	der	synes	jeg	det	er	spændende.	Derfor	synes	jeg	at	der	kan	jeg	lige-

som	se,	jeg	tager	også	stadig	personlige	coaching’	er.	Og	det	er	jo	noget	helt	andet.	man	kan	sige	

at	nu	har	jeg	lige	lukket	to	coaching’er	her	i	går,	og	det	gør	jeg	der	mærker	jeg	det	der	helt	nære,	

at	jeg	kan	gøre	en	mega	forskel	for	den	person	der	sidder	på	den	anden	side.	For	lige	nu	er	det	kun	

os	to,	det	er	ofte	folk	der	er	stres	ramt	og	det	er	helt	vildt	vigtigt	at	de	får	en	god	hjælp	til	at	kom-

me	tilbage	på	en	ordentlig	måde.	Så	det	er	ikke	fordi	at	det	behøver	at	være	direktionen	over	på	

Codan,	men	det	skal	gøre	at	jeg	enten	føler	jeg	skal	bruge	mig	slev	meget	intenst	eller	at	jeg	lige-

som	skal	op	på	de	lidt	højere.	Det	er	så	sjovt	min	mand	sagde	på	et	tidspunkt.	Hvorfor	kan	du	ikke	

bare	nyde	at	du	kan	ting.	Han	synes	aldrig,	han	sagde,	vi	snakker	engelsk	derhjemme.	You	never	

rest	on	your	laurels.	Det	der	med	at	hvile	på	laurbærrene.	Du	hviler	aldrig	på	laurbærrene.	Tænk	

engang	hvis	du	bare	kunne	tage	det	roligt.		

	

I:	Tror	du	det	har	noget	med	din	personlighed	at	gøre	at,		

	

Ja	det	har	jo	været	min	benzin,	at	jeg	hele	tiden	udfordrer	mig	selv,	men	jeg	kan	faktisk	godt	mær-

ke	at	en	del	af	mig	også	søger	hen	imod	at	have	lidt	mere	ro.	Derfor	passer	det	mig	godt	i	den	nye	

rolle	jeg	har	fået,	at	jeg	også	får	andre	ting	til	at	fungere.	At	jeg	ikke	hele	tiden	være	ude	på	kan-

ten.	Men	ting.	Så	på	den	måde	tror	jeg	at	jeg	faktisk	bare	inden	for	de	sidste	par	år	er	i	en	transiti-

on	selv	også.	Det	er	kommet	med	alderen	og	det	er	kommet	med	at	jeg	har	taget	det	ansvar	for	

virksomheden.	Så	det	har	også	været	en	transitionsrolle	de	sidste	 to	år.	Første	år	var	sådan	der	
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gjorde	jeg	næsten	bare	det	jeg	plejede	og	så	havde	jeg	lige	et	lederskabs	job	oveni.	Så	det	var	bare	

helt	vildt	mange	timer.	Sidste	år	prøvede	jeg	at	navigere	det	lidt	bedre.	I	år	føler	jeg	faktisk,	med	

de	nye	ændringer	jeg	har	lavet	og	vi	ligesom	gør	nogle	ting	på	en	anden	måde,	så	har	jeg	en	for-

nemmelse	at	det	bliver	et	mere	personligt	forfilling	år	for	mig,	fordi	jeg	ikke	behøver	at	presse	mig	

selv	så	meget.		

	

Jeg	tænker	jo	aldrig	i	rollen	som	direktør.	Hvad	er	rollen	som	direktør	i	det	her	firma.	Det	er	sådan	

set	bare	at	du	skal	få	tingene	til	at	hænge	sammen.	For	mig	hænger	det	sammen	med	hvad	er	det	

for	en	kunde	jeg	arbejder	sammen	med,	hvad	er	deres	behov.	Har	de	to	nøglemedarbejdere,	der	

har	brug	for	coaching,	for	at	de	kan	hænge	sammen	i	deres	direktion,	så	er	det	vigtigt.	jeg	kan	godt	

lide	den	rolle	fordi	jeg	bruger	nogle	andre	dele	af	mig	selv.	Jeg	bruge	min	terapeutiske	baggrund,	

jeg	bruger	min	coaching	baggrund	og	en	er	også	vigtig	at	holde	ved	lige.		

	

Så	jeg	har	aldrig,	jeg	tænker	aldrig	i,	hvad	er	det	for	en	rolle	jeg	har,	jeg	tjekker	ind	med	mig	selv.	

Jeg	har	jo	et	mantra,	eller	min	personlige	mission	hedder	jeg	har	hjertet	med	i	alt	jeg	gør.	Og	får	

andre	til	at	skinne	mere	end	de	tør.	to	ting	jeg	tjekker	ind	med	hver	gang.	Er	jeg	autentisk	til	stede	

i	det	jeg	siger	ja	til.	Og	det	er	også	derfor	jeg	siger	nu	ved	jeg,	jeg	har	den	workshop	over	til	Lego,	

men	jeg	kan	bare	mærke	jeg	er	ikke	way,	jeg	skal	derover.	Dem	skal	jeg	ikke	have	fyldt	for	mange	

op	af.	Hvor	jeg	kan	se	nogen	af	de	andre	konsulenter.	F.eks.	en	konsulent	da	hun	kom	til.	hendes	

udfordring	var	jo	at	skulle	derud	og	stå	og	levere	det	her	.Det	var	bare	mega	stort	for	hende.	og	

det	krævede	voldsomt	meget	af	hende	at	være	der.	Så	der	har	hun	jo	ligget	i	et	fedt	flow,	på	en	

eller	anden	måde	udfordrer	det	hendes	kompetence	og	hun	er	stadig	ved	at	bygge	den	der	kom-

petence	til	overhovedet	at	kunne	det.	Og	samtidig	er	det	også	udfordrende	nok.		

	

Hvor	en	anden	konsulent	skal	vi	passe	på	med	at	han	ikke	bliver,	at	han	ikke	får	for	meget	af,	 ja	

selvfølgelig	kan	han	gøre	det,	men	det	er	bare	ikke.	Man	får	noget	metal	træthed	over	tid,	hvis	det	

er	de	samme	programmer	du	leverer.	Så	enten	skal	du	over,	nu	er	han	så	gået	over	og	leveret	vo-

res	eksekveringsprogram	og	det	har	jo	skærpet	ham	for	nu	skulle	han	pludselig	sætte	sig	ind	i	no-

get	andet.		
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Går	han	ud	og	leverer	en	fem	valg	eller	en	7	gode	vaner,	så	har	han	gjort	det	så	mange	gange,	så	

der	skal	han	passe	på	at	det	ikke	bare	bliver	en	standard	leverance.		

	

Den	balance	tror	jeg	er	helt	vildt	vigtig.	Både	internt	at	tjekke	ind	men	også	at	vi	hjælper	hinanden,	

så	lad	os	få	nogle	nye	programmer	på.	og	lade	nogle	andre	komme	til.	

	

I:	Men	det	virker	til	at	du	er	ret	god	til	det?	

	

Hvad?	

	

I:	At	finde	ud	af	hvad	der	så	trigger	dig.	Det	har	udviklet	sig	ret	meget.		

	

Altså	i	starten	var	det	jo	bare	sådan	vildt	stort	at	være	her	og	kunne	det	som	man	havde	drømt	om	

og	som	jeg	synes	var	helt	vildt	fantastisk	at	jeg	fik	mulighed	for	til	at	efter	tre-fire	år	have	de	der	

120	dage.	Det	gør	jeg	aldrig	igen.	Og	så	til	at	finde	en	form	der	ligesom,	og	så	nu	med	rolleændrin-

gen	igen.		

	

I:	Ja,	det	er	super	spændende	det	der	med	at	du	hele	tiden	fornyer.	Så	du	på	en	eller	anden	måde	

forventer	en	forandring	og	det	kommer	til	at	påvirke	din	motivation	og	inden	du	brænder	ud,	så	

gør	du	noget	med	det.		

	

Ja,	men	jeg	tror	simpelthen	også	at	det	beror	på	at	jeg	bruger	tid	på	mig	selv.	Jeg	tager	jo	til	Indien	

hvert	år	og	man	kan	sige	meget	om	at	være	væk	så	lang	tid,	i	år	var	det	en	måned.	Jeg	har	ti	dage	

eller	deromkring	for	mig	selv	hvor	 jeg...	 fordi	det	er	så	rolige	omgivelser.	man	mediterer,	dyrker	

yoga,	 får	behandlinger	og	er	meget	nede	 i	 sin	krop.	 Jeg	kan	mærke	mange	ting	når	 jeg	kommer	

ned	i	kroppen.	Når	den	bare	får	 lov	at	køre	hele	tiden,	så	er	det	 jo	hele	tiden...	og	det	går	rigtig	

stærkt	i	løbet	af	en	uge.	Men	det	der	med	at	tage	tid	ud,	reflektere,	finde	ud	af	om	jeg	er	på	den	

rette	sti.	Bevæger	vi	os	det	rette	sted	hen,	både	som	virksomhed	men	også	for	mig	som	person.	Så	

havde	jeg	så	to	hold	i	pr	at	undervise,	men	det	undervisning	der	foregår	dernede	er	så	berigende	

og	simpelthen	så	inspirerende	for	mig	selv	at	lave.	For	jeg	går	ud	og...	vi	kalder	det	7	habits	Deep	



	 11	

Down,	dvs.	vi	tillader	os,	min	svenske	kollega	og	 jeg,	tillader	os	at	tage	det	materiale	vi	har	som	

standard	programmer	og	 folder	det	ud	som	vi	har	 lyst	 til.	Med	alt	vores	 faglige	ekspertise	 i	alle	

mulige	andre	retninger,	så	hele	min	psyko	terapeutiske	ting	kommer	i	spil.	Der	er	nogle	andre	pro-

cessor.	Vi	uddanner	os	hele	tiden.	Ann	og	jeg	tager	altid	efteruddannelse.	Dvs.	vi	får	lov	at	bruge	

det	her	lidt	som	et	eksperiment.	I	år	lavede	vi	et	kursus	som	kun	handlede	om	feedback	i	9	dage.	

Deltagerne	tænkte;	hvordan	kan	i	lave	feedback	på	9	dage!	Vi	pakkede	det	ud	på	en	helt	ny	måde,	

så	dem	der	sad	er	var	super	erfarne	folk	både	inden	for	HR	og	direktører	som	havde	set	alverdens	

feedback	modeller	sagde	vi	har	aldrig	fået	det	serveret	på	den	her	måde.	Sådan	noget	synes	jeg	er	

helt	vildt	sjovt	og	sådan	nogle	opgaver	kan	man	ikke	altid	lige	tage,	for	de	er	svære	at	få.	Man	skal	

også	bruge	meget	tid	på	at	dykke	ned.	Ann	og	jeg	udvikler	noget	nyt	hver	gang	vi	er	der.		

	

I:	Der	udvikler	i	jer	vel	også?	

	

Vi	udvikler	os,	og	vi	udvikler	faktisk...	meget	af	det	der	ligger	i	vores	nye	speed	of	trust	program	er	

kommet	af	at	Ann	og	jeg	har	lavet	en	masse	ting	på	en	ny	måde	i	Indien	og	så	har	vi	fortalt	USA	om	

det.	Nu	begynder	de	at	lave	nogle	af	øvelserne	i	vores	standard	program.	Så	den	del	at	være	med-

udvikler..	Jeg	gad	aldrig	sidde	i	innovation	teamet.	Hvis	de	tilbød	mig	et	job	i	innovation	afdelingen	

så	ville	jeg	takke	nej	og	løbe	skrigende	bort.	Det	ville	jeg	aldrig	give.	Apropos	roller,	ikke.	Mine	rol-

ler	er	ekstremt	mange	 facetteret,	 så	 jeg	kan	godt	 lide	det	der	med	engang	 imellem	dykke	ned	 i	

nuet	og	nørde	 lidt	med	det	og	 få	det	til	at	spille	på	en	ny	måde	og	sige	her	er	der	 faktisk	nogle	

øvelser	der	virker.	Det	er	også	det	jeg	har	gjort	med	LEGO.	Der	har	vi	udrullet	vores	standard	pro-

gram,	men	jeg	har	tvistet	det.	Så	nu	skal	jeg	undervise	vores	konsulenter	i	hele	verden	for	der	er	

lige	noget	vi	skal	gøre	anderledes	hos	LEGO.	Sådan	noget	synes	jeg	er	skide	sjovt,	men	igen..	jeg	er	

jo	meget	frihedselskende	og	jeg	er	også	rigtig,	rigtig	meget.	Altså	jeg	er	ikke	god	til	rutiner,	så	det	

vil	sige	at..	og	det	er	så	sjovt	jeg	er	gift	med	en	mand	der	har	det	mest	rutine..	han	er	projektleder	

og	det	er	så	ikke	så	meget	rutiner,	men	hans	dage	ligner	rigtig	meget	hinanden	og	han	ville	dø	hvis	

han	skulle	have	mit	job.	Han	sagde:	Jeg	kan	simpelthen	ikke	forstå	du	kan	holde	ud	at	hverdag	skal	

du	lige	tjekke	med	din	kalender	hvordan	den	dag	bliver.	Jeg	synes	jo	det	er	friheden	Jeg	elsker	at	

mine	dage	er	foranderlige,	men	ikke	mere	end	at	jeg	kan	også	mærke	at	der	skal	være	en	ramme	

og	en	rytme.	Det	er	jeg	også	blevet	bevidst	om.	Det	der	skete	og	grunden	til	at	jeg	blev	meget	be-
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vidst	om	det	er	at	du	bruger	enormt	meget	energi	på	 ikke	at	have	nogen	rytme	i	dit	 liv.	Så	hver	

gang	du...	altså	det	er	det	samme	som	hvis...	 jeg	er	også	begyndt	at	være	meget	rytmisk	og	det	

skal	matches	hvordan	mine	morgener	ser	ud.	Det	gør	 jeg	kan	 lægge	hovedet	 fra	mig	og	så	bare	

være	i	det.	Skal	jeg	gøre	det?	Eller	det	?	Eller	spise	det?	Hele	det	der	valg	stresser	jo	systemet	så	

hvis	du	kan	finde	nogle	piller	hvor	du	kan	være	i	ro	så	kan	du	være	meget	mere	ekspansiv	ude	i	de	

andre	dimensioner,	men	hvis	du	hele	tiden	har	alt	i	spil,	så	bliver	det	simpelthen	overanstrengt	til	

sidst.		

	

I:	Det	er	måske	også	det	der	er	paradoksalt	ved	at	være	konsulnet.	Man	kan	godt	lide	det	der,	men	

får	måske	også	nok	af	det	på	et	tidspunkt.		

	

I:	Nu	har	vi	snakket	lidt	om	motivation,	og	vi	har	en	antagelse	om	at	der	er	mange	forskellige	defi-

nitioner	om	ordet	motivation.	Hvad	er	din	personlige	holdning	til	ordet	motivation	ift.	den	rolle	du	

har?	Hvad	bliver	du	motiveret	af?	Kan	du	uddybe	det	lidt	mere	?	

	

Helt	dybdeliggende	motivation	er,	både	i	min	lederskab	og	ude	hos	kunderne,	er	at	kunne	se	for-

andringer	 ske	 og	 transformere	 ting.	 Transformere	 adfærd	 når	 vi	 snakker	 kunderelationer,	 eller	

transformere	måden	vi	gør	tingene	på	til	at	få	nogle	nye	resultater.	Det	synes	jeg	er	vildt	inspire-

rende	og	også	meget	spændende	og	det	at	få	et	team.	Der	er	to	veje	ind.	Det	ene	er	på	den	eks-

terne	base,	er	ligesom	at	få	folk	til	at	samarbejde	bedre	men	også	blive	mere	bevidst	om	dig	selv,	

så	hele	den	del,	og	motivere	til	at	arbejde	med	sig	selv	på	kundesiden	synes	jeg	er	helt	vildt	spæn-

dende.	På	de	indre	linjer	synes	jeg	jo	at	sætte	holder	og	få	folk	til	at	virkelig	at	kunne	finde	ud	af	at	

sammen	kan	vi	noget	mere	end	de	her	små	løsgående	misiler.	Og	det	har	taget	mig	noget	tid	fordi	

jeg	synes	faktisk	det	har	været	svært.	Jeg	synes	det	har	været	svært	den	her	transformation	fra	Jan	

gik	ud.	Han	havde	sin	 lederstil	 til	at	 finde	min	egen	vej	 til	hvordan	 jeg	virkeligheden	ønskede	at	

lede	det	her	firma.	Det	der	sker	er	nogen	gange	at	man	kan	jo	sige,	jeg	har	næsten	været	i	mester-

lære	hos	Jan	i	9	år,	før	han	siger	her	Nete,	nu	får	du	mit	firma.	Nu	er	jeg	så	blevet	medejer,	men	

det	er	hans	primære	firma.	Det	er	hvert	fald	sådan	for	mig	ikke	så	underligt	at	det	har	taget	mig	

lidt	tid	at	finde	mit	eget	fodfæste.	Det	jeg	gjorde	var	jeg	jo	flakset	med	i	9	år,	måden	vi	gjorde	det	

på,	så	det	har	været	en	forlængelse	af	Jans	periode	i	den	at	det	var	Jan	der	gjorde	det	og	samtidig	
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har	jeg	tænkt.	Det	er	ikke	engang	helt	sandt,	for	den	egentlig	grund	til	at	Jan	valgt	mig	er	at	Jan	og	

jeg	er	meget	forskellige.	Jeg	var	en	strammer	ift.	Jan.	Altså	Jan	var	meget	flyvsk	og	satte	tusinde	

ting	igang	og	hvor	jeg..	vi	fandt	hurtigt	ud	af	at	der	var	en	god	energi	i	at	jeg	engang	imellem	sagde	

til	Jan;	Det	der,	det	gør	vi	bare	ikke,	eller	nu	skal	vi	lade	det	her	få	lov	til	at	prøves	af	før	vi	laver	en	

ny	beslutning	omkring	det.	Så	det	der	strammertypen	som	hele	tiden	siger;	ro	på	nu!	Det	var	så	

underligt	 for	mig	at	opdage	den	side	af	mig	selv	 for	 jeg	har	aldrig	været	den	type	 ift.	andre,	 jeg	

fandt	simpelthen	bare	min	ekstrem	ift.	Jan,	så	jeg	blev	nødt	til	at	tage	en	anden	rolle.	Så	efter	hvor	

vi	 ligesom...	 det	 første	 år	 var	 han	 jo	 stadigvæk	meget	 inde	 over	mange	 ting,	 nu	 har	 vi	 ligesom	

sluppet	hinanden	kan	man	sige.	Det	har	vi	jo	ikke,	for	vi	sidder	jo	stadig	i	direktionen	eller	leder-

gruppen	sammen,	ejer	gruppen	sammen.	men	det	er	for	mig	at	det	ultimative	er	når	man	agere	

som	et	hold.	Altså	jeg	tror	den	her	branche	er	rigtig	meget	fyldt	af	en	masse	individuelle	præstati-

oner	og	ret	meget	solo	løb	og	rigtig	meget	af	vores	aflønning	afspejler	også	solo	karriere	sammen-

sat	inden	for	fire	vægge	eller	et	hus	der	binder	det	sammen,	men	det	er	nogle	gange...	det	ved	jeg	

også	fra	andre	af	vores	konkurrenter,	så	er	det	jo	alles	kamp	mod	alle,	både	kunderne	og	opgaver-

ne.	Det	ønsker	jeg	ikke.	Jeg	ønsker	ikke	have	et	firma	der	er	sådan.	Jeg	vil	have	et	firma	der	er	hjer-

tefuldt	og	hvor	vi	er	glade	for	hinanden,	hvor	vi	samarbejder	og	hvor	vi	har	et	fælles	mål	og	vi	syne	

det	er	sjovt	at	arbejde	sammen	frem	for	at	vi	konkurrere	mod	hinanden.	Det	er	 jo	at	gå	voldsot	

imod	meget	af	det	der	ligger	i	den	gængse	opfattelse	af	hvordan	man	får	folk	til	at	præstere.		

	

I:	Så	nu	bliver	du	motiveret	af	at	motivere	andre?	

	

Det	har	jeg	jo	altid	gjort	som	leder,	men	jeg	har	ikke	haft	så	stor	en	lederdel.	Men	jeg	var	jo	leder	i	

ti	år	og	min	eneste	drivkraft	var	at	motivere	andre.		

	

I:	Så	den	har	altid	været	der,	men	har	der	ellers	været	i	en	udvikling	i	din	motivation	ift.	da	du	lige	

var	kommet	ud	og	til...		

	

Jeg	vil	sige	at	rigtig,	rigtig	meget	af	min	karriere	har	også	været	at	udvikle	mig	selv,	dygtiggøre	mig	

selv,	en	stor	del	af	min	motivation	har	været	drevet	af	at	jeg	vil	være	dygtigere	og	bedre	og	det	er	

derfor	jeg	heller	aldrig	holder	op	med	at	uddanne	mig.	Igen	er	der	jo	mange	der	siger	til	mig;	Nete	
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du	er	psykoterapeut	og	så	har	du	taget	en	ekstra	uddannelse	og	en	til	ekstra	uddannelse	og	så	til	

USA	og	tage	lidt	mere	kursus?	Men	for	mig	er	det	en	fordybelse.	En	ting	er	at	man	kan	noget	og	så	

har	man	noget	viden	men	når	du	får	lov	til	at	gå	dybere	så	bliver	du	jo	ekspert	til	sidst,	så	jeg	synes	

der	er	masser	af	drive	i	at	få	lov	til...	jeg	er	ikke	sådan	en	der	nørder	.	jeg	er	ikke	sådan	en	der	læ-

ser	syv	bøger	om	ugen.	Jeg	er	ikke	specielt	sådan	boglig	nørdet,	men	jeg	kan	helt	vildt	godt	lide	at	

uddanne	mig.	Dygtiggøre	mig,	lære	nyt.	Det	er	en	meget	stor	driver	og	så	vil	jeg	sige,	det	er	måske	

ikke	direkte	en	motivation,	men	jeg	kan	hvert	fald	mærke	at	jeg	har	brug	for	frihed.	Jeg	får	knop-

per	hvis	jeg	bliver	holdt	for	stramt	inden	i	nogle	former.	og	det...	Så	det	er	sådan	meget	et	grund-

læggende	behov	jeg	har.	Det	havde	jeg	også	helt	tilbage	i	HP,	og	det	var	derfor	jeg	skyndte	mig	at	

blive	chef	for	jeg	gad	simpelthen	ikke	have	at	der	var	nogle	andre	der	bossede	mig.	Jeg	var	der	kun	

et	halvt	år,	og	der	åbnede	sig	bare	en	mulighed.	Der	var	jeg	sådan	lidt...	hvor	min	daværende	chef	

sagde	til	mig;	jeg	synes	du	skal	tage	den	Nete,	jeg	kan	mærke	du	har	et	drive.	Så	sagde	jeg;	Det	kan	

jeg	slet	ikke,	det	er	jeg	slet	ikke	dygtig	nok.	Jeg	er	lige	startet.	Det	var	lige	før	jeg	ikke	gjorde,	men	

så	var	det	drivet	for	både	at	lære	og	så	min		motivation	for	at	lære	og	så	var	det	mit	drive	for	at	jeg	

selv	kunne	bestemme.	Det	kan	jeg	godt	lidt.	Det	var	faktisk	også	selvom	det	er	en	helt	forkert	be-

væggrund,	men	for	nogle	år	tilbage	da	vi	var	tre	ejere;	Lasse,	Jan	og	jeg.	Da	sad	vi	nede	i	Tyskland	

på	et	tidspunkt	og	snakkede	om	rollefordelingen	for	teamet,	så	sagde	Lasse	til	 Jan;	Jeg	synes	du	

skal	gå	på	pension	og	lade	Nete	blive	direktør.	Så	sagde	Jan;	åh,	synes	du	det?	Så	sagde	Lasse;	Ja,	

jeg	tror	hun	vil	drive	firmaet	mere	systematisk	og	mere	håndholdt	end	når	du	stikker	af	hele	tiden.	

Men,	og	jeg	sagde	bare;	Det	kan	i	godt	glemme,	det	skal	jeg	ikke.	Jeg	skal	ikke	være	direktør,	det	

gider	jeg	ikke.	Fordi	der	var	min	passion	stadigvæk	rigtig	meget	udadrettet	og	meget	lidt	indadret-

tet.	Jeg	holdte	meget	af	at	være	Loney	Wolf	på	det	tispunkt.	Ud	og	opvarte	mine	kunder,	ikke	sær-

lig	optaget	af	hvad	mine	kollegaer	lavede.	Så	sad	vi	der	og	snakkede	om	det	og	Jan	siger	at	vi	skal	

jo	lave	et	generationsskifte	på	et	tispunks.	Så	sagde	han;	Hvis	du	ikke	vil	Nete,	så	skal	vi	jo	tænke	

os	om	hvem	der	skal.	Så	tænkte	jeg	jo;	Der	er	så	heller	ikke	nogle	andre	der	skal	!	Det	var	virkelig	

sådan	hvor	jeg	sad	og	tænkte	at	jeg	skal		ikke	have	en	direktør	jeg	skal	referere	til	én	til	var	Jan	for	

det	var	 ligesom	konstellationen,	men	jeg	kunne	 ikke	se	mig	selv	som	den	mest	erfarne	 i	det	her	

firma	og	så	have	en	anden	der	skal.	Det	var	friheden	og	så	ville	jeg	simpelthen	føle	mig	klemt	og	så	

tænkte	jeg	okay,	så	vil	jeg	hellere	selv.	men	så	har	det	jo	også	taget	mig	noget	tid	til	at	omfavne	

den	rolle	ikke.	Det	er	ligesom	nogle	steps	til	at	være	kun	konsulent,	til	at	omfavne	at	være	sælger,	
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så	være	sælger	og	konsulent	til	at	omfavne	at	være	direktør.	Så	hvis	i	kigger	på	de	hop	jeg	har	la-

vet,	så	er	det	den	måde	jeg	drives	af.	Okay,	så	gør	jeg	det.	Men	ikke	af	sådan	en..	ikke	trods..	men	

altså	fordi	der	er	nogle	kerneværdier	for	mig	som	jeg	ved	eg	har	brug	for	at	have	 i	mit	 liv	for	at	

være	højt	performende	og	motiveret.	Det	er	frihed	og	det	er	at	kunne	se	resultater,	det	bliver	jeg	

jo	også	motiveret	af,	både	økonomisk	men	i	høj	grad	også	de	menneskelige	resultater.	De	menne-

skelige	forandringer	vi	laver.	Det	tror	jeg	er	det.	Og	viden.		

	

I:	Jeg	går	ud	fra	at	du	også	oplever	engang	imellem	at	du	prøver	at	lave	nogle	forandringer,	eller	

sætter	nogle	udgang	og	det	så	ikke	lykkes.	Hvad	gør	det	ved	dig?	Kan	du	mærke	det?	

	

Altså	du	kan	bare	se	den	sidste	forandring	jeg	lavede,	den	blev	jo	voldsomt	udfordret.	Altså.		

	

I:	Hvad	var	det?	

	

Jamen	jeg	lavede	lønsystemet	om	her	før	jul	med	nye	ordninger	fordi	jeg	vil	have.	Jeg	har	en	tese	

om	at	vi	kan	snakke	alt	hvad	vi	vil	om	samarbejdet,	men	vores	end	of	the	Day,	hvis	vi	måler	folk	

individuelt	og	de	bliver	belønnet	individuelt,	så	vil	det	overule	alt	andet	vi	snakker	om.	Og	det	siger	

vi	faktisk	også	omkring	det	med	at	skabe	synergi.	Covey	siger	det	jo	selv	ved	at	sige	hvis	du	ikke	

har	Win-win	situationen	indbygget	i	din	måde	at	aflønne	folk,	så	bliver	folk	ikke	win-win,	for	du	vil	

altid	på	en	eller	anden	måde	agere.	Du	kan	nogle	gange	agere	på	trods	af	systemet	men	endt	of	

the	Day	så	vil	systemet	på	en	eller	anden	måde	skabe	den	adfærd.	Så	hvis	du	aflønner	enormt	me-

get	 individuelt	og	bonusmæssigt	og	du	også	driver	folk	 i	mine	kunder	og	dine	kunder,	altså	hele	

den	der	måde	at	italesætte	det	på,	så	får	du	jo	en	ekstrem	individuel	adfærd.	Jeg	mente	faktisk	at	

det	eneste	vi	kan...	altså	vores	håb	ved	at	lykkes	med	det	her	er	at	vi	får...	jeg	er	så	gået	ned	i	en	

helt	ekstrem	anden	grøft	og	måske	skal	vi	lave	et	sted	midt	imellem,	men	jeg	har	bare	brug	for	at	

slå	en	streg		sandet	og	sige;	nu	gør	vi	et	eller	andet.	Det	var	at	sige	nu	har	vi	et	fællesmål.	Vi	er	kun	

en	succes	sammen	hvis	du	lykkes	med	at	skabe	det	her	overordnede	resultat.	Det	der	bliver	kom-

munikeret	er	at	vi	skal	lave	15	mil	sammen	næste	år	og	folks	lønning,	der	har	de	noget	som	er	fast-

løn	og	resten	er	Dækningsbidraget	baseret,	dvs.	de	får	det	udbetalt.	De	får	løbende	udbetalt,	men	

det	er	når	vi	lykkes	sammen.	Det	var	der	nogle	der	bestemt	ikke	synes	var	nogen	god	ide,	bl.a.	Ro-
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sa.	Det	var	blandt	andet	en	af	grundene	til	at	Rosa	ikke	ville	være	med	på	den	del	af	det.	Hun	tror	

ikke	på	det.	Hun	tror	på	den	individuelle.	Der	må	man	sige	at	hun	har	høj	integritet	og	sige	jeg	tror	

ikke	på	det	her	og	vil	ikke	være	med	på	holdet.	Det	var	jeg	ekstremt	ked	af,	men	omvendt	må	man	

også	træffe	nogle	beslutninger	som	måske	ikke	er	jordens	mest	populære,	det	er	ikke	100	%	hele	

vejen	rundt.	Men	det	er	jo	engang	ens	lod	når	man	er	direktør.	Det	er	også	noget	med	nogle	gange	

at	prøve	noget	af.	Jeg	sagde	også	på	kick	offet;	Det	her	kan	godt	være	at	jeg	om	et	år	tænker,	at	

det	var	den	mest	sindssyge	beslutning	jeg	har	truffet.	Men	var	nødt	til	at	afprøve	det.		

	

I:	Kan	du	se	noget	allerede	nu?	

	

Jeg	kan	godt	se	noget	i	folks	adfærd.	Det	er	ret	markant.	positivt.	Jeg	kan	se	at	teamet	som	beslut-

tede	sig	for	at	det	her	var	en	god	ide	står	meget	mere	sammen	og	jeg	kan	se.	Nu	er	du	også	inden	

for	murerne	o	kan	se	det,	men	jeg	kan	se	at	folk...	vi	har	lavet	sådan	noget	dage	som	vi	kalder	boot	

camps	 dage	 hvor	 folk	 kan	 få	 skrevet	 noget	 og	 arbejde	 sammen.	 Sidste	 gang,	 altså	 Ulrikke	 kom	

over,	der	har	jeg	jo	mange	gange	skulle	bede	om	at	hun	kommer.	Hun	satte	sig	ned	med	Leif	og	

arbejdede	sammen	hele	dagen.	Skrev	nogle	oplæg	som	de	har	sendt	ud	til	fælles	kunder.	De	prø-

ver	gå	sammen	om	nogle	kunder.	 Jeg	har	aldrig	set	så	meget	samarbejde	som	nu.	 Jan	har	kom-

menteret	det	for	han	har	kunne	se	på	nogle	af	de	mails	der	er	blevet	skrevet.	Han	skrev	til	mig;		

tror	du	har	fat	i	noget.	Han	var	meget	skeptisk.	Som	han	sagde;	det	er	hvert	fald	nye	takter	for	den	

og	den	person.		

	

I:	Så	du	har	måske	skabt	noget	motivation	for	dem?		

	

Ja,	altså	det	jeg	gerne	ville	have	var	større	samarbejde	og	hvordan	motiverer	man	folk	til	det.	Man	

kan	hvert	fald	lave	noget	struktur	som	understøtter	det.	Du	kan	ikke	tvinge	folk,	men	det	at	folk	

tænker,;	gud	vi	kan	lykkes	med	noget.	Det	store	tilbud	som	Ellen	lavede,	alle	var	behjælpelige	med	

det.	Alle	så	det	som	deres	vigtige	opgave	at	vi	skulle	lykkes	med	det	her	sammen	og	det	var	ikke	

den	der	med	at;	det	er	jo	Ellen	program	og	Ellens	kunde.	Men	det	der	med	at	gå	ind	og	tage	ejer-

skab.	Ulrikke	kom	over	og	sad	sammen	med	Ellen	og	udfærdigede	det	sidste	tilbud	sammen	med	

hende.	Jeg	synes	det	var	nogle	helt	andre	måder	at	gøre	tingene	på.	Vi	har	heldigvis	haft	en	kanon	
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januar.	Men	meget	af	det	der	ligger	i	januar	var	jo	også	solgt	i	december,	eller	noget	af	det.	Det	er	

jo	simpelthen	så	vigtigt	for	motivationen.		

	

I:	Nu	snakkede	vi	jo	lidt	om	motivation	før	og	meget	din	indre	motivation.	Sådan	noget	som	løn-

forhold,	betyder	det	slet	ikke	noget	mere	?	

	

Jo,	jo.	Løn	betyder	også	meget.	Jeg	vil	sige	at	jeg	har	gjort	op	med	for	mange	år	siden,	at	det	ikke	

er	lønnen	der	motiverer	mig,	forstået	på	den	måde	at	det	skal	være	komfortabel	og	jeg	føle	det	er	

rimelig	ift.	den	indsats	jeg	yder.	Men	hvis	jeg	vil	have	det	som	ydre	motivation	så	havde	jeg	fundet	

et	andet	job.	Så	havde	jeg	enten	blevet	i	HP	eller	taget	et	konsulentjob	hos	nogle	af	de	store	som	

giver	 kassen	 om	mdr.,	 sikret	 firmabil,	 pensionsordning	 og	 alverdens	 ting.	 Det	 valgte	 jeg	 ikke	 at	

gøre.	Jeg	er	her	fordi	jeg	er	passioneret	omkring	det	vi	laver.	Dermed	ikke	sagt	at...	jeg	synes	jeg	

skal	 have	 fair	 betaling	 og	 det	 har	 jeg	 også	 arbejdet	 på.	 Jeg	mener,	 jeg	 lønforhandler	 stadigvæk	

selvom	 jeg	 er	medejer	 så	 lønforhandler	 jeg	 stadigvæk	med	 Jan	 eftersom	han	 er	 bestyrelsesfor-

mand	og	også	ham	der	skal	lave	min	aftale	og	der	er	det	meget	retfærdighedsdelt.	Meget	af	det	

der	er	på	spil	synes	jeg	er	retfærdigt	ift.	ikke	hvad	andre	tjener,	men	jeg	er	optaget	af	at	min	ind-

sats	står	mål	med	det	jeg	får	udbetalt.		

	

I:	Så	hvis	den	er	efter	hvad	du	synes	er	retfærdigt,	så	er	det	andre	ting?	

	

Ja,	og	det	ved	 jeg	godt	er	forskelligt	 fra	sted	til	sted.	Der	er	virkelig	nogle	gulddrenge	rundt	om-

kring.	Jeg	kunne	have	taget	til	Implement	eller	nogle	andre	som	med	den	erfaring	jeg	har	nu	sik-

kert	ville	have	betalt	en	rimelig	stor	sum	for	at	få	mig	ind,	og	jeg	er	også	nogle	gange	blive	prøvet	

at	headhuntet	af	mine	kunder.	Det	er	interessant.	Fordi	så	finder	man	også	ud	af	hvad	lønniveauet	

er	derude	og	jeg	ved	godt	jeg	kunne	tjene	mange	flere	penge	et	andet	sted.	Eller	ikke	mange	flere	

for	jeg	har	ikke	en	farlig	løn,	men	jeg	har	f.eks.	ingen	pensionsordning	eller	firmabil.	Der	er	sådan	

nogle	basisting	so	mange	gange	i	konsulentbranchen	er	sådan	nogle	ting	som	er	givet,	men	der	er	

vi	sådan	lidt	start-up	artigt	stadigvæk	selvom	vi	er	på	tiende	år.	Så	agerer	vi	ligesom	om	vi	stadig-

væk	er	en	start-up	
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I:	Du	snakker	også	om	at	du	bliver	motiveret	af	at	se	de	andre	arbejde	sammen.	Hvad	så	med	det	

sociale	generelt	i	har	her.	Gør	det	noget	for	motivationen?	

	

Ja,	 det	 synes	 jeg.	Og	 det	 synes	 jeg	 også	 er	 blevet	 lagt	 bedre.	 Da	 jeg	 kom	 ind	 i	 firmaet	 tror	 jeg	

egentlig	jeg	nød	rigtig	meget	at	der	ikke	rigtig	var	noget.	I	skal	tænke	på	at	jeg	havde	været	ti	år	i	

HP	og	det	er	en	meget	særlig	virksomhed.	De	første	otte	år,	altså	HP	ånden	var	bare	noget	helt	

unikt.	Mange	af	de	kunder	jeg	har	er	også	hamle	HP	folk	som	nu	er	ude	i	andre	jobs.	Vi	havde	en	

virkelig	stærk	ånd	i	HP,	så	fusionerede	vi	med	Kompakt	og	det	var	en	mega	katastrofe.	Det	var	ba-

re	en	ubehagelig	kultur	og	virkelig	sådan	noget	de	hurtige	drenge.	Du	ved	vi	kaldte	dem	revolver	

konsulenterne.	De	skød	og	så	bagefter.	De	var	bare	de	frække	drenge	og	dem	der	var	ude.	Det	var	

en	ungdomskultur	som	mødte	en	etableret	ingeniør	kultur	som	var	grundet	i	at	vi	var	ordentlige.	I	

HP	var	vi	ordentlig	og	i	Kompakt	var	de	frække.	Vi	fik	en	direktør	fra	Kompakt	og	stort	set	alle	che-

fer	på	nær	...	vi	var	en	lille	håndfuld	HP	chefer	der	fik	lov	at	blive.	Det	var	rå	slagtning	og	så	mod-

bydeligt.	Og	så	prøve	at	være	leder	igennem	det	der	og	prøve	at	få	folk	til	at	merge	sammen	i	to	

afdelinger.	Jeg	fik	en	fra	hver.	Jeg	synes	jeg	lykkes	rigtig	godt	med	projektet,	men	jeg	var	træt	da	

jeg	forlod	det.	Og	synes	det	havde	været.	Altså	jeg	havde	simpelthen	lært	så	meget	om	dårlig	le-

delse	på	de	der	år.	Så	da	jeg	kom	til	K2,	så	det	der	med	at	 jeg	 ikke	havde	nogle	der	refereret	til	

mig,	at	jeg	bare	kunne	passe	mig	selv	og	gå	ud	og	gøre	det	jeg	skulle	var	klasse.	Jeg	behøvede	ikke	

have	noget	med	de	andre	at	gøre	 jeg	var	bare	Lonely	Wolf	on	 the	 road,	og	det	passede	mig	 så	

godt.	Det	der	med	at	komme	til	fredags	øl	i	Roskilde.	Jeg	gad	det	ikke.	Så	havde	vi	nogle	gathering	

engang	imellem	hvor	de	associerede	partnere	kom	ind	engang	imellem	og	de	var	lynende	intelli-

gente,	kvikke	og	utrolig	søde.	Det	kunne	jeg	godt	lide,	for	der	kunne	jeg	lære	noget.	Men	det	der	

med	bare	at	være	social	hang	mig	ud	af	halsen.	Samtidig	trængte	jeg	virkelig	til	at	være	mig	selv.	

Der	var	mange	der	sagde;	du	gik	jo	fra	et	lederjob.	Du	ledte	tre	afdelinger	med	30	mand.	Så	sagde	

jeg	bare;	Det	er	så	dejligt.	Der	er	ikke	nogen	der	skal	lønforhandles	eller	performance	snakke.	Det	

er	bare	mig	selv	der	skal	performe.	Hvis	jeg	bare	gør	det	så	er	der	ingen	støj	på	linjen.	Christian	og	

Jan	var	glade	fra	Day	One.	Og	det	var	egentlig	rigtig	meget	nok	for	mig	i	en	del	år.	Så	synes	jeg	lige-

som	da	vi	kom	ind	på	et	tidspunkt	hvor	jeg	synes	vi	skulle...	Da	vi	flyttede	herind	da	synes	jeg	vi	

skulle	have	noget	mere,	men	det	var	rigtig	svært	at	få	etableret.	Folk	kom	sjældent	på	kontoret.	

Det	var	sjældent	vi	spiste	frokost	sammen	eller	fjorde	andre	ting	sammen.	Jeg	synes	de	sidste	par	
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år	har	ændret	sig.	Vi	er	bedre	til	at	gå	ned	og	spise	sammen.	Der	er	nogle	strukturer	inde	på	kon-

toret.	Der	skabes	noget	dejligt	når	man	kommer	herinde.	Jeg	synes	det	vi	laver	de	her	månedsmø-

der	hvor	folk	får	en	drink	bagefter	og	snakker	sammen.	Nu	har	vi	 lavet	det	om	til	fredags	møder	

altså	fredags	intern	dag	også	med	det	for	øje	at	vi	kan	slutte	dagen	af	med	en	fredags	øl	eller	til	

sommer	sætte	os	på	en	cafe	sammen.	Det	kan	jeg	mærke	at	 jeg	synes	er	sindssygt	hyggeligt	nu.	

Om	det	er	en	motiverende	faktor.	Jeg	synes	det	der	motiverer	mig	er	at	arbejde	sammen	med	in-

telligente	og	smarte	mennesker.	At	kunne	lære	noget	af	andre	og	synes	det	er	nogle	spændende	

mennesker	at	være	sammen	med	og	få	nogle	gode	snakke	med.	Det	synes	jeg	er	helt	vildt	vigtigt.	

På	kollegamæssigt	plan	synes	jeg	at	igen	der	er	det	mit	udviklingsgen	og	sociale	gen.	Jeg	kan	godt	

lidt	mennesker.	Jeg	kan	godt	lidt	at	vi	har	det	godt	sammen	og	kan	grine	og	have	det	sjovt	og	være	

temmelig	Lose.	Jeg	har	jo	ikke	en	rolle.	Jeg	er	bare	Nete	i	det	her,	så	jeg	synes	ikke	der	er	noget	

forskel	om	vi	er	den	ene	eller	anden.	Jeg	kan	være	tough	og	lose	nogle	gange,	sådan	er	jeg	også	i	

privaten.	Så	det	er	ikke	anderledes	end..	det	er	meget	lidt	rolle.		

	

I:	Hvor	ser	du	dig	selv	om	tre	år?	Hvad	tænker	du	udviklingen	vil	være	med	dig?	

	

Det	kan	man	aldrig	vide.	Jeg	ønsker	at	firmaet	har	stabiliseret	sig	på	den	måde	at	vi	har	både	en	

stabil	kerne	af	dem	vi	gerne	vil...	jeg	synes	det	er	meget.	Det	gør	mig	rigtig,	rigtig	ondt	inde	i	hjer-

tet	når	vi	bliver	nødt	til	at	afskedige	eller	sige	farvel.	Det	er	virkelig	ikke	noget	jeg	ønsker.	Jeg	øn-

sker	at	vi	skal	være	dem	som	altså	få	det	til	at	fungere.	Det	ønsker	 jeg	virkelig	at	det	her	år	kan	

blive	grobund	for	at	det	er	holdet	vi	fortsætter.	Så	ønsker	jeg	at	skabe	en	større	base.	Det	er	der-

for	jeg	er	ved	at	lægge	an	til	at	vi	får	4-5	nye	associerede	partnere	at	vi	er	flere	om	det.	Vi	har	sim-

pelthen		ikke	råd	til	at	have	det	på	de	indre	linjer.	I	år	bliver	virkelig	et	år	hvor	vi	har	skåret	ind,	for	

vi	skal	bare	give	overskud,	så	det	har	været	for	mange	investeringer	og	for	lidt	penge	på	bundlin-

jen,	så	det	jeg	ser	mig	selv	er	at	vi	lykkes	med	den	her	strategi.	Det	håber	jeg	birkelig.	At	vi	lykkes	

med	både	samarbejdsstrategien,	men	også	synlighedsstrategien.	At	vi	bliver	mere	tydelige	inde	for	

markedet.	Derfor	forventer	 jeg	af	de	næste	tre	år	at	vi	vokser	os	større	inden	for	omsætning,	at	

kredsen	vokser	sig	større.	Jeg	fortsætter	i	den	rolle.	Jeg	ser	meget	den	rolle	jeg	nu	har	fået	etable-

ret	her	 i	hvert	fald	tre	år	mere.	Altså	direktørjobbet	fylder	måske	lidt	mere,	så	salgsjobbet	og	så	

leveringsjobbet.	De	tre	vil	være	de	samme	og	de	kan	så	fordele	sig	lidt.	Mit	håb	er	jo	at	der	er	an-
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dre	der	sælger	mere	så	skiftet	kunne	godt	gå	fra	at	jeg	leverer	stadigvæk	de	der	25	dage	om	året.	

Jeg	er	ikke	nødvendigvis	den	der	skal	sælge	det	meste	fortsat.	Det	kunne	jeg	godt	tænke	mig	der	

var	nogle	andre	der	tog.	Og	så	kan	jeg	bedre	være	understøttende	for	den	udvikling	folk	skal	igen-

nem.	Både	for	de	associerede	partnere	men	også	hvis	vi	skal	have	nogle	nye	ind	i	firmaet.	Jeg	siger	

jo	ikke	vi	slet	ikke	skal	ansætte	de	næste	tre	år.	Men	at	min	rolle	skal	skifte	fra	at	være	den	primæ-

re	sælger	i	firmaet	til	at	være	mere	understøttende	forandringsagent.	Sådan	kunne	jeg	godt	tænke	

mig.	Jeg	har	jo	lovet	ti	år	til	firmaet.	Det	sagde	jeg	på	kick	off'et.		

	

I:	Kunne	du	faktisk	se	dig	selv	at	være	her	i	lang	tid	endnu?	

	

Ja,	ja.	Jeg	har	ikke	tænkt	mig	at	løbe	nogle	steder.	Hvis	jeg	ville	have	løbet,	så	havde	jeg	nok	løvet	

noget	før.	Jeg	har	fået	tilbud	hen	ad	vejen,	men	der	har	jeg	bare	besluttet	at	det	er	her	jeg	vil	være	

og	det	er	mit	firma.	Jeg	har	også	investeret	i	det	så	jeg	ejer	20%	nu.	Jeg	købte	10	%	ekstra	her	ved	

årsskiftet	og	det	er	fordi	jeg	gerne	vil	skabe	den	virksomhed	jeg	gerne	vil	have.		

	

I:	De	unge	snakker	meget	om	at	der	skal	være	noget	fleksibilitet	og	plads	til	det	private.	Samtidig	

med	at	det	skal	passe	dem.		

	

Ja,	og	det	kan	man	ikke	rigtig	i	konsulentsammenhænge,	vel.	Tager	man	til	Jylland	og	leverer,	så	er	

man	væk	i	tre	dage	og	det	er	bare	non	stop	arbejde.	og	det	er	svært	når	man	har	små	børn,	så	skal	

man	bare	have	et	bagland	der	synes	det	er	okay.	Da	jeg	startede	her	var	Mia	11	og	Alexander	14-

15	år	så	de	var	noget	større,	men	de	ti	foregående	år	i	HP.	Det	var	jo	også	et	karriere	job	der	kræ-

vede	60	timer	om	ugen	minimum.	Jeg	har	 jo	aldrig	arbejdet	 lidt.	 Jeg	var	 jo	en	af	dem	de	brugte	

rigtig	meget	i	HP,	for	de	ville	så	gerne	profilere	sig	og	Work	Life	balance	og	så	var	jeg	kvinde	og	så	

havde	jeg	små	børn	og	så	havde	jeg	en	karriere,	så	jeg	var	med	i	mange,	mange	avis	interview.	Jeg	

gik	jo	til	tiden.	Jeg	hentede	jo	mine	børn	hver	dag.	Jeg	havde	ikke	andre	til	at	hente.	At	Mia	så	nog-

le	gange	mener	hun	kan	huske	at	hun	sad	som	den	sidste,	men	jeg	gik	jo	der	mellem	4	og	halv	5,	

men	når	børnene	var	puttet	så	arbejdede	jeg	og	det	var	jo	det	trade	off	ved	at	tage	det	job.	Jeg	

kunne	godt	tage	hjem,	hente	børnene,	gå	med	hunden	og	lave	mad.	Men	så	snart	de		var	gået	i	

seng	så	sad	jeg	der	i	3-4	timer.	Men	det	er	svært	når	man	har	små	børn	og	det	er	simpelthen	så	
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synd	at	alt	skal	ske	inden	for	de	år.	Det	er	utroligt	at	man	ligesom	forventer	arbejdsmæssigt	de	der	

fra	30-	til	et	sted	i	40'erne	der	er	alt	konsolideret;	karriere,	børn,	etablering	af	hjem.		

	

I:	Så	måske	man	skulle	sprede	det	lidt	ud.		

	

Ja.	Jeg	synes,	men	det	er	måske	også	fordi	man	er	blevet	over	50.	Der	er	enorm	meget	alders	fa-

scisme	 i	det.	 Jeg	mødte	en	dygtig	kvinde	den	anden	dag	der	sagde	at	det	er	svært	 for	nu	er	 jeg	

inde	i	den	alder	hvor	jeg	har	alderen	imod	mig.	Så	spurgte	jeg	hvor	gammel	hun	var.	Hun	fylder	50	

næste	gang.	Hun	var	sindssyg	erfaren,	mega	sund	og	jeg	tænker	bare;	Det	er	virkelig	dumt	af	er-

hvervslivet.		

	

I:	Ja,	der	er	hvert	fald	20	år	tilbage	i	hende	

	

Ja,	i	hvert	fald	15.	Man	får	vildt	meget	erfaring	og	kæmpe	fleksibilitet	for	der	er	ikke	små	børn	der	

skal	hentes	og	alt	mulig	andet.	Selvfølgelig	så	har	du	ikke	lige	så	stor	formningskraft	på	dem.	Og	

det	er	derfor	når	man	hører	de	gerne	vil	have	dem	så	unge	som	muligt	så	er	det	fordi	de	vil	forme	

en	person.	Du	kan	 ikke	 forme	 lige	så	meget	en	person	der	kommer	 ind	som	50	årig.	men	mega	

dumt.	

	



	 1	

Nete	1A	–	Transskriberet	Interview,	K2	

Bilag	23	

interviewer:	En	af	de	tendenser	vi	skriver	om,	omhandler	anerkendelse	og	feedback.	Vi	har	fundet	ud	

af	at	de	studerende	søger	det	rigtig	meget	og	sjovt	nok	også	de	unge	konsulenter,	men	der	er	slet	ikke	

nogle	af	jer	der	nævner	det,	så	vi	synes	det	kunne	være	interessant	at	snakke	med	dig	om	det	er	no-

get	i	bruger	tid	på	ledelsesmæssigt	eller	om	der	er	sådan	en	hel	naturlig	årsag	til	at	det	slet	ikke	fylder	

hos	jer?		#00:02:29-8#		

	

respondent:	Altså	jeg	tror	alle	mennesker	har	brug	for	feedback	og	anerkendelse,	så	jeg	tror	ikke	det	

er	fordi	det	ikke	eksisterer	hos	mere	erfarne	konsulenter.	Jeg	tror	også	måske	det	er	en	af	de…	fordi	

konsulenterne	er	ude	i	feltet	og	leverer	workshops…	de	får	jo	enormt	meget	feedback	hele	tiden	for	

den	måde	vi	gør	det	på..	for	hver	workshop	du	afslutter	så	får	du	en	direkte	feedback	på	en	evalue-

ring.		#00:03:01-2#		

	

interviewer:	så	i	får	faktisk	fra	kunderne	i	stedet	for?		#00:03:02-8#		

	

Ja,	og	det	er	jo	klart	at	det	både	kan	være	enormt	presset	fordi	det	er	jo…	det	er	jo	lidt	som	at	være	til	

eksamen	hver	gang,	ikke.	Man	får	et	tal	hver	gang	man	går	ud	af	døren…	har	man	gjort	det	godt	eller	

ej,	 ikke.	Men	det	er	jo	også	en	måde	at	få	direkte	feedback	på	din	måde	at	være	på	som	konsulent.	

Der	står	jo	eksplicit	at	Tue	gjorde	sådan	og	sådan,	han	er	fantastisk.	Eller	Nete	var	helt	enestående.	Du	

ved…	hvem	det	nu	er	derude	så	får	man	jo	en	masse,	masse	ting	lige	der.	Det	får	vi	jo	også	at	se.	Og	

det	jeg	så	gør…	vi	tager	det	jo	også	op	på.	F.eks.	hvis	det	er	nogle	der	har	scoret	100	%	NPS,	som	er	

vores	højest	mulige	rating.	Så	drikker	vi	champagne	og	personen	bliver	fremhævet	og	det	samme	på	

salgssiden,	så	de	har	jo	lavet	nogle	systemer	for	det.	F.eks.	hvos	man	lukker	et	salg	på	over	300.000	så	

drikker	vi	også	champagne	og	prøver	at	lytte	ind	til	hvad	gjorde	du	og	hvordan	skabte	du	den	her…	Så	

på	den	måde	der	er	det	mere	det	at	blive	set	i	det	man	gør.	Så	kan	man	sige	den	daglige…	jeg,	altså	

det	er	jo	lidt	forskelligt	hvordan	man	er	som	leder,	men	jeg	tilstræber	meget	i	de	små	ting	at	hele	ti-

den	fremhæve	at	det	var	fantastisk	godt	og	super	godt	du	gjorde	det.	Så	ligesom	at	se	de	ting	folk	gør	
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og	give	dem	umiddelbart	 feedback.	 Så	har	 vi	også	 sådan	en	mere	 struktureret	 form	der	hedder	en	

gang	i…	selvfølgelig	er	der	den	helt	formelle	en	gang	om	året…sætte	sig	ned	og	se	hvordan	året	er	gå-

et,	men	der	er	jo	også	de	der	kvartalsvise	feedbackrunder	som	jeg	hvert	fald	kører	med	dem	der	er	

ansat	under	mig.	Hvor	vi	ligesom	løber	igennem	hvordan	er	det	her	kvartal	gået.	hvad	kunne	du	tæn-

ke	dig	at	gøre	mere	af.	Er	der	nogle	ting	du	har	brug	for	hjælp	til	og	andet,	men	det	er	ikke	noget	som	

måske	er	så…	kan	man	sige…	det	er	ikke	så	formaliseret	for	vi	også	en	lille	organisation.	Så	det	er	ikke	

noget	med	at	vi	har	en	eller	anden	HR	afdeling	der	siger	at	en	gang	i	kvartalet	skal	du	udfylde	det	her	

skema	 sammen	med	 dine	medarbejdere,	 så	 på	 den	måde	 er	 det	 jo	 sådan	mere	 løbende.	 Løbende	

feedback	vi	giver	hinanden,	ikke.	Men	jeg	tænker	jo	også	at	det	er	da	noget..	Jeg	kan	jo	godt	se	det	

f.eks.	lavede	vi	til	vores	Kick	Off,	der	lavede	jeg	sådan	en	øvelse	der	handlede	om…	hvor	vi	forud	for	

dagen	skulle	have	præciseret	hinandens	styrker	og	så	var	det	simpelthen	en	øvelse	i	at	sætte	sig	ned	

og	have	én	person	in	the	hot	chair	som	så	fik	feedback	fra	alle	i	gruppen,	men	udelukkende	på	styrker.		

#00:06:15-5#		

	

respondent:	så	sådan	en	positiv	feedback?		#00:06:20-5#		

	

Ja,	og	det	var	helt	bevidst	for	det	vi	arbejder	med	i	7	Gode	Vaner,	hvis	du	skal	skabe	synergetiske	te-

ams	og	folks	forskelligheder	bliver	udnyttet	og	brugt	bedst,	så	handler	det	meget	om	at	prøve	at	se	

hinanden	for	hinandens	styrker	frem	or	de	forskelligheder	vi	måtte	have	hver	 især,	som	kan	irritere	

eller	frustrere.	Det	der	ofte	sker	er	at	en	person	der	er	dybt	forskellig	fra	dig	vil	ofte	tricke	noget	i	dig.	

Hvis	du	derimod	ser	og	derfor	 laver	vi	øvelser	 i..	Den	måde	vi	arbejder	med	det	 i	7	Gode	Vaner	der	

siger	vi	jo	at	hvis	vi	har	blændet	os	for	at	se	den	forskellighed	hos	den	anden	som	faktisk	kan	bidrage	

til	at	de	virkelig	kan	få	noget	synergi	ud	af	det…	altså	hvis	du	og	jeg	tænker	ens	så	får	vi	nogle	ens	re-

sultater,	men	hvis	vi	tænker	forskelligt	så	får	vi	faktisk	nogle	bedre	resultater.	Rigtig	ofte	er	det	svært	

for	folk	at	anerkende	forskelligheder	som	styrker,	så	det	at	øve	sig	i	det	er	en	rigtig,	rigtig	vigtig	ting	

for	ligesom	at	kunne	se	at:	Gud	du	kan	jo	noget	helt	andet	end	mig	og	hvor	er	det	fantastisk.	Hvis	vi	

kunne	det	bruge	det	meget	mere,	så	kunne	vi	virkelig	forstærke	teamets	indsats.	Så	det	interessante	

fra	den	dag	var	faktisk	bare	at	sige	at	folk	jo	gik	der	fra	sådan	fuldstændig	ekstaseret	og	neej,	og	gu-
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uud!	De	blev	set	af	hinanden.	Så	den	type	af	feedback	øvelser	dem	har	jeg	tænkt	mig	at	gøre	noget	

mere.	Nu	holder	vi	ikke	hvert	kvartal,	men	hvert	halve	år,	så	man	bygger	videre	på	det	man	kom	fra	

sidste	gang.	Så	vi	bliver	lidt	bedre	til	at	give	hinanden	feedback	sådan	mere	struktureret.	Så	kan	man	

sige	hver	gang	vi	holder	møde,	laver	vi	også	en	lille	form	for	feedback	så	vi	i	virkeligheden	laver	tea-

mets	måde	at	skabe	tillid	sammen	på.	Der	bruger	vi	sådan	nogle	tillidskort	og	siger	hvad	synes	vi	gik	

godt	som	team?	Og	hvad	kunne	vi	gøre	bedre?	Der	kan	der	også	nogle	gange	dukke	op	at	man	kom-

menterer	på	hinanden	og	giver	konkret	feedback.	på	et	tidspunkt	kan	jeg	hvert	fald	huske	at	der	var	

noget	tilbagevendende	feedback	på	en	af	konsulenterne	der	hed	Lasse	som	ofte	snappede	lidt	af	folk	

og	ofte	var	sådan	 lidt	hurtig	på	aftrækkeren.	Pga.	den	sådan	strukturerede	 feedback	hvor	vi	brugte	

kortene	så	kom	det	frem	at	jeg	synes	egentlig	der	var	ikke	så	respektfuld	en	dialog	i	dag.	Så	spurgte	

jeg	så,	hvor	kan	du	se	det	henne,	eller	kan	du	sige	noget	mere	specifikt	hvor	det	optrådte	henne.	Ja-

men	jeg	så	da	Lasse	svarede	Kim	så	blev	han	faktisk	rigtig	irriteret	og	snappede	af	ham.	Det	synes	jeg	

Lasse	kunne	have	gjort	bedre.	Så	bliver	det	meget	specifik	og	det	fjorde	faktisk	at	Lasse	ændrede	ad-

færd	da	han	havde	hørt	det	der	to	eller	tre	gange	på	de	møder.	Så	kunne	man	ligesom	mærke	at	Lasse	

tænkte	sig	om	inden	han	sådan	brød	ud	i	et	eller	andet,	ikke.	Så,	ja.	Det	er	nok	det..	Jeg	tror	bestemt	

ikke	at	I	kan	konkludere	at	ældre	og	mere	erfarne	konsulenter	ikke	har	brug	for	det.	Man	har	nok	bare	

mere	brug	for	det	i	en	lidt	anden	form.		#00:09:51-6#		

	

interviewer:	Ja,	og	det	er	også	derfor	vi	synes	det	er	 lidt	spændende	at	snakke	med	dig	for	vi	synes	

ikke	rigtig	at	empirien	viste	at	noget,	så	vi	ville	lige	høre	hvordan	det	gik	eller	hvordan	det	var	hos	jer.	

Og	det	er	måske	en	meget	god	pointe	hos	jer,	at	det	ændrer	sig?		#00:00:05-7#		

	

respondent:	Ja,	jeg	tænker	at	i	starten	har	man	også	meget	brug	for	en	vis	form	for	guidens,	ikke.	Hvis	

man	har	lavet	et	eller	andet,	at	få	direkte	feedback.	Det	kan	jeg	også	huske	fra	dengang	Marie	starte-

de	hos	mig,	så	sagde	hun	også	rigtig	ofte,	du	må	endelig	sige	præcis	hvad	det	er	du	synes.	Altså	er	der	

noget	du	vil	have	haft	anderledes	så	sig	det	endelig	for	så	kan	jeg	jo	lære	af	det	og	gøre	det	anderle-

des	næste	gang.	Det	er	meget,	meget	konkret	feedback	fordi	hun	sidder	og	skal	levere	et	eller	andet	

til	mig	og	så	bliver	hun	usikker	på;	er	det	i	virkeligheden	det	Nete	vil	have?	Og	hvis	jeg	ikke	siger	noget	
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og	ikke	giver	hende	løbende	feedback	så	kan	det	jo	gå	rigtig	galt.	Hun	levere	noget	til	og	jeg	tænker	i	

mit	stille	sind;	Ej,	nu	skal	jeg	lave	det	hele	selv	alligevel.	I	stedet	for	at	komme	tilbage	og	sige;	Det	der	

var	rigtig,	rigtig	godt.	Lige	der,	kunne	du	måske	godt	en	anden	gang	have	gjort	sådan,	sådan	og	sådan.	

Eller	jeg	kunne	godt	tænke	mig	at	få	mere	information	der	og	mindre	der.	Og	ved	at	vi	gjorde	det	rig-

tig	meget	 i	 starten	og	 jeg	gav	hende	rigtig	meget,	sådan	 lige	de	der	små	nudges:	Der	var	det	super	

godt,	bliv	ved	med	det	der.	Der	kunne	du	godt	gøre	lidt	mere.	Jamen	så	blev	det	jo	enormt	hurtigt	al-

lignet	og	hun	blev	sikker	i	sin	sag	når	hun	leverede	noget	fordi	hun	vidste	at	hun	ikke	leverede	i	blinde	

kan	man	sige,	ikke.	Og	det	er	jo	ikke	alle	der	er	lige	gode	til,	men	det	er	noget	man	har	brug	for	i	star-

ten.	Ligesom	at	vide	at	det	man	sidder	og	levere	og	afleverer…	er	det	brugbart,	er	det	det	den	anden	

vil	have.	Der	vil	i	se	at	unge	konsulenter	er	meget	mere	optaget	af	at	det	har	de	brug	for.		#00:01:54-

0#		

	

interviewer:	Ja,	og	det	er	klart	at	konsulenter	hos	jer	er	meget	mere	erfarne	og	der	er	noget	selvtillid	

der	man	kan	drage	nytte	af.		#00:02:01-5#		

	

respondent:	ja,	ja,	og	det	kan	man	sige	den	har	vi	så	måske…	vi	har	ikke	brug	for	det	der	immidiate..	

den	faktuelle	feedback	på	at	jeg	sender	et	eller	andet	og	så	vil	jeg	meget	gerne	have	feedback	på	det.	

Til	gengæld	får	vi	det	jo	i	rigt	mål	når	vi	er	ude	og	levere	opgaver	og	der	tænker	jeg	at	der	er	hvert	fald	

en	hel	stor	del	af	vores	behov	for	feedback	der	bliver	rummet	i	det.	#00:03:01-3#		

	

Ja,	og	hvis	i	vil	snakke	om	motivation	og	feedback,	det	har	jeg..	Jeg	har	hvert	fald	en	meget,	meget,	

meget	stærk	fornemmelse	og	også	en	empirisk	viden	omkring	det,	altså	faktuelt	teori	der	bygger	på	at	

det	at	løfte	mennesker	på	baggrund	af	styrkebaseret	ledelse	frem	for	at	grave	sig	ned	i	de	her	forbed-

ringsfeedback	hele	tiden.		#00:03:15-2#		

	

interviewer:	Når	du	siger	styrkebaseret,	hvad	mener	du	så?	#00:03:21-6#		

	

respondent:	At	man	bruger	den	styrke	man	ser	hos	den	enkelte.	Så	det	du	vil	have	mere		af	det	giver	
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du	også	feedback	på.	Det	er	også	hele	filosofien	hos	K2.	egentlig	ikke.	Ikke	nødvendigvis..	selvfølgelig	

ikke	at	man	skal	call	it	out	hvis	der	er	noget	der	er	galt,	ikke.	De	der	små	korte	feedback	man	kan	give,	

som	jeg	også	beskrev	mht.	Marie.	Det	bliver	meget	på	hvad	de	lige	gerne	vil	have.	Men	der	hvor	jeg	

tænker	en	persons	udviklingspotentiale.	Der	er	man	ofte	når	man	giver	feedback,	fokuseret	på	hvad	

kan	man	gøre	bedre	eller	anderledes.	Og	der	er	der	bare	meget	forskning	viser	at	det	er	ikke	der	det	

rykker	når	folk	forandrer	sig.	Det	er	i	virkeligheden,	når	jeg	ser	noget	der	fungerer	så	siger	jeg	til	dig,	

når	du	gør	lige	præcis	det	du	gør	her,	bliv	ved	med	det,	det	fungerer	sindssygt	godt.	Så	er	folks	moti-

vation	til	at	blive	ved	med	at	gøre	det	langt	større	end	at	du	påpeger	lige	præcis	det	du	skal	forandre.		

#00:04:22-6#		

	

Og	det	er	derfor	når	vi	går	ud	til	ledere	der	skal	udvikles,	så	beder	jeg	dem	lige	så	ofte	at	finde	ud	af	i	

deres	360	graders	survey,	hvor	det	er	de	er	gode	frem	for	at	sidde	og	holde	sig	selv	oppe	og	lave	ac-

tion	planer	for	der	hvor	de	scorer	20	og	30	procent,	for	folks	motivation	for	at..	Man	vil	selvfølgelig	

gerne	se	hvor	man	også	har	shortcomings	eller	hvor	man	fejler,	men	der	hvor	folk	faktisk	løfter	sig	til	

det	næste	dimension	er	ofte	der	hvor	de	kan	få	lov	at	bruge	noget	af	det	de	er	rigtig	gode	til	og	få	lov	

til	at	gøre	mere	af	det.		#00:05:07-6#		
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Transskriberet	Interview	–	Leif,	K2	

Bilag	24	

I:	Vi	vil	gerne	starte	med	at	høre	lidt	om	dig?	Uddannelse,	tid	her,	osv.		

	

Jamen	 jeg	 er	 uddannet	 cand.polit.	 oprindelig,	 polit.,	 ikke	 polyt.	 tilbage	 fra	 1997	 fra	 København	

Universitet	og	så	havde	jeg	det	egentlig	sådan	lidt	på	studiet,	arbejdede	i	udenrigsministeriet	og	

var	i	FN	kontoret	som	det	hed	dengang,	det	samle	s4.	Det	var	egentlig	fordi	jeg	havde	meget	fokus	

på	udviklingen,	udviklingslandende	på	slutningen	af	studiet	så	jeg	havde	egentlig	drejet	det	meget	

væk	fra	den	der	gængse	let..	meget	økonomi	og	mikro,	makro	økonomitunge	uddannelse	som	den	

er	og	som	vi	i	første	del	brugte	rigtig	meget	tid	på.	Det	har	aldrig	rigtig	interesseret	mig	sindssygt	

meget,	så	i	virkeligheden	burde	jeg	måske	slet	ikke	have	læst	polit.	Men	jeg	tænkte	at	det	var	en	

god	uddannelse	ligesom	mat	fysser	som	det	hed	i	gamle	dage	i	gymnasiet.	Man	kan	ligeså	godt	få	

så	meget	som	muligt	ud	af	det.	Den	er	rigtig	bred.	Politer	laver	alt	mellem	himmel	og	jord.	Når	jeg	

nu	ikke	ved	præcist	hvad	jeg	vil	bruge	det	til,	så	var	det	ligesom	det.	Så	har	jeg	altid	godt	kunne	

lide	at	rejse,	så	jeg	har	altid	tænkt	lad	mig	komme	ind	og	være	en	del	af	det	der	udenrigspolitiske	

miljø.	Det	var	super	spændende.	Det	gjorde	så	at	jeg	efterfølgende	søgte	nogle	af	de	der	FN	og	EU	

stillinger	og	havde	fået	de	der	GPO's	som	i	sikkert	kender	i	EU	systemet	hedder	de	Ypung	National	

Experts.	Efter	et	års	 tid	hvor	 jeg	havde	arbejdet	 for	Max	Havelaar	Fonden,	den	der	bæredygtige	

handel	herhjemme	mens	jeg	så	søgte.	Der	var	inde	hos	dem	og	så..	men	jeg	havde	fortalt	dem	at	

jeg	gerne	ville	ud	et	eller	andet	sted	og	der	kom	løbende	de	der	puljer.	Så	fik	jeg	sådan	en	stilling	i	

Malawi	 i	 sydøst	 Afrika	 i	 to	 år.	 Super	 fedt,	 virkelig	 spændende.	 Det	 var	 jo	 dengang	 UM	 havde	

penge,	så	vi	var	 jo	på	fint	forberedelses	kurser	 i	Hornbæk	med	500	andre	som	også	skulle	rundt	

omkring	i	verden.	Plus	3	uger	i	Bruxelles.	Lige	pludselig	kendte	vi	jo	venner	på	alle	ambassader	og	

alle	EU	delegationerne	rundt	omkring	i	hele	det	sydlige	Afrika,	så	det	var	super	fedt,	så	vi	cruisede	

rundt	dernede	og	så	når	man	er	udstationeret	og	 i	EU	systemet	så	har	man	rigtig	 lang	ferie.	 Jeg	

tror	vi	havde	syv	ugers	ferie.	Vi	var	både	hjemme	hvert	halve	år	og	så	havde	så	god	tid	til	at	rejse	

og	sådan	noget.	Super	fede	to	år,	men	jeg	fik	virkelig	bare	sådan...	hold	da	kæft	det	der	EU	system.	

Jeg	havde	jo	en	naiv	dansk	forestilling	om	at	vi	skulle	ned	og	redde	de	fattige.	Det	handlede	det	

ikke	så	meget	om	kan	man	sige.	Danida	og	den	norske	organisation	og	tildeles	den	svenske	de	gør	
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det	rigtig	godt	i	forhold	til	de	fattigste,	men	EU,	der	var	så	meget	politik	og	man	skulle	koordinere	

med	14-15	medlemslande	og	med	de	lokale	dernede.		

	

I:	Så	det	var	svært	at	få	noget	igennem?		

	

Ja,	og	det	var	sådan	noget	topstyret	fra	Bruxelles	og	de	vidste	ikke	rigtigt.	Så	var	jeg	så	ansvarlig	

for	et	super	fedt	program	som	blev	lukket	for	så	var	det	for	dyrt	og	sådan	noget.	Bruge	to	millioner	

Europa	 i	verdens	tredje	fattigste	 land	som	det	var	på	det	tidspunkt.	Det	kan	man	godt	gøre	hvis	

man	bare	deler	pengene	ud	på	gaden,	men	hvis	man	ligesom	skal	gøre	det	på	en	ansvarlig	måde.	

Det	er	jo	interessant	at	opleve	hvordan	det	fungere,	men	jeg	kunne	godt	se	at	det	ikke	var	der	jeg	

skulle	slå	mine	folder	og	så	var	Nanna	også	gravid	til	sidst	mens	vi	var	dernede	og	vi	havde	haft	lidt	

svært	med	at	 finde	 jobs	dernede.	Vi	 havde	 faktisk	 kun	 lige	mødt	 	 hinanden	året	 før,	 så	det	 var	

sådan	lidt.	Hun	havde	aldrig	været	uden	for	Europa.	Så	det	var	ret	vildt.	Så	det	passede	fint	nok	

med	at	komme	hjem,	men	det	fjorde	at	jeg	tænkte	hvad	fanden	skal	jeg	nu.	Jeg	troede	jeg	skulle	

bruge	mit	 liv	på	at	arbejde	med	udvikling	og	det	der.	På	det	tidspunkt	var	det	Den	nye	regering	

med	Anders	Fogh	som	lukkede	5	ambassader	og	fyrede	jeg	ved	ikke	hvor	mange	mennesker.	Man	

kunne	så	være	heldig	at	komme	ind	som	konsulent	og	så	med	200	rejsedage	om	året,	men	med	en	

lille	baby	og	Nanna	så	havde	 jeg	 ikke	 lyst	til	det.	Så	 lejede	vi	et	hus	af	nogle	af	vores	venner	fra	

Malawi	som	havde	et	hus	Syd	for	Roskilde	og	så	var	der	pludselig	en	stilling	som	økonom	i	Roskilde	

amt	som	var	3	en	halv	km	op	ad	vejen,	så	jeg	tænkte	ja,	så	var	jeg	hvert	fald	tæt	på,	men	det	var	

helt	forfærdeligt.	Jeg	var	totalt	fejlcastet	til	en	økonomi	afdeling.	Det	eneste	vi	lavede	var	at	køre	

sådanne	store	regneark	som	vi	skulle	sætte	sammen.	Så	måtte	jeg	sige	til	dem	efter	et	halvt	år	at	

det	går	ikke.	Så	var	jeg	kommet	i	kontakt	med	en	af	mine	gamle	studie	kammarater	som	arbejdede	

inde	 hos	 K&B	 bygge	 og	 bolig	 administration.	 Administrationsvirksomhed	 og	 hendes	 stilling	 i	

sekretariatet	derinde	blev	ledig	fordi	hun	skulle	op	og	have	en	anden	stilling	og	jeg	havde	hørt	hun	

var	rigtig	glad	for	det.	Der	sad	man	altså	med	topledelsen	i	den	der	organisation.	Så	vores	direktør	

han	var	meget	 i	 vælten.	Der	var	en	masse	 spændende	analyse	og	den	 stilling	var	 simpelthen	at	

være	sekretariatet	for	hele	ledergruppen,	så	alt	hvad	der	foregik	og	alt	det	hemmelige	der	sad	jeg	

med.	Så	det	var	der	jeg	begyndte	at	tænke	at	sammen	med	min	erfaring	fra	Malawi	tiden	at	det	

der	med	ledelse.	hvad	er	det	egentlig	der	gør	en	forskel	og	effekten	på	hvordan	folk	så	arbejder,	
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performer	 og	 producere,	 osv.	 Det	 synes	 jeg	 var	 et	 lidt	 spændende	 område.	 Jeg	 har	 altid	

interesseret	 mig	 for	 psykologi	 og	 den	 menneskelige	 psyke	 og	 sådan	 noget.	 Så	 det	 var	 super	

spændende.	Det	var	sådan	en	konsulentstilling	så	 jeg	 lavede	forskellige	analyser,	men	det	havde	

ikke	noget	med	 ledelse	delen	at	gøre.	Men	så	havde	 jeg	været	der	 i	4	år	næsten	 så	 tænkte	 jeg	

bare...	 jeg	 synes	 jeg	havde	det	 fedeste	 job	og	 jeg	havde	 ikke	 lyst	 til	 at	 blive	 en	 af	 lederne	eller	

skulle	lave	noget	andet	så	jeg	tænkte	okay	nu,	men	det	begyndte	også	at	blive	lidt..	det	var	jo	fedt	

nok,	men	når	man	har	 været	der	et	 stykke	 tid.	 Jeg	 kunne	bare	mærke	at	 jeg	havde	brug	 for	 at	

udvikle	mig	noget	mere.	Jeg	havde	stadig	ikke	fundet	den	store	vision	som	jeg	virkelig	brændte	for.	

Om	ikke	andet	så	kunne	jeg	prøve	at	udfordre	mig	selv	lidt	og	prøve	noget	andet.	En	eller	anden	

dag	 sad	 jeg	 og	 snakkede	 med	 en	 fyr	 som	 min	 kusine	 kendte	 som	 lige	 havde	 startet	 en	

iværksættervirksomhed	hvor	han	havde	fundet	ud	af,	han	er	uddannet	smed	oprindeligt,	så	havde	

han	fundet	ud	af	at	alle	de	her	nye	byggerier	her.	Alle	de	her	smarte,	Nykredit	og	alt	det	her	som	

bliver	bygget	rundt	omkring.	Markedet	for	radiatorer	er	sådan	et	hvor	der	er	mulighed	for	at	lave	

noget	disruption	på	det	tidspunkt.	Der	var	sådan	tre-fire	tunge	gamle	danske	virksomheder	som	

alle	arkitekter	bare	tænkte	at	det	skulle	være	det.	Han	havde	 lavet	et	eller	andet	som	gjorde	at	

han	havde	været	i	kontakt	med	det	europæiske	marked	hvor	han	havde	fundet	ud	af	at	der	var	en	

masse	der	lavede	radiatorer	som	er	meget	mere	innovative.	Så	foreskrev	man	et	eller	andet	og	så	

kunne	han	finde	nogle	ting	som	passede	fuldstændig	til	det	her.	Lige	før	 jeg	startede	havde	han	

landet	 hele	 operahuset.	 1500	 radiatorer	 i	 specieldesign	 skulle	 han	 levere.	 Så	 kunne	 jeg	 bare	

mærke	at	han	havde	bare	den	der.	Der	var	bare	ild	i	øjnene	på	ham	da	han	startede	det	der.	Jeg	

tænkte	at	han	kan	et	eller	andet	hvis	han	lige	har	landet	hele	operahuset.	Så	brugte	jeg	et	halvt	år	

på	at	overbevise	Ole	om	at	han	skulle	ansætte	mig.	Heldigvis	så	var	hans	daværende	kone	også	

Cand.polit.	 og	 hun	 kunne	 fortælle	 at	man	 kan	 lave	 et	 ene	 og	 det	 andet.	 Jeg	 havde	 også	 været	

webkoordinator	og	sådan	noget.		

	

I:	Så	du	har	en	ret	god	bred	viden.		

	

Ja,	og	derfor	sagde	jeg	til	ham	at	det	skal	vi	nok	finde	ud	af.	Så	laver	vi	en	fed	hjemmeside	og	ting	

og	sager.	Så	vil	jeg	bare	gerne	ud	og	snakke	med	ingeniørerne	og	sådan	noget.	Det	var	sådan	min	

nye	rolle	med	salgsrollen.	Jeg	ville	gerne	købe	mig	ind,	men	han	var	bare	meget	sådan;	Det	er	mit	
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firma.	Fint	med	mig,	så	skal	jeg	bare	have	de	antal	kroner	som	jeg	skal	have.	Der	var	jeg	lige	flyttet	

til	Rødovre	og	det	lå	i	Rødovre	så	det	var	super	fedt,	så	der	brugte	jeg	også	lidt	over	3	år	sammen	

med	 ham.	 Vi	 havde	 egentlig	 haft	 en	 snak	 om	 at	 vi	 skulle	 prøve	 at	 udvide	 og	 gøre	 det	 større,	

ansætte	 nogle	 osv.	 For	 også	 at	 prøve	 den	 der	 ledelsesdel	 som	 jeg	 synes	 begyndte	 at	 være	 lidt	

spændende.	Men	vi	kunne	sagtens	håndtere	det,	også	selvom	vi	 landede	hele	DR	byen.	Så	efter	

tre	år	så	havde	vi	en	snak	hvor	Ole	sagde;	Leif	enten	skal	vi	finde	på	noget	nyt	til	dig	her,	ellers	må	

du	finde	noget	andet.	Så	begyndte	jeg	at	snakke	lidt	med	en	af	vores	gamle	naboer	som	var	ved	at	

starte	 en	 franchise	 op	 fra	 en	 svensk	 konsulent	 virksomhed	 hvor	 vi	 skulle	 lave	 High	 end	

mødebooking.	Så	startede	vi	i	2008	eller	2009..	vi	nåede	hvert	fald	kun	lige	at	køre	et	års	tid	inden	

finanskrisen	ramte.	Så	var	jeg	så	salgsdirektør	og	fik	mulighed	for	at	prøve	kræfter	med	nogle	af	de	

der	ledelsesting	som	jeg	havde	læst	lidt	om	og	tænkte	det	kan	ikke	være	så	svært.	Men	når	man	

sidder	med	de	der	mega	demotiverede	medarbejdere	og	skal	fyre	en	alkoholiker	og	så	videre	ikke.	

Jeg	sagde	til	Alex	at	hvis	jeg	skal	køre	det	her	så	bliver	jeg	nødt	til	at	have	noget	ledelsestræning.	

Hvis	vi	 skal	motivere	medarbejderne	så	kan	det	 ikke	nytte	noget	vi	kører	 rundt	på	må	og	 få.	Så	

endte	det	med	at	vi	aftalte	at	jeg	betalte	for	en	coach	uddannelse	og	så	fik	jeg	tiden	til	det.	Så	da	

finanskrisen	begyndte	at	kradse	lukkede	alle	ned	og	Alex	havde	gang	i	en	masse	andre	projekter	

og	var	hele	tiden	i	Sydafrika	og	kom	hjem	og	brokkede	sig	over	hvorfor	det	ikke	gik	bedre.	Så	endte	

det	så	med	at	jeg	sagde	til	Alex;	prøv	lige	at	hør	jeg	synes	vi	skal	stoppe	her,	og	der	havde	jeg	hele	

tiden	 prøvet..	 jeg	 var	 i	 det	 sidste	 halve	 år	 i	 dialog	med	 nogle	 forskellige	 konsulenthuse,	 for	 jeg	

kunne	godt	se	det	der	med	at	starte	op	midt	i	krisen	uden	et	navn	var	lidt	optimistisk.	Men	jeg	fik	

kontakt	med	John	Edward	Jones	som	var	en	britisk	ledelsespsykolog	og	boede	i	Danmark	og	også	

havde	skrevet	en	masse	bøger	med	samme	værdimæssige	udgangspunkt	som	Covey.	Der	var	en	

del	ting	hvor	John	havde	publiceret	en	bog	der	hed	12	nøgler	til	succes,	hvor	der	en	del	citater	som	

Covey	faktisk	har	snuppet	derfra.	Hele	den	der	Victor	Frankl	historie	er	selvfølgelig	public,	men	når	

du	 læser	 De	 12	 nøgler	 til	 Succes	 og	 læser	 De	 7	 Gode	 Vaner	 bagefter	 så	 tænker	man;	 Det	 var	

satans.	Der	var	noget	af	det	plus	et	citat	som	John	er	ophavsmand,	den	der	med	the	Best	way	to	

predict	the	future	is	to	make	it	yourself.	Så	jeg	blev	certificeret	i	hans	ledelsesuddannelsesprogram	

og	salgstræningsprogram	som	er	de	to	basics	så	jeg	ligesom	havde	noget	at	gå	ud	med	og	ligesom	

sige	succeslederen	som	uddannelsen	hed,	så	kunne	jeg	så	nævne	de	der	store	virksomheder	som	

havde	 kommet	med	 nogle	 gode	 citater	 lidt	 ligesom	 De	 7	 Gode	 Vaner,	 så	 det	 var	 sådan	 et	 lidt	
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federe	afsæt	at	have	og	jeg	var	ikke	bare	Leif	fra	min	egen	lille	virksomhed	men	associate.	Men	i	

og	 med	 at	 jeg	 var	 AP'er	 så	 var	 det	 også	 sådan	 at	 jeg	 både	 selv	 skulle	 sælge,	 jeg	 skulle	 lære	

programmerne	 at	 kende	og	 levere	og	det	 gjorde	 at	 jeg	 fik	 de	der	 typiske	 konsulentcykler	 i	min	

indkomst.	 Nogle	 gange	 gik	 det	 super	 godt	 og	 andre	 gange	 gik	 det	 halvt	 så	 godt	 med	 et	 par	

måneder	hvor	der	 ikke	 lige	vores	noget	 indkomst	osv.	Og	der	havde	Nanna	også	selv	 lige	været	

selvstændig	og	da	jeg	havde	været...	jeg	har	åbenbart	de	der	3,5	-	4	år	så	skal	der	ske	noget	nyt.	Så	

var	 det	 så	 at	 pludselig	 der	 lige	 før	 sommerferien	 2014,	 hvor	 jeg	 så	 at	 Kim	havde	 slået	 den	 her	

Client	Partner	stilling	op,	 så	 tænkte	 jeg	at	komme	 ind	og	være	en	del	af	et	 lidt	 større	hus.	 John	

døde	faktisk	et	halvt	år	efter	Covey,	sjovt	nok	 i	2013,	så..	der	stod	også..	der	stod	hans	enke	og	

skulle	prøve	at	køre	det	videre.	Vi	var	mig	og	to	andre	der	reelt	leverede	noget	så	det	trængte	til	

fornyelse.	Men	mht.	 selve	 konsulentrollen	 som	 sådan	 så	 kan	man	 sige	 at	 jeg	 synes	 det	 er	 den	

skisma	mellem	at	både	skulle	levere	og	skulle	sælge.	Men	også	det	der	kan	være	ulempen	med	at	

hvis	ikke	du	løb	ind	i	alt,	så	er	det	også	svært	at	være	i	dybden	med	tingene	når	man	skal	sælge	

dem	for	så	trækker	du	ikke	på	den	samme	baggrund	og	erfaring	fra	virksomhederne.	En	ting	er	at	

høre,	en	anden	ting	er	at	have	haft	folk	mellem	hænderne.	Det	er	en	svær	nød	at	knække.		

	

I:	Så	hvor	lang	tid	har	du	været	hos	K2?	

	

Halvandet	år.		

	

I:	Så	hvordan	ser	sådan	en	typisk	arbejdsdag	ud	for	dig?	

	

Det	 er	 jo	 typisk	 kundekontakt.	 Ringe	 til	 folk.	 Skrive.	 Lave	 oplæg.	 Og	 så	 fælge	 op	 på	 møder	

selvfølelig.	Er	de	interesserede	i	noget	videre.	Skrive	oplæg.	Komme	ud	og	præsentere	oplæggene	

efterfølgende,	og	så	har	vi	jo	så	fået	mere	fokus	på	den	del	omkring	branding	osv.	som	jeg	har	gået	

og	 sagt	 lige	 siden	 jeg	 startede.	 Jeg	 forstår	 simpelthen	 ikke	vi	 ikke	er	mere	 synlige	 ift.	de	 sociale	

medier.	Hvorfor	kommer	vi	ikke	op	på	side	1	når	folk	søger	på	lederudvikling.	Det	viser	sig	jo	bare	

at	vi	jo	kommer	af	et	lille	konsulenthus	hvor	vi	er	nogle	konsulenter	der	har	løbet	rundt	hver	for	

sig	og	har	 solgt	 lidt.	 Så	det	 spor	er	 jo	også	noget	 som	 jeg	har	pustet	på	at	vi	 skal	arbejde	mere	

med,	 for	 det	 er	 en	 gammeldagsmåde	 i	min	 verden	 at	 ringe	 kunder	 op.	 Vi	 kommer	 nemt	 til	 at	
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fremstå	ligesom	alle	andre.	Det	er	klart	den	største	udfordring	i	virkeligheden	for	os	at	være	det	vi	

i	virkeligheden	er.		

	

I:	Vi	antager	at	der	er	mange	forskellige	arbejdsroller	og	det	kan	det	også	lyde	til	at	du	også	har	

her	hvor	du	arbejder.	Kan	du	uddybe	dem	lidt	og	kategorisere	dem	en	lille	smule?	

	

Ja,	nu	har	 jeg	 jo	 så	 fået	en	ekstra	 rolle	 i	og	med	at	 jeg	har	 sagt	 ja	 til	 at	undervise	 igen	 som	 jeg	

gjorde	før.		

	

I:	Så	du	leverer	også	nu?		

	

Ja,	 jeg	 har	 lige	 leveret	 min	 første	 1-dags	 7	 Gode	 Vaner	 workshop,	 så	 på	 den	måde	 så	 har	 jeg	

leveringsrollen	og	til	det	så	har	vi	snakket	om	at	det	bare	skal	være	en	15-20	dage	i	år.	Så	er	der	

det	man	kan	kalde	mødebooking	i	virkeligheden.		

	

I:	Er	det	så	en	slags	salgs?	

	

Ja,	 det	 er	 decideret	 salg.	 Tage	 kontakt	 til	 netværk	 eller	 til	 folk	 man	 tænker	 kunne	 være	

interesserede	på	en	eller	anden	måde.	den	proces	starter	typisk	med	enten	at	invitere	folk	til	et	af	

vores	 events	 eller	 lave	 en	 henvendelse	 som	 Ulrikke	 og	 jeg	 f.eks.	 har	 gjort	 til	

kommunaldirektørerne.	 Vi	 har	 skrevet	 et	 brev	 til	 kommunaldirektørerne	 rundt	 omkring.	 Vi	 har	

taget	 de	 største	 30	 kommuner	 herhjemme	 og	 skrevet	 brev	 som	 tager	 udgangspunkt	 i	 noget	

standard,	 altså	 mere	 eller	 mindre	 hvad	 er	 det	 de	 bakser	 med.	 Sørge	 for	 medarbejderne	 ikke	

brænder	 ud,	 fastholde	 de	 kvalificerede	 medarbejdere	 og	 alt	 det.	 	 Det	 er	 så	 det	 samme	 med	

virksomhederne	i	virkeligheden.	Altså	tage	fat	i	den	adm.	direktør	eller	HR	direktørerne	og	prøve	

at	få	dem	interesserede	i...	det	kan	være	med	udgangspunkt	i	et	eller	andet	som	der	står	i	pressen.	

Nu	har	de	lige	lanceret	en	ny	strategi,	så	går	vi	ud	og	siger;	når	nu	i	har	lanceret	denne	nye	strategi	

så	kan	det	være	interessant	at	se	på	eksekvering.	Så	i	det	hele	taget	meget	med	at	tage	fat	i	nogle	

som	vi	tænker	kunne	være	interesserede	i	at	arbejde.		
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I:	Så	inden	du	begyndte	at	leverer	igen	så	havde	du	mest	med	salg	at	gøre?	

	

Ja,	kun	salg	sidste	år,	så	der	var	det	egentlig	meget	egentlig	også	bare	at	ringe	ud.	For	ligesom	at	få	

et	disciplineret	fokus	så	har	jeg	bare	sagt	at	jeg	skal	ringe	til	5	kunder	om	dagen.	Du	behøvede	ikke	

at	få	fat	i	dem,	men	uanset	hvad	jeg	lavede	den	dag	så	skulle	den	lige	tjekkes	af.	Men	man	kan	sige	

at	 de	 gik	 så	 lidt	 væk	 fra	 vores	 salgskoncept	 i	 virkeligheden	 som	 handler	 om	 at	 få	 kvalificeret	

kunderne	bedst	muligt	inden	vi	ringer	op	til	dem,	for	det	var	så	ikke	altid	vi	nåede	at	få	det	...	Det	

er	godt	nok	med	vores	den	der	med	at	kvalificere	osv.,	men	du	kan	lynhurtigt	bruge	rigtig	meget	

tid	på	at	finde	ud	af	nogle	udfordringer	med	en	virksomhed	og	hvordan	vi	kan	hjælpe	dem	og	så	

sidder	der	bare	en	eller	anden	 leder	som	bare	første	gang	man	taler	med	vedkommende	så	kan	

man	bare	mærke	at	den	tankegang	vi	står	over	for	er	så	langt	fra	hans	værdisæt	og	det	er	det	der	

som	...	Det	er	igen	også	derfor	jeg	gerne	vil	tilbage	til	det	der,	den	måde	at	tænke	på,	måden	at	

brande	os	på	som	Jesper	var	inde	på,	at	fortælle	historien	om	hvem	vi	er.	

	

I:	er	det	så	en	ny	rolle	du	lidt	har	fået	med	branding	eller	er	det	interesse?		

	

Ja,	det	er	mere	interesse,	så	er	 jeg	med	på	vores	strategispor	som	handler	om	digitale	online	og	

som	 også	 hænger	 sammen	med	 synlighed	 osv.	 Så	 selvfølgelig	 er	 det	 ikke	meningen	 at	 jeg	 skal	

bruge	alt	min	tid	på	det,	men	det	er	en	del	af	et	også	fordi	det	betyder	også	noget	for	den	anden	

del	af	det.	I	stedet	for	at	man	gør	tingene	tungt	og	bare	sidde	og	sige	nu	skal	vi	bare	tinge	til	117	

hele	tiden.	Så	skal	man	sige	hvordan	kan	man	sørge	for	at	vi	rammer	dem	som	gerne	vil	os.		

	

I:	Hvilke	af	de	her	roller	motiverer	dig	mest?	Hvad	motiverer	dig	mest	 i	din	rolle	her	hos	K2?	Nu	

har	du	før	mest	haft	med	salg	og	nu	er	du	begyndt	at	levere	igen.	Kan	du	mærke	en	forskel?		

	

Det	er	svært	at	sige.	Jeg	kan	godt	lide	at	begge	dele	er	der,	men	i	virkeligheden	er	jeg..	vil	jeg	gerne	

blive	mest	 i	salgsdelen	fordi	 jeg	kan	godt	 lide	den	der	også	at	det	 ikke	er	den	der	hardcore	salg,	

men	vi	har	også	kukket	mere	op	for	at	bruge	netværksmøder	osv.,	og	komme	ud	og..	fordi	når	du	

snakker	med	folk	en	til	en	og	får	en	relation	så	er	det	meget	nemmere	at	komme	ind.	Så	gennem	

det	der	NOCA	netværk	som	er	sådan	en	sammenslutning	af	de	største	typisk	danske	virksomheder	
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som	har	deres	egne	coporate	academies	hvor	de	har	noget	træning	internt.	Der	er	mange	af	dem	

som	 bruger	 nogle	 af	 vores	 rammer	 i	 deres	 kursuskatalog.	 Men	 det	 er	 jo	 HR	 cheferne	 og	 HR	

udviklingskonsulenterne	og	 leadership	som	er	med	 i	det	der	netværk	som	kommer,	 så	det	er	 jo	

super.	Dem	vil	vi	gerne	arbejder	med	så	derfor	er	det	fedt	at	 lære	dem	at	kende.	Det	er	 ikke	et	

salgsnetværk,	 men	 det	 er	 klart	 at	 når	 man	 snakker	 om	 dem	 og	 de	 fortæller	 om	 nogle	 af	 de	

udfordringer	de	har,	så	siger	man	at	det	kan	man	læse	på	den	her	måde	og	spørge	om	de	har	lyst	

til	at	få	lidt	inspiration	til	det	her.	 	Så	den	del	er	den	del	jeg	bedst	kan	lide,	jeg	elsker	jo	at	være	

ude	og	netværke	med	de	her	 folk	der	osv.	 Jeg	 tror	 aldrig	 jeg	 kommer	hjem	 fra	nogle	 af	de	der	

uden	jeg	har	en	eller	anden	der	skal	følges	op	på.	Så	er	det	ikke	sikkert	der	kommer	noget	ud	af	

det,	men	den	del	er	rigtig	fed.		

	

I:	Er	det	først	nu	du	leverer	for	første	gang?	

	

Ja,	her	i	K2.		

	

I:	Hvordan	var	det	så?	

	

Det	var	fedt,	men	også	hårdt.	Du	kører	jo	en	hel	dag	og	du	skal	facilitere	alle	øvelserne	og	du	skal	

lige	 vide	 alle	 de	 der	 overgange	 på	 slides	 osv.	 Det	 tager	 tid	 at	 forberede	 det,	 men	 det	 bliver	

selvfølgelig	mindre	og	mindre	for	hver	gang	man	gør	det.	Forrige	mandag	og	hele	weekenden	sad	

jeg	og	kørte	det	igennem.	Det	er	jo	fedt	for	det	er	jo	meget..	Det	hele	er	der	jo.	Der	er	en	hel	guide	

så	du	skal	ikke	selv	finde	på	noget.	Vi	uddanner	jo	folk	i	det.	Alt	er	filmet	og	alt	er	skrevet	ned.	I	

princippet	kan	du	bare	stå	og	læse	op,	men	det	virker	jo	ikke	særlig	motiverende.	Jeg	sagde	jo	også	

fra	starten	at	det	er	min	første	workshop	så	 i	må	bære	over	med	at	 jeg	engang	imellem	lige	må	

kigge	i	papirerne,	så	det	var	helt	fint.		

	

I:	Kan	du	bruge	nogle	af	dine	kompetencer	fra	salg	ovre	i	leveringen?	Ift.	at	stå	over	for	så	mange,	

måske	der	er	lidt	der	
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Ja,	altså	jeg	leverede	meget	før	så	jeg	går	mere	tilbage	til	den	rolle	jeg	havde	der,	så	det	var	ikke	

det	der	var	en	stor	udfordring	for	mig	på	den	måde.	Men	det	er	noget	som	kræver	 lidt	træning.	

Det	er	jo	ikke	alle	der	synes	det	er	fedt	og	man	ved	jo	også	at	det	er	ligesom	at	stille	sig	ind	foran	

en	flok	løver.	Men	den	del	den	synes	jeg	har	rimelig	godt	styr	på.		

	

I:	Så	du	kan	egentlig	godt	lide	begge	dele?	

	

Ja,	det	 kan	 jeg,	men	klart	netværksdelen	og	det	personlige	 salg	er	nok	det	 jeg	 synes	er	 sjovest,	

men	det	skaber	også	lidt	en	anden	relation	til	kunden	at	man	er	ude	og	levere	så	man	kan	sige.	Så	

det	med	at	jeg	ved	hvad	var	responsen	fra	teamet	og	jeg	ved	at	så	var	der	lige	ham	Jannick	som	

sad	og	var	lidt	skeptisk	osv.	Så	den	der	med	ligesom	at	vide	hvor	teamet	er	henne	og	specielt	hvos	

det	er	nogle	af	lederne	så	er	den	lidt.	Så	har	man	altså.	Det	giver..	det	er	en	anden	relation	man	

har	når	man	har	haft	dem	og	også	har	oplevet	den	transformation	man	går	 igennem,	så	på	den	

måde	synes	jeg	det	er	fedt	at	have	begge	muligheder	så	ideen	er	også	at	jeg	skal	kunne	facilitere	

tredages	programmet	som	klart	er	bedre.	Det	er	faktisk	hårdere	at	facilitere	endags	programmet	

for	det	er	bare	sådan;	Nu	har	i	to	min	til	at	diskutere	det	her,	tak	vi	samler	op!	Vi	har	kun	til	kl.	18,	

det	kan	ikke	nytte	noget	vi	kun	når	til	vane	5	ikke.	Så	det	skal	man	hele	tiden	også	kunne	se	hvad	

er	det	man	skal	tage	ud	hvis	de	kører	en	god	diskussion	og	de	er	i	gang	med	noget	rigtig	fedt,	så	

skal	man	tænke;	okay	så	skipper	vi	lige	den	del.		

	

I:	Vi	har	en	antagelse	om	at	der	er	mange	forskellige	definitioner	af	ordet	motivation.	Vi	vil	gerne	

hære	 din	 fortolkning	 af	 det	 i	 forhold	 til	 din	 rolle	 som	 konsulent?	 Hvad	 du	 tænker	 om	 ordet	

motivation?		

	

Jamen	jeg	tænker	umiddelbart	at	det	der	er	motivationen	for	mig	er	at	gøre,	at	hjælpe	mennesker	

på	deres	udviklingsrejse	kan	man	sige.	Altså	udviklingsproces	så	det	er	det	jeg	brænder	for.	Det	er	

sådan	en	som	ham	der	som	sad	der	i	starten	og	synes	det	gik	for	hurtigt	og	bagefter	bare	sad	og	

delte	ud	af	det.	Så	kunne	give	folk	nogle	gode	redskaber	til	enten	at	starte	eller	komme	videre	på	

deres	egne	personlige	udviklingsrejser.	Det	at	blive	bedre	til	at	samarbejde	og	gøre	alle	de	ting	jeg	

sagde.	Hos	Infomedia	var	jeg	jo	inde	for	tre	år	siden	og	har	været	en	del	af	den	ledergruppe	som	
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Tue	 lavede	eksekveringsworkshop	for	og	der	var	det	 jo	 fedt	det	der	med	at	de	kom	og	bare	var	

sådan;	hvor	er	det	 fedt	og	 	 jeg	har	brugt	det	her	osv.	Så	 jeg	 tror	at	det	der	med	 ligesom	at	det	

rykker	for	folk	at	det	før	en	forskel	for	folk,	er	det	jeg	ser	som	motivationen.		

	

I:	Hvad	så	med	salgsdelen,	når	du	skal	sælge,	hvad	er	så	motivationen?	

	

Det	er	 jo	det	samme	 i	virkeligheden.	 Jeg	 tror	på	at	hvis	 jeg	kan	 få	solgt	De	7	Gode	vaner	 ind	 til	

dem,	så	hvis	de	gør	det,	så	ved	jeg	at	vi	kan	gøre	en	forskel	for	de	mennesker,	der	kommer	på	den	

workshop.	Det	er	 jo	et	meget	 fedt	citat	 fra	 John	Ewan	Jones;	We	sell	 them	what	they	want	and	

give	them	what	they	need.	Hvad	vil	de	gerne	have?	Bedre	resultater	på	bundlinjen.	Det	får	de	jo	

også	ud	af	et,	men	det	de	i	virkeligheden	har	brug	for	er	at	lære	sig	selv	bedre	at	kende	og	finde	ud	

af	hvordan	kan	man	samarbejde	og	have	mere	respekt	for	hinanden,	hvordan	kan	man	tænke	win-

win,	 hvordan	 kan	man	 kommunikere	 bedre	med	 hinanden	 osv.	 og	 når	 de	 kan	 det	 så	 er	 det	 jo	

fundamentet.	Det	tænker	 jeg	tit	over.	De	sidder	og	tror	de	har	brug	for	alt	muligt	og	det	er	 fint	

nok,	det	skal	vi	også	bare	lade	dem	tro	og	så	skal	vi	give	dem	det	de	har	brug	for.	Så	det	er	den	

samme	motivation.		

	

I:	 Har	 det	 været	 sådan	 altid	 eller	 kan	 du	mærke	 en	 udvikling	 i	 din	 erfaring?	Nu	 har	 du	 oplever	

meget	arbejdsmæssigt.	Har	din	motivation	skiftet?	Det	der	sådan	har	drevet	dig?		

	

Når	 jeg	sådan	tænker	tilbage	på	de	ting	 jeg	har	 lavet	så	 tror	 jeg	 ligesom	jeg	havde	det	sådan	at	

enten	så	handlede	det	om	at	jeg	skulle	gøre	en	forskel	for	andre	mennesker	eller	så	handlede	det	

om	at	jeg	skulle	blive	bedre	til	nogle	ting,	så	det	er	sådan	et	af	de	to.	Men	det	er	klart	at	det	rykker	

mest	 det	 der	med	at	man	 kan	mærke	andre,	 at	 de	er	 begejstret	 og	de	 kan	bruge	det	og	bliver	

glade	for	det.			

	

I:	Nu	nævner	du	ikke	noget	om	lønforhold.	Det	virker	ikke	som	noget	der	driver	dig,	men	har	det	

nogen	betydning	for	din	motivation?		
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Jeg	har	 fået	 forhandlet	mig	hen	 til	 en	ordning	 jeg	 er	 tilfreds	med	og	 så	 er	 det	noget	 andet	der	

trækker.	Skatten	tager	alligevel	2/3	del,	men	selvfølgelig	skal	det	være	okay	og	jeg	synes	jeg	har	

fundet	en	god	balance.		

	

I:	Hvad	med	kolleger	og	det	sociale?		

	

Ja,	det	betyder	selvfølgelig	rigtig	meget	at	være	en	del	af..	nu	tænker	jeg	mere	udad	ift.	kunderne	

osv.		

	

I:	Og	det	at	være	her?	Har	det	nogen	indvirkning	på	dig	?	Nu	har	du	været	i	store	virksomheder	og	

helt	små,	så	du	har	måske	noget	at	sammenligne	med.		

	

Ja,	helt	 sikkert,	nu	er	 jeg	 jo	 sådan	en	 social	 type,	 så	 jeg	er	mere	 til	 at	der	er	nogen.	 Jeg	 synes	 i	

virkeligheden	at	vi	er	her	meget	lidt	sammen	osv.	ift.	at.	Jeg	ville	foretrække	at	have	sådan	et	hus	

hvor	vi	var	der	og	så	var	ligesom	ude	frem	og	tilbage,	men	man	kommer	tilbage	til	basen.	Men	det	

giver	selvfølgelig	også	en	kæmpe	fleksibilitet	at	man	kan	arbejde	hjemmefra	og	folk	ikke	behøver	

bo	i	nærheden.	Så	på	den	måde	så	giver	det	god	mening	og	det	er	også	en	fed	fleksibilitet	for	mig	

at	jeg	ikke	behøver	at	køre	ind	selvom	jeg	kun	bor	herude	i	Rødovre	så	kan	man	stadig	bruge	40	

min	 i	 morgentrafik,	 så	 det	 er	 jo	 helt	 fint,	 men	 jeg	 synes	 det	 motivationsmæssige	 og	 det	 Sam	

arbejdsmæssige	der	synes	jeg	det	er	federe	at	vi	havde	en	base	hvor	vi	var	flere	der	var	hele	tiden.	

Så	det	betyder	noget.		

	

I:	Hvad	med	den	nye	lønmodel	der	kører	hvor	det	handler	mere	om	at	i	skal	samarbejde.	Kan	du	

mærke	at	det	gør	noget	for	dig?		

	

Ja,	det	synes	jeg.	Det	er	jo	også	en	del	af	den	model	som	jeg	et	eller	andet	sted	har...	nu	må	vi	se	

om	 det	 virker,	 men	 som	 jeg	 synes	 gav	 mere	 mening	 i	 stedet	 for	 at	 vi	 skulle	 konkurrere	 om	

kunderne.	Der	hvor	det	giver	mening	at	 vi	 kan	hjælpe	hinanden	og	vi	har	nole	kompetencer	da	

synes	jeg	da	vi	skal	bruge	det	og	så	skal	man	selvfølgelig	tænke	over	at	det	skal	give	mening	osv.	

Jeg	synes	ift.	når	man	sidder	ude	og	den	værdi	der	giver	at	være	to	og	have	4	øjne	på	og	kunne	
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supplere	hinanden	og	kunne	ligesom	høre	nu	tager	det	en	skæv	retning,	lad	os	lige	hive	det	ind	på	

sporet	igen,	Det	tror	jeg	er	alle	pengene	værd,	men	det	er	en	investering	for	K2	og	sige	at	nu	gør	vi	

tingene	på	en	anden	måde.	Men	jeg	tror	at	hvis	vi	skal	vækste	så	er	det	den	vej	vi	skal	gå,	så	for	

mig	er	det	fint.		

	

I:	Hvad	så	hvis	vi	skal	se	lidt	ud	i	fremtiden.	om	en	3	års	tid,	ser	du	stadig	her	eller	hvad	tænker	du?		

	

Umiddelbart	så	tænker	jeg	at	det	her	passer	mig	rigtig	godt	den	her	måde	at	arbejde	på.	Mit	håb	

er	at	der	kommer	til	at	være	 lidt	mere.	At	vi	 får	 flere	 incoming	calls.	Hvis	vi	kan	komme	derhen	

hvor	vi	er	den	virksomhed	 i	 folks	bevidsthed	som	vi	bør	være	eller	 som	vi	 i	 virkeligheden	er,	 så	

bliver	det	også	lidt	sjovere	for	så	kommer	der	flere	opgaver	af	sig	selv	og	vi	 ikke	skal	kæmpe	fra	

hus	til	hus	for	hver	eneste	opgave.	Det	er	den	store	opgave	der	ligger	foran.	Vi	skal	have	nogle	nye	

kompetencer	ind	i	hvert	fald.	Jeg	har	lige	snakket	med	Nete.	Det	kan	være	i	kender	til	den	verden	

med	praktik.	Der	er	mange	fra	mange	spændende	uddannelser.		

		

I:	Hvad	så	med	din	arbejdsrolle	vil	den	så	også	være	den	samme	om	tre	år	eller	vil	den	også	udvikle	

sig?	

	

Jamen	jeg	kunne	måske	godt	tænke	mig	bare	at	have	en	ekspertrolle	på	et	område,	hvis	det	var,	så	

det	var	 sådan	noget	 som	 Jan	 snakkede	om,	at	 specialisere	os	 lidt	mere.	Det	kunne	måske	være	

eksekvering	Det	synes	jeg	er	et	ret	fedt	område,	så	det.	Altså.	Det	er	i	hvert	fald.	Det	giver	mening	

for	rigtig	mange.	Det	behøver	du	ikke	have	købt	ind	i	De	7	Gode	Vaner	tankegangen.	Der	kan	du	

skabe	en	kulturforandring	nedefra	og	op	 i	organisationen	for	 folk	bliver	 tændte	på	den	måde	at	

arbejde	på.	Så	det	synes	jeg	kunne	være	fedt.		

	

I:	Så	du	er	her	om	endnu	om	3	år?	

	

Ja,	 det	 er	 jeg	 ret	 sikker	 på	 men	 who	 knows.	 Det	 kan	 også	 være	 der	 kommer	 noget	 vildt	

spændende..	noget	af	det	 jeg	 interessere	mig	meget	for	 i	 fritiden	er	hele	den	her	miljø	og	klima	

debat,	så	man	kan	sige	at	hvis	Sustainia	mandag	morgen	kom	og	sagde	vi	kan	godt	bruge	sådan	en	
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som	dig	 så	 vil	 jeg	 overveje	 det.	Det	 er	 fint	 nok	med	K2,	men	hvis	 der	 ikke	 er	 en	 planet	 som	vi	

tørskoet	kan	hoppe	rundt	på	om	30	år,	så	er	det	jo	meget	fedt	at	udvikle	mennesker,	men..			

	

I:	Det	virker	som	om	du	har	været	ret	god	til	at	mærke	efter	og	føle	om	du	kommer	videre	og	så	

rykke	på	det?	

	

Ja,	 det	 har	 jeg	 aldrig	 været	 bange	 for.	Det	 er	 noget	 af	 det	 jeg	 får	 kredit	 for	 i	 vennekredse	osv.	

Spring	ud	i	det!	Den	der	med	at	hvis	du	er	economical	independent	så	handler	det	ikke	om	at	have	

30	mil	 i	bank	bogen	men	det	handler	om	at	du	har	en	tyrker	tro	på	at	du	kan	sætte	mig	til	hvad	

som	helst.	 jeg	kunne	saftens	være	pædagog.	Jeg	kunne	være	skolelære.	Bare	se	at	de	der	unger	

bare	bliver	tændte	og	jeg	tænker	er	det	ikke	federe	at	arbejde	med	dem	i	stedet	for	de	der	ledere.	

Gør	noget	for	ungerne,	det	kunne	jeg	også	sagtens.	Det	er	super	fedt.	
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Transskriberet	interview	–	Tue,	K2	

Bilag	25	

I:	Vi	vil	bare	gerne	starte	med	at	vide	lidt	om	dig,	sådan	uddannelsesmæssigt	og	din	erfaring	inden	

du	kom	her?	

	

Jeg	 har	 en	 praktisk	 uddannelse	 som	 shippingmand,	 så	 jeg	 er	 uddannet	 hos	 noget	 der	 hedder	

fellowship.	Så	det	er	sådan	en	kort	uddannelse	,	der	dengang	jeg	tog	den,	var	bare	en	1	års.	handel	

og	kontor	og	så	læste	man	videre	og	læste	HH.		

Så	det	har	jeg.	En	praktisk	uddannelse.	Så	har	jeg	læst	en	del	af	de	her	HH	fag	på	aftensskole	så	har	

jeg	en	HD	i	organisation	og	ledelse.	Udover	det	har	jeg	taget	sådan	nogle	alternative	uddannelser	

som	NNP,	coaching	uddannelse	for	coaching	University	i	London.		

	

Så	 har	 jeg	 været	 ansat	 i	 Tyskland	 i	 en	 del	 år	 i	 shipping	 branchen.	 jeg	 har	 været	 ansat	 i	 en	

virksomhed	der	hedder	DSV.	Som	speditør,	som	sælger.	Så	tog	jeg	de	her	spring	et	helt	andet	sted	

hen	i	en	handelsvirksomhed,	der	solgt	persienner.	Så	det	tidligere	Østtyskland.	Så	opbyggede	jeg	

et	marked	dernede	for	den	virksomhed.		

Så	kom	jeg	til	IBM	og	var	i	IBM	i	10	år	som	sælger	først,	og	så	en	del	af	IBM’s	nordiske	ledergruppe.	

og	så	sluttede	jeg	af	med	at	være	en	del	af	IBM’s	konsulentafdeling.		

	

Så	har	jeg	været	i	PA	Consulting.	som	er	en	konsulentvirksomhed.	Engelsk	baseret.		

	

Så	har	jeg	været	selvstændig	i	nogle	år.	Og	så	har	jeg	været	næsten	10	år	i	F.C.		

	

I:	Hvad	lavede	du	som	selvstændig?	

	

Organisationsudvikling.	Det	samme	som	vi	laver	her.	Bare	for	mine	egne	koncepter.		

	

I:	Hvordan	ser	en	typisk	hverdag	ud	i	den	stilling	du	har	nu?	
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Her	hos	os	er	det	jo	en	kombination	af	at	sælge	og	levere.	Så	en	typisk	uge,	vil	jeg	næsten	hellere	

sige	for	mig	er,	det	er	to	dage	på	kontoret	med	salg	og	så	er	det	tre	dages	levering.	Så	3/5	levering,	

2/5	salg,	administration	og	ledelse.		

	

I:	Har	du	lavet	det	samme	i	F.C	i	alle	ti	år,	eller	har	det	udviklet	sig?	

	

Jeg	har	altid	både	solgt	og	leveret.	Vi	har	ændret	lidt	af	vægtningen	hen	af	vejen.		

	

I:	Nu	har	du	prøvet	at	være	konsulent	også	 inden	du	kom	hertil.	Er	det	et	bevidst	ønske	du	har	

haft,	eller	er	det	bare	sådan	sket?		

	

Det	er	en	bevidst	udvikling.	Startede	egentlig	tilbage	i	96,	da	jeg	læste	7	gode	vaner,	og	den	gav	

mig	 lyst	 til	 at	 arbejde	 med	 mennesker.	 Så	 det	 er	 klart	 det	 ligger	 lidt	 at	 være	 en	 del	 af	 min	

karrierevej.	Så	interessen	inden	for	det	at	udvikle	mennesker	og	organisationer	gjorde	egentlig	at	

jeg	 lavede	et	karriereskifte	 fra	den	salgsorienterede	del	 til	den	konsulentorienterede	del.	Så	det	

var	et	bevidst	valg.	En	bevidst	ændring.		

	

I:	Hvad	så	i	forhold	til	du	arbejde	i	PA	Consulting,	til	F.C.	var	der	forskel?	

	

PA	Consulting	er	et	mere	hardcore	konsulent	virksomhed,	større	konsulentvirksomhed.	Så	typisk	

projekter,	 der	 er	 meget	 større.	 Der	 er	 nogle	 andre	 grundlæggende	 målsætninger	 for	 PA	

Consulting.	Det	er	 i	virkeligheden	at	 få	solgt	så	mange	konsulenter	 ind	som	muligt.	Så	det	gjaldt	

om	,	jeg	var	managing	konsultant.	Så	det	gjaldt	om	at	få	så	mange	ind,	Sørge	for	at	folk	ikke	sad	på	

bænken.	Få	dem	sneget	ind	i	projekterne.	Så	kunderne	betalte	for	dem.	

	

I	virkeligheden	en	filosofi,	som	jeg	ikke	bryder	mig	særlig	meget	om.	Selvfølgelig	gælder	det	også	

her	om	at	få	solgt	vores	ressourcer	her,	men	det	er	mere	om	at	hjælpe	kunden.	Der	er	mere	fokus	

på	 at	 hjælpe	 kunden	 og	 der	 er	 mere	 fokus	 på	 at	 få	 gjort	 kunden	 selvkørende.	 Så	 der	 er	 to	

forskellige	måder.	Vi	er	lidt	anderledes	konsulentfirma	end	andre.	Vi	er	lidt	en	kombination	af	en	

træningsvirksomhed	og	en	konsulentvirksomhed.	Og	der	er	ikke	så	meget	træning	i	PA	og	nogen	
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andre.	McKinsey	har	heller	ikke	træning.	Det	er	mere,	ren	consulting.	Så	hos	dem	er	det	meget	et	

billede	på	hours.	Så	hos	dem	drejer	det	sig	simpelthen	bare	om	at	fakturere	timer.		

	

I:	Hvor	her	vil	i	gerne	hjælpe	nogle	mennesker?	

	

Ja	der	er	kurser	og	materialer.	Der	er	selvfølgelig	også	timer	i	det,	men	faktureringsgraden	er	ret	

vigtig	 i	 PA	 consulting.	 Ligger	 med	 en	 faktureringsgrad	 på	 80	 til	 90	 %	 ,	 skal	 konsulenterne	

faktureres.	 80	 til	 90	 %	 af	 deres	 tid	 skal	 simpelthen	 på	 faktura.	 Det	 minder	 lidt	 om	 revisor	

forretning.		

Det	 har	 vi	 ikke	 så	 meget	 her.	 vi	 har	 det	 lidt	 på,	 nu	 kommer	 det	 internt,	 på	 48,	 det	 her	 med	

eksekvere	og	strategi.	Det	minder	mere	om	consulting	end	vores	andre	produkter.		

	

I:	Vi	har	en	antagelse	om	at	der	er	flere	forskellige	roller	i	konsulentarbejdet.	Kan	du	gå	lidt	mere	i	

dybden	med	de	to,	hvad	det	indebærer?	

	

Jamen	jeg	har	jo	flere	roller,	fordi	jeg	er	en	del	af	ledergruppen.	Levering	hos	os	er,	ude	at	stå	på	

gulvet	 og	 undervise.	 Eller	 formidle	 vil	 jeg	 hellere	 sige.	 Sørge	 for	 at	 få	 viden	ud	 som	 folk	 så	 kan	

bruge	i	deres	dagligdag.	Så	det	er	hovedparten	i	det	at	være	konsulent	her	hos	os.	Der	er	en	lille	

smule	 forberedelse	 ikke	 så	 meget,	 for	 vi	 har	 standardkoncepter.	 Så	 kan	 der	 også	 være	 noget	

opfølgning,	så	man	holder	processen	i	gang.		

	

Salgsarbejdet	er	typisk	iskold	kanvas.	Sørge	for	at	prøve	at	få	gang	i	sit	netværk,	ringe	op	til	folk,	

lave	kampagner,	få	opportunities	ind	i	din	pepeline.	Meget	traditionelt	salgsarbejde.		

	

Så	 er	 der	 selvfølgelig	 andre	 roller	 som	 jeg	 bl.a.	 har	 .	 sørge	 for	 at	 udvikle	 strategi.	 Den	 digitale	

strategi	sidder	jeg	i	spidsen	for.	Sørge	for	andre.	I	virkeligheden	som	partner	er	der	lidt	flere	roller.	

Der	er	en	masse	ting	der	skal	gøres.	Vi	er	en	lille	virksomhed,	så	der	er	du	nødt	til	at	tage	fat	i	det	

hele	ikke.	Så	er	der	en	hjemmeside,	så	er	der	lige	nogle	materialer	der	skal	oversættes,	så	er	der	

lige	en	bog,	der	skal	skrives.	Så	på	den	måde	er	der	mange	roller.		

Så	er	der	lige	et	sales	force	system	som	skal	op	at	køre.	der	er	en	masse	ting.		
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I:	Det	passer	dig	rigtig	godt,	at	der	er	mange	forskellige?		

	

Det	 tror	 jeg	 faktisk	 passer	 mig	 ret	 godt,	 fordi	 jeg	 er	 øjensynlig	 entreprenant.	 God	 til	 at	 sætte	

mange	ting	i	gang,	ikke	nødvendigvis	god	til	at	få	dem	afsluttet.		

	

I:	Er	der	en	af	rollerne	du	foretrækker?	

	

ja,	jeg	har	det	bedst	når	jeg	står	ude	hos	kunderne	og	leverer.		

	

I:	Hvad	grunder	det?	

	

Jeg	tror	det	er	min	indre	motivation.	Grundlæggende	det	her	med	at	forandre	mennesker.	jeg	er	

ikke	 sælgertype.	 Det	 siger	mig	 ikke,	 at	 ringe	 iskoldt	 op	 til	 folk	 og	 prøve	 at	 prakke	 dem	 noget	 i	

halsen.	 Jeg	vil	hellere	relationsbygge.	Så	 jeg	tror	det	er	den	der	menneske	 interaktion,	der	giver	

mig	energien	og	motivationen.		

	

I:	Hvis	vi	så	går	over	til	motivationsdelen,	så	antager	vi	at	der	er	mange	forskellige	definitioner	af	

motivation.	I	forhold	til	din	rolle	som	du	har	her,	hvad	forstår	du	så	ved	ordet	motivation?	

	

Det	er	et	godt	spørgsmål.	Motivation	for	mig	som	person	er	personligt	at	jeg	står	op	om	morgenen	

og	tænker,	fed	dag.	Det	glæder	jeg	mig	til	det	her.	De	dage	hvor	jeg	står	op	og	tænker	(himler	med	

øjnene),	det	er	motivationen.	Hvis	jeg	har	for	mange	af	dem,	så	ved	jeg	at	jeg	skal	reagere.		

	

I:	Det	er	måske	det	du	har	gjort	i	nogle	af	de	andre	jobs?	

	

Ja,	det	har	jeg	gjort	i	de	andre	jobs.	Jeg	har	også	gjort	det	her.	Der	har	har	vi	også	ændre	balancen	

i	levering	og	salg.	Og	det	er	simpelthen	fordi	jeg	mærker	efter	og	tænker	det	gider	jeg	ikke.		

	

I:	Du	har	faktisk	også	gjort	noget	ved	det	når	du	har	kunne	mærke,	nu	har	du	ikke	lyst	mere?	
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Ja	

	

I:	Er	der	andre	ting	du	forbinder	med	motivation	udover	du	gerne	vil	gå	på	arbejde	når	du	vågner	

om	morgenen?	

	

ja,	motivation	er	det	og	gå	på	arbejde	og	levere	noget.	motivation	er	også	kollegaer.	det	miljø	man	

arbejder	i.	Motivation	er	for	mig	også	indflydelse.	Jeg	har	indflydelse	på	det	miljø	jeg	arbejder	i.		

	

I:	Det	får	du	også	idet	du	er	leder	her?	

	

Ja,	 og	medejer.	 jeg	 kan	 være	med	 til	 at	 tage	beslutningerne.	Hvorimod	da	 jeg	 var	 i	 IBM	og	PA.	

selvfølgelig	 har	 du	 noget	 indflydelse.	Men	 indflydelsen	 er	 signifikant	 større	 her.	 Så	 det	 at	 have	

indflydelse	og	være	med	til	at	tage	beslutning	er	også	motivationsfaktor	for	mig.		

	

I:	Hvad	med	sådan	noget	som	udvikling,	at	du	udvikler	dig?	

	

Ja,	som	menneske	,	ja.	men	spørgsmålet	er	hvor	udviklingen	kommer	fra.	Om	den	er	i	jobbet,	eller	

om	den	er	personlig.	Den	kan	jo	være	to	ting.	Men	jeg	ved	jeg	udvikler	mig	hver	dag.	men	det	er	

ikke	nødvendigvis	for	koncepter.	men	det	er	jo	min	interaktion	med	mennesker.	og	min	refleksion	

over	det.	og	det	er	det	jeg	tror	der	gør,	at	jeg	udvikler	mig	som	menneske.	De	her	karrieremæssige	

udviklingsmuligheder	er	der	ikke	nødvendigvis	så	meget	her,	vi	er	sådan	en	lille	virksomhed.	Nu	vil	

jeg	over	i	den	anden	afdeling.	Så	på	den	måde,	selvfølgelige	er	der	noget	udvikling	i	kraft	af	at	jeg	

prøver	at	udvikle	virksomheden.		

	

I:	Men	ellers	så	er	det	mere	indre	udvikling.	?	

	

Ja	det	er	det.		

	

I:	Hvad	med	sådan	noget	som	lønforhold.	Hvad	betydning	har	det?	
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For	mig	er	det	vedligeholdelses	faktor.	Den	skal	være	i	orden	men	det	er	ikke	det	der	driver	mig.		

	

I:	Så	ellers	hvis	tallene	er	som	du	synes	de	skal	være,	retfærdige	osv.	?	

	

Ja,	jeg	er	ikke	drevet	af	penge.	De	er	rare	at	have,	jeg	kunne	også	bo	på	en	sten	hvis	det	var,	hvis	

det	var	det	jeg	ville.	Det	betyder	ikke	så	meget	for	mig.	Men	det	er	meget	fedt	at	kunne	tage	på	

skiferie.	Jeg	kan	godt	undvære	det.		

	

Men	den	skal	være	retfærdig	og	den	skal	være	i	orden.		

	

I:	hvis	vi	så	ser	tre	år	ud	i	fremtiden.	hvad	er	så	drømmescenariet	i	forhold	til	arbejde?	

	

Jamen	 jeg	 ser	 tre	 år	 ud	 i	 fremtiden.	 Der	 må	 det	 stadig	 gerne	 være	 sådan	 at	 jeg	 står	 op	 hver	

morgen.	Fedt	jeg	har	noget	indflydelse	jeg	gør	en	forskel	for	nogle	mennesker	jeg	hjælper	nogen	

mennesker	med	 at	 have	 et	 federe	 liv.	 Jeg	 vil	 også	 håbe	 at	 vi	 om	 tre	 år	 har	 vi	 skabt	 en	 større	

virksomhed	her.	i	kraft	af	at	det	jo	også	hjælper	en	masse	andre	mennesker.	Til	at	have	et	job	og	

til	at	tjene	nogle	penge	og	til	at	gøre	nogle	ting	de	gerne	vil.	Så	det	håber	jeg	på,	at	vi	er	der,	hvor	

vi	har	brudt	med	den	her	lydmur,	vi	har	kæmpe	med	i	rigtig	rigtig	mange	år.		

	

I:	Hvad	med	de	arbejdsopgaver.	Vil	det	være	ok	hvis	det	er	de	samme	eller	skal	de	også	have	en	

udvikling?	

	

Jeg	synes	det	ville	være	fedt	hvis	vi	var	lidt	større	så	vi	kunne	specialiserer	os	lidt	mere	i	de	ting	i	

det	vi	gør.	Og	de	mere	ledelsesmæssige	ting.	Så	jeg	er	nødvendigvis	ikke	skal	stå	lige	så	meget	på	

gulvet	men	 kunne	 bruge	 noget	mere	 tid	 på	 at	 udvikle	 forretningen	 og	menneskene.	 Det	 er	 et	

svært	når	man	sidder	på	hotel	i	Billund	f.eks.	Så	jeg	håber	vi	vokser	lidt,	så	vi	får	flere	ressourcer.	

Så	der	bliver	mere	tid	til	udviklingsarbejdet,	for	virksomheden.		

Det	 er	 sindssygt	 svært,	 med	 mindre	 man	 pludselig	 synes	 det	 er	 ligegyldigt	 med	 familie	 og	 alt	

muligt	andet.	Så	kunne	jeg	sagtens.	Men	det	er	jo	også	en	prioritering.		
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I:	Var	der	ikke	et	kæmpe	skift	fra	shipping	og	til	konsulent	i	forhold	til	lige	pludselig	er	nogle	færre	

rammer?	Hvordan	var	det	at	gå	fra	en	fast	hverdag	til	bare	selv	at	skulle	skabe	din?	

	

Det	 var	 en	 glidende	overgang,	 fordi	 jeg	 gik	 jo	 fra	 shipping,	 hvor	 operationel	 shipping	 hvor	man	

sidder	og	kunderne	ringer,	jeg	skal	der	hen	og	buge	den	her	container.	Så	meget	med	at	sidde	på	

sin	 pind	 fra	 halv	 ni	 til	 halv	 fem.	 I	 shipping	 branchen	 er	 det	 så	 noget	 længere.	 Men	 den	 faste	

hverdag.	Så	blev	 jeg	 jo	sælger.	Fra	det	tidspunkt	hvor	 jeg	var	bundet	til	skrivebordet,	var	det	en	

glidende	 overgang	 til	 at	 du	 selv	 skal	 drive	 tingene.	 Og	 selv	 være	 opsøgende.	 Der	 er	 mere	

fleksibilitet.	Hen	til	IBM	som	stadig	var	sælger	og	så	til	konsulentafdelingen	efterfølgende.		

	

Jeg	kan	godt	savne	det	der,	jeg	skal	være	der	halv	ni	og	jeg	går	hjem	kl.	16.30.	Det	har	du	ikke	som	

konsulent.	Nu	er	klokken	15	tager	jeg	til	Billund.	Så	min	aften	sidder	jeg	på	hotel	og	jeg	skal	stå	og	

være	klar	kl.	8	i	morgen	for	deltagerne	kommer	kl.	9.	Jeg	kan	ikke	gå	nogen	steder	i	løbet	af	dagen.	

Jeg	er	ligesom	på	i	8	timer.	Selv	i	pauserne.	Så	skal	der	lige	stilles	spørgsmål.		

	

Og	så	efterfølgende	starter	alt	det	andet	arbejde	jeg	i	virkeligheden	har	og	så	om	aftenen	kan	det	

være	opgaver	på	computeren	eller	andet,	men	det	kan	også	være	tanker	og	spekulationer.	Så	det	

er	i	virkeligheden	et	24	timers	job.		

	

I:	Hvad	er	det	så	der	gør	at	du	alligevel	vælger	det,	fremfor	det	andet?	

		

Men	det	er	vel	den	her	udvikling	i	at	få	mig	som	person	og	som	virksomhed.	Det	er	jo	spændende.	

Det	er	jo	den	indre	motivation.		

Men	nogen	gange	kan	jeg	da	godt	savne,	min	kæreste	Lise	er	sygeplejeske,	i	en	lægepraksis	eller	

kl.	15.	Hun	sidder	ikke	og	tænker	på,	om	hun	slår	ham	der	ihjel,	med	et	eller	andet.	Så	har	hun	fri.	

Og	så	møder	hun	næste	morgen.		

	

I:	Så	kan	i	virkelig	se	kontrasten?	
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Sindssygt	stor	kontrast.	Det	er	forskellen	på	den	her	branche	og	f.eks.	shipping	branchen.		

	

	

I:	Vi	oplever	at	mange	fortælle	at	det	betyder	meget	for	dem	at	de	har	friheden.	Så	kan	det	godt	

være	du	arbejder	jo	nok	flere	timer	end	Lise	gør,	kan	godt	være	de	skal	arbejde	60	timer,	men	de	

kan	selv	planlægge?	

	

Man	kan	sige,	hvad	frihed	egentlig	er,	grundlæggende	.	Til	gengæld	kan	jeg	ligesom	i	dag,	afleverer	

bilen.	 Jeg	 kan	også	blive	hjemme	en	dag.	Det	 kan	 Lise	 ligesom	 ikke.	Hun	kan	 ligesom	 ikke	blive	

siddende	hjemme,	nå	jamen	så	må	patienterne	blive	vaccineret	her	i	dag.	Så	den	frihed	er	jo	også	

super	fed.	Det	er	den	her	balance,	som	kan	være,	hvis	man	kunne	finde	en	kombination	af	de	to,	

så	 ville	 det	 være	 super	 fedt.	 Men	 friheden	 betyder	 også	 en	 del.	 Og	 specielt	 når	 jeg	 er	 i	 den	

situation	jeg	er	i,	for	er	der	noget	jeg	ikke	bryder	mig	om,	så	må	jeg	jo	bare	lave	det	om	

	

I:	Det	er	også	en	anden	ting.	du	nævner	det	også	I	dag.	Lige	så	snart	jeg	er	stødt	mod	en	mur	det	

er	som	regel	folk	som	har	erfaring	som	konsulenter	der	siger	det	her.	Men	så	har	de	været	sådan	

ret	gode	til	ligesom	at	skifte	spor.		

	

nogen	der	vælger	at	coache	sig	selv	ud	af	virksomheden.	Begynder	at	kigge	sig	selv	om	efter	noget	

andet	fordi	der	er	et	mismatch.		

	

For	PA	og	mig	var	det	værdigrundlaget,	der	ikke	stemte	overens.		

	

I:	Begyndte	du	at	kigge	efter	noget	andet?	

	

Nej	jeg	gik	faktisk	til	min	chef,	for	de	havde	headhuntet	mig	ud	af	et	ret	fedt	jo	i	IBM,	og	en	del	af	

IBM’s	karriereudviklingsplan,	så	jeg	blev	headhuntet	ud	af	det.	Og	man	fed	hyre.	Så	gik	jeg	til	min	

chef	og	sagde,	prøv	at	hør,	det	funker	bare	ikke.	Og	vi	to	har	50	5	ansvar	hver.	Hvordan	løser	vi	det	

her.	 Fordi	 jeg	 har	 det	 ikke	 godt	 her,	 og	 jeg	 skal	 ikke	 være	 her.	 Så	 fik	 jeg	 faktisk	 et	 halvt	 års	

aftrædelsesordning	fordi	han	kunne	godt	se	at	han	havde	totalt	oversolgt	jobbet	til	mig.	Så	hans	
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integritet	var	heldigvis	så	høj,	så	lad	os	finde	en	aftale.	Så	tror	jeg	var	der	en	måned	mere	og	så	fik	

jeg	 fem	måneder	med	 fuld	 løn.	Der	vidste	 jeg	godt	at	 jeg	ville	 lave	min	egen	virksomhed.	Sidde	

derhjemme	og	lave	koncepter.		

	

I:	Der	havde	du	ikke	lyst	til	at	gå	tilbage	til	din	gode	stilling	

	

Nej	for	der	var	jeg	ligesom	kommet	ud	af	det	der	konsulentspor.	Nu	skulle	jeg	prøve	det	af.		

	

I:	 Nu	 ved	 jeg	 godt	 du	 siger	 løn	 ikke	 driver	 dig,	 men	 du	må	 alligevel	 have	måtte	 gå	 ned	 for	 at	

arbejde	her?	

	

Jeg	havde	jo	en	mellemperiode	med	min	egen	virksomhed,	den	mellemperiode	der	var	der	rigtig	

gode	konjunkturer	i	erhvervslivet.	Så	der	tjente	jeg	faktisk	rigtig	gode	penge	selv.		

	

Og	så	var	det	jo	en	glidende	overgang	til	F.C.	i	kraft	af	at	starten	var	A.P	‘er,	så	der	kunne	jeg	selv	

styre	min	indtjening.		

	

I:	Du	gik	jo	fra	en	fast	løn	og	ikke	rigtig	vide,	tænkte	du	over	det?	

	

Det	 tænkte	 jeg	 ikke	 over.	 Så	meget	 tænker	 jeg	 ikke	 over	 penge.	 Jeg	 havde	 jo	 den	 her	 golden	

opportunity,	jeg	må	prøve	det	af.	Jeg	har	det	sådan.	Jeg	skal	sgu	nok	finde	et	job,	hvis	det	her	ikke	

virker	eller	det	andet	ikke	virker	så	kan	jeg	er	tro	mod	mig	selv.	jeg	har	altid	fundet	en	vej.	Det	tror	

jeg	på	at	jeg	gør.	Og	så	er	jeg	jo	en	gammel	mand	så	jeg	har	jo	lidt	på	kistebunden,	hus	der	kunne	

sælges		

	

I:	Så	du	så	egentlig	bare	mere	muligheder	end	forhindringer?	

	

Ja,	det	er	nok	grundlæggende	for	mig.	Jeg	bekymrer	mig	sgu	ikke	så	meget,	ikke	over	det.	Det	kan	

være	der	er	andre	ting	med	mine	børn,	men	ikke	over	penge.	Det	er	gået	meget	godt.	Selvfølgelig	

jeg	tjener	signifikant	mindre	end	jeg	gjorde	i	PA	og	i	IBM.	Hvis	jeg	var	blevet	i	IBM,	der	kunne	jeg	
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bare	 have	 sat	min	 karriere	 på	 cruisecontrol	 og	 bare	 sidde	 og	 høstede	 rigtig	mange	 penge	 hver	

måned.	Men	det	var	ikke	så	vigtigt	for	mig	og	er	ikke	så	vigtigt	for	mig.		

	

I:	Så	havde	du	måske	ikke	haft	den	samme	indre	værdi	end	her?	

	

Nej,	her	er	det	noget	andet	der	driver	mig.		

	

I:	 Nu	 sagde	 du	 det	 her	med	 at	 du	 læste	 bogen,	 gjorde	 det	 et	 eller	 andet	 ved	 dig,	 i	 forhold	 til	

udvikling	af	ens	personlighed?		

	

Ja,	det	var,	vi	fik	den	i	øvrigt	på	Handelsskolen	i	organisation	og	ledelse.	Det,	den	bog	gjorde	ved	

mig	var	at	den	gjorde	mig	opmærksom	på	nogle	indre	værdier	jeg	havde,	fremfor	de	ydre	værdier.	

Og	det	var	så	det	der	gjorde	at	 jeg	ændrede	retning.	Begravelsesøvelsen	var	det	der	gjorde	den	

signifikante	forskel.	i	virkelighed	også	på	den	indre	motivation.	På	det	tidspunkt,	hvis	jeg	har	min	

egen	konsulentvirksomhed,	 så	behøver	 jeg	 ikke	være	nogen	steder.	 Så	 jeg	var	 faktisk	 ret	meget	

hjemme.	Når	mine	drenge	kom	hjem	fra	skole.	Havde	gode	projekter	bl.a.	for	DSV.	hvor	jeg	kunne	

lave	forberedelse	derhjemme,	og	få	penge	for	det.	Så	smilet	er,	Sebastian	kom	hjem	på	cykel,	var	

meget	vigtigere	for	mig.		

	

I:	Der	kan	man	virkelig	snakke	om	frihed.		

	

Fuldstændig.	
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Transskriberet	interview	–	Rosa,	K2	

Bilag	26	

I:	Vi	vil	egentlig	godt	lige	starte	med	at	høre	lidt	om	dig?	Hvordan	er	din	erfaring	osv.	

	

Hvor	 lang	 tid	 kan	 vi	 bruge	 på	 det	 ?	 Mit	 arbejdsliv	 i	 overskrifter	 er	 salg,	 marketing	 og	

forretningsudvikling	og	ledelse	i	forskellige	danske	medievirksomheder	vil	jeg	sige.	Før	det	her	har	

jeg	boet	i	udlandet	i	et	par	år.		

	

I:	Var	det	lige	efter	endt	studie	eller?	

	

Nej,	vi	har	været	på	jordomrejse	og	så	handelsskole,	jordomrejse,	handelsakademi,	så	startede	jeg	

hos	konsulent.	Mit	allerførste	job	var	konsulentjob	kan	du	godt	sige	hvor	jeg	endte	med	at	være	

den	eneste	konsulent	i	Jylland.	Vi	var	4	der	var	ude	og	jeg	var	så	i	Aarhus	og	endte	så	med	at	være	

den	eneste	der	efter	5	måneder	fordi	de	andre	ikke	ville	alligevel.	Og	så...	ja,	det	var	så	starten	på	

mediebranchen.	 Derefter	 kom	 jeg	 så	 tilbage	 til	 Asien,	 for	 jeg	 ville	 gerne	 bo	 et	 sted	 hvor	 solen	

skinnede	 hver	 dag.	 Endte	 så	 med	 at	 bo	 i	 Vietnam	 et	 år,	 hvor	 jeg	 arbejdede	 i	 et	 firma	 der	

eksporterede	havemøbler	og	keramikkrukker,	og	derfra	kom	jeg	til	Bangkok	hvor	jeg	var	med	til	at	

arrangere	en	2,5	dages	konference	for	asiatiske	forretningsfolk	hvor	Stephen	Covey	blev	fløjet	ind	

og	Michael	Porter.	Hans	kuffert	har	 jeg	båret	ned	fra	hans	hotelværelse.	Jeg	købte	så	De	/	gode	

Vaner	dengang,	jeg	anede	ikke	hvem	han	var,	men	tænkte	han	kan	noget.	Jeg	var	været	fan	af	De	

7	Gode	Vaner	lige	siden.	Det	er	20	år	nu	for	det	var	tilbage	i	96.		

	

I:	Så	det	var	dit	første	kendskab	til...	

	

Til	De	7	Gode	Vaner,	ja.	Så	kom	jeg	tilbage	til	Danmark	troede	egentlig	jeg	skulle	tilbage	til	Asien,	

men	havde	ikke	været	hjemme	i	halvandet	år	og	tænkte	at	jeg	hellere	måtte	komme	hjem	og	hilse	

op.	Havde	en	aftale	med	at	mødes	med	en	pige	her	i	København	som	jeg	havde	mødt	i	Vietnam.	

Jeg	er	fra	Nordjylland	oprindeligt	og	inden	jeg	kom	fra	København	havde	jeg	fået	et	job	herovre	og	

tænkte;	nå,	så	skal	jeg	jo	også	finde	et	sted	at	bo.	Det	var	i	96	og	så	har	jeg	været	her	siden.	Derfra	

så	 til	 forskellige	 mediejobs.	 Altså	 det	 her	 med,	 hvor	 startede	 jeg	 nu...	 Jeg	 startede	 på	 et	 lille	
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mediebureau	og	så	SOL.	Da	internettet	blev	moderne	var	jeg	med	til	at	starte	Scandinavian	Online	

op	

	

I:	Var	det	så	al	sammen	meget	salg?	

	

Ja,	 salg.	 der	 var	 jeg	 mediekonsulent.	 Der	 var	 jeg	 ansvarlig	 for	 salg.	 Var	 salgsleder	 i	 SOL	 og	

salgsleder	i	metropol	online	som	er	berlinskes	digitale	division.	Og	så	læste	jeg	en	MBA	mens	jeg	

var	der	og	efter	MBA'en	så	ville	jeg	jo	gerne	bruge	den	og	det	passede	med	den	nye	direktør.	Så	

blev	 jeg	ansat	som	forretningsudvikler/direktionsassistent,	og	det	var	så	alt	 for	 internt.	 Jeg	er	 jo	

vant	til	at	være	udad	med	en	masse	kunder	og	kontakter.	Så	skulle	jeg	sidde	og	lave	rapporter	og	

det	var	 jo	det	 jeg	ville	 fordi	 jeg	gerne	ville	bruge	min	MBA.	Så	kunne	 jeg	 ikke	 lide	direktøren	og	

blev	gravid	og	så	tænkte	jeg	at	fint	jeg	finder	noget	andet.	Så	kom	jeg	til	TV2	og	det	var	en	kombi	

af	at	 jeg	 ikke	ville	have	 lederansvar	fordi	 jeg	havde	to	små	børn	og	 jeg	tænkte	at	nu	må	jeg	 lige	

koncentrere	 mig	 om	 noget	 andet,	 så	 det	 var	 salg	 og	 så	 var	 jeg	 ansvarlige	 for	 det	 de	 kaldte	

medie/marketing	dengang.	 Jeg	har	bl.a.	udgivet	Frederik	og	Marrys	bryllup	på	VHS	og	DVD.	Det	

har	 jeg	 været	med	 til	 at	 arrangere.	Og	 et	 sportsleksikon	med	 TV2	 Sport,	 sådan	 var	 det	med	 at	

udnytte	de	sekundære	retninger	og	udgive	forskellige	boligprogrammer.	Derfra	valgte	jeg	at	blive	

selvstændig	i	2004	og	det	eneste	jeg	vidste	var	at	det	skulle	være	noget	andet	end	det	jeg	havde	

lavet	indtil	nu	og	jeg	kunne	godt	tænke	mig	at	det	var	noget	HR.	Jeg	vidste	ikke	helt	hvad	og	vidste	

nok	 heller	 ikke	 helt	 hvad	 HR	 betød	 dengang.	 Jeg	 kom	 ret	 hurtigt	 til	 at	 samarbejde	 med	 et	

konsulenthus	i	Kolding.	Så	startede	jeg	hurtigt	ud	med	at	rekruttere	og	tænkte	det	kan	jeg	sagtens	

finde	ud	af.	Jeg	synes	det	var	sjovt	at	møde	en	masse	nye	mennesker	så	jeg	rekrutterede	både	i	

ind	og	udlandet	i	to-tre	år.	Sideløbende	med	det	åbnede	jeg	en	tarmskyldningsklinik	sammen	med	

to	andre.	Jeg	har	altid	haft	det	der	entreprenør	gen.	Ikke	at	jeg	altid	har	haft	en	drøm	om	at	blive	

tarmskylder,	men	jeg	kunne	se	ideen	om	at	vi	lavede	det	som	forretningsudvikling.	Jeg	synes	det	

var	spændende	og	så	sammen	med	et	franchisekoncept.	Og	så	efter	halvandet	år	så	var	vi	alligevel	

ikke	enige	om	i	hvilken	retning	det	skulle	tage,	så	valgte	 jeg	at	gå	ud.	Men	min	rolle	 i	det	var	at	

skulle	coache	de	her	franchisetagere.	Så	kom	jeg	 ind	på	coaching	sporet	og	så	tænkte	 jeg	at	det	

var	det	jeg	skulle	og	så	tog	jeg	en	coachinguddannelse.	Og	så	blev	...	Så	droslede	jeg	mere	ned	på	

rekruttering	 og	 mere	 ind	 på	 1-1	 coaching	 og	 facilitering	 og	 så	 har	 jeg	 altid	 været	 tiltrukket	 af	
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opstartsvirksomheder	 og	 synes	 det	 er	 skide	 spændende	 fordi	 alle	 de	 der	 virksomheder	 jeg	 var	

ansat	i	havde	altid	noget	med	opstart	eller	alt	havde	noget	med	at	begynde,	at	gøre.	Så	der	har	jeg	

også	masser	af	erfaring.	Så	kørte	jeg	i	mange	år	to	spor	hvor	det	ene	var	coaching	og	facilitering	og	

udviklingsprocesser.	 Det	 andet	 var	 konsulent	 hvor	 jeg	 solgte	 mig	 ind	 i	 små	 og	 mellemstore	

virksomheder	fordi	jeg	kan	alt	med	strategi.	Jeg	kan	facilitere	strategi	workshops	for	ledelsen	til	at	

få	lavet	noget	salg	og	noget	marketing	og	jeg	har	altid	synes	det	har	været	sjovt	at	være	med	i	alle	

processer.	Jeg	er	ikke	kun	til	teori.	Jeg	vil	også	gerne	se	det	ske	i	virkeligheden.	Øhm,	indtil	2013	så	

opdagede	jeg	at	K2	var	i	Danmark	som	jeg	ikke	vidste.	Så	tænkte	jeg	at	det	skal	jeg	være	en	del	af.	

Så	 kontaktede	 jeg	 dem	og	 spurgte	 hvordan	 bliver	 jeg	 en	 del	 af	 det.	 Så	 de	 sidste	 par	 år	 har	 jeg	

fokuseret	meget	på	det,	måske	også	for	meget	ift.	mit	eget	program.		

	

I:	Så	du	har	sideløbende	stadigvæk	din...	

	

Ja,	jeg	har	stadigvæk	min	egen	forretning	ved	siden	af.		

	

I:	Har	du	altid..	nu	har	du	haft	mange	forskellige	job	som	har	indeholdt	at	være	konsulent.	Har	du	

altid	ville	være	det?		

	

I	mit	allerførste	job	der	fik	 jeg	en	mobil	og	en	computer	udleveret	og	en	telefon	og	så	skulle	 jeg	

egentlig	 bare	 selv	 finde	ud	 af	 det,	 ikke.	 Jeg	 elsker	den	 frihed.	Og	det	 er	 der	nogle	der	 ikke	 kan	

trives	 i,	 men	 at	 det	 at	 jeg	 selv	 kan.	 Jeg	 har	 altid	 haft	 høj	 selvdisciplin	 så	 det	 har	 ikke	 været	

problemet	ikke	at	arbejde	eller	 ikke	at	komme	i	gang.	Tværtimod	kommer	jeg	altid	til	at	arbejde	

lidt	for	meget.	Men	det	her	med	at	have	friheden	og	kunne	gøre	som	det	passer	mig	synes	jeg	er	

mega	sjovt.	Så	med	ny	bil	der	ikke	har	kørt	to	meter.	Hele	Jylland	og	Fyn	blev	simpelthen	kørt	tynd	

og	jeg	synes	det	er	skide	sjovt.	Så	det	er	friheden	og	ansvar	og	så	også	at	skabe	nogle	resultater	

der	har	været	det	der	har	været	spændende	tænker	jeg.	At	kunne	se	en	forskel.	Kunne	se	at	jeg	

kunne	gøre	en	forskel.	Og	så	altid	det	her	med	at	det	har	noget	med	mennesker	at	gøre,	det	har	

jeg	altid	været	drevet	af.	At	kommunikere	med	mennesker	og	finde	ud	af	hvad	der	skulle	til.		
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I:	Vi	antager	at	der	er	mange	forskellige	roller	i	arbejdet	som	konsulent.	Den	konsulent	du	er	nu,	

hvad	for	nogle	forskellige	roller	har	du	der?	

	

Snakker	vi	så	kun	K2?		

	

I:	Ja,	både	K2	og	dit	eget.		

	

I	K2	regi	der	har	jeg	så	en	kombi	rolle	hvor	jeg	både	underviser	og	sælger.	Men	du	kan	sige	at	det	

kan	du	 jo	godt	 folde	endnu	mere	ud.	Salgsdelen	der	er	det	 jo	alt	 fra	at	bruge	mit	netværk	eller	

spotte	nye	kunder	og	så	tage	den	første	kontakt.	Få	booket	et	møde,	få	holdt	et	møde,	få	fulgt	på	

møde,	skrevet	tilbud,	spurgt	om	referencer.	Men	det	er	jo	hvad	et	salgsjob	består	af,	men	der	er	

der	nogle	konsulenthuse	hvor	det	er	delt	op.	Der	er	nogle	der	booker	et	møde,	nogle	der	afholder	

møde,	nogle	der	skriver	tilbud	og	nogle	der	plejer	kunderne	bagefter.	Der	har	vi	jo	alt	sammen.	Og	

undervisningsdelen	 er	 både	 at	 blive	 certificeret,	 tage	 certificeringen	 og	 gennemføre.	 Du	 skal	

sætte,	 til	 7	 Gode	 Vaner	 skal	 du	 sætte	 tre	 dage	 af	 til	 at	 sætte	 videoer	 for	 at	 køre	 programmet	

igennem.	Så	skal	du	måske	bruge	et	par	dage	på	at	forberede	dig	på	den	første	workshop	og	så	

skal	den	afholdes	kan	man	sige.	Det	er	tre	dages	afholdelse	og	så	er	du	certificeret.	Der	er	ingen	

eksamen	som	sådan,	så	er	det	bare	at	afholde.	Men	der	er	jo	mange	forskellige.	Jeg	har	jo	jo,	jeg	

ved	ikke	hvor	mange	certificeringer	efterhånden.		

	

I:	Hvordan	har	du	haft	det	i	K2	med	at	have	begge	dele?	

	

Det	har	jeg	haft	det	godt	med.	Det	har	været	vigtigt	for	mig	at	jeg	kunne	begge	dele.	Begge	dele	er	

skide	sjove	og	jeg	har	brug	for	variation	tænker	jeg.	Frihed	og	variation	tænker	jeg	er	noget	af	det	

der	også,	helt	tilbage	fra	min	første	konsulentjob,	og	mennesker.	Så	derfor	har	salg	altid	faldet	mig	

naturligt	for	mig	for	frihed	og	ansvar	og	variation.	Altså	der	er	jo	aldrig	to	dage	der	er	ens	og	der	er	

aldrig	to	kunder	der	er	ens	og	så	er	det	 jo	spændende	hvordan.	Og	så	er	det	 jo	også	noget	med	

at...	du	skal	også	have,	både	for	at	fungere	som	sælger	og	som	konsulent	skal	du	have	en	drivkraft	

hvor	du	ikke	bliver	slået	ud	af	kurs	fordi	der	er	fire	der	synes	du	er	træls	og	ikke	gider	snakke	med	



	 5	

dig.	Altså	der	skal	man	jo	være	ret	stærk	på	De	7	Gode	Vaner	i	virkeligheden.	For	ikke	at,	altså	at	

bruge	det	positivt	så	det	ikke	bliver	noget	der.		

	

I:	Det	må	være	svært	at	holde	motivation	når	man	bliver	afvist	for	syvende	gang?			

	

Ja,	nogle	gange.	For	andre	der	er	det	jo	bare	at	tænke;	Nu	er	det	den	næste	der	køber.	Det	er	jo	

igen	dit	mindset	og	det	skal	man	jo	være	indstillet	på,	i	hvert	fald	som	sælger.	Der	skal	man	kunne	

leve	med	et	nej,	for	dem	ville	der	være	nogle	af.		

	

I:	Har	sælgerroller	været	anderledes	herinde?	Nu	har	du	jo	solgt	andre	ting.		

	

At	sælge	coaching	frem	for	undervisning?	Altså	der	har	været	den	forskel	for	mig	at	det	på	mange	

måder	i	virkeligheden	er	nemmere	for	mig	at	sælge	K2	end	det	er	at	sælge	mig	selv.	Det	er	noget	

med	det	der	Nordjyske,	at	vi	praler	ikke.	Så	det	har	været	meget	nemmere	at	sælge	noget	der	ikke	

kun	er	mig.	Det	er	jo	selvfølgelig	også	mig	for	det	ender	ofte	med	at	være	mig	selv	der	er	ude	og	

undervise,	men	det	behøver	man	ikke	snakke	om.	Det	ligger	bare	implicit.	Jeg	nævner	også	at	det	

behøves	ikke	være	mig,	 i	må	også	gerne	vælge	en	anden.	Men	der	handler	det	om	noget	andet.	

Det	har	jeg	så	lært	at	det	skal	jeg	bare	lade	det	gøre	endnu	mere	i	min	egen	forretning.	Handle	om	

noget	andet	end	lige	mig.		

	

I:	Ja,	fordi	hvis	vi	så	tager	den	anden,	hvad	er	det	så	for	nogle	roller	du	har	der?	Er	det	bygget	op	

på	samme	måde	som	K2?	

	

Ja,	det	er	det.	Min	egen	der	skal	jeg	også	først	sælge	og	så	levere.	Der	er	levering	og	så	er	det	mere	

coaching	eller	facilitering.	Det	kan	også	være.	Men	det	er	også	coaching,	bare	teamcoaching,	hvis	

det	er	en	salgsafdeling	eller	et	eller	andet.	Det	handler	alt	sammen	om	udviklingen	kan	man	sige.	

De	skal	flytte	sig	fra	A	til	B	på	en	eller	anden	måde.	Så	rollerne	er	meget	det	samme,	men	der	har	

man	jo	som	selvstændig	så	også	bogholderi	og	marketing	og	ja.	Noget	regnskab	og.		
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I:	Så	du	foretrækker	måske	i	virkeligheden	at	have	forskellighed?	Du	foretrækker	nok	ikke	det	ene	

frem	for	det	andet	i	de	roller?	

	

Nej,	kombinationen.	Mit	næste	skridt	i	min	egen	forretning	er	at	jeg	skal	have	ansat	nogle.	Det	er	

for	at	vækste.	For	at	kunne	vækste	så	bliver	jeg	nødt	til	at	koncentrere	mig	om	der	hvor	jeg	kan	

bidrage	eller	give	størst	værdi.	Så	er	der	rigtig	mange	småting	som	jeg	godt	kan	outsource	på	en	

eller	 anden	måde.	 Vigtige	 opgaver,	men	 hvor	 det	 ikke	 behøves	 at	 være	mig	 nødvendigvis	 som	

sidder	med	det.	Det	kan	være	marketing.	Det	kan	være	min	hjemmeside	som	har	stået	stille	 i...	

som	nærmest	i	altid.	Jeg	var	bare	så	glad	for	at	jeg	fik	det	op	at	køre.	Jeg	har	jo	været	selvstændig	i	

tre	år	inden	jeg	fik	et	visitkort	og	fem	år	inden	jeg	tænkte	at	det	kan	sgu	godt	være	jeg	skal	have	

en	 hjemmeside.	 Nu	 skal	 jeg	 også	 have	 en	 blok,	 så	 satte	 jeg	 mig	 ind	 på	 en	 cafe	 og	 skrev	 ti	

blokindlæg	og	så	har	 jeg	 ikke	gjort	noget	ved	det	siden.	Så	der,	men	det	er	også	 fordi	der	er	så	

meget.	Så	hvis	jeg	kan	outsource	noget,	så...	jeg	kan	jo	ikke	sætte	en	anden	til	at	skrive	mine	blogs.	

Jeg	kan	heller	ikke	sætte	en	anden	til	at	lukke	ordre	på	samme	måde.	Altså	der	er	jeg	nogle	ting	

jeg	 bliver	 nødt	 til	 at	 gøre.	 Men	 der	 er	 også	 meget	 jeg	 ikke	 behøves	 at	 gøre.	 Det	 er	 altid	 en	

udfordring	at	give	slip	på	noget	af	det.		

	

I:	Du	har	prøvet	mange	forskellige	ting.	Det	tror	jeg	er	meget	sundt.		

	

Det	 er	 også	min	 teori,	 men	 det	 ikke	 det	 samfundet	 opdrager	 os	 til	 vel.	 Jeg	 har	 egentlig	 aldrig	

ønsket	alle	de	jobskifte	jeg	har	haft,	men	jeg	har	heller	ikke	accepteret.	Jeg	gider	ikke	være	en	del	

af	noget	jeg	ikke	kan	stå	inden	for.	Så	har	jeg	sagt	op.	Så	tænker	man	måske	at	det	kan	man	ikke	

uden	man	har	et	andet	 job,	 jo	det	kan	jeg	sagtens.	Så	har	 jeg	bare	altid	troet	på	at	så	finder	 jeg	

bare	noget	andet.	7,9,13,	det	er	aldrig	ikke	sket.		

	

I:	Så	du	har	turde	tage	chancen?	

	

Ja,	det	er	ikke	det.	Nu	ved	jeg	ikke	helt	om	de	er	ved	at	ændre	det	i	HR	verdenen,	men	før	var	det	

hvert	fald	sådan	at	man	tænkte;	Uha,	hun	har	været	i	et	job	i	to	år	og	så	videre.	Nu	er	det	begyndt	
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at	ændre	 sig.	 Lang	 anciennitet	 var	 jo	 fantastisk	 for	 tyve	 år	 siden.	 Nu	 er	 det	måske	 begyndt	 at	

vende	sig	og	man	tænker	hvis	en	har	været	i	den	samme	stilling	i	ti	år;	Aarh,	tør	vi	så	flytte	dem.		

	

I:	Ja,	alt	det	vi	har	læst	om	konsulentbranchen	der	er	folk	ikke	særlig	længe	i	samme	job.		

	

I:	Har	det	fungeret	meget	godt	for	dig	at	være	konsulent	og	have	den	frihed	da	du	fik	børn?	

	

Det	 var	 derfor	 jeg	 valgte	 at	 blive	 selvstændig.	 Jeg	 har	 altid	 drømt	 om	 det	 og	 jeg	 er	 ud	 af	 en	

selvstændig	familie	og	så	vil	jeg	gerne	have	friheden	til	at	være	der	med	mine	børn.	De	har	været	2	

og	6	år,	så	jeg	kunne	arbejde	meget,	for	så	året	efter	blev	jeg	skilt	fra	deres	far.	Det	har	været	det	

der	har	drevet	det,	for	så	kunne	jeg	arbejde	meget	de	uger	hvor	jeg	ikke	havde	børnene	og	ikke	så	

meget	hvor	jeg	havde	dem.	Hvis	de	var	syge	så	arbejdede	jeg	bare	hjemme.	Altså	friheden	til	det	

har	været,	fordi	der	er	ikke	noget	der	er	vigtigere	end	dem.	Og	det	samme	så	har	jeg	haft	en	mor	

der	 har	 været	 syg	 og	 døde	 i	 efteråret,	men	 har	 været	 syg	med	 Alzheimer	 i	 8-9	 år	 og	 de	 bor	 i	

Nordjylland	så	friheden	til	at	komme	derop	har	bare	vægtet	højere	og	det	har	selvfølgelig	gået	ud	

over	min	forretning.	Min	egen	butik	har	haft	tredje-fjerde	prioritering,	så	det	har	jeg	bar	valgt	at	

sige	at	det	er	sådan	det	er.	Det	andet	kan	jeg	ikke	lavet	om	på.	Nu	er	min	mor	død	så	der	er	ikke	på	

samme	måde.	Så	er	jeg	ikke	hendes	værge	længere	og	mine	børn	er	store,	de	er	13	og	17	så	nu	er	

næste	skridt	i	min	egen	butik	så	at	fokusere	lidt	mere	på	rent	faktisk	at	prioritere	det.		

	

I:	Vi	har	en	antagelse	om	at	der	er	mange	forskellige	definitioner	af	ordet	motivation.	Hvis	vi	tager	

din	personlige	holdning	til	hvad	motivation	er	for	dig	i	rollen	som	konsulent,	hvad	er	så	noget	af	

det	du	tænker	som	noget	af	det	første?		

	

For	det	 første	 så	 tænker	 jeg	at	motivation	kommer	 inde	 fra.	 Jeg	 kan	 ikke	motivere	dig.	 Jeg	 kan	

inspirere	dig.	Hvis	det	så	på	en	eller	anden	måde	inspirere	og	motivere	noget	inden	i	dig,	så	er	er	

du	motiveret.		

	

I:	Ja,	og	det	gælder	det	samme	for	dig?		
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Ja,	og	nu	glemte	jeg	hvad	du	spurgte	om?	

	

I:	Hvad	er	det	der	popper	op	hos	dig	når	du	hører	ordet	motivation?	Hvad	motivere	dig?		

	

Hvad	jeg	bliver	motiveret	af	hos	K2	det	er	1.	at	det	er	et	produkt	jeg	kan	stå	inden	for,	og	det	kan	

jeg.	Og	at	det	 så	også	passer	med	det	der	med	variation	og	det	 jeg	er	drevet	af,	mit	behov	 for	

variation	og	frihed	og	det	leverer	nogle	resultater	og	gør	en	forskel.	Det	er	min	indre	motivation	

kan	man	sige.	Men	at	jeg	kan	stå	inden	for	produkter	er	absolut	vigtigt.	Det	er	også	vigtigt	at	jeg	

kan	 stå	 inden	 for	 ledelsen	 i	 de	 virksomheder	 jeg	 har	 været	 en	 del	 af.	 Det	 er	 vigtigt	 at	 jeg	 har	

friheden	og	får	ansvar.	Jeg	har	jo	aldrig	haft	et	job	hvor	der	er	en	der	kigger	mig	over	skulderen	og	

tjekker	mig.	Giv	mig	et	svar	og	så	skal	 jeg	nok	 løbe	med	det.	Og	kommer	til	at	 løbe	med	alt	 for	

meget	mere	ansvar	end	hvad	jeg	overhoveder	har	skulle.	Så	ansvar	under	frihed	eller	frihed	under	

ansvar	eller	hvad	det	nu	hedder.	Og	så	at.	Altså	også	at	betalingen	er	motiverende.		

	

I:	Ja,	hvis	vi	snakker	lønforhold,	hvad	tænker	du	så	ved	det?	Hvis	det	motivere	dig?	

	

At	indsatsen	matcher.	At	det	er	en	win-win.	At	det	jeg	giver	i	form	af	indsats	og	tid	og	kvalifikation	

i	virkeligheden	også	matcher	med	det	jeg	får	igen.		

	

I:	Så	du	skal	synes	det	er	retfærdigt?		

	

Ja.	Det	er	også	helt	klart	en	motivation.	Helt	klart.	For	nogle	tror	jeg	også	det	er	det	vigtigste.	Alt	

det	jeg	startede	med	at	nævne	det	er	der	nogle	folk	der	er	fuldstændig	ligeglade	med.	Det	er	bare	

løn.		

	

I:	 Er	 løn	 så	 på	 samme	 linje	 med	 friheden	 og	 det,	 eller	 det	 lidt	 over?	 Så	 hvis	 lønnen	 ellers	 er	

tilfredsstillende	er	det	de	andre	ting?		

	

Ja.	Det	 tænker	 jeg	og	det	 tror	 jeg	 faktisk	er	menneskeligt	 fordi	det	har	 jeg	nemlig	 tænkt	meget	

over	bl.a.	i	sin	tid	hvor	der	var	sygeplejestrejke	og	jeg	tænkte;	Jamen	det	er	jo	ikke	det.	Det	er	ikke	
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2000	 kr.	 mere	 om	måneden	 der	 gør	 forskellen.	 Hvis	 du	 ellers	 er	 glad	 og	 føler	 du	 bruger	 dine	

kompetencer	og	du	kan	bidrage	og	det	hele	går	op	 i	en	højere	enhed	og	dine	værdier	stemmer	

overens	med	virksomhedens	værdier.	Hvis	alt	det	er	på	plads	så	er	det	ikke	de	2000	kr.	Hvis	det	er	

20.000	kr.,	så	ja,	så	er	det	holder	det	ikke.	Det	er	ikke	de	sidste	par	tusinde	tænkte	jeg,	og	det	er	

det	heller	ikke	for	mig.		

	

I:	Så	man	skal	op	over	et	vist	niveau?	

	

Du	 skal	 op	 over	 et	 niveau	 hvor	 det	matcher.	 Den	 værdi	 jeg	 leverer	matcher	 den	 værdi	 jeg	 får	

tilbage.	Det	er	jo	win-win,	og	så	er	der	en	margen	der.	Jeg	har	aldrig	og	det	har	jeg	måske	været	

for	dårlig	til.	Det	har	aldrig	været	lønnen,	så	var	det	vigtigt	for	mig	i	sin	tid	at	læse	den	der	MBA,	så	

fik	jeg	den	betalt.	Det	koster	et	par	hundrede	tusinde,	så	er	det	en	del	af	den	samlede	pakke.	Men	

det	betyder	helt	klart	noget.		

	

I:	Og	måske	og	anerkendelse.	Det	er	måske	også	en	måde	at	blive	anerkendt	på?	

	

Ja,	 det	 synes	 jeg	 jo	 lidt.	 Det	 er	 jo	 basis	 pakken	 i	 et	 ansættelsesforhold	 kan	man	 sige,	 eller	 i	 et	

samarbejdsforhold.	Det	er	 jo	 at	det	er.	Altså	at	 kvalifikationen	og	 indsats	og	 resultater	matcher	

det.	Altså	værdi	kontra	værdi	det	på	en	eller	anden	måde	matcher.	Det	er	også	en	anerkendelse	af	

kvalifikationer,	tilgang	og	 indstilling	og	hvad	med	bidrager	med	i	øvrigt.	Så	det	kan	du	godt	sige.	

jeg	har	ikke	brug	for.	Jeg	har	aldrig	haft	en	chef	eller	jo,	det	passer	ikke,	men	jeg	har	ikke	brug	for	

at	det	er	en	der	hele	tiden	siger;	Ej	hvor	er	du	dygtig.	Det	er	da	altid	dejligt	at	få	at	vide,	men	jeg	

har	ikke	behovet.	Slet	ikke.	Altså	jeg	ved	godt	med	mig	selv	når	jeg	har	gjort	noget	godt	og	når	jeg	

har	gjort	noget	skidt	og	når	jeg	har	noget	jeg	kan	forbedre.		

	

I:	Det	har	også	noget	at	gøre	med	at	du	er	selvstændig?	

	

Ja,	og	det	har	også	noget	at	gøre	med	salgsdelen.	For	at	kunne	trives	i	salg	i	konsulentbranchen	så	

tror	 jeg	du	bliver	nødt	 til	at	have	det.	På	et	eller	andet	niveau.	Der	er	selvfølgelig	nogle	der	har	

mere	brug	for	ekstern	anerkendelse	end	andre.		
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I:	Men	det	er	ikke	det	der	driver	dig?	

	

Nej.	

	

I:	Hvad	med	det	sociale	i	dit	arbejde?	Hvor	meget	har	det	af	betydning	for	at	motivere	dig?	

	

Jamen	 det	 har	 betydet	meget	 vil	 jeg	 sige,	 at	 det	 er	 nogle	mennesker	 jeg	 kan	 stå	 inden	 for	 og	

ledelsen.	Det	er	vigtigt	for	mig.	Så	er	det	også	vigtigt	for	mig	at	jeg	kan..	At	det	er	nogle	gode	folk,	

altså	 ikke	 nødvendigvis...	 altså	 gode	 mennesker,	 ikke	 bare	 fagligt,	 men	 også	 at	 det	 er	 gode	

mennesker.	Man	kan	så	 sige	at	 i..	 I	K2	 regi	er	det	 jo	meget	 lidt,	men	 jeg	 tror	det	er	noget	med	

rammerne	at	gøre.	Både	ift.	at	jeg	er	ude	og	undervise	og	så	bare	ikke	er	en	del	af	det,	men	også	at	

jeg	ikke	kan	sidde	og	arbejde	inde	på	det	kontor.	Jeg	får	ingenting	ud	af	det.		

	

I:	Hvordan	kan	det	være?	

	

Det	er	fordi	at	jeg	simpelthen	ikke	er	effektiv	nok.	Noget	af	det	der	altid	er	omdrejningspunktet	for	

mig	det	er	at	være	effektiv.	De	bedste	7	Gode	Vaner	 stil.	Når	 jeg	 tager	derind	så	er	det	 for	det	

sociale,	for	jeg	har	ingen	forventning	om	at	jeg	får	lavet	noget.	Det	fungerer	bare	ikke.	Slet	ikke	ift.	

når	jeg	sidder	hjemme	og	arbejder.	Jeg	får	lavet	ti	gange	mere.	Og	det	tænker	jeg...	havde	det	nu	

været.	Havde	det	været	et	større	kontor.	Havde	du	engang	imellem	kunne	trække	dig	eller	havde	

jeg	en	fast	plads,	men	det	der	med	at	det	hele	bare	er	åben	og	døren	går	op	og	i,	folk	snakker.		

	

I:	Det	fungerer	ikke?	

	

Nej,	ikke	hvis	jeg	skal	koncentrer	mig.	Både	ift.	at	ringe.	Det	holder	bare	slet	ikke.	Jeg	kan	da	godt	

tjekke	nogle	mails	og	lige	få	lavet	lidt,	men	jeg	er	slet	ikke	effektiv.		

	

Du	ved	heller	aldrig	om	der	er	en	plads,	så	jeg	kan	ikke	planlægge	om	jeg	kan	sidde	derinde.	Nogle	

gange	er	der	ingen	og	andre	gange	er	der	totalt	booket,	så	på	den	måde	fungerer	den	ramme	ikke.	
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Men	jeg	er	heller	ikke	sikker	på.	I	mit	selvstændige	liv	har	jeg	også...	hovedparten	af	tiden	har	jeg	

endt	med	at	arbejde	hjemmefra	når	 jeg	 ikke	var	ude	og	 levere	eller	holde	kundemøder.	 Jeg	har	

haft	kontorplads	et	par	steder,	 fordi	 jeg	har	altid	savnet...	altså	 i	virkeligheden	er	 jeg	slet	 ikke.	 I	

virkeligheden	er	jeg	teamplayer.	Jeg	vil	egentlig	meget	hellere	være	en	del	af	et	hold,	men	jeg	har	

valgt	at	være	selvstændig	for	at	få	friheden,	så	derfor	har	jeg	søgt	og	tænkt	at	jeg	må	også	komme	

ud	på	et	kontor,	for	det	har	været	det	samme.	Enten	kan	du	ikke	koncentrere	dig	for	så	er	du	der	

også	for	at	få	noget	af	det	sociale,	men	det	koster	simpelthen	så	meget	tid	hvis	du	starter	op	på	et	

kontor	og	så	skal	du	finde	ud	af	hvem	er	her	 i	 filialen.	Er	det	det	værd?	Alle	de	år	 jeg	har	været	

selvstændig	 så	 har	 jeg	 endt	med	 at	 tage	 en	 interim	 stilling	 i	 et	 halvt	 år	 eller	 12	mdr.	 Så	 er	 det	

måske	30	eller	25	timer	om	ugen	.	Jeg	har	f.eks.	været	inden	over	noget	salg	med	infopack.	Det	er	

medie	overvågning,	som	salg	og	marketingchef	var	jeg	i	seks	eller	tolv	måneder	var	jeg	derinde	fire	

dage	om	uge.	Og	jeg	har	også	været	kontaktchef	på	et	andet	lille	firma	i	seks	mdr.	for	at	etablere	

noget	i.	så	er	det	sådan	jeg	har	fået	det	her.	Så	er	jeg	en	del	af	det	hold	i	en	periode	ikke.	Men	så	

hele	tiden	haft	mit	eget	ved	siden	af.		

	

I:	Har	du	mærket	i	din	motivation	kunne	mærke	i	alt	det	du	har	prøvet	arbejdsmæssig	har	rykket	

dig	ift.	til	da	du	lige	var	startet	derude	så	var	det	måske	det	der	motiverede	dig,	så	er	det	blevet	

anderledes	med	tiden,	eller	har	det	altid	været	det	samme	der	har	drevet	dig?	

	

Det	har	altid	været	de	samme	elementer.	Men	økonomien	betyder	mere	nu	end	hvad	den	gjorde	

for	femten	år	siden.		

	

I:	Hvordan	kan	det	være?		

	

Det	er	fordi	jeg	er	ved	at	falde	på	plads	i	mig	selv,	skulle	jeg	til	at	sige.	Jeg	er	stadig	Nordjyde	og	

ikke	praler,	men	jeg	ved	godt	hvad	jeg	er	værd	og	det	har	jeg	ikke	gået	op	i	tidligere.	Det	har	været	

fint.		

	

I:	Så	kontra	den	erfaring	du	har	fået	så	føler	du	også	at	du	skal	have	det	mere?	
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Ja,	jeg	vil	sige	at	jeg	tror	det	er	de	samme	elementer	der	er	i	spil	stadigvæk.		

	

I:	De	rykker	sig	bare	lidt	eller?	

	

Ja,	det	er	i	hvert	fald.	De	får	måske	ligeværdig	værdi	nu	end	tidligere.	Også	bevidst	om	at	jeg	skal	

være	bedre	til	at	og	det	er	min	egen	personlige	øvelse	at	blive	bedre	til	at	få	balance	mellem	at	

give	og	modtage	hvor	jeg	altid	bare	har	givet	og	givet	og	givet.	Og	tænkt	at	det	kommer	nok	igen,	

men	sådan	er	det	ikke	alle	mennesker	der	fungere	derude.	Er	min	erfaring.	Der	findes	folk	derude	

der	udnytter	

	

I:	Du	giver	måske	altid	rigtig	meget	men	føler	ikke	altid	at	det	kommer	tilbage?	

	

Nej.	Det	er	min	erfaring	at	det	er	det	ikke,	men	det	er	min	egen.	Jeg	kan	jo	kun	blame	mig	selv	for	

det	kan	man	sige	fordi	jeg	ikke	er	så	fast	på	det.	Og	bare	har	været	for	naiv	i	virkeligheden.		

	

I:	Er	det	så	demotiverende	for	dig?	

	

Ja,	det	ender	det	jo	så	med	at	blive	når	jeg	opdager	hvad	jeg	har	gang	i.	Selvfølelig	findes	der	en	

balance,	men	det	sker	så	åbenbart	ikke	af	sig	selv.		

	

I:	Arbejder	man	så	mindre	når	man	opdager	det	eller	hvad	sker	der?	

	

Ja,	 så	 prøver	 jeg	 jo	 at	 afstemme	 det	 og	 ser	 om	 det	 kan	 lade	 sig	 gøre	 og	 ellers	 hvis	 der	 er	 er	

ubalance	så	er	der	en	par	der	enten	skal	steppe	op	eller	en	anden	der	skal	steppe	ned,	eller	et	eller	

andet	midt	imellem.	Så	det	er	jo	bl.a.	det	der	sker	hos	K2	i	øjeblikket	for	mig.	Nu	ved	jeg	ikke	hvor	

vi	lander	henne,	men	hvis	ikke	de	stepper	op	så	må	jeg	steppe	ned	desværre,	men	sådan	er	det.		

	

I:	Det	passer	måske	meget	godt	med	det	næste	spørgsmål.	Hvor	ser	du	dig	selv	om	tre	års	tid?		
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Jamen	hvor	ser	jeg	mig	selv	om	tre	års	tid...	Jamen	ikke	meget	anderledes	end	det	jeg	er	nu	andet	

end	 at	 jeg	 er	 blevet	meget	mere	 tydelig	 på	min	 egen	 del	 altså	 på	min	 egen...	 jeg	 har	 valgt	 at	

prioritere	K2	i	to	år	højere	end	mit	eget	og	det	er	derfor	jeg	også	skal	have	noget	der	matcher	det.	

Hvis	ikke	de	vil	det	så	er	der	jo	ikke	noget	at	gøre	ved	det.	Det	er	jo	sådan	det	er	og	så	må	jeg	lave	

om	på	 prioriteringen	 og	 det	 er	 det	 jeg	 er	 ved	 at	 finde	 ud	 af	 om	 jeg	 skal	 nu.	 Jeg	 vil	 altid	 gerne	

arbejde	med	De	7	Gode	vaner.		

	

I:	Så	er	drømmescenariet	er	måske	at	have	deltidsjob	med	to...	

	

Nej,	det	er	nok	mere	at	gøre	mere	af	mit	eget	i	virkeligheden.		

	

I:	Så	du	bytter	om.	Så	fuldtid	i	dit	eget	og..		

	

Ja,	bytte	om	i	prioriteringen.	Jeg	har	jo	valgt	at	prioritere	K2	i	to	år.	Alt	det	opsøgende	salg	jeg	har	

lavet	har	været	i	K2's	navn	i	stedet	for	mit	eget.	Det	har	på	ingen	måde	givet	det	jeg	har	forventet	i	

det	samarbejde	vi	har	haft.	Og	så	har	jeg	jo	ikke	noget	valg.	Jeg	vil	jo	gerne	lægge	det	op	til	K2,	hvis	

ikke	de	har	samme	værdier	som	jeg	har	så	er	det	sådan	det	er.	Så	kan	jeg	ikke	gøre	andet	end	at	

sige	at	jeg	stadig	gerne	vil	være	en	del	af	det,	men	det	de	tilbyder	er	ikke	særlig	attraktivt.		

	

I:	Så	hvad	så	nu?	

	

Det	er	det	samme,	bare	færre	timer.		

	

I:	Så	du	skal	stadig	sælge	og	stadig	levere,	bare	ikke	i	samme	omgang?	

	

Ja,	og	så.	Altså	der	har	jeg	jo	været	drevet	apropos	motivation	så	har	det	jo	ikke	været	pengene	

der	har	motiveret	mig	til	at	gøre	alt	det	jeg	har	gjort	i	to	år.	Jeg	synes	det	er	pisse	spændende	og	

jeg	elsker	udvikling.	Jeg	er	sådan	en	der	må	sætte	mig	selv	på	udviklingstop	engang	imellem	fordi	

altså	ellers	hele	det	der	med	at	jeg	elsker	at	lære	nyt,	elsker	at	bliver	certificeret	i	alt	muligt,	prøve	

noget	nyt.	På	den	måde	har	det	jo	været	slaraffenland	i	K2.	Jeg	er	simpelthen...	og	det	er	jo	fedt	og	
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det	 har	 jeg	 været	 rigtig	 glad	 for	 og	 er	 stadigvæk	 rigtig	 glad	 for.	Men	det	 skal	 også	bare	hænge	

sammen,	for	hvis	jeg	går	ud	og	sælger	mig	selv	i	mit	eget	regi	for	en	dag,	så	får	jeg	tre	gange	så	

meget	som	jeg	får	i	K2	regi.	Så	jeg	skal	arbejde	en	tredjedel	for	at	opnå	det	samme.	Så	det	giver	

ikke	mening	hvis	ikke	vi	finder	et	andet	leje.	De	bliver	ved	med	at	sige	at	de	aldrig	har	fået	det	der	

med	AP'erne	til	at	fungere.	Nej,	men	har	i	overvejet	modellen.	Vi	har	aldrig	fået	det	der	med	ramp	

up	 til	 at	 fungere.	Nej,	men	har	 i	overvejet	hvad	 i	 reelt	 set	 gør?	Det	har	de	 ikke,	og	det	 tror	 jeg	

heller	ikke	de	har	tænkt	sig.	Det	eneste	jeg	kan	lave	om	på	er	mig	selv.	Men	det	er	som	det	er.		

	

I:	Så	du	giver	det	en	skalle	med	dit	eget?	

	

Det	var	det	 jeg	tænkte	 jeg	skulle	her	 i	starten	af	 januar,	men	så	blev	 jeg	 jo	 lige	slået	ud	af	kurs.	

Men	ja,	det	tænker	jeg	at	jeg	skal.	Hvis	de	ser	mig	som	bare	et	ekstra	bidrag	så	er	det	jo	også	den	

tilgang	jeg	bliver	nødt	til	at	have.	Så	skal	jeg	jo	ikke	bidrage.	

	

I:	Så	er	det	igen	det	vi	snakkede	om	før	med	at	give	og	få	igen?	

	

Ja,	så	må	vi	finde	et	eller	andet	leje	hvor	det	er	win-win	for	begge	parter.	Jeg	synes	jo	det	er	torske	

dumt,	men	det	skal	jeg	jo	synes	når	jeg	sidder	på	den	anden	ende	af	bordet.		

	

I:	Er	det	dumt	for	dem	eller	hvordan?	

	

Jeg	synes	det	er...	altså	 i	virkeligheden	vil	 jeg	sige	at	nu	har	Michael,	Henrik	og	jeg	det	synes	jeg	

godt	jeg	kan	tillade	mig	at	sige,	at	vi	har	bevist	at	det	kan	vi	godt	det	her.	Både	med	at	levere	og	

sælge,	men	det	udnytter	de	på	ingen	måde	til	deres	egen	fordel	heller.	Tværtimod	så	går	der	kun	

et	år	eller	to	og	når	vi	så	har	fået	alt	det	ned	fra	hylderne	som	vi	synes	er	spændende	så	er	der	

ingen	ide	i	at	fortsætte.	De	skal	på	en	eller	anden	måde	finde	en	måde	hvor	det	er	attraktivt	for	os	

at	bruge	vores	tid.	Det	er	det	samme	for	Michael	og	Henrik,	hvis	vi	får	tre	gange	så	meget	hos	os	

selv	som	herovre,	er	det	så	ikke	logisk	hvor	vi	vil	bruge	vores	tid?	

	

I:	Ja	okay,	og	det	andet	er	jo	også	noget	i	brænder	for	da	det	jo	er	jeres	eget?	
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Ja,	og	det	er	det	 jeg	 siger.	At	de	 ikke	kan	 regne	det	ud	endnu	med	alle	de	AP'er	der	har	 været	

igennem	butikken.	Der	er	så	mange	AP'er	der	aldrig	sælger	for	en	rød	reje.	Hvorfor?	Jamen	det	er	

jo	fordi	de	sælger	i	deres	egen	butik	

	

I:	Hvis	vi	ser	bort	fra	penge,	hvad	skulle	der	så	til	for	at	du	gav	det	en	skalle?	

	

I	K2.	Hvis	vi	ser	bort	fra	penge,	så	kan	jeg	ikke	sige	dig	det.	For	alt	det	andet	er	på	plads.	Så	ville	jeg	

ønske	at	der	var	en	tydeligere	vision	og	tydeligere	ledelse	og	alt	mulig	andet.	Det	har	jeg	forsøgt	at	

påvirke,	det	kan	jeg	heller	ikke.	Jeg	føler	at	jeg	har	højere	ambitioner	for	K2	Danmark	end	de	selv	

har	og	det	har	jeg	også	bare	måtte	indse	at	det	er	spild	af	krudt	fra	min	side.	Så	noget	tydeligere	

ledelse	 og	 en	 klarer	 vision	 og	 ambition.	 Og	 så	 økonomi.	 Jeg	 kunne	 godt	 leve	 med	 at	 hvis	

økonomien	matchede	så	kunne	jeg	godt	sige	fint,	så	kør	det	som	i	vil	og	så	gør	jeg	mit.		

	

I:	Så	det	hænger	måske	også	sammen	med	det	du	startede	med	at	sige	at	du	altid	har	det	sådan	at	

du	skal	kunne	stå	inden	for	ledelsen	og	hvis	du	ikke	skal	kunne	det,	så	skal	der	være	noget	andet	

der	opgør	det?	

	

Ja,	altså	som	mennesker...	Der	findes	ikke	et	dårligt	menneske	i	K2	regi.	De	er	alle	sammen	gode	

mennesker.	Det	jeg	bare	kunne	ønske	mig	er	en	anden	tilgang	til	nogle	områder	af	virksomheden.		
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Transskriberet	interview	–	Ellen,	K2	

Bilag	27	

I:	Hvis	vi	starter	at	høre	lidt	om	dig?	Hvad	du	har	af	erfaringer	osv.	

	

Jeg	har	erfaringer	fra	HR.	Jeg	er	oprindeligt	uddannet	inden	for	shipping	inde	i	Mærsk	i	deres	pro-

gram.	Jeg	har	så	været	i	Mærsk	primært	i	Mærsk	og	Novo	Nordisk	faktisk	det	meste	af	min	karrie-

re	og	så	i	nogle	andre	shipping	firmaer	hvor	jeg	igennem	de	sidste	20	år	har	siddet	som	HR	direk-

tør	 i	Mærsk	og	 i	Novo	og	nogle	andre	shipping	virksomheder.	Så	blev	 jeg	selvstændig	for	fem	år	

siden.	Det	er	den	korte	version	og	så	har	jeg	en	master	og	jeg	har	400	certificeringer	i	alle	mulige	

profiler	tools.	Det	er	nok	det	vigtigste	faktisk.		

	

I:	Hvornår	startede	du	hos	K2?	

	

Det	gjorde	jeg	i	2013.		

	

I:	Hvad	var	grunden	til	at	du	startede	ved	K2	når	nu	du	havde	startet	dit	eget?	

	

Jamen	jeg	havde	været	selvstændig	i	knap	tre	år	inden	da	og	det	var	egentlig	fordi	jeg	allerede	på	

daværende	tidspunkt	arbejdede	med	tillid.	Jeg	har	lavet	en	del	ledelses	og	HR	programmer	til	exe-

cutives	rundt	om	i	verden.	Der	arbejdede	jeg	meget	med	tillid	og	så	havde	jeg	egentlig	en	plan	om	

at	jeg	skulle	være	den	der	sad	med	K2	tillids	certificering	i	norden,	men	det	var	der	allerede	nogen	

der	sad	med	i	forvejen	og	det	var	K2.	Jeg	havde	aldrig	hørt	om	dem.	Så	fandt	jeg	ud	af	at	hvis	jeg	

skulle	arbejde	med	det	tillid	så	blev	jeg	nødt	til	at	samarbejde	med	dem,	og	så	tiltrak	det	mig	at	de	

havde	en	meget	stor	forskningsbase.	De	bruger	mange	penge	hvert	år	på	forskning	og	det	er	lige-

som	det	der	er	udfordringen	det	her	erhverv.	Man	skal	hele	tiden	have	noget	validt	at	byde	på	og	

være	på	 forkant	og	 ikke	bagkant.	Det	er	 ret	 så	 stor	en	udfordring	som	one	man	band	 inden	 for	

ledelse	og	HR.		

	

I:	Så	da	du	startede	var	det	så	fuldtid	eller	havde	du	så	begge	ting?	
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Jeg	har	stadig	min	egen	virksomhed,	men	arbejder	100%	for	K2.		

	

I:	Kan	du	fortælle	lidt	om	hvordan	en	typisk	arbejdsdag	er	i	den	stilling	du	har	nu?	

	

En	typisk	arbejdsdag	er	jo	at	du	laver	en	masse	research.	Du	laver	en	masse	telefonopringninger.	

Research	og	relationer	og	møder.	Og	der	er	jo	ikke	noget	der	er	typisk	for	lige	pludselig	så	har	du	

en	uge	hvor	du	har	back	to	back	meetings.	Så	har	du	så	måske	en	uge	hvor	du	ikke	har	et	eneste	

møde	for	det	var	der	ikke	nogle	der	gad.	Det	er	at	researche	de	virksomheder	eller	relationer	man	

enten	har	eller	gerne	vil	have.	Få	booket	nogle	møder	med	dem	eller	på	anden	måde	engagere	sig	

i	nogle	sociale	events	hvor	du	kan	skabe	de	relationer	der	gør	at	du	på	lang	sigt	er	på	deres	net-

hinde	når	de	en	dag	skal	bruge	noget.		

	

I:	Nu	har	du	været	i	Mærsk	i	mange	år	osv.	Hvad	gjorde	skiftet	til	at	pludselig	gerne	ville	være	kon-

sulent?	Hvad	er	historien	bag	det?	

	

Den	er	 lang.	Den	korte	er	at	 jeg	skiftede	 ikke	 fra	Mærsk	til	konsulent.	 Jeg	skiftede	 fra	Mærsk	til	

nogle	andre	forretninger	og	dengang	da...	min	datter	blev	meget	syg	med	meningitis,	så	der	var	

det	noget	personligt	der	gjorde	at	jeg	ikke	kan	arbejde	80	timer	om	ugen.	Det	sidste	skift	hvor	jeg	

gik	til	at	være	selvstændig	da	sad	jeg	som	HR	direktør	for	et	andet	shipping	firma	som	global	HR	

direktør.	Da	vi	skulle	ud	i	den	tredje	fyringsrunde	da	fik	jeg	en	snak	med	de	tre	drenge	der	ejede	

virksomheden	og	vi	blev	enige	om	at	de	havde	tit	prikket	til	mig	og	sagt	hvorfor	fanden	bliver	du	

ikke	selvstændig.	Det	havde	jeg	ikke	været	primært	pga.	usikkerhed.	Jeg	er	alene	med	Caroline	og	

det	er	økonomisk	ret	spændende	at	være	selvstændig.	Der	kommer	ikke	nogle	penge	ind	til	først	

og	når	man	har	været	på	en	ret	fed	paycheck	hele	sit	liv	så	er	det	meget	når	der	ikke	lige	pludselig	

automatisk	står	120.000	på	kontoen	hver	den	første,	men	jeg	fik	lavet	en	rigtig	god	ordning	med	

dem	der	gjorde	at	jeg	kunne	starte	op	uden	for	meget	sved	på	panden	samtidig	med	at	jeg	hjalp	

dem	med	at	få	afviklet	den	sidste	fyringsrunde	og	stod	til	rådighed	for	dem	i	et	halvt	år.	Så	det	var	

meget	personligt.	Dels	blev	jeg	tvunget	ud	i	det	pga.	det	scenarie	der	var	under	krisen	men	samti-

dig	også	havde	en	 lyst	til	at	sige,	hvis	 jeg	skal	gå	alene	så	skal	det	helst	være	 inden	 jeg	går	med	
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rollator.	Og	når	jeg	finder	ud	af	det	ikke	virker	skal	jeg	også	kunne	få	et	job	tilbage	i	industrien.	Så	

det	er	meget	med	employerbility	at	gøre.	

	

I:	Hvordan	synes	du	så	at	skiftet	var?	

	

Både	rigtig	fedt	og	rigtig	ufedt.	Det	er	fedt	for	pludselig	er	der	ikke	nogen	bestyrelse	du	skal	stå	ret	

for	og	der	er	ikke	nogen	medarbejder	du	skal	fyre	og	der	er	ikke	nogle	latterlige	rapporter	du	skal	

lave	som	du	ikke	gider	lave.	Du	er	110	%	herre	over	din	egen	hverdag	og	alle	de	glæder	det	nu	gi-

ver.	Samtidig	er	det	bare	komplet	ufedt	fordi	der	ikke	kommer	nogle	penge	ind	hvis	ikke	du	laver	

et	salg.	Og	det	kan	godt	blive	en	lille	smule.	Det	kan	godt	stramme	lidt	i	maven	når	man	når	til	den	

tyvende	og	man	ved	der	ryger	regninger	ind	for	50.000.	Det	var	også	en	af	årsagerne	til	at	jeg	si-

denhen	søgte	samarbejde	med	K2	fordi	det	giver	mig	egentlig	fordelene	med	et	fastløns	lignende	

scenarie.	Jeg	har	i	hvert	fald	en	fastløns	garanti.	Så	det	fjerner	ligesom	hullet	samtidig	med	at	jeg	

har	friheden.	Det	er	jo	minimalt	hvad	vi	rapporterer	i	K2.	Så	det	var	sådan	en	in	between'er.		

	

I:	Vi	antager	lidt	at	der	i	konsulentarbejdet	er	forskellige	roller	i	jeres	arbejde.	Er	det	noget	du	kan	

uddybe	i	de	roller	du	har	nu?	F.eks.	at	du	at	der	både	er	salg	og	levering	og	du	skal	sørge	for	at	der	

kommer	kunder.	De	forskellige	arbejdsområder.	Er	det	noget	du	kan	fortælle	lidt	mere	om	i	dyb-

den?		

	

Jeg	løfter	telefonen	ringer	til	kunden	og	skaffer	et	møde.		

	

I:	Okay,	er	det	den	eneste	måde	i	sælger	på?	

	

Nej,	 jamen	hvad	der	det	for	nogle	roller	du	har.	Du	har	egentlig	 ikke	så	mange	roller.	Du	har	en	

rolle	der	hedder	at	du	skal	skabe	relationen.	Det	er	indgangsvinklen	til	alt	salg,	en	stærk	relation.	

Den	kan	man	selvfølgelig	få	på	mange	forskellige	måder.	Man	kan	jo	have...	Man	har	et	netværk.	

Det	bruger	vi	alle	sammen.	Nogle	bruger	det	rigtig	farligt	og	andre	rigtig	godt.	Bruger	LinkedIn	me-

get	som	et	værktøj	ift.	til	hvem	kender	man,	har	man	nogle	fælles	indgangsvinkler	som	måske	kan	

anvendes	 ift.	at	få	en	fod	indenfor.	Sørge	for	at	 indgå	i	relevante	netværk.	Fysiske	netværk.	Den	
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del	af	det	spænder	over	i	en	anden	rolle	som	hedder	at	sørge	for	hele	siden	at	være	en	relevant	og	

kompetent	sparingspartner.	Hvis	 ikke	du	er	relevant	og	kompetent	så	kan	du	heller	 ikke	vedlige-

holde	 relationer	 for	 så	har	du	 ikke	noget	 at	byde	på.	Vedligeholde	 relationer	betyder	 at	du	har	

noget	andre	gerne	vil	have,	for	ellers	er	det	bare	dig	der	forsøger	at	snylte	på	andre.	Det	der	med	

at	hele	tiden	holde	dig	selv	kompetent.	Som	jeg	sagde	før,	når	du	er	et	One	man	band	så	har	du	

kun	dig	selv	og	din	egen	forskning.	Jeg	var	konstant	tyve	bøger	bagud	som	jeg	burde	læse.	Der	har	

vi	i	K2	et	kæmpe	appeal	i	USA	som	hele	tiden	samler	op	og	laver	evidens	baseret		research	på	bag-

grund	af	af	det	vi	allerede	ved	og	det	vi	tror	vi	skal	udvikle	til	fremtiden,	så	der	er	mere	i	salg.	Syn-

lighed	og	det	hænger	også	sammen	med	netværket	og	det	relations	skabende.	Det	gælder	om	at	

være	synlige.	Vi	taler	meget	i	K2	om	at	Be	in	their	inbox.	ikke	nødvendigvis	kun	deres	fysiske	inbox,	

men	man	skal	sørge	for	at	de	har	os	inde	på	nethinden.	Den	dag	de	laver	et	udbud	så	er	det	dem	

de	har	på	nethinden	der	får	det.	Man	kan	jo	ikke	købe	noget	man	ikke	ved	er	der.	Så	synlighed	er	

rigtig	vigtigt,	og	så	kan	man	sige	at	i	den	henseende	har	en	anden	del	af	det	at	holde	sig	selv	kom-

petent	og	relevant	handler	jo	også	netop	om	at	researche.	Så	inden	et	netværksmøde,	hvis	jeg	har	

mulighed	 for	det	 inden.	Hvem	er	der?	Hvad	er	det	 for	nogle	 virksomheder?	Har	de	 lige	 været	 i	

Børsen?	Er	der	noget	jeg	skal	vide,	så	jeg	ikke	står	som	en	idiot?	Har	de	lige	fyret	800	mand?	Og	

det	samme	også	før	du	skal	til	møde.	Du	sætter	dig	 ind	 i	hvad	for	en	vision	og	værdier.	Står	der	

noget	om	deres	planer.	Hvad	siger	deres	sidste	shareholder	relation	meeting?	ift.	deres	strateg	og	

hvordan	de	vil	udøve	den	og	hvordan	det	går.	Er	der	noget	Cash	flow	eller	er	der	ingen	penge	på	

kontoen	osv.	Det	er	rigtig,	rigtig	vigtigt.	Der	har	vi	i	K2	nogle	meget	stærke	apparater	i	vores	Hel-

ping	Clients	Succeed.	Det	er	jo	heldig	at	arbejde	for	nogen	der	har	noget	af	verdens	bedste	salgs-

værktøj.	Det	læner	vi	os	meget	op	af	og	bruger	som	vores	proces	og	den	er	meget	værdi	baseret	

og	relations	orienteret.		

	

I:	Leverer	du	også	jeres	kurser?	

	

Jeg	har	ikke	gjort	det	for	K2,	men	skal	til	at	gøre	det.	Noget	jeg	selv	har	bragt	på	banen	fordi	jeg	

oplever	at	når	man	ikke	leverer	så	kommer	du	for	langt	væk	fra	det	produkt	du	sidder	og	rådgiver	

om	ift.	til	at	være	troværdig.	Jeg	oplevede	i	hvert	fald	selv	et	behov	for.	Der	er	meget	stor	forskel	

på	at	læse	noget	og..	Der	er	forskel	i	at	have	læst	bøgerne	og	skulle	op	og	stå	og	forsvare	en	opga-
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ve.	Det	er	det	samme	der	ligger	i	at	komme	ud	og	levere.	Det	jeg	oplever	i	forhold	til	materiale	og	

leverer	så	giver	man	altid	en	bid	af	sig	selv.	Og	det	bid	og	den	respons	på	den	bid	skaber	en	ægte-

hed	 i	de	 relationer	du	kommer	ud	 i.	Som	ellers	kan	være	 for	mig	 i	hvert	 fald,	 forloren.	Det	ville	

være	det	samme	som	hvis	du	forsøgte	at	sælge	mig	noget	tøj	og	jeg	spørger;	går	du	selv	i	det?	Nej,	

det	gør	du	ikke.	Det	var	da	spøjst	hvis	det	er	verdens	bedste	påklædning	så	jo,	det	begynder	vi	på.		

	

I:	Så	det	er	en	ny	rolle	du	skal	til	at	påtage	dig	faktisk?		

	

Ja,	det	er	det.	Jeg	har	så	haft	det	i	mange	år.	Leveret	i	tyve	år,	men	den	har	været	gemt	væk	i	K2	

regi.	i	min	egen	virksomhed	da	leverede	jeg	også.		

	

I:	Har	du	savnet	det?	

	

Nej,	jeg	var	egentlig	rigtig	glad	for	at	slippe	for	det	fordi	jeg	synes	jeg	havde	fået	mine	dage	på	de	

bugnede	gulve.	Det	er	pisse	anstrengende	at	levere	det	skal	jeg	være	helt	ærlig	at	sige.	Det	er	så-

dan	en	underlig	had/kærligheds	forhold	for	jeg	kan	rigtig	godt	lide	det	man	får	ud	af	det,	men	det	

er	røv	anstrengende.	For	mig	er	det	meget	anstrengende	at	være	sammen	med	andre	mennesker,	

så	det	at	stå	at	leverer	i	flere	dage	er	virkelig	bare	døden.	Men	det	er	sådan	ligesom...	det	skal	..		

	

I:	Så	det	vil	måske	ikke	være	det	du	overvejende	skal	lave?		

	

Nej,	nej.	Lige	præcist.	

	

I:	Hvis	vi	går	lidt	videre	ift.	motivationsdelen,	så	antager	Andre	og	jeg	at	der	er	forskellige	definiti-

oner	af	ordet	motivation,	men	ift.	din	rolle	som	management	konsulent.	Hvad	betyder	det	så	for	

dig?	

	

Drivkraft.	Det	er	den	kraft	der	får	dig	til	ar	gøre	alt	lige	fra	at	løfte	din	højre	arm	til	at	tale	med	et	

nyt	menneske,	til	at	dreje	til	højre	i	stedet	for	til	venstre.	Det	indre	lille	tandhjul	der	griber	fat	i	alle	
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de	andre.	Hvis	du	forestiller	dig	et	hjul,	så	er	det	inderste	tandhjul	det	der	driver	alle	de	andre.	Det	

er	for	mig	motivation.		

	

I:	Og	hvad	er	det	så	der	gør	at	drivkraften	er	der	for	dig	i	dit	arbejde?	

	

For	mig	er	det	meget,	meget	vigtigt	at	det	er	the	intrinsic	motivation	som...	jeg	har	skrevet	rigtig	

meget	omkring	det	her	og	har	lavet	rigtig	meget	research.		

	

I	ledelse	tror	jeg	også	på	at	du	som	leder	ser	det	enkelte	menneske	og	det	enkelte	individ.	Det	er	

også	årsagen	til	at	romerne	erobrede	verden.	Det	er	fordi	de	havde	deres	legioner	som	havde	ho-

vedreglen	der	hed	at	én	mand	måtte	aldrig	bestemme	over	mere	en	ti	mennesker.	Man	kan	ikke	

lede	mere	end	ti	mennesker.	Du	kan	ikke	kende	mere	end	ti	mennesker	og	det	er	...	hvis	i	går	ud	

og	kigger	i	organisationer	hvor	det	virker	/	ikke	virker,	så	er	det	ofte	fordi	ledelsen	simpelthen	har	

alt	for	mange	under	sig.	Det	sker	ofte	i	produktionsvirksomheder	at	en	leder	nogle	gange	har	80	

rapporter	under	sig.	Så	motivation	for	mig	er	100%	individuelt,	så	kan	vi	med	noget	proiling	gå	ind	

og	kategoriser	en	lille	smule.	F.eks.	så	tilhører	jeg	en	profil	som	er	meget	motiveret	af	frihed.	me-

get	motiveret	af	oplevelser.	Anererkendelse.	Af	sjov.	 Jeg	bliver	ekstremt	demotiveret	af	 folk	der	

ser	problemer	og	snakken	i	krogene,	overkontrolanter.	Det	sekund	jeg	føler	jeg	bliver	kontrolleret	

så	skrider	jeg.		

	

I:	Hvad	er	det	så	der	gør	at	du	bliver	demotiveret?	Hvad	føler	du	i	kroppen	når	du	hører	sådan	en	

snakken	i	krogene?	

	

Jeg	bliver	gal	og	ligegyldig	på	samme	tid.	Det	lyder	åndssvagt,	men	jeg	kan	simpelthen	ikke	rumme	

det.	 Jeg	har	 lavet	et	 filter	 i	mit	 liv	der	hedder	at	 jeg	gider	 ikke	have	det.	Der	er	så	mange	 lækre	

mennesker	 i	verden	så	når	jeg	møder	det	der,	så	skærer	jeg	det	bare	fra.	Er	det	en	arbejdsplads	

det	sker	på,	så	skærer	jeg	den	fra.	

	

I:	Har	du	oplevet	det	før	hvor	du	simpelthen	har	måtte...	hvor	du	blev	gal	på	en	arbejdsplads?	
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Ja,	også	i	K2.	Der	er	en	årsag	til	at	jeg	er	der	stadigvæk	og	det	har	meget	at	gøre	med	at	vi	har	æn-

dret	hele	vores	lønstruktur.	Jeg	sagde	til	dem	at	hvis	i	fortsætter	med	den	her	enkeltmands	pipe-

lines	aflønning.	Det	gider	jeg	ikke.	Det	er	hul	i	hovedet.	Du	har	ti	mand	der	bare	sidder	og	super-

optimerer.	Alle	resultater	bliver	opnået	på	trods	af	at	der	er	et	team	og	ikke	pga.	der	er	et	team.	

[taler	om	Daniel	Pink	og	hans	RS	animate	film].		

	

I:	Ja,	vi	har	stødt	på	det	her	med	penge	og	at	det	ikke	er	noget	der	har	første	prioritet.	Hvad	bety-

der	det	egentlig	for	dig	Ellen?	Altså	det	finansielle	ift.	din	motivation	

	

Jeg	er	lodret	uenig	med	dem	der	siger	at	penge	ikke	betyder	noget,	så	lyver	de.	Du	lever	i	en	øko-

nomisk	verden.	Der	er	ingen	her	der	arbejder	fordi	de	har	blå	øjne,	eller	fordi	de	brænder	for	det.	

Alle	mennesker	arbejder	fordi	de	vil	tjene	nogle	penge,	hvis	de	siger	andet	så	tror	jeg	ærlig	talt	de	

lyver.	Når	det	er	sagt	så	er	der	et	begreb	som	er	rigtig	brugt	som	hedder	fair	Pay.	Det	er	meget	i	de	

store	virksomheder	som	prøver	at	benchmarke	sig	på	tværs.	Grunden	til	vi	gør	det	er	at	hvis	det	

bliver	opfattet	som	en	fair	trade	for	den	værdi	jeg	har	som	menneske	så	afleverer	jeg	også	en	til-

svarende	kvalitet	og	motivation	 i	mit	arbejde.	Det	har	noget	at	gøre	med	noget	af	det	 første	du	

lærer	som	selvstændig	med	at	du	aldrig	må	forære	noget	væk,	for	det	folk	får	gratis	værdsætter	

de	 ikke.	Det	er	det	samme	med	mennesker.	Hvis	du	som	menneske	sælger	dig	selv	 for	billigt	så	

tror	 jeg	også	at	de	devaluering	af	dig	 selv,	 som	godt	kan	være	underbevidst.	 Så	 fair...	 Så	er	der	

nogle	der	ikke	ved	hvad	fairpay	og	dem	skal	man	så	betale	dårligere	

	

I:	Vil	det	så	sige	at	hvis	du	ellers	føler	du	får	en	fair	belønning	så	kan	det	ikke	rigtig	motivere	dig	

mere?		

	

Ja.	Det	er	rigtigt.	Så	længe	den	løn	jeg	får	er	fair,	så	er	den	sekundær	for	mig.	Det	øjeblik	jeg	ople-

ver	at	lønnen	er	unfair	så	bliver	den	topprioritet.	Så	det	er	en	meget.	Det	er	også	derfor	vi	beskæf-

tiger	os	så	meget	med	den	i	motivationsteorien,	for	det	er	en	svær	fakta.	Det	der	med	at	sige	at	du	

bare	kan	rose	dig	ud	af	en	høj	løn	er	fuldstændig	forkert.	Men	omvendt	så	har	vi	også	i	vores	til-

lidsmateriale	research	der	viser	at	en	10%	increase	i	en	trustlevel	i	en	organisation	er	tilsvarende	
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en	36%	increase	in	pay.	Så	der	er	nogle	meget,	meget	vigtige	argumenter	for	at	det	rigtige	miljø	

har	en	stor	indflydelse	for	motivation	sammenholdt	med	f.eks.	bare	at	bruge	penge.		

	

I:	Hvad	så	med	den	her	lønmodel	som	i	har	lavet	om	nu.	Kan	du	mærke	en	forskel	på	din	motivati-

on?	

	

Ja,	det	kan	jeg	sagtens	fordi	det	er	min	model	vi	bruger.	Det	er	fantastisk.	Men	jeg	vil	sige	at	ud-

over	min	egen	motivation	så	vil	jeg	sige	at	jeg	har	mærket	det	på	teamets	motivation,	fordi	ganske	

som	jeg	også	sagde	til	ledelsen	da	jeg	var	inde	til	de	interviews	hvor	jeg	fremlagde	modellen.	Det	

der	er	fordelen	med	sådan	en	model	er	at	det	skiller	fårene	fra	bukkene.	Så	dem	der	ikke	har	en	

tro	på	teamet	eller	evnen	til	at	arbejde	i	et	team	melder	sig	ud	af	frygt	for	de	resultater	der	vil	bli-

ve	skabt.	De	tror	ikke	på	resultatet	og	det	var	også	ganske	rigtigt.	Der	var	medlemmer	der	meldte	

sig	direkte	ud	af	teamet	som	konsekvens	af	at	vi	ændrede	modellen.	Til	gengæld	så	har	det	team	

der	sidder	tilbage	outperformede	røven	ud	af	bukserne	på	tidligere	års	resultater.	Igen	i	sidste	uge	

var	vi	4	eller	500	%	over.		

	

I:	Så	man	kan	allerede	se	en	effekt?	

	

Ja,	så	kan	man	sige	at	man	aldrig	kan	sige	at	det	er	en	afledt	effekt	for	der	er	også	et	samfund	der	

heldigvis	er	mindre...	vi	har	trods	alt	en	større	og	større	forståelse	for	at	nu	er	krisen	ovre	og	det	

kan	godt	være	vi	skal	gøre	noget	for	at	fastholde	vores	folk.	Der	er	meget	meget	tydelige	signaler	

for	hvordan	man	arbejder	sammen.	Den	interne	synergieffekt	er	eksploderet.	I	stedet	for	at	sende	

den	person	ud	der	ejer	kunden,	så	sender	vi	det	team	der	har	de	kompetencer	der	passer	til	det	vi	

skal	snakke	med	kunden	om.	Det	tror	jeg	har	været	med	til	at	øge	den	omsætning,	som	vi	nu	har	

været	i	stand	til	at	øge	i	år,	og	der	spiller	tillid	en	kæmpe	stor	rolle.		

	

I:	Så	det	er	måske	også	noget	med...	 jeg	tænker	bare	med	den	her	lønmodel,	der	er	måske	også	

noget	med	det	sociale	der	bliver	fremmet?	Har	det	det	en	effekt	på	din	motivation	tænker	du?	
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Ja,	det	 som	 folk	nogle	gange	glemmer	er	at	 lønmodellen	 skaber	en	af	de	 største	hjørnesten	 for	

kulturen	i	en	organisation.	Hvis	 lønmodellen	ikke	matcher	den	kultur	du	ønsker	at	skabe,	så	ville	

det	aldrig	kunne	ske.	Vi	havde	jo	i	vores	strategiseminar	i	december.	Jeg	har	aldrig	i	mit	liv	set	så	

ringe	en	tillids	koefficient	 i	en	organisation.	Den	var	scarry.	Scarry	 low.	Der	var	 ingen	tillid	 til	de	

andre	personer	for	teamet	og	der	kommer	af	at	du	har	en	lønmodel	hvor	folk	har	siddet	og	super-

optimeret	for	deres	egen	lille	pipeline	for	det	var	det	de	blev	målt	på.	Nu	hvor	du	pludselig	går	ind	

og	laver	en	lønmodel	hvor	der	er	ingen	der	bliver	målt	på	personlige	pipeline.	vi	har	stadig	person-

lige	mål,	men	vi	måler	ikke	på	dem.	Vi	aflønner	heller	ikke	på	dem.	Det	vi	aflønner	på	til	gengæld	

det	er	en	fast	pakke	og	så	er	det	en	procentdel	af	dækningsbidraget	per	måned.	Det	kan	ikke	blive	

mere	teamorienteret	end	det.	Det	vil	 jo	sige	at	alt	hvad	der	bliver	 lavet,	 ligegyldig	hvem	der	har	

solgt	en	workshopplads,	eller	nogen	der	har	sparet	et	eller	andet.	Det	er	ligegyldigt,	lige	pludselig	

bliver	alle	handlinger	i	organisationen	direkte	relateret	til	det	resultat	der	kommer.	Både	i	din	egen	

pengepung	men	også	på	organisationens	bundlinje.	Det	skaber	bare	en	meget	meget	stor	interes-

se	for	og	forståelse	for	de	interne	mekanikker	i	organisationer.	Pludselig	kan	folk	godt	forstå	at	det	

måske	ikke	er	ligegyldigt	at	vi	bare	sender	500	bæger	et	eller	andet	sted	hen	uden	at	kræve	penge.	

Det	er	ikke	ligegyldigt	om	Pernille	får	besked.	Der	kommer	en	forståelse	for	alle	processor	i	organi-

sationen.		

	

I:	Gør	det	at	du	får	mere	lyst	til	at	bruge	tid	på	kontoret?	

	

Nej,	jeg	kommer	aldrig	til	at	få	lyst	til	at	bruge	tid	på	kontoret,	fordi	jeg	laver	simpelthen	for	lidt.	

Jeg	får	stress	inde	på	det	kontor	for	jeg	laver	nok	800	gange	mere	på	andre	dage	selvom	jeg	arbej-

der	halvt	så	lang	tid.		

	

I:	Det	er	ikke	der	man	er	mest	effektiv?	

	

Man	kan	sige	at	det	er	også	i	den	natur.	Det	arbejde	vi	laver.	Det	vi	har	gjort	som	er	godt	er,	at	vi	

har	en	 fast	boot	camp	hver	måned	og	der	skubber	 jeg	de	projekter	hvor	 jeg	har	brug	 for	andre	

menneskers	sparing.	Dem	prøver	jeg	at	parkere	dertil.	Der	er	 ikke	så	meget	synergi	 i	at	sidde	og	

researche	en	organisation.	Det	behøver	 jeg	 ikke	få	tre	mands	samvær	omkring	mig	for	at	kunne	
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gøre	rigtig	hurtigt.	Kontoret	er	indrettet	på	en	måde	der	gør	at	når	man	har	en	stemme	som	mig	

så	skal	man	gå	ud,	men	hvor	fanden	skal	man	gå	hen?	Det	magter	jeg	ikke.	Når	jeg	ringer	så	ringer	

jeg	og	når	jeg	skriver	så	skriver	jeg.	Det	er	de	ved	at	finde	ud	af	derinde.		

	

I:	Det	er	vel	også	meget	accepteret	derinde?	

	

Der	er	slet	ikke	noget.	Det	har	de	også	vidst	fra	starten	at	jeg	havde	ikke	nogen	drøm	om	at	skulle	

sidde	fast	på	et	kontor	i	København.		

	

I:	Jeg	tænker	også	ift.	den	lønmodel	i	har.	Det	gør	vel	også	at	i	hver	enkelt	har	fået..	altså	at	man	

påtager	sig	hver	enkelt	et	større	ansvar	for	at	i	når	de	der	ting.	

	

Ja,	 i	 stedet	 for	at	superoptimerer	så	er	der	pludselig	en	fælles	 interesse	 i	den	overordnede	virk-

somheds	resultat.	Når	 jeg	siger	super	optimere,	så	mener	 jeg	at	man	kigger	på	sin	egen	verden,	

sine	egne	kunder	og	hvad	jeg	kan	gøre	for	dem.	Nej,	du	skal	ikke	med	ud	for	så	skal	jeg	aflevere	x	

procent	 fordi	du	var	med	ude.	Det	er	dybt	 irrelevante	tanker	som	er	meget	ødelæggende	for	at	

optimere	ift.	kunden.	Superoptimering	er	altid	negativt	for	der	optimerer	jeg	jo	på	en	mindre	kon-

to	end	den	største	mulige	klinge.		

	

I:	Hvis	vi	nu	kigger	tre	år	frem	i	tiden,	hvad...	hvor	kunne	du	så	godt	tænke	dig	at	være	arbejds-

mæssigt?	

	

Det	ved	jeg	sgu	ikke.	Hvis	jeg	har	vundet	i	lotto	så	arbejder	jeg	ikke.		

	

I:	Og	hvis	du	ikke	er	så	heldig?	

	

Hvis	ikke	jeg	vinder	i	lotto	så	tror	jeg	at	jeg	laver	noget	af	det	samme.	Jeg	kunne	ikke	forestille	mig	

at	komme	tilbage	til	de	stillinger	jeg	har.	De	kræver	50-70	timers	arbejdsuger	og	når	man	først	har	

prøvet	at	være	selvstændig	og	oplevet	at	man	kan	leve	af	det	uden	at	sulte	til	døde,	så	kunne	jeg	

forestille	mig	at	de	fleste	ville	synes	at	det	er	meget	rart.	Og	fleksibilitet,	nu	er	jeg	meget	drevet	af	
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eventyr	og	bevægefrihed	og	jeg	har	det	meget	dårligt	med	kontrol,	så	man	kan	sige	at	en	del	af	

det	passer	mig	rigtig	godt.		

	

I:	Kunne	du	godt	se	dig	i	det	samme	som	du	er	i	nu	eller	skulle	der	ske	en	udvikling?		

	

Der	sker	 jo	altid	en	udvikling.	Der	er	 jo	 ikke	noget	der	er	statisk	 i	hele	verden	så	 jeg	er	holdt	op	

med	at	bekymre	mig	om	det	for	det	kommer	helt	automatisk.	Der	er	noget	der	hedder	disruption	i	

øjeblikket	så	den	verden	vi	har	lige	nu	tror	jeg	ikke	engang	vi	kan	forestille	os	om..	Det	kommer	til	

at	gå	så	stærkt	udviklingen,	så	jeg	tror	man	skal	være	glad	hvis	bare	man	kan	følge	med.	Jeg	tror	

ikke	at	det	her	med	at	skabe	sin	egen	udvikling.	jo	når	man	er	ung,	så	er	der	nogle	ting	man	behø-

ver	at	tage	hånd	om	og	så	fordi	at	man	skal	sgu	frem	i		bussen	altså	det	man	kommer	ud	med,	med	

al	respekt.	Der	skal	der	mere	til	i	erfaring	og	der	skal	planlægges	ift.	hvad	der	er	for	en	virksomhed	

man	gerne	vil	være	i	osv.	Når	man	er	kommet	igennem	det	så	tror	jeg	at	bare	det	at	følge	med	i	

hvad	der	sker	og	være	i	stand	til	at	være	fremsynet	på	ens	virksomheds	vegne.	Hvis	man	kigger	på	

vores	område	med	at	rådgive	virksomheder...	Den	organisme	der	ligger	bag	er	jo	under	total	for-

andring	så	vores	udgangspunkt	eller	vores	grundlag	 for	hvad	det	er	vi	ved	noget	om	ændrer	sig	

bare	hele	tiden.	Det	er	hvis	man	gerne	vil	have	en	fast	platform	så	skal	man	sgu	ikke	bevæge	sig	

ind	 i	 det	 her	 erhverv.	 Så	 bliver	man	 stresset	 simpelthen,	 tror	 jeg.	 og	 jeg	 tror	 det	 er	 det	mange	

brænder	ud	på.	Det	her	behov	for	konstant	at	være	i	bevægelse.	
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Hvad	skal	vi	sige.	Min	rolle	som	konsulent	den	er	anderledes	i	forhold	til	de	andres,	fordi	jeg	har	to	

kasketter.	Mange	af	de	andre	har	en,	to,	tre.	De	to	kasketter	jeg	har	på	er	at	jeg	er	klient	partner,	

det	vil	sige	jeg	har	ansvaret	for	mit	eget	budget	og	gruppens	fællesbudget	salgsmæssigt.	Og	så	har	

jeg	ansvaret	for	vores	åbne	workshops.	Det	vil	sige	at	vi	har	et	program	med	de	forskellige	proces-

ser	vi	udbyder.	Og	egentligt	også	det	overordnede	ansvar	for	at	gøre	det	synligt	og	at	vi	alle	sam-

men	har	fokus	på	at	finde	deltagere.		

	

I:	Eksekverer	du	også	programmer?	

	

Nej	det	er	nemlig	det	jeg	ikke	gøre.	Det	er	lige	præcis	den	rolle	jeg	ikke	har.		

	

I:	Og	du	har	aldrig	haft	den?	

	

Nej,	jeg	har	haft	den	tidligere	i	min	forsikringskarriere,	der	underviste	jeg	rigtig	meget.	Men	det	er	

egentlig	ikke	det	jeg	brænder	mest	for.	Så	underviser	kasketten	har	jeg	ikke	på	og	det	har	de	fleste	

af	de	andre.	Vi	er	egentlig	to	internt	på	nuværende	tidspunkt	som	ikke	underviser.	Så	der	kan	jo	

også	ligge	lidt	forskellige	udfordringer	i	det	man	har	forskellige	former	for	kasketter	på.		

Det	man	også	tydeligt	kan	se	at	jeg	har	den	rolle	der	hedder,	jeg	er	ansvarlig	for	vores	åbent	kur-

sus	virksomhed	at	det	faktisk	kun	er	mig	der	er	opmærksom	på	at	den	er	der.	Og	tænker	den	ind.	

Jeg	har	altid	den	del	med	i	min	kuffert	når	jeg	tager	ud	til	kunderne.	Lige	at	præsentere	hvad	vi	har	

af	åbne	programmer.	Det	gør	dem	også	nysgerrige	på	hvad	vi	ellers	har	i	palletten	og	nysgerrighe-

den	omkring	måske	at	prøve	et	af	de	andre	programmer.		

	

I:	Hvordan	kan	det	være	at	de	andre	ikke	gør	det?		

	

Fordi	de	ikke	har	ansvaret.	Så	tænker	de	det	ikke	ind.	Faktisk	er	der	mange	i	mange	år	der	har	en,	

vi	sælger	ikke	kurser.	Det	er	fint	men	det	er	en	god	idé	at	komme	ud	og	mærke	på	egen	krop	og	

prøve	det	selv.	Passer	det	til	vores	organisation.		
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Og	det	 fede	er	 jo	også	at	 jeg	kan	se	at	 rigtig	mange	af	dem	 jeg	har	 fået	på	de	åbne	workshops	

igennem	årene	de	er	jo	store	kunder	nu.		

	

I:		Den	her	rolle	har	faktisk	hjulpet	dig	i	dine	andre	roller?	

	

Lige	præcis.		

	

I:	Fortælle	lidt	om	dig	selv	med	uddannelse	og	er	faring?	

	

Jamen	helt	tilbage,	så	har	jeg	en	gængs	studentereksamen	og	overbygning	med	Handelshøjskolen.	

Så	har	jeg	haft	en	længere	karriere	for	forsikringsbranchen.	10-15	år.	tror	jeg.	Og	endte	som	leder.	

Lidt	ligesom	den	der	som	starter	som	elev	og	så	ender	som	leder,	fordi	de	bliver	udnævnt.	og	på	

det	tidspunkt,	der	opdagede	jeg	at	der	var	rigtig	dårlig	 ledelse	i	forsikringsbranchen.	Fordi	netop	

mange	voksede	med	opgaven	og	blev	udnævnt	til	leder.		

De	manglede	simpelthen	deres	personlighed.		

	

I:	Gjorde	du	også	det?		

	

Ja,	 det	 gjorde	 jeg.	 Jeg	 blev	 egentlig	 også	 prikket	 på	 skulderen	 og	 blev	 tilbudt	 det	 her	 job.	 Og	

skal/skal	ikke.	Hvad	har	det	af	konsekvenser	for	min	faglighed	og	min	faglige	stolthed.	Så	efter	jeg	

så	havde	oplevet	rigtig	meget	dårlig	 ledelse	 i	det	sidste	 forsikringsselskab	 jeg	var	 i.	 Jeg	skal	sim-

pelthen	prøve	noget	andet.	De	40	år	nærmede	sig.	Så	tænkte	jeg,	der	skal	bare	ske	noget.	Så	var	

det	faktisk	Jan	der	så	havde	taget	fat	i	Christian.	Hvad,	nu	skal	vi	til	at	fokusere	mere	på	salg	i	fir-

maet.	På	det	tidspunkt	sad	de	jo	fire,	der	sag	to	iværksættere	.	Så	to	andre	på	kontor.	og	ventede	

på	at	telefonen	ringede.	Der	var	sgu	aldrig	nogen	der	ringede.	De	vidste	ikke	at	virksomheden	eksi-

sterede.	 Så	der	blev	 jeg	egentlig	 ansat	 til	 ligesom	at	 starte	 et	 salgscenter	op.	Der	 var	 vi	 tre-fire	

stykker	 der	 var	 tilknyttet	 salg	 og	marketing,	 som	 vi	 kaldte	 det.	 Vi	 lavede	 vores	 første	 lille	 fine	

workshop	program.	Pixiformat.	Og	startede	med	at	være	 lidt	sådan	proaktiv.	 I	 forhold	til	at	tage	
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fat	i	nogen	virksomheder.	Det	var	også	sådan	vi	startede	LEGO.	Og	banke	på	døren	og	blive	synlig	

ikke.		Så	det	har	været	spændende.		

	

Rent	uddannelsesmæssigt	der	har	jeg	ikke	så	meget	mere.	Jeg	har	ikke	universitets	eller	længere-

varende	uddannelse,	men	jeg	har	taget	nogle	forskellige	moduler	på	diverse	institutioner	og	så	har	

jeg	her	for	nylig,	her	for	to	år	siden	taget	en	NLP,	practitioner	og	master.	Den	har	jeg	haft	glæde	af	

rent	 salgsmæssigt.	Den	der	menneskelige	 forståelse.	Og	måden	man	kommunikerer	på.	 det	har	

hjulpet	mig	rigtig	meget.	Overvejet	at	tage	en	HD,	men	ved	ikke	lige	hvornår	jeg	skal	få	presset	det	

ind.	Det	var	også	lidt	det	var	bremsede	mig	lidt	med	VLP	uddannelsen.	Coaching	uddannelsen.	Det	

var	spændende	at	tage	psykoterapeut	uddannelsen.	Den	kan	man	også	bruge	til	rigtig	rigtig	me-

get.	Men	det	kræver	man	udover	at	man	har	studiet	fem	gange	fem	dage	om	året	så	har	man	75	

timer	hvor	man	skal	ud	og	sælge	sig	selv	i	sådan	nogle	terapi	seancer.	Det	er	udover	arbejdet	at	

man	skal	have	alle	de	der	rigtig	mange	timer.		

	

Det	tager	to	år.	fem	gange	fem	dage	igennem	to	år.		

	

I:	Hvad	var	grunden	til	at	du	begyndte	at	videreuddanne	dig?	

	

Jeg	synes	bare	det	var	spændende	på	den	der	vinkel.	 I	 forsikringsbranchen,	der	var	 jeg	 igennem	

hele	forsikringsakademiet.	Som	jeg	lige	glemte	at	sige.	Det	er	ikke	småting.	Det	er,	det	var	fire	år.	

Og	jeg	fik	aller	nådes	lov.	Så	jeg	var	glad	og	sagde	bare	ja	til	at	det	jeg	overhovedet	fik	tilbudt.	Så	

der	har	jeg	været	igennem	de	fem	forskellige	niveauer	der	er.	Alt	fra	jura,	lidt	i	forsikrings	tekniske	

forløb.	Hvorfor	jeg	så	har	været	rigtig	meget	på	undervisningsdelen.	For	jeg	har	undervist	alle	de	

nye	vi	har	ansat	i	forsikringsbranchen.	Men	det	har	været	ene	af	sådan	nogle	hårde.	Tekniske	ud-

dannelser.	Jeg	var	langt	væk	på	det	der	personlige.		

Faktisk	der	hvor	 jeg	gik	og	overvejede	om	jeg	skulle	noget	andet,	så	siger	min	mand,	nu	skal	du	

prøve	7	gode	vaner.	Jeg	tror	de	tre	dage	jeg	var	i	Fredericia	og	sad	og	gloede	og	tænkte,	hold	nu	

kæft,	det	her	det	er	simpelthen	for	tæt	på.	Det	var	lidt	som	om	at	man	kunne	ikke	mærke	sig	selv	

efter	så	mange	år	med	tekniske	uddannelser.		
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Det	tror	jeg	egentlig	efter	nogle	år.	Det	der	med	hvordan	man	kommunikerer	med	sin	omverden.	

Søg	først	at	forstå	og	win.	Så	tænkte	jeg,	jeg	snuser	lige	til	det	der	NLP.	Kom	ned	en	aften	på	halv-

anden	time	og	sad	bænken	 i	sådan	en	 lille	rundkreds.	Så	kom	jeg	til	at	snakke	rigtig	meget	med	

pigen	ved	siden	af	mig.	Og	så	gik	jeg	hjem	og	så	sagde	til	min	mand.	Jeg	sad	ved	siden	af	en	sinds-

syg	 spændende	 pige	 som	 er	 lærer	 på	 en	 skole	 i	 Horsens.	 Hende	 gad	 jeg	 godt	 og	 arbejde	med.	

Hende	har	vi	så	ansat	nu.		

	

Dels	 i	 forhold	til	kundemøder	 i	det	hele	 taget.	Den	der	menneskelige	 forståelse.	Og	sproget,	 jeg	

synes	jeg	har	lært	rigtig	meget	i	forhold	til	salgsteknik.	I	høj	grad.		

	

I:	Kan	du	også	føle	en	større	troværdighed	over	for	kunden?	

	

Det	synes	jeg.	Jeg	oplever	i	hvert	fald	at	mange	af	de	kunder	jeg	har	arbejdet	med	i	mange	år	at	de	

tager	mig	med.	Og	nu	siger	jeg	mig.	Jeg	tror	det	er	meget	den	der	tillid.		

	

Det	er	det	jeg	lægger	op	til.	at	være	den	der	trusted	advisor.		

	

Et	egentlig	meget	godt	eksempel,	da	hende	her	Zenia,	da	hun	rejste	videre	fra	en	familieejet	virk-

somhed.	Der	valgte	hun	så	at	skulle	til	en	større	organisation.	Hun	kom	til	Siemens.	Hun	var	der	i	

et	halvt	år	og	var	simpelthen	proppet	ned	i	en	kasse	og	lagt	låg	på.	Det	passede	overhovedet	ikke	

hende.	Hun	forsøgte	flere	gange	at	invitere	os	ind.	Men	direktionen	var	forlovet	med	nogle	andre.		

	

Men	det	der	så	skete	var	at	Zenia	 fik	præsenteret	mig	til	den	nye,	som	overtog	hendes	stilling	 i	

Midiateknik	og	hende	fortsat	jeg	dialogen	med.	Der	skete	ingenting.	Ingen	udvikling	overhovedet.		

	

Da	Zenia	efter	kort	tid.	Så	hun	valgte	at	sige	op.	Så	siger	jeg	til	hende.	For	jeg	tænker	meget	på	at	

man	skal	nurse	den	person,	den	gode	relation,	når	de	allermest	brug	for	det	som	person.	Så	 jeg	

sagde	til	Zenia,	vi	har	et	leadership	program	i	næste	uge.	Så	hvis	ikke	du	skal	noget,	så	får	du	en	

gratis	plads.	Det	blev	hun	vildt	glad	for.	Og	var	 igennem	en	udviklingsproces	der.	Vi	havde	nogle	

gode	dialoger.	Og	der	gik	selvfølgelig	ikke	lang	tid,	så	kom	hun	tilbage	til	Mitateknik.	Og	det	der	var	
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hendes	udfordring	fra	starten	af	var	at	hun	 ikke	blev	 involveret	 i	strategien	så	hun	synes	 jo	 ikke	

hun	kunne	udøve	sin	 rolle	 som	HR	direktør	godt	nok,	når	hun	 ikke	kendte	 familiens	 strategi.	 Så	

pludselig	blev	hun	 inviteret	ud	og	 strategien	blev	 foldet	ud	på	køkkenbordet.	 Så	gik	der	 ikke	en	

uge,	så	ringede	Zenia	til	mig,	jeg	er	lige	blevet	rykket	op	på	mit	kontor	og	vi	skal	have	gang	i	noget	

salg	og	der	ligger	et	tilbud	fra	Tag,	et	stort	verdenskendt	salgsprogram	og	jeg	tænkte	bare	shit.	Vi	

ligger	meget	tæt	opad	hinanden.	Så	siger	hun	ja,	der	står	75.000	kr.	Kan	du	klare	den	på	et	salgs-

program.	Så	siger	jeg,	Zenia	jeg	tror	lige	jeg	kommer	ned	forbi	dig.	Så	kigger	vi	lidt	på	det	der,	en	

uge	senere,	der	underskrev	vi	en	kontrakt	på	375.00	kr.	på	et	salgsprogram.			

	

Det	er	sådan	noget	jeg	tror	er	et	bevis	på	at	vi	har	et	sælgerrelation.		

	

Også	så	de	føler	at	de	får	hvad	de	har	brug	for.	At	vi	ikke	bare	presser	noget	ned	over	dem,	fordi	vi	

bare	vil	sælge	dem	noget.	Det	er	også	legalt	og	sige	nej,	eller	det	der	mål	du	har,	med	den	proces	

vi	skal	i	gang	med.	Det	tror	vi	ikke	på	at	vi	kan	opnå.	Der	skal	noget	andet	til.	Enten	er	det	ikke	os	

eller	også	er	det	noget	andet	og	større.	Og	er	I	ikke	klar	til	det	nu,	jamen	så	ses	vi	måske	senere.		

	

I:	Har	du	aldrig	nogensinde	følt	at	du	har	manglet	den	der	ekstra	kasket	som	underviser?	

	

Nej.	For	jeg	synes	faktisk.	det	har	fordele	og	det	har	ulemper.	Selvfølgelig	kan	jeg	godt	se	ulempen	

i	forhold	til	en	anden	lønmodel	egentlig.	Hvis	jeg	havde	min	egen	lønmodel	og	jeg	bare	skulle	sør-

ge	for	at	få	noget	solgt	og	noget	leveret	så	vil	jeg	kun	have	interesse	i	at	sælge	og	ikke	levere.	Men	

som	det	er	nu	så	 ser	 jeg,	der	vælger	 jeg	at	 se	med	kundebriller.	At	det	er	en	kæmpe	 fordel	 for	

kunderne	at	jeg	kan	komme	ud	og	præsentere	F.C.		præsentere	en	palette	af	dygtige	konsulenter.	

Nu	i	forhold	til	Sublim,	Og	der	er	vi	oppe	mod	et	andet	firma.	Der	vil	jeg	gerne	præsentere	to	tre	

kandidater,	Jeg	tror	på	er	det	rigtige	match	i	forhold	til	dem.		

	

Så	skal	hun	ikke	købe	mig	og	K2.	Men	hun	skulle	køb	K2.	og	vælger	de	selv	blandt	os.	Det	er	lidt	

lettere	for	kunden	at	sige,	 ja	ham	eller	hende.	Mere	end	det	er	at	sige	ja	K2.	men	altså	ikke	dig.	

Det	der	med	at	de	skal	købe	konceptet	og	de	skal	købe	den	de	sidder	over	for.	Hvor	de	måske	ikke	

føler	sig	helt.		
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Og	der	tror	jeg	der	ligger	noget	trusted	adviser	i	også.		

	

At	der	så	nogen	der	siger,	det	kan	vi	ikke	lige	klare.	Det	er	ikke	en	af	mine	roller.		

	

En	anden	ting	jeg	også	lige	vil	tilføje,	er	at	når	man	er	underviser,	så	føler	jeg	også	indimellem,	det	

er	i	hvert	fald	det	jeg	kan	høre,	når	jeg	er	ude	med	nogen	af	de	andre,	de	er	meget	tekniske.	de	

fokuserer	så	meget	på	detaljerne	i	programmet.	Det	skal	du	slet	ikke	tænke	på.	Issues,	empact	og	

evidence,	det	er	egentlig	det,	det	handler	om	når	du	sidder	og	sælger.	Først	bagefter	kan	du	kigge	

lidt	nærmere	på	programmets	indhold.		

	

I:	Så	der	kan	faktisk	godt	være	nogle	problematikker	ved	at	levere	for	meget.		

	

Ja,	at	du	bruger	teknisk	underviser	mode.	Sådan	ser	jeg	det	i	hvert	fald.	Underviserne	ser	det	sik-

kert	anderledes.	At	de	er	specialister.		

	

Jeg	tænker	også	at	man	skal	se	det	i	forskellige	tempi.	Når	jeg	har	udført	mit	job,	sådan	mere	kon-

sulentagtig	job	og	vi	har	trykket	hånd	på	at	det	her	det	er	det	vi	gør.	Så	kan	jeg	jo	bare	tage	under-

viseren	med	ud	som	så	kan	blive	præsenteret.	Eller	kan	præsentere	en	teaser	af	programmet.	Jeg	

kan	godt	præsentere	en	teaser.	Men	jeg	synes	egentlig	at	det	er	undervisers	opgave	og	skabe	den	

der	tillid.	Og	den	gode	relation,	før	han	eller	hun	skal	ud	og	undervise	i	en	organisation.		

	

I:	Nu	bor	du	jo	her	i	Århus,	hvordan	ser	sådan	en	arbejdsdag/uge	ud	for	dig,	når	nu	kontoret	ligger	

i	København.		

	

Egentlig	har	jeg	det	lidt	sådan	at	i	vores	branche	konsulentbranchen.	Der	skal	vi	ikke	sidde	på	kon-

toret.	Vi	har	en	base,	vi	 selvfølgelig	 tager	udgangspunkt	 i,	og	 jeg	har	 faktisk	haft	kontor	 i	Århus,	

men	valgte	egentlig	at	flytte	hjem.	Der	var	for	mange	forstyrrelser	dernede.	Og	der	var	ikke	styr	på	

tingene.	Det	var	 ikke	præsentabelt	nok	at	 invitere	kunder	 ind.	Og	så	havde	jeg	det	sådan	at	hvis	

det	bare	var	for	at	jeg	selv	kunne	sidde	og	være	på	kontor	så	ville	jeg	lige	så	gerne	gøre	det	der-
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hjemme.	Jeg	kan	sagtens	koncentrere	mig,	samtidig	med	at	 jeg	kan	sætte	en	vaskemaskine	over	

eller	andet.	Det	synes	jeg	er	fedt.	Og	så	er	det	ellers	bare	udgangspunktet	og	så	en	masse	kunde-

besøg.	Jeg	forsøger	at	samle	mine	dage	i	KBH	så	de	ligger	efter	hinanden.	Så	14.	dag	en	til	to	dage,	

er	lige	umiddelbart	mit	gæt.	Så	forsøger	jeg	at	lægge	møderne	samtidig	og	det	er	så	der	jeg	stikker	

forbi	og	siger	hej.	Men	det	er	ikke	meget	jeg	er	på	kontoret.	Og	igen,	jeg	kan	ikke	finde	ro	i	at	sidde	

på	kontoret.	Og	mener	heller	ikke	det	er	der	vi	skal	sidde.		

	

Hvis	jeg	er	ovre,	hvor	jeg	lige	har	et	par	telefonsamtaler.	Så	går	jeg	ind	i	vores	lille	mødelokale.	Det	

er	der	jeg	finder	ro.	

	

I:	Er	der	en	af	de	to	roller,	du	foretrækker	eller	kan	du	godt	lide	at	der	er	et	miks	af	det?	

	

Jamen	jeg	kan	selvfølgelig	bedst	lide	client	partner	rollen.	Det	er	der	jeg	kan	se	de	store	resultater.	

Jeg	vil	sige,	det	bliver	også	understøttet	af	vores	kursusvirksomhed.	Det	er	jo	der	vi	har	mulighed	

for	og	give	en	smagsoplevelse,	så	jeg	synes	bestemt	den	er	nyttig	hvor	andre	nogen	gange	talt	om,	

vi	har	faktisk	også	forsøgt	os	at	sælge	den	del	til	andre.	Vi	har	udbudt	både	via	PWC	og	andre	ud-

bydere.	Og	det	viste	sig	faktisk	ikke	at	være	nogen	succes.	Men	i	forhold	til	rollen	så	er	det	client	

partner	rollen	og	det	er	også	den	der	fylder	95	%,	den	anden	er	lidt	5	%	for	mig.	Og	der	hvor	jeg	

f.eks.	siger	til	en	kunde	som	har	nogle	ledere	som	overvejer	at	de	skal	i	gang	med	et	lederprogram.	

Jamen	okay	kom	lige	med	de	7	gode	vaner	 for	 ledere.	Så	 får	de	smagsoplevelsen	forud	for	at	vi	

begynder	at	designe,	hvordan	det	skal	se	ud.	Så	egentlig	de	deltagere	som	fylder	på,	er	mange	af	

dem	er	nogle	der	er	kunder	i	forvejen.	For	at	skabe	synlighed		omkring	hele	vores	palette.		

	

I:	Har	i	strategier	i	F.C.	salgsmæssigt	eller	er	det	individuelt	hvordan	folk	selv.	er	der	nogen	syste-

matik	i	det?	

	

Det	er	faktisk	meget	personen	der	sidder.	Det	er	det.	Vores	strategi	er	jo	egentlig	overordnet	set	

at	vi	har	events.	Vi	har	events,	hvor	vi	 inviterer	beslutningstagere	 i	organisationen	 ind	og	 får	en	

smagsoplevelse.	Og	det	er	derfor	vi	målretter	det	til	beslutningstagere.	Det	er	ikke	der	du	kommer	

ind	og	får	en	inspiration	eller	en	oplevelse.	Men	det	er	simpelthen	til	beslutningstagere,	hvor	de	
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får	præsenteret	programmet	overordnet	og	også	nogen	 forskellige	muligheder	 for	 	hvordan	det	

kan	blive	implementeret	i	organisationen.	Altså	om	det	er	os	der	kommer	og	underviser	eller	det	

er	 online	 eller	 blended	 learning	 eller	 certificeret.	 SÅ	det	 er	 vores	overordnet	 salgsstrategi.	Men	

udover	det	har	jeg	bare,	faktisk	synes	jeg	ikke	jeg	gør	tingene	så	meget	anderledes	heller	efter	en	

ny	model.		

	

Fordi	jeg	tror	på	stadigvæk	at	det	jeg	kan	se	der	har	virket	for	mig	de	sidste	ti	år,	de	virker	stadig-

væk.	Der	stoler	 jeg	 lidt	mere	på	min	egen	strategi.	Men	ellers	forsøger	vi	også	lidt	at	gøre	nogle	

fælles	initiativer,	det	der	med	vi	prøver	engang	i	mellem	at	tage	hinanden	med	ud	på	møde,	netop	

det	med	at	have	to	forskellige	kasketter	på.	Og	ellers	mere	at	nye	og	gamle	følges	ud	for	at	lære	af	

hinanden	ikke.	For	at	hjælpe	med	ramp	ups.	Så	men	ikke	nogle	overordnet	strategier	over	hvordan	

vi	sælger.		

	

I:		André	og	jeg	har	en	antagelse	om	at	der	selvfølgelig	er	forskellige	definitioner	af	ordet	motivati-

on.	I	forhold	til	din	rolle	som	konsulent,	hvad	forstår	du	så	ved	ordet	motivation?	

	

For	mig,	så	motivation,	det	er	at	jeg	skal	føle	at	der	er	en	gensidig	godt	samarbejde	altså	at	man	

eksempelvis	 tænker	 hinanden	 lidt	mere	 ind	 i	 forhold	 til	 de	 forskellige	 roller	 vi	 har.	 Jeg	 synes	 jo	

f.eks.	i	forhold	til	at	jeg	ikke	selv	underviser.	Inviterer	jeg	jo	ofte	ind,	det	er	jeg	jo	ligesom	afhængig	

af.	Og	 inviterer	andre	 ind	 i	de	projekter	 jeg	har	gang	 i.	Hvorimod	en	underviser,	en	Tue	eller	en	

Nete	eller	andre	 inviterer	mig	 i	nogle	projekter.	Det	er	der	hvor	 jeg	bare	 tænker.	Det	motiverer	

enormt	meget.	 Eks.	 her	 hvor	 vi	 har	 solgt	 en	 konsulent	 ind	 to	 dage	 om	ugen	 og	 laver	 sindssygt	

mange	spændende	aktiviteter.	Det	kunne	jo	godt	at	have	tænkt	mig	at	vi	skal	have	spredt	ud	til	

andre	kommuner.	Men	der	er	ikke	rigtigt	nogen	der	ligesom	siger,	kom	med	jer.	Vi	prøver	lige	at	

tage	til	en	eller	anden	kommune.			

	

Leif	og	jeg	har	en	del	fælles	projekter	men	ellers	så	mangler	jeg	lidt	den	der	motivation	af	at	andre	

også	inviterer	ind	til	noget.		

	

I:	Hvad	gør	det	så	ved	dig,	når	det	ikke	sker?	
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Jamen	det	gør	jo	at	jeg	tænker,	jeg	klarer	mig	selv.		

	

I:	Det	er	spændende	at	tale	med	en	,	hvor	du	oplever	lidt	demotivation.		

	

Ja	og	det	er	faktisk	for	ledelsen	også.	Men	i	særdeleshed	ledelsen.	Det	hænger	også	sammen	med,	

vi	har	så	mange	år	på	bagen	sammen.	Og	at	Nete	altid	har	været	lidt	en	dronning	som	har	sat	sig	i	

en	dronningetrone.	Jeg	har	svært	ved	at	mærke	den	motivation	ved	at	have	hende	som	leder,	for-

di,	og	jeg	har	også	sagt	det	til	hende,	fordi	Jeg	føler	vi	er	konkurrenter.	På	det	tidspunkt,	hvor	vi	

blev	målt	individuelt;	jamen	jeg	skulle	i	hvert	fald	nok	ligge	foran	hende,	og	omvendt	så	kunne	jeg	

jo	mærke,	at	hun	også	gerne	ville	overhale	mig.	Så	på	den	måde	har	 jeg	stadig	den	der	 følelse	 i	

mig,	at	vi	er	konkurrenter.	

	

I:	Det	er	da	problematisk	når	hun	så	er	øverst.		

	

Lige	præcis.	Og	i	det	hele	taget	så	mærker	jeg	også	det	lidt	i	teamet.	Der	er	nogen	gange	vi	oplever	

at	vi	har	lidt	sådan	en	strategi,	vi	har	et	overordnet	account	system.	Det	vil	sige	at	hvis	du	er	an-

svarlig	 for	en	account,	så	er	det	egentlig	dig	der	er	den	primære	til	at	 fokusere	på	den	her	virk-

somhed.	Det	kan	så	være	at	der	er	en	kollega,	der	kender	en	leder	der	er	startet	der.	Så	taler	man	

selvfølgelig	sammen	og	finder	ud	af,	giver	det	mening	at	jeg	skal	prøve	at	age	fat	i	den	leder	her.	

Så	er	det	egentlig	den	account	ansvarlige	der	bestemmer	er	det	okay.	Skal	jeg	gøre	det	her.	Er	det	

til	fælles	Win	eller	ønsker	jeg	ikke	at	det	skal	ske.	Og	der	oplever	jeg	faktisk	flere	gange	at	nogen	

kontakter	kunder	der	har	account	ansvarlig,	selvom	det	så	ikke	er	det	vi	har	af	overordnet	strategi	

men	så	kommer	en	funktion	bare	bagefter.	Så	den	der,	der	er	nu	i	konsulentbranchen,	med	spidse	

albuer,	dem	mærker	man.		

	

I:	Og	så	begynder	at	trække	sig	ind	og		

	

Værne	om	sit	eget	og	sin	egne	projekter.		
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Og	den	har	 jeg	oplevet	på	kryds	og	tværs.	For	der	er	 ikke	så	mange	der	tør	nævne	det.	Det	kan	

godt	være	det	bliver	nævnt,	men	så	er	det	lidt	i	krogene.	Sådan	lidt	over	kaffemaskinen.	Og	jeg	har	

flere	gange	nævnt	det	for	Nete,	og	så	bliver	hun	sådan	lidt	 irriteret	og	kan	det	nu	også	passe	og	

hvad	gør	du	så	ved	det.	Så	siger	jeg	,	jeg	siger	hvordan	jeg	oplever	det.	Men	der	sker	ikke	nogen	

adfærdsændring.	Og	det	er	synd	for	når	vi	er	sammen	rent	socialt,	så	har	vi	det	jo	super	hyggeligt	

og	vi	kan	sidde	og	snakke	tillid	og	vi	kan	sidde	og	snakke	alt	muligt	andet	og	vi	har	det	fedt	sam-

men,	men	det	er	bare	ikke	det	der	sker	når	det	er	hverdag.		

	

I:	Der	er	forskel	på	når	I	er	private	og	når	I	er	på	arbejde?	

	

Ja,	det	er	der.		

	

I:	I	forhold	til	det	der	med	at	det	motiverer	dig	at	folk	arbejder	sammen,	så	må	det	da	være	meget	

godt	at	du	kan	mærke	at	samarbejdet,	så	må	det	være	meget	godt	med	den	her	nye	model	eller	

hvordan?	

	

Ja,	både	og,	for	jeg	synes	jo	at	vi	er	kommet	tættere	på	hinanden	os	tre	og	så	alligevel	så	kan	jeg	

også	mærke,	og	det	kan	jeg	også	mærke	i	mig	selv,	hvis	nu	den	her	eksistere	om	et	halvt	år,	er	det	

så	smart	at	jeg	har	inviteret	dem	med	ud	til	alle	mine	kunder.	For	så	skal	de	jo	lige	til	at	gøre	den	

der	igen.	Apropos	her	i	huset	hvor	jeg	har	Mette,	jeg	har	simpelthen	så	svært	ved	at	have	en	finger	

på	pulsen	og	det	er	trods	alt	mig	der	er	account	ansvarlig	og	jeg	skal	gerne	kunne	følge	med	i	ud-

viklingen.	Men	f.eks.	i	dag	har	hun	haft	møder	hele	dagen	i	dag	med	beslutningstagere	i	dag.	Med	

nye	spændende	opgaver.	For	det	første	kan	jeg	godt	se	at	det	er	svært	for	Mette	og	sige	at	jeg	skal	

lige	have	F.C.	med	ind	over	for	hun	er	jo	blevet	ansat	nu.	Så	det	er	svært	og	følge	med	110	%	og	

det	er	jo	altid	sådan	at	når	der	er	en	underviser	ude	ved	en	kunde.	Så	får	de	altid	en	helt	særlig	

relation,	 fordi	det	er	 jo	en	anden	kasket	de	har	på.	Og	den	kan	 jeg	aldrig	nå	 til	hofteholdenren.	

Fordi	 jeg	aldrig	er	så	mange	timer	sammen	med	en	kunde	og	 igennem	den	udviklingsproces,	de	

som	mennesker	er.	Så	det	er	så	bagsiden	af	medaljen	ved	ikke	at	have	underviser	rollen.		
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I:	Jeg	tænker	også	om	der	så	er	en	problematik	i	forhold	til	samarbejdet	når	du	så	siger	at	lønmo-

dellen	at	de	to	øverste	som	jo	stadig	faktisk	har	de	samme	arbejdsopgaver	som	jeg	andre,	men	så	

ikke	er	en	del	af	den	samarbejdsaftale?	

	

Det	var	jo	egentlig	det	der	lidt	var	en	af	tankerne	bag	den	nye	model.	Og	at	Nete	trækker	sig	mere	

ud	af	sin	rolle	som	underviser.	Det	var	netop	at	hun	skulle	bruge	mere	tid	på	ledelse.	og	jeg	har	da	

også	haft	en	snak	med	hende,	men	hvor	jeg	også	sagde	at	du	behøver	ikke	at	bruge	så	meget	tid	

på	mig.	Jeg	skal	nok	passe	mig	selv.	Men	brug	noget	mere	tid	på	de	nye.	Tage	dem	med	på	nogle	

besøg.	Men	I	har	ret	at	når	de	ikke	er	en	del	af	modellen	og	vi	ikke	oplever	den	der	tætte	relation	i	

forhold	at	man	er	en	del	af	en	,	det	har	også	en	konsekvens	i	frohold	til	ledelse	og	medarbejder.		

	

Og	at	den	var	kommet	for	at	leve	og	blive.		

	

I:	Som	vi	har	forstået	det,	er	den	også	blevet	præsenteret	på	en	måde,	jamen	vi	laver	den	her	,	vi	

ved	godt	at	det	måske	om	et	år	kan	se	helt	sort	ud	og	vi	om	et	år	siger,	hvad	tænkte	vi	dog	på.		

	

Det	er	rigtigt.	Og	det	var	noget	af	det	sidste	jeg	fik	at	vide,	da	jeg	blev	ved	med	at	sige	at	jeg	var	

skeptisk.	Vi	havde	tre	lange	samtaler.	Det	var	netop	den	her	med,	hvis	der	nu	går	tre	måneder	og	

vi	finder	ud	af	at	det	ikke	fungerer	og	at	det	faktisk	har	den	modsatte	effekt.	Hvad	gør	I	så?	Jamen	

så	trækker	vi	den	selvfølgelig	tilbage.	Og	det	er	også	bare	den	der	hvor	jeg	tænker,	hvis	de	selv	er	

så	usikre	på	den	model	I	lige	har	sat	i	søen	og	man	bare	får	tilbudt	at	trække	den	tilbage	så	okay	så	

tror	jeg	ikke	jeg	ændrer	så	meget.		

	

I:	Hvis	dem	der	har	lavet	modellen	ikke	selv	tror	på	den,	hvordan	skal	dem	der	skal	udføre	den	så		

	

Og	i	og	med	at	de	ikke	selv	er	en	del	af	den,	får	den	mig	til	at	sige,	at	så	tror	de	ikke	på	den.	Som	

salgsleder,	der	var	mit	budget	var	alle	 salgskonsulenternes	 salgsmål.	Det	var	mit	budget.	Det	er	

mig	der	er	ansvarlig	for	at	dygtiggøre	dem,	således	at	jeg	kunne	nå	mit	mål.	De	hver	i	sær	nåede	

deres	mål	og	jeg	kunne	nå	mit	mål.	Det	skulle	jo	også	være	det	samme	her	vil	jeg	synes.	Hvordan	

Netes	er	strikket	sammen,	det	ved	jeg	så	ikke.	Men	vi	så	så	at	vi	fik	en	ny	direktør	her	til	jul.	Tue	er	
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nu	blevet	direktør	også.	Og	der	kan	 jeg	 ikke	 lige	helt	 se,	hvad	den	direktørrolle	går	ud	på.	Men	

tænker	at	det	måske	kan	være	noget	med	at	sige	at	ejerne	og	direktørerne	ikke	er	en	del	af	løn-

pakken.	Så	kunne	det	være	for	at	forsvare	dem	selv.		

Der	skulle	en	direktørstilling	til.	Jeg	ved	det	ikke.	Men	bare	det	at	man	går	rundt	og	har	sådan	nog-

le	tanker	og	skal	bruge	energi	på	at	tænke	på,	hvorfor	sådan,	hvorfor	ikke.	Jeg	forstår	det	ikke.		

	

I:	Det	skaber	i	hvert	fald	noget	demotivation?	

	

Det	gør	det.	Men	nu	er	jeg	nok	lidt	anderledes	stykket	sammen.	Jeg	har	ikke	brug	for	en	kollega	

omkring	mig	hver	dag.	For	mig	så	er	mine	kollegaer	eller	dem	jeg	er	sammen	med,	det	er	kunder-

ne.	Og	det	er	dem	der	motiverer	mig.	Og	så	kan	jeg	i	øvrigt	godt	lide	og	motiverer	mig	selv.	Jeg	har	

ikke	brug	for	en	der	hele	tiden	skal	sidde	og	sige	en	to	tre	nu	tager	vi	telefonen.	Nu	skal	I	booke	så	

og	så	mange	møder	i	kalenderen.	Det	skal	jeg	nok	gøre	uden	at	der	er	nogen	der	siger	det.	Det	er	

faktisk	 så	også	det	 jeg	 så	ofte	 får	 ros	og	anderkendelse	 for.	Af	Nete	og	også	af	 Jan,	at	 jeg	er	et	

mønster	eks.	på	at	have	selvdisciplin.	Og	det	har	jeg.	Og	hvis	ikke	jeg	fandt	motivation	i	at	arbejde	

selv,	lidt	lonely	rider	ind	imellem,	så	tror	jeg	bare	at	jeg	er	det	forkerte	sted.	så	er	det	jo	fordi	jeg	

ikke	brænder	nok	for	mit	job.	Sådan	ser	jeg	det	i	hvert	fald.			

	

I:	Nu	har	vi	jo	snakket	om	den	her	lønmodel,	men	hvor	meget	betyder	løn	egentlig	generelt,	løn-

forhold,	hvad	betyder	det	egentlig	for	din	motivation?	

	

Den	betyder	mere	og	mere	 faktisk	 som	årene	går.	 kan	 jeg	mærke.	 Tidligere,	 tidligere,	det	er	 så	

også	 fordi	at	den	branche	 jeg	gik	 i,	der,	eller	var	 i,	der	var	det	sådan	en	trin	overenskomst	med	

forskellige	trin	og	så	vidste	man	at	når	man	var	blevet	fuldmægtig.	Og	så	vidste	man	hvordan	løn-

nen	så	ud	de	næste	tre	år.		

	

I:	Så	der	var	lønnen	transparent?		

	

Lige	præcis.	Men	nu,	der	vil	jeg	sige,	det	er	faktisk	også	noget	af	det	feedback	jeg	giver	til	min	le-

der,	det	er	jeg	skal	føle	mig	retfærdig	behandlet.	Og	hvis	jeg	opdager	at	jeg	ikke	bliver	eller	føler	
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mig	retfærdig	behandlet	så	bliver	jeg	irriteret	og	total	demotiveret.	Og	mister	tillid.	Og	den	måtte	

jeg	 faktisk	sige	nu	også	 til	 lønsamtalen	 til	den	her	model.	Du	 fortæller	 sådan	og	sådan.	Den	der	

grundpakke	vi	så	har	hver	især.	Altså	den	personlig	løn	vi	har,	er	den	ens?	Og	det	fik	jeg	så	presset	

ud	af	hende	at	det	var	den	ikke.	Så	siger	jeg,	okay,	så	bliver	jeg	simpelthen	nødt	til	i	forhold	til	min	

track	record	og	så	videre.	Så	bliver	jeg	nødt	til	lige	at	forstå,	er	der	nogen	af	de	nye	her	der	får	me-

re	i	løn	end	mig.	For	så	er	jeg	ikke	en	del	af	den	model	her.		

	

I:	Og	det	var	for	dig	meget	uretfærdigt?	

	

Lige	præcis.	For	så	var	det	ikke	modellen,	så	kunne	modellen	altså	ikke	give	mig	det	jeg	synes	var	

rimeligt	og	retfærdigt.	Så	men	der	fik	jeg	så	svar	på	at	jeg	var	ikke	den	der	fik	mere	end	mig.		

	

Det	ligner	ikke	mig.	Jeg	plejer	ikke	at	have	brug	for	at	spørge	om	sådan	noget.	men	jeg	har	bare	for	

tit	 set	 i	 F.C.	at	der	har	været	 så	mange	 forskellige	modeller	og	underhånds	sedler	under	bordet	

aftale,	så	det	er	helt	håbløst	at	finde	ud	af.	Selv	helt	nye	der	kommer	om	bord	med	et	lavere	bud-

get	har	vist	sig	at	få	langt	højere	løn	end	faktisk	alle	client	partnere,	der	har	været	fastansat	i	fem	

år.	Når	man	finder	ud	af	at	den	nye	selv	kommer	og	fortæller	på	et	eller	andet	tidspunkt	og	efter-

følgende	bliver	fyret,	så	er	det	bare	at	jeg	vil	sige,	(kommer	med	en	kvælende	lyd),	Så	retfærdig-

hed.		

	

Hvis	ikke	jeg	leverede	hvad	jeg	gjorde.	Hvis	ikke	jeg	kan	levere	det	jeg	selv	er	tilfreds	med,	så	vil	jeg	

også	være	flov	over	at	jeg	fik	en	løn,	der	ikke	var	matchende.		

	

I:	Dine	egne	forventninger	er	også	derefter?	

	

Ja,	Og	det	måtte	jeg	jo	så	også	i	forhold	til	den	lønmodel	her,	der	måtte	jeg	få	Kim	til	at	finde	stati-

stikker,	hvordan	var	det	lige	jeg	havde	solgt	de	sidste	fem	år.	Og	jamen	10	til	20	%	over	budget	i	

alle	år,	på	nær	to.	Der	var	to	år	igennem	10	år,	jeg	ikke,	og	der	snakker	vi	sådan	lige	under.	Lige	lidt	

under.	Så	retfærdighed.		

	



	 14	

I:	Kan	du	uddybe	det	her	med,	hvordan	kan	du	få	det	sociale	igennem	kunderne?	

	

Der	vil	jeg	sige,	der	har	jeg	egentlig	vænnet	mig	til	at	det	er	på	distancen.	jeg	har	ikke	brug	for	at	

sidde	fysisk	op	ad	hinanden.	Jeg	synes	jeg	snakker	rigtig	meget	 i	telefon	med	flere	fra	kontoret	 i	

løbet	af	ugen	ikke	sådan	egentlig	for	at	hyggesnakke,	men	det	er	gerne	noget,	fordi	vi	har	et	eller	

andet	vi	lige	skal	drøfte	og	så	tager	vi	det	sociale	lige	i	forlængelse	af.	Vi	har	snakket	Australien	og	

vores	unger	og	en	helt	masse	andre	ting.	Jeg	har	masse	gas	med	Kim.		

	

Fik	et	chok	for	nogle	år	siden.	Min	mand,	vi	sad	på	kontor	så	ringer	min	telefon,	så	siger	Christian	

det	Kim,	så	siger	han	jeg	tager	den	sgu	lige,	så	han	tog	telefonen	og	sagde	ikke	noget	men	i	den	

anden	ende,	så	lød	det	fra	Kim,	hej	det	ham	den	lækre.	Det	er	vores	økonomichef.	Og	så	så	så	siger	

Christian	så.	Sådan	plejer	Kim	og	jeg	altså	at	snakke	til	hinanden.		

	

Jeg	synes	alligevel	et	eller	andet	sted	at	vi	er	på	en	eller	anden	måde	er	vi	en	stor	familie,	det	er	

sådan	lidt	underligt	ikke.	På	godt	og	ondt.	Det	er	nemlig	et	specielt	forhold.	Og	jeg	tror	det	bunder	

i	at	det	 rent	 faktisk,	at	vi	 ikke	er	en	kæmpe	succes	og	vi	nåede	de	store	ambitiøse	mål	vi	gerne	

ville.	Så	tror	jeg	slet	ikke	det	var	noget	problem.	Men	det	er	fordi	vi	hele	tiden	skal	trækker	lidt	i	

hver	vores	ende.	og	en	kan	måske	 igennem	mange	år	 ikke	have	 leveret	varen,	 jamen	så	tænker	

han7hun	nu	laver	jeg	sgu	en	anden	strategi	for	mig	selv.	Nu	begynder	jeg	at	gå	min	egen	vej,	så	

bliver	vi	da	heller	ikke.	Vi	bliver	frustreret	over	at	det	ikke	lykkes.		

	

I:	Jamen	det	er	det	der	med	fordi	i	ikke	har	fået	det	der	egentlige	gennembrud?	

	

ja,	Det	er	det	der	et	skridt	frem	og	to	tilbage.	Og	det	at	vi	ikke	kan	knække	den	selv.	Det	tror	jeg	

frustrerer	så	enormt	og	det	er	derfor	vi	ikke	helt	ved	hvad	ben	vi	skal	stå	på.		

	

I:	Det	vil	I	jo	egentlig	gerne	lykkes	med	alle	sammen?	

	

Ja,	havde	vi	lige	kunne	knække	den	nød,	det	er	sådan	her	vi	skal	gøre,	så	kunne	vi	godt	følge	med	

hinanden	og	holde	op	med	at	være	lonely.		
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I:	Det	er	bemærkelsesværdigt,	at	næsten	alle	har	den	der	lidt	lonely	wolf	over	sig.		

	

Men	så	kan	jeg	også	finde	på	at	i	fitness	centret	en	formiddag,	hvis	jeg	ikke	lige	har	noget	på	pro-

grammet.		

	

I:	Så	der	har	du	den	frihed.		

	

Lige	præcis.	Og	lagde	så	røret	på	med	Københavns	kommune	i	går	aftes	kl.	halv	7.		

	

I:	Men	frihed	og	kunne	køre	sin	egen,	det	virker	nemlig	som	om	I	alle	arbejder	ret	meget,	men	I	

kan	selv	tilrettelægge	hvornår	I	vil	arbejde.		

	

Og	derfor	sidder	man	jo	heller	ikke	og	tæller	timer,	det	er	jo	ikke	flex,	ligesom	det	var	engang.		

	

Vi	styrer	vores	egen	tid.		

	

I:	Har	du	sådan	kunne	mærke	i	alle	de	år	du	har	arbejdet	at	der	har	været	en	forandring	i	min	mo-

tivation?	Har	den	udviklet	sig	med	arbejdsopgaver	eller	har	den	egentlig	været	den	samme?	

	

Den	har	nok	udviklet	sig	i	takt	med	arbejdsopgaver	osv.	Det	synes	jeg	den	har.	

	

Det	hænger	j	nok	også	sammen	med	det	med	små	børn	og	familie.	Der	var	det	vigtigere	for	mig	at	

jeg	kunne	gå	kl.	3	nogle	dage,	hvor	jeg	har	skullet	hente	børnene	og	så	vide	at	jeg	havde	fleksibili-

teten	til	at	tage	en	fridag	ind	i	mellem,	det	var	også	vigtigt	for	mig	dengang.	Nu	betyder	det	ikke	så	

meget.	I	det	hele	taget	betyder	arbejdstid	ikke	så	meget	for	mig	længere.	Jeg	synes	det	er	fint	også	

om	aftenen	og	sidde	og	lave	lidt	arbejde	og	så	også	tænke	at	så	tager	jeg	mig	den	frihed	til	at	lave	

noget	andet	i	morgen.	Og	så	ja	jeg	tror	nok	jeg	arbejder	lidt	for	meget.	jeg	er	lidt	den	der	telefon	

hele	tiden.	Om	der	kommer	noget	spændende	ind.	Så	jeg	bliver	bedre	til	5	valg.		
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I:	Hvornår	er	det	lige	arbejde	med	tlf.	?	

	

Det	er	så	nok	også	lettere	hvis	man	har	et	kontor	man	kører	til.	at	når	man	så	har	computeren.		

	

Faktisk	står	den	åben	hele	tiden.		

	

I:	Mange	af	dem	der	arbejder	derinde,	har	 jo	heller	 ikke	mails	på	deres	tlf.	Det	gør	virkelig	også	

meget.		

	

Det	gør	det.	Og	bare	det	der	med	at	man	lige	hurtigt	kan	tjekke	noget	hurtigt,	gør	at	man	gør	det.	

Jeg	vil	faktisk	sige	at	børnene	er	tit	efter	mig.	Jeg	sagde	til	Mads	her	forleden,	hvad	Mads	skal	vi	

ikke	se	en	eller	anden	fed	film?	På	Netflix,	så	siger	han,	det	gider	jeg	ærlig	talt	ikke,	for	du	sidder	jo	

med	din	Ipad	alligevel.	Du	ser	den	jo	ikke.	Jo	i	aften	har	jeg	virkelig	lyst.	Og	datteren	siger,	mor	du	

er	værre	end	en	teenager.		

	

I:	Jamen	jeg	tror	også	vi	kun	har	et	lille	sidste	spørgsmål	tilbage,	hvor	du	ser	dig	selv	henne	om	tre	

år?	

	

Stadig	i	F.C.		

			

I:	Skal	der	ske	en	udvikling?	

	

Ja	det	skal	der,	det	vil	jeg	arbejde	hårdt	for.	Ja	det	synes	jeg	da,	jeg	håber	da	både	mig	som	person	

og	jeg	ved	ikke	helt	hvilken	retning	jeg	gerne	vil.	Men	der	er	noget	jeg	ligesom	skal	gå	og	mærke	

lidt	efter,	for	det	tror	jeg	også	kommer	til	at	hænge	lidt	sammen	med	hvordan	vores	privat	kon-

stellation.	Christian	kommer	til	at	bygge	noget	bro	til	Skandinavien	 igen.	Og	så	kan	det	være	 jeg	

bygger	noget	bro	den	anden	vej.		

	

I:	Men	du	bliver?	
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Ja	jeg	bliver	i	Danmark	og	jeg	bliver	i	F.C.	Og	så	håber	jeg	at	jeg	kan	være	med	til	at	påvirke	virk-

somheden	i	en	positiv	retning	i	forhold	til	at	vi	kommer	til	at	opleve	lidt	mere	af	det	der	vi	gerne	vil	

opleve.		

	

Jeg	har	ikke	nogen	ambitioner	om	at	være	leder.	jeg	synes	faktisk	det	er	meget	mere	motiverende	

at	være	hvor	jeg	er	nu,	det	synes	jeg	.Så	elsker	jeg	at	være	sammen	med	kunder.	Det	er	egentlig	

lidt	sjovt	for	Christian	min	mand	har	det	lidt	på	samme	måde.	Så	da	han	var	færdig	med	den	der	

iværksætter	 rolle,	 så	 blev	 han	 salgsdirektør.	Men	 han	 er	 overhovedet	 ikke	 ledertype	 i	 bund	 og	

grund.	Men	han	kan	godt	lide	det	der	team	han	nu	har	ansvar	for	over	i	USA,	for	det	er	jo	eksekve-

ringsspecialister,	så	der	har	han	noget	fælles	referenceramme.		

	

I:	Har	du	altid	haft	det	sådan	med	de	kunder?	

	

Jeg	tror	det	har	noget	med	branchen	at	gøre.	

	

	




