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Abstract	
This	paper	tries	to	show	how	managers	can	effectively	create	a	business	environment	that	

will	enhance	the	employee’s	motivation,	in	creative	industries.	The	study	demonstrates	how	

motivation	is	a	conclusive	factor	for	the	employee’s	well-being	and	productivity.	Therefore,	it	

is	essential	for	the	manager	to	create	an	environment	that	will	lead	to	motivation;	not	only	for	

the	employee’s	interest	but	also	for	the	higher	level	of	outcome,	which	the	company	will	

benefit	from.		

			

Through	a	theoretical	study,	the	paper	examines	five	main	theories	that	are	linked	to	

motivation.	The	theories	are:	1)	Self-determination	Theory	(SDT)	2)	Emotional	Intelligence	3)	

Two	factor	theory	4)	Theories	of	typology;	The	McCelland	motivation	theory	and	

Primadonnaledelse	Theory,	5)	Componential	Theory	of	Creativity	(CTC).	

	

The	five	theories	are	the	framework	for	the	analysis.	They	will	be	compared	with	each	other,	

and	any	contradictions	the	theories	might	have,	will	also	be	examined.	Finally,	this	paper	will	

analyze	where	the	theories	complement	each	other.			

Some	of	the	findings	in	the	analysis	are	that	SDT	and	CTC’s	definition	of	intrinsic	and	extrinsic	

motivation	are	similar	and	points	out	that	intrinsic	motivation	is	conductive	to	creativity,	and	

that	controlling	extrinsic	motivation	can	be	detrimental	to	creative	results.		

The	five	theories	–to	some	extent	–	all	emphasize	how	the	social	environment	has	a	direct	

influence	on	the	employee’s	motivation,	which	is	something	the	manager	has	an	influence	on.				

	

In	the	discussion,	the	theories	will	be	examined	to	address	the	influence	they	have	on	the	

research	question,	including	the	negative	results	economic	incentives	can	give.	Topics	that	the	

main	theories	do	not	focus	much	on	such	as	the	importance	and	the	difficulties	of	good	

communication	are	also	discussed.	Here,	the	paper	concludes	that	Emotional	Intelligence	is	

the	theory	that	manages	to	cover	the	field	of	motivation	the	best,	with	self-awareness,	

empathy,	and	social	intelligence	as	the	key	concepts.	However,	due	to	various	other	aspects	of	

motivation,	Emotional	Intelligence	cannot	stand	by	itself.	Therefore,	the	other	theories	have	

important	contributions	as	well	that	can	help	the	manager	understand	what	drives	each	

employee.	Finally,	the	paper	illustrates	the	conclusion	with	a	model	showing	the	five	theories	

as	circles	that	are	interlinked	with	Emotional	Intelligence	as	the	largest	circle.		
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Hvad	driver	os?	

	

Hvordan	skaber	lederen	et	arbejdsmiljø,	der	hæver	den	præstationsfremmende	

motivation	hos	medarbejderne	på	den	kreative	arbejdsplads?	

	

I	en	kreativ	branche	ligger	udfordringen	for	lederen	i,	hvordan	han	kan	være	en	motiverende	

faktor.	Hvad	kræves	der	af	en	sådan	leder?	

	

Hvordan	skal	lederen	forholde	sig	til	hver	enkelt	medarbejder	for	at	forstå,	hvordan	denne	

bedst	muligt	bliver	motiveret?	 	
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1.	Introduktion	
Denne	opgave	handler	om,	hvad	der	driver	medarbejderen	på	den	kreative	arbejdsplads,	og	

hvordan	lederen	skaber	et	arbejdsmiljø,	som	beriger	medarbejderens	motivation.		

Det	er	relevant	at	klarlægge,	fordi	motivation	har	betydning,	ikke	blot	for	den	enkelte	

medarbejders	arbejdsglæde,	men	også	for	virksomhedens	resultat.	Det	er	derfor	i	såvel	

medarbejderens,	virksomhedens	og	samfundets	interesse,	at	arbejdsmiljøet	på	den	enkelte	

arbejdsplads	befordrer	motivationen.		

	

I	opgaven	fokuseres	der	på	lederens	muligheder	for	at	fremme	motivationen	hos	

medarbejderne,	og	til	dette	brug,	har	jeg	udpeget	fem	hovedteorier,	som	jeg	gennemgår,	

analyserer	og	diskuterer,	med	det	formål	at	besvare	problemformuleringen.		

På	grundlag	af	opgavens	afsnit	-	især	analyse–og	diskussionsafsnittene	–	har	jeg	kunnet	tegne	

et	omrids	af	en	konklusion.		

Konklusionen	viser,	at	lederen	opnår	de	bedste	resultater,	når	denne	besidder	selvforståelse.	

Det	er	et	af	nøglebegreberne	i	teorien	om	Følelsernes	Intelligens,	som	jeg	betragter	som	den	

vigtigste	i	forbindelse	med	skabelsen	af	et	motiverende	arbejdsmiljø.	Øvrige	nøglebegreber	

fra	samme	teori	er	empati	og	sociale	relationer.	De	dækker	sammen	med	selvforståelse	det	

bredeste	aspekt	af	motivationsforståelse	sammenlignet	med	de	fire	øvrige	teorier.		

Følelsernes	Intelligens	kan	dog	ikke	stå	alene.	Denne	teori	dækker	langt	fra	alt	om	motivation.		

Fra	Self-Determination	Theory	og	Componential	Theory	of	Creativity	fremgår	det,	at	indre	

motivation	(iboende	motivation)	er	en	afgørende	faktor	for	kreative	løsninger,	og	at	ydre	

motivation	(omgivelsernes	påvirkning)	ligeledes	kan	bidrage	til	denne	proces,	men	i	sig	selv	

ikke	er	nok	til	at	fremme	kreativiteten.	Derudover	vises	der	i	teorierne,	som	handler	om	

typologier	(McCelland-teorien	og	Primadonnaledelsesteorien),	at	medarbejderne	kan	

inddeles	i	forskellige	arbejdstyper,	og	at	disse	har	vidt	forskellige	måder	at	blive	motiveret	på,	

hvilket	stiller	yderligere	krav	til	lederen.			

	

Begreberne	der	figurerer	i	opgaven,	er	defineret	af	de	teoretikere,	der	anvender	dem.	Det	er	

således	deres	fortolkning,	som	refereres	til	i	begrebsafklaringen.		

Metoden	der	er	anvendt,	er	udelukkende	teoretisk	med	udgangspunkt	i	primær	og	sekundær	

litteratur.		
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Til	sidst	i	opgaven,	har	jeg	via	en	model	søgt	at	tydeligøre,	hvordan	teorierne	spiller	sammen	

inden	for	det	omfattende	felt,	som	begrebet	motivation	udgør,	og	som	jeg	har	bestræbt	mig	på	

at	afdække	en	del	af.	Teorien	om	Følelsernes	Intelligens	fremstår	som	den	teori,	der	kommer	

længst	med	brugbare	redskaber,	og	den	fylder	derfor	mere	end	de	øvrige	teorier	i	modellen.		
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2.	Problemformulering	
Forskningen	om	motivation	er	langt	fra	entydig,	og	der	er	derfor	heller	ingen	entydige	

løsninger	på,	hvordan	ledere	på	kreative	arbejdspladser	indfører	faktorer,	der	fremmer	den	

indre	motivation	hos	medarbejderne	(London,	Mone,	&	Scott,	2004).	For	selvom	forskningen	

om	motivation	har	vist,	at	produktiviteten	hos	medarbejdere	kan	forbedres,	går	der	stadig	

produktivitet	til	spilde	på	mange	arbejdspladser	(J.	Zenger,	Folkman,	&	Edinger,	2009;	Pink	

2009;	Christensen,	2013),	hvor	ledelsen	har	en	direkte	indflydelse	på	niveauet	af	

medarbejdernes	kreativitet	og	produktivitet	(Amabile,	1996;	1997;	Wright	&	Staw,	1999).		

Hvordan	kan	det	så	være,	at	ledere	ikke	gør	mere	ud	af	motivationen	af	medarbejderne?	

Lederen	er	måske	ikke	god	nok	til	at	indføre	de	metoder,	forskningen	viser	virker,	eller	også	

ved	lederen	ikke,	hvordan	metoderne	skal	indføres,	eller	hvordan	lederen	kan	inspirere	hver	

enkelt	medarbejder	(J.	Zenger	et	al.,	2009;	E.	Zenger,	2009;	Adyasha,	2013).		

En	anden	årsag	kan	være,	at	forskere	ikke	har	været	gode	nok	til	at	formidle	deres	resultater	

om	motivation	(London	et	al.,	2004).		

Der	kan	peges	mange	fingre	af	hinanden	om,	hvor	problemet	ligger.	Men	det	er	frugtesløst.	

Denne	opgave	tager	udgangspunkt	i	at	få	lederen	til	at	indføre	nogle	af	de	resultater	om	godt	

lederskab	gennem	motivationsforståelse,	som	forskningen	har	vist	virker.	

Som	det	vil	blive	påpeget	gennem	opgaven,	tegner	der	sig	et	billede	af	flere	metoder,	som	

lederen	kan	anvende	for	at	opnå	de	bedste	resultater,	når	det	drejer	sig	om	at	motivere	

medarbejderne.	Her	springer	især	to	faktorer	i	øjnene,	nemlig	vigtigheden	af	forståelsen	af	

den	enkelte	medarbejder	(Mosley	&	Patrick,	2011)	og	selvforståelse	(Eriksen,	2009,	Goleman,	

1995).	

	

Lederen	står	i	dag	over	for	en	krævende	udfordring	om	at	skulle	indføre	et	arbejdsmiljø,	der	

er	tilpasset	medarbejdernes	motivationsforståelse	(Hein	2013,	Deci	1995,	Pink	2009;	

Williams,	2007).	Udfordringen	ligger	i	den	indsigt,	lederen	skal	have	i,	hvad	der	motiverer	

hver	enkelt	medarbejder,	og	det	er	både	tidkrævende	og	kompliceret,	da	hver	enkelt	

medarbejder	har	specifikke	ønsker	og	måder	at	arbejde	på	(Goleman,	Boyatzis,	McKee,	2002;	

Williams,	2007;	Latham,	2012;	Christensen,	2013).		

Min	problemformulering	lyder	derfor	således:		

	

	

	



10		
	

Hvordan	skaber	lederen	et	arbejdsmiljø,	der	hæver	den	præstationsfremmende	motivation	

hos	medarbejderne	på	den	kreative	arbejdsplads?	

	

	

Ud	fra	dette	spørgsmål	vil	jeg	gennem	en	teoretisk	metode	komme	med	et	bud	på,	hvad	der	

kræves	fra	lederens	side,	for	at	opnå	en	større	motivation,	arbejdsglæde	og	samtidig	en	højere	

produktivitet	hos	medarbejderne.		

Jeg	har	i	min	metode	valgt	en	eklektisk	tilgang	og	er	bevidst	om	de	begrænsninger,	det	

medfører.	

Jeg	har	valgt	ikke	at	gå	i	dybden	med	medarbejdernes	personlighed,	men	forholder	mig	mere	

til	lederens	adfærd	og	forståelse	for,	hvordan	medarbejderne	skal	behandles,	og	hvordan	de	

bedst	muligt	bliver	motiveret,	så	resultatet	bliver	højere	motivation,	arbejdsglæde	og	deraf	

følgende	forbedret	præstation.				

3.	Formålet	med	opgaven	
Der	er	ikke	et	kort	svar,	en	teori	eller	model	på,	hvordan	ledere	skal	optimere	motivationen	

for	deres	medarbejdere	(Eriksen,	2009;	Pagett,	2015).	At	anvende	en	teori	i	praksis	er	heller	

ikke	altid	ligetil,	da	samfundsvidenskabelige	opgaver	ofte	har	svært	ved	at	blive	overført	

direkte	til	den	uforudsigelige	menneskelige	adfærd,	en	kreativ	arbejdsplads	også	indeholder	

(Zoffmann,	Jessen,	2011;	Pink	2011;	Hein	2013).	Derfor	er	opgaven	en	overordnet	indsigt	i,	

hvordan	ledere	kan	blive	klædt	på	til	at	få	en	bedre	viden	og	forståelse	for	deres	

medarbejdere.	Selvforståelse	og	eftertanke	er	derfor	nogle	af	nøgleordene	for	ledere,	da	det	

ville	være	naivt	at	tro,	at	lederen	på	en	kreativ	arbejdsplads	vil	kunne	ændre	og	optimere	sit	

arbejdsmiljø	ud	fra	et	par	modeller	og	teorier	om,	hvad	der	fremmer	den	indre	motivation	hos	

medarbejderne.		

	

Formålet	med	opgaven	er	at	give	ledere	en	klarere	idé	om,	hvilke	udfordringer	de	står	over	

for,	og	hvor	deres	kompetencer	er	bedst	muligt	brugt	i	forhold	til	optimering	af	

medarbejdernes	motivation	og	arbejdsglæde.	Opgavens	indhold	henvender	sig	til	ledere,	der	

anvender	teorier,	som	en	forsimplet	form	af	motivationsbilledet	og	derfor	også	er	klar	over,	at	

teorierne	ikke	ukritisk	kan	overføres	til	deres	arbejdsmiljø.	Lederne	skal	tage	højde	for	den	

kontekst,	teorierne	er	udviklet	i,	og	hvordan	de	derefter	kan	anvendes	på	arbejdspladsen.		
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Deres	ledelsesfilosofi	skal	derfor	også	stemme	overens	med	den	måde,	jeg	fremlægger	

teorierne	på.	Af	disse	grunde	bliver	det	ikke	alle	ledere,	der	kan	drage	nytte	af	opgaven,	men	

kun	dem	der	kan	reflektere	over	opgavens	indhold	i	den	forstand,	at	de	muligvis	kan	se	en	

lighed	mellem	teorien	og	den	arbejdsplads,	den	specifikke	leder	befinder	sig	i	

3.1.	Lederens	udfordring	
Selvom	mange	arbejdspladser	stadig	bærer	præg	af	tidligere	tiders	tænkning	om,	hvordan	

man	motiverer	medarbejderne,	er	den	kreative	branche	ikke	blind	over	for	den	udvikling,	der	

er	sket	inden	for	motivation,	og	hvordan	en	leder	fremmer	den	hos	medarbejderne	(Goleman	

et	al.	2002;	Jones,	Gareth,	2007;	Latham,	2012).	I	dag	ved	de	fleste	moderne	ledere,	at	en	af	de	

vigtigste	opgaver	er	at	kunne	optimere	motiveringen	af	medarbejderne	(Ulrich	&	Brockbank,	

2010).	Udfordringen	i	dag	ligger	i	at	forstå	kompleksiteten	i,	hvordan	hver	enkelt	

medarbejder	bliver	motiveret	(Barrick,	Mount,	&	Li,	2012).	Medarbejdernes	ledelsesbehov	og	

arbejdsmetoder	er	vidt	forskellige,	hvilket	kræver	at	lederen	sætter	sig	ind	i	

motivationsforståelsen	hos	medarbejderne	(Hauser,	2014).	Lederskabet	bør	rettes	mod	den	

enkelte,	men	også	mod	medarbejderne	i	fællesskab	(O’Leary	&	Pulakos,	2011;	Hein,	2013).		

	

Ifølge	forskerne	gælder	det	om	at	forstå,	hvad	der	fremmer	motivationen	hos	hver	enkelt	

medarbejder,	men	også	at	kunne	lede	dem	i	fællesskab	på	en	måde,	som	de	alle	kan	indordne	

sig	efter	og	forstå	i	forhold	til	deres	arbejde.		

Til	sidst	skal	rammerne,	der	bliver	sat	op	på	arbejdspladsen,	være	tydelige	og	fleksible,	så	de	

kan	ændres	ud	fra	medarbejderens	profil,	da	motivationen	for	en	ingeniør	kan	være	

anderledes	end	for	en	laborant	(Buckingham,	2005;	Petroni	&	Colacino,	2008).	

Måden	lederen	motiverer	på,	vil	afspejles	i	produktiviteten	hos	medarbejderne	og	vil	kunne	

læses	på	bundlinjen	(Wright	&	Staw,	1999).	Den	lederstil,	der	bliver	valgt,	har	vist	sig	gennem	

adskillige	undersøgelser	at	have	en	afgørende	indflydelse	på	virksomhedens	resultater	

(Eriksen,	2009;	Zenger	et	al.	2009).	Derfor	er	det	afgørende	for	lederen	at	vælge	den	

motivationsfaktor,	der	passer	til	denne	eller	hin	medarbejder	(Zenger	et	al.,	2009).		

En	sådan	motivationsforståelse,	som	lederen	skal	kunne	overkomme,	er	gennemgående	i	hele	

opgaven	og	bliver	præciseret	mere	i	analyse-	og	diskussionsafsnittet,	hvor	opgaven	beskriver	

nogle	af	de	motivationsfremmende	foranstaltninger,	lederen	skal	bruge	for	konstant	at	holde	

engagementet	oppe	hos	medarbejderne.		
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3.2.	Aktualitet	i	samfundet	
Virksomheden	er	afhængig	af	den	faglige	kompetence,	medarbejderen	besidder	(Jones,	

Gareth,	2007).	Det	er	således	afgørende	for	virksomheden,	at	de	rigtige	rammer	bliver	dannet	

omkring	medarbejderne,	så	de	trives	(Petroni	&	Colacino,	2008).	Når	vi	taler	om	begreber	

som	effektivisering,	udvikling,	optimering,	innovation,	arbejdsglæde	og	bæredygtighed	hos	

medarbejderne	og	virksomheden,	er	god	ledelse	en	af	de	mest	afgørende	faktorer,	som	i	høj	

grad	har	bidraget	til	økonomisk	vækst	i	samfundet	(Amabile;	1997;	Hildebrandt	S.	Brøgger	M.	

Jensen	S.	2009;	Hemlin	&	Olsson,	2011)	

The	Economist	Intelligence	Unit	rapport	fra	2010	viser,	at	de	rammer	en	leder	på	

arbejdspladsen	kan	skabe	for	sine	medarbejdere,	er	det	største	indspark	til	medarbejdernes	

motivation	(Economist	Intelligence	Unit,	2010).	En	leder	har	derfor	en	direkte	indflydelse	på,	

om	medarbejderen	føler	sig	inspireret	eller	demotiveret	på	arbejdet	(Goleman	et	al.,	2002).	

Der	står	meget	på	spil,	da	det	kan	koste	i	produktivitet	for	virksomheden,	hvis	medarbejderne	

stiller	sig	utilfredse	med	den	motivationsforståelse,	lederen	har	for	hver	især.		

	

I	en	undersøgelse	fra	2012	svarede	1085	danske	ledere,	at	den	største	ledelsesudfordring	var	

udvikling	og	fastholdelse	af	gode	medarbejdere	(Erichsen,	Tolstrup,	2013).	

	

Når	man	ser	på,	hvor	gode	lederne	er	til	at	skabe	rammerne	for	den	motivation,	

medarbejderne	har	brug	for,	viser	det	sig,	at	der	er	plads	til	forbedringer.	En	nordisk	

undersøgelse	fra	2010	med	13.000	deltagere	viste,	at	ledelsen	var	den	hyppigste	årsag	til,	at	

medarbejderne	fik	stress.	I	samme	undersøgelse	angav	otte	ud	af	ti,	som	overvejede	at	skifte	

job,	lederen	som	den	største	årsag	til	overvejelsen	(lederweb.dk).	Selvom	det	er	en	

forholdsvis	gammel	undersøgelse,	ser	problemet	stadig	ud	til	at	være	aktuelt,	hvis	man	kigger	

på	danskeres	stressniveau	på	arbejdet.	Et	dårligt	psykisk	arbejdsmiljø	i	Danmark	koster	årligt	

samfundet	63,3	milliarder	kroner,	og	140.000	fuldtidsarbejdsstillinger	rammes	årligt	af	

arbejdsbetinget	stress	(stressforeningen.dk).			

Dog	vil	det	være	forhastet	at	konkludere,	at	det	alt	sammen	skyldes	lederens	måde	at	

behandle	og	motivere	medarbejderne	på,	da	stress	også	kan	hidrøre	fra	mobning	fra	kollegaer	

m.m.	Men	tallene	maner	alligevel	til	eftertanke	og	giver	udtryk	for,	hvor	udbredt	et	problem,	

der	er	tale	om.	Det	går	ud	over	produktiviteten,	og	det	er	forbundet	med	menneskelige	

omkostninger	og	samfundsomkostninger,	når	mennesker	rammes	af	stress.	Derudover	har	
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forskere	påvist,	at	godt	lederskab	er	essentielt	for	kreativitet	og	innovation	(Amabile,	1997;	

Hemlin	&	Olsson,	2011).	Der	skal	derfor	ikke	herske	tvivl	om,	at	der	er	en	såvel	

samfundsøkonomisk	som	virksomhedsmæssig	gevinst	at	hente,	hvis	flere	ledere	var	i	stand	til	

at	skabe	de	rammer,	der	fremmer	motivationen	hos	den	enkelte	medarbejder.		

Heri	ligger	udgangspunktet	for	opgavens	samfundsmæssige	relevans.		

	

3.3.	Personlig	motivation	
At	forstå	individet	og	erkende	hvad	der	lige	præcis	gør	den	enkelte	til	det	menneske,	han	eller	

hun	er,	ser	jeg	som	en	spændende	udfordring,	netop	fordi	vi	hver	især	er	forskellige	og	skal	

forstås	på	en	bestemt	måde	(Higgs,	Duelwicz,	1999).	Den	måde	er	anderledes	fra	alle	andres	

og	ændrer	sig	gennem	livet,	så	man	kan	ikke	skabe	én	model	eller	altid	have	én	overordnet	idé	

om,	hvordan	hver	enkelt	bliver	motiveret	(Goleman,	1998;	Doe,	Ndinguri,	&	Phipps,	2015).		

	

I	stedet	er	der	mange	modeller	og	mange	idéer	om	motivationen	hos	individet,	som	man	kan	

benytte,	og	her	synes	jeg,	at	kunsten	ligger:	At	skræddersy	et	miljø	som	en	bestemt	person	

trives	i,	men	som	også	skal	være	fleksibelt	og	kunne	ændres,	så	snart	konteksten	ændrer	sig.	

Dykker	man	bare	en	smule	ned	i	forståelsen	af	hver	enkelt,	finder	man	hurtig	ud	af,	hvor	

forskelligt	vi	alle	reagerer	på	diverse	opgaver	og	udfordringer,	og	at	man	derfor	ikke	kan	

skære	alle	folk	over	én	kam.	At	finde	ud	af	hvad	der	motiverer	hver	enkelt	og	derved	skabe	de	

rammer	i	et	arbejdsmiljø,	der	fremhæver	den	indre	motivation	hos	den	enkelte,	finder	jeg	

yderst	interessant	og	udfordrende.		

	

3.4.	Begrebsafklaring	
Gennem	opgaven	vil	jeg	bruge	nogle	begreber,	der	er	kendt	inden	for	erhvervspsykologiens	

verden.	Da	disse	begreber	ofte	er	blevet	brugt	i	en	bred	vifte	af	sammenhænge	i	

psykologifeltet	og	erhvervslivet,	vil	jeg	definere	begreberne,	som	bruges	gennem	opgaven	på	

den	måde,	de	skal	forstås,	når	opgaven	bliver	læst.		

En	ordborgsdefinition	bliver	derfor	ikke	anvendt;	i	stedet	benytter	jeg	de	relevante	

teoretikere,	der	har	bidraget	med	en	definition	af	begrebet.		
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-Flow	

En	tilstand	der	kan	opnås,	når	man	beskæftiger	sig	med	en	spændende	aktivitet,	der	kræver	

så	stor	koncentration,	at	der	ikke	er	plads	til	andet	i	bevidstheden.	Alt	hvad	der	ellers	virker	

distraherende,	når	man	arbejder,	træder	i	baggrunden,	og	det	opleves	så	positivt	og	

meningsfuldt,	at	det	øger	livskvaliteten.	Opgaven	skal	tiltale	medarbejderen	og	eventuelt	ligge	

lige	på	grænsen	til	at	være	for	svær	at	løse	for	at	opnå	den	dybe	koncentration.	Flowbegrebet	

blev	dannet	af	psykologen	Mihaly	Csikzentmihalyi	i	starten	af	1970’erne	(Czikszentmihalyi	

1991;	1996).	(Se	model	af	flow	på	side	84	i	bilag)	

	

-Autonomi	(se	også	selvledelse)	

Arbejde	med	en	opgave	af	egen	frie	vilje	og	valg	samtidig	med,	at	man	er	indbyrdes	afhængig	

af	andre.	Det	er	en	form	for	selvbestemmelse,	hvor	man	har	et	valg	af	arbejdsopgave	inden	for	

de	givne	rammer	(Deci	1995).	Det	modsatte	af	autonomi	vil	være	kontrol,	hvor	få	eller	slet	

ingen	valg	tildeles	(ibid.).	Daniel	Pink	(2009)	definerer	det	således:		

”People	need	autonomy	over	task	(what	they	do),	time	(when	they	do	it),	team	(who	they	do	it	

with),	and	technique	(how	they	do	it).”	(Pink,	2009,	p.	222).		

	

-Mestring	

En	færdighed	man	har	tillært	sig	en	dyb	viden	i,	og	som	få	har	den	samme	indsigt	i.	Begrebet	

skal	ikke	forstås	som	det	stadie,	der	tager	10.000	timer	at	opnå,	som	Gladwell	(2008),	og	

Greene	(2012)	definerer	det,	men	som	et	niveau	som	få	medarbejdere	på	den	specifikke	

arbejdsplads	har	fordybet	sig	i	af	egen	fri	vilje,	da	emnet	tiltaler	dem.	(Mestring	hænger	

sammen	med	autonomi	i	den	forstand,	at	medarbejderne	kun	opnår	mestring	ved	at	fordybe	

sig	i	emnet	af	fri	vilje	og	uden	tvang)	(Pink,	2009).		

	

-Kald	

En	større	mening	med	arbejdet	der	giver	medarbejderen	en	fornemmelse	af,	at	de	har	

bidraget	til	noget	der	er	større	end	dem	selv.	En	livsopgave	der	til	tider	kan	føles	som	en	

pligtfølelse	i	forhold	til	en	højere	sag	(Hein	2013).	Om	det	er	verden,	virksomheden,	

lokalsamfundet	m.fl.	de	føler,	de	bidrager	til,	beror	på	den	enkeltes	prioritering.		
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-Indre	motivation	

Udførelsen	af	et	stykke	arbejde	er	en	belønning	i	sig	selv.	Arbejdet	bliver	ikke	gjort	af	andre	

grunde,	end	at	der	bliver	fundet	en	glæde	i	det	(Deci,	Ryan,	2000a;	Amabile,	1997).	Opgaven	

skal	derfor	være	tilpas	udfordrende	og	passe	lige	til	den	enkelte,	før	nysgerrigheden	og	den	

indre	motivation	vækkes.	Harry	F.	Harlow	var	en	af	de	første	forskere,	der	fremlagde	og	

undersøgte	begrebet	i	1940’erne	(Harry	F.	Harlow,	1953;	Deci,	1995).	

	

-Ydre	motivation	

Arbejdet	bliver	ikke	nødvendigvis	gjort	af	glæde,	men	fordi	der	er	en	ydre	belønning	for	at	

gøre	det.	Det	er	ikke	afgørende	hvorvidt	personen,	der	udfører	arbejdet,	finder	glæde	eller	

stolthed	i	arbejdet	(Deci,	Ryan,	2000a;	2002;	Pink	2009).				

		

	

De	seks	ovenstående	begreber	hænger	på	en	eller	flere	måder	sammen	med	at	skabe	den	

indre	motivation.	Hvad	den	ydre	motivation	har	at	gøre	med	de	andre	begreber,	som	ellers	

hovedsageligt	er	stærkt	koblet	sammen	med	den	indre	motivation,	vil	jeg	komme	mere	ind	på	

under	SDT	i	teoriafsnittet.			

	

-Den	kreative	medarbejder/højtspecialiseret	medarbejder		

Disse	personer	har	ikke	nødvendigvis	opnået	mestring-stadiet,	men	er	godt	på	vej.	De	har	en	

dyb	indsigt	i	et	emne,	hvor	de	producerer	viden	og	kreative	produkter	og	løsninger.	På	

arbejdsmarkedet	er	der	efterspørgsel	efter	disse	medarbejdere,	hvilket	giver	dem	frihed	til	at	

skifte	job,	lige	så	snart	de	er	utilfredse	med	den	måde,	de	bliver	ledet.	Den	højtspecialiserede	

medarbejder	har	som	regel	en	lang	videregående	uddannelse	og	beskæftiger	sig	med	kreativt	

arbejde,	hvor	løsninger	til	opgaverne	er	komplekse	og	heuristiske	(Hildebrandt,	Brøgger,	

Jensen,	2009;	Hein,	2013).	

	

-Lederen	

Når	en	leder	bliver	nævnt	i	opgaven,	bliver	der	hentydet	til	den	person,	der	har	direkte	

kontakt	med	medarbejderne,	og	som	er	i	stand	til	at	foretage	ændringer	i	arbejdsmiljøet,	tage	

sig	af	de	daglige	beslutninger	og	gøremål	og	give	løbende	feedback	og	anerkendelse.	Stillingen	

i	virksomheden	er	irrelevant,	da	der	kun	er	fokus	på	den	leder,	der	har	daglig	kontakt	med	

diverse	kreative	og	højst	specialiserede	medarbejdere	(Sternberg,	2003).	Lederen	har	en	
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stærk	indflydelse	på	medarbejderens	motivation,	mål	og	ydeevne	(Brown,	2014;	Hildebrandt	

et	al.,	2009).		

	

-Selvledelse	

Her	ligger	fokus	på	medarbejdernes	bidrag,	som	påtager	sig	et	ansvar	for	egen	udvikling	og	

arbejde.	Det	handler	om	at	prioritere	og	inddrage	(Hildebrandt	et	al.,	2009).	I	selvledelse	er	

der	derfor	ikke	faste	arbejdsformer	og	tider,	og	der	gives	en	større	frihed	til	medarbejderen	til	

at	vælge	sin	foretrukne	arbejdsform	(ibid.).		

	

	-Motivation	(motivation	er	almenmenneskeligt)	

Det	skal	forstås	således,	at	alle	menneske	kan	motivere	sig	selv	under	de	rigtige	

omstændigheder,	men	der	er	ikke	kun	én	god	måde	at	motivere	på	(Christensen,	2013).	

Pinder	(2008)	definerer	det	på	denne	måde:		

”Work	motivation	is	a	set	of	energetic	forces	that	originate	both	within	as	well	as	beyond	an	

individual’s	being,	to	initiate	work-related	behavior	and	to	determine	its	form,	direction,	

intensity,	and	duration.”	(Pinder,	2008.	p.	11)	

	

-Kreativitet	

Nye	måder	at	sammensætte	idéer	på.	Amabile	(1997)	definerer	det	således:	

”…	Creativity	is	simply	the	production	of	novel,	appropriate	ideas	in	any	realm	of	human	

activity…	The	idea	must	be	novel	–	different	from	what’s	been	done	before	–	but	they	can’t	be	

simply	bizarre;	they	must	be	appropriate	to	the	problem	or	opportunity	presented.	Creativity	is	

the	first	step	in	innovation…	And	innovation	is	absolutely	vital	for	long-term	corporate	success.”	

(Amabile,	1997	p.	40).	

	

-Det	Limbiske	System	

Et	system	i	hjernen	involveret	i	følelserne	og	korttidshukommelsen.	Det	kan	groft	sagt	deles	

op	i	to	dele:	1)	den	kortikale	del,	det	bevidste	følelsesliv,	og	2)	Den	subkortikale	del,	kroppens	

emotionelle	respons	(Madsen,	2012;	Wood,	Barker,	2015).	Det	er	bl.a.	der,	amygdala	ligger,	

som	er	vores	relæstation	mellem	sanseinformationer	fra	omverdenen,	bevidste	følelser	og	de	

dele	i	hjernen	der	kontrollerer	kroppens	emotionelle	respons	(ibid.).		
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-Induktion	

Fremgangsmåden	hvor	antagelser	af	bestemte	sammenhænge	underbygges	af	data,	og	der	

generaliseres	fra	tilfælde	til	nogle	overordnede	regler	eller	strukturer.	Her	kan	der	uden	

selvmodsigelse	hævdes	præmisser,	og	konklusionen	er	ikke	endegyldig	(Adrian,	Dideriksen,	

2009).	

	

-Hermeneutisk	spiral	

Den	bagage	af	viden,	fordomme	og	forforståelse	man	møder	teksten	med	som	læser.	For	at	

læseren	forstår	teksten,	skal	opgaven	fortolkes	ved	hjælp	af	læserens	forforståelse,	der	er	

erhvervet	fra	tidligere	fortolkninger	på	baggrund	af	forforståelse	osv.	(Fulgsang,	Olsen,	2012).		

	

-Eklektisk	

Forener	forskellige	ideer	og	tankegange,	hvor	der	bliver	trukket	fra	en	række	forskellige	

teorier	(Müllen	R.	&	Harboe	T.	2010).			

	

Jeg	har	nu	gjort	rede	for,	hvilke	væsentlige	begreber	i	forhold	til	min	problemformulering	jeg	

vil	anvende	i	opgaven.	

I	det	følgende	opremser	jeg	nogle	af	de	områder,	jeg	har	udeladt	i	opgaven,	fordi	jeg	ikke	har	

fundet	dem	relevante	ud	fra	problemformuleringen.		

Desuden	nævner	jeg	de	kreative	brancher,	opgaven	er	rettet	imod.		

3.5.	Afgrænsning	
Opgaven	søger	at	give	en	overordnet	forståelse	af,	hvordan	en	leder	kan	fremme	motivationen	

hos	medarbejderen.	Grundet	opgavens	længde	bliver	der	derfor	ikke	taget	højde	for,	hvordan	

hver	enkelt	medarbejder	bedst	muligt	kan	optimere	sin	indre	motivation,	men	der	bliver	i	

stedet	draget	nogle	generaliseringer	om,	hvad	der	skaber	motivation	på	arbejdspladsen,	og	

hvordan	lederen	kan	sætte	rammerne.	Det	vil	muligvis	ikke	fungere	for	alle	ledere,	men	det	

kan	give	en	forståelse	af,	hvad	de	overordnede	punkter	er	for	en	leder,	der	skal	danne	

rammerne	for	denne	optimering.		

De	følgende	punkter	er	emner,	jeg	ikke	vil	behandle	i	opgaven,	da	jeg	enten	finder	dem	

mindre	relevante	i	forhold	til	problemformuleringen	eller	ude	af	trit	med	opgavens	længde.	
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3.5.1.	Lederens	øvrige	opgaver	
Udover	at	sørge	for	medarbejdernes	trivsel	skal	en	leder	ofte	tage	sig	af	den	overordnede	

strategi	for	virksomheden,	konkurrenter,	årsregnskab,	ansvar	for	markedet,	kundekontakt	

m.fl.	Men	de	aspekter	af	lederens	opgave,	vil	jeg	ikke	komme	ind	på,	da	jeg	ikke	finder	det	

relevant	ud	fra	min	problemformulering.	Den	vigtigste	opgave	for	den	moderne	leder	i	dag	er	

at	motivere	sine	medarbejdere	(Rawat,	Khugshal,	Chaubey,	2015).	Derfor	vil	jeg	fokusere	på,	

hvordan	han	bedst	muligt	opnår	det	(jeg	har	valgt	at	skrive	han,	når	der	henvises	til	ledere.	

Det	kunne	lige	så	godt	have	været	hun).		

	

3.5.2.	Fokus	bliver	på	lederen		
Opgaven	vil	primært	blive	skrevet	ud	fra	lederens	synspunkt,	og	der	vil	blive	fremhævet	

teorier,	som	udelukkende	hjælper	lederen	med	at	forstå	sig	selv	og	medarbejderne.	Teorierne	

vil	blive	anvendt	på	et	plan,	som	er	nyttigt	for	lederen.	At	skabe	et	motiverende	arbejdsmiljø	

som	kollega	bliver	derfor	ikke	beskrevet.		

Ledelsesteorier	har	jeg	valgt	at	udelade.	God	ledelse	indeholder	også	et	element	af	evnen	til	at	

motivere,	men	ledelse	består	af	så	mange	andre	elementer,	som	ikke	bliver	behandlet	i	denne	

opgave.	Fokus	er	på	motivation	af	andre.		

	

3.5.3.	Definition	af	den	kreative	branche	
Da	emnet	om	motivation	på	den	kreative	arbejdsplads	kan	være	bredt	og	upræcist,	vil	jeg	

definere,	hvad	den	kreative	branche	dækker	i	denne	opgave,	da	nogle	vil	argumentere	for,	at	

alle	brancher	kan	være	kreative	(Pitts,	2015).		

I	denne	opgave	vil	jeg	definere	den	kreative	branche	således:	

-Formgviningsfag:	grafikere,	reklamefolk,	arkitekter	m.fl.	

-Tekniske	fag:	IT-eksperter,	ingeniører,	biokemikere	m.fl.	

-Vidensfag:	Jurister,	forskere,	økonomer,	journalister,	analytikere	m.fl.	

	

Typisk	for	de	fag	jeg	har	valgt	at	definere	som	kreative	er,	at	de	er	skrivebordsfag,	hvor	

medarbejderne	–	til	tider	–	har	mulighed	for	at	tage	arbejdet	med	hjem,	og	hvor	fyraften	ikke	

ligger	fast.	F.eks.	kan	en	blikkenslager	ikke	tage	ud	til	en	kunde	og	ordne	opgaver	kl.	23.30,	

men	en	økonom	kan	godt	sidde	og	arbejde	med	en	opgave	til	en	kunde	på	samme	tidpunkt.		
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3.5.4.	Medarbejderne	brænder	for	deres	arbejde	
Som	udgangspunkt,	vil	jeg	beskrive	hver	enkelt	medarbejder	som	en	person,	der	er	oprigtig		

interesseret	i	sit	arbejde.	Deci	&	Ryan,	(2000a)	og	Amabile	(1996)	understreger,	at	lederen	

kun	kan	optimere	medarbejderens	ydeevne,	såfremt	der	foreligger	en	naturlig	interesse	for	

arbejdet	fra	begyndelsen.	Skulle	denne	interesse	først	imødekommes,	ville	fokus	i	opgaven	

ligge	et	andet	sted.	

	

Efter	at	have	gennemgået	de	emner,	jeg	udelukker	fra	opgaven,	vil	jeg	nu	give	et	overblik	over,	

hvordan	opgaven	er	bygget	op,	og	hvordan	den	skal	læses.	

4.	Opgavens	struktur	
I	det	kommende	afsnit	vil	jeg	forklare	min	fremgangsmåde	og	give	en	kort	beskrivelse	af	hvert	

hovedafsnit.		

	

I	afsnittet	om	metode	redegør	jeg	for,	hvorfor	jeg	har	valgt	en	teoretisk	opgave	med	primær	

og	sekundær	empiri,	kvalitativ	metode	og	fokus	på	lederens	valgmuligheder	i	forbindelse	med	

motivation	af	medarbejdere	på	den	kreative	arbejdsplads.		

	

I	teoriafsnittet	har	jeg	valgt	fem	hovedteorier,	som	jeg	mener,	belyser	min	

problemformulering	ud	fra	hver	deres	perspektiv.	De	fem	hovedteorier	er	1)	Self-

Determination	Theory	(SDT)	2)	Teorien	om	Følelsernes	Intelligens	(EI)	3)	To	Faktor-teorien	

4)	Teorier,	som	handler	om	typologier:	McCelland-teorien	og	Primadonnaledelsesteorien	5)	

Componential	Theory	of	Creativity	(CTC).		

De	bliver	gennemgået	og	beskrevet	enkeltvis,	og	giver	tilsammen	et	nuanceret	og	på	ingen	

måde	entydigt	billede	af	lederens	valgmuligheder.		

Endelig	ser	jeg	kort	på	nogle	andre	teoretikere,	jeg	anvender	i	diskussionen,	fordi	jeg	har	

fundet	dem	relevante	inden	for	nogle	deleområder.		

	

Teoriernes	bestanddele	og	pointer	bliver	i	analyseafsnittet	holdt	op	imod	hinanden	og	sat	

sammen	på	nye	måder.	Der	drages	sammenligninger	og	påpeges	uoverensstemmelser.	

Endvidere	fremhæver	jeg	de	steder,	hvor	teorierne	supplerer	hinanden.	

Dette	afsnit	viser	det	hensigtsmæssige	i	at	betragte	enkelte	elementer	fra	teorierne,	da	det	

kan	afstedkomme	nye	fortolkninger	og	nye	anskuelser	af	motivationsfaktorer.		
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Andre	motivationsteorier	bliver	bragt	på	banen	i	diskussionsafsnittet,	og	både	disse	teorier	og	

de	fem	hovedteorier	bliver	gjort	til	genstand	for	en	personlig	fortolkning.		

I	diskussionsafsnittet	er	fokus	især	på	lederens	dilemmaer,	b.la.	de	situationer	der	opstår,	når	

den	menneskelige	faktor	spiller	ind	med	en	vis	grad	af	uberegnelighed.	Det	er	også	her,	jeg	ser	

nærmere	på	andre	aspekter	af	motivation,	som	teorierne	ikke	har	belyst	i	tilstrækkelig	grad.	

Det	drejer	sig	om	kommunikation,	magtforhold,	lederen	som	rollemodel	og	ydre	incitamenter.	

Endelig	har	jeg	forsøgt	at	svare	på	problemformuleringen	med	nogle	af	teoriernes	byggesten,	

idet	jeg	har	konstrueret	en	model	af	teorierne	og	deres	indbyrdes	samspil.		

	

I	konklusionen	sammenfatter	jeg	teorierne,	og	på	grundlag	af	analysen	og	diskussionen	søger	

jeg	at	vise,	hvordan	teorierne	imødekommer	min	problemformulering.	En	af	teorierne,	

Følelsernes	Intelligens,	skiller	sig	ud	fra	de	andre,	idet	den	ud	fra	opgavens	præmis	kommer	

tættest	på	et	svar	på	problemformuleringen.		

	

Som	det	sidste	afsnit	bliver	perspektivering	præsenteret.	Her	påpeger	jeg	denne	opgaves	

bidrag	til	den	aktuelle	debat	og	opgavens	nye	viden	inden	for	den	eksisterende	faglige	

diskussion.	Jeg	anbefaler	også	enkelte	ændringer	af	den	faglige	holdning	til	eksisterende	

teorier.	Desuden	foreslår	jeg	et	par	undersøgelser,	der	ud	fra	denne	opgaves	konklusion	

kunne	bibringe	ny	viden	på	området.	Endelige	påpeger	jeg	tilløb	til	konkrete	

handlingsanvisninger	ud	fra	opgavens	konklusion.		

5.	Metode	og	Teori	
I	de	følgende	punkter	vil	jeg	forklare	og	beskrive	de	metoder	og	teorier,	jeg	har	valgt	at	bruge	

i	besvarelsen	af	min	problemformulering.		Det	vil	også	blive	vist	gennem	opgaven,	hvordan	

min	teoretiske	fremgangsmåde	bliver	anvendt,	og	hvordan	teorierne	bliver	analyseret	og	

kombineret.	

5.1.	Udvælgelsesmetode	
En	teoretisk,	induktiv	(se	Begrebsafklaring)	tilgang	med	udgangspunkt	i	primær	og	sekundær	

litteratur	er	valgt	til	opgaven.	Interviews	eller	feltarbejde	har	jeg	fravalgt,	da	jeg	mener,	at	det	

ville	give	en	mindre	præcis	besvarelse	af	problemformuleringen.	En	pragmatisk	tilgang	med	

undersøgelser	af	en	eller	flere	ledere	ville	kun	give	en	lille	indsigt	i	mange	af	de	

problematikker,	ledere	står	over	for,	og	ville	derfor	ikke	være	dækkende.	En	kvantitativ	
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undersøgelse	sat	sammen	med	kvalitativ	metode	af	motivationens	væsen	kunne	have	været	

interessant	at	anvende,	f.eks.	via	et	spørgeskema,	men	på	grund	af	begrænsningen	på	

opgavens	længde	og	tidsfrist,	har	dette	ikke	være	muligt.	Et	spørgeskema	hvor	et	signifikant	

antal	ledere	havde	deltaget,	ville	have	kunnet	give	en	generel	forståelse	og	forsvare	eller	

modsige	nogle	af	de	teorier	jeg	bruger,	men	data	ville	dominere	opgaven.		

	

Det	er	således	en	kvalitativ	metode,	jeg	vil	bruge	i	forbindelse	med	min	analyse,	hvor	jeg	vil	

arbejde	i	dybden	med	de	enkelte	teorier	for	at	opnå	en	nuanceret	forståelse	af	emnet.	

Teorierne	vil	blive	indbyrdes	sammenlignet,	og	det	vil	fremgå,	at	der	langtfra	eksisterer	et	

entydigt	billede	af	emnet	eller	et	entydigt	svar	på	problemformuleringen.		

Hvad	angår	den	induktive	del	af	teorien,	vil	jeg	fremhæve	den	overordnede	fortolkning	i	

forhold	til	relevansen	for	min	problemformulering.	Derefter	vil	jeg	samle	resultaterne	af	

analysen,	som	bliver	præsenteret,	og	i	diskussionen	vil	jeg	fortolke	og	lægge	et	kritisk	syn	på	

teorierne.		

5.2.	Optik	og	målgruppe	
For	at	kunne	besvare	problemformuleringen	bedst	muligt,	er	teorien	valgt	ud	fra	fokus	på	

lederens	arbejde	med	motivationsforståelse	og	indførelse	af	motivation	på	arbejdspladsen.	

Data	er	rettet	mod	forståelsen	af	lederens	opgaver	med	at	skabe	de	rigtige	rammer	for	

medarbejderne.	Opgaven	er	rettet	mod	ledere,	og	optikken	ligger	i	forskeres	resultater	om	

den	mest	effektive	måde	at	motivere	medarbejderne	på.		

Da	jeg	har	fravalgt	primær	empiri	og	interviews	med	ledere,	må	jeg	forholde	mig	kritisk	til	

den	teori,	jeg	analyserer,	da	den	kun	kan	give	et	overordnet	og	generelt	indblik	i,	hvordan	

ledere	bedst	muligt	motiverer	på	arbejdspladsen.	Teorierne	giver	et	simplificeret	billede	af	

virkeligheden,	hvilket	også	er	taget	med	i	overvejelserne	om	indholdet	af	opgaven.	Som	nævnt	

i	Formålet	med	opgaven,	(punkt	3)	kan	opgaven	derfor	kun	bruges	til	en	general	forståelse	af,	

hvor	problemerne	ligger,	og	hvordan	ledere	selv	må	plukke	de	resultater,	de	mener,	kan	

bruges	på	deres	arbejdsplads.	

5.3.	Håndtering	af	metode	og	teori	
Den	viden,	de	fordomme	og	den	forståelse	jeg	møder	teksterne	med,	præger	naturligvis	

læsningen	af	opgaven.	Da	opgaven	skal	fortolkes,	bruger	jeg	min	forståelse,	som	er	erhvervet	

ved	tidligere	fortolkninger	af	opgaver.	Der	er	tale	om	den	hermeneutiske	spiral	(se	

Begrebsafklaring),	der	bliver	brugt	for	at	håndtere	diverse	teorier	og	tekster.		
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6.	Teori	
De	teorier,	jeg	har	anvendt	for	at	besvare	min	problemformulering,	er	valgt	ud	fra	deres	

bidrag	til	den	videnskabelige	litteratur	om	emnet	i	form	af	større	analyser,	feltarbejde	og	

undersøgelser.		

Holdbarheden	i	teorierne	vil	blive	undersøgt	i	opgaven	og	holdt	op	imod	hinanden	under	de	

videnskabelige	iagttagelser,	der	er	gjort.		

Materialet	vil	hovedsageligt	være	videnskabelige	artikler,	bøger	og	enkelte	pålidelige	links	fra	

internettet,	hvor	teorier	om	motivation	på	arbejdspladsen,	kreativitet,	lederens	rolle	og	

forståelsen	af	individet	eller	typer	vil	blive	adresseret.		

Nogle	af	de	teoretikere	jeg	bruger,	som	har	stor	relevans	for	problemformuleringen,	og	som	er	

min	primære	empiri,	vil	blive	præsenteret	og	forklaret	enkeltvis.	Det	drejer	sig	om	fem	

hovedteorier	med	diverse	underteorier.	De	er	følgende:	Self-Determination	Theory	(SDT),	

Teorien	om	Følelsernes	Intelligens	(EI),	To	Faktor-teorien	(Hygiejne/Motivation),	Teorier,	

som	handler	om	typologier:	McCelland-teorien	og	Primadonnaledelsesteorien	og	

Componential	Theory	of	Creativity	(CTC)	

	

6.1.	Self-Determination	Theory	(SDT)		
Edward	L.	Deci	og	Richard	M.	Ryan	(Deci	&	Ryan	2000a;	200b;	2002;	Deci	1995)	vil	blive	

brugt	for	at	belyse	motivationen	på	arbejdspladsen.			

Denne	teori	finder	jeg	relevant	i	forbindelse	med	problemformuleringen,	da	teorien	om	indre	

motivation	fokuserer	på,	hvilken	indflydelse	omgivelserne	har	på	menneskers	motivation	

(Deci,	Ryan	2000a).	Teorien	er	en	meta-teori,	der	formulerer	et	bredt	spektrum	af	forskning	

om	motivation	og	påpeger,	at	der	er	mange	forskellige	slags	motivation	(Deci,	1995).		

	

”Thus,	our	theory	of	intrinsic	motivation	does	not	concern	what	causes	intrinsic	motivation;	

rather,	it	examines	the	conditions	that	elicit	or	sustain,	versus	subdue	and	diminish,	this	innate	

propensity”	(Deci	&	Ryan	2000a,	p.	70).	

	

To	slags	motivationer,	som	er	centrale	i	SDT,	og	som	bliver	holdt	op	imod	hinanden,	er	

Autonomi	og	kontrol	(Deci,	Ryan,	2000b;	Deci,	Connll,	Ryan,	1989).	Sammen	står	de	i	kontrast	

til	demotivation,	som	indebærer	en	mangel	på	intention	af	motivation	(Gagne,	Deci,	2005).	

SDT	forklarer	motivation	ved	at	belyse,	hvilken	slags	motivation	der	bliver	opretholdt	på	et	

givent	tidspunkt	hos	en	person	(Deci	&	Ryan,	2000a).	Hvilket	stadie	af	motivation	en	person	
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befinder	sig	i,	bliver	vist	og	forklaret	i	OIT	(Organismic	Integration	Theory)	afsnittet	længere	

nede.	Det	har	betydning	for	personens	ydeevne	og	læring,	samt	hvilken	måde	personen	bliver	

motiveret	(Deci	&	Ryan,	2000a;	2002).		

Den	indre	motivation	bliver	defineret,	og	det	forklares,	hvordan	faktorer	som	kontrol	og	

manglende	frihed	kan	underminere	menneskers	lyst	og	vilje	til	deres	arbejdsopgaver	(Curtis,	

Kelly,	2013).	Med	ringe	kvalitet	af	arbejdet	til	følge.	Autonomi	og	kontrol	bliver	holdt	op	imod	

hinanden,	hvor	det	viser	sig,	at	kontrol	fra	lederen	kan	hæmme	den	indre	motivation	hos	

medarbejderen	(Deci,	Ryan,	1985;	Ryan,	Deci,	2002).	Edward	L.	Deci		&	Richard	M.	Ryan	viser	

med	deres	teori,	at	under	de	rigtige	omstændigheder,	som	indeholder	tre	grundlæggende	

begreber:	autonomi,	kompetence	og	relation	til	den	enkelte	medarbejder,	vil	motivationen	og	

engagementet	stige.	Med	øget	kvalitet	af	arbejdet	til	følge	(Vallerand,	2000).		

Hvis	forholdene	rammer	den	enkeltes	måde	at	blive	motiveret	på,	vil	arbejdsopgavernes	

kreativitet	og	kvalitet	øges	(Deci,	Ryan,	2000a;	Ryan,	Deci,	2000b).	Forholdene	er	derfor	

altafgørende	for,	hvilket	niveau	-	rent	kreativt	og	fagligt	-	en	arbejdsopgave	kan	blive	løst	på	

(Ünlü,	Dettweiler,	2015).		

SDT-teorien	har	nogle	underteorier,	som	jeg	vil	komme	ind	på,	da	de	er	relevante	for	

problemformuleringen.	De	er	følgende:	Cognitive	Evaluation	Theory	(CET)	og	Organismic	

Integration	Theory	(OIT)	(Gagne,	Deci,	2005:	Ryan,	Deci,	2000b;	Vallerand,	2000).	De	vil	give	

en	nærmere	forklaring	på,	hvordan	SDT	kan	bruges	i	arbejdsmiljøet.		

	

6.1.1.	Den	indre	motivation	og	autonomi	
Definitionen	på	den	indre	motivation	ifølge	Deci	&	Ryan	og	deres	SDT-teori	er	at	være	

involveret	i	en	opgave,	hvor	opgaven	er	belønningen	i	sig	selv	(Deci	1995;	Ünlü,	Dettweiler,	

2015;	Greguras,	Diefendorff,	2009;	Ryan,	Deci,	2000b),	og	autonomi	kan	øge	den	indre	

motivation	(Reeve,	Cole,	1987;	Gagne,	Deci,	2005).	Der	er	en	interesse	og	glæde	ved	at	arbejde	

med	opgaven,	og	det	er	ifølge	Deci	&	Ryan	en	af	de	mest	succesrige	metoder	til	at	få	folk	til	at	

lære,	udfordre	sig	selv	og	være	kreative	(Greguras,	Diefendorff,	2009;	Gagne	&	Deci,	2005;	

Deci	1995;	Deci,	Connell,	Ryan,	1989).		Både	ydre	og	indre	motivation	har	belønninger,	men	

det	er	forskellen	på	belønningerne,	der	er	afgørende	for,	hvilken	form	for	motivation	der	

fremmes	(Ryan,	Deci,	2000b).	Her	er	det	også	vigtigt	at	pointere,	at	lysten	til	at	løse	en	opgave	

ikke	nødvendigvis	skal	være	der	fra	begyndelsen,	men	at	den	indre	motivation	kan	komme,	

når	man	først	går	i	gang	med	opgaven,	selvom	motivationen	til	at	løse	opgaven	var	lav	fra	

første	færd	(Deci,	Connell,	Ryan	1989).		
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Måden	at	opnå	den	indre	motivation	på	er	ved	at	få	opfyldt	de	tre	psykologisk	grundlæggende	

behov:	autonomi,	kompetence	og	relation	(Gagne,	Deci,	2005),	hvilket	jeg	kommer	mere	ind	

på	i	CET-afsnittet	lidt	senere.		

De	fordele	der	er	ved	at	opnå	indre	motivation	og	autonomi,	er	ifølge	SDT-teorien	mange	

(Deci,	1995;	Deci,	Ryan,	2000a).	Højere	kreativitetsniveau,	større	udholdenhed,	bedre	

heuristisk	ydeevne	og	større	interesse	i	arbejdet	er	nogle	af	de	resultater,	der	er	fundet,	når	

man	har	undersøgt	personers	indre	motivation	i	forbindelse	med	deres	arbejde	(Deci,	1995;	

Deci,	Ryan,	2002;	2000a;	Miniotaitė	&	Buciuniene,	2013).		

	

6.1.2.	Den	ydre	motivation	
Selvom	den	indre	motivation	er	en	vigtig	del	af	SDT,	er	det	ikke	den	eneste	type	af	motivation	

(Deci,	Ryan,	2000b).	Den	ydre	motivation	kan	ifølge	SDT	variere	meget	inden	for	autonomi	

ved	at	opgaver,	som	er	styret	af	ydre	motivation,	kan	have	meget	eller	lidt	autonomi	(Deci,	

Ryan,	2002).	Her	arbejder	man	med	en	opgave	ud	fra	håbet	om	en	belønning,	eller	for	at	

undgå	en	form	for	straf	(Greguras,	Diefendorff,	2009),	hvilket	inden	for	SDT	refereres	til	som	

External	Regulation	(Deci	&	Ryan,	2002)	og	er	en	kontrollerende	form	for	motivation	(Deci,	

Connll,	Ryan,	1989;	Deci	&	Ryan,	2002).	Der	er	forskellige	grader	af	ydre	motivation,	hvor	en	

person	kan	føle	sig	mere	eller	mindre	Externally	Regulated,	som	jeg	vil	komme	mere	ind	på	i	

OIT-afsnittet.		

Den	ydre	motivation	er	altså	ofte	forbundet	med	en	form	for	håndgribelig	eller	verbal	

belønning	fra	eksterne	kilder,	før	en	person	vil	engagere	sig	i	en	opgave	(Gagne,	Deci,	2005).		

6.1.3.	Kontrolleret	motivation	
Med	kontrolleret	motivation	føler	man	sig	enten	tvunget	eller	forført	til	at	lave	en	opgave,	og	

kan	sågar	også	føle	et	pres	om,	at	man	skal	engagere	sig	i	en	opgave,	hvilket	også	til	dels	

hænger	sammen	med	ydre	motivation	(Gagne,	Deci,	2005).	Det	har	desuden	vist	sig,	at	

udvendige	håndgribelige	eller	verbale	belønninger	dvs.	løn,	bonus,	forfremmelse	m.fl.	er	med	

til	at	fremkalde	kontrolleret	og	ydre	motivation	(Deci,	Ryan;	1985;	1987;	2000a;	2002).	På	

den	måde	kan	ydre	motivation	være	en	undergruppe	af	kontrolleret	motivation.	Man	er	blevet	

bedt	om	at	gøre	et	stykke	arbejde	uden	nødvendigvis	at	have	en	interesse	eller	lyst.	Det	

opfatter	mange	som	motivation	i	den	forstand,	at	man	kan	motivere	andre	ved	at	kontrollere	

dem,	når	de	udfører	en	opgave		(Deci,	Ryan,	2002;	1987;	Deci,	1995;	Deci,	Connell,	Ryan	

1989).	For	hvis	en	belønning	bliver	anset	som	en	form	for	kontrollerende	motivation,	kan	

autonomi	blive	reduceret	(Greguras,	Diefendorff,	2009;	Deci,	Ryan,	1987).		Denne	måde	at	
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motivere	på	bliver	ofte	brugt,	fordi	den	virker,	men	dog	kun	på	kort	sigt,	og	fornemmelsen	af	

autonomi	hos	personer,	der	bliver	motiveret	på	denne	måde,	vil	gradvist	falde	(Reeve,	Jang:	

2006;	Deci	&	Ryan,	1987;	2000b).	

	

Den	ydre	og	kontrollerende	motivation	kan	altså	godt	virke	effektivt,	men	lige	så	snart	ydre	

belønninger	tages	i	anvendelse,	kan	den	indre	motivation	dale,	hvilket	også	kan	medføre	

lavere	ydeevne	i	forhold	til	arbejdspræstationer	(Deci,	Koestner,	Ryan,	1999).	Problemet	

ligger	i,	at	komplicerede	opgaver,	som	højtspecialiserede	medarbejdere	arbejder	på,	bedst	

bliver	løst,	når	den	indre	motivation	er	høj	(Pink,	2009).	Ydre	motivation	er	derfor	ofte	kun	

effektiv,	når	man	arbejder	med	enkle,	rutinemæssige	opgaver	(Ariely,	Gneezy,	&	Loewenstein,	

2009).	De	ydre	belønninger	kan	ligefrem	gå	hen	og	skabe	dårligere	resultater,	end	hvis	de	

ikke	var	blevet	benyttet	(Pink,	2009;	Ariely	et	al.,	2009).	

	

I	det	kommende	afsnit	vil	jeg	se	nærmere	på	en	af	de	underteorier	SDT-teorien	indeholder.	

6.1.4.	Cognitive	Evaluation	Theory,	CET	
Denne	underteori	har	til	formål	at	forklare	de	varianter,	der	ligger	i	den	indre	motivation		

(Ryan,	Deci,	2000a;	1985;	Gagne,	Deci,	2005).	CET	har	fokus	på	tre	grundlæggende	behov	der	

skal	opfyldes,	før	den	indre	motivation	bruges	optimalt	(Ryan,	Deci,	1987;	2000a).	De	tre	

behov	er:	

1.	Kompetence:	fornemmelsen	af	at	kunne	løse	en	opgave.	

2.	Autonomi:	fornemmelsen	af	selvstyring,	dvs.	valg	og	kontrol	over	beslutninger.	

3.	Relation:	sunde,	gode	relationer	til	andre,	heriblandt	lederen	som	viser	interesse	for,	hvad	

medarbejderen	foretager	sig.	

Men	de	tre	begreber	er	irrelevante,	hvis	personen	ikke	har	en	interesse	i	at	løse	opgaven,	der	

er	stillet	(Ryan,	Deci,	2000a;	2002;	Deci	1995).		Den	indre	motivation	kan	derfor	ikke	opnås,	

hvis	folk	aldrig	finder	opgaven,	de	arbejder	med,	interessant,	og	derfor	kan	den	ydre	

motivation	i	sådanne	sammenhænge	være	vigtig	at	indføre	(Pink	2009).			

Udfordringer,	der	imødekommer	den	enkeltes	kompetenceniveau	sammen	med	konstruktiv	

feedback	og	uden	nedgørende	evalueringer,	fremmer	den	indre	motivation	(Gagne,	Deci,	

2005).	Men	for	at	medarbejderen	kan	være	mentalt	stærk	og	engageret,	skal	alle	tre	behov	

opfyldes.	Det	er	ikke	nok	kun	at	opfylde	en	eller	to	af	dem	(Deci,	Ryan	2000a).	For	eksempel	

vil	fornemmelsen	af	kompetencer	ikke	vække	den	indre	motivation,	medmindre	en	form	for	

autonomi	og	relation	også	er	opfyldt	(Ryan,	Deci,	2000b).	Det	3.	begreb,	relation,	kan	til	tider	
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være	mindre	afgørende	end	de	to	andre,	da	man	for	eksempel	sagtens	kan	være	stimuleret	af	

en	opgave	alene	uden	støtte	fra	andre	i	given	situation	(Ryan,	Deci,	2000b).	Men	grundlaget	

for	gode	relationer	viser	sig	stadig	at	være	en	afgørende	faktor	for	at	fremme	den	indre	

motivation	(Gagne,	Deci,	2005;	Deci,	Ryan	2000b).	

Ser	man	på	CET	som	begreb,	tager	teorien	udgangspunkt	i,	hvordan	sociale	omgivelser	som	

feedback,	kommunikation,	belønninger	m.m.	enten	hindrer	eller	fremmer	den	indre	

motivation,	og	da	denne	motivation	er	iboende	hos	alle	mennesker	(Deci	1995;	Ryan,	Deci,	

2000b;	2000a),	er	omgivelserne	en	afgørende	målefaktor	for	forståelsen	af	undertrykkelse	

eller	stimulering	af	indre	motivation	(Deci	1995).	Der	er	altså	en	parallel	mellem	den	indre	

motivation	og	tilfredsheden	i	autonomi,	kompetence	og	(til	tider)	relation	(Deci,	Ryan	2000a),	

som	skal	imødekommes,	før	den	indre	motivation	er	til	stede.		

Deci	og	Ryan	har	gennem	deres	forskning	fundet	ud	af,	at	de	tre	behov,	kompetence,	autonomi	

og	relation,	er	universelle	(Deci,	Ryan	2000a;	2002).	Det	vil	sige,	at	alle	mennesker	har	brug	

for	disse	behov,	uanset	baggrund,	kultur,	køn	og	alder	for	at	opleve	den	indre	motivation	

(ibid).	

	

Den	sidste	underteori	i	SDT-teorien	(OIT)	handler	om,	hvordan	man	kan	måle	motivation.	

	

6.1.5.	Organismic	Integration	Theory,	OIT	og	Forskellighederne	i	indre	og	ydre	motivation		
Som	en	af	de	få	teorier	inden	for	motivation,	deler	Organismic	Integration	Theory	motivation	

op	i	forskellige	stadier	og	viser	tydeligt,	hvilket	forskelle	og	grader	der	er	inden	for	motivation	

(Deci,	Ryan,	2002;	Gagne,	Deci,	2005;	Deci,	Ryan,	2000a;	Deci,	Ryan	1985).	Modellen	nedenfor	

viser	stadier	af	motivation	(Deci,	Ryan,	2002),	som	går	fra	ydre	motivation	til	indre	

motivation.	Der	er	seks	stadier,	som	varierer	fra	et	minimum	af	autonomi	(Deci,	Ryan	1985),		

til	et	maksimum	af	autonomi	og	den	værdsættelse	en	person	føler	i	forbindelse	med	en	given	

opgave	(Gagne,	Deci,	2005).		

Tallene	i	modellen	skal	forstås	som	en	måde	at	skelne	mellem	ydre	og	indre	motivation.	Jo	

højere	tallet	er,	jo	mindre	oprigtig	lyst	til	opgaven	har	man	(Deci	&	Ryan	1985;	Deci,	Ryan	

2000a).	

De	fem	første	stadier	omhandler	den	ydre	motivation.		
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Kilde	(Deci,	Ryan,	2000a)	

	

6.	Non-Regulation:	Her	bliver	der	ikke	taget	noget	initiativ,	og	personen	føler	sig	hverken	

værdsat	eller	engageret	i	arbejdet	(Deci,	Ryan,	2000a).			

5.	External	regulation:	Personen	skal	leve	op	til	et	ydre	behov	eller	belønning	og	er	styret	af	

ydre	reguleringer	(Deci,	Ryan,	2002).	Her	motiveres	personen	kun	ved	at	tilfredsstille	den	

ydre	motivation.	

4.	Introjected	regulation:	Personen	distancerer	sig	mindre	til	opgaven,	men	har	stadig	ikke	en	

naturlig	interesse	(Deci,	1995).	

3.	Identified	Regulation:		Personen	sætter	pris	på	et	mål	og	kan	finde	opgaven	væsentlig	at	løse	

(Deci,	Ryan	2000a).	

2.	Integrated	Regulation:	Den	mest	værdsatte	form	for	ydre	motivation	(Deci,	Ryan	1985),	

hvor	man	forstår	vigtigheden	af	opgaven	og	gerne	engagerer	sig	for	at	opnå	et	resultat.	Men	

her	er	man	ikke	nødvendigvis	interesseret	i	opgaven,	og	derfor	ligger	den	stadig	i	kategorien	

ydre	motivation,	da	opgaven	til	tider	kun	bliver	udarbejdet,	fordi	der	ligger	et	større	og	

personligt	mål	i	at	udføre	den	(Deci,	Ryan	2000a;	Gagne,	Deci,	2005).	

1.	Intrinsic	Regulation:	Arbejdet	er	interessant,	og	det	bliver	gjort	af	ren	lyst	og	glæde	(Deci,	

Ryan	1985;	2000a).	Det	er	stadiet,	hvor	den	højeste	form	for	indre	motivation	er	til	stede,	og	

hvor	de	tre	behov	fra	CET	endvidere	er	opfyldt	(ibid).			
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Ud	fra	OIT-modellen	kan	man	dele	motivation	op	i	forskellige	faser	og	ikke	kun	se	motivation	

som	ét	koncept	(Deci,	Ryan,	2002).	Prototypen	for	self-determination	er	1.	Intrinsic	

Regulation,	hvor	indre	motivation	opnås	fuldt	ud	(ibid).	Derimod	er	6.	Non-regulation	den	

ringeste	form	for	autonomi	med	sin	yderst	kontrollerende	tilgang	(Ünlü	&	Dettweiler,	2015).	

Hvor	en	person	befinder	sig	i	modellen	kan	variere	alt	efter,	hvordan	den	enkelte	opfatter	

opgaven	(Greguras,	Diefendorff,	2009).		Her	kan	autonomi-support	være	af	betydning,	hvilket	

jeg	kommer	ind	på	i	næste	afsnit.		

Det	understreges,	at	den	indre	og	ydre	motivation	kan	kombineres	(	Greguras,	Diefendorff,	

2009;	Deci,	Ryan,	2000a).	Man	kan	altså	godt	besidde	en	god	del	ydre	motivation,	samtidig	

med	at	man	besidder	meget	af	den	indre	motivation.	En	person,	som	er	interesseret	og	bliver	

stimuleret	i	sit	arbejde,	hvor	der	følger	en	høj	løn	og	status	med,	kan	være	et	eksempel	på	

dette.	En	person,	som	kun	går	på	arbejde	pga.	lønnen,	men	ikke	synes	om	arbejdet	i	sig	selv,	

har	en	stor	ydre	motivation,	men	en	lille	indre	motivation	til	sit	arbejde.	(Deci,	Ryan,	2000a;	

2002).		

6.1.6.	Autonomi-support	
I	forhold	til	min	problemformulering	vil	det	være	lederen,	der	skulle	give	autonomi-support.	

En	af	de	første	ting	en	leder	kunne	holde	sig	for	øje,	ville	være	de	tre	grundlæggende	behov	fra	

CET-teorien.	

Ved	hjælp	af	autonomi-support,	kan	man	skabe	nogle	rammer,	som	kan	få	folk	til	at	ændre	

deres	adfærd	fra	ydre	motivation	til	indre	motivation	(Reeve,	Jang,	2006).	Det	betyder,	at	

lederen	kan	være	med	til	at	ændre	folks	fokus	og	adfærd	fra	at	være	ydre	motiveret	til	at	være	

indre	motiveret	(Greguras,	Diefendorff,	2009).	Fra	niveau	6.	Non-Regulation	i	OIT-modellen	

kan	lederen	ved	at	give	autonomi-support	rykke	medarbejderen	tættere	på	1.	Intrinsic	

Regulation,	hvor	sandsynligheden	for	et	bedre	resultat	af	de	arbejdsopgaver,	medarbejderen	

leverer,	vil	optimeres	(Gagne,	Deci,	2005;	Deci	Ryan,	2002).		Man	kan	derfor	drage	en	parallel	

mellem	autonomi-support	og	de	berigelser,	der	opstår	hos	medarbejdere,	som	oplever	

autonomi	og	indre	motivation	i	arbejdet.		

	

Som	vi	kan	forstå	fra	SDT-teorien	er	der	flere	grader	af	motivation	og	grundlæggende	

principper,	der	skal	være	opfyldt,	før	den	højeste	form	for	indre	motivation	kan	blive	opfyldt.	

Derudover	er	motivation	ikke	noget,	en	leder	kan	give	en	medarbejder,	men	han	kan	i	stedet	

skabe	de	rammer,	der	bedst	muligt	fremmer	den	naturlige	motivation	hos	medarbejderen.		
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Men	lederens	adfærd	har	en	afgørende	effekt	på,	hvordan	disse	rammer	bliver	dannet,	som	

jeg	vil	vise	i	næste	hovedteori	om	Følelsernes	Intelligens.	

6.2.	Teorien	om	Følelsernes	Intelligens	(EI)	
Daniel	Goleman	(Goleman	1995;	1998;	2002)	vil	jeg	bruge	til	at	definere	og	benytte	denne	

teori,	da	han	argumenterer	for,	at	Følelsernes	Intelligens	(EI)	er	en	forudsætning	for	

succesfulde	ledere	i	organisationer	(Brown,	2014;	Goleman	1998).		Derudover	påpeger	han,	at	

det	ikke	kun	er	kognitiv	intelligens	(intelligenskvotient,	IK)	der	afgør,	om	man	får	succes	i	

arbejdslivet	og	i	livet	generelt	(Goleman	1995;	1998).		

Alt	efter	hvilken	teoretiker	man	bruger	(Cherniss,	2010),	er	Følelsernes	Intelligens	en	teori,	

der	er	delt	op	i	fire-fem	kategorier	(Caruso,	Bhalerao,	&	Karve,	2016;	Cherniss,	2010),	men	jeg	

holder	mig	til	Golemans	(1995)	definition	(på	trods	af	at	den	oprindelig	blev	påpeget	i	1990	af	

John	Mayer	og	Peter	Salovey	(Brown,	2014;	Caruso	et	al.,	2016))	på	fem	kategorier,	da	jeg	

finder,	at	han	beskriver	teorien	bedst	i	forhold	til	min	problemformulering.	EI	forholder	sig	til,	

hvordan	vi	agerer	med	andre	mennesker	og	med	os	selv,	og	hvordan	vi	kontrollerer	vores	

følelser,	når	vi	er	sammen	med	andre	mennesker	(Alfonso,	Zenasni,	Hodzic,	&	Ripoll,	2016;	

Doe,	Ndinguri,	&	Phipps,	2015;	Rada-Florina,	Sabou,	Toader,	&	Raduleascu,	2012).	De	fem	

kategorier	er:		

1.	At	kende	sine	følelser		

2.	At	kunne	styre	sine	følelser		

3.	At	kunne	motivere	sig	selv		

4.	At	kunne	genkende	følelser	hos	andre	

5.	At	kunne	omgås	andre		

(Goleman	1995;1998).		

De	ovenstående	fem	kategorier	er	gennemsyret	af	vigtigheden	af,	at	man	øver	sig	på	dem	

dagligt	(Goleman	1998;	Goleman	et	al.,	2002).	

Før	jeg	præsenterer	dem,	vil	jeg	først	komme	ind	på,	hvordan	vores	følelser	forekommer,	og	

hvordan	hjernen	kombinerer	logik	og	følelser,	hvilket	er	baseret	på	neurologi	og	viser,	at	EI	er	

forankret	i	et	andet	sted	i	hjernen	end	den	kognitive	del.	Det	skal	dog	påpeges,	at	måden	

neurologien	bliver	forklaret	på,	er	forenklet.		
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6.2.1.	Hjernens	reaktioner	på	følelser	og	logik	
Teorien	om	Følelsernes	Intelligens	slår	til	lyd	for,	at	man	ikke	kun	kan	eller	skal	tage	

beslutninger,	der	er	baseret	på	enten	logisk	tænkning	eller	følelsesmæssig	tænkning.	I	stedet	

er	det	en	blanding	af	begge,	der	skal	til,	når	man	tager	en	beslutning	(Keifer,	Keifer,	2015;	

Goleman,	1995).	Det	skyldes	den	del	af	hjernen,	der	kaldes	amygdala,	en	forholdsvis	primitiv	

del	af	hjernen	som	b.la.	regulerer	og	reagerer	på	vores	følelser	(Nicol,	Perrotta,	Caliciuri,	&	

Wachowiak,	2013).	Uden	amygdala	er	man	ribbet	for	personlig	mening	og	lidenskab.	Vores	

mere	rationelle	og	logiske	tænkning	ligger	et	andet	sted	i	hjernen,	bl.a.	i	den	præfontale	cortex	

og	neocortex,	hvor	beslutninger	bliver	analyseret	og	overvejet	(Kahneman	2011;	Madsen,	

2012;	Wood,	Roy,	Barker,	2015).		

Når	en	instinktiv	reaktion	opstår,	som	amygdala	foretager,	sker	der	en	slags	kapring	af	

hjernen,	idet	alle	alarmer	ringer	og	indkalder	resten	af	hjernen	til	at	udføre	et	hasteprogram,	

som	finder	sted	omgående,	før	neocortex,	den	tænkende	og	reflekterende	del	af	hjernen,	kan	

gribe	ind	og	bedømme,	om	det	er	det	rigtige	at	gøre	(Lotfi,	Setayeshi,	Taimory,	2014;	

Anderson,	Phelps,	2000).	Det	sker,	fordi	nogle	af	sanserne	når	frem	til	amygdala,	før	de	fuldt	

ud	bliver	registreret	af	neocortex	(Sen,	2008).	Karakteristisk	for	denne	kapring	er,	at	man	

ikke	ved,	hvad	der	skete,	når	øjeblikket	af	ukontrollerbare	følelser	er	overstået	(Pham,	2004;	

Lotfi	et	al.,	2014).		

Vi	handler	derfor	ofte	irrationelt	og	er	opflammet	af	lidenskab,	fordi	følelserne	til	tider	har	en	

stor	magt	i	bevidsthedslivet	og	kan	fungere	uafhængigt	af	neocortex,	hvilket	giver	amygdala	

en	magtfuld	og	afgørende	stilling	i	vores	hjerne	(Goleman,	1995;	Pham,	2004;	Doe	et	al.,	

2015).	

	

6.2.2.	Hjernens	forbindelse	til	andre	mennesker	
For	at	forstå	hvordan	lederens	adfærd	kan	påvirke	medarbejdernes	motivation	på	både	godt	

og	ondt,	skal	vi	kigge	på,	hvad	hjerneforskere	og	Goleman	har	påvist	vedrørende	følelser	og	

lederskab.		

I	det	limbiske	system,	hvor	følelser	og	emotioner	opstår,	afhænger	vores	egen	

følelsesmæssige	stabilitet	af	forbindelserne	til	andre	mennesker	(Keifer,	Keifer,	2015:	

Madsen,	2012;	Goleman	et	al.,	2002).	Denne	”indbyrdes	limbisk	tilpasning	mellem	personer”	

(Goleman	et	al.,	2002)	indebærer,	at	en	person	kan	afsende	signaler,	der	kan	forandre	

hormonniveau,	soverytme	og	immunforsvar	på	en	anden	persons	krop	(ibid.).	Det	betyder	



31		
	

altså,	at	andre	mennesker	kan	ændre	selve	vores	fysiologi	og	dermed	også	vores	følelser.	Det	

sker	ofte	uden,	at	vi	lægger	mærke	til	det,	da	det	er	den	subkortikale	del,	som	har	med	

kroppens	emotionelle	respons	at	gøre	(Madsen,	2012;	Wood,	Barker,	2015).	Hvis	en	gruppe	

på	3	mennesker,	som	ikke	kender	hinanden,	sidder	over	for	hinanden	i	et	par	minutter,	vil	

den	person,	der	er	mest	følelsesmæssigt	ekspressiv,	overføre	sin	sindsstemning	til	de	andre	

uden	at	have	sagt	et	ord	(Goleman	et	al.,	2002;	Brown,	2014).	I	kontorlandskaber,	hvor	

grupper	arbejder	indbyrdes,	bliver	medarbejderne	uvægerligt	smittet	af	andres	følelser.	Og	da	

alle	holder	øje	med	lederen,	påvirker	hans	adfærd	og	sindsstemning	virksomhedens	

følelsesmæssige	klima	(ibid.).	Skaber	en	leder	den	rigtige	stemning,	og	formår	han	at	have	en	

positiv	indflydelse	på	medarbejderne,	kan	det	inspirere	dem	og	optimere	deres	indsats	på	

arbejdet	(Brown,	2014).		

6.2.3.	Koordineringen	af	følelser	og	tanker	
Overlevelseværdien	i	amydala,	set	fra	evolutionens	synspunkt,	er	altafgørende,	men	er	man	

ikke	forsigtig,	kan	følelserne	rive	en	med,	og	man	kan	begå	nogle	uansvarlige	og	alvorlige	fejl	

(Goleman,	1998;	Anderson	&	Phelps,	2000;	Madsen,	2012).	Derfor	skal	man	blive	bedre	til	at	

kontrollere	sine	følelser	og	lade	den	præfrontale	cortex	og	amygdala	arbejde	hånd	i	hånd	for	

at	tage	de	bedste	beslutninger	(Kahneman,	2011;	Thompson	&	Johnson,	2014;	Gubbins	&	

Byrne,	2014).	Forbindelsen	mellem	amygdala	(og	det	dertil	knyttede	limbiske	system)	og	

neocortex	er	dér,	hvor	samarbejdet	eller	kampen	mellem	følelser	og	tanke	finder	sted,	hvilket	

giver	en	forklaring	på,	hvorfor	følelser	har	en	afgørende	betydning	for	effektiv	tænkning	

(Goleman	1995).	Når	man	føler,	at	man	ikke	kan	tænke	klart,	eller	er	ude	af	balance,	er	det	

kredsløbene	fra	den	limbiske	hjerne	til	de	præfontale	områder	-	angst,	vrede	m.fl.-	der	skaber	

baggrundsstøj	og	saboterer	de	præfrontale	områders	evne	til	at	fastholde	velovervejede	

beslutninger	(ibid.).		Men	på	personer	med	skader	på	kredsløbet	mellem	det	præfrontale	

område	og	amygdala	viser	det	sig,	at	de	beslutninger	de	tager,	kan	være	fejlbehæftede	og	

uheldige	i	arbejdsmæssig	sammenhæng	og	i	den	personlige	tilværelse	(Damasio,	1994).	

Alligevel	viser	disse	personer	overhovedet	ingen	tegn	på	svækkelse	med	hensyn	til	IK	eller	

kognitive	evner	(ibid.).	Deres	beslutningstagen	er	så	dårlig,	fordi	de	ikke	har	adgang	til	deres	

følelsesmæssige	lærdom,	hvilket	beviser,	at	følelser	er	en	uomgængelig	nødvendighed	for	

rationelle	beslutninger	(Keifer,	Keifer,	2015;	Damasio,	1994;	Goleman	1995;	Sen,	2008).		

		

Beslutninger,	som	bliver	taget	med	både	følelserne	og	logikken	på	den	mest	synergi-effektive	

måde,	er	altså	i	sidste	ende,	hvad	man	kalder	følelsernes	intelligens.	Ovenstående	beskrivelse	
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giver	en	forståelse	af,	hvordan	eller	hvorfor	man	reagerer	på	en	bestemt	måde	og	kan	bidrage	

til	en	bedre	kontrol	over	sine	følelser	(Goleman,	1998).	

Men	hvad	skal	der	til	for	at	opnå	denne	synergi?	Det	vil	jeg	nu	belyse	kort	med	de	fem	

aspekter	af	teorien,	som	sammensætter	den	fulde	teori.	

6.2.4.1.	At	kende	sine	følelser	
At	kende	sine	følelser	er	en	psykologisk	indsigt	og	selvforståelse,	som	handler	om	selv-

bevidsthed.	Det	vil	sige,	at	man	er	i	stand	til	at	genkende	sine	følelser,	mens	de	optræder,	

hvilket	er	det	vigtigste	træk	ved	følelsesmæssig	intelligens	(Goleman	1995).	På	den	måde	er	

man	mere	sikker	på	sine	følelser	og	kan	bedre	navigere	sig	gennem	livet	i	forbindelse	med	

personlige	beslutninger	(Brown,	2015;	Antonakis	&	Dietz,	2010).	Det	betyder	kort	sagt	at	

være	bevidst	om	både	sin	sindsstemning	og	sine	tanker	om	denne	sindsstemning.	Og	når	man	

f.eks.	kan	erkende	sit	dårlige	humør,	er	det	det	samme	som	at	ønske	at	ville	ud	af	det	

(Goleman,	1995;	Higgs,	Dulewicz,	1999).	

6.2.4.2.	At	kunne	styre	sine	følelser	
At	kunne	håndtere	sine	følelser	er	en	forlængelse	af	punkt	1,	hvor	man	har	evnen	til	at	

berolige	sig	selv,	eller	ryste	en	nedtrykthed	eller	irritabilitet	af	sig	(Genna	Preston,	Jayet	

Moon,	Ryan	Simon,	Shayna	Allen,	2015).	Folk	som	mestrer	dette,	kan	derfor	rette	sig	hurtigere	

op	efter	de	nederlag	og	forstyrrelser	der	er	uundgåelige	i	livet	(Goleman,	1995;	1998;	Higgs,	

Dulewicz,	1999).		Det	er	en	ligevægt	og	ikke	en	undertrykkelse	–	hver	eneste	følelse	har	sin	

værdi	og	betydning.	Selvom	man	ikke	har	styr	over,	hvornår	man	bliver	overskyllet	af	en	

følelse,	handler	det	her	om	den	indflydelse,	man	har	over,	hvor	længe	en	følelse	vil	holde	sig	

(Mathew	&	Gupta,	2015).	Er	det	en	negativ	følelse	eller	vrede,	vil	det	bedste	være	at	

underminere	de	overbevisninger,	der	giver	næring	til	vreden.	Ruger	man	for	længe	over	

tingene,	intensiverer	man	vreden,	og	jo	før	man	griber	ind,	jo	bedre	kan	man	styre	den	(Gooty,	

Gavin,	Ashkanasy,	&	Thomas,	2014).	Metoder	for	dette	kan	bl.a.	være	at	køle	ned	og	fysisk	

forlade	modparten	i	et	stykke	tid,	hvor	man	tænker	på	noget	andet,	eller	at	man	skriver	sine	

tanker	ned,	hvilket	bevirker,	at	man	har	lettere	ved	at	se	tingene	fra	et	nyt	og	mere	positivt	

perspektiv	(Goleman,	1995).	

6.2.4.3.	At	kunne	motivere	sig	selv	
Når	man	skal	motivere	sig	selv,	gælder	det	om	at	holde	et	mål	for	øje	og	bringe	orden	i	sine	

følelser.	Det	er	af	afgørende	betydning	for	fokus,	koncentration	og	selvmotivation	(Goleman	

1995;	Sen,	2012).	Det	handler	om	at	kunne	udsætte	tilfredsstillelsen	og	undertrykke	

impulsiviteten	ved	at	bringe	orden	i	følelserne	(Othman,	Abdullah,	&	Ahmad,	2009)	Som	vi	så	
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i	punkt	2,	hvor	vrede	skal	kontrolleres,	viser	det	sig,	at	følelser	kan	tage	magten	fra	

koncentrationen,	og	det	kan	gå	ud	over	ens	arbejdshukommelse	(Goleman,	1995).		

Arbejdshukommelsen	er	evnen	til	at	huske	lige	fra	et	telefonnummer	til	at	tackle	en	vanskelig	

logisk	påstand	eller	væve	et	handlingsmønster	sammen	i	en	roman.	Arbejdshukommelsen	

ligger	i	den	præfrontale	cortex	(Lotfi	et	al.,	2014).	Det	kan	hæmme	en	persons	intellekt,	hvis	

man	ikke	kan	undertrykke	impulsiviteten,	eller	hvis	vreden	tager	overhånd	(Gooty	et	al.,	

2014).	Måden	at	undgå	det	bedst	muligt	på,	er	ved	at	motivere	sig	selv	ved	at	modarbejde	

impulser,	holde	sine	bekymringer	nede	(ibid.),	fastholde	godt	humør,	håb	(dvs.	ikke	give	op	

over	for	angst)	(Goleman	1995),	optimisme	og	flow	(Dust,	2014).	Man	skal	altså	være	i	stand	

til	at	kanalisere	sine	følelser	mod	et	frugtbart	mål,	og	motivere	sig	selv	ved	at	blive	ved	med	at	

prøve	trods	tilbageslag.		

6.2.4.4.	At	kunne	genkende	følelser	hos	andre	
Empati	er	en	anden	evne,	der	bygger	på	følelsesmæssig	selvbevidsthed	og	er	grundlaget	for	

menneskekendskab	(Badea,	Panӑ,	2010).	Har	man	empati,	er	man	mere	lydhør	over	for	de	

subtile	sociale	signaler,	der	antyder,	hvad	andre	har	behov	for	eller	ønsker.	Med	empatiske	

evner	er	man	godt	rustet	til	at	beskæftige	sig	med	ledelse	(Dust,	2014;	Mathew,	Gupta,	2015).		

Ifølge	Goleman	1995;	1998	viser	det	sig,	at	jo	mere	åben	man	er	over	for	sine	følelser,	jo	

dygtigere	bliver	man	til	at	læse	følelser,	og	aflæse	det,	der	udtrykkes	gennem	nonverbale	

kanaler	som	stemmeleje,	gestus,	ansigtsudtryk,	kropssprog	m.fl.	For	at	forstå	andres	følelser	

bedre,	er	en	af	de	største	empatiske	nøjagtigheder	at	efterligne	modpartens	fysiologi	(Pagett,	

2015;	Gladwell,	2005).	Er	man	derimod	vred	eller	opstemt,	er	der	kun	en	lav	grad	eller	slet	

ingen	empati,	da	der	kræves	ro	og	modtagelighed	til	at	opfatte	de	fine	følelsessignaler	

(Goleman,	1995;	Badea	&	Panӑ,	2010).	

6.2.4.5.	At	kunne	omgås	andre	
Denne	kvalitet	bygger	i	vid	udstrækning	på	at	kunne	styre	følelser	hos	andre	(Higgs,	Dulewicz,	

1999;		hvilket	er	evner,	der	ligger	til	grund	for	popularitet	og	lederfærdigheder	Goleman	et	al.,	

2002).	Her	kan	man	klare	sig	godt	i	alt,	hvor	et	levende	samspil	med	andre	er	vigtigt	

(Goleman,	2006).	Men	for	at	kunne	mestre	denne	kunst,	skal	man	i	forvejen	være	i	besiddelse	

af	to	vigtige	kompetencer,	nemlig	at	man	kan	styre	sine	egne	følelser,	og	at	man	har	empati	

(Goleman,	1998;	Goleman	et	al.,	2002;	Jafri,	Hassan,	Dem,	Chimi,	Choden,	2016).	

Her	er	situationsfornemmelse	essentiel.	Hver	gang	man	er	sammen	med	andre,	udsender	man	

følelsessignaler	som	påvirker	modparten.	Og	jo	mere	kontrol	man	har	over	de	signaler,	man	

sender	i	sociale	sammenhænge,	jo	bedre	føler	modparten	sig	tilpas	i	ens	selskab	(Goleman,	
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2006;	Sen,	2008).	Det	er	en	social	vare,	der	kan	hjælpe	andre	med	at	lindre	deres	følelser,	

fordi	mennesker	ubevidst	imiterer	de	følelser,	de	ser	en	anden	vise	frem	i	et	stort	register	af	

sindsstemninger	og	følelser	(Goleman,	1995;	1998).	Man	er	altså	afhængig	af	andre	for	få	

succes	i	denne	kategori.		

	

De	første	fire	kategorier	handler	mest	om,	hvordan	man	selv	behersker	sig	og	styrer	sine	

følelser,	hvor	den	sidste	kategori	kommer	mere	ind	på,	hvordan	ens	sindsstemning	smitter	af	

på	andre,	og	hvordan	folk	opfatter	en	selv	(Goleman,	2006).	For	en	leder	er	det	altafgørende	

at	kunne	mestre	disse	kompetencer	(Goleman	et	al.,	2002).	Hvor	god	en	leder	er	til	at	opnå	

disse	evner,	så	han	hjælper	sine	medarbejdere	med	at	nå	et	mål,	kan	afhænge	af	lederens	

følelsesmæssige	intelligensniveau	(ibid.).		

	

	

Vi	har	nu	set	på,	hvordan	lederen	skal	være	i	stand	til	at	bruge	sine	menneskelige	

kompetencer,	og	hvilken	betydning	det	har	på	medarbejdernes	opfattelse	af	stemningen	på	

arbejdspladsen.	I	hovedteori		nummer	3	(To	Faktor	Teorien)	vil	vi	søge	af	afdække,	hvilke	

afgørende	faktorer	der	skal	til	for	at	få	motivation	på	en	arbejdsplads	til	at	blomstre.	

	

6.3.	To	Faktor	Teorien	(Hygiejne/Motivation)	
Frederick	Herzberg	(1923-2000)	er	ophavsmand	til	denne	teori,	som	blev	offentliggjort	i	

slutningen	af	1950’erne	(Schwab	&	Heneman	III,	1970)	og	tager	udgangspunkt	i	en	

omfattende	undersøgelse	af	motivation	på	arbejdspladsen	(Wall	&	Stephenson,	1970).	

Modellen	bruges	ofte	i	sammenhæng	med	Maslows	behovspyramide	(Ikwukananne	I.	

Udechuk,	2014),	men	jeg	anvender	den	ikke	denne	opgave,	da	jeg	ikke	mener,	at	den	er	

relevant	i	forhold	til	min	problemformulering.		

Ifølge	Herzberg	og	To	faktor	teorien	skelnes	der	mellem	to	faktorer,	som	beskriver	forholdene	

på	arbejdspladsen	(Sinha	&	Trivedi,	2014).	De	er	følgende:	

6.3.1.	Hygiejnefaktoren	
Denne	faktor	motiverer	ikke	og	kan	kun	forhindre,	at	der	skabes	utilfredshed	og	negative	

holdninger	på	jobbet	(Gardner,	1977;	Nelson,	1996;	LaBelle,	2005).		

Hygiejnefaktoren	danner	rammerne	om	arbejdets	udførelse.	Det	vil	sige	arbejdsforhold	(ren	

arbejdsplads,	kaffe	m.m.),	jobsikkerhed,	forhold	til	kollegaer	(mobning,	opbakning	m.m.),	løn,	

ledelse	(tillid)	og	arbejdskultur	og	administration	(Lacey,	Kennett-Hensel,	&	Manolis,	2015).		
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Hvis	disse	grundlæggende	krav	ikke	bliver	imødekommet,	kan	det	skabe	utilfredshed	på	

jobbet,	men	opfyldes	de,	bliver	medarbejderne	ikke	nødvendigvis	tilfredse	(Nelson,	1996).	

Medarbejderne	vil	i	stedet	muligvis	gå	i	en	slags	nul-stilling	og	derved	kun	vise	forskellen	

mellem	utilfreds	og	ikke	utilfreds	(Herzberg,	2008;	Labelle,	2005;	Guha,	2010;	Lacey	et	al.,	

2015).	Hygiejnefaktoren	kan	kun	være	i	stand	til	at	reducere	medarbejdernes	utilfredshed.		

6.3.2.	Motivationsfaktoren		
Forhold	der	omfatter	selve	det	arbejde,	den	enkelte	medarbejder	udfører	(Schwab	&	

Heneman	III,	1970;	Sinha	&	Trivedi,	2014).	Motivationsfaktoren	er	med	til	at	skabe	

tilfredshed	og	positive	holdninger	hos	den	enkelte	og	giver	følelsen	af	at	udrette	noget,	og	

gøre	en	forskel.	Motivationsfaktoren	flytter	medarbejderen	fra	ikke	at	være	tilfreds	til	tilfreds	

(Gardner,	1977;	LaBelle,	2005;	Herzberg,	2008).	Motivationsfaktoren	indebærer	at	få	tildelt	

ansvar,	personlig	udvikling,	mulighed	for	forfremmelse,	anerkendelse,	indflydelse,	følelsen	af	

at	have	opnået	et	mål	og	meningsfyldt	arbejde	(Labelle,	2005;	Guha,	2010).	

Motivationsfaktoren	vedrører	selve	arbejdet,	som	er	med	til	at	skabe	tilfredshed	og	mere	

vedvarende	motivation,	men	hvis	den	ikke	skaber	tilfredshed,	medfører	den	ikke	

nødvendigvis	utilfredshed.	Det	er	således	ikke	de	samme	faktorer,	der	motiverer	

medarbejderne,	som	også	demotiverer	dem	(Herzberg,	2008).	

	

Hygiejnefaktorerne	skal	være	opfyldt,	så	der	ingen	utilfredshed	er	hos	medarbejderne.	Først	

derefter	kan	der	arbejdes	på	motivationsfaktorerne	(Sinha	&	Trivedi,	2014).	Men	det	viser	sig,	

at	begge	faktorer	skal	eksistere	og	fungere,	før	en	medarbejder	kan	blive	motiveret	til	sit	

arbejde	(LaBelle,	2005).		

Lederen	skal	derfor	kende	sine	medarbejdere	godt,	for	at	vide,	hvilke	hygiejne-	og	

motivationsfaktorer	han	skal	bruge	over	for	hver	enkelt	medarbejder	(Herzberg,	2008).	Det	

er	ikke	altid	ensbetydende	med	at	anvende	samme	taktik	over	for	den	samme	medarbejder	

hver	gang,	da	medarbejderne	ændrer	prioriter	ift.	faktorerne	gennem	hele	livet	(LaBelle,	

2005).		Derudover	vil	samme	anerkendelse	eller	ros	virke	eller	ikke	virke	motiverende,	da	

nogle	måske	gerne	vil	have	mere	ansvar	frem	for	ros	(ibid.).	

Lederen	skal	være	i	stand	til	at	adskille	de	to	faktorer,	og	vide,	at	fordi	han	implementerer	

hygiejnefaktorerne,	er	det	ikke	ens	betydende	med,	at	medarbejderne	bliver	motiverede.		

	

I	det	følgende	afsnit	vil	jeg	komme	ind	på	teorier,	som	handler	om	typologier	(McCelland	

Motivationsteori	og	Primadonnaledelsesteorien),	som	tilsammen	skaber	en	forståelse	af,	
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hvordan	ledere	til	en	vis	grad	kan	dele	medarbejderne	op	i	forskellige	typer	ud	fra	deres	

reaktion	på	motivation.	Lederen	skal	altså	gennem	disse	teorier	få	en	bedre	forståelse	af	

medarbejdernes	individuelle	motivationsbehov.		

	

6.4.	Teorier,	som	handler	om	Typologier	

6.4.1.	McCelland	Motivationsteori	
David	C.	McCelland	(1917-1998)	deler	motivationsbehov	op	i	tre	kategorier	og	forklarer,	

hvordan	man	udpeger	dem	(McCelland,	Boyatzis,	1982).	De	tre	kategorier	er:	

6.4.1.1.	Behov	for	præstation		
Her	er	man	motiveret	af	en	fornemmelse	af	at	komme	i	mål	med	en	opgave.	Folk	der	besidder	

dette	behov,	opstiller	gennemtænkte	mål	og	tager	chancer,	hvilket	ofte	sker,	når	de	arbejder	

alene	(McClelland,	Atkinson,	Clark,	Lowell,	1976;	Latham,	2012).	De	kan	blive	så	fokuseret	på	

opgaven,	at	de	ignorerer	deres	kollegaer,	der	muligvis	også	arbejder	på	samme	opgave	(ibid.).	

	

6.4.1.2.	Behov	for	tilhørsforhold		
Folk	er	motiveret	ved	interaktion	med	andre	mennesker	(McCelland,	1987)	De	vil	gerne	have,	

at	andre	kan	lide	dem,	og	de	vil	helst	være	en	del	af	en	gruppe.	De	gør	derfor	sjældent	oprør,	

når	beslutninger	er	taget	med	gruppen	(McCelland,	Boyatzis,	1982).	Af	samme	grund	er	

samarbejde	vigtigere	end	konkurrence.		

	

6.4.1.3.	Behov	for	magt	
Egen	autoritet	og	status	motiverer	folk	med	dette	behov	(McCelland,	Burnham,	1976).	De	kan	

lide	at	kontrollere	andre	og	er	tiltrukket	af	konkurrencer,	hvor	de	har	gode	chancer	for	at	

vinde.	De	kan	inddeles	i	to	grupper:	dem	der	gerne	vil	kontrollere	et	individ,	personlig	

kontrol,	og	dem	der	gerne	vil	kontrollere	en	gruppe,	institutionel	kontrol	(McCelland,	1987).	

Den	type	medarbejder	har	sandsynligvis	lederambitioner.		

	

De	fleste	mennesker	besidder	en	kombination	af	alle	tre	motivationsbehov	i	forskellig	grad,	

(McCelland,	1987),	og	de	vil	derfor	have	forskellige	karakteristika	ud	fra	hvilket	behov,	der	er	

mest	dominerende	(ibid.).	 	 	
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6.4.2.	Primadonnaledelse	
af	Helle	Hedegaard	Hein	(Hein	2013)	vil	blive	brugt	for	at	undersøge	lederens	rolle	og	

forståelsen	af	den	enkelte	medarbejder,	og	kan	evt.	være	i	forlængelse	af	McCellands	teori.		

Primadonnaledelsesteorien	skelner	mellem	fire	arketyper	af	højt	specialiserede	

medarbejdere.		

Alle	medarbejdere	indeholder	ulige	dele	af	arketyper	og	adfærdsmønstre.	Ingen	er	kun	den	

ene	eller	anden	type	(Hein,	2013).	Lederens	udfordring	bliver	derfor	at	behandle	den	enkelte	

medarbejder	ud	fra	dennes	samlede	adfærd.		

De	har	hver	deres	formål,	motivationsprofil	og	ledelsesbehov.	De	fire	arketyper	er:																

-Primadonnaen		

-Præstationstripperen		

-Pragmatikeren		

-Lønmodtageren		

(Hein	2013).	

Teorien	understreger	vigtigheden	af,	at	en	leder	skal	kunne	forstå	disse	typer,	men	også	være	

klar	over	som	leder,	hvilken	type	man	selv	er.	Det	kan	i	forvejen	være	vanskeligt	at	klarlægge	

sin	egen	type,	så	at	klarlægge	samtlige	medarbejdere	er	en	udfordring.	Derfor	opfordrer	Hein	

lederen	til	at	bruge	tid	(ca.	30	min	hver	dag)	på	at	reflektere	over	medarbejdernes	opførsel	på	

den	kreative	arbejdsplads	(Hein,	2013).		

	

6.4.2.1.	Primadonnaen	
Denne	type	har	et	eksistentielt	forhold	til	arbejdet	og	betragter	arbejdet	som	et	kald.	De	ofrer	

sig	selv	for	arbejdet	og	stræber	efter	den	højeste	standard	inden	for	deres	felt	(Hein,	2013).	

De	kan	derfor	være	svære	at	lede,	da	de	har	svært	ved	at	gå	på	kompromis	med	noget,	de	ikke	

kan	se	relevansen	af.	Når	de	opnår	en	lykkefølelse	i	forbindelse	med	arbejdet,	ligger	det	langt	

ud	over	definitionen	af	arbejdsglæde	og	er	mere	forbundet	med	følelsen	af	en	livsmening	og	

flow	(se	begrebsafklaring)	(Hein,	2013).	Deres	arbejdsresultater	vil	typisk	gavne	

virksomheden,	fordi	denne	type	medarbejder	ofte	vil	bidrage	med	mere,	end	der	forventes	af	

ledelsen.	Men	de	skal	først	og	fremmest	selv	være	tilfredse	med	deres	indsats	(ibid).		
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6.4.2.2.	Præstationstripperen	
Består	af	to	grupper;	Den	Ekstroverte	og	den	Introverte	(Hein,	2013).		

Den	ekstroverte	henter	sin	energi	ved	at	præstere	i	andres	øjne	og	føle,	at	han	har	præsteret	

særdeles	godt,	så	han	bliver	anerkendt	-	gerne	i	form	af	prestigesymboler.	Arbejdet	er	en	

konkurrence,	også	med	andre	på	arbejdet.	Målet	er	vigtigt	(Hein,	2013).	

Den	Introverte	finder	energien	ved	at	præstere	for	sin	egen	skyld,	og	er	derfor	ikke	i	

konkurrence	med	andre,	men	kun	med	sig	selv	(ibid.).	At	fordybe	sig	i	komplekse	

arbejdsopgaver,	hvor	proces	og	flow	bliver	vigtige	elementer,	er	kendetegnende	for	den	

introverte	(Ibid.).	

6.4.2.3.	Pragmatikeren	
Arbejdet	og	privatlivet	er	delt	op	og	skal	være	i	balance	for	at	fungere	optimalt.	Denne	person	

er	pligtopfyldende	og	udfører	et	godt	stykke	arbejde.	Men	i	forhold	til	primadonnaen,	som	

stræber	efter	det	højeste	niveau	efter	egne	kriterier,	lever	pragmatikeren	op	til	de	kriterier,	

som	er	fastsat	af	virksomheden	eller	lederen	(Hein,	2013).	Lederen	skal	derfor	være	i	stand	til	

at	sætte	nogle	standarder	og	vejledninger,	som	viser,	hvad	et	godt	stykke	arbejde	er.	Kicket	

for	pragmatikeren	er	når	arbejdet	og	privatlivet	har	fungeret	over	en	længere	periode,	og	når	

samværet	med	kollegaerne	og	fællesskabet	er	godt	(ibid.).		

	

6.4.2.4.	Lønmodtageren	
De	første	tre	arketyper	har	det	til	fælles,	at	de	finder	arbejdet	motiverende	af	forskellige	

årsager	og	har	et	formål	med	at	gå	på	arbejde	(Hein,	2013).	Derimod	går	lønmodtageren	på	

arbejde,	uden	at	finde	motivation	i	selve	arbejdets	udførelse,	og	kicket	opnås	i	fritiden.	

Arbejdet	er	derfor	noget,	der	skal	udstås,	og	lønmodtageren	er	derfor	som	regel	mest	

interesseret	i	belønningen,	typisk	lønnen,	samtidig	med	at	han	bidrager	så	lidt	som	muligt	

(ibid.).	Denne	type	ligger	latent	hos	alle	og	kan	forekomme,	når	man	bliver	demotiveret	i	

udpræget	grad.	De	oprindelige	drivkræfter	til	arbejdet	ligger	hos	en	af	de	tre	første	arketyper	

(ibid.).	Der	er	altså	forskel	mellem	natur	og	adfærd,	hvor	de	tre	første	typer	er	iboende	hos	

mennesket,	og	lønmodtageren-adfærden	er	tillært	ud	fra	et	demotiverende	socialt	miljø	

(ibid.).			
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Nu	hvor	vi	har	gennemgået	persontyper	og	set,	hvordan	lederen	kan	danne	sig	et	overblik	

over,	hvad	der	driver	hver	enkelt	medarbejdertype,	vil	jeg	gennemgå	den	sidste	hovedteori		

(Componential	Theory	of	Creativity),	som	viser,	hvordan	en	arbejdsplads	opnår	den	højeste	

kreativitet	samtidig	med,	at	motivationen	på	arbejdspladsen	er	høj.	

	

6.5.	Kreativitet	og	motivation	på	arbejdspladsen	(Componential	Theory	of	Creativity)	
For	bedre	at	forstå,	hvordan	den	kreative	proces	bliver	fremkaldt	på	arbejdspladsen,	og	hvad	

der	skal	til	for	at	blive	betegnet	som	kreativ,	vil	jeg	bruge	Teresa	M.	Amabiles	teori,	

Componential	Theory	of	Creativity	(Amabile,	1983;	1996;	1997;	2012).	Teorien	argumenter	

for,	at	den	indre	motivation	er	en	afgørende	faktor	for	at	opnå	kreativitet	(Amabile,	2012).	

Amabiles	definition	af	kreativitet	finder	jeg	relevant	i	forhold	til	min	problemformulering	og	i	

forhold	til	at	begribe	den	kreative	arbejdsplads.	(Definition	på	kreativtiet	kan	ses	i	

Begrebsafklaringen).		

	

Teorien	deles	op	i	fire	kategorier	(Amabile,	2012),	hvor	de	tre	første	er	Ekspertise,	kreativ	

tænkning	og	indre	motivation.	De	fokuserer	udelukkende	på	individuelle	(eller	små	holds)	

kreativitetsfaktorer,	som	er	afgørende	for	kreativiteten	(Amabile,	1983;	Sripirabaa	&	T,	

2015).).	Kreativitet	opstår	bedst,	når	menneskers	færdigheder	overlapper	med	den	dybeste	

lidenskab,	og	i	jo	højere	grad	de	tre	kategorier	enkeltvis	forekommer,	jo	højere	kreativitet	

bliver	der	målt	(Amabile,	1997).	

Den	sidste	og	fjerde	kategori	dækker	det	sociale	miljø,	hvor	medarbejderen	befinder	sig.	Det	

sociale	miljø	er	skabt	af	lederen	(Amabile,	2012).	(En	model	af	teorien	kan	ses	i	bilag	side	82).	

I	det	følgende	vil	jeg	kort	skitsere	de	fire	kategorier.	

6.5.1.	Ekspertise		
En	konkret	og	teknisk	viden	inden	for	et	felt.	Et	eksempel	kunne	være	en	medarbejder	med	

ekspertise	inden	for	gensplejsning	(Amabile,	1996).	

6.5.2.	Kreativ	tænkning	
En	ny	indgangsvinkel	til	det,	der	arbejdes	på.	Det	er	en	mere	heuristisk	tilgang	til	arbejdet,	

hvor	adskillige	metoder	bliver	prøvet	af,	uden	at	nogen	form	for	bedømmelse	bliver	taget	på	

forhånd	(Amabie,	1997).	Der	skal	tænkes	i	nye	baner,	og	de	skal	helst	være	skæve	og	

anderledes	sammenlignet	med	de	normale	arbejdsmetoder	(Soh,	Shell,	Ingraham,	Ramsay,	&	

Moore,	2015).		
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Kreativ	tænkning	afhænger	til	en	vis	grad	af	den	personlighed,	medarbejderen	har.	Det	kan	

være	graden	af	selvstændighed,	selvdisciplin,	tolerance,	uklar	kommunikation,	evnen	til	at	

tage	risici,	frustrationstærskel	og	bekymring	om,	hvad	der	er	socialt	acceptabelt	(Amabile,	

1997;	Ivcevic,	2009).	De	personlighedstræk	kan	være	afgørende	for,	hvor	kreativt	en	

medarbejder	udfolder	sig.		

6.5.3.	Indre	motivation		
Hvor	de	to	første	kategorier	beskriver,	hvordan	en	medarbejder	kan	angribe	en	opgave,	er	det	

denne	kategori,	der	er	afgørende	for,	hvordan	opgaven	rent	faktisk	bliver	løst.	(Amabile,	

1997;	Soh	et	al.,	2015).	Det	er	forskellen	på,	hvad	f.eks.	en	ingeniør	kan	gøre,	og	hvad	han	har	

lyst	til	at	gøre.	Drivkraften	ligger	i	glæden	ved	at	involvere	sig	i	en	opgave,	man	opfatter	som	

spændende,	og	hvor	processen	spiller	en	afgørende	rolle.	Selvom	et	arbejde	ofte	kombinerer	

indre	og	ydre	motivation	(Hemlin	&	Olsson,	2011),	opnås	en	højere	grad	af	kreativitet,	når	

den	indre	motivation	dominerer	(Amabile,	1997;	(Rawat,	Babita,	Khugshal,	Richa,	Chaubey,	

2015).	I	denne	kategori	har	det	sociale	miljø	størst	indflydelse	på	graden	af	indre	motivation	

(Amabile,	1996;	1997).	

6.5.4.	Det	sociale	miljø	
Den	sidste	kategori	inkluderer	alle	de	ydre	motivationsfaktorer,	som	enten	kan	hæmme	eller	

fremme	den	indre	motivation	og	kreativitet,	dvs.	de	tre	ovenstående	kategorier,	ekspertise,	

kreativ	tænkning	og	indre	motivation	(Amabile,	2012).	Disse	tre	hæmmes	af	hård	kritik	af	nye	

ideer,	overdreven	vægt	på	status	quo	og	overdrevet	tidspres	(Latham,	2012).	De	fremmes	af	

opbakning	fra	ledelsen	til	nye	og	skæve	ideer,	frihed	til	selvledelse,	tæt	og	positivt	samarbejde	

mellem	afdelinger,	hvor	ideer,	viden	og	spidskompetencer	frit	bliver	delt	(Amabile,	2012;	

Latham,	2012).	

	

Teorien	slår	til	lyd	for,	at	kreativiteten	er	størst,	når	alle	fire	kategorier	bliver	anvendt	

samtidig	(Amabile,	2012).	Den	fjerde	kategori,	det	sociale	miljø,	kan	til	en	vis	grad	have	en	

indflydelse	på	de	to	første	kategorier,	ekspertise	og	kreativ	tænkning,	men	den	har	klart	den	

stærkeste	og	mest	direkte	indflydelse	på	den	indre	motivation	(Amabile,	1997).		

Som	udgangspunkt	har	en	medarbejder	en	form	for	indre	motivation	for	sit	arbejde.	Hvordan	

den	grad	af	motivation	og	dermed	også	kreativitet	stiger	eller	falder,	har	det	sociale	miljø	stor	

indflydelse	på	(ibid.).		
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6.5.5.	Synergieffekten	
I	forlængelse	af	teorien	påpeger	Amabile	vigtigheden	af	den	indre	motivation	for	at	kreativitet	

kan	blomstre.		Ydre	faktorer	kan	både	have	en	negativ	og	positiv	effekt	på	denne	proces	

(Amabile,	1996).	Selvom	den	indre	motivation	er	vigtig	for	at	opnå	et	højt	niveau	af	

kreativitet,	skal	den	ydre	motivation	ikke	glemmes,	da	den	til	tider	kan	bidrage	til	

motivationen.	(se	definition	af	ydre	motivation	i	Bregrebsafklaring).	Under	de	rigtige	forhold	

er	der	fordele	ved	at	blande	ydre	og	indre	motivation.	(Amabile,	1997).	Dog	anses	den	ydre	

motivation	i	visse	sammenhænge	med	kreative	opgaver	som	en	slags	stopklods	for	kreativ	

udfoldelse.	Den	er	mest	effektiv	til	algoritmiske	og	monotone	opgaver,	hvor	ingen	kreativ	

løsning	er	nødvendig	(Amabile,	1996;	Ariely,	Gneezy,	&	Loewenstein,	2009).		

Den	ydre	motivation	kan	derfor	blive	anset	som	negativ,	hvis	den	skygger	for	den	indre	

motivation,	men	er	ikke	nødvendigvis	altid	skadelig	for	den	indre	motivation	og	kreativitet	

(Amabile,	1997).	Der	er	tre	afgørende	faktorer	som	spiller	ind	for	at	bruge	den	ydre	

motivation	rigtigt.	De	er	følgende:		

6.5.6.	Det	spirende	stadie	af	indre	motivation		
Hvis	den	indre	motivation	er	høj	som	udgangspunkt,	er	der	ringe	sandsynlighed	for	at	den	

ydre	motivation	underminerer	den	oprindelige	interesse	for	arbejdet.	Er	den	indre	motivation	

ikke	høj,	er	der	større	sandsynlighed	for	at	den	ydre	motivation	styrkes,	hvilket	vil	påvirke	

arbejdets	kvalitet	i	negativ	retning,	da	der	ikke	eksisterer	en	oprigtig	interesse	for	arbejdet.	

Kreative	løsninger	udfolder	sig	bedst,	når	den	indre	motivation	er	stimuleret	(Amabile,	1996;	

1997).	

6.5.7.	Hvilken	slags	ydre	motivation	der	anvendes	
Belønninger,	anerkendelse	og	feedback	som	enten	bekræfter	en	persons	kompetencer	eller	

tilbyder	brugbar	information	om,	hvordan	ydeevnen	kan	optimeres,	kan	fremme	nogle	

aspekter	af	menneskers	præstationer	(Amabile,	1996;	1997).	Det	kan	eksempelvis	være	

konstruktiv	tilbagemelding	af,	hvordan	en	opgave	kan	forbedres,	hvor	lederen	samtidig	

anerkender	det	foreløbige	arbejde.		

6.5.8.	Hvornår	den	ydre	motivation	bliver	brugt		
Når	en	opgave	er	triviel	og	ensformig	og	ikke	kræver,	at	der	tænkes	i	nye	baner,	kan	ydre	

belønninger	give	motivationen	et	skub	i	den	rigtige	retning	(Amabile,	1993;	1996;	Ariely,	

2008;	Pink,	2009).	Det	kunne	eksempelvis	være	en	gratis	frokost,	når	opgaven	er	løst.	
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Ifølge	Amabile	er	der	nogle	stadier	en	medarbejder	skal	gå	igennem,	før	han	eller	hun	opnår	

en	form	af	motivation	og	kreativitet	på	arbejdet.	Men	det	er	vigtig	at	understrege,	hvor	stor	en	

indflydelse	det	sociale	miljø	har	på	denne	proces,	for	det	kan	både	fremme	og	hæmme	

motivationen	og	kreativiteten	på	arbejdspladsen,	hvilket	er	noget	lederen	kan	have	en	

indflydelse	på.	Endelig	skal	lederen	også	være	bevidst	om,	hvordan	den	ydre	motivation	

bliver	brugt,	og	hvilke	belønninger	han	bruger.		

	

De	ovenstående	teorier	vil	blive	suppleret	med	andre	forskere,	som	også	har	skrevet	om	

emnerne,	og	som	muligvis	også	har	henvist	til	de	samme	teoretikere,	jeg	bruger	i	opgaven.			

Jeg	har	stræbt	efter	en	eklektisk	opgave	(se	Begrebsafklaring),	når	jeg	trækker	på	en	række	

forskellige	teorier.	

Teorierne	vil	tilsammen	give	en	bredere	og	mere	dybdegående	forståelse	af,	hvad	det	kræver	

af	ledere	at	skabe	de	rammer,	der	fremmer	motivationen	på	arbejdspladsen.			
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7.	Analyse	
Her	ser	jeg	nærmere	på	de	hovedteorier,	der	kan	give	lederen	en	overordnet	forståelse	for	

ledelse	og	motivation	gennem	den	teoretiske	viden.		

I	det	følgende	vil	jeg	forsøge,	at	sammenholde	de	hovedteorier	om	motivation,	som	jeg	har	

valgt	at	bruge	til	at	belyse	min	problemformulering.	De	er	følgende:	1)	Self-determination	

Theory	(SDT),	2)	Teorien	om	Følelsernes	Intelligens,	3)	To	Faktor-teorien,	4)	Teorier,	som	

handler	om	typologier;	McCelland-teorien	og	Primadonnaledelsesteorien	5)	Componential	

Creativity	Theory	(CTC).	

Jeg	er	opmærksom	på,	at	teorierne	ikke	er	udformet	til	at	svare	helt	præcist	på	netop	min	

problemformulering,	men	de	er	valgt,	fordi	de	efter	min	mening	tilsammen	giver	et	validt	og	

dækkende	billede	af	emnet.	Det	er	op	til	lederen	at	plukke	de	bedst	elementer	fra	hver	teori.		

	

I	afsnittet	om	hovedteorierne	har	jeg	beskrevet	disse	hver	for	sig	uden	at	drage	

sammenligninger.	Det	er	imidlertid	interessant	at	foretage	en	sådan	sammenligning	for	at	se,	

om	teorierne	kan	sættes	sammen	på	nye	måder,	om	de	udfordrer	hinanden,	karambolerer	

eller	supplerer	hinanden.		

7.1.	Inddeling		
I	første	del	vil	jeg	bestræbe	mig	på	at	finde	ligheder	mellem	teorierne.	Dernæst	vil	jeg	påpege	

eventuelle	uoverensstemmelser,	og	til	sidst	vil	jeg	se	på,	hvordan	teorierne	kan	supplere	

hinanden	og	inspirere	til	god	ledelse	og	deraf	følgende	motivation.		

7.2.	Ligheder	
To	hovedteorier	der	ligger	tæt	op	ad	hinanden	er	Deci	&	Ryans	Self-Determination	Theory	

(SDT)	og	Amabiles	Componential	Theory	of	Creativity	(CTC),	da	de	begge	belyser	indre	og	

ydre	motivation,	og	begge	understreger,	hvor	vigtig	en	komponent	for	det	kreative	arbejde	

den	indre	motivation	er.	De	stemmer	desuden	overens	om,	hvilke	fordele	den	kreative	

virksomhed	kan	opnå	ved	at	fremme	den	indre	motivation.	Deres	definition	på	indre	og	ydre	

motivation	er	i	store	træk	identiske.	Både	Deci	&	Ryan	(2002)	og	Amabile	(1996)	fremlægger	

bevis	for,	at	kontrol	og	manglende	frihed	hæmmer	den	indre	motivation	og	således	

afstedkommer	mindre	kreative	løsninger	til	arbejdsopgaver.	Desuden	forklarer	de,	at	hvis	

opgaven	ikke	er	interessant	for	medarbejderen,	og	der	dermed	ikke	er	tale	om	indre	

motivation,	kan	ydre	motivation	til	dels	opveje	den	manglede	glød.	Det	bliver	bl.a.	vist	i	

Synergieffekten	under	Hvornår	den	ydre	motivation	bruges	i	CTC-afsnittet	og	i	OIT	(Organismic	
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Integration	Theory)-modellen	i	SDT-afsnittet.	Dog	påpeger	de,	at	den	højeste	form	for	

kreativitet	og	autonomi	ikke	vil	blive	opnået	på	den	måde.	Man	skal	derfor	ikke	tro,	at	

optimale	ydre	rammer	nødvendigvis	styrker	de	kreative	løsninger	og	den	indre	motivation	

væsentligt.			

	

Går	vi	lidt	længere	ned	i	SDT	og	fokuserer	på	underteorien	CET	(Cognitive	Evaluation	

Theory),	opstår	nogle	ligheder	med	andre	hovedteorier,	som	er	interessante	at	fremdrage.		

	

Det	første	behov	i	CET,	Kompetence,	dvs.	at	opgavens	faglige	udfordringer	bliver	mødt	med	

tilsvarende	kompetencer	hos	medarbejderen	(Deci,	Ryan,	2000a),	ligger	tæt	op	ad	Heins	

(2013)	to	arketyper,	Primadonnaen	og	den	Introverte	præstationstripper.	For	medarbejderne	

opnår	først	en	høj	grad	af	indre	motivation	og	flow,	når	deres	kompetencer	udfoldes	til	fulde.	

Opgaven	skal	byde	på	specifikke	udfordringer,	der	tænder	dem.	Endvidere	beskriver	CET,	

hvordan	medarbejderne	bliver	demotiverede,	hvis	opgaven	ikke	interesserer	dem	eller	møder	

deres	specifikke	evner.	Beskrivelsen	af	de	to	arketyper	hos	Hein	(2013)	viser	vigtigheden	af	

kompetencebehovet,	således	som	det	også	kommer	til	udtryk	i	CET.		

	

Der	findes	områder	i	flere	teorier,	hvor	lederen	ifølge	Goleman	kan	sætte	sit	præg.	Det	drejer	

sig	b.la.	om	Hjernens	forbindelse	til	andre	mennesker	i	Følelsernes	Intelligens-afsnittet,	Det	

sociale	miljø	i	CTC-afsnittet	og	Autonomi-support	i	SDT-afsnittet	(Goleman	et	al.,	2002;	

Amabile,	1996;	2012;	Deci,	Ryan,	2002).	Disse	tre	områder	har	en	direkte	og	afgørende	

indflydelse	på	medarbejderens	motivation	på	den	kreative	arbejdsplads.		

SDT	kan	give	en	anvisning	på,	hvordan	man	fremmer	motivationen	hos	medarbejderne	ved	

b.la.	at	sørge	for,	at	de	tre	grundlæggende	behov	(kompetence,	autonomi,	relation)	i	CET	

bliver	opfyldt,	og	at	lederen	giver	selvledelse	til	de	medarbejdere,	der	har	opnået	disse	tre	

behov.		

Hjernens	forbindelse	til	andre	mennesker	i	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	formår	på	samme	

måde	at	gøre	opmærksom	på	vigtigheden	af	at	give	medarbejderne	frihed	og	godt	psykisk	

arbejdsmiljø.		

Hjernens	forbindelse	til	andre	mennesker	går	ned	på	et	dybere	plan,	hvor	

situationsfornemmelse	og	menneskekundskaber	er	essentielle.		

Endelige	gør	Det	sociale	miljø	i	CTC-afsnittet	lederen	bevidst	om,	at	han	har	den	afgørende	

indflydelse	på	arbejdspladsens	kreativitet	og	medarbejdernes	motivation.		
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Ser	man	samlet	på	disse	tre	områder,	er	det	evident,	at	de	har	en	altafgørende	betydning	for	

medarbejdernes	trivsel	på	den	kreative	arbejdsplads.	Lederen	står	derfor	med	en	udfordring	

med	at	forstå	og	implementere	disse	områder.		

	

Primadonnaledelsesteoriens	fire	arketyper	og	McCelland-teoriens	tre	typer	har	begge	det	til	

fælles,	at	de	deler	medarbejdernes	ind	i	typer,	som	lederen	derfra	skal	agere	efter.	Han	skal	

forstå,	at	hver	type	motiveres	individuelt	og	derfor	ikke	skal	behandles	på	samme	måde	som	

de	andre	typer.	Begge	teorier	slår	til	lyd	for,	at	mennesker	har	en	blanding	af	dem	alle,	men	at	

én	type	dominerer	hos	de	fleste.		

En	anden	forsker,	som	lægger	sig	op	af	disse	teorier,	Alfred	Schutz	(2003),	fremhæver	

begrebet	”livsverden”,	hvor	ethvert	individ	fortolker	verden	ved	hjælp	af	sin	egen	

verdensanskuelse	(Helder,	2014).	Det	er	derfor	vigtigt	for	lederen	at	vide,	at	vi	mennesker	

klassificerer	vores	viden,	og	at	vores	muligheder	for	at	orientere	os	i	forhold	til	de	andre	

ligger	i	vores	typeforestillinger	(ibid.).		

		

Hvor	kan	lederen	så	sætte	sit	præg?	To	Faktor-teorien	har	ligheder	med	

Primadonnaledelsesteorien.	Hvis	Hygiejnefaktoren	i	To	Faktor-teorien	ikke	bliver	opfyldt,	er	

medarbejderne	utilfredse.	Hvis	Hygiejnefaktoren	bliver	opfyldt,	kan	medarbejderne	gå	fra	at	

være	utilfredse	til	ikke	at	være	utilfredse,	(hvilket	ikke	er	det	samme	som	tilfreds).		

Basale	rammer	skal	dækkes	ind	såsom	arbejdsforhold,	administration,	forhold	til	kollegaer	

m.fl.	Betragter	man	manglen	på	basale	rammer	ud	fra	Primadonnaledelsesteoriens	vinkel,	vil	

denne	teoris	arketyper	givetvis	opføre	sig	som	Lønmodtagere,	hvor	jobbet	blot	er	en	pligt	

medarbejderen	skal	udføre,	og	glæden	ligger	mest	i	at	få	fri	fra	arbejde.		

På	den	måde	minder	Lønmodtageren	i	Primadonnaledelsesteorien	om	den	medarbejder,	der	

er	utilfreds,	hvis	Hygiejnefaktoren	i	To	Faktor-teorien	ikke	bliver	opfyldt.				

	

Holder	vi	os	stadig	til	Hygiejnefaktoren,	men	kigger	på	CTC,	tydeliggøres	det,	at	kreativiteten	

hos	medarbejderne	fremmes,	når	virksomheden	minimerer	HR-problemer,	overvågning	fra	

ledelsen,	konkurrence	medarbejderne	imellem	og	nedladende	kritik	(Amabile,	1997).	Det	er	

stort	set	sammenfaldende	med	Hygiejnefaktoren	i	To	Faktor-teorien.	Dér	fremmes	

motivationen,	når	arbejdskultur	og	administration	fungerer	upåklageligt.				

Går	vi	videre	til	SDT	ligger	den	måde	at	lede	medarbejderne	på	i	overensstemmelse	med	

autonomi-support,	hvor	det	for	lederen	handler	om	at	få	medarbejderne	til	at	trives	i	et	
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arbejdsmiljø	som	skærmer	dem	fra,	hvad	der	kan	hæmme	deres	indre	motivation	(Deci,	Ryan,	

2002).	Når	lederen	fejer	HR-problemer	væk	fra	medarbejderne,	som	han	gør	i	autonomi-

support,	anvender	han	i	grove	træk	også	Hygiejnefaktoren.	

	

Selvfølgelig	kan	der	opstå	situationer,	hvor	lederen	kræver	medarbejdernes	opmærksomhed,	

selvom	medarbejderne	ikke	finder	det	relevant.	Men	så	længe	de	føler,	at	størstedelen	af	

arbejdet	er	meningsfyldt,	forringer	det	ikke	nødvendigvis	motivationen	på	arbejdspladsen,	

såfremt	Hygiejnefaktoren	er	opfyldt	(Herzberg,	2008;	Coffee,	Jones	2007).		

Dette	er	også,	hvad	Motivationsfaktoren	i	To	Faktor-teorien	anskueliggør.		

	

Endelig	er	Motivationsfaktoren	i	To	Faktor-teorien	sammenlignelig	med	et	kald	(se	

Begrebsafklaring)	samt	autonomi	i	SDT,	idet	de	ydre	rammer	spiller	en	mindre	væsentlig	

rolle.	Det	ligger	fint	i	forlængelse	af	CTC	i	Det	spirende	stadie	af	indre	motivation,	hvor	det	

forklares,	hvordan	den	stærke	indre	motivation	udmanøvrerer	de	ydre	rammer.			

	

	

Jeg	har	nu	gennemgået	de	ligheder	mellem	hovedteorierne,	som	jeg	mener	er	væsentlige	at	

fremhæve.	Når	man	finder	overensstemmelser	mellem	teorierne,	forstærker	det	de	enkelte	

forskeres	pointer.	Lederen	kan	derigennem	opnå	et	bedre	overblik	over	den	optimale	

ledelsesstrategi,	hvad	angår	motivation	af	medarbejderne.		

I	det	følgende	vil	jeg	vise	de	uoverensstemmelser,	jeg	har	fundet	mellem	hovedteorierne.	

	

	

7.3.	Uoverensstemmelser	
SDT	og	Primadonnaledelsesteorien	har	hver	sin	opfattelse	af	trivsel.		

Hvor	SDT	primært	fokuserer	på	medarbejdernes	produktivitet	forstået	på	den	måde,	at	bedre	

trivsel	over	én	kam	giver	bedre	produktivitet,	fokuserer	primadonnaledelsesteorien	på	en	

individuel	følelse.	Det	vil	sige,	at	lederen	i	denne	teori	er	mere	opmærksom	på	den	enkelte	

medarbejders	indre	følelser	og	motivation.	Lederen	bestræber	sig	på	at	forstå	hver	enkelt	

medarbejders	drivkraft	i	forhold	til,	hvordan	de	trives	på	arbejdet	og	ikke	kun,	hvordan	man	

kan	måle	deres	produktivitet,	sådan	som	SDT	har	tendens	til	at	gøre.		

	



47		
	

SDT	og	CTC	henviser	begge	til,	at	ydre	motivation	kan	underminere	den	kreative	proces	og	

engagementet	i	en	given	kreativ	arbejdsopgave.	Men	dykker	man	ned	i	Heins	(2013)	arketype,	

den	Ekstroverte	præstationsstripper,	fremgår	det,	at	denne	type	netop	motiveres	ved	ydre	

belønninger	som	f.eks.	ros	fra	ledelsen	i	andre	medarbejders	påhør	og	synlige	tegn	på	

belønning	som	egen	parkeringsplads	med	et	skilt,	hvor	der	står	”månedens	medarbejder”.	

Den	type	medarbejder	præsterer	nemlig	ekstra	godt	i	forbindelse	med	sådanne	synlige	

belønninger,	og	hvor	der	er	en	form	for	indbyrdes	konkurrence	mellem	medarbejderne.		

Der	er	således	en	diskrepans	mellem	Hein	og	SDT/CTC	på	dette	område.	Det	interessante	er,	

at	medarbejderne	der	påvirkes	af	ydre	belønninger	tilsyneladende	opnår	samme	grad	af	

drivkraft,	som	medarbejdere	der	stimuleres	af	indre	motivation.	Det	er	der	ingen	andre	af	de	

her	anvendte	teorier,	der	slår	til	lyd	for.	Udover	Hein	(2013)	er	der	belæg	for,	at	visse	

medarbejdere	netop	bliver	motiveret	med	ydre	belønninger	og	intern	konkurrence	(Pagett,	

2015)	som	modsiger	SDT	og	CTC.	

Et	spørgsmål	i	den	forbindelse	kunne	være,	om	den	Ekstroverte	præstationsstripper	opnår	

samme	kreativitet	og	produktivitet	som	medarbejdere,	der	bliver	drevet	af	den	indre	

motivation.	Det	er	der	ingen	af	de	teorier,	jeg	har	gennemgået,	som	belyser.		

	

Holder	vi	fast	i	CTC,	under	Kreativ	tænkning,	dvs.	hvad	der	skaber	kreativitet	hos	

medarbejderen,	understreger	CTC,	at	kreativ	tænkning	kræver	en	personlighed	med	b.la.	

evnen	til	at	tage	risici	og	evnen	til	at	bekymre	sig	mindre	om,	hvad	der	er	socialt	acceptabelt.	

Ser	vi	på	Primadonnaledelsesteorien	og	Pragmatikeren,	som	bliver	beskrevet,	som	en	der	

netop	ikke	tager	de	store	chancer	men	kun	leverer	det	arbejde,	der	forventes,	betyder	det	så,	

at	Pragmatikeren	ikke	tænker	så	kreativt	som	de	andre	typer?	Pragmatikeren	opnår	jo	det	

højeste	niveau	af	motivation	ved	at	leve	op	til	de	retningslinjer	som	lederen	har	udstukket.		

Følger	vi	Kreativ	tænkning	i	CTC-afsnittet,	mangler	Pragmatikeren	personlige	egenskaber,	der	

bevirker,	at	denne	type	medarbejder	ikke	når	op	på	det	højeste	kreativitetsniveau.		

At	Pragmatikeren	stadig	er	yderst	motiveret	til	at	lave	sit	arbejde,	er	så	en	anden	sag.	For	

arbejdsresultatet	kan	stadig	blive	godt,	så	længe	der	forekommer	en	indre	motivation,	hvilket	

der	gør	hos	Pragmatikeren,	når	standarden	bliver	opfyldt	(Hein,	2013).		

Kreativitet	og	motivation	hænger	sammen,	men	her	kan	det	være	relevant	som	leder	at	skelne	

mellem	kreativitet	og	motivation,	da	medarbejderne	ikke	nødvendigvis	er	demotiverede,	fordi	

de	ikke	opnår	det	højeste	kreativitetsniveau.	Det	hænger	også	godt	sammen	med,	at	

Pragmatikeren	ikke	opnår	de	samme	kreative	arbejdsresultater	som	Primadonnaen	og	(til	
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tider)	Præstationstripperen	også	fra	Primadonnaledelsesteorien,	netop	fordi	disse	tør	tage	

større	chancer	og	gå	imod,	hvad	der	er	socialt	acceptabelt.	Arbejdsglæden	kommer	af	at	løse	

den	svære	opgave,	somme	tider	gå	over	stregen	og	tænke	skævt.			

	

Ifølge	Motivationsfaktoren	i	To	Faktor-teorien	er	medarbejderne	ikke	nødvendigvis	

utilfredse,	hvis	Motivationsfaktoren	ikke	giver	følelsen	af	at	have	udrettet	noget	og	have	gjort	

en	forskel	(Herzberg,	2008).		

Men	det	ville	Primadonnaen	og	til	dels	Den	introverte	præstationstripper	fra	

Primadonnaledelsesteorien	være,	hvis	de	ikke	havde	den	daglige	fyldestgørende	fornemmelse	

på	arbejdspladsen	(Hein,	2013).	Fordi	de	netop	drives	af	kaldet	til	at	arbejde	i	en	højere	sags	

tjeneste,	har	de	brug	for	den	stimulans	og	fordybelse,	som	Motivationsfaktoren	bl.a.	er	

fortaler	for.		

Her	kunne	man	til	gengæld	spørge	sig	selv,	om	Pragmatikeren	i	Primadonnaledelsesteorien	og	

Behov	for	tilhørsforhold	i	McCelland-teorien	ville	være	et	godt	eksempel	på	de	medarbejdere,	

der	til	en	vis	grad	ikke	ville	være	utilfredse,	hvis	kun	Hygiejnefaktorerne	blev	opfyldt	i	To	

Faktor-teorien.	Men	det	er	ikke	tilfældet,	da	Hygiejnefaktoren	ikke	motiverer	og	derfor	heller	

ikke	ville	bringe	Pragmatikeren	og	Behov	for	tilhørsforholds	potentiale	frem	på	den	kreative	

arbejdsplads.		

	

De	foregående	uoverensstemmelser	viser,	at	forskerne	ikke	altid	har	samme	fokus,	når	det	

drejer	sig	om	den	bedste	motivation	af	medarbejderne.	Derfor	kan	det	være	relevant	for	

lederen	at	uddrage	konklusioner	fra	de	teorier,	der	giver	mest	mening	på	lederens	

arbejdsplads,	hvad	angår	motivation	af	medarbejderne.	

I	det	sidste	afsnit	af	analysen	vil	jeg	finde	aspekter	i	hovedteorierne,	der	supplerer	og	uddyber	

hinandens	pointer.		

	

7.4.	Supplement	og	inspiration	
Anvender		man	Primadonnaledelsesteorien	(Hein,	2013)	sammen	med	Det	sociale	miljø	i	CTC-

afsnittet	(Amabile,	1996;	1997),	kan	man	muligvis	opnå	et	højere	niveau	af	kreativitet.	Det	

skal	forstås	således,	at	de	to	arketyper	Primadonnaen	og	Den	introverte	præstationstripper	

begge	fordyber	sig	i	opgaven	i	en	sådan	grad,	at	alt	der	ikke	har	noget	at	gøre	med	den	

nuværende	opgave,	vil	føles	som	støj.	Men	hvis	Det	sociale	miljø	fra	CTC-teorien	kan	føjes	til	

Primadonnaledelsesteorien,	vil	de	to	arketyper	kunne	fordybe	sig	mere	i	opgaver,	de	så	som	
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relevante,	uden	støj.	Dermed	ville	de	opnå	den	dybe	koncentration	og	motivation,	de	kreative	

løsninger	kræver.		

	

	

Både	Hjernens	forbindelse	til	andre	mennesker	i	Følelsernes	Intelligens-afsnittet	og	Det	sociale	

miljø	i	CTC-afsnittet	påpeger,	hvordan	omgivelserne	på	arbejdspladsen	er	en	afgørende	faktor	

for,	hvordan	den	indre	motivation	kan	fremmes	eller	hæmmes.	Disse	afsnit	præciserer	dog	

ikke	i	samme	omfang	som	CET,	hvad	der	skal	til	for	at	opnå	den	indre	motivation.		

CET	kommer	nemlig	med	tre	grundlæggende	behov	(kompetence,	autonomi	og	relation)	for,	

hvad	der	kræves	fra	lederen	angående	indflydelse	på	det	sociale	miljø.		

Derfor	kunne	man	evt.	sætte	CET	og	de	tre	grundlæggende	behov	i	forlængelse	af	Hjernens	

forbindelse	til	andre	mennesker	i	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	og	Det	sociale	miljø	i	CTC,	

hvor	man	derved	ville	have	en	mere	specifik	køreplan	for,	hvordan	en	leder	skaber	det	miljø,	

der	fremmer	den	indre	motivation.		

	

Primadonnaledelsesteoriens	fire	arketyper	levner	ikke	mulighed	for	en	type,	der	er	fokuseret	

på	magt.	Det	gør	McCellands	motivationsteori	til	gengæld,	da	han	kommer	ind	på	Behov	for	

magt	som	en	type,	der	bliver	motiveret	af	være	i	stand	til	at	kontrollere	andre.		

Hein	(2013)	fokuserer	på	medarbejdere,	der	udelukkende	bliver	ledet,	mens	McCelland	

(1987)	påpeger,	at	der	også	er	medarbejdere,	der	motiveres	af	at	kontrollere	andre.	

Et	sådan	magtmenneske	bliver	ifølge	SDT	og	CTC	ikke	nødvendigvis	en	motiverende	leder,	

fordi	han	mest	er	optaget	af	at	have	kontrol	over	andre.		

Den	magtfulde	type	kunne	muligvis	have	dårligere	adgang	til	sin	følelsesmæssige	lærdom,	som	

beskrevet	i	Koordinering	af	Følelser	og	tanker	i	Følelsernes	Intelligens-afsnittet.	

Den	kontrollerende	leder	var	højst	sandsynligt	den	mest	udbredte	type	under	

industrisamfundet,	hvor	arbejdet	var	trivielt	og	ensformigt	(se	bilag	Lederens	historie).		

Men	i	dag	hvor	arbejdet	kræver	højtspecialiserede	medarbejdere,	der	mestrer	(se	

Begrebsafklaring)	administrationen	af	deres	egen	viden	inden	for	et	specifikt	område,	er	disse	

ledere,	hvad	enhver	virksomhed	vil	undgå.	Sådanne	ledere	ville	demotivere	medarbejderne	

(Pink,	2009;	Jones,	Gareth,	2007).		
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I	grove	træk	måler	SDT	folks	motivation	gennem	deres	produktivitet,	blandt	andet	gennem	

Organismic	Integration	Theory	(OIT)-modellen,	hvor	de	seks	stadier	af	motivation	bliver	målt.	

Men	hvordan	ved	lederen,	hvilket	stadie	medarbejderen	befinder	sig	på?		

Her	er	Golemans	teori	om	Følelsernes	Intelligens,	især	afsnittet	om	empati	et	godt	

supplement	til	at	forstå,	hvor	en	medarbejder	placerer	sig		i	OIT-modellen	i	forbindelse	med	

en	given	opgave.	Uden	empati	er	det	svært	for	lederen	at	forstå,	hvor	en	medarbejder	

befinder	sig	i	OIT-modellen.	Lederen	kan	således	have	svært	ved	at	hjælpe	medarbejderne	

tættere	på	den	indre	motivation.	Derfor	supplerer	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	OIT-

modellen	godt.	

	

Kigger	vi	igen	på	SDT	og	CTC,	kan	To	Faktor-teorien	være	et	godt	supplement	til	de	to	første	

teorier,	fordi	Hygiejnefaktoren	kan	anvendes	som	en	tjekliste,	der	undersøger	om	

arbejdsforholdene	på	arbejdspladsen	er	tilstrækkelige	til	at	medarbejderne	kan	udvikle	en	

indre	motivation.		

Når	SDT	og	CTC	belyser,	at	medarbejderen	oprigtig	skal	være	interesseret	i	opgaven,	før	den	

indre	motivation	kan	vækkes	til	fulde,	lægger	Hygiejnefaktoren	grundlaget	for,	hvad	der	skal	

til	udefra,	før	den	indre	motivation	kan	opnås.	Man	kan	sige,	at	Hygiejnefaktoren	skaber	ro	på	

arbejdspladsen,	således	at	den	indre	motivation	frit	kan	udfolde	sig.		

	

Da	To	Faktor-teorien	understreger	vigtigheden	af,	at	lederen	kender	sine	medarbejdere	

tilstrækkeligt	til	at	vide,	hvordan	de	hver	især	reagerer	på	diverse	Hygiejnefaktorer	og	

Motivationsfaktorer,	kan	Primadonnaledelsesteorien	forstås	i	forlængelse	af	To	Faktor-

teorien.	Begge	teorier	tager	nemlig	udgangspunkt	i,	hvordan	nogle	medarbejdere	eksempelvis	

ønsker	ros,	hvor	andre	foretrækker	ansvar.	Primadonnaledelsesteorien	går	ud	fra	det	samme	

grundprincip	som	To	Faktor-teorien,	men	har	udviklet	arketyper	som	svar	på,	hvordan	

lederen	skal	forstå,	hvem	der	ønsker	ros	fremfor	ansvar.		

	

Efter	gennemgang	af	hovedteorierne	er	det	tydeligt,	at	nogle	af	teorierne	har	træk,	der	til	tider	

minder	om	hinanden.	Det	gælder	f.eks.	SDT	og	CTC,	som	begge	lægger	stor	vægt	på	den	indre	

motivation	og	indeholder	stort	set	de	samme	definitioner	af	indre	og	ydre	motivation.		

Teorien	om	Følelsernes	Intelligens	kan	sammenlignes	med	CTC	og	SDT,	hvad	angår	kravet	til	

lederen	om	en	skarp	situationsfornemmelse	for	at	aflæse,	hvordan	han	bedst	muligt	støtter	

medarbejderne	i	at	opnå	en	naturlig	motivation.		
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I	afsnittet	om	uoverensstemmelser	har	Primadonnaledelsesteorien	stillet	en	del	

spørgsmålstegn	til	både	SDT	og	CTC,	da	arketyperne	ikke	altid	passer	ind	i	SDT	og	CTCs	

konstateringer	om,	hvad	alle	medarbejdere	bliver	motiveret	af.			

I	det	sidste	afsnit,	hvor	teorierne	supplerer	hinanden	ser	vi,	hvordan	underteorien	CET	i	SDT	

komplementerer	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	og	måden,	lederen	kan	få	indflydelse	på	

arbejdsmiljøet.		

To	Faktor-teorien	understreger	vigtigheden	af	at	forstå,	hvordan	hver	enkelt	medarbejder	har	

forskellige	præferencer	i	forhold	til	motivation.	
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8.	Diskussion	
I	analysen	så	jeg	på,	hvordan	de	forskellige	hovedteorier,	stemte	overens,	divergerede	og	

supplerede	hinanden.		

I	dette	afsnit	vil	jeg	modificere	teorierne,	stille	spørgsmål	til	dem	og	til	tider	inddrage	mine	

egne	synspunkter.	Desuden	vil	jeg	supplere	disse	hovedteorier	med	andre	forskere,	jeg	har	

fundet	relevante	for	opgaven.	De	har	ligeledes	undersøgt	lederens	adfærd	i	forbindelse	med	

motivation	af	medarbejderne.		

Endelig	vil	jeg	bidrage	med	min	egen	model,	hvor	jeg	argumenterer	for,	hvor	en	leder	bør	

rette	sit	fokus.		

	

Jeg	vil	understrege,	at	der	ikke	er	nogen	endegyldig	lederstil,	der	passer	til	alle	kreative	

brancher	eller	alle	kreative	medarbejdere,	men	at	den	optimale	lederstil	skal	indpasses	efter	

lederens	personlighed,	medarbejdere	og	arbejdsplads	(Coffee,	Rob	&	Jonas,	2003).		

Enkelte	afsnit	kan	derfor	tages	til	efterretning	og	virke	for	nogle	ledere,	hvor	de	samme	afsnit	

ikke	kan	kopieres	af	andre	ledere	og	deres	arbejdsmiljø,	når	det	handler	om,	hvilke	

motivationsfaktorer,	der	skal	anvendes.		

	

Til	sidst	vil	jeg	pointere,	at	teorierne	ikke	er	skabt	til	at	svare	min	problemformulering,	men	

er	lavet	ud	fra	hver	deres	fokus	om	motivation.	Tilsammen	giver	de	dog	et	muligt	svar	på	min	

problemformulering.		

8.1.	Hensyn	til	den	enkelte	
Daniel	Pink	(2009),	som	læner	sig	op	ad	SDT	(Self-determination	Theory)	og	CTC	

(Componential	Theory	of	Creativity),	påpeger,	hvordan	ledere	kan	skabe	de	rammer,	der	

motiverer	medarbejderne	optimalt,	hvad	angår	løsningen	af	kreative	opgaver.	Det	drejer	sig	

b.la.	om	at	indføre	autonomi	og	om	at	kunne	anvende	indre	og	ydre	motivation	og	håndtere	

deres	anvendelse.		

Pink	(2009)	-	og	til	en	vis	grad	også	SDT	og	CTC	behandler	ikke	følgende	udfordring:	Hvordan	

indfører	man	denne	måde	at	motivere	på,	når	en	leder	skal	tage	hensyn	til	hver	enkelt	

medarbejders	præferencer	om,	hvordan	de	vil	ledes?	

	

Nogle	vil	blomstre	ved	et	par	hjemmearbejdsdage,	hvilket	fremmer	motivationen	og	

produktiviteten	(Pink,	2009).	Andre	vil	ikke	kunne	arbejde	effektivt	uden	daglige	faste	
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rammer,	støtte	og	styring	fra	lederen	ugen	igennem.	Atter	andre	vil	gå	i	stå,	hvis	antallet	af	

møder	blev	reduceret,	da	de	på	møderne	har	brug	for	at	blive	anerkendt	af	lederen	over	for	

deres	kolleger	(Hein,	2013).		

Disse	scenarier	i	hverdagslivet	er	ikke	beskrevet	i	Pink	(2009),	SDT	og	CTC.		Medarbejdere	er	

individuelle	og	har	hver	deres	måde	at	arbejde	på.	Disse	aspekter	kommer	tydeligt	frem	i	

Primadonnaledelsesteorien	og	McCelland-teorien,	hvor	det	gælder	om	at	identificere,	hvad	

der	driver	hver	enkelt	medarbejder	og	ikke	skære	dem	alle	over	én	kam.		

En	af	de	måder,	en	leder	kan	opnå	forståelse	af,	hvad	der	driver	den	enkelte,	er	ved	at	få	et	

kendskab	til	sine	medarbejdere	(Pagett,	2015).	Folk	har	forskellige	incitamenter	til	arbejdet,	

og	hvad	der	driver	den	ene,	driver	ikke	nødvendigvis	den	anden.	Disse	forskelle	i	

medarbejdernes	motivation	skal	lederen	kunne	genkende	og	agere	efter	(Hein,	2013).	Der	

ligger	derfor	en	væsentlig	opgave	i	at	forstå	vigtigheden	af	at	lære	medarbejderne	at	kende.	

SDT	nævner	kort,	hvordan	et	rigtigt	match	af	medarbejder	og	arbejdsopgaver	fremmer	den	

indre	motivation,	da	medarbejderen	føler	en	frihed	og	et	ansvar,	de	fleste	gerne	vil	leve	op	til	

(Deci,	1995).	Det	mindsker	kontrollen	og	fremmer	autonomien	(ibid.).	SDT	understreger	

vigtigheden	af	selvbestemmelse,	og	at	folk	ikke	bliver	kontrolleret	(Deci,	Ryan,	2002).	

Eftersom	hierarkiet	i	de	kreative	brancher,	der	er	fokus	på	i	opgaven	(se	Begrebsafklaring),	

bliver	fladere	og	arbejdet	bliver	mere	komplekst	og	heuristisk,	bliver	der	fremover	ikke	

mindst	brug	for	selv-motiverende	medarbejdere	(Pink,	2009).	

	

Autonomi	og	mestring,	som	SDT	og	CTC	berører,	og	kald	(se	Begrebsafklaring),	som	Pink	

(2009)	fremhæver,	skaber	en	større	motivation	for	medarbejderne.	Men	måden	

medarbejderne	opnår	det	på,	er	individuel.		

Hvis	lederen	prøver	at	motivere	alle	medarbejdere	på	samme	måde,	hvor	han	giver	dem	

frihed	(autonomi),	mulighed	for	at	forbedre	sig	(mestring)	og	mulighed	for	at	se	den	større	

mening	med	arbejdet	(kald)	men	uden	at	tage	hensyn	til	hver	enkelt	medarbejders	type	(Hein,	

2013;	McCelland,	1987),	ville	lederen	med	stor	sandsynlighed	ikke	skabe	den	motivation	og	

glæde	i	arbejdet,	som	Pink	(2009)	argumenterer	for.		
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8.2.	Menneskekundskab	
Organismic	Integration	Theory	(OIT)	viser,	hvordan	man	kan	måle,	hvorvidt	en	medarbejder	

er	ydre	eller	indre	motiveret,	men	hvor	sikker	er	sådan	en	måling?	Og	hvordan	gør	en	leder	

sig	klog	på	en	medarbejder,	som	ikke		var	motiveret	for	opgaven	dagen	forinden	men	næste	

dag	havde	ændret	mening	og	så	opgaven	som	spændende?		

I	den	forbindelse	er	det	værd	at	overveje,	hvornår	man	overanalyserer.	Kunne	det	tænkes,	at	

modviljen	blot	skyldes,	at	medarbejderen	har	fået	for	lidt	søvn,	for	lidt	mad	eller	har	

problemer	på	hjemmefronten?		

Det	fremgår	ikke	tydeligt	i	OIT.	Det	er	hver	enkel	medarbejders	drivkræfter,	der	er	

interessante	for	lederen.	Men	disse	drivkræfter	ændrer	sig	gennem	livet,	og	de	ændrer	sig	

også	ud	fra	medarbejderens	privatliv	(Herzberg,	2008;	Hein,	2013).		

Ser	vi	på	SDT	og	To	Faktor-teorien,	kan	disse	sætte	nogle	rammer	op	for,	hvordan	

medarbejdere	bedst	trives	på	arbejdspladsen.	Men	lederen	skal	besidde	et	grundigt	

menneskekundskab,	før	han	opnår	en	tilbundsgående	forståelse	for,	hvad	der	driver	dem.		

	

Den	teori,	som	forekommer	mig	bedst	at	hjælpe	lederen	i	den	henseende,	er	Følelsernes	

Intelligens.		

Dog	er	der	grundlæggende	principper	i	både	SDT	og	To	Faktor-teorien,	der	viser,	at	man	som	

leder	skal	have	disse	principper	på	plads,	før	medarbejderne	er	modtagelige	for	motivation.	

Det	drejer	sig	bl.a.	om	Hygiejnefaktoren,	autonomi-support	og	Cognitive	Evaluation	Theory	

(CET).	Først	derefter	kan	en	leder	gå	i	dybden	med	at	forstå	medarbejderen,	og	det	gør	han	

bedst	ud	fra	teorien	om	Følelsernes	Intelligens.	Det	vil	jeg	søge	at	vise	i	min	model	sidst	i	

diskussionsafsnittet.		

	

I	Primadonnaledelsesteorien	opererer	Hein	(2013)	med	fire	arketyper	(se	Teoriafsnit).	

Selvom	hendes	teori	er	en	af	de	få,	som	opregner	menneskeheden	i	typer	og	deraf	følgende	

drivkræfter,	er	teorien	dog	efter	min	mening	en	lettere	forsimplet	præsentation	af	

menneskets	mange	former	for	adfærd.	Det	indrømmer	Hein	(2013)	også	selv	i	bogen.	Man	

kunne	have	forestillet	sig	flere	typer,	f.eks.	et	magtmenneske	eller	en	kværulant.		

I	McCelland-teorien	forekommer	en	type,	som	netop	er	drevet	af	magt,	og	som	kunne	have	

været	interessant	at	afdække	i	forbindelse	med	arketyper.		
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8.3.	Hygiejnefaktorens	paradoks	
Som	To	Faktor-teorien	gør	opmærksom	på,	skaber	det	ikke	nødvendigvis	tilfredse	

medarbejdere,	selvom	Hygiejne-faktoren	er	opfyldt.	Dog	vil	jeg	mene,	at	der	findes	kreative	

arbejdspladser,	hvor	eksempelvis	bygninger	og	kontorinventar	er	noget	skrammel	

(Hygiejnefaktoren),	men	hvor	medarbejderne	lever	i	et	drømmescenarie,	hvor	alle	faktorerne	

for	indre	motivation	er	opfyldt.	Medarbejderne	stortrives,	idet	det	kreative	miljø,	arbejdet	og	

den	inspirerende	leder	fuldt	ud	kompenserer	for	nogle	af	Hygiejnefaktorerne.		

Nogle	af	Hygiejnefaktorerne	er	dog	svære	at	komme	uden	om.	Bl.a.	bør	god	stemning	

kollegerne	imellem	ikke	underkendes	(Wall	&	Stephenson,	1970).		

	

8.4.	Kommunikation	med	medarbejderne	
Gennem	de	teorier,	der	er	blevet	gennemgået,	har	vi	forstået,	at	en	leders	job	primært	går	ud	

på	at	forstå	den	enkelte	medarbejder	og	ikke	udøve	ledelse	med	ordrer	og	en	forventning	om,	

at	alle	reagerer	på	samme	måde	(Pagett,	2015;	Amabile,	1996;	Hein,	2013).		

Vi	ved	fra	hovedteorierne,	at	de	forventninger,	højtspecialiserede	medarbejdere	har,	så	vidt	

muligt	skal	imødekommes,	og	det	skaber	et	arbejdsmiljø,	som	de	trives	i.		

Ifølge	SDT	er	motivation	ikke	noget,	en	leder	i	denne	sammenhæng	giver	sine	medarbejdere,	

men	noget	lederen	og	medarbejderen	skaber	sammen	b.la.	gennem	kommunikation	(Deci,	

1995;	Deci,	Ryan,	2002).	Lederens	opgave	er	at	skabe	de	rigtige	rammer	for	at	opnå,	at	hver	

enkelt	medarbejder	trives	optimalt	og	derved	selv	fremmer	en	naturlig	lyst	og	motivation	til	

at	arbejde	på	den	givne	opgave	(Ryan	&	Deci,	2000a;	Federalist	&	Project,	2011).	Det	er	altså	

ikke	længere	ordren	fra	lederen,	der	får	medarbejderen	til	at	arbejde	kreativt	på	en	opgave,	

men	en	relation	mellem	leder	og	medarbejder.	Men	hvordan	skal	denne	relation	opstå?	Her	er	

kommunikation	essentiel.		

	

Lederens	evne	til	at	kommunikere	er	ikke	et	kardinalspørgsmål	i	de	fem	behandlede	

hovedteorier.	God	kommunikation	kan	være	altafgørende	for	at	undgå	misforståelser	og	deraf	

følgende	fejl	(Mosley,	Patrick,	2011),	men	teorierne	er	valgt	ud	fra	emnet	motivation	og	ikke	

kommunikation	som	et	emne	for	sig.			

Teorierne	belyser	derfor	i	mindre	grad	de	misforståelser,	der	forekommer	i	samtaler,	når	

samarbejdet	og	medbestemmelse	skal	opretholdes.		

Når	det	drejer	sig	om	kritik	eller	påpegning	af	fejl	begået	af	medarbejderen,	pointerer	SDT,	at	

lederen	bør	spørge	medarbejderen	om	dennes	opfattelse	af,	hvad	der	gik	galt,	i	stedet	for	at	
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belære	og	kritisere	(Deci,	1995).	For	i	det	fleste	tilfælde	ved	medarbejderen	udmærket,	hvad	

der	gik	galt,	og	hvordan	fejlen	skal	undgås	fremover.	Lederen	bør	derfor	blot	stille	spørgsmål	

og	være	lydhør	(ibid.).	

	

SDT	er	således	kort	inde	på	vigtigheden	af	samtaler.	Gennem	dialog	kan	lederen	så	vidt	muligt	

afstemme	de	forventninger,	medarbejderne	har,	og	nærme	sig	forståelsen	af,	hvad	der	driver	

den	enkelte.		

Dialogen	kan	være	formel	eller	uformel,	og	blot	en	kort	samtale	på	gangen	kan	give	nok	

indsigt	i,	hvilken	retning	medarbejderen	vil	drives	mod	(Erichsen,	Tolstrup,	2013).	Her	er	det	

vigtigt	at	pointere,	at	medarbejderne	ikke	skal	styres	af	lederen	i	en	bestemt	retning,	men	at	

det	er	et	samarbejde,	hvor	medarbejderne	får	sat	ord	på	den	retning	og	den	måde,	der	

motiverer	dem	(Erichsen,	Tolstrup,	2013).		

	

Vi	kan	nu	forstå,	at	der	skal	en	dialog	til	for	at	fremme	motivationen	hos	medarbejderen,	men	

hvordan	skal	det	foregå?	Er	små	samtaler	på	gangen	virkelig	nok?	

At	have	hyppig	kontakt	med	folk,	og	lytte	til,	hvad	de	har	at	sige,	bliver	i	dag	anset	som	en	

selvfølge	for	mange	ledere(Gabarro	1991).	Men	en	af	udfordringerne	ligger	i	at	kunne	forstå	

og	lytte	til,	hvad	medarbejderen	rent	faktisk	siger	(Raina,	Roebuck,	2016;	Karanges	et	al.,	

2014)Det	kan	være	svært	at	konstruere	de	rigtige	billeder	i	hovedet	på	en	anden	person	ved	

kun	at	bruge	ord,	især	hvis	det	er	en	kompliceret	tanke,	hvilket	det	ofte	kan	være	i	en	kreativ	

sammenhæng	(Rogers,	Roethlisberger	1952;	Wziatek-Stasko,	2011).	

En	der	går	mere	i	dybden	med	kommunikationen	er	den	østrigske	filosof	Ludwig	

Wittgenstein,	som	påpeger	de	misforståelser,	der	forekommer,	når	man	deler	ideer.	En	stor	

udfordring	ved	kommunikation	er,	at	vi	har	svært	ved	at	forklare	tydeligt	nok,	hvad	vi	mener,	

og	ofte	ender	det	galt	(Wittgenstein,	1922).		

For	at	undgå	misforståelser	skal	man	forstå,	at	kommunikation	fungerer	ved	at	fremkalde	de	

billeder,	folk	har	i	hovedet	af,	hvordan	verden	ser	ud	(Wittgenstein,	1922).			

Når	vi	kommunikerer,	deler	vi	altså	billeder	med	hinanden	om,	hvad	vi	siger.	Problemet	er,	at	

vi	generelt	er	dårlige	til	at	sætte	de	rigtige	billeder	i	hovedet	på	andre.	Kommunikationen	går	

galt,	fordi	vi	har	de	forkerte	billeder	af,	hvad	der	bliver	ment	fra	afsenderen,	men	billedet	i	

vores	eget	hoved	kan	også	være	sløret,	når	vi	udtrykker	vage	og	upræcise	sætninger.	”Jeg	har	

brug	for	plads”	for	eksempel,	kan	være	et	utydeligt	billede	i	ens	eget	hovedet,	og	derved	et	
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helt	andet	billede	i	hovedet	på	modtageren.	Derfor	kan	der	også	være	risiko	for,	at	der	bliver	

lagt	mere	i	sætningen,	end	der	burde	(Wittgenstein,	1922).	

		

”Was	sich	überhaupt	sagen	lässt,	lässt	sich	klar	sagen;	und	wovon	man	nicht	reden	kann,	

darüber	muss	man	schweigen”.	(Wittgenstein,	1922,	s.	9).	

	

En	leder	skal	derfor	gøre	sig	umage	med	at	afkode	de	billeder,	medarbejderne	sender	samt	

udtrykke	sig	så	tydeligt	som	muligt.	Det	er	ikke	nogen	nem	opgave,	og	løsningen	er	heller	ikke	

nødvendigvis	at	kommunikere	mere	(Rodwell,	Kienzle,	&	Shadur,	1998).	

	

En	metode	lederen	evt.	kan	bruge	for	bedre	at	forstå	medarbejderen,	er	at	gentage	den	besked	

han	modtog,	så	medarbejderen	kan	bekræfte	om	det	var	måden,	beskeden	skulle	forstås	på	

(Ericksen,	Tolstrup,	2013).	Men	det	kræver	træning,	og	tager	tid	(Rogers,	Roethlisberger	

1952).	

En	vigtig	pointe	ved	at	kende	medarbejderen	er,	at	medarbejderen	til	en	vis	grad	også	kender	

lederen,	hvilket	gør	kommunikationen	og	de	delte	billeder	nemmere	at	fortolke.	Det	vil	sige,	at	

for	at	medarbejderne	har	lyst	til	at	følge	lederen,	skal	denne	stå	ved	sit	ord	med	de	mål,	der	er	

blevet	sat	(Erichsen,	Tolstrup,	2013;	Raina,	Roebuck,	2016).		

Som	vi	nu	kan	forstå,	fremmes	motivationen	hos	medarbejderne	ikke,	før	lederen	evner	at	få	

folk	til	at	føle	sig	set,	hørt	og	forstået	blandt	andet	gennem	dialog	og	løbende,	uformelle	

samtaler.	Tilliden	til	lederen	skal	være	stærk,	fordi	relationen	afgør	graden	af	motivation	på	

arbejdspladsen	(Buckingham,	2005;	Coffee,	Jones,	2007;	O’Leary,	Pulakos,	2011).		

Har	lederen	ikke	en	oprigtig	lyst	til	at	lære	medarbejderne	at	kende	og	forstå,	hvad	der	driver	

hver	enkelt,	gennemskuer	medarbejderen	det	hurtigt,	og	ingen	form	for	indre	motivation	

bliver	opnået	(Buckingham,	2005;	Erichsen,	Tolstrup,	2013).	At	læse	en	medarbejder	er	ikke	

kun	et	spørgsmål	om	at	forstå,	hvad	denne	siger,	men	i	høj	grad	også	at	forstå	kropssprog,	

stemmeføring	og	gestik	(Pease,	Pease,	2006).		

	

	

Den	hovedteori,	jeg	finder	belyser	dette	bedst,	er	teorien	om	Følelsernes	Intelligens,	idet	den	

tager	højde	for	ovenstående	problemstillinger	med	selvforståelse,	empati	og	social	forståelse.	

Disse	elementer	bør	lederen	tage	i	anvendelse	i	forbindelse	med	kommunikation	og	ikke	

mindst	lytning.		
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8.5.	Kommunikation	er	ikke	nok	
Samspillet,	empatien	og	en	gensidig	forståelse	mellem	leder	og	medarbejder	er	vigtige	

egenskaber,	som	lederen	skal	kunne	styre	i	et	vist	omfang.	Men	troen	på,	at	det	vil	skabe	

motivation	og	tillid	hos	medarbejderen	er	måske	en	smule	naiv,	da	den	menneskelige	faktor	

og	uforudsigelighed	også	spiller	ind	(Wright	&	Staw,	1999).	Det	kan	være	derfor,	så	mange	

ledere	har	svært	ved	at	skabe	de	rammer,	der	skal	til	for	at	opnå	den	indre	motivation	

(Gabarro,	1991).	Ifølge	Gabbaro	er	der	bl.a.	to	vigtige	årsager	til	dette.	Den	første	er,	at	

lederen	til	stadighed	skal	have	den	rollefordeling	for	øje,	der	er	mellem	medarbejder	og	leder:	

medarbejderen	vil	måske	ikke	åbne	helt	op	for	lederen	med	kritik	af	f.eks.	arbejdsgange	eller	

anden	kritik	af	forholdene	på	arbejdspladsen	af	frygt	for	repressalier,	og	lederen	vil	måske	

ikke	stole	helt	på,	hvad	medarbejderen	siger,	da	denne	måske	kun	siger,	hvad	han	tror,	

lederen	vil	høre.	Den	anden	årsag	er	det	paradoks,	lederen	står	over	for,	når	han	skal	råde	

over	denne	næsten	psykoanalytiske	forståelse	og	empati	for	medarbejderne,	men	samtidig	

være	i	stand	til	at	dømme	ud	fra	arbejdspladsens	behov.	Dette	er	et	paradoks,	som	gerne	

skulle	være	enten	eller,	men	i	en	leders	job	er	det	både	og	(Gabarro,	1991).	Kunsten	som	leder	

ligger	i	at	forene	de	to	måder	at	tænke	på.	

Magtforholdet	mellem	ledere	og	medarbejdere	er	der	mindre	fokus	på	i	de	fem	hovedteorier	

jeg	har	valgt..	Magtfordelingen	hæmmer	den	fulde	tillid	og	forståelse	mellem	medarbejder	og	

leder.	Rollefordelingen	overordnet/underordnet	er	en	hæmsko	for	den	frie	dialog,	og	det	

samme	er	både-	og-paradokset,	hvor	lederen	både	skal	tænke	på	medarbejderens	

velbefindende	og	på	bundlinjen.		

Her	er	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	atter	den	teori,	jeg	synes	bedst	imødegår	

problemstillingen	om	magtforhold,	idet	de	sociale	relationer	forklares.	

Af	de	fem	hovedteorier,	er	Følelsernes	Intelligens	den,	der	bedst	redegør	for	de	barrierer,	der	

ligger	mellem	leder	og	medarbejder,	fordi	teorien	tilbyder	redskaber	(selvforståelse,	empati	

og	sociale	relationer),	der	bedst	kan	tolke	medarbejdernes	intentioner.		

Teorien	belyser	ikke	direkte	denne	problemstilling,	men	tilbyder	redskaber,	der	kan	være	

nyttige	for	at	overkomme	disse	udfordringer.		
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8.6.	Løn	og	Bonus	
For	lederen	drejer	det	sig	om,	hvordan	han	får	medarbejderne	på	daglig	basis	til	at	føle	sig	

engagerede	i	deres	arbejde,	og	hvordan	han	styrer	dem	mod	den	vision	og	de	strategier,	

virksomheden	har	(Sherman,	2014).	Disse	daglige	opgaver	kan	udføres	på	mange	forskellige	

måder,	hvor	den	klassiske	og	gammeldags	tilgang	går	ud	på	at	give	ordrer,	gennemføre	

kontrolforanstaltninger	og	skabe	disciplin	(Hildebrandt	et.	al	2009)	(se	bilag	Lederens	

historie).		

Men	den	mest	motiverende	og	effektive	måde	at	opnå	engagerede	medarbejdere	på	går	i	den	

modsatte	retning,	nemlig	at	uddelegere,	give	ansvar	og	frihed,	anerkendelse	og	

udvikling(Sherman,	2014;	Battistelli	et	al.,	2013;	Ryan	&	Deci	2000b).	Trods	denne	viden	er	

der	mange	ledere,	som	stadig	benytter	sig	af	den	klassiske	pisk-	eller	gulerodsmetode	(Pink	

2009;	Erichsen,	Tolstrup,	2013;	Deci,	1995;	Christensen,	2013).		

Her	vil	jeg	drage	en	sammenligning	med	SDT	og	CTC,	hvor	disse	teoriers	definition	af	ydre	

motivation	stemmer	nogenlunde	overens	med	den	klassiske	pisk–	eller	gulerodsmetode.		

	

Som	vi	ved	fra	industrisamfundet	(se	bilag	Lederens	Historie)	virkede	et	kontrollerende	

belønningsincitament.	Arbejdede	man	effektivt,	opnåede	man	goder.	Gjorde	man	det	

modsatte,	blev	man	ringere	stillet.	Om	medarbejderen	havde	lyst	til	opgaven,	var	ikke	

relevant.	SDT	definerer	netop	den	kontrollerede	motivation	som	et	pres	og	en	tvang.		

Og	fordi	den	metode	virkede	i	industrisamfundet,	er	der	stadig	mange	ledere,	der	har	den	

motivationsforståelse	i	dag,	men	af	samme	årsag	går	de	glip	at	et	stort	kreativt	potentiale	på	

arbejdspladsen	(Christensen,	2013).	Pisk-	eller	gulerodsmetoden	(SDT	og	CTCs	overordnede	

definition	af	ydre	motivation)	fungerede	fint	i	industritiden,	fordi	opgaverne	var	relativt	enkle	

og	ikke	krævede	den	store	tankevirksomhed.	Der	var	ikke	brug	for	at	motivere	på	andre	

måder,	fordi	der	kun	var	én	måde	at	gøre	tingene	på,	den	såkaldte	algoritmiske	metode	

(Amabile,	1996;	Pink,	2009;	Hildebrandt	et	al.,	2015).		

Igen	tydeligøres	det	i	SDT,	at	den	fremgangsmåde	er	problematisk,	når	det	drejer	sig	om	

kreative	og	komplekse	opgaver.	Det	kommer	jeg	ind	på	i	næste	afsnit.		

	

I	dag,	hvor	der	er	opstået	en	kompleksitet	i	arbejdet,	som	de	kreative	medarbejdere	bliver	

nødt	til	at	fordybe	sig	i,	før	et	godt	resultat	opnås,	bliver	løsningerne	faktisk	kun	værre,	hvis	

man	benytter	pisk-	eller	gulerodsprincippet	eller	SDT	og	CTCs	ydre	motivation	(Pink	2009;	

Ariely,	Gneezy,	&	Loewenstein,	2009;	Chung-An	Chen,	2013;	Ariely	et	al.,	2008).		
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Vi	er	alle	styret	af	økonomi,	men	problemet	ligger	i,	at	vi	også	er	styret	af	mange	andre	

faktorer,	og	hvis	en	leder	overser	dem,	reduceres	medarbejderne	til	simple	maskiner	

(Christensen,	2013).	I	stedet	skal	lederen	tænke	i	motivationsfaktorer	for	den	enkelte	

medarbejder,	hvilket	vil	skabe	bedre	resultater	på	bundlinjen,	da	opgaver	løst	af	lyst	ganske	

enkelt	bliver	bedre	opgaver	(Ryan,	Deci,	2000a).		

	

Hele	spørgsmålet	om	løn	og	bonus	underbygges	i	vidt	omfang	af	SDT,	CTC,	To	Faktor-teorien,	

Primadonnaledelsesteorien	og	McCelland.	De	to	første	teorier	fremhæver	faldgruberne	ved	

ydre	motivation,	og	sammen	med	To	Faktor-teorien	belyser	de	vigtigheden	af	engagementet	

og	lysten	i	arbejdet.	De	to	sidste,	Primadonnaledelsen	og	McCelland-teorien,	fokuserer	på	det	

betydningsfulde	i	forståelsen	af	den	enkelte	medarbejder.		

8.7.	Øvelse	og	refleksion	
Efter	at	have	set	nærmere	på,	hvad	lederens	job	indebærer	i	nutidens	kreative	branche,	går	

det	op	for	os,	at	opgaverne	for	en	leder	er	mange	og	mangfoldige.	Det	viser	sig	også	at	hjælpen	

ikke	altid	er	at	hente	hos	forskerne,	idet	undersøgelser	om	at	fremme	motivationen	på	

arbejdspladsen	til	tider	overser	pointer,	som	kan	have	en	stor	betydning	i	praksis.	F.eks.	kan	

lederens	fokus	på	bundlinjen	sætte	grænser	for	udvikling	af	motivation.	Og	dialogen	mellem	

leder	og	medarbejder	kan	blive	kunstig	på	grund	af	hierarkiet	eller	på	grund	af	dårlig	

kommunikation.		

En	af	de	bedste	måder	en	leder	kan	gøre	rede	for	de	vanskeligheder,	han	står	over	for,	kan	

være	ved	at	give	sig	selv	tid	til	at	reflektere	over	opgaverne	og	lægge	vægt	på	den	autenticitet,	

han	skal	have	som	leder.	Dette	er	afgørende	for	tilliden	leder	og	medarbejdere	imellem	

(Pagett,	2015).	Han	må	også	forstå,	at	de	resultater,	forskerne	når	frem	til	inden	for	begrebet	

motivation,	blot	er	metoder,	han	kan	læne	sig	op	af,	og	at	hele	udfordringer	ligger	i	at	øve	de	

metoder,	der	lige	netop	er	relevante	for	hans	arbejdsplads	og	hans	medarbejdere.		

De	ledere,	der	er	blevet	omtalt	som	gode	og	kompetente	ledere,	har	understreget	vigtigheden	

af	jævnligt	at	reflektere	over	de	hændelser,	der	er	sket	på	arbejdspladsen	(Jones,	Gareth,	

2007;	Hewertson,	2012)Men	det	er	lige	så	vigtigt,	at	lederen	indser,	hvorfor	de	højt	

specialiserede	medarbejdere	gerne	vil	ledes	af	ham	og	føler	sig	forstået	af	ham.		

En	god	leder	bruger	tid	på	at	skabe	et	arbejdsmiljø,	hvor	medarbejderne	trives,	og	hvor	de	har	

adgang	til	de	ressourcer,	det	kræver,	for	at	de	kan	udfolde	sig	rent	arbejdsmæssigt	

(Davenport,	2013).	
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Når	man	betragter	hovedteorierne,	bliver	det	efter	min	mening	igen	tydeligt,	at	teorien	om	

Følelsernes	Intelligens	fremstår	som	den	teori,	der	rummer	de	bedste	ledelseskundskaber	i	

forhold	til	motivation.	

Øvelse	og	refleksion	er	netop	en	væsentlige	fællesnævner	i	teorien	om	Følelsernes	Intelligens,	

og	teoriens	fem	kategorier	kan	en	leder	ikke	bare	lære	på	et	weekendkursus	(Goleman,	1998).		

Primadonnaledelsesteorien	og	McCelland-teorien	hylder	også	vigtigheden	af	at	praktisere	

forståelsen	af	typernes	adfærd	og	derved	også	reflektere	over,	hvordan	de	agerer	dagligt.				

	

Kompleksiteten	i	hvorfor	mennesker	vælger	at	gøre,	som	de	gør,	og	forståelsen	for	hvad	der	

præcist	driver	dem,	kan	være	en	stor	mundfuld	for	en	leder	at	overkomme.	Motivation	af	

mennesker	handler	nemlig	om	ikke	kun	at	vælge	én	motivationsfaktor	frem	for	en	anden,	men	

snarere	om	at	bruge	mange	forskellige	motivationsfaktorer	og	i	øvrigt	være	opmærksom	på,	

om	de	komplementerer	hinanden	eller	er	hinandens	modsætninger	(Barrick	et	al.,	2012).		

Men	hvordan	hjælper	en	leder	medarbejderne	med	at	finde	deres	motivation	frem?	Og	

hvordan	sætter	virksomheden	en	motivationsbevægelse	i	gang,	der	både	hjælper	

organisationen	og	medarbejderen	med	at	opnå	mål?		

De	spørgsmål	der	rejses	her,	vil	jeg	søge	at	svare	på	gennem	min	egen	model,	som	er	skabt	ud	

fra	de	fem	hovedteorier,	hvor	jeg	har	plukket	de	elementer	jeg	synes,	forekommer	mest	

relevante	i	forhold	til	min	problemformulering.	Modellen	opridser	jeg	sidst	i	følgende	afsnit.		

8.8.	Illustration	af	teorierne		
Analysen	og	diskussionen	har	givet	os	et	billede	af	de	fem	hovedteorier,	som	på	hver	deres	

måde	yder	et	essentielt	bidrag	til	motivationsforståelse.		

Der	er	dog	én	teori,	der	efter	nøje	gennemgang	til	stadighed	skiller	sig	ud	som	den,	der	bedst	

klæder	lederen	på	til	opgaven	med	at	fremme	motivationen	af	medarbejderne.	Det	drejer	sig	

om	teorien	om	Følelsernes	Intelligens,	som	efter	min	mening	fremstår	som	forudsætningen	

for	at	udøve	motivation.	Selvforståelse,	empati	og	sociale	relationer	er	grundlæggende	

egenskaber,	som	lederen	bør	erhverve,	før	han	kan	påvirke	andre.		

	

Modellen	vises	på	næste	side.			
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Modellen	giver	et	overblik	over	hovedteorierne,	og	hvordan	de	indbyrdes	er	forbundet.		

I	det	store	grå	område,	som	udgør	hele	motivationsbegrebet,	flyder	de	fem	teorier	rundt	som	

mindre	brikker.	De	bidrager	hver	især	væsentligt	til	motivationsforståelsen,	og	en	af	teorierne	

(Følelsernes	Intelligens)	er	tegnet	større	end	de	andre	for	at	illustrere	dens	særklasse.		

For	med	selvforståelse,	empati	og	sociale	relationer	som	de	vigtigste	grundsten	kan	lederen	

bygge	videre	på	sin	motivationsforståelse	med	de	øvrige	teoriers	indhold.	Teorien	om	

Følelsernes	Intelligens	bør	således	ikke	stå	alene.	
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Fra	de	øvrige	teorier	skal	navnlig	fremhæves	autonomi	og	indre	og	ydre	motivation	(Self-

Determination	Theory),	det	sociale	miljø	og	kreativ	tænkning	(Componential	Theory	of	

Creativity)	samt	typeinddeling	(Teorier,	som	handler	om	typologier).		

Modellen	illustrerer	hvordan	teorierne	blot	udgør	en	mindre	del	af	begrebet	motivation,	og	

opgavens	behandlede	teorier	danner	derfor	ikke	tilstrækkelig	grundlag	for	en	fuldkommen	

forståelse.		
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9.	Konklusion	
Motivation	har	vist	sig	gennem	de	behandlede	teorier	i	opgaven	at	være	afgørende	for	

medarbejdernes	trivsel	og	præstation	på	den	kreative	arbejdsplads.	Det	er	derfor	

overordentlig	vigtigt,	at	lederen	er	i	stand	til	at	skabe	de	rammer,	der	afstedkommer	

motivation.	Ikke	kun	for	medarbejderens	velbefindende	og	den	gode	stemning	på	

arbejdspladsen,	men	i	høj	grad	også	fordi	motivation	øger	kvaliteten	af	præstationerne	og	

dermed	gavner	virksomheden.		

Det	skal	understreges	at	konklusionerne	bygger	på	udvalgte	og	begrænsede	kilder,	og	de	er	

derfor	ikke	gældende	til	alle	tider.		

	

Gennem	opgaven	er	fem	teorier	behandlet:	1)	Self-determination	Theory	(SDT)	2)	Teorien	om	

Følelsernes	Intelligens	3)	To	Faktor	Teorien	4)	Teorier,	som	handler	typologier:	

Primadonnaledelsesteorien	og	McCelland	Teorien	5)	Componential	Theory	of	Creativity	

(CTC).	

Teorierne	er	blevet	præsenteret	i	teoriafsnittet,	siden	er	de	blevet	analyseret	og	de	enkelte	

elementer	er	sat	op	imod	hinanden	for	at	tydeliggøre	ligheder	og	uoverensstemmelser.		

SDT	(Sef-Determination	Theory)	og	CTC	(Componential	Theory	of	Creativity)	har	sammenfald	

af	definitionen	af	indre	og	ydre	motivation	og	påpeger,	at	de	mest	kreative	løsninger	opnås	via	

indre	motivation,	og	at	kontrol	hæmmer	kreativiteten	og	den	indre	motivation.		

Teorierne	der	handler	om	typologier	stiller	spørgsmål	ved	den	anskuelse,	at	samme	form	for	

motivation	skulle	virke	hos	alle	mennesker.	Teorierne	kommer	b.la.	med	eksempler	på	typer	

af	mennesker,	som	drives	mere	af	den	ydre	motivation	eller	har	en	personlighed,	der	arbejder	

bedst	med	styring.		

	

De	fem	teorier	har	til	en	vis	grad	pointeret,	at	det	sociale	miljø	på	arbejdspladsen	har	en	

direkte	indflydelse	på	medarbejdernes	motivation,	og	at	det	derfor	er	vigtigt,	at	lederen	har	

dette	for	øje	for	at	optimere	motivationen.	

	

Teorierne	er	blevet	diskuteret	med	henblik	på	at	vise	fordele	i	større	eller	mindre	grad	i	

forhold	til	at	imødegå	problemformuleringen.		

Kommunikation	bliver	gennemgået	og	det	påpeges,	hvor	vanskeligt	det	kan	være	at	bedrive	

god	kommunikation.	Derudover	konkluderes	det,	at	tilliden	til	lederen	skal	være	stærk,	hvis	
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kommunikationen	skal	være	vellykket.	Det	kan	opnås	gennem	en	dialog,	hvor	lederen	udviser	

en	oprigtig	interesse	for	medarbejderens	bevæggrunde.		

En	vigtig	pointe	i	den	forbindelse	er	magtforholdet	mellem	leder	og	medarbejder,	som	altid	vil	

spille	ind	i	dialogen	mellem	disse.	Dette	magtforhold	ligger	latent	i	al	kommunikation	på	

arbejdspladsen.		

Kommunikation	og	magtforhold	er	ikke	specielt	belyst	i	nogen	af	teorierne,	men	disse	emner	

har	hver	især	potentiale	til	en	opgave	for	sig	og	er	derfor	begrænsede	i	denne	opgave.		

	

Diskussionsafsnittet	tydeliggør	derudover	det	faktum,	at	de	bedste	kreative	resultater	opnås,	

når	medarbejderne	er	tændt	på	opgaven.	Tvang	eller	økonomisk	incitament	giver	kun	et	

ringere	resultat,	når	det	drejer	sig	om	kreative	opgaver.			

	

Lederens	muligheder	for	at	skabe	motivation	på	arbejdspladsen	har	som	forudsætning,	at	

lederen	dagligt	øver	sig	på	og	reflekterer	over	de	motivationsmetoder,	han	har	udvalgt	til	sin	

virksomhed	og	også	jævnligt	sparrer	med	andre	ledere	om	samme	emne.		

	

Analysen	og	diskussionen	har	vist,	at	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	ser	ud	til	at	give	det	

bedste	svar	på	min	problemformulering,	da	teorien	tilsyneladende	formår	at	give	det	mest	

omfattende	svar	på	min	problemformulering.		

Teorien	fremhæver	selvforståelse,	empati	og	sociale	relationer	som	nøglebegreber,	som	

lederen	skal	træne	for	at	skabe	de	bedste	rammer	for	motivation	på	arbejdspladsen.	

Dog	kan	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	ikke	stå	alene,	da	emnet	motivation	har	mange	

andre	aspekter,	som	de	øvrige	teorier	kommer	ind	på.	F.eks.	medarbejdertyper,	indre	ydre	

motivation,	psykisk	og	fysisk	arbejdsmiljø	og	grader	af	motivation.			

Opgavens	konklusion	har	jeg	søgt	at	illustrerer	gennem	en	model,	hvor	det	tydeliggøres,	at	

teorierne	blot	er	mindre	brikker	i	en	større	sammenhæng	om	emnet	motivation.	Modellen	

viser,	hvordan	én	teori,	Følelsernes	Intelligens,	spiller	en	større	rolle	end	de	fire	andre	teorier.	

Modellen	viser	også,	hvordan	alle	fem	teorier	er	indbyrdes	forbundet,	idet	de	griber	ind	over	

hinanden	på	flere	områder.			
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10.	Perspektivering	
Ud	fra	de	behandlede	teorier,	analysen	og	diskussionen	bringer	opgavens	konklusion	et	

muligt	svar	på	problemformuleringen.		

Lederen	skaber	bedst	et	arbejdsmiljø,	der	hæver	den	præstationsfremmende	motivation	hos	

medarbejderne	på	den	kreative	arbejdsplads,	ved	at	lederen	tilegner	sig	en	større	

selvforståelse,	empati	og	sociale	relationer.	Jo	dygtigere	en	leder	er	til	at	forstå	egne	følelser,	

jo	dygtigere	er	han	til	at	aflæse	andres.	

Jeg	mener,	at	dette	kan	betragtes	som	en	ny	viden,	lederen	kan	tage	i	anvendelse	for	at	

optimere	motivationen	hos	medarbejderne.		

Selvforståelse	er	et	nøgleord	i	teorien	om	Følelsernes	Intelligens,	som	jeg	opfatter	som	et	

væsentlig	bidrag	til	motivationsforståelse.		

	

Andre	motivationsteorier	indeholder	gode	pointer,	hvad	angår	indre	og	ydre	motivation,	

trivsel,	magtforhold,	autonomi,	kald,	mestring	og	medarbejdertyper,	men	de	er	ikke	så	

vidtrækkende	i	beskrivelsen	af	den	komplekse	og	uforudsigelige	menneskelige	adfærd.		

Teorien	om	Følelsernes	Intelligens	derimod	inddrager	dette	forhold	i	sin	

motivationsforståelse.		

I	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	er	det	tilsyneladende	ikke	nødvendigt	at	inddele	

mennesker	i	typer	eller	at	definere	motivation	som	indre	og	ydre.	Det	drejer	sig	for	lederen	

om	at	forstå	det	hele	menneske	og	besidde	den	psykologiske	indsigt,	der	skal	til,	for	at	

medarbejderne	bliver	motiveret.		

Siden	1960’erne	har	den	vestlige	verden	oplevet	en	voldsom	interesse	for	ledelse,	som	

fremmer	præstationen	-	med	et	utal	af	kurser	og	publikationer	til	følge.	Det	har	ført	til	en	

jungle	af	management-ideologier,	konsulenter	og	litteratur,	som	hver	især	byder	sig	til	med	

løsninger	på	motivations-	og	præstationsfremmende	ledelse	(Cummings,	Bridgman,	2011,	

Latham,	2012).	

I	denne	opgave	mener	jeg,	det	er	blevet	tydeliggjort,	at	fokus	især	bør	ligge	på	selvforståelse,	

empati	og	sociale	relationer	som	nøglen	til	at	fremme	motivationen	på	den	kreative	

arbejdsplads.		

	

	

Det	er	ikke	kun	inden	for	motivation,	at	empati	har	sat	sit	præg.	Diverse	ledelsesstile	

understreger	også,	hvordan	empati	spiller	en	vigtig	rolle	for	en	leder,	og	at	ledere	i	dag	har	
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svært	ved	succes,	hvis	de	ikke	besidder	menneskelige	kompetencer	og	empati	(Hewertson,	

2012).	Har	lederen	en	forståelse	for	medarbejderne	og	kan	sætte	sig	i	deres	situation,	kan	han	

lettere	få	dem	med	på	sin	mission,	samtidig	med	at	de	føler,	at	arbejdet	er	meningsfuldt.	

(Patnaik,	2009;	DeFelice,	2011).	Således	bør	lederen	være	opmærksom	på,	hvordan	

selvledelse	(se	begrebsafklaring)	går	hånd	i	hånd	med	empati	og	derved	bidrager	til	godt	

lederskab.		

Men	kan	empati	tage	overhånd?	Empati	er	ikke	nøgleord	for	god	ledelse,	hvis	det	misbruges.	

Den	omsorg,	det	forventes,	at	lederen	giver	medarbejderen,	kan	gå	hen	og	blive	en	

bjørnetjeneste,	da	det	kan	tvinge	nogle	medarbejdere	ud	i	en	infantil	sårbarhed,	hvis	lederen	

ikke	konstant	anerkender	deres	arbejde.	Det	kommer	til	at	minde	for	meget	om	familielivet	og	

afstedkommer	urealistiske	forventninger	hos	medarbejderne.	Når	f.eks.	fyringsrunder	eller	

dårlige	nyheder	opstår,	kan	medarbejderne	ikke	forholde	sig	til	det	med	den	følelsesmæssige	

distance,	der	kræves	i	et	professionelt	arbejdsforhold.	En	patriarkalsk	(autoritær)	ledelsesstil	

(som	i	industrisamfundet,	se	bilag	under	Lederen	historie)	er	heller	ikke	vejen	frem,	men	en	

balance	mellem	empati	og	kontrol	er	måske	den	bedste	løsning.		

Overforbrug	af	empati	på	arbejdspladsen	kunne	danne	udgangspunkt	for	en	selvstændig	

opgave.	

	

I	en	anden	opgave	kunne	det	være	interessant	at	belyse,	hvorvidt	en	motivation	af	

medarbejderne,	der	bygger	på	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	ville	føre	til	højere	

produktivitet	og	bedre	resultat	for	virksomheden.	Det	ville	kræve	en	sammenligning	mellem	

to	virksomheder,	der	arbejder	med	det	samme	inden	for	samme	kreative	branche,	men	med	

to	forskellige	måder	at	lede	på.	Den	ene	ledelsesstil	skulle	være	formet	efter	teorien	om	

Følelsernes	Intelligens.	Den	anden	kunne	være	en	virksomhed	med	en	anden	ledelsesstil.	

Hvem	ville	få	størst	succes?	Både	hvad	angår	det	sociale	og	det	produktive?	

	

En	anden	undersøgelse	som	ville	klarlægge	nye	aspekter	om	motivation	på	arbejdspladsen,	

kunne	være	hele	spørgsmålet	om	medarbejderens	sociale	bidrag	på	arbejdspladsen	og	ikke	

kun	den	faglige	kompetence.	

I	denne	opgave	har	jeg	haft	lederens	perspektiv	for	øje,	idet	jeg	har	undersøgt	hans	

muligheder	for	at	motivere	medarbejderne.	Men	hvad	skal	medarbejderne	medbringe	for	at	

opnå	den	optimale	motivation	i	arbejdet?		
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Hvis	ikke	medarbejderen	har	den	rigtige	indstilling	til	arbejdspladsen	og	i	stedet	møder	med	

en	bagstræberisk	holdning,	levnes	selv	den	dygtigste	leder	ikke	mange	muligheder	for	at	

motivere.		

Der	skal	to	til	tango,	og	medarbejderens	sociale	indstilling	er	ikke	mindst	afgørende	for,	om	

motivationen	på	arbejdspladsen	vil	spire.	

Hvor	meget	fylder	medarbejderens	sociale	bidrag	sammenlignet	med	lederens	indsats	i	

spørgsmålet	om	at	fremme	motivationen	på	den	kreative	arbejdsplads?	Det	kunne	være	

interessant	at	undersøge.	Der	er	næppe	tvivl	om,	at	en	selvstyrende	(autonom)	medarbejder	

vil	være	i	høj	kurs	på	fremtidens	komplekse	arbejdsmarked.			

	

Jeg	har	søgt	at	vise,	at	opgaven	bringer	ny	viden	til	den	eksisterende	diskussion	om	

motivation	på	arbejdspladsen,	da	jeg	kan	konkludere,	at	teorien	om	Følelsernes	Intelligens	

byder	på	tilløb	til	konkrete	handlingsanvisninger,	som	lederen	kan	tage	i	anvendelse,	hvis	han	

finder	dem	relevante	på	sin	specifikke	arbejdsplads.		

Et	konkret	forslag	til	handling,	der	ligger	i	forlængelse	af	opgavens	konklusion,	kunne	være	en	

tilegnelse	af	principperne	i	teorien	om	Følelsernes	Intelligens.	Det	kan	f.eks.	opnås	gennem	en	

faglig	forståelse	af	emnet	samt	ikke	mindst	en	daglig	praksis.	I	den	forbindelse	vil	det	være	en	

fordel,	at	lederen	bruger	tid	på	at	udveksle	erfaringer	med	andre	ledere,	som	anvender	

samme	motivationsteori.	Et	sådan	forum	bør	holdes	jævnligt	og	med	en	udefrakommende	

specialist	som	mentor.		

	

Denne	opgave	har	behandlet	et	delemne	inden	for	motivation,	nemlig	lederens	muligheder	for	

at	skabe	et	motiverende	og	resultatfremmende	arbejdsmiljø	på	den	kreative	arbejdsplads.		

Andre	emner	inden	for	området	menneskelig	adfærd	på	arbejdspladsen	kunne	også	være	

interessante	at	undersøge,	og	de	ville	også	bidrage	med	ny	viden,	da	faget	er	i	konstant	

bevægelse	og	der	ikke	er	noget	endegyldigt	svar	eller	facit	på	den	bedste	måde	at	motivere	på.	

Den	menneskelige	faktor	vil	altid	være	relevant.		
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Bilag	

Lederens	historie	
For	at	forstå	den	baggrund	som	ledelse	udøves	i	og	kommer	fra,	vil	jeg	give	et	rids	over	

lederskabets	historie	fra	industrialiseringen	i	det	19.	århundrede	til	begyndelsen	af	det	20.	

århundrede.	Det	vil	give	et	bedre	overblik	over,	hvad	lederens	rolle	har	været,	og	til	dels	

stadig	er.		

	

Under	industrialiseringen	eksploderede	byer	i	størrelse,	og	virksomheder	blev	dannet	og	

voksede	i	bragende	fart	i	Europa	og	USA.	Det	øgede	den	økonomiske	vækst	i	samfundet	–	ikke	

mindst	på	grund	af	opfindelsen	af	dampkraft.	Arbejdskraften	flyttede	fra	landet	ind	til	

virksomheder	i	byen,	hvor	arbejderne	arbejdede	for	en	ejer	i	større	enheder	eller	fabrikker.		

	

I	magtskiftet	fra	adel	til	virksomhedsejer	tager	den	moderne	ledelsesteori	sit	primære	

udgangspunkt	(Hildebrandt	S.	Brandi	S.	Poulsen	J.	Wittrup	K.	Isaksen	V.	2015).	På	dette	

tidspunkt	var	omfanget	af	ledelsesteori	begrænset.	Hvad	ejeren	sagde,	var	lov.	Arbejderne	

blev	betragtet	som	maskiner	og	havde	få	rettigheder.	Industrisamfundet	tog	form	med	

nøglebegreber	som	mekanisering,	standardisering,	specialisering,	automatisering	og	

synkronisering.	Arbejdet	som	industriarbejder	var	ofte	fysisk	hårdt,	enkelt	og	rutinepræget.		

Det	ensidige,	gentagne	arbejde	kastede	ikke	megen	indre	motivation	af	sig	(Pink	2009)	

(Hildebrandt	et	al.	2009).		

	

I	denne	tid	blev	begrebet	Scientific	Management	skabt	af	den	amerikanske	ingeniør	F.W.	

Taylor	(1865-1915).	Han	havde	først	og	fremmest	fokus	på	rationalisering	og	effektivisering,	

som	han	satte	på	formler	og	matematiske	modeller,	som	ledelsen	kunne	bruge	til	at	optimere	

virksomhedsdrift	og	virksomhedsudvikling.	Formlerne	skulle	bekæmpe	ineffektivitet,	og	

arbejderne	blev	det	svageste	led	i	forhold	til	maskiner	og	systemer.		Derfor	arbejdede	F.W.	

Taylor	på	at	reducere	risikoen	for	menneskelige	fejl	og	ineffektivitet.	Han	eliminerede	alle	

overflødige	bevægelser	og	fremhævede	det	endsige,	gentagne	arbejde.	Hans	filosofi	var,	at	

arbejderne	ikke	var	motiveret	for	at	arbejde	og	derfor	skulle	kontrolleres	og	overvåges	

(Hildebrandt	et	al.	2009).	Motivationen	for	arbejdet	lå	hovedsageligt	i	lønnen.		

Inden	for	Scientific	Management	havde	man	imidlertid	allerede	udviklet	en	form	for	

motivationsredskab	for	arbejderne.	Blandt	andet	havde	Robert	Owen	(1771-1858),	som	var	

fabriksejer	og	en	af	pionererne	indenfor	ledelse	og	optimering	af	arbejdernes	indsats,	udviklet	
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The	Silent	Monitor,	der	var	et	let	gennemskueligt	vurderings-	og	rapporteringssystem	lavet	af	

farveklodser.	De	forskellige	farver	på	klodserne	viste	produktionsniveauet	for	hver	

medarbejder,	så	det	blev	tydeliggjort,	hvem	der	kunne	forbedre	deres	indsats,	og	hvem	der	

var	gode	og	skulle	fastholde	niveauet.	Det	var	det	første	system	af	sin	art	til	rapportering	af	

salgs-	og	produktionsdata.	Idéen	var,	at	det	skulle	indgyde	stolthed	og	opmuntre	til	

konkurrence	på	arbejdspladsen	(Hildebrandt	et	al.,	2015).	

	

Taylors	Scientific	Management	medførte	vældige	produktivitetsstigninger	og	økonomisk	

vækst.	Hans	idéer	bliver	i	dag	i	den	vestlige	verden	betragtet	som	en	selvfølge	og	er	stadig	

hyppigt	brugt	i	virksomheder,	hvor	masseproduktion	og	øget	produktivitet	er	afgørende	for	

konkurrencekraft,	dog	med	en	mere	human	måde	at	behandle	medarbejderne	på	

(Hildebrandt	et	al.,	2015).	F.eks.	mindre	kontrol	og	flere	rettigheder.	Selvom	Owen	Taylor	var	

blandt	de	første,	der	skabte	modeller	for	ledelse,	var	det	den	franske	ingeniør	og	leder	i	

mineindustrien,	Henri	Fayol,	(1841-1925)	der	er	ophavsmand	til	begrebet	ledelse	som	vi	

kender	det	i	dag.	Som	en	af	de	første	beskrev	Fayol	ledelse	som	en	separat	profession	og	

aktivitet	på	arbejdspladsen.	Han	opregnede	fem	grundlæggende	ledelsesopgaver:	

organisering,	kontrol,	befaling,	planlægning	og	koordinering	samt	14	ledelsesprincipper	(se	

side	83)	(Hildebrandt	et	al.	2015).	Mange	af	Fayols	dengang	banebrydende	milepæle	af	tanker	

og	principper	om	ledelse	ser	man	stadig	tydeligt	blive	brugt	i	dag	inden	for	motivation.	Det	

drejer	sig	f.eks.	om	at	opfordre	til	initiativ	hos	alle	ansatte,	at	skabe	en	positiv	stemning	i	

virksomheden	og	at	tilskynde	til,	at	alle	stræber	efter	et	fælles	mål.		

	

Fra	industriarbejde	til	vidensarbejde	
Indtil	for	få	årtier	siden	arbejdede	de	fleste	danskere	stadig	i	den	fysiske	industri,	men	ved	

slutningen	af	det	20.	–	og	begyndelsen	af	det	21.	århundrede	-		begyndte	det	at	tynde	ud	i	de	

sektorer.	Det	skyldtes	det	effektivitetsniveau,	som	produktionsvirksomheder	var	nået	op	på	

samt	outsourcing,	hvor	meget	af	den	danske	produktion	er	blevet	rykket	til	Kina,	Vietnam,	

Ungarn	m.fl.	(Hildebrandt	et	al.	2009).		

I	dag	er	job	som	it-konsulent,	administrativ	medarbejder,	oplevelses-	eller	

informationsarbejde,	softwareudvikler	etc.	noget,	som	kræver	viden,	uddannelse,	kreativitet	

og	selvstændighed.	Disse	job	fylder	en	betragtelig	del	af	arbejdsmarkedet.	De	kreative	job	

indebærer,	at	opgaverne	ikke	nødvendigvis	skal	udføres	inden	for	normal	arbejdstid,	men	at	

medarbejderen	til	en	vis	grad	kan	styre	sin	egen	arbejdsdag	og	selv	træffe	valg	og	
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beslutninger,	så	længe	fristen	for	opgavens	udførelse	overholdes	(Erisken,	2009).	Den	

kreative	medarbejder	er	til	dels	blevet	selvkørende.	

	

Lederens	rolle	har	derfor	ændret	sig	drastisk.	Hvor	industrisamfundet	var	karakteriseret	ved	

at	lederen	stillede	krav	til	arbejderne,	stiller	MEDarbejderne	i	videnssamfundet	krav	til	

lederen.		De	har	forvandlet	sig	fra	arbejdere	til	medarbejdere	og	kender	deres	kompetencer	

og	deres	værd	i	et	komplekst	og	vidensbaseret	arbejdsmarked	(Coffee,	Rob	&	Jonas,	2003).	

Netop	i	det	krydsfelt	mellem	ledelse,	kreative	og	vidende	medarbejdere	samt	opgaveløsning	

vil	jeg	forsøge	at	skitsere	lederens	rolle	og	udfordringer	i	styringen	og	optimeringen	af	den	

kreative	arbejdsplads.	Hvordan	får	lederen	det	bedste	ud	af	sine	medarbejdere?		

	

Med	den	historiske	baggrund	for	virksomhedsledelse	kan	vi	nu	bedre	forstå	de	

grundlæggende	principper	for	moderne	ledelse	på	kreative	arbejdspladser.	Medarbejderne	

betragtes	ikke	længere	som	simpel	arbejdskraft	og	produktionsfaktor,	der	skal	varetage	

afgrænsede	og	rutineprægede	opgaver,	men	har	udviklet	sig	til	et	selvstændigt	tænkende	

individer	med	evner,	lyst,	behov	og	spidskompetencer,	der	er	uundværlige	for	nutidens	

videnstunge	og	kreative	virksomhed.			

	

Det	er	derfor	mere	end	nogensinde	vigtigt,	at	lederen	kan	motivere,	inspirere	og	udvikle	sin	

flok	af	vidt	forskellige	men	hver	for	sig	værdifulde	medarbejdere.				
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Figurer	og	lister	
	
Model	af	Componential	Theory	of	Creativity	(Amabile,	1997).	
Modellen	viser,	hvad	det	kræver	for	at	medarbejderen	opnår	kreativitet,	og	hvordan	det	
indirekte	har	en	indflydelse	på	virksomhedens	innovation.	Det	vises	med	de	tre	nederste	
cirkler.	Samtidig	viser	modellen,	hvordan	der	opnås	en	innovativ	arbejdsplads,	og	hvordan	
det	har	direkte	indflydelse	på	medarbejdernes	kreativitetsniveau	i	de	øverste	tre	cirkler	.		
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Henri	Fayols	14	ledelsesprincipper	(Hildebrandt	et	al.,	2015)	
(De	14	punkter	er	kopieret	fra	Hildebrandt	et	al.,	2015	med	forfatterens	tilladelse).		
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Model	af	Flow	(Czikszentmihalyi	1991)	
Her	vises	graden	af	udfordring	og	graden	af	færdigheder.	Flow	opstår	der,	hvor	man	skal	
anstrenge	sig	maksimalt	for	at	udføre	en	given	aktivitet.	Overstiger	aktivitetens	sværhedsgrad	
ens	kompetencer,	vil	man	føle	et	pres	og	deraf	følgende	frustration.	Omvendt	vil	man	kede	sig,	
hvis	ens	kompetencer	overstiger	aktivitetens	sværhedsgrad.		
Men	der	hvor	en	kompetenceniveau	og	udfordringsgrad	svarer	til	hinanden,	oplever	man	
flow.		
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