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Abstract 
The aim of our thesis “Employees’ motivation and professional identity during a rapid organisational 

change” is to investigate employees’ experiences and reactions during a rapid organisational change. 

More precisely, we investigate how Covid-19, as a rapid organisational change, affects employees’ 

motivation and professional identity, by providing an answer to our research question: “How does a 

rapid organisational change affect employees’ motivation and professional identity?” 

 

Our research is carried out in a clinical microbiology department at a Danish hospital. We perform 

an explorative, qualitative single case study, and our research is based on social constructivism and 

elements of grounded theory. Our data consists of 12 interviews with employees and managers from 

the department. Through our coding process of the collected data we identify six key themes that we 

theoretically conceptualize, which lead us to the phenomena of motivation and professional identity. 

The themes that explain the effects of the rapid organisational change on motivation are: work pres-

sure, negative atmosphere at the workplace and the desire to work in the department. The themes 

that explain the effect of the rapid organisational change on professional identity are: to work with 

Covid-19 tasks, collegial unity and ”corona is not the most important thing”.   

 

Our findings conclude that there is a strong relationship between the phenomena of motivation and 

professional identity due to mutual reinforcement, and that the relationship is affected by the  

employees’ sensemaking process. We further conclude that employees are affected differently by the 

rapid organisational change according to seniority and function in the department. These two factors 

influence the employees’ sensemaking process and thereby determine what meaning they create of 

the change, and thereby how their motivation and professional identity are affected by the rapid  

organisational change. On this basis, we define three employee types that are affected differently by 

the rapid organisational change and should be handled differently by leaders.  

We provide a number of recommendations to leaders on how to manage the different employee types 

during rapid organisational changes. Further, we contribute with academic insights to the literature 

on rapid organisational changes by taking an individual approach to changes and present a strong 

relationship between motivation and professional identity, which is affected by the sensemaking  

process. Further, our implication for practice provides leaders with a concrete tool on how to handle 

different employee types during rapid organisational changes. 
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1. Indledning 
“Der er en meget lille sandsynlighed for, at Covid-19 kommer til Danmark” (Sundhedsstyrelsen A, 

2020). Således vurderer Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse d. 22. januar 2020, efter den kine-

siske millionby Wuhan, siden december 2019, har fundet flere tilfælde af svær lungebetændelse og 

dødsfald, forårsaget af en ny coronavirus (Sundhedsstyrelsen A, 2020). I eftertiden registrerer flere 

europæiske lande deres første tilfælde af virussen, og den 25. februar 2020 ændrer Sundhedsstyrelsen 

risikovurdering i Danmark, og nye retningslinjer for håndteringen af Covid-19 udsendes. Der er nu 

"moderat risiko for, at vi i Danmark kommer til at se Covid-19 tilfælde.” (Sundhedsstyrelsen B, 

2020). Tre dage efter, d. 28. februar 2020, registreres den første dansker smittet med Covid-19  

(Statens Serum Institut, 2020). Coronavirussen er nu pludselig, og ikke som forventet, kommet til 

Danmark og skal vise sig at forandre det danske samfund og sundhedsvæsen.  

  

Efter det første smittetilfælde begynder virussen at sprede sig i Danmark, og hurtigt diagnosticeres 

der flere og flere tilfælde. Den danske regering og Sundhedsstyrelsen udsender løbende anbefalinger 

og vejledninger til håndtering af virussen, både til den enkelte dansker og til sundhedspersonalet. 

Kravet om testdiagnostik i sundhedssektoren sættes op, men rundt i regionerne meldes der ud- 

fordringer med at få leveret diagnostisk udstyr til det øgede kapacitetsbehov (Sundhedsstyrelsen C, 

2020).  

 

Covid-19 er en virus, og sætter derfor krav til det sundhedspersonale, der kan teste og diagnosticere 

sygdommen, så smitteopsporing kan finde sted, og yderligere smittespredning forhindres. Det er bl.a. 

de klinisk mikrobiologiske afdelinger, på de danske hospitaler, der varetager Covid-19 diagnostik. 

Sundhedsstyrelsen forventer, at omkring ti procent af befolkningen vil blive smittet i første bølge, og 

det skaber “mikrobiologisk krig mod corona.” (Rigshospitalet, 2020). Nikolai Kirkby, molekylær-

biolog på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet forklarer, at viden om og diagnosti-

cering af Covid-19 skulle ske pludseligt og indenfor få dage; “Det hele skete over stok og sten. Vi gik 

fra stort set ikke at vide, hvordan man testede for corona til at kunne lave velfungerende test på 

ganske få dage.” (Rigshospitalet, 2020).  

 

I takt med smitteudviklingen ændres Regeringens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering 

af Covid-19 og tilhørende teststrategi. Fra den 11. marts 2020 til den 7. oktober 2020 ændres den 

danske teststrategi op til seks gange, hvor ændringerne overordnet set medfører flere test og mere 
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diagnosticering (Ottosen & Ancher-Jensen, 2021). Disse ændringer og gradvise flere test sætter store 

krav til bioanalytikere og øvrigt personale på de klinisk mikrobiologiske afdelinger, hvor det bliver 

vigtigt at være omstillingsparat; 

 

“Hele vejen igennem har det været lidt sådan, at ”Det du lavede i går, det gør du ikke i dag”. Der 

har været nye måder at gøre tingene på, dels fordi der kommer nye procedurer, dels fordi noget ikke 

længere kan lade sig gøre. Der er nye dagsordner konstant, og jeg vil sige, at det vigtigste arbejds-

værktøj er omstillingsparathed.” - Annette Dreyer, ledende bioanalytiker på Klinisk Mikrobiologisk 

Afdeling på Rigshospitalet (Rigshospitalet, 2020).  

 

Midt i krigen og kaosset med konstante nye dagsordner, analysemetoder og behovet for omstillings-

parathed, opstår følelsen af hjælpsomhed i en tid fyldt med magtesløshed. ”Bioanalytikere er også 

corona-krigere” forklarer ledende overbioanalytiker, Anne Kailow, på Klinisk Mikrobiologiske  

Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital (Nielsen, 2020). Dermed står bioanalytikerne forrest i  

kampen mod Covid-19, hvor de hver dag hjælper og gør en forskel for den enkelte dansker. Omstil-

lingsparathed er et nøgleord for bioanalytikerne, da de ikke ved, hvad morgendagen bringer i henhold 

til analysemetoder, teststrategier og dagsordner.  

 

1.1 Problemfelt og forskningsspørgsmål 
Covid-19 omtales bl.a. som en krise og tillægges adjektiver som foranderlig, ekstrem og kaotisk, 

hvilket forstyrrer og påvirker det daglige arbejde som bioanalytiker på en klinisk mikrobiologisk  

afdeling. Bioanalytikere befinder sig i en kompleks position, hvor deres rolle skifter karakter, og hvor 

de skal navigere i et ekstremt og foranderligt arbejdspres. De skal forholde sig til det pludselige og 

gradvist øgede test- og diagnosticeringsbehov, samt løbende ændre arbejdsgange i henhold til  

Sundhedsstyrelsens og Regeringens konstante udmeldinger af retningslinjer, metoder og teststrategier 

mod bekæmpelsen af Covid-19. For bioanalytikerne udgøres Covid-19 dermed af en pludselig foran-

dring, der er ukontrollerbar, medfører øget arbejdspres, og som medvirker til hyppigt omskiftelige 

omgivelser. På baggrund heraf er det relevant at undersøge, hvordan Covid-19, som en pludselig 

forandring, påvirker bioanalytikere. Formålet med vores speciale er at undersøge, hvordan Covid-19, 

som en pludselig forandring, påvirker bioanalytikere på en klinisk mikrobiologisk afdeling.  

Derudover har vi til formål at bidrage til praksis med redskaber til, hvordan man håndterer medarbej-

dere, der påvirkes af en pludselig forandring og konsekvenserne heraf.  
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Tidligt i vores undersøgelse tegnede der sig et mønster af, at særligt bioanalytikernes faglige identitet 

og motivation for deres arbejde er påvirket af Covid-19, som en pludselig forandring. Deres arbejde 

er blevet anderledes i henhold til opgaver på afdelingen og relationer mellem medarbejdere. Derfor 

undersøger vi følgende forskningsspørgsmål:  

  

Hvordan påvirker en pludselig forandring medarbejderes motivation og faglige identitet? 

 

1.2 Begrebsafklaring  
Herunder præciserer vi nogle kernebegreber for vores speciale, som vi anvender løbende. 

 

1.2.1 Pludselig forandring 
I specialet undersøger vi Covid-19 som en pludselig forandring. Det er en forandring, der opstår 

uventet, er ukontrollerbar og kræver øjeblikkeligt tilpasning, idet forandringen forstyrrer og påvirker 

det daglige arbejde i organisationen. 

 

1.2.2 Motivation 
Vi undersøger, hvordan en pludselig forandring påvirker motivation ud fra Ryan og Decis Self  

Determination Theory. De definerer motivation som; “to be motivated means to be moved to do  

something.” (Ryan & Deci, 2000, s. 54). Individer har forskellige former og grader af motivation, 

hvilket gør motivationsbegrebet komplekst; “people have not only different amounts, but also  

different kinds of motivation.” (Ryan & Deci, 2000, s. 54).  

 

1.2.3 Faglig identitet 
Vi undersøger desuden, hvordan en pludselig forandring påvirker medarbejderes faglige identitet. 

Fagermoen (1997) definerer faglig identitet ud fra, hvordan individet forstår og konceptualiserer, 

hvad det vil sige at være og arbejde som medarbejder i en given organisation. Konceptualiseringen 

udgør medarbejderens ramme for handling i organisationen, hvilket “emerges through a process of 

self-formation in which social interaction and self-reflection are basic processes.” (Fagermoen, 1997, 

s. 435). Tajfel og Turners (1979) Social Identity Theory anvendes til at belyse, hvordan medarbej-

derne skaber deres selvforståelse og opfattelse af faglighed og identitet på arbejdspladsen, og dermed 

konceptualiserer og former deres faglige identitet.  
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1.2.4 Bioanalytiker 
Vores undersøgelse er centraliseret omkring bioanalytikere, som udgør professionelle fagpersoner, 

der diagnosticerer sygdomme i sundhedsvæsenet. De udfører og fortolker mikrobiologiske analyser 

og undersøgelser for borgere og patienter. Deres arbejde foregår på et laboratorium (Danske  

Bioanalytikere, 2009).  

  

1.3 Casebeskrivelse 
Caseorganisationen i vores speciale udgøres af én af de i alt 11 klinisk mikrobiologiske afdelinger, 

der findes i det danske sundhedsvæsen. For at sikre deres anonymitet vil vi referere til afdelingen som 

KMA. En klinisk mikrobiologisk afdeling er en tværgående klinisk orienteret laboratorieafdeling, der 

foretager og udfører diagnostik samt klinisk mikrobiologisk- og infektionshygiejnisk rådgivning 

(OUH, 2020). Afdelingen udfører forskning, rådgivning og diagnostik på hospitaler og til den pri-

mære sundhedstjeneste, som den almene praksis og speciallægepraksis. KMA’s laboratoriedrift har 

seks afsnit:   

 

 

Model nr. 1: KMA’s funktioner                          

 

Bioanalytikere, molekylærbiologer, sekretærer, læger, hygiejnesygeplejersker og laboratorie- 

assistenter udgør KMA’s i alt 130 medarbejdere. Heraf er 30 nyansatte og ansat som følge af Covid-

19. De nyansatte udgør primært bioanalytikere og laboratorieassistenter. Foruden medarbejderstaben, 

er afdelingens produktion også støt stigende. 420.000 prøver blev modtaget i 2018 til undersøgelse. I 

forbindelse med Covid-19 modtager KMA derudover ca. 500.000 prøver om året til diagnosticering 

af Covid-19. 
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1.4 Motivation for valg af case 
Vi har valgt KMA som case til at undersøge vores forskningsspørgsmål, idet bioanalytikerne på KMA 

kan ses som et eksempel på, hvordan medarbejdere, der står i forreste række under en pludselig for-

andring, og skal navigere i et foranderligt og ekstremt miljø, påvirkes heraf. Resultaterne for måden 

bioanalytikernes motivation og faglige identitet påvirkes under Covid-19, kan anvendes i forbindelse 

med håndtering af andre medarbejdere, der står forrest i pludselige forandringer, hvor betingelserne, 

som vi beskriver senere, er til stede. Herved anvender vi denne case til at besvare vores forsknings-

spørgsmål samt udlede praktiske implikationer for håndtering af medarbejdere, der står i forreste 

række, under en pludselig forandring. Vi undersøger Covid-19, som en pludselig forandring, på 

KMA, fra den indtræffer i begyndelsen af 2020 til starten af 2021, hvor vi indsamler vores empiri. 

 

1.5 Afgrænsning 
Motivation og faglig identitet kan studeres på mange måder, hvor vi i dette speciale har valgt at  

undersøge, hvordan en pludselig forandring påvirker medarbejderes motivation og faglige identitet. 

Vi har foretaget nogle afgrænsninger relateret til vores problemfelt, hvilket er beskrevet nedenfor. 

 

Vi afgrænser os til at undersøge medarbejdere udelukkende fra én klinisk mikrobiologisk afdeling i 

det danske sundhedsvæsen. Da KMA består af flere forskellige faggrupper og ledelsesniveauer, har 

vi yderligere valgt at afgrænse os til én faggruppe, nemlig bioanalytikere uden ledelsesansvar. Dette 

gør det muligt for os at holde empiriske mønstre og faktorer på et konstant niveau. Øvrige faggrupper 

og ledelse har andre fagligheder, og kan derfor tænkes at have en anden faglig identitet og tilhørende 

motiverende faktorer, hvorfor vi har valgt at afgrænse os. I vores empiri er ledelsen på KMA  

repræsenteret med synspunkter, men udgør og inkluderes ikke i specialets problemfelt og under- 

søgelse.  

 

Desuden afgrænser vi os fra at belyse de tekniske og sundhedsfaglige analyser af, hvad Covid-19 er, 

og hvilke øvrige påvirkninger og konsekvenser Covid-19 har medført for medarbejdere og det danske 

samfund. Vi anvender udelukkende Covid-19 som en case til at undersøge en pludselig forandrings 

påvirkning på motivation og faglig identitet.  
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1.6 Struktur for specialet  
I ovenstående har vi præsenteret vores problemfelt, forskningsspørgsmål og tilhørende case- 

beskrivelse. I det følgende vil vi præsentere specialets struktur. 

 

Indledning, teoretisk fundament, metode, empiriske fund, teoretisk analyse af empiriske fund,  

diskussion og konklusion udgør specialets syv sektioner. Hver sektion udfoldes af en række afsnit, 

struktureret i underoverskrifter.  

Model nr. 2: Struktur for specialet  

 

I indledningen har vi givet en introduktion til vores undersøgelse og formålet hermed. 

 

I sektionen om specialets teoretiske fundament præsenteres først et overblik over eksisterende forsk-

ning og litteratur om organisatoriske forandringer for at vise, hvordan vores undersøgelse placerer sig 

i relation hertil. Dernæst præsenteres vores udvalgte teorier indenfor motivation, faglig identitet og 

meningsskabelse.  

  

Metodesektionen indeholder vores videnskabsteoretiske ståsted og vores metodiske tilgang til vores 

undersøgelse. Herunder præsenteres vores forsknings- og undersøgelsesdesign, dataanalyse og hvilke 

overvejelser omkring til- og fravalg, vi har gjort os undervejs. Afslutningsvis reflekterer vi over rollen 

som forskere og specialets kvalitetskriterier. 

  

Den efterfølgende sektion, empiriske fund, vil indeholde en præsentation af specialets datamateriale. 

Sektionen opdeles i fire dele, hvor vi først præsenterer den pludselige forandring og oplevelserne 

hertil. Dernæst præsenteres hvordan medarbejderes motivation er påvirket af den pludselige foran-

dring. Tredje del omhandler medarbejderes faglige identitet, og hvordan denne er påvirket af den 

pludselige forandring. I fjerde del demonstrerer vi, hvordan motivation og faglig identitet gensidigt 

påvirker hinanden. 

 

I sektionen teoretisk analyse af empiriske fund holder vi vores empiri op mod de udvalgte teorier. 

Herved undersøger vi teoretisk, hvordan bioanalytikeres faglige identitet og motivation påvirkes af 
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Covid-19, som en pludselig forandring, og hvorfor de påvirkes, som de gør. I slutningen af denne 

sektion besvarer vi vores forskningsspørgsmål.  

 

I diskussionen diskuteres specialets anvendelse i praksis og vores bidrag til litteraturen. Vi reflekterer 

også over metodiske valg, og vi forholder os til, hvad andre metodiske valg havde betydet for  

specialet. Derudover reflekterer vi kritisk over fænomenerne motivation og faglig identitet og  

forholder os til hvilke videre undersøgelser, vores speciale lægger op til.  

  

I konklusionen af specialet konkluderer vi på undersøgelsens resultater ud fra vores forsknings-

spørgsmål og opsummerer de praktiske implikationer herved.  

 

2. Teoretisk fundament 
I denne sektion vil vi præsentere det teoretiske fundament, som vi bruger til at undersøge vores  

empiriske fund. Vi giver først et overblik over eksisterende litteratur på området, hvorefter vi beskri-

ver hvilke teorier, vi benytter i vores undersøgelse samt årsagen til, at vi har valgt disse.  

 

2.1 Eksisterende litteratur  
Der eksisterer en lang række teorier og videnskabelige artikler om organisatoriske forandringer og 

deres betydning for organisationens medlemmer. Der er en skelnen mellem planlagte og emergerende 

forandringer. Inden for perspektivet om planlagte forandringer er Kotter og Lewin de to primære 

teoretikere. De definerer begge en fasemodel, hvormed man skal gennemgå hhv. otte og tre faser for 

at gennemføre en vellykket forandring (Kotter, 1996) (Lewin, 1947). De deler således opfattelsen af, 

at man kan planlægge og styre en forandring. Covid-19 er en pludselig og uventet forandring, hvorved 

det ikke har været muligt at planlægge og styre denne. Det emergerende perspektiv på forandringer 

beskriver Tsoukas og Chia (2002) som et processuelt perspektiv, hvor den løbende tilpasning af men-

neskets handlinger udgør forandringen. Covid-19, som forandring, kan dermed ikke anskues ud fra 

litteraturen inden for det emergerende perspektiv på forandringer, idet bioanalytikernes adfærd på 

KMA ikke har ændret sig som følge af en løbende tilpasning.  

 

Covid-19, som forandring, kan i højere grad teoretiseres ud fra begrebet pludselig forandring, som på 

engelsk kan oversættes til ‘rapid change’ eller ‘sudden change’. Ud fra en søgning på databaserne 
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Ebsco og Google Scholar kommer der en række resultater af generel karakter, der beskriver forhold 

omkring en pludselig forandring. Artiklerne beskriver primært organisationens og ledelsens rolle, og 

hvad der er ‘best practice’ ift., hvordan man som leder skal reagere (Recardo, 2000) og håndtere den 

pludselige forandring (Heckelman, 2017) (Todd, 1999), for at bringe organisationen sikkert igennem. 

Derudover kommer der mange resultater omkring pludselige forandringer, der opstår af innovation 

eller af ny teknologi. Covid-19, som en pludselig forandring, opstår som resultat af samfundsmæssige 

forhold, hvorved den adskiller sig herfra.  

 

Vi ser flere resultater omkring effekten af finanskrisen i 2008, som en pludselig forandring. Her kan 

der i højere grad drages paralleller til Covid-19, idet finanskrisen også er en pludselig og uventet 

forandring, som organisationerne ikke kan kontrollere. Der findes flere forskningsartikler, der beskri-

ver finanskrisens påvirkning på medarbejderes motivation. En af artiklerne har gennem et  

eksperiment undersøgt, hvilke incitamentsstrukturer i arbejdet, der fordrer højest motivation under en 

pludselig forandring (Závadský, Hitka & Potkány, 2015). Andre forskere har undersøgt motivation 

ud fra et spørgeskema for at vurdere, i hvilken grad medarbejdere er motiveret som resultat af den 

finansielle krise (Markovits, Boer & van Dick, 2014). Undersøgelserne bygger på hhv. et eksperiment 

og et spørgeskema. De undersøger derfor ikke den enkelte medarbejders forståelse af den pludselige 

forandring, hvormed vi ser, at vores undersøgelse kan bidrage med et medarbejderperspektiv til den 

allerede eksisterende litteratur omkring pludselige forandringers påvirkning på motivation.  

 

Omkring eksisterende litteratur om pludselige forandringers påvirkning på identitet, har vi fundet 

frem til en række forskningsartikler om, hvordan en organisations image spiller sammen med medar-

bejderes organisatoriske og faglige identitet (Gioia, Schultz & Corley, 2000) (Dutton & Dukerich, 

1991). Dette vedrører, hvordan eksterne opfattelser påvirker medarbejderes organisatoriske og faglige 

identitet. Andet litteratur beskriver også, hvordan identifikation med en organisation påvirkes af ude-

frakommende forandringer i omgivelserne (Kim, Song & Lee, 2013). Fælles for artiklerne er, at der 

udelukkende tages udgangspunkt i eksterne faktorers påvirkning på medarbejderes faglige identitet 

og identifikation. Med vores speciale kan vi bidrage til dette felt ved at undersøge eksterne  

påvirkningers betydning på interne forhold i en organisation, som dernæst har en påvirkning på med-

arbejderes identifikation og faglige identitet.  
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Covid-19 er fortsat en ny situation, hvorfor der endnu ikke er udgivet mange forskningsartikler om 

emnet. Carnevale og Hatak (2020) har udgivet en artikel med titlen; “Employee adjustment and well-

being in the era of COVID-19: Implications for human resource management”, hvor de beskriver 

flere områder inden for HRM, der er påvirket af Covid-19 som forandring. Artiklen konkluderer, at 

alle områder kræver yderligere forskning. Vores speciale kan ydermere ses som et bidrag hertil.  

 

Samlet set ser vi mulighed for at bidrage til eksisterende litteratur om pludselige forandringers  

påvirkning på motivation og faglig identitet ved at udføre en individbaseret undersøgelse. I  

undersøgelsen vil vi tage udgangspunkt i medarbejderes forståelser og oplevelser samt fokusere på, 

hvordan interne organisatoriske forhold påvirker medarbejderes motivation og faglige identitet.  

 

2.2 Udvalgte teorier 
For at undersøge hvordan individet i organisationen påvirkes af den pludselige forandring, tager vi 

udgangspunkt i teorier inden for motivation, identitet og meningsskabelse.   

 

2.2.1 Motivation 
Vi anvender Ryan og Decis Self Determination Theory i undersøgelsen af motivation, idet deres  

motivationsteori udfolder motivationsbegrebet på et kontinuum mellem amotivation og indre  

motivation (Ryan & Deci, 2000).  

 

Ryan og Deci beskriver motivation som det at være drevet til at gøre noget (Ryan & Deci, 2000). De 

skelner overordnet mellem indre og ydre motivation, hvor indre motivation omhandler at gøre noget 

for interessens og fornøjelsens skyld i sig selv, hvormed belønningen ligger i aktiviteten alene (Ryan 

& Deci, 2000). Ydre motivation omhandler, at individet gør noget, fordi det leder til et separat udfald, 

der er ønskværdigt, hvormed belønningen er ekstern og uden for aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). I 

vores undersøgelse tager vi udgangspunkt i lønnede bioanalytikere, hvorfor belønningen for dem ikke 

udelukkende findes i aktiviteterne og opgaverne i deres arbejde. Ifølge Self Determination Theory 

kan adfærd, der oprindeligt er blevet foranlediget af eksterne faktorer, per definition ikke være indre 

motiveret (Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010). Vi inddrager derfor ikke indre motivation i 

vores undersøgelse, men udfolder og nuancerer begrebet ydre motivation.  
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Self Determination Theory består af i alt seks subteorier, hvoraf vi inddrager Organismic Integration 

Theory (OIT) og Basic Psychological Needs Theory (BPNT) i vores undersøgelse. Teorierne uddyber 

ydre motivation og forklarer hvilke faktorer, der understøtter ydre motivation.  

 

2.2.1.1 Organismic Integration theory (OIT) 

Denne subteori klarlægger de forskellige reguleringsformer for motivation. OIT er opstillet som en 

taksonomi, hvor den menneskelige motivation spænder fra amotivation til indre motivation. En regu-

leringsform skal forstås som noget, der regulerer vores adfærd til at gøre noget. Det er det, der primært 

driver mennesket til at udføre den pågældende aktivitet.  

 

 

Model nr. 3: Reguleringsformer  

  

Til venstre er amotivation, som refererer til en manglende intention for at handle. Dette forekommer, 

når en person ikke finder en aktivitet værdifuld, ikke føler sig kompetent til at udføre den eller ikke 

tror på, at aktiviteten vil medføre det ønskede udbytte (Ryan & Deci, 2000). Til højre herfor er ekstern 

regulering, som er den reguleringsform inden for ydre motivation, der har lavest grad af autonomi 

(Ryan & Deci, 2000). Mennesket er her motiveret for at opnå en belønning eller undgå en straf, og 

handler udelukkende for at overholde eksterne krav (Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010).  

Dernæst er introjektion, der antager, at mennesket er motiveret af en given aktivitet for egen stolthed 

og selvværd eller for at undgå en følelse af skyld og skam (Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010). 

Den næste form for ydre motivation er identifikation, hvor mennesket forstår og værdsætter den 
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personlige værdi af en given aktivitet, og som resultat heraf oplever en grad af frihed i udførelsen af 

aktiviteten. Den sidste form for ydre motivation er integration, som er den reguleringsform inden for 

ydre motivation, der har højest grad af autonomi. Integration opleves, når reguleringerne for adfærd 

er fuldt assimileret ind i selvet. Det sker gennem selvrefleksion og ved at skabe kongruens mellem 

reguleringer og ens egne værdier og behov. (Ryan & Deci, 2000). Længst til højre er indre motivation, 

der er en fuldstændig selvbestemt og autonom aktivitet (Ryan & Deci, 2000).  

  

De forskellige reguleringsformer skal ikke ses som en lineær proces, hvor mennesket starter ved  

amotivation og slutter ved indre motivation. Man kan forholde sig til en given adfærd ud fra enhver 

reguleringsform til at starte med, og ligeledes kan dette udvikle sig til enhver anden reguleringsform, 

hvis noget ændres (Ryan & Deci, 2000). I de reguleringsformer for ydre motivation, hvor der er højere 

grad af autonomi, vil der opstå bedre performance, højere engagement, mere kvalitet i læringen og 

bedre psykologisk velvære (Ryan & Deci, 2000).  

 

2.2.1.2 Basic Psychological Needs Theory (BPNT) 

Denne subteori har fokus på tre basale psykologiske behov; autonomi, kompetence og tilhørsforhold 

(Ryan & Deci, 2000). Behovet for autonomi refererer til følelsen af psykologisk frihed, og det  

opfyldes ved, at individet føler ejerskab over egen adfærd, og adfærden bunder i egne værdier og 

interesser (Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010). Behovet for kompetence refererer til oplevel-

sen af, at føle sig i stand til at udføre en aktivitet samt opnå resultater herved (Vansteenkiste, Niemiec 

& Soenens, 2010). Behovet for tilhørsforhold refererer til oplevelsen af gensidig omsorg mellem 

individet selv og en person eller en gruppe (Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010). Aktiviteter, 

der tilfredsstiller de tre basale psykologiske behov, fremmer de autonome reguleringsformer for ydre 

motivation samt understøtter den indre motivation (Deci & Ryan, 2014). Idet de autonome former for 

ydre motivation er forbundet med bedre personlig oplevelse samt bedre udfald, er det fordelagtigt at 

tilstræbe disse ved at øge tilfredsstillelsen af de tre basale psykologiske behov.  

 

Mennesker har som udgangspunkt ikke en iboende interesse for ydre reguleret aktiviteter, og derfor 

skal det eksternt motiveres. Den primære årsag til at mennesket er villig til at udføre aktiviteten er, at 

det værdsættes af andre, som individet føler, eller ønsker at føle sig forbundet til (Ryan & Deci, 2000). 

Udgangspunktet, for at fremme internalisering af en given adfærd, er dermed at skabe en følelse af 

tilhørsforhold og forbundethed til en person, gruppe eller kultur (Ryan & Deci, 2000). For at opfylde 
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behovet for kompetence, skal individet forstå det eksternt givne mål samt føle, at det har de rette 

kompetencer til at lykkedes med det (Ryan & Deci, 2000). Behovene for tilhørsforhold og  

kompetence kan godt være opfyldt, uden individet oplever selvbestemmelse, hvorfor det også er  

vigtigt at fremme følelsen af autonomi for at opnå yderligere internalisering af en given adfærd (Ryan 

& Deci, 2000).  

 

Vi anvender Ryan og Decis motivationsteori til at undersøge, i hvor høj grad de tre basale  

psykologiske behov er tilfredsstillet, og derudfra udlede, hvilken reguleringsform for ydre motivation 

bioanalytikerne oplever under Covid-19. 

 

2.2.2 Identitet 
Til at undersøge fænomenet identitet, anvender vi Tajfel og Turners (1979) Social Identity Theory 

(SIT), der forklarer adfærd mellem grupper, gruppekonflikter samt grupperelationer. Dette perspektiv 

på identitet kan understøtte undersøgelsen af Ryan og Decis begreb tilhørsforhold, idet Tajfel og 

Turners identitetsforståelse bygger på individers fornemmelse af, hvem de er sammenlignet med  

andre. Gennem medlemskab af en eller flere grupper får individer et billede af, hvem de er, og dette 

selvbillede er i høj grad et udtryk for deres tilhørsforhold til grupper, hvorigennem de bl.a. opbygger 

stolthed og selvværd (Hogg & Terry, 2000).  

 

Tajfel og Turner (1979) beskriver, at grupper udelukkende eksisterer i kraft af tilstedeværelsen af 

andre grupper. Hertil vil der ofte dannes ind- og udgrupper, hvor gruppemedlemmerne har en tendens 

til at favorisere egne værdier og normer, mens andre gruppers værdier og normer vurderes negativt. 

Som konsekvens heraf bliver andre grupper ofte tilskrevet negative egenskaber og bliver stereotypi-

ficeret (Tajfel & Turner, 1979).  

 

Der er tre mentale processer i Social Identity Theory, hvorved individer evaluerer andre som værende 

enten ind- eller udgruppe; social kategorisering, social identifikation og social sammenligning (Tajfel 

& Turner, 1979). Ved social kategorisering ordnes og simplificeres de sociale omgivelser og  

individet selv gennem segmentering og kategorisering for at få en forståelse heraf samt placere sig 

selv i den komplekse virkelighed (Tajfel & Turner, 1979). I social identifikation adopterer individet 

identiteten fra den eller de grupper, som individet i processen før, har identificeret sig selv som  

værende en del af (Tajfel & Turner, 1979). Efter individet har kategoriseret sig selv som værende en 
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del af en gruppe samt identificeret sig med de gældende normer heri, foregår den sidste proces, social 

sammenligning. Her sammenligner individet sin egen gruppe med andre grupper, og for at have et 

positivt selvbillede fremstår egen gruppe ofte favorabel i sammenligning med de andre (Tajfel & 

Turner, 1979). 

 

Den sociale identitet og selvbillede skabes samlet set ud fra, hvilken gruppe individet tilhører (Tajfel 

& Turner, 1979). Evalueringen af individets egen gruppe, og dermed dets egen sociale identitet,  

foregår gennem sammenligning med andre grupper og deres egenskaber samt værdier. Individet vil 

herigennem bestræbe sig på at bibeholde en positiv social identitet ved at foretage favorable sammen-

ligninger med de andre grupper (Tajfel & Turner, 1979). Hvis individet ikke føler, at den sociale 

identitet er tilfredsstillende, vil vedkommende forsøge at ændre dette. Det kan enten foregå ved at 

skifte til en anden gruppe, også kaldet social mobility, eller ved at differentiere den nuværende gruppe 

mere positivt gennem sammenligning, også kaldet social change (Tajfel & Turner, 1979).  

 

I specialet tager vi udgangspunkt i Fagermoens (1997) definition på faglig identitet, hvor det er  

individets konceptualisering og forståelse af, hvad det vil sige at være medarbejder i en given  

organisation, der udgør den faglige identitet. Vi anvender begreberne fra Tajfel og Turners Social 

Identity Theory; social kategorisering, social identifikation og social sammenligning til at undersøge, 

hvilken selvforståelse, medarbejderne skaber under Covid-19, og hvordan denne relaterer sig til deres 

faglige identitet, som de beskriver værende til stede før Covid-19.  

 

2.2.3 Meningsskabelse 
En central pointe i Ryan & Decis Basic Psychological Needs Theory er, at for at en ydre regulering 

kan blive fuldt internaliseret og autonom, er mennesket nødt til at forstå meningen, betydningen og 

værdien. Det er netop meningen bag, der bliver internaliseret og integreret og understøtter behovet 

for kompetence, tilhørsforhold og autonomi (Ryan & Deci, 2000). For at undersøge hvilken mening 

bioanalytikerne internaliserer og integrerer, inddrages Karl Weicks teori om meningsskabelse.  

 

Karl Weicks teori om meningsskabelse forholder sig til det relationelle sammenspil, der udspiller sig 

mellem individer i organisationer. Weick skriver sig dermed ind i et processuelt perspektiv, der anser 

organisationer som værende i konstant bevægelse, hvor nye mønstre af relationer genskabes og  

skabes. Frem for organisation, peger Weick på organisering, hvor fokus rettes mod de relationer, der 
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findes i organisationer, og som er årsag til de processuelle forandringer, der kontinuerligt opstår i 

organisationen (Hammer & Høpner, 2018, s. 37).  

 

Organisering og meningsskabelse er forbundet idet; ”A central theme in both organizing and sense-

making is that people organize to make sense of equivocal inputs and enact this sense back into the 

world to make that world more orderly.” (Weick et al., 2005, s. 410). Ved uventede hændelser, hvor 

kendte organiserede rutiner ikke længere kan benyttes og bliver uorganiseret, vil individer prøve at 

skabe en mulig forståelse og mening af, hvad der foregår. Den mulige mening vil normalisere det 

uventede og den afbrydelse, der er opstået, for at genoprette eller skabe nye rutiner, der gør det videre 

arbejde i organisationen for individet muligt (Weick et al., 2005). I denne proces kobler individet 

begivenheder til en forståelsesramme, for derved at skabe mening om denne og opnå orden for efter-

følgende at handle mening ud. Meningsskabelse er derfor en løbende proces, hvor individet konstant 

udøver “a search for contexts within which small details fit together and make sense” (Weick, 1995, 

s. 133). 

  

Mere detaljeret skal meningsskabelsesprocessen forstås som: “a process that is grounded in identity 

construction, retrospective, enactive of sensible environments, social, ongoing, focused on and by 

extracted cues, and driven by plausibility rather than accuracy.” (Weick, 1995, s. 17). Dermed  

opstiller Weick syv elementer for meningsskabelse, der forekommer i forskellige grader i den  

meningsskabende proces. De skal opfattes som gennemgående elementer for meningsskabelse, frem 

for en lineær proces. (Hammer & Høpner, 2018, s. 93). I det følgende vil de syv elementer gennemgås 

for at synliggøre anvendelsen af Weicks begrebsapparat til den teoretiske analyse af vores empiriske 

fund. 

  

2.2.3.1 Identitet 

Skabelse af mening starter med og er afhængig af meningsskaberen selv. Meningsskabelse opstår og 

udløses i situationer, hvor individet ikke kan bekræfte selvet (Weick, 1995, s. 23). For at opnå et selv, 

der giver mening i situationen, vil individet kontinuerligt redefinere sin identitet. Identiteten konstru-

eres dermed i situationen, hvor individet søger svar på: “what implications do these events have for 

who I will be? (Weick, 1995, s. 23). I forskellige situationer, og på tværs af forskellige tidspunkter, 

vil individet konstruere forskellige identiteter og skabe mening ud fra denne identitet. Dette betyder, 

at meningsskabelse ikke er statisk, og individet vil opfatte verden ud fra den identitet, det konstruerer 
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og træder ind i (Hammer & Høpner, 2018, s. 98). Samtidig vil individet opfatte sig selv ud fra, hvor-

dan det opfatter verden; “Whenever I define self, I define ‘it’, but to define it is also to define self.” 

(Weick, 1995, s. 20). Der er en kausal sammenhæng mellem opfattelse af sig selv og verden, hvormed 

måden individet opfatter verden på, både påvirker og påvirkes af, hvordan individet opfatter sig selv.  

 

2.2.3.2 Retrospektivt 

Individet skaber mening retrospektivt, hvilket henviser til, at individet skaber mening om en hændelse 

eller handling, efter den er hændt; “. . .people can know what they are doing only after they have done 

it.” (Weick, 1995, s. 24). Videre beskriver Weick; “an action can become an object of attention only 

after it has occurred.” (Weick, 1995, s. 26). Individet konstruerer fortidens hændelser i lyset af  

nutidens handlinger, hvilket bevirker, at meningsskabelsen af fortiden ændres, når nye erfaringer  

opnås, hvorved individet løbende vil skabe ny mening om fortiden. Samtidig skaber individet mening 

om nutidige hændelser ud fra fortidens erfaringer (Hammer & Høpner, 2018, s. 101). Herved er  

fortiden både påvirket af og påvirker nutiden. 

   

2.2.3.3 Enactment 

Weick argumenterer for, at individet handler mening ud. Enactment dækker over, hvordan mennesker 

konstruerer og producerer omgivelser gennem handling. Meningsskabelse danner således handling, 

men handlingen har også afgørende betydning for skabelse af mening: “(...) in organizational life, 

people often produce part of the environment they face.” (Weick, 1995, s. 30). Dette betyder, at om-

givelsernes muligheder og begrænsninger delvist konstrueres af individets egne handlinger (Hammer 

& Høpner, 2018, s. 113). 

  

2.2.3.4 Social 

Meningsskabelse sker under tilstedeværelse af andre individer, og processen kan ikke isoleres i  

individet, hvorfor den kan anses som både en individuel og social proces: “sensemaking is never 

solitary because what a person does internally is contingent on others.” (Weick, 1995, s. 40).  

Meningsskabelsen opstår i en kontinuerlig proces af overvejelser omkring hvem, meningen skal deles 

med og accepteres af i en social kontekst. Meningen bliver endvidere vedligeholdt gennem social 

interaktion og gensidigt betingede handlinger (Weick, 1995, s. 39). 
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2.2.3.5 Ongoing 

Der er hverken en start eller en ende på meningsskabelse. Individer vil altid handle og skabe mening 

i dynamiske omgivelser, hvilket gør meningsskabelse til en kontinuerlig proces (Weick, 1995, s. 43).  

 

2.2.3.6 Cues 

Meningsskabelse sker ved udvælgelse af cues i konteksten, som individet fokuserer på og skaber 

mening ud fra; “Extracted cues are simple, familiar structures that are seeds from which people  

develop a larger sense of what may be occurring.” (Weick, 1995, s. 50). Det er ikke muligt at fokusere 

og håndtere al information i en kontekst, hvorfor individet må udvælge og fortolke disse cues i en 

forståelsesramme, også kaldet frame. Ved at rette fokus på de udvalgte cues og relatere dem i  

forståelsesrammen, vil mening dermed skabes (Weick, 1995, s. 50). En selvopfyldende profeti kan 

endvidere opstå, når individet udelukkende retter opmærksomhed på cues, der bekræfter den  

eksisterende forståelse af en given begivenhed eller situation (Hammer & Høpner, 2018, s. 104). 

  

2.2.3.7 Plausibel 

En endegyldig sandhed eller den ’korrekte mening’ er ikke muligt at skabe. I stedet kan der skabes 

mange mulige meninger; “Sensemaking is about plausibility, coherence and resonableness. Sense-

making is about accounts that are socially acceptable and credible.” (Weick, 1995, s. 61). Formålet 

for individet er at opleve tilstrækkelig forståelse i en given situation (Hammer & Høpner, 2018, s. 

111). 

 

Vi anvender Weicks teori om meningsskabelse til at undersøge, hvad der ligger til grund for måden, 

hvorpå bioanalytikernes motivation og faglige identitet påvirkes af Covid-19, som en pludselig  

forandring. Herved kan vi udlede nogle bagvedliggende faktorer, som spiller ind på, hvordan en  

pludselig forandring påvirker hhv. motivation, faglig identitet og forholdet mellem de to.  

 

3. Metode 
I denne sektion præsenterer og reflekterer vi over vores metodiske valg i undersøgelsen. Først  

præsenterer vi vores videnskabsteoretiske ståsted, som er gennemgående for specialet. Dernæst  

præsenterer vi vores tilgang til undersøgelsen, hvorunder vi kommer ind på induktion og abduktion, 

grounded theory og specialet som en iterativ proces. Herefter præsenterer vi vores dataindsamling og 
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dataanalyse. Slutteligt reflekterer vi over vores rolle som forskere samt forholder os til gældende 

kvalitetskriterier for kvalitativ forskning.  

 

3.1 Videnskabsteori  
I nedenstående afsnit introduceres socialkonstruktivismen som specialets videnskabsteoretiske stå-

sted samt vores begrundelse og refleksioner hertil. Konsekvenserne ved vores ståsted ligger til grund 

for specialets teoretiske og metodiske valg, vores analyse samt tilgangen til vores undersøgelse.  

Slutteligt forholder vi os til, hvordan de udvalgte teorier spiller sammen med socialkonstruktivismen. 

 

3.1.1 Socialkonstruktivismen 
Det socialkonstruktivistiske paradigme ses som grundlaget for vores undersøgelse, hvor vi anser  

organisationer som processuelle og organiske. Dette synspunkt står i kontrast til realismen og positi-

vismen, der anser verden mekanisk og strukturelt (Egholm, 2014, s. 71). I socialkonstruktivismen er 

individet og fænomener resultater af konteksten, og de defineres og undersøges gennem sociale  

konstruktioner og relationer. Vi tager udgangspunkt i denne forståelse og ser i dette speciale  

forandring, motivation og faglig identitet som socialt konstruerede fænomener, hvor individer skaber 

mening, reagerer og påvirker processerne heri.  

 

Erkendelsen af verden og hvordan genstandsfeltet undersøges udgør det epistemologiske standpunkt 

(Egholm, 2014, s. 28). Virkeligheden er i socialkonstruktivismen et socialt konstrueret fænomen, som 

”. . . kun kan studeres via den mening, betragteren tilskriver dem.” (Egholm, 2014, s. 26). Viden er 

derfor foranderlig og afhængig af konteksten. Dette betyder, at viden om et givent fænomen  

konstrueres i den kontekst, fænomenet undersøges. Erkendelsesinteressen er, at virkeligheden består 

og beror på subjektive og individuelle meninger og oplevelser i et gensidigt socialt sammenspil, der 

er samlet om fortolkningen af et givent fænomen (Darmer et. al, 2010, s. 46). Dette betyder, at sociale 

fænomener og virkeligheder ikke eksisterer uafhængigt, men eksisterer gennem vores erkendelse af 

dem, hvorfor sociale begreber kommer til live gennem erkendelsen (Egholm, 2014, s. 148). 

 

Erkendelsesinteressen har også betydning for sandhedsbegrebet i socialkonstruktivismen, hvor sand-

hed vurderes gennem kohærensteorien. Et udsagn opfattes som sandt, hvis det synes at stemme 

overens med systemet af fortolkningsudsagn (Egholm, 2014, s. 237). Der skabes dermed ikke en 

endegyldig sandhed, hvilket stemmer overens med vores tilgang til undersøgelsen. Formålet med 
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dette speciale er ikke at skabe lovmæssigheder eller finde en generaliseret sandhed omkring  

motivation og faglig identitet og påvirkningen af disse. Formålet er i stedet at undersøge fænomenerne 

i en given kontekst.  

 

Det ontologiske standpunkt i socialkonstruktivismen er konstruktivistisk og antager, at viden ikke 

kan være værdifri. Som forsker er vi derfor ikke neutrale, men er medskabere af den viden, vi opnår 

i undersøgelsen, idet vi bevæger os på et kontinuum over mod metodisk subjektivitet. Det er ikke 

muligt som forskere at adskille os fra konteksten og fra fænomenerne, vi undersøger (Egholm, 2014, 

148). Vi anerkender derfor, at den genererede viden i specialet er påvirket og formet af vores egen 

opfattelse af virkeligheden.  

 

I socialkonstruktivismen betragtes mennesket ”som repræsentant for et overordnet kollektiv, der de-

fineres gennem diskurser og sociale konstruktioner.” (Egholm, 2014, s. 149). Menneskesynet i  

socialkonstruktivismen betragter endvidere både mennesket som havende individuelle karakteristika, 

og som repræsenteret i et overordnet socialt kollektiv. Med udgangspunkt i dette menneskesyn, bliver 

det muligt i vores undersøgelse at undersøge den individuelle og de fælles virkeligheder hos  

medarbejdere, der konstrueres i et gensidig socialt sammenspil. Dette bliver muligt gennem  

medarbejdernes fortællinger i interviewsituationen, hvor fortællingerne er konstrueret i den sociale  

interaktion mellem os som forskere og medarbejderen selv. Disse fortællinger repræsenterer og  

konstruerer medarbejdernes virkelighedsopfattelse af dem selv, deres omgivelser og konteksten 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 39) (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 27). 

 

Når vi påtager os en socialkonstruktivistisk tilgang, antager vi, at virkelighed konstant er under kon-

struktion. Dette betyder, for vores speciale, at når vi undersøger en pludselig forandrings påvirkning 

på medarbejderes motivation og faglige identitet, konstrueres fænomenerne konstant gennem sociale 

interaktioner i konteksten. Vores undersøgelse er dermed et øjebliksbillede af den eksisterende  

konstruktion. Dette ser vi som et vilkår for at anvende socialkonstruktivismen.  

 

3.1.2 De udvalgte teoriers videnskabsteoretiske ståsted  
I det følgende vil vi forholde os til, hvilke videnskabsteoretiske ståsteder de udvalgte teorier tager 

udgangspunkt i, og hvordan de hænger sammen med socialkonstruktivismen. Herudover vil vi  

forholde os til, hvilke implikationer det har for vores anvendelse af dem.  
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Karl Weicks teori om meningsskabelse placerer sig inden for den socialkonstruktivistiske tradition. 

Den meningsskabende proces finder sted gennem interaktioner og relationer i den sociale kontekst 

(Hammer & Høpner, 2018, s. 37). Weick fokuserer derfor, ligesom socialkonstruktivismen, på den 

sociale kontekst. I socialkonstruktivismen er virkeligheden et socialt konstrueret fænomen, der  

eksisterer gennem erkendelsen af den. Dette er også gældende for meningsskabelse, hvor mening kun 

eksisterer for det individ, der har skabt meningen (Weick et al., 2005). Ydermere er formålet med den 

meningsskabende proces ikke at finde frem til endegyldige sandheder, men at genoprette en tilstræk-

kelig tilfredsstillende mening i en given situation, der reducerer kompleksitet og tvetydighed  

(Hammer & Høpner, 2018, s. 111). Dette sandhedsbegreb stemmer overens med kohærensteorien, 

som er gældende for socialkonstruktivismen.  

 

Tajfel og Turners Social Identity Theory placerer sig ligeledes inden for den socialkonstruktivistiske 

tradition, idet den sociale identitet konstrueres ud fra individers opfattelse af, hvem de er, sammen-

lignet med andre. Individer konstruerer hermed deres identitet i sammenligning til andre, hvoraf  

opfattelsen af dem selv udgøres af, hvilke elementer de vægter i sammenligningen. Der er herved 

ikke en ‘sand’ identitet, men individer vil forme den afhængigt af, hvad de tillægger værdi, og hvilken 

mening de konstruerer om deres egen og de andre grupper.  

 

Ryan og Decis motivationsteori, Self Determination Theory bygger på realistiske antagelser, hvormed 

vi med vores socialkonstruktivistiske perspektiv skal være særligt opmærksomme på, hvordan vi  

anvender teorien. De realistiske antagelser kommer til udtryk, idet teorien har en antagelse om, at 

mennesket har nogle medfødte behov, der er universelle, og som skal tilfredsstilles for at kunne  

opleve autonome reguleringsformer. De antager dermed, at der er nogle underliggende mekanismer i 

mennesket, der er styrende for dem, hvilket er karakteristika for det realistiske perspektiv (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010, s. 19).  

 

I vores undersøgelse bygger vores antagelser om verden og mennesker på det socialkonstruktivistiske 

perspektiv. Vi antager derfor, at mennesker ikke har universelle behov, men behov, der er bestemt af 

den kultur og kontekst, de befinder sig i. Ryan og Deci opstiller en sandhed om menneskets natur, 

som ikke stemmer overens med det socialkonstruktivistiske perspektiv. Derfor konflikter Ryan og 

Decis teori umiddelbart med vores socialkonstruktivistiske ståsted, men i vores anvendelse af teorien 

anvender vi den mere socialkonstruktivistisk. Vi tager udgangspunkt i, hvordan medarbejdere oplever 
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tilfredsstillelsen af de tre behov ud fra deres meningsskabende proces. Derved antager vi, at  

opfyldelsen af behovene bygger på medarbejderes individuelle og fælles mening og konstruktion 

herom. I vores undersøgelse er der dermed ikke universelle kriterier for, om de tre behov er opfyldt, 

men det afhænger af, hvilken mening medarbejderne konstruerer. Herved anvender vi teorien inden 

for den socialkonstruktivistiske tradition.  

 

Samlet set befinder Tajfel og Turner samt Weick sig inden for det socialkonstruktivistiske ståsted. 

Ryan og Decis teori bygger på realistiske antagelser, hvormed vi er opmærksomme på, at vi anvender 

teorien ud fra socialkonstruktivistiske præmisser.  

 

3.2 Tilgang til vores undersøgelse 
I de følgende afsnit vil vi præsentere den metodiske tilgang til vores undersøgelse. Afsnittene  

omhandler induktion og abduktion, grounded theory og specialet som en iterativ proces. 

 

3.2.1 Induktion og abduktion 
I specialet bestræber vi os på at have en induktiv forskningsstrategi til at opnå ny viden. Det er særligt 

gældende i begyndelsen af undersøgelsen, hvor vi har forsøgt at have en nysgerrig og åben tilgang til 

emnet. Herved er det muligt at opnå ny viden om verden gennem sansemæssige erfaringer, a  

posteriori (Egholm, 2014, s. 77). Dette er modsat deduktion, hvor man erkender verden ud fra de 

idéer og tanker, man allerede har (Egholm, 2014, s. 77). Den deduktive tilgang er blevet kritiseret af 

blandt andet Locke (2007), der ikke mener, at man kan finde ud af noget nyt, og dermed bidrage til 

videnskabens fremdrift, ved at tage udgangspunkt i, hvad man allerede ved. Den induktive tilgang 

tillader os at have en eksplorativ tilgang til undersøgelsen, hvorved vi kan være åbne overfor nye og 

overraskende informationer (Harboe, 2006, s. 32). 

 

Den induktive tilgang i sin rene form er dog ikke realistisk at opnå, da man ikke kan møde feltet som 

en ren tavle. Jf. Bourdieus begreb habitus, formes menneskets virkelighedsforståelser af internaliseret 

viden og erfaringer fra verden (Wilken, 2006, s. 44). Som følge af vores uddannelsesmæssige bag-

grund fra CBS, har vi tilegnet os viden om forhold inden for organisationer og forandringer, der 

påvirker vores virkelighedsforståelser, og hvordan vi møder virkeligheden hos den klinisk mikrobio-

logiske afdeling. For at være bevidste om disse forforståelser, har vi, ved undersøgelsens begyndelse, 

nedfældet vores forforståelser om, hvordan Covid-19, som en pludselig forandring, påvirker  
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medarbejderne på KMA. Det har vi gjort ved hjælp af autoetnografi, der muliggør at klarlægge de 

forforståelser, som vi har med ind i forskningsarbejdet (Baarts; i Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 

205). Herved understøtter vi den eksplorative tilgang til undersøgelsen, hvor vi holder os åbne overfor 

empirien.  

 

Begrebet autoetnografi kan deles op i tre; auto, etno og grafi, og forskellige kombinationer af disse 

tre fører til forskellige konstruktioner af autoetnografi (Baarts; i Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 

205). Ved at fokusere på auto gør man som forsker sig selv, og egne erfaringer, til genstand for 

undersøgelse (Baarts; i Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 205). Ved at fokusere på etno er opmærk-

somheden på det studerede og den kontekst, hvori handlinger og erfaringer bliver til, og hvor  

forskeren også selv bliver formet (Baarts; i Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 205). Grafi henviser 

til den videnskabelige proces (Baarts; i Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 205). Autoetnografien i 

vores speciale er konstrueret ud fra vores forestillinger om, hvordan medarbejderne påvirkes af  

Covid-19, som en pludselig forandring. Den bygger på den teoretiske viden, vi er blevet præsenteret 

for gennem studiet, samt de erfaringer, vi har gjort os med tidligere projektarbejde. Vi har dermed 

forsøgt at eksplicitere den internaliserede viden, vi har tilegnet os gennem vores uddannelse. Den 

trækker således på den etno-orienterede autoetnografi, hvor fokus er på det studerede og den kontekst, 

hvori handlinger optræder (Baarts; i Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 205).  

 

Vores forforståelser består af antagelser om, at bioanalytikernes arbejde er blevet mere ensformigt, 

idet de kun diagnosticerer for Covid-19. De er ved at være udkørte som resultat af det hårde arbejds-

pres, og de kan ikke blive ved meget længere. Vi har desuden en forestilling om, at sygefraværet er 

blevet højere på afdelingen, både ift. kortvarig og langvarig sygdom, og medarbejdernes trivsel og 

arbejdsmiljø på afdelingen er svækket, idet ledelsen ikke har ressourcer til at have fokus herpå. Det 

forestiller vi os medvirker til, at ledelsen har svært ved at engagere og fastholde de rutinerede  

medarbejdere, hvorved flere af dem har forladt afdelingen. Vi har derudover en antagelse om, at 

følelsen af at være ét samlet team er forsvundet, idet afdelingen er blevet større. Der er i stedet dannet 

sub-grupper, hvilket påvirker fællesskabet negativt. Derudover forestiller vi os, at bioanalytikerne er 

nervøse for, hvad der sker med deres job efter Covid-19, når arbejdspresset falder til et mere normalt 

niveau, og afdelingen ikke længere har brug for de ekstra ressourcer.  
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Ved at nedfælde disse forforståelser og antagelser om sammenhænge, kan vi forholde os til dem 

og sikre, at vi ikke udelukkende bygger undersøgelsen på disse, men også breder det ud. Med vores 

socialkonstruktivistiske ståsted erkender vi dog, at vi som forskere ikke kan være neutrale. Vores 

forforståelser vil dermed have en implicit påvirkning på vores undersøgelse, selvom vi gør os bevidste 

om dem. Således bestræber vi os på at være induktive i momentet og ikke lade vores forudindtaget-

hed, inden vi møder feltet, styre retningen for undersøgelsen.      

 

Det er dog også muligt at have for meget fokus på induktiv forskning; “Too much induction leads to 

a sterile science that is reduced to a catalog of disconnected facts…” (Woo, O’Boyle & Spector, 

2017, s. 257). Hvis man som forsker, gennem hele undersøgelsen, er meget åben overfor, hvad man 

møder, vil det resultere i en ukonkret undersøgelse, der ikke kan drage konklusioner. For at undgå et 

sådant scenarie, er den abduktive tilgang, som grounded theory tager udgangspunkt i, anvendelig. 

 

3.2.2 Grounded theory 

Grounded theory omhandler at skabe teori ud fra empiri og dermed opbygge ny viden ud fra data 

(Glaser & Strauss, 1967, s. 3). Grounded theory trækker på abduktion, som er en blanding af induktion 

og deduktion (Oktay, 2012, s. 37). Her starter man induktivt, hvorefter det, man finder ud af, under-

søges, udvides og testes yderligere, hvormed det har deduktiv karakter. Denne vekselvirkning mellem 

det induktive og deduktive foregår hele tiden, så man løbende både genererer og tester teori (Oktay, 

2012, s. 38). I vores undersøgelse arbejder vi ud fra grounded theory, hvor vi, til at starte med, møder 

feltet ud fra intentionen om at være induktive. Når vi begynder at se mønstre i respondenternes  

udtalelser, bevæger vi os over i det abduktive, hvor vi løbende tester vores viden og udbygger denne. 

Vores dataindsamling og dataanalyse er dermed gensidigt afhængige og foregår parallelt, hvilket er 

kendetegnet ved grounded theory (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 309).  

 

Der er dog også elementer af grounded theory, som vi ikke anvender i vores undersøgelse. Ved brug 

af grounded theory søger man efter generelle forklaringer og lovmæssigheder om det fænomen, man 

undersøger, hvormed det er muligt at udbrede den teori, man skaber (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 

s. 311). Dette bygger på nogle realistiske antagelser om, at man kan finde frem til universelle  

sammenhænge inden for et givent fænomen og bruge disse til at forklare lignende fænomener. Herved 

ser grounded theory forskeren som neutral og antager, at der er en sand virkelighed, som forskeren 

kan finde frem til. Dette er umiddelbart i konflikt med vores socialkonstruktivistiske ståsted, hvor vi 
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har en antagelse om, at der ikke er en sand virkelighed, vi kan finde frem til. Virkeligheden er en 

konstruktion, som vi som forskere også er medskabere af, og vi er derfor ikke neutrale.  

 

Vi forholder os til denne konflikt mellem grounded theory og vores socialkonstruktivistiske ståsted 

ved at erkende, at vi ikke kan adskilles fra den viden, vi skaber. Vores resultater er dermed én mulig 

fortolkning af vores indsamlede empiri. Derudover er vores formål ikke at opstille nomotetiske slut-

ninger om, hvordan pludselige forandringer påvirker medarbejderes motivation og faglige identitet, 

men at udlede sammenhænge i vores caseorganisation og herudfra udlede tendenser, der kan  

anvendes i andre situationer i et begrænset omfang. Vi diskuterer anvendeligheden af vores empiriske 

fund i afsnittet om implikationer for praksis i diskussionen. Overordnet set bruger vi principperne fra 

grounded theory i vores vidensproduktion, hvor vi fokuserer på sammenspillet mellem empiri og 

teori, men tager afstand fra de nomotetiske slutninger.   

 

Anvendelsen af grounded theory kommer særligt til udtryk i vores arbejde med interviewguiden, hvor 

vi efter hvert interview reflekterer over vores spørgsmål. Vi både tilretter og tilføjer spørgsmål 

løbende. I grounded theory findes begrebet theoretical saturation, som betyder; “no additional data 

are being found whereby the sociologist can develop properties of the category.” (Glaser & Strauss, 

1967, s. 61). Når man til et punkt i vekselvirkningen mellem teori og empiri, hvor empirien  

udelukkende understøtter et givent element i teorien, er dette element mættet, hvormed man ikke 

behøver at undersøge det yderligere. Theoretical saturation tager også udgangspunkt i realistiske 

antagelser, idet begrebet omhandler, at man har fundet frem til de forklarende faktorer, som er til 

stede og kan erkendes. I vores socialkonstruktivistiske anvendelse af grounded theory anser vi  

theoretical saturation som værende, når en eller flere respondenter ikke svarer anderledes eller har et 

andet perspektiv på et givent tema, end det vi allerede har lært fra de foregående interviews. I vores 

løbende tilpasning af interviewguiden fjerner vi dermed de spørgsmål fra interviewguiden, som vi 

ikke har fået nye perspektiver på i det sidst afsluttede interview. Dette giver os plads til at tilføje nye 

spørgsmål, som vi har fået interesse for gennem et eller flere interviews, og som vi gerne vil have 

flere medarbejderes perspektiver på.  

 

Herved har vi en socialkonstruktivistisk tilgang til theoretical saturation, hvor vi ikke tror på, at vi 

har fundet en underliggende sandhed, men snarere tilstrækkelig fået belyst et givent tema i  

konteksten, og vi derfor kan udlede mønstre og sammenhænge herom. Det er dog ikke alle temaer i 
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undersøgelsen, som når theoretical saturation, idet nogle temaer bliver tilføjet sent til interview-

guiden, og vi derved ikke har mulighed for at få dem besvaret af lige så mange respondenter.  

Grounded theory erkender også, at det ikke er alle elementer i teorien, der når dette punkt (Oktay, 

2012, s. 39). I vores undersøgelse har vi forsøgt at tage det med fra empirien, hvor vi har opnået 

theoretical saturation, i vores socialkonstruktivistiske forståelse. Vi har dermed udeladt de dele af 

empirien, hvor vi ikke har opnået klare mønstre, og derfor kræves yderligere data herom.  

 

3.2.3 Iterativ proces 
Med udgangspunkt i vores induktive tilgang og anvendelse af grounded theory, udgøres vores videns-

produktion i specialet af en iterativ proces, hvor vi kommer frem til vores resultater gennem trinvis 

læring (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 155). Vi starter ud med en interesse for det ekstreme arbejdsliv, 

som vi vælger at undersøge ud fra Covid-19 som case på en klinisk mikrobiologisk afdeling. Herudfra 

har vi en række forforståelser og antagelser, som vi nedfælder for at være opmærksomme på deres 

påvirkning på empirien. Herefter undersøger vi problemfeltet ved en indledende dialog på afdelingen. 

Efterfølgende udformer vi vores interviewguide, som vi løbende tilpasser ift. vores  

socialkonstruktivistiske tilgang til begrebet theoretical saturation fra grounded theory. Herefter koder 

og analyserer vi den indsamlede data.  

 

 

Model nr. 4: Iterativ proces for vidensproduktion 

 

Foruden vores vidensproduktion, som i specialet er et resultat af en iterativ proces, skabes der også 

sammenhæng mellem specialets dele gennem en iterativ proces. Som illustreret i nedenstående  

model, påvirker forskningsspørgsmål, teori, metode, dataindsamling, databearbejdning samt konklu-

sion gensidigt hinanden. Når vi ændrer i et af elementerne, påvirker det de andre elementer, hvormed 
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de også ændres. Konsistensen mellem elementerne sikres gennem vores socialkonstruktivistiske  

ståsted, som sikrer kohærens mellem specialets dele.  

 

 

Model nr. 5: Sammenhæng mellem specialets dele  

 

3.3 Dataindsamling 
I følgende afsnit præsenteres vores metoder for indsamling af data. I afsnittene vil vi komme ind på 

specialet som et kvalitativt studie, hvordan vi har fået adgang til casen samt den indledende dialog. 

Derudover vil vi komme ind på, hvordan vi har udviklet interviewguiden, hvordan vi har udført  

interviewene samt give en præsentation af vores respondenter.  

 

3.3.1 Specialet som et kvalitativt studie 
Specialet er et kvalitativt studie, hvor formålet er at undersøge og forstå, hvordan en pludselig  

forandring påvirker medarbejderes motivation og faglige identitet, for herved at opstille praktiske 

værktøjer for håndtering af medarbejdere, under en pludselig forandring. Undersøgelsen bliver mulig 

gennem den kvalitative metode, idet de kulturelle, hverdagsagtige og situerede aspekter ved  

menneskelig tænkning, viden, handling og opfattelse er fokusområder ved kvalitativ metode (Kvale 

& Brinkmann, 2015, s. 31-32). Vi ønsker at studere og fortolke fænomener i deres kontekst, hvorfor 

vi har fravalgt kvantitativ metode (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 17). Interviews som kvalitativ 

metode findes særlig anvendelig for generering af indsigt i fænomener og komplekse sammenhænge, 

idet fokus lægges på de interviewedes forståelser og holdninger (Knudsen, 2009, s. 20).  
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Med vores socialkonstruktivistiske ståsted bliver vi endvidere medskabere af den viden, der produ-

ceres i interviewsituationen. Vi ser det enkelte interview som The Active Interview, hvor vi og  

respondenten i fællesskab er aktive parter i skabelsen af interviewets fortælling (Holstein & Gubrium, 

1995, s. 3).  

 

Specialet tager ydermere udgangspunkt i et single case study, hvor vi undersøger et specifikt  

fænomen i en specifik kontekst i en organisation (Flyvbjerg, 2006). Det tillader os at gå i dybden med 

den specifikke kontekst, hvori vi undersøger effekten af en pludselig forandring. Flyvbjerg (2006) 

argumenterer for, at man godt kan anvende resultater fra et single case study i andre sammenhænge, 

hvormed det ikke er begrænset til konteksten for undersøgelsen. Med udgangspunkt i vores social-

konstruktivistiske ståsted er vores formål, som nævnt, ikke at opstille nomotetiske slutninger, men vi 

ønsker dog at diskutere anvendeligheden af vores resultater i andre sammenhænge, hvilket jf.  

Flyvbjerg (2006) er muligt. Vi vender tilbage til dette i diskussionen. 

   

3.3.2 Adgang og opstart 
Adgangen til den klinisk mikrobiologiske afdeling er indledningsvist blevet foretaget gennem en af 

afdelingens sekretærer, som har familiær relation til et af gruppens medlemmer. Sekretæren har  

videreformidlet vores oplysninger og efterspørgsel til den ledende overlæge i afdelingen. Herefter har 

den pågældende sekretær ikke være involveret i processen.  

 

I vores indledende mail til den ledende overlæge fra d. 22. november 2020 har vi introduceret os selv, 

formålet med vores undersøgelse samt specialets interessefelt. I mailen efterspurgte vi antal af  

ønskede interviews med tilhørende varighed, og vi pointerede, at undersøgelsen er anonym, hvor 

hverken hospitalets eller medarbejderens navne vil fremgå. Desuden fremhævede vi værdien ved, at 

ledelsen og KMA får indsigt i mønstre og oplevelser, som medarbejderne tillægger forandringen, og 

hertil hvordan det påvirker det psykosociale arbejdsmiljø. Det psykosociale arbejdsmiljø kan ses som 

undersøgelsens omdrejningspunkt ved specialets start, og det bunder i vores forforståelser jf.  

autoetnografi. Senere, gennem vores kodningsarbejde, fandt vi motivation og faglig identitet mere 

fremtrædende, hvilket uddybes senere i afsnittet om kodningsarbejdet.  

 

Vores forespørgsel bliver godkendt af den ledende overlæge og den ledende bioanalytiker fra KMA, 

som efterfølgende indvilliger i et indledende interview samt interviews af otte medarbejdere med 
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rådighed i en time. Dertil aftaler vi et afsluttende interview med den ledende overlæge og den ledende 

bioanalytiker. 

 

3.3.3 Det indledende interview med ledelsen 
Vi starter ud med et indledende interview med de to ledere fra afdelingen for at afstemme forvent-

ninger til forløbet samt få indblik i deres hverdag på afdelingen med Covid-19. På dette tidspunkt har 

vi ikke udformet et forskningsspørgsmål eller interviewguide til interview med medarbejderne.  

Formålet med det indledende interview er at forstå, hvordan hverdagen ser ud på KMA. Samtalen 

foregik som et åbent og ustruktureret interview, hvor det var respondenterne, der ledte samtalen og 

bestemte indholdet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 159)  (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 54). På 

dette tidspunkt i undersøgelsen var det fordelagtigt at have en eksplorativ tilgang, da vi kun havde et 

lille forhåndskendskab til deres hverdag med Covid-19, og vi ønskede at udvide vores forståelse 

heraf. Vi havde overvejelser om at udføre det som et semistruktureret interview, hvor temaer og nogle 

hovedspørgsmål er defineret på forhånd (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). Her ville de temaer, som 

vi ville spørge ud fra, være funderet i vores forforståelser. Det ville derfor have begrænset vores 

forsøg på, gennem en eksplorativ tilgang, at opnå ny viden om situationen. Under det ustrukturerede 

interview stillede vi åbne spørgsmål som; “hvordan ser jeres arbejdsdag ud her i afdelingen?” og 

“hvordan har Covid-19 påvirket jer og jeres afdeling?” (Bilag 1). Ud fra disse spørgsmål drejede 

respondenterne selv samtalen over på det, der var væsentligt for dem, og vi supplerede med  

opfølgende spørgsmål undervejs.  

 

3.3.4 Semistrukturerede interviews 
I forbindelse med interviewene af de otte medarbejdere på KMA, er det semistrukturerede forsknings-

interview valgt som værktøj frem for det strukturerede og ustrukturerede interview. Det semi- 

strukturerede interview nærmer sig en hverdagssamtale, men det har et professionel formål, der er 

bygget op omkring en interviewguide (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). Det semistrukturerede  

interview ses som særlig anvendeligt for de otte interviews, idet anvendelsen af metoden skaber  

mulighed for indblik i kompleksiteter og flertydigheder, der udgør respondenternes sociale verden 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 55). Vi ønsker i specialet at få indsigt i respondenternes oplevelser 

og erfaringer med Covid-19, som en pludselig forandring. Herved er den semistrukturerede  

interviewteknik også i tråd med vores socialkonstruktivistiske ståsted, hvor vi sigter mod at forstå, 
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skabe viden om samt få adgang til respondenternes oplevelser og meningsskabelser i den sociale 

verden (Egholm, 2014, s. 148) (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 55). 

  

Den samskabte og åbne tilgang til konstruktion af data i interviewsituationen, havde i højere grad 

været begrænset gennem det strukturerede interview. Samtidig synes det åbne forskningsinterview 

også begrænset, idet vi, efter det indledende interview med ledelsen, havde skabt forståelse for  

hverdags- og arbejdslivet i KMA. Herefter ønskede vi indsigt i forskellige temaer relateret til påvirk-

ningen af Covid-19 som en pludselig forandring, og det semistrukturerede interview tillod dette. 

 

3.3.5 Udvikling af interviewguide  
Efter godkendelse fra den ledende overlæge og den ledende bioanalytiker på KMA, modtog vi  

navnene på de otte respondenter. Inden udførelsen af interviewene, tog vi kontakt til dem enkeltvis 

pr. mail med en kort introduktion om os, hvordan interviewet skulle foregå samt formålet med  

interviewet. Dette gjorde vi for bedst muligt at klæde dem på og styrke interviewer- og respondent-

relationen. 

  

De otte interviews blev foretaget som enkeltmandsinterviews og afholdt over en periode på to uger. 

Dette gjorde det muligt for os løbende at reflektere over mønstre i besvarelserne og den viden, vi 

opnåede efter hvert interview. Med udgangspunkt i vores socialkonstruktivistiske fortolkning af  

theoretical saturation i grounded theory og fleksibiliteten i det semistrukturerede interview, var det 

muligt at teste vores viden ved hvert interview og skabe ny viden ved løbende at tilføje og tilrette 

vores interviewguide med temaer og spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). Første interview 

kan anses som vores ’pilot’ interview, hvor vi udviklede en interviewguide til at udforske emnet 

bredere. Guiden rummer forslag til spørgsmål under forskellige temaer, som på daværende tidspunkt 

var forbundet til: trivsel, ekstra arbejdspres & travlhed, ledelsen og opskalering af ressourcer.  

 

For at sikre at interviewguiden til interviewene med medarbejderne ikke udelukkende tog udgangs-

punkt i vores forforståelser, udvalgte vi, i første omgang, de temaer, som var markant fremtrædende 

i det første interview med ledelsen, og som afveg fra vores forforståelser, for at sikre, at vores  

forforståelser ikke styrede retningen for den videnskabende proces. I nedenstående model er vores 

forforståelser, som tidligere beskrevet, angivet i kolonnen til venstre. I midten har vi angivet de  

temaer, som fremkom fra det indledende interview med ledelsen. Vi har markeret de temaer med 
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grøn, som vi har inddraget i den første interviewguide til pilotinterviewet med en medarbejder.  

Temaer markeret med gul er temaer, som vi i ikke tog med i den første interviewguide. Det viste sig 

dog senere, at disse samt andre temaer var meget centrale for, hvordan Covid-19 som en pludselig 

forandring påvirker medarbejderne, hvorfor vi inddrog dem i interviewguiden senere. Det  

understreger den iterative proces i løbende at tilpasse interviewguiden. Flere af de temaer, vi senere 

tilføjede til interviewguiden, ligger tæt op af vores forforståelser. Vi skærpede derfor vores opmærk-

somhed på, at vores antagelser om de temaer ikke var styrende for spørgsmål, men vi er dog samtidig 

bevidste om, at vores forforståelser og antagelser vil påvirke os i interviewsituationen. Dette ser vi 

ikke som en udfordring for vores undersøgelse, da vi gennem vores socialkonstruktivistiske ståsted 

er medskabere af den viden, vi producerer sammen med respondenterne.  

 

 

Model nr. 6: Arbejdet med forforståelser  

 

Vi ønskede at sikre, at vores spørgsmål var let forståelige for respondenten, hvorfor vi afslutningsvis 

i pilotinterviewet efterspurgte feedback på vores spørgsmål ift., om de var lette at forstå (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010, s. 59). Herudover reflekterede vi over respondentens fortællinger efter endt 
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interview, og tilpassede interviewguiden med spørgsmål til de næste interviews. Sådan fortsatte vi 

også med de resterende interviews, så vi hele tiden sørgede for at tilrette interviewguiden afhængigt 

af, hvad vi gerne ville vide mere om, og hvad vi eventuelt havde fået nok information om. I bilag 2 

og 3 har vi indsat den første og sidste interviewguide for at vise udviklingen heri.  

 

3.3.6 Udførelse af interviews 
Ud over interviewguiden som et redskab under interviewene, gjorde vi også brug af en række andre 

redskaber. Vi indledte alle otte interviews med en introduktion, hvor vi præsenterede formålet med 

vores undersøgelse, informerede respondenterne om anonymitet og bad om tilladelse til at optage 

interviewet. Formålet med introduktionen var at skabe og sikre et tillidsfuldt og trygt miljø for at 

fremme så ærlige og åbne besvarelser som muligt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 183). Dernæst ind-

ledte vi med nogle lette spørgsmål omkring arbejdsopgaver og anciennitet. Formålet med de  

indledende spørgsmål var at sikre, at respondenten blev bekvem og afslappet med at snakke, idet 

vedkommende let kan besvare spørgsmålene (Bryman & Bell, 2007). Efter de indledende spørgsmål 

fulgte de mere formelle spørgsmål tilknyttet de forskellige temaer. I udviklingen af spørgsmålene i 

interviewguiden fokuserede vi primært på at stille så korte, åbne og beskrivende spørgsmål som  

muligt. Dette gjorde vi gennem vendinger som: ”hvordan vil du beskrive…”, ”kan du sætte nogle ord 

på…” og ”på hvilken måde vil du sige…”. Vendingerne muliggjorde, at respondenterne reflekterede 

over deres oplevelser, erfaringer og meninger, hvilket vi ønskede at få indsigt i. Denne spørgeteknik 

vurderes derfor at være i tråd med vores eksplorative undersøgelse i det socialkonstruktivistiske  

paradigme.  

 

I vores kommunikation til respondenterne under interviewene lagde vi også vægt på at være  

bekræftende ved at gentage det sagte, eksempelvis ved at spørge “så det jeg hører dig sige, er ….”. 

Undervejs stillede vi også opfølgende spørgsmål, hvilket er muligt i det semistrukturerede interview, 

hvor interviewguiden ikke bliver en fast struktur af spørgsmål. Spørgsmålene afveg derfor under hvert 

interview og muliggjorde dybere indsigt i mønstre og temaer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). 

Afslutningsvis i interviewene spurgte vi respondenterne, om de havde noget at tilføje, hvilket var et 

forsøg på at give dem mulighed for at tilføje noget helt nyt, vi ikke havde været inde på eller uddybe 

et tema, som synes vigtigt for dem.  
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Vi deltog begge ved alle interviews, da vi fandt det hensigtsmæssigt at få samme indsigt i  

respondenternes besvarelser og fortællinger. Dette fandt vi fordelagtigt for vores videre arbejde med 

databehandling.  

 

3.3.7 Virtuelle interviews  
Grundet Covid-19 pandemien blev alle interviews afholdt virtuelt, hvor respondenterne sad i et  

mødelokale på KMA, og vi sad ved hver vores PC. En række ulemper kan ses ved udførelse af virtu-

elle interviews. Seitz (2016) argumenterer for tabet af intimitet, uhørbare segmenter og problemer 

med IT, der skaber ophold og pauser i samtalen. I vores interviews oplevede vi et par gange IT-

problemer, hvor enten respondenten eller en af os røg ud af opkaldet. Dette skabte en forstyrrelse i 

samtalen, hvorfor vi havde stort fokus på at rette opmærksomhed tilbage på samtalen, efter de  

IT-mæssige problemer blev løst.  

 

Samtidig skabte dette dog også en lethed i interviewet, da vi sammen med interviewpersonen kunne 

grine lidt af de tekniske udfordringer og herved opnå mere uformel dialog. Vi forsøgte ydermere i høj 

grad at imødekomme og skabe intimitet ved at være smilende, uformelle og ved at grine undervejs i 

interviewene. Seitz (2016) argumenterer også for, at den manglende evne til at læse kropssprog og 

nonverbale signaler, sammenlignet med traditionelle fysiske interviews, er en ulempe for interviewet. 

Disse ulemper synes dog ikke at være så fremtrædende under udførelsen af interviewene, idet  

kameraet fra respondenternes computer var placeret således, at vi kunne se det meste af deres person.   

 

Fordele ved virtuelle interviews er ligeledes at finde. Særligt muliggør det virtuelle format mere flek-

sibel planlægning og gennemførelse af interviews (Seitz, 2016). Dette var et afgørende element for 

vores undersøgelse, idet vi skulle tilpasse afholdelsen af interviewene til bioanalytikernes hverdag på 

KMA. Det virtuelle format kan, for respondenterne, desuden føles mere behageligt og uformelt, idet 

de forekommer i mere private rum, hvilket kan have den virkning, at respondenterne føler sig mindre 

nervøse og mere trygge i situationen (Seitz, 2016). Vi lagde særligt mærke til, at vi fandt responden-

terne meget åbne og ærlige i deres svar, hvilket kan være en indikation på, at de følte sig trygge.    

 

3.3.8 Afsluttende interview med ledelsen  
Efter afholdelse af de otte interviews havde vi et afsluttende interview med ledelsen, hvor formålet 

var at spørge dem ind til nogle temaer, som vi ikke var klar over, da vi afholdt det indledende 
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interview samt afstemme forventninger til præsentation af vores empiriske fund. Efter at have afholdt 

de otte aftalte interviews, havde vi en fornemmelse af, at vi manglede at have et perspektiv repræsen-

teret i vores datamateriale. De otte respondenter talte alle om ‘en anden gruppe medarbejdere’, som 

forholdt sig anderledes til situationen med Covid-19, end de selv gjorde, og flere af dem tog afstand 

fra den ‘anden gruppe medarbejdere’. Vi havde derfor en tese om, at vi manglede at få belyst en 

væsentlig del af hverdagen på Covid-19, hvorfor vi havde et ønske om at interviewe flere  

medarbejdere. 

 

Kvale og Brinkmann argumenterer for, at behovet for antal respondenter til empiri og besvarelse af 

et studies problemformulering ikke er entydigt, hvorfor det anbefales at interviewe det antal  

respondenter, der er nødvendigt, for at skabe viden til at besvare det ønskede (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 167). Således er det subjektivt at afgøre behov og nødvendighed, hvilket taler ind i den  

konstruktivistiske tankegang, der argumenterer for, at virkeligheden ikke udspringer fra en objektiv 

og endegyldig sandhed (Egholm, 2014, s. 148). Vores ønske om at interviewe flere medarbejdere 

bygger på vores subjektive vurdering af, at vi ville få en mere repræsentativ undersøgelse herved samt 

i højere grad opnå theoretical saturation, ud fra vores socialkonstruktivistiske fortolkning, inden for 

centrale elementer af vores undersøgelse.  

 

I det afsluttede interview med ledelsen præsenterede vi vores refleksioner, og de reagerede med stor 

forståelse, og de tilbød os at udføre to interviews yderligere, hvor vi kunne tale med nogle af de 

bioanalytikere, som de mente, at de otte respondenter omtalte som ‘en anden gruppe medarbejdere’. 

Vi afholdt derfor to interviews yderligere med de respektive medarbejdere. Interviewene var ligeledes 

semistrukturerede enkeltmandsinterviews opbygget af en interviewguide, en introduktion og en  

afslutning. Vi er opmærksomme på, at vi inden interviewene er biased af de øvrige respondenters 

holdninger omkring de to medarbejdere. Vi tog derfor udgangspunkt i de samme spørgsmål, som vi 

stillede i foregående interview for at undersøge respondenternes oplevelser og forståelser ud fra 

samme grundlag. Efter at have reflekteret over de to interviews erkender vi dog, at vi var en smule 

kritiske over for deres svar og stillede opfølgende spørgsmål til flere af disse svar, da vi havde fået 

fortalt, at de forholdt sig særlig kritisk til Covid-19 situationen på afdelingen. 
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3.3.9 Respondenter 
Efter afholdelse af de to ekstra interviews, består vores empiri af i alt 12 interviews; et indledende og 

et afsluttende med ledelsen og ti interviews med bioanalytikere. Ledelsen har udvalgt respondenterne, 

og de repræsenterer både:  

• Nyansatte på PCR-afsnittet (2 respondenter) 

• Nyansatte på øvrige afsnit (1 respondent) 

• Erfarne på PCR-afsnittet (4 respondenter) 

• Erfarne på øvrige afsnit (3 respondenter) 

 

I nedenstående model illustreres en oversigt over vores interviews, respondenter og tilhørende varig-

hed af interviews. Da vores undersøgelse er anonym, har vi igennem hele specialet anonymiseret 

respondenterne gennem fiktive navne, som vi løbende henviser til. Det er også vigtigt at fremhæve, 

at de to interviews med ledelsen har til formål at afstemme forventninger til vores undersøgelse på 

KMA samt give os indsigt i deres oplevelse af hverdagen på KMA. Ledelsens udsagn anvendes i 

empirien til at klarlægge forløbet omkring Covid-19, og få steder inkluderer vi også deres perspektiv 

på et givent tema. De to ledere indgår dog ikke i de medarbejdertyper, vi senere opstiller, hvormed 

deres udsagn ikke er en del af den teoretiske analyse.  

 

 

Model nr. 7: Oversigt over respondenter 

 



Cand.merc.(psyk.) Kandidatafhandling 17. maj 2021 

 38 

3.4 Dataanalyse 
I det følgende vil vi udfolde processen efter udførelsen af vores interviews, som resulterer i et overblik 

over mønstre og sammenhænge i vores empiri. Vi vil komme ind på transskriberings- og kodnings-

processen.  

 

3.4.1 Transskribering 
Efter indsamlingen af interviews transskriberede vi dem alle for at kunne arbejde struktureret med 

datamaterialet (Se bilag 4). Vi har sørget for at transskribere interviewene umiddelbart efter  

afholdelse for at kunne udfylde eventuelle huller i lydoptagelserne. I forbindelse med transskribering 

af lydmaterialet foretages en oversættelse fra tale til tekst (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 50). 

Noget information vil gå tabt i forbindelse med oversættelsen, idet kropssprog og stemmeføring ikke 

kommer til udtryk på samme måde i tekst (Brinkmann & Tanggaard, 2020 s. 50). Vi har forsøgt at 

komme så tæt på interviewene som muligt ved at angive særlige tonelejer, længere pauser samt grin 

og suk. Vi har dog kun medtaget “hmm” og “øhm”, hvis det har angivet en pause i sætningen. I andre 

tilfælde har vi ekskluderet det, da det kan forstyrre forståelsen af sætningen på skrift. Vi har derudover 

tilføjet grammatiske kommaer for at skabe et bedre flow i teksten. Forinden transskriberingen  

udarbejdede vi en guide for at sikre konsistens i vores måde at transskribere interviewene (Bilag 5). 

Dette er særlig centralt for os, da vi begge har transskriberet.  

 

3.4.2 Kodning 
Efter transskribering af vores interviews har vi foretaget kodning. “Coding is a way of indexing or 

categorizing the text in order to establish a framework of thematic ideas about it.” (Gibbs, 2007, s. 

38). Vi anvender kodning til at finde mønstre og sammenhænge i empirien for herudfra at udlede 

vores empiriske fund. Som beskrevet tidligere, anvender vi elementer af grounded theory i tilgangen 

til vores undersøgelse, men tager også afstand fra de nomotetiske og neutrale aspekter heri. Med 

udgangspunkt i vores socialkonstruktivistiske ståsted er vores formål ikke at finde frem til en ende-

gyldig sandhed, der eksisterer i vores empiri, men derimod at prøve at skabe en mening ud fra vores 

empiri. I vores kodningsproces kommer grounded theory til udtryk gennem vores abduktive tilgang, 

hvor vi løbende veksler imellem at gå induktivt og deduktivt til værks. Herunder er et samlet overblik 

over vores kodningsproces, som vi uddyber yderligere i de følgende afsnit.  
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Model nr. 8: Overblik over kodningsprocessen 

 

3.4.2.1 Runde 1: Åben kodning  

I den første runde af kodning har vi udført en åben og datastyret kodning, hvor processen udelukkende 

tager udgangspunkt i datamaterialet (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 606). En åben og datastyret 

kodning har til formål at tilsidesætte forudindtagetheder om datamaterialet, idet man skal læse  

materialet linje for linje og være tro mod respondenternes fortællinger (Gibbs, 2007, s. 44). Åben 

kodning er også særligt kendetegnet for grounded theory, hvor formålet netop er at udvikle teori ud 

fra empiriske fund, hvorfor det kræver at være tæt på empirien (Oktay, 2012, s. 55). Jf. vores social-

konstruktivistiske ståsted er det ikke muligt at holde sig neutral, hvilket Gibbs (2007, s. 45) også 

erkender, hvortil han beskriver, at man blot skal bestræbe sig herpå. Vores datamateriale består samlet 

af 12 interviews og transskriberingen udgør samlet 229 sider. På baggrund heraf valgte vi at udføre 

åben kodning med udgangspunkt i to interviews for at udlede centrale sammenhænge ud fra disse til 

videre anvendelse i kodningen af de resterende interviews. Vi gennemgik de to interviews linje for 

linje og tilføjede en kode til alle udsagn. Det resulterede i 78 koder, som er angivet nedenfor.  



Cand.merc.(psyk.) Kandidatafhandling 17. maj 2021 

 40 

 

Model nr. 9: Åben kodning 

 

3.4.2.2 Runde 2: Mønstre og sammenhænge 

Det næste trin i åben kodning er at strukturere koderne i koncepter og kategorier, hvor de koder, der 

minder om hinanden eller understøtter samme tema, grupperes (Oktay, 2012, s. 59). Vi udførte dette 

trin ved at sammenligne de 78 koder og fandt mønstre heri, der førte til seks nye koder, der fortsat er 

funderet i empirien. Koderne fremgår i modellen nedenfor. Det ser umiddelbart ud som om, at vi kun 

har en smule empiri til den nye kode corona vs. ikke corona, men der er meget data herunder, hvorfor 

vi har medtaget den som del i de nye koder.  

 

Model nr. 10: Mønstre og sammenhænge 
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3.4.2.3 Runde 3: Begrebsstyret kodning og tilretning af koder 

Med udgangspunkt i de seks nye koder udførte vi en begrebsstyret kodning, hvor koderne, udledt fra 

forudgående undersøgelser i empirien, anvendes (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 606). Samtidig 

havde vi også blik for nye temaer, som faldt uden for disse seks koder for at sikre, at vi fortsat havde 

en åben og eksplorativ tilgang til empirien. I løbet af denne kodning fandt vi en række andre koder, 

som var meget fremtrædende i empirien, men som ikke passede ind under de seks eksisterende koder. 

Med udgangspunkt heri tilrettede vi de seks overordnede koder for bedre at omfavne vores empiriske 

fund fra alle 12 interviews. 

 

 

Model nr. 11: Begrebsstyret kodning og tilretning afkoder 

 

Koderne corona vs. ikke corona og faglighed så vi som adskilte til at starte med, idet den åbne kod-

ning viste to forskellige mønstre. I vores begrebsstyrede kodning af de resterende interviews blev vi 

dog opmærksomme på, at der er en dominerende diskurs blandt flere af medarbejderne på afdelingen, 

der omhandler, at ‘corona er ikke det vigtigste’ samt en klar distinktion mellem fagligheder afhængigt 

af, om de arbejder med Covid-19 opgaver. For at favne disse centrale aspekter af empirien ændrede 

vi koderne herfor. Ligeledes har vi ændret koden kollegaskab til fællesskab, idet vi i vores begrebs-

styrede kodning af de resterende interviews blev opmærksomme på, at sammenholdet og fællesskabet 

på afdelingen går ud over bare at være kolleger. For at favne dette aspekt i koden, ændrede vi den.  

 

3.4.2.4 Runde 4: Begrebsstyret kodning  

Ud fra de seks tilrettede koder vendte vi tilbage til vores datamateriale og kodede ud fra en begrebs-

styret kodning. 
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Vi er nu klar over, at vores beslutning om at udføre åben kodning ud fra to interviews, og bruge 

mønstre og temaer herfra til at kode de resterende interviews, ikke har været fordelagtig for vores 

datamateriale. Vi fandt ud af, at vores forståelse ud fra de to interviews ikke var tilstrækkelig  

nuanceret, hvorved det havde været en fordel at udføre åben kodning på hele vores datamateriale. Det 

er dermed et kritikpunkt for vores kodningsproces, men vi formår dog at ændre dette undervejs, når 

vi opdager, at koderne ikke favner empirien. Herved har vi sikret kvaliteten af vores dataanalyse.  

 

3.4.2.5 Runde 5: Teoretiske temaer i de seks koder 

I denne runde gennemgik vi alle seks koder igen og læste citater fra interviewene for at undersøge 

sammenhænge og forskelle mellem de seks koder. Herudfra har vi identificeret to teoretiske temaer, 

som er motivation og faglig identitet.  

 

I vores empiri er der sammenhæng mellem koderne lysten til at arbejde i afdelingen, negativ stemning 

på arbejdspladsen og arbejdspres, da vi, ud fra medarbejdernes udtalelser under disse, ser  

indikationer på, hvordan den pludselige forandring påvirker deres motivation. Ligeledes ser vi  

indikationer på, at koderne at arbejde med Covid-19, fællesskab og ‘corona er ikke det vigtigste’ kan 

forklare, hvordan den pludselige forandring påvirker medarbejdernes faglige identitet. I nedenstående 

model har vi opstillet koderne inden for de to teoretiske temaer.  

 

 

Model nr. 12: Teoretiske temaer 

 

Ud fra vores kodning ser vi også et sammenspil mellem de koder, der ligger inden for hhv. motivation 

og faglig identitet. Med baggrund heri har vi opstillet følgende model, der illustrerer vores empiriske 

fund. 
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Model nr. 13: Sammenhæng mellem fænomenerne  

 

Opsummerende afspejler vores kodningsproces den abduktive tilgang, hvor vi både udfører kodning 

af induktiv karakter, i form af åben og datastyret kodning, samt udfører kodning af deduktiv karakter, 

i form af begrebsstyret kodning. Vi er styret af empirien i begge tilfælde, hvorved vores empiriske 

koder leder op til de empiriske fund, der er resultat heraf. Dette uddybes senere i sektionen om vores 

empiriske fund.  

  

3.5 Rollen som forsker 
I udførelsen af vores undersøgelse spiller vi som forskere en aktiv rolle. Grundet vores social- 

konstruktivistiske ståsted anerkender vi, at vi ikke er neutrale i undersøgelsen, hvorfor vi påtager os 

en central rolle i skabelsen af viden og indsamling af data (Egholm, 2014, s. 148). Vi anerkender 

også, at vores gruppe bestående af to medlemmer har stor betydning i undersøgelsen, idet vi udøver 

hver vores fortolkningsproces af data. Dette har betydet, at vi undervejs har diskuteret vores  

forståelser af specialets interessefelt og af den indsamlede empiri. Særligt i kodningsarbejdet blev vi 

opmærksomme på vores forskellige forståelsesrammer, hvor vi diskuterede de forskellige menings-

forståelser for at skabe et fælles og nuanceret syn på vores data.  

 

Undervejs i specialet har vi også kritisk reflekteret over vores rolle som forskere i interview- 

situationen, hvor vi særligt var opmærksomme på vores fremtræden i det indledende interview med 

ledelsen. Foruden de spørgsmål, som vi stiller som interviewer, kan kropslige og verbale reaktioner 

også være ledende (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 142). Vi er efter afholdelse af det indledende  

interview med ledelsen blevet opmærksomme på, at vi under interviewet flere gange siger; “mmh, ja, 

okay” og “det lyder da vildt” imens de to ledere fortæller. Vi gør det særligt, når de kommer ind på 

nogle af de temaer, der bekræfter vores forforståelser. Det sker eksempelvis, når de fortæller om, at 
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medarbejderne er meget presset, og at de har måtte træffe beslutninger uden at involvere dem. Vi er 

derfor i en vis grad kommet til at forstærke nogle af ledernes fortællinger, og dette kan have påvirket 

deres svar (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 142). Da vi er kommet til at forstærke fortællinger, der 

bygger op om vores forforståelser, har vores forforståelser en implicit påvirkning under interviewet. 

Det kan have ført til, at lederne har fortalt flere ting, der bekræfter vores forforståelser, selvom vi ikke 

direkte har spurgt. Sådanne ledende og bekræftende verbale reaktioner har vi i de efterfølgende  

interviews været meget fokuseret på at minimere, med bevidstheden om, at de altid vil være til stede 

og influere os som forskere. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 
I det følgende vil vi forholde os til hvilke kvalitetskriterier, vores videnskabelige arbejde kan bedøm-

mes ud fra. Inden for kvalitativ forskning er der både generelle kvalitetskriterier, der vedrører alle 

kvalitative undersøgelser samt specifikke kvalitetskriterier, der i højere grad afhænger af det viden-

skabsteoretiske ståsted (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 37). Vi har reflekteret over kriterierne for 

vores tilgang, hvorudfra vi har udvalgt fem kvalitetskriterier, som vi vil evaluere vores videnskabelige 

arbejde ud fra. De fem kriterier præsenteres og diskuteres herunder.  

 

To kvalitetskriterier, der er fælles for kvalitative studier, er kohærens og konsistens, hvorved man 

sikrer, at undersøgelsens dele hænger sammen, og man anvender udvalgte begreber konsistent  

gennem specialet (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 38). Vi sikrer kohærens i vores speciale gennem 

den iterative proces, hvor vi løbende evaluerer sammenhængen mellem de enkelte elementer, som 

gensidigt påvirker hinanden. Vi har uddybet dette i afsnittet; Den iterative proces. Ydermere sikrer 

vi konsistens i vores anvendelse af begreber, idet vi i sektionen om specialets teoretiske fundament 

udlægger vores forståelse af de udvalgte teorier og begreber, som også er den forståelse, vi anvender 

gennem specialet.  

 

Et andet kvalitetskriterium, der også er fælles for kvalitative studier, er transparens, der omhandler 

vigtigheden af at være gennemsigtig omkring metodiske og teoretiske valg (Justesen & Mik-Meyer, 

2010, s. 39). Dette er også nødvendigt for at kunne vurdere kohærens mellem specialets dele. Vi 

beskriver løbende vores valg og fravalg, hvormed vi opfylder dette. Inden for socialkonstruktivismen 

anvendes ofte kvalitetskriteriet refleksivitet, som lægger sig tæt op af transparens. Det omhandler, at 

man skal lægge sine refleksioner åbent frem for læseren omkring egen position og den løbende 
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opbyggede erfaring samt dets betydning for opgaven (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 50). Vi  

opfylder dette gennem refleksion over vores rolle som forskere, samt løbende refleksion over  

betydningen af vores forforståelser.  

 

Det sidste kvalitetskriterium, som vi vil evaluere vores videnskabelige arbejde ud fra, er relevant og 

interessant. Herudfra bedømmes en undersøgelses kvalitet ud fra, om det bidrager med relevant og 

interessant viden inden for det emne, som undersøges (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 49). I  

sektionen om vores teoretiske fundament motiverer vi valget af vores emne og tilgang hertil, hvormed 

vi gør specialet relevant og interessant for området. I diskussionen af vores speciale forholder vi os 

også til, hvor vores resultater placerer sig ift. den eksisterende litteratur på området. Dette øger yder-

ligere relevansen af vores speciale.  

 

4. Empiriske fund 
I denne sektion vil vi præsentere vores empiriske fund om, hvordan en pludselig forandring påvirker 

medarbejderes motivation og faglige identitet. Vi præsenterer først, hvad den pludselige forandring 

indebærer for medarbejderne. Dernæst hvordan deres motivation og faglige identitet er påvirket af 

den pludselige forandring. Til sidst hvordan motivation og identitet gensidigt påvirker hinanden. 

 

 

Model nr. 13: Sammenhæng mellem fænomener 

 

4.1 Den pludselige forandring 
Covid-19 har på mange punkter medført en pludselig forandring på KMA. Særlig starten af  

pandemien opleves, på tværs af bioanalytikerne, som ekstrem og kaotisk. En af bioanalytikerne 
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fortæller bl.a.; ”… jeg vil jo sige, at der, hvor det startede, var det altså, det var meget, altså, det var 

ekstremt at være her. Det var virkelig sindssygt.” (Lene). Det ekstreme og sindssyge bunder i en stor 

omvæltning og forandring af arbejdsgange og retningslinjer. Meget hurtigt, og hurtigere end normalt, 

skulle Covid-19 analyser foretages som en del af afdelingens PCR-funktion; 

 

”Da vi gik i gang med corona, der var det meget omvæltende. Altså vi fik jo analysen implementeret 

på under en uge. Det er sådan ret hurtigt inden for et laboratoriefag. Det er noget, der ofte tager 

flere måneder. Vi fik omlagt hele vores produktion fra PCR, der gik fra at være et forholdsvis lille 

afsnit til at være det absolut største, vi har, og det gav mange udfordringer.” (Nina). 

 

Ovenstående citat vidner om, hvordan implementeringen af Covid-19 analyser blev implementeret 

hurtigt og pludseligt, og medførte en stor omvæltning i den daglige produktion. Samtidig indebærer 

omvæltningen også et nyt hovedfokus og prioritering af afsnit og funktioner, hvilket skabte problemer 

og udfordringer. Derudover steg antallet af Covid-19 prøver løbende, og det blev fordoblet op til flere 

gange. Det har været en stor omvæltning sammenlignet med antallet af PCR-analyser, de i afdelingen 

har været vant til og har haft kapacitet til (Louise). 

 

Bioanalytikerne skal derudover navigere i et konstant og foranderligt informationsflow; ”Udfor- 

dringen var jo, at der var rigtig meget information hele tiden. Vi skulle hele tiden omlægge, hvordan 

vi tænkte, og hvordan vi gjorde.” (Nina). Den konstante information hentyder til nye retningslinjer 

og arbejdsmetoder, hvilket, på tværs af bioanalytikerne, skaber uvished og gør det svært at navigere 

i hverdagen. Uvisheden pålægger et stort pres oveni de øvrige udfordringer;  

 

”Vi knoklede på, så det var også lidt den der følelse, at løbe rundt som hovedløse høns, agtig. Jamen 

det gør man jo fordi, at man har travlt, og at man er presset. Samtidig, så ved man ikke helt, hvad det 

er, man gør. Fordi det var nyt, det var en ny analyse, og det var et helt enormt pres, i form af prøve-

antal.” (Helena).  

 

Det er uden tvivl det hårdeste under forandringen at leve i uvisheden, da det er stressende ikke at 

kende strukturen og indholdet af næste vagt, samt hvornår man har fri til at være sammen med sin 

familie (Nina). 
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De nye omlægninger af metoder og retningslinjer implementeres og forandres ofte fra dag til dag, og 

opstår derfor pludseligt. En af de nyansatte bioanalytikere forklarer, at konsekvensen af de konstante 

ændringer har gjort, at de ikke har kunne følge med. Selv de mere erfarne bioanalytikere har ikke 

kunne følge med og har haft svært ved at navigere i ændringerne (Louise) (Maria). 

 

4.1.1 Opsummering på den pludselige forandring 

Covid-19, som en pludselig forandring, kan opsamlende siges at indebære en ekstrem og kaotisk 

omvæltning af arbejdsgange. PCR-afsnittet blev det største og højest prioriterede afsnit i afdelingen, 

hvor antallet af Covid-19 prøver steg løbende. Bioanalytikerne har konstant skulle tilpasse sig nye 

retningslinjer med begrænset information herom, hvilket har skabt usikkerhed om arbejdsmetoder, 

ressourcer og strukturen på hverdagen. 

 

4.2 Motivation og faglig identitet 
I de følgende afsnit præsenteres og undersøges motivation og faglig identitet, hvilket gøres ud fra 

nedenstående koder, vi har udledt fra empirien. 

 

Model nr. 12: Teoretiske temaer 

 

Gennem præsentationen af vores empiriske fund om motivation og faglig identitet, udleder vi flere 

forskelle mellem medarbejdergrupper på KMA. Den mest centrale skelnen i holdninger og oplevelser 

relateret til motivation er ift., om bioanalytikerne er ansat før Covid-19 (herefter “erfarne bio- 

analytikere”) eller under Covid-19 (herefter “nye bioanalytikere”). Den mest centrale skelnen i  

holdninger og oplevelser relateret til faglig identitet er, om bioanalytikerne arbejder på PCR-afsnittet, 

eller om de arbejder på et andet afsnit. 
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4.2.1 Motivation 
I de nedenstående afsnit præsenterer vi vores empiriske fund inden for arbejdspres, negativ stemning 

på arbejdspladsen og lysten til at arbejde i afdelingen, der udgør vores empiriske fund om bio- 

analytikernes motivation. 

 

4.2.1.1 Arbejdspres (motivation) 

Vores empiriske fund omkring arbejdspres præsenteres i nedenstående omhandlende, hvordan hhv. 

erfarne og nye medarbejdere oplever arbejdspresset, som følge af den pludselige forandring. 

 

4.2.1.1.1 Erfarne bioanalytikere (arbejdspres - motivation) 

De erfarne bioanalytikere har mærket et markant skifte i forholdene omkring deres arbejde, hvilket 

særligt er karakteriseret af de ekstra vagter. En af afdelingens ledere fortæller bl.a.; “Så det er jo også 

noget jeg ledelsesmæssigt har sagt, ja men I er simpelthen nødt til at tage en lørdag og en søndag 

mere....” (Janni). Janni har ledelsesmæssigt været inde og pålægge bioanalytikerne at tage ekstra  

vagter for at få arbejdet til at fungere. En bioanalytiker beskriver, at noget af det hårdeste i perioden 

har været at skulle begynde at arbejde fire ud af fire weekender (Anne-Marie). Der opstod samtidig 

en følelse af magtesløshed, da man ikke kunne gøre andet end at møde op (Maria). 

 

Herudover har der været hyppige omlægninger af vagtplanen for at tilpasse afdelingens arbejdsgange 

til de løbende nye udmeldinger fra regeringen. En af de erfarne bioanalytikere fortæller, hvordan 

omlægningerne af vagtplanen har påvirket hende; “Jeg har nogle gange oplevet, at jeg har været 

rødglødende af raseri ikke også (...) Så siger de “du skal på arbejde fredag, lørdag og søndag aften 

i stedet for fredag, lørdag og søndag dag”. (…) Men altså så tænker man selv ”det kan simpelthen 

ikke være rigtig det her”...” (Maria). Citatet vidner om en følelse af at blive uretfærdig behandlet og 

en frustration over ikke at have mere kontrol over situationen. Det er noget, som flere bioanalytikere 

har ønsket ændret, så de har kunne have mere kontrol over deres arbejdsliv. Ledelsen har forsøgt at 

imødekomme dette ved bl.a. at lave frivillige ekstravagter med tillæg. 

 

Vagterne tages hurtigt, og det ser lederne som et udtryk for, at den økonomiske gevinst motiverer 

bioanalytikerne til at byde ind på vagterne (Susanne og Janni). En af de erfarne bioanalytikere siger 

følgende om de frivillige ekstravagter: “Altså de prøvede jo at køre det med, at vi selv måtte vælge, 

men man kan jo sige, at det var valg med en form for tvang. Du kunne selv vælge hvornår, de skulle 
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ligge, men du skulle jo tage nogen…” (Nina). Citatet tydeliggør følelsen af at være tvunget til at tage 

nogle ekstravagter, hvorfor det ikke har  været øget motivation, der har fået de erfarne bioanalytikere 

til at tage vagterne, men snarere, at de har følt sig forpligtet til det. 

 

Et yderligere element, der skaber arbejdspres, er de mange nye medarbejdere i afdelingen. En erfaren 

bioanalytiker fortæller bl.a.; “Det har jo så også været lidt hårdt, fordi samtidig med, vi har skulle 

køre dobbelt op i gear, øhm, så har vi jo lige haft folk med oplæring på den der, øhh, tid, hvor man 

bare skal køre hurtigt, og man ikke, faktisk ikke har tid til at have nogen med…” (Anne-Marie). Der 

var ikke tid til at have nye medarbejdere med, men samtidig beskriver en anden bioanalytiker også, 

at konsekvensen ved ikke at oplære nye medarbejdere ikke er ønskeligt; “men sådan var det nødt til 

at være, da der skulle læres en masse op, for ellers fik man bare selv alle vagterne ikke. Det var jo 

pest eller kolera.” (Maria). 

 

Ud over at de erfarne bioanalytikere bliver presset af nogle strukturelle forhold omkring vagt- 

pålægning og -omlægning samt oplæring af nye medarbejdere, pålægger de også sig selv et yderligere 

pres ud fra deres forestillinger om, hvad der er acceptabel adfærd. De erfarne bioanalytikere har ikke 

følt, at de kan legitimere at sige nej tak til vagter. Da vi spurgte ind til, om de havde sagt nej til at 

tage ekstravagter, fordi de trængte til en pause, sagde de meget bestemt nej. De beskriver, at fordi de 

ikke kunne undskylde det med, at de skulle noget andet, følte de ikke, at de kunne tillade sig at sige 

nej. 

 

4.2.1.1.2 Nye bioanalytikere (arbejdspres - motivation) 

For de nye bioanalytikere har det været hårdt at starte under Covid-19. De har haft en anden oplevelse 

af arbejdspresset sammenlignet med de erfarne bioanalytikere. En af de nye bioanalytikere beskriver 

bl.a. den første periode som et hamsterhjul; 

 

“... tit så tænkte jeg, når man lige var startet her, man blev bare kastet ind i det der hamsterhjul, og 

så var det bare med at følge med, og nogle gange så faldt man jo bare af, og så måtte man bare hoppe 

på igen, altså, det var sådan virkelig, shiit, haha. De første par måneder var virkelig op af bakke, 

man måtte jo bare hænge i.” (Louise). 
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For en af de andre nyansatte skaber det en del frustration, at dagene er hårde, og man bare skal hænge 

i; “...måske også lidt den der følelse af, nå så starter vi forfra i morgen, det er jo også sådan en følelse 

af, at man øhh, sådan, “argh, det var da ikke det jeg skrev mig op til”.” (Anna). 

 

Generelt har de nyansatte i høj grad været afhængige af de erfarne kolleger i forhold til at få hjælp og 

svar på spørgsmål. Det har de oplevet som en udfordring, idet de erfarne ikke altid har været til-

gængelige; “Jeg har altid spurgt [om hjælp], men det har ikke altid været med samme ro i maven som 

ved andre gange. Ikke fordi at man ikke får hjælp nu, men det er mere fordi, at man ikke har lyst til 

at spørge nogen, som ikke har lyst til at blive forstyrret eller føler har overskud til det.” (Mette). 

Dette vidner om, at arbejdspresset på de nye bioanalytikere afhænger af, hvor meget overskud de 

oplever, at de erfarne kolleger har til at hjælpe. Hvis de nyansatte ikke oplever, at der er overskud til 

dem, føler de, at de trænger sig på, da der ikke er tid til deres spørgsmål. 

 

Dette er også med til at skabe en følelse, hos de nyansatte, af ikke at være god nok; “Og eftersom 

man er ny, så er det også lidt svært, fordi man ikke har så mange kompetencer endnu til at man kan, 

hvad hedder det, øhh, være behjælpelig, så man står også sådan lidt og føler, at jeg står mere i vejen, 

end jeg egentlig gavner for dem.” (Anna). En anden ny bioanalytiker fortæller også, at hun skulle 

fortælle sig selv, at det ikke var hende, de erfarne var sure på, men mere situationen, og at det nok 

ville være bedre dagen efter (Mette). På den måde skabte hun selv forklaringer på, hvorfor de erfarne 

kolleger handlede og agerede, som de gjorde overfor hende. Det blev herved hendes egen opgave at 

skabe en fortælling, der gjorde det udholdeligt at komme på arbejde igen den næste dag. 

 

De nye bioanalytikere har også opsat forventninger til sig selv, ligesom de erfarne. Deres forvent-

ninger baserer sig på fortællinger om foråret fra de erfarne kolleger. En af de nye bioanalytikere 

fortæller bl.a.; 

 

“... jeg tænkte, at jamen de kan ikke have mere i sig, altså. Af hensyn til dem tænkte jeg. (...) Der 

vidste jeg jo ikke, hvor travlt de havde haft [i foråret]. Der kunne jeg, der havde jeg kun hørt, øhm, 

efterfølgende, hvordan det havde været, at de havde haft så travlt, og det hele var bare, og der var 

flere, der var gået ned med stress, oog. Så tænkte jeg bare, uha, man skal ikke fylde for meget på dem 

heller.” (Louise). 
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Louise har ud fra de erfarnes fortællinger om foråret skabt et billede af, at de ikke kan klare mere, og 

hun har et ansvar for at aflaste dem. Der er ikke nogle bioanalytikere, der har været gået ned med 

stress og måtte sygemeldes i perioden, hvorfor det er en fortælling, hun selv har skabt ud fra det, hun 

har hørt fra de erfarne kolleger. En af de andre nyansatte fortæller også, at det har været vigtigt for 

hende at tage en stor del af læsset og mange af de trælse vagter, fordi hun har fået fortalt, at det var 

de samme bioanalytikere, der havde måtte kæmpe sig igennem alle prøverne tilbage i foråret (Mette).  

 

Samtidig virker det heller ikke til, at de nyansatte føler, at det er tilladt at være ramt af arbejdspresset, 

da de har en antagelse om, at de erfarne bioanalytikere har det værre end dem; “man er i hvert fald 

ikke lige så, at man er lige så udmattet som dem, fordi man ikke har, er blevet tappet på samme 

måde.” (Anna). Ud fra erfarne kollegers fortællinger, har de nyansatte skabt en forventning til dem 

selv om, at de skal tage en stor del af læsset, da de erfarne bioanalytikere ikke kan klare meget mere. 

Det bliver herved en drivkraft for dem ift. at arbejde mere, samtidig med det pålægger dem et stort 

pres, som de skal leve op til. 

 

4.2.1.1.3 Opsamling: Arbejdspres (motivation) 

I ovenstående har vi ud fra empirien udledt forskellige former for arbejdspres, der gør sig gældende 

for nye og erfarne bioanalytikere. Vi har trukket det mest centrale frem i empirien, der også antyder 

mønstre, hvorfor ikke alle nuancer er præsenteret. Herunder har vi udformet et skema, hvor vi  

opsamler vores empiriske fund inden for arbejdspres ift., om de forskellige temaer er til stede, og om 

det opleves svagt eller markant for hhv. nye og erfarne bioanalytikere. I skemaet angiver vi også, at 

noget kan være svagt til stede i empirien, selvom vi ikke har præsenteret det ovenfor. Dette gør vi for 

at indfange kompleksiteten af det empiriske materiale. 

 

De erfarne bioanalytikere oplever et arbejdspres i forbindelse med vagtplægning, vagtomlægninger, 

oplæring af nye medarbejdere samt gennem det pres, de skaber for dem selv, hvor de ikke kan tillade 

sig at sige nej til vagter. De nye bioanalytikere oplever et arbejdspres i forbindelse med at blive kastet 

ind i den kaotiske situation. De føler, at de trænger sig på, de føler sig ikke gode nok og de skaber et 

pres gennem forventninger til sig selv om at aflaste de erfarne mest muligt, da de erfarne ikke kan 

klare mere.  
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Model nr. 14: Arbejdspres (motivation) 

 

4.2.1.2 Negativ stemning på arbejdspladsen (motivation) 

Et andet empirisk element, der forklarer bioanalytikernes motivation under Covid-19, er den negative 

stemning på arbejdspladsen. Den pludselige forandring har påvirket stemningen på KMA i en negativ 

ladet retning, hvilket står i kontrast til den ellers gode stemning, der beskrives som værende  

dominerende inden Covid-19 (Lene). 

 

Den negativ stemning skabes af det øgede arbejdspres, og pålægger endnu et pres, der får ”...bærret 

til at flyde over.” (Lene). Dette bevirker, at tålmodigheden blandt bioanalytikerne er blevet  

formindsket, og negativ snak og adfærd skabes hurtigere omkring de mindste ændringer (Lene). 

 

Foruden ændringer i arbejdsgange, indeholder de negative samtaler også utilfredshed over kollegers 

manglende oprydning efter endt vagt samt utilfredshed over, hvor travlt man har, og hvor træt man 

er (Louise) (Katrine). Desuden indebærer en del af den negative snak utilfredshed mod fagforeningen 

og manglende lønkompensation for de hårde vagter og det ekstra arbejdspres, de er pålagt (Gitte). 

Konsekvensen af den negative stemning på KMA er generelt, at det påvirker bioanalytikernes  

motivation og drivkraft i arbejdet. 

 

4.2.1.2.1 Erfarne bioanalytikere (negativ stemning på arbejdspladsen - motivation) 

Den negative stemning påvirker de erfarne bioanalytikere forskelligt. En af de erfarne bioanalytikere 

har i nogle perioder ikke haft lyst til at gå på arbejde grundet den dårlige stemning. Anne-Marie 

fortæller, at; ”...man lige knap har lyst til at tage på arbejde, som man havde inden, fordi man ved, 
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man bliver mødt af noget negativt allerede nede i omklædningsrummet” (Anne-Marie). Anne-Maries 

møde med negativitet allerede i omklædningsrummet vidner om omfanget af den negative stemning, 

og hvordan det mindsker hendes motivation for at gå på arbejde. Videre forklarer Anne-Marie, at hun 

var nødsaget til at lukke sig ind i sig selv for at klare sig igennem arbejdsdagen omgivet af negativ 

stemning. Denne forsvarsmekanisme er gjort bevidst for at holde motivationen og humøret  

nogenlunde oppe; 

  

”Jeg tror, det er for ikke at blive draget ned i sådan et hul af, at det hele bare er hårdt og hårdt og 

hårdt, og så skal man samtidig høre på alt det der negative, så har jeg bare holdt mig lidt til mig selv 

i stedet for, ligesom for at holde humøret oppe, når man så også kommer hjem, og man ikke bare 

ryger ned i et hul, og er lige ved at græde, skulle jeg til at sige.” (Anne-Marie). 

  

Citatet vidner også om, at denne forsvarsmekanisme er en metode til ikke at tage den negative  

stemning for meget med hjem og lade det gå ud over privat- og familielivet. 

 

En anden erfaren bioanalytiker har i højere grad brugt kolleger og ledelsen til at snakke og håndtere 

den negative stemning, frem for at lukke sig inde i sig selv (Gitte). Andre erfarne bioanalytikere 

beskriver også, at de særligt bruger deres tætte kolleger, de har arbejdet sammen med i mange år, til 

at snakke om de svære ting, læsse af og give hinanden gode råd i situationen (Helena) (Maria). Det 

er netop den adfærd og snak, der af andre kolleger opfattes som medvirkende til den negative  

stemning på arbejdspladsen. Den negative snak bliver hos Helena og Maria et redskab til at få; 

 

”…tingene ud af systemet. Sådan lige at drøfte det med nogle kolleger, men det kan altså også godt 

være modsat, hvor man bliver kørt lidt mere op. Hvis man hele tiden har nogle ting, man skal have 

afløb for, så har kollegaen måske noget, som hun skal have afløb for, som er endnu være. Så bliver 

man grebet af det.” (Helena). 

 

Af citatet tydes en kollektiv bekræftelse, hvor bioanalytikerne imødekommer og bekræfter hinandens 

utilfredsheder, hvilket skaber en øget negativ dialog, der påvirker stemningen på afdelingen. Videre 

forklarer Helena, at nogle samtaleemner er blevet dyrket i lidt for høj grad, hvilket skyldes den  

kollektive bekræftelse; ”Jamen, hvis det er det samme, som vi går og brokker os om til hinanden, i 

stedet for at se på de positive ting, at vi så kan gå og blive enige om et eller andet, som er irriterende. 
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… Der er nok nogle ting, vi har dyrket lidt for meget.” (Helena). Samtidig erkender hun også, at den 

negative dialog synes for udbredt i øvrige kollegers optik. Skabelsen af den negative dialog er en 

hjælpsom metode for hende, og hendes nærmeste kolleger, til at håndtere og motivere under det pres, 

de er pålagt; “Det synes jeg altid er hjælpsomt, at kunne det. Der er nogen, der synes, at det godt man 

bliver for meget, hvis man sådan er negativ, men det… jeg ser det lidt som en ventil, vi har til at læsse 

af på hinanden eller ja” (Helena). 

 

Det er dermed forskelligt blandt de erfarne bioanalytikere, om de anser den negative stemning på 

arbejdspladsen som en byrde, der påvirker dem negativt, eller om de anser det som et værktøj, der 

har en positiv effekt på deres håndtering af Covid-19 situationen. 

 

4.2.1.2.2 Nye bioanalytikere (negativ stemning på arbejdspladsen - motivation) 

Hos de nyansatte bioanalytikere oplever vi, at den negative stemning fylder meget i deres arbejdsliv 

og går ud over deres privatliv, hvor den negative stemning tages med hjem efter endt arbejde (Louise) 

(Mette) (Anna). Louise fortæller bl.a. at; 

 

”...der var nogen perioder, hvor man sådan virkelig følte sig ked af det, når man gik hjem, når man 

havde fri, og, man var sådan helt på grådens rand, og man havde en klump i halsen nogle dage, og 

man havde måske lidt ondt i maven, når man skulle afsted igen dagen efter og sådan noget.” (Louise). 

 

Dette vidner det om, at den negative stemning på arbejdspladsen skaber ked af det-hed og ondt i 

maven forud for en ny arbejdsdag, hvilket er en indikation på, at motivationen for at gå på arbejde 

mindskes i disse situationer. Lysten til at flytte fokus fra negativ snak til positiv snak er dog at finde 

hos de nyansatte bioanalytikere, men det er ofte svært, når det negative fylder meget (Anna). 

 

4.2.1.2.3 Opsamling: Negativ stemning på arbejdspladsen (motivation) 

Opsummerende påvirker den negative stemning de nye og erfarne bioanalytikeres motivation forskel-

ligt. Blandt de erfarne bioanalytikere er der store variationer, hvorfor billedet ikke er entydigt. Nogle 

erfarne bioanalytikere er meget påvirket af den negative stemning, mens andre skaber den gennem 

deres måde at håndtere arbejdspresset. Blandt de nye bioanalytikere er mønstrene i oplevelsen af den 

negative stemning mere entydige, og det påvirker deres motivation negativt, idet de somme tider går 

hjem med ondt i maven. 
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Model nr. 15: Negativ stemning på arbejdspladsen (motivation) 

 

4.2.1.3 Lysten til at arbejde i afdelingen (motivation) 

I det følgende præsenterer vi vores empiriske fund omkring lysten til at arbejde i afdelingen, og hvad 

den har været påvirket af, fra starten af Covid-19 til nu for hhv. erfarne og nye bioanalytikere. For de 

erfarne bioanalytikere, er der tydelige mønstre i deres udtalelser afhængigt af, om de arbejder med 

Covid-19 opgaver på PCR-afsnittet, eller om de arbejder på et andet afsnit. 

 

4.2.1.3.1 Erfarne bioanalytikere (lysten til at arbejde i afdelingen - motivation) 

Da den pludselige forandring indtraf, var der stor gejst og høj motivation på hele KMA for at løfte 

opgaven og være en aktiv del af at bekæmpe pandemien. En erfaren bioanalytiker fortæller, at det er 

opløftende at være med til at diagnosticere Covid-19 under pandemien (Anne-Marie). Ligeledes for-

tæller både Helena og Louise, at arbejdet i starten har været meningsfuldt, og det har givet dem en 

personlig tilfredsstillelse at kunne levere et meget efterspurgt stykke arbejde. Maria fortæller også, at 

hun var villig til at blive ekstra; ”Hvis jeg nu bare går hjem, så skal de ligge og vente på svar i mange 

timer…” (Maria). I starten motiverede følelsen af at gøre en forskel for patienten dermed også. 

 

Efter nogen tid med Covid-19 og øget arbejdspres, begynder det at blive hverdag for bioanalytikerne, 

og det nye og spændende element ved pandemien aftager. Der er fortsat meget overarbejde og træning 

af nye medarbejdere, og der er ikke udsigt til, hvornår situationen vil se bedre ud. I denne periode er 
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det forskelligt, hvordan de erfarne bioanalytikere forholder sig til den nye hverdag afhængig af, om 

de arbejder på PCR-afsnittet eller et andet afsnit. 

 

En af de erfarne bioanalytikere fra PCR-afsnittet beskriver, at følelsen af at gøre en forskel ikke er 

forblevet den samme; ”Jeg tror måske mere, at det var der lidt i starten, det der med, at man følte at 

man gjorde en forskel, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det så bare en hverdag. Så bliver det 

ikke så meget anderledes, end hvis vi kører en HIV-analyse, eller hvis vi tester for stafylokokker.” 

(Nina). En anden erfaren bioanalytiker fra PCR-afsnittet beskriver også, at hun er blevet træt af  

forholdene omkring arbejdet; ”…at det [arbejdet med Covid-19] ønsker jeg ikke rigtig at blive en del 

af. Fordi der er så meget, der er mange vagter og meget natarbejde og sådan noget der, og det gider 

jeg faktisk ikke.” (Maria). Maria har ønsket at blive flyttet fra PCR-afsnittet for at have en mere  

‘normal’ hverdag på afdelingen. 

 

Uagtet hvordan de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet har forholdt sig til det fortsat høje arbejds-

pres og den ændrede hverdag på afdelingen, har de fortsat arbejdet hårdt. En bioanalytiker fortæller 

bl.a., at det,  der har fået hende til at blive ved med at køre hårdt på, har været det gode sammenhold 

blandt kollegerne. Hun føler, at det er fællesskabet, der har løftet opgaven (Nina). Hun fortæller  

videre; ”For man føler, at man går på arbejde for sine kolleger, det tror jeg lige så meget betyder 

noget.” (Nina). Dette ser vi også hos Maria og Helena, som begge beskriver, at de særligt finder et 

meningsfuldt fællesskab blandt de kolleger, de har haft i mange år. I de hårde perioder, hvor arbejds-

presset var stort og det umiddelbart ikke så ud til at lysne, er der dermed et mønster i, at de erfarne 

bioanalytikere på PCR-afsnittet fandt mening i at gå på arbejde igennem fællesskabet, hvormed det 

har været en drivkraft for dem i deres arbejde. 

 

De erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder med Covid-19 på PCR-afsnittet, har reageret anderledes 

på, at Covid-19 er blevet en del af hverdagen på KMA. En af bioanalytikerne beskriver, hvad hun har 

lagt mærke til hos sine kolleger, der ikke arbejder på PCR-afsnittet; 

 

 ”…Det er dér [i dyrkningsafsnittet] hvor vores gamle ’håndarbejde’ fra vores fag, det ligger. Det er 

ligesom der, hvor alt fokus ligesom har været. Det er dér, hvor rigtig meget forskning foregår, så det 

har fyldt rigtig meget. Så gik vi lige pludselig over til corona og PCR. Så lige pludselig så alt det 

fokus, der normalt var dernede [i dyrkningsafsnittet], det var altid dem, der havde møder osv., til at 
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det 100% var corona eller PCR. (…) Så det begyndte også at røre ved noget fundamental ved at 

arbejde på en mikrobiologisk afdeling. (…) men jeg tror, at det har betydet noget, at man lige  

pludselig har pillet ved det, der har været vigtigst.” (Nina). 

  

Det kommer særligt til udtryk blandt de erfarne bioanalytikere, som ikke arbejder på PCR-afsnittet, 

at de har det svært med, at deres kompetencer ikke længere er i fokus. En af bioanalytikerne, der 

primært arbejder i dyrkningsafsnittet, udtaler bl.a.; ”Der er jo så godt nok nogen, der har været rigtig 

meget nede i PCR og skulle køre corona, men så kan man sige, så har vi jo lavet alt det andet vigtige 

også, som jo er lige så vigtigt, som urinvejsinfektioner, blodforgiftning og så videre, øhm.” (Anne-

Marie). Citatet vidner om, at Anne-Marie forsøger at legitimere hendes indsats under Covid-19 ved 

at sige, at hendes arbejde også er vigtigt. Dette ser vi også blandt andre erfarne bioanalytikere, der 

ikke arbejder med  Covid-19, idet de fremhæver egen ekstraordinære indsats i forbindelse med de 

øvrige arbejdsopgaver (Gitte) (Lene). 

  

Da vi spurgte de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, hvad der motiverer dem 

i deres arbejde, og hvad der får dem til at blive ved med at arbejde hårdt, fik vi bl.a. følgende svar; 

“Jeg synes det er mest vigtig at vide, at jeg er med til at gøre en forskel.” (Anne-Marie). Videre 

fortæller Gitte; 

 

“Altså, det skal da ikke være løgn, at, at man kan også godt have dage, hvor man tænker, “argh, det 

gider jeg bare ikke”, men så tænker man også på, der er altså også bare en patient bag, og jeg skal 

ud og hjælpe nogle patienter, og det er ligesom det, der bærer det hele, at man føler, der er brug for 

en. Og det er det, det tror jeg er det, der gør, bærer en igennem.” (Gitte). 

 

Ud fra citaterne er det tydeligt, at de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, er 

drevet af at gøre en forskel for patienterne. Med det store fokus på Covid-19 opgaverne, som de ikke 

varetager, gør de ikke en forskel for det, der er meget efterspurgt lige nu. Det påvirker deres  

motivation for deres arbejde, hvilket også kommer til udtryk i følgende citat fra Lene; ”… altså for 

det første er det jo et job. Så jeg bliver jo ligesom nødt til at gøre det, øhm. … jeg skal ligesom bare 

igennem det her, og hvis det jeg kan gøre for at hjælpe er at gøre det her, jamen så er det, det jeg 

gør…” (Lene). Dette vidner om, at Lene i perioder ikke har fundet motivation for at tage på arbejde, 

og det samme ser vi for Anne-Marie og Gitte. Ligeledes udtaler Anne-Marie, at hendes motivation 
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stiger, når hendes kompetencer igen kommer i fokus; “så steg motivationen, da det var vi skulle 

begynde at teste for antistoffer, fordi det er jo ligesom mit område, og så var jeg bare sådan yes, nu 

kan jeg være med, nu kan jeg hjælpe, nu kan jeg gøre en forskel.” (Anne-Marie). 

 

For de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, er der et mønster i, at deres moti-

vation for arbejdet er koblet sammen med følelsen af at gøre en forskel for patienterne. Idet deres 

kompetencer ikke gør en forskel for Covid-19 patienterne, som der er stort fokus på, føler de ikke i 

lige så høj grad, at de gør en forskel, hvorfor de ikke er lige så motiveret for deres arbejde. De forsøger 

at legitimere deres indsats under Covid-19 ved at fremhæve egen indsats i forbindelse med andre 

vigtige opgaver, og de forsøger derigennem at skabe en fortælling om, at de og deres kompetencer 

skaber værdi. 

 

Fælles for mange af de erfarne bioanalytikere, uafhængigt af om de arbejder på PCR-afsnittet eller et 

andet afsnit, er, at de, efter nogle måneder med højt arbejdspres, begynder at stille krav til at blive 

kompenseret for deres ekstraordinære indsats. En bioanalytiker udtaler bl.a.; ”Altså, øhm, jeg ved 

godt et klap på skulderen, det er fint nok i kort tid, men så forventer man noget mere… ” (Anne-

Marie). 

 

Efter noget tid bliver det besluttet, at nogle af medarbejderne på KMA skal have et engangstillæg. 

Det er ikke alle der får, og beløbene varierer. Der er tre forskellige beløb, og bioanalytikerne modtager 

det beløb, som ledelsen vurderer, de skal have. Blandt flere af bioanalytikerne, har der været stor 

utilfredshed med engangstillæggene; “... jeg synes, at det er okay, at man får noget, men når alle ikke 

får, så er det nok ikke så godt. Også det der med, at det så er variabelt, hvem der får, og at nogen får 

lidt, nogen får mellem og nogen får ikke noget. Det ved jeg ikke rigtig, det tror jeg ikke er gået så 

godt.” (Maria). Helena fortæller yderligere; “Det er jo sådan noget, der giver frygtelig meget splid 

og misundelse.” (Helena). Citaterne illustrerer de bekymringer omkring tillæggene, som vi oplever 

blandt flere af de erfarne bioanalytikere. Mange af dem beskriver, at de føler, at afdelingen har løftet 

i samlet flok, og alle har bidraget og arbejdet hårdt for at komme igennem pandemien. Derfor synes 

de ikke, det er fair, at alle ikke bliver kompenseret økonomisk. 
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4.2.1.3.2 Nye bioanalytikere (lysten til at arbejde i afdelingen - motivation) 

De nye bioanalytikere på afdelingen er blevet ansat løbende, som følge af Covid-19 og det tilhørende 

behov for ekstra ressourcer. I forbindelse med rekrutteringen af de nye medarbejdere, er overskriften 

i stillingsopslaget;“Coronakriger søges” (Bilag 6). De nye medarbejdere har dermed selv valgt at 

søge et job, hvor de skal bidrage til at bekæmpe pandemien. En af de nye bioanalytikere fortæller, at 

hun har været indstillet på at arbejde hårdt; “...jeg har været klar på at gå ind til at arbejde meget, så 

det er ikke kommet som et chok for mig” (Mette). 

 

Til spørgsmålet om, hvad der særligt motiverer dem i deres arbejde, svarer en af de nye bioanalytikere 

bl.a., at arbejdet med Covid-19 er meget meningsfuldt; 

 

“... det er også følelsen af, at man laver noget, der virkelig giver mening i den her tid. At der er mange 

mennesker, der har brug for, at man kommer og passer sit arbejde, også samfundet som sådan. Så 

det giver jo også en ekstra tilfredshed, selvom nogle dage virkelig kan være hårde, så giver det det 

der boost, at man føler, man gør noget, der giver mening.” (Louise). 

 

En anden bioanalytiker fremhæver også lysten til at gøre en forskel for patienter; ”… og så modtaget 

den her prøve for 5 timer siden, og de har allerede fået et svar, så nu kan de komme videre med 

behandlingen af den her patient.” (Anna). Ligeledes spiller fællesskabet en stor rolle; 

 

”Hvis man har haft vildt travlt, og man har været sådan en flok, som lige har, hvor det hele lige har 

faldet på plads, og man har nået alt det, man skulle, selvom man egentlig havde travlt, så kan man 

godt sådan tænke, “jaa vi vandt” agtig [griner]. At man har været til en håndbold eller en fodbold-

kamp, og man egentlig vandt, selvom modstanderen var lidt dygtigere end en selv…” (Louise). 

 

For de nye bioanalytikere gør det sig dermed også gældende, at de finder mening og personlig  

tilfredsstillelse i arbejdet, og er motiveret af at gøre en forskel for patienten i samarbejde med  

kollegerne, ligesom de erfarne. 

 

Flere af de nye bioanalytikere oplever dog også en træthed og udmattelse efter noget tid. Mette for-

tæller bl.a. følgende; ”Det fungerede meget fint lige indtil maj eller sådan noget [at give en ekstra 

skalle]. Så finder man ud af, at nu er det ikke så sjovt mere…” (Mette). En anden ny bioanalytiker 
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uddyber også, hvordan det påvirker hende, når arbejdspresset er hårdest; ”...så er man selvfølgelig 

bare mere glad for at se, at øhh, at det, uret har slået fyraften og, at man kan komme hjem du ved, 

bare slappe af, og få hovedet og tankerne et andet sted hen…” (Anna). 

 

4.2.1.3.3 Opsamling: Lysten til at arbejde i afdelingen (motivation) 

Opsummerende påvirkes nye og erfarne bioanalytikere forskelligt, og de erfarnes motivation for at 

arbejde i afdelingen varierer afhængigt af, om de arbejder på PCR-afsnittet eller andre afsnit. For 

erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, mindskes følelsen af at gøre en forskel 

hurtigt efter Covid-19 indtræffer, idet deres kompetencer ikke anvendes til at gøre en forskel for de 

patienter, der er stort fokus på. På baggrund heraf ser vi, at de forsøger at legitimere deres indsats, 

under den pludselige forandring, ved at fremhæve egen indsats i forbindelse med andre opgaver.  

Følelsen af at gøre en forskel fortager sig også hos de erfarne bioanalytikere, der arbejder på PCR-

afsnittet, da Covid-19 bliver en del af hverdagen, og udførelsen af analysen føles som at udføre alle 

andre analyser. Følelsen fortager sig dog i mindre grad sammenlignet med de erfarne, der ikke  

arbejder på PCR-afsnittet, da de fortsat bidrager til den vigtige opgaveløsning. De erfarne, der  

arbejder på PCR-afsnittet motiveres derudover særligt af sammenholdet. Blandt de nye bioanalytikere 

er mønstrene relateret til lysten til at arbejde i afdelingen mere entydigt, og de motiveres af at gøre en 

forskel og af fællesskabet. 

 

 

Model nr. 16: Lysten til at arbejde i afdelingen (motivation) 
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4.2.1.4 Samlet opsamling på motivation  

For at opsummere vores empiriske fund om bioanalytikernes motivation, har vi herunder sammen-

fattet, hvad der påvirker hhv. nye og erfarne bioanalytikeres motivation for at arbejde i afdelingen 

under Covid-19. Vi fremhæver de mønstre, vi har fundet i empirien, og hvad der er centralt for de 

respektive medarbejdergrupper. 

  

4.2.1.4.1 Nye bioanalytikere (motivation - opsamling) 

De nye bioanalytikere på afdelingen har oplevet deres opstart som et hamsterhjul, hvor det var vigtigt 

at hænge i og følge med. De har været presset over ikke at kunne være til gavn fra start og har følt, at 

de har trængt sig på ift. oplæring og spørgsmål til deres erfarne kolleger. Ud fra fortællinger om 

foråret, fra de erfarne kolleger, har de nye bioanalytikere skabt et billede af, at de erfarne ikke kan 

klare mere, hvorfor de selv skal arbejde endnu hårdere. De har dermed pålagt et stort pres på dem 

selv. Den pressede situation på afdelingen har skabt en negativ stemning blandt medarbejderne. Det 

påvirker de nyansatte ved, at de får en klump i halsen, samt tager den ubehagelige følelse med hjem 

efter endt arbejde, og det påvirker deres lyst til at gå på arbejde den næste dag. Det der dog motiverer 

dem, og giver dem lyst til at tage på arbejde, er det meningsfulde og personligt tilfredsstillende i det, 

de laver. Derudover er de meget motiveret af fællesskabet og følelsen af at løfte i samlet flok. For de 

nyansatte mindskes følelsen af at gøre en forskel kun svagt med tiden. 

 

4.2.1.4.2 Erfarne bioanalytikere (motivation - opsamling) 

De erfarne bioanalytikere har oplevet den pludselige og voldsomme forandring, da Covid-19 indtraf. 

De blev pålagt et enormt arbejdspres, som de mærkede gennem vagtpålægninger samt hyppige  

omlægninger af vagtplanen. Derudover har de følt sig yderligere presset ved at skulle oplære nye 

medarbejdere, idet de ikke har følt, at de har haft tid til det. Udover at strukturerne omkring deres 

arbejde har pålagt et ekstra arbejdspres, har de også skabt forventninger til sig selv, som yderligere 

har presset dem i deres hverdag. De har ikke haft en følelse af, at det er okay at sige nej til mere 

arbejde. Derfor har de ikke givet sig selv lov til at slappe af og få et pusterum.  

 

Den negative stemning på arbejdspladsen, skabt af det høje arbejdspres, oplever de erfarne bio- 

analytikere forskelligt. Nogle har mindre lyst til at tage på arbejde og interagere med kolleger og må 

lukke sig ind i sig selv eller snakke med kolleger om det, for at kunne være i det. Andre har derimod 

brug for den negative dialog til at læsse af og håndtere arbejdspresset på den måde.  
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Fælles for de erfarne bioanalytikere er, at de i starten har oplevet deres arbejde som meningsfuldt og 

tilfredsstillende, hvilket har givet dem en lyst til at fortsætte det hårde arbejde. For nogle er denne 

følelse fortsat, mens den er aftaget hos andre. Følelsen af at gøre en forskel fortager sig hurtigt hos 

de bioanalytikere, der ikke arbejder med Covid-19, da deres kompetencer ikke gør en forskel for 

Covid-19 patienterne, som der er et stort fokus på. For bioanalytikerne på PCR-afsnittet mindskes 

følelsen ligeledes efter noget tid, da Covid-19 analysen sidestilles med alle andre analyser, men dette 

er i mindre grad. I denne periode har bioanalytikerne stillet krav til økonomisk kompensation for 

deres ekstraordinære indsats. De erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet motiveres af fællesskabet, 

modsat motiveres de erfarne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, ikke af fællesskabet. 

  

4.2.2 Faglig identitet 
Følgende afsnit udgøres af at arbejde med Covid-19 opgaver, fællesskab og “corona er ikke det  

vigtigste”, hvor vores empiriske fund inden for disse præsenteres. Som nævnt opdeler vi bio- 

analytikerne i to overordnede medarbejdergrupper; bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet, og 

bioanalytikere der ikke arbejder på PCR-afsnittet. Det er blandt de to medarbejdergrupper, at vi ser 

de største forskelle inden for faglig identitet. 

 

Fælles for de to medarbejdergrupper er måden, de beskriver deres faglige identitet, som den var, inden 

Covid-19 indtraf. Her fokuserer de alle på, at KMA er en velfungerende afdeling, der er meget social, 

inkluderende og hjælpsom. Der er ikke hierarki blandt kolleger, og flere af medarbejderne kan løse 

mange forskellige opgaver i de forskellige afsnit på afdelingen, og der er også løbende mulighed for 

faglig udvikling gennem oplæring af nye arbejdsopgaver. Bioanalytikerne sætter en ære i deres hånd-

værk, går meget op i kvalitet, at gøre en forskel for patienten og udvikler løbende nye metoder, der 

forbedrer nuværende processer. Derudover beskriver flere, hvordan de som afdeling adskiller sig fra 

andre klinisk mikrobiologiske afdelinger, og de finder derfor også noget af deres faglige identitet 

gennem fællesskab og sammenhold på afdelingen. Samlet set har de en stærk faglighed, som de  

løbende udvikler, og et tæt kollegaskab, som de sætter stor pris på. 

  

4.2.2.1 At arbejde med Covid-19 opgaver (faglig identitet) 

De nye arbejdsopgaver og fokusområder på afdelingen påvirker bioanalytikerne forskelligt, og det er 

tydeligt, at bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, er størst påvirket. 
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4.2.2.1.1 Bioanalytikere der ikke arbejder på PCR-afsnittet (at arbejde med Covid-19 opgaver - 

faglig identitet) 

Bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, beskriver, at kolleger, som blev en del af det nye 

hovedfokus, var pålagt et højere pres end dem selv lige i starten (Anne-Marie) (Lene). Ifølge Lene 

skabte Covid-19 en frygt i samfundet, der i starten gjorde, at borgere ikke turde gå til lægen for at 

blive undersøgt og testet, som de normalvis ville gøre. Dette medførte, at antallet af normale prøver 

og analysetest til dyrkningsafsnittet, som KMA førhen varetog af størst kapacitet, blev reduceret 

(Lene). Dermed oplevede bioanalytikerne, der ikke varetog Covid-19 analyser, ikke samme pres og 

travlhed som deres kolleger, på PCR-afsnittet, gjorde til at starte med. De måtte se til fra sidelinjen 

og løse alternative opgaver, mens kolleger fik pålagt flere vagter og måtte arbejde længere for at 

imødekomme det stigende prøveantal. Lene beskriver bl.a., at de i starten gjorde rent for at have noget 

at lave. 

 

Ønsket om at hjælpe og aflaste kolleger på PCR-afsnittet har været stort, men fordi oplæringen kræver 

tid og ressourcer, har det ikke været muligt for alle at blive lært op i de nye metoder og analyse-

maskiner (Susanne og Janni). Dette har skabt en del reaktioner. Hos Anne-Marie ser vi et stort ønske 

om at hjælpe kolleger ved at tage ekstra vagter, og selvom hun beskriver disse som ”trælse”, har 

ønsket om at hjælpe og aflaste sine kolleger været så stort, at hun gerne har villet tage dem. Det gør 

hende dertil ked af det, frustreret og ærgerlig, da det ikke har været muligt for hende. De mange 

følelser, der er forbundet med ikke at kunne hjælpe kolleger, bunder særligt i en manglende forståelse 

overfor ledelsen og tilhørende frustration mod dem. 

 

Det har også skabt en magtesløshed ikke at være i stand til at hjælpe, som hun håndterer ved at trække 

sig ind i sig selv og ikke længere se nyheder, idet hun beskriver; ”det er jo bare mere test, mere test, 

mere test, og man ved jo godt, hvor det ender henne. Det er faktisk også med det, fordi jeg kunne ikke 

rigtig holde det ud, kunne ikke rigtig være i det, eftersom man så vidste, at man heller ikke kan tage 

alle de vagter der.” (Anne-Marie). Som antydet i citatet skaber samfundets håndtering og udvikling 

af Covid-19 også Anne-Maries følelse af magtesløshed, og dermed udgøres hendes frustration og 

magtesløshed af både interne og eksterne faktorer. 

   

Vi ser også frustrationer over magtesløshed hos Lene og Gitte, som ligeledes ikke er oplært i de nye 

analysemetoder på PCR-afsnittet. Muligheden for at aflaste og beskytte kolleger i det øgede 
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arbejdspres er særlig at finde hos Gitte; ”Det er den der frustration over, hvordan kan vi hjælpe dem, 

så de får det bedre ik’, fordi man kunne godt se, der var nogen, der var ved at knække ikke, såå, ja… 

fordi man ikke selv kan lave analysen.” (Gitte). Hun beskriver yderligere, at hendes identitet, som 

den gode og hjælpsomme kollega, bliver frataget; ”Men det var frustrerende, fordi man følte, at det 

arbejde, som, hvor man altid havde overblikket, altid kunne give en hjælpende hånd, den identitet 

blev egentlig taget lidt fra en, den gode kollega, ja det man gerne ville være, det kunne man pludselig 

ikke.” (Gitte). Hun beskriver videre; “... det var lige før, man følte sig som den dårlige kollega…” 

(Gitte). Ved ikke at være i stand til at hjælpe de kolleger, som har mest brug for det, påvirker det 

derved identifikationen med hendes faglige identitet, idet hun ikke længere kan identificere sig med 

at have overblikket og være den hjælpsomme kollega. 

 

Udover at bioanalytikerne ønsker at påtage sig Covid-19 opgaver for at hjælpe og aflaste kolleger, 

ser vi også indikationer på, at de har et ønske om at være med på opgaverne, fordi disse opgaver får 

størst opmærksomhed. Som beskrevet tidligere var dyrkningsafsnittet, som Gitte, Lene og Anne- 

Marie arbejder på, det største og mest prioriterede afsnit, før den pludselige forandring. Det er en stor 

ændring for disse bioanalytikere, at deres område og dertilhørende kompetencer ikke længere er det 

primære fokusområde på afdelingen. Gitte beskriver hertil, at fordi fokusset på Covid-19 var så stort, 

blev alt andet glemt; ”laboratoriearbejde, det var ligesom som om, at folk de glemte, der var andet 

end Covid-19.” (Gitte). Da vi spurgte dem, hvordan de følte, at de har gjort en forskel på afdelingen, 

fremhæver både Anne-Marie og Lene arbejdsopgaver, der indebærer Covid-19, hvilket indikerer, at 

det er disse opgaver, de selv anser som værende værdifulde lige nu. Herved kan vi udlede, at de selv 

tillægger mere værdi til de opgaver, der er størst opmærksomhed på. Idet de har få af disse arbejds-

opgaver, har de et svagt grundlag for at føle, at de skaber værdi gennem deres arbejde og dermed gør 

en forskel for patienterne. 

 

Dette er i kontrast til deres arbejde før Covid-19, hvor de arbejdede på det mest prioriterede afsnit på 

afdelingen, og dermed havde mange værdiskabende opgaver, som de også selv oplevede gjorde en 

forskel for patienter. Følelsen af at gøre en forskel er vigtig for dem for at kunne identificere sig med 

deres faglige identitet, hvor der er stort fokus på at gøre en forskel. Herved har deres funktion på 

afdelingen og identifikation med deres faglige identitet skiftet karakter, hvilket har været svært at 

forholde sig til. Anne-Marie fortæller bl.a.; “... så var mit arbejde ikke nær så vigtigt, altså mig som 

person, du ved, at så var jeg ikke god nok…” (Anne-Marie). Det påvirker derved hende personligt, at 
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hendes faglighed og kompetencer ikke anvendes til de mest nødvendige og prioriterede opgaver, der 

fra hendes perspektiv udgør en forskel i pandemien. 

 

4.2.2.1.2 Bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet (at arbejde med Covid-19 opgaver - faglig 

identitet) 

De bioanalytikere, der arbejder på PCR-afsnittet, oplever en række andre frustrationer i forbindelse 

med Covid-19. Nina beskriver bl.a., at fordi de har så travlt, kan de ikke nå at rydde op og gøre klar 

til den næste, inden de går hjem; 

 

“Vi er normalt en afdeling, der hjælper hinanden og får ryddet alt op. (...)  Man kan sige, at det er jo 

en tilgang, vi ellers har været vant til. Og det har været noget, der skulle arbejdes med. (…) Vi kan 

godt lide at have ryddet op, og at der er klar til den næste. Under… da det var værst ved corona, der 

kunne du ikke gøre det. Der vidste du bare, at du gav lorten videre.” (Nina). 

 

Samtidig har de også skulle lære mange nye bioanalytikere op i maskiner og arbejdsgange, hvilket 

har været nødvendigt, men det er også en yderligere frustration i og med, at det forsinker dem i deres 

arbejde (Maria). Alt dette har gjort, at bioanalytikerne har haft mindre overskud til hinanden; 

 

“Man har ikke så meget overskud til de andre. Og ja, så kan der ofte også godt være fysisk rigtig 

mange mennesker på lidt plads. Det gør også noget for ens overskud, at der lige pludselig står fem 

mennesker rundt om en i et lille rum, hvor man tænker, at man skal holde afstand. Men alle ting skal 

stadigvæk hænge sammen. Så jeg tror at det helt overordnet, da er det nok frustration, der bare 

kommer til udtryk alle steder.” (Mette). 

 

Selvom vi ser disse frustrationer hos bioanalytikerne, der arbejder på PCR-afsnittet, ændrer det ikke 

markant på måden, de ser sig selv på arbejdspladsen. De ser frem til, at de igen kan få mere overskud 

til kolleger, og kan efterlade deres station bedre til den næste, men disse faktorer er samtidig ikke 

noget, der ændrer ved identifikationen med deres faglige identitet og medfører, at de identificerer sig 

anderledes hermed. Herudfra kan vi udlede, at identifikationen med deres faglige identitet i store træk 

er intakt under Covid-19. 
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4.2.2.1.3 Opsamling: At arbejde med Covid-19 opgaver (faglig identitet) 

Opsummerende oplever bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, magtesløshed, idet de 

ikke kan hjælpe kolleger og aflaste dem med vagter. Derudover vil de gerne være en del af den vigtige 

opgaveløsning i forbindelse med Covid-19, og da det ikke kan lade sig gøre, føler de ikke, at de gør 

en forskel i samme udstrækning, som de tidligere har gjort. Dette fratager dem centrale elementer af 

deres faglige identitet som hjælpsomhed og at gøre en forskel, hvorved de ikke i lige så høj grad kan 

identificere sig hermed. I modsætning hertil, er der ikke store ændringer i måden bioanalytikerne, der 

arbejder på PCR-afsnittet, ser sig selv og deres indsats på afdelingen. De oplever frustrationer i for-

bindelse med arbejdspresset, men formår at bibeholde de vigtige elementer af deres faglige identitet, 

og kan derfor fortsat identificere sig hermed. 

 

 

Model nr. 17: At arbejde med Covid-19 opgaver (faglig identitet) 

 

4.2.2.2 Fællesskab (faglig identitet) 

En af årsagerne til at bioanalytikerne, uden for PCR-afsnittet, ønsker at tage del i Covid-19 opgaverne 

på PCR-afsnittet, kan også findes i fællesskabet. Afhængigt af om medarbejderne arbejder på PCR-

afsnittet, har de forskellige oplevelser af, hvordan sammenholdet på KMA er blevet påvirket af  

Covid-19. 

 

4.2.2.2.1 Bioanalytikere der ikke arbejder på PCR-afsnittet (fællesskab - faglig identitet) 

Det store fokus på PCR-afsnittet har for bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, påvirket 

fællesskabsfølelsen på KMA og relationerne mellem medarbejderne. Gitte beskriver, at det særligt 
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”kulminerede” lige i starten, hvor hun og øvrige medarbejdere, der ikke varetager Covid-19 opgaver, 

har følt sig frustreret over magtesløsheden ved ikke at kunne hjælpe. Det er kommet til udtryk som 

følelsen af at være en dårlig kollega og være ked af det over ikke at kunne hjælpe. Dette oplever hun, 

har skabt en form for opdeling mellem medarbejderne (Gitte). 

 

Opdelingen har fyldt meget for de bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet. Dette ser vi 

særligt hos Anne-Marie, som har oplevet, at kolleger på PCR-afsnittet har holdt sammen, fordi de har 

været mere presset, og har kunnet samles om nogle ting, som hun ikke selv har kunnet få, eller har 

været en del af; 

 

”Selvfølgelig holdt de jo nok mere sammen, fordi det var jo dem, der var presset, kan man sige, så de 

holdt jo nok mere sammen i forbindelse med, at de var hårdt presset, havde en masse til udbetaling 

og en masse afspadsering, de ikke kunne få afviklet og sådan noget, så jeg tror måske også, at de 

holdt mere sammen på det punkt.” (Anne-Marie). 

 

Det hårde pres og den ekstra udbetaling og afspadsering, som følge af de flere og længere vagter, 

udgør ifølge Anne-Marie et samlingspunkt. Denne gruppe føler hun sig ikke inkluderet i, og ser sig 

selv som tilhørende en anden gruppe. Derigennem konstruerer hun en ind- og udgruppe, hvilket også 

ses i følgende citat; ”... jamen det kan du bare ikke hjælpe med, for du kan ikke nå at blive oplært, så 

synes jeg jo ligesom lidt, der var lukket for den port.” (Anne-Marie). Her beskriver hun, at den  

manglende oplæring gør, at porten til PCR-afsnittet, og tilhørende fællesskab, lukkes. Ekskluderingen 

af Covid-19 fællesskabet grundet manglende oplæring, ser vi også hos Lene, der beskriver sig selv 

som ”vi andre”. I deres beskrivelser af dem selv som “øvrige” medarbejdere, skaber de en “os” og 

“dem” fortælling, hvilket distancerer dem fra den stærke fællesskabsfølelse, der ligger i deres faglige 

identitet. 

 

4.2.2.2.2 Bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet (fællesskab - faglig identitet) 

For bioanalytikerne, der arbejder på PCR-afsnittet, oplever vi ikke, at der hersker en ind- og udgruppe, 

men derimod ét samlet fællesskab på KMA. På trods af at de har været underlagt et større arbejdspres 

i starten af den pludselige forandring, og dermed har haft mere at se til, ser vi på tværs, at de opfatter 

kampen mod Covid-19 som en fælles indsats, hvor alle bidrager. Dette ser vi bl.a. i følgende citat; 

“Arbejdsmæssigt har det ikke haft så meget at sige, for jeg synes, at vi har klaret det godt. Vi har 
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hjulpet hinanden rigtig meget, og vi har løftet en stor fælles opgave.” (Katrine). Også Nina medgiver, 

at der ikke er opstået en følelse af ind- og udgrupper i form af en “os” og “dem”-kultur, selvom der 

har været en del frustrationer og snak i krogene hos bioanalytikerne, der arbejder på PCR-afsnittet. 

Ligeledes oplever Anna, at det er alle bioanalytikere på KMA, der bidrager og arbejder hurtigt; 

 

“Så man kan sige, at man ved jo godt, at, at bare fordi dem i corona skal løbe hurtigt, er det ikke 

sådan ensbetydende med, at dem der ikke kan analysere corona, de så ikke løber hurtigt, fordi de skal 

jo så bare lige pludselig tage alle de opgaver, som, som vi også er en del af… Så nej, det synes jeg 

faktisk ikke, at der er sådan noget, øhh, ja, øhh dem og os agtigt”. (Anna). 

 

4.2.2.2.3 Opsamling: Fællesskab (faglig identitet) 

Opsummerende er det bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, der primært er påvirket af 

følelsen af et manglende fællesskab. Da de ikke føler, at de kan bidrage til fællesskabet, som de 

tidligere har kunnet, har de nu en anden fortælling om dem selv på KMA, hvor de ikke længere kan 

identificere sig med dele af deres faglige identitet. Bioanalytikerne, der arbejder på PCR-afsnittet, har 

dog en anden oplevelse af fællesskabet og føler, at alle på afdelingen bidrager lige meget. Det er 

derfor bioanalytikerne, uden for PCR-afsnittet, der selv skaber grupperingen og den tilhørende  

fortælling om, hvem de er og ikke længere er ift. de andre. 

 

 

Model nr. 18: Fællesskab (faglig identitet)             

         

4.2.2.3 “Corona er ikke det vigtigste” (faglig identitet) 

Halvanden måned efter den pludselige forandring indtraf, eskalerede de normale prøver på KMA, 

hvorefter bioanalytikerne uden for PCR-afsnittet var underlagt samme pres som kollegerne på PCR-

afsnittet. Dette initierede indførslen af diskursen om, at “corona ikke er det vigtigste”. 
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4.2.2.3.1 Bioanalytikere der ikke arbejder på PCR-afsnittet (“Corona er ikke det vigtigste” - faglig 

identitet) 

Bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, oplevede, at følelsen af at være “de øvrige” hang 

ved på trods af, at de arbejdede lige så hårdt og lige så meget som kollegerne på PCR-afsnittet (Lene) 

(Anne-Marie). Dette gjorde, at følelsen af ikke at være lige så vigtig vedblev, hvorfor, det ifølge 

Anne-Marie, var nødvendigt at “vende skibet” og rette fokus tilbage på dyrkningsprøverne også; 

  

”Corona har ikke været vigtigst, for det blev det jo faktisk på et tidspunkt, at, at vi prioriterede lidt 

alt andet end corona, og vi ligesom skulle have vendt vores skib og sige okay, men det er ikke kun 

corona, der er vigtigst, det er faktisk alle vores dyrkningsprøver er lige så vigtige, så vi er lige så 

vigtige, at vi er der i dagtimerne, hvor det nu skal være.” (Anne-Marie). 

 

Ligeledes fortæller Lene;  

 

“Men altså ja, jeg tror det var fordi, at selvom vi ikke har med corona at gøre, føler vi jo også, vi har 

lavet noget også, altså øh, vi har også arbejdet hårdt, og der praksisprøverne kom tilbage igen, der 

skulle vi jo også lave tingene (...) jeg tror bare, vi alle sammen føler, at vi ligesom har hjulpet til 

her…” (Lene). 

 

Det fremstår tydeligt for os, at Anne-Marie, Lene og de andre bioanalytikere fra dyrkningsafsnittet 

føler, at de gør en lige så stor indsats, som de bioanalytikere, der arbejder på PCR-afsnittet. Vi har 

tidligere udledt fra vores empiri, at bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, i mindre grad 

kan identificere sig med deres faglige identitet, idet de ikke har kunne hjælpe kolleger, og ikke har 

kunne gøre en forskel gennem deres kompetencer. Efter antallet af almindelige prøver stiger,  

begynder de at have rigtig travlt igen, og de begynder at føle, at deres kompetencer og indsats igen 

gør en forskel for afdelingen og for deres kolleger (Anne-Marie) (Gitte). Herved burde de igen kunne 

identificere sig med følelsen af at gøre en forskel for patienterne og finde tilfredshed i det, men de 

føler fortsat, at de anses som “de øvrige”, hvilket frustrerer dem (Anne-Marie) (Lene). Arbejdet alene 

fører dermed ikke til, at de kan identificere sig med deres faglige identitet Det kræver også  

anerkendelse fra deres kolleger og ledelse. 
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Anne-Marie og Lene oplever, at de efter noget tid får skabt en kollektiv enighed om, at alle opgaver 

og prøver på hele afdelingen er vigtige. Anne-Marie fortæller bl.a.; “... fordi vi så blev enige om, at 

det andet er mindst lige så vigtigt, så på den måde, der hjalp det.” (Anne-Marie). Dermed får de 

skabt en diskurs om, at Covid-19 ikke er det vigtigste, og de er lige så vigtige for afdelingen. Dette 

er en måde til at genetablere deres status og tilhørsforhold på afdelingen, og dermed genskabe  

identifikationen med deres faglighed og faglige identitet. Ledelsen bakkede også op om dette efter 

afholdelse af MUS-samtaler, hvor det blev klart, at flere bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-

afsnittet, følte sig overset (Susanne og Janni). Nogle af bioanalytikerne fra dyrkningsafsnittet  

beskriver, at det gjorde en stor forskel for dem, at de begyndte at blive mere anerkendt for deres 

arbejdsindsats af ledelsen (Anne-Marie) (Lene). 

 

Andre bioanalytikere fra dyrkningsafsnittet beskriver, at ledelsens anerkendelse ikke har haft en  

effekt på dem. Maria, der har skiftet fra at arbejde på PCR-afsnittet til at arbejde på dyrkningsafsnittet, 

fortæller bl.a.; “Og så kom det så “uha, jamen vi anerkender også jer andre og alt det andet””. Det 

er så fint ikke også, men det er jo kun blevet sagt, fordi der er op til flere, der har nævnt det. Det kan 

jeg altså ikke rigtig bruge til noget.” (Maria). Videre fortæller Helena, der ligeledes har skiftet fra 

Covid-19 afsnittet til dyrkningsafsnittet, “...at skaden er sket” (Helena). Det er dermed forskelligt 

blandt bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, om de føler, at anerkendelsen fra ledelsen 

er reel, og om det gør en forskel for dem. 

 

4.2.2.3.2 Opsamling: “Corona er ikke det vigtigste” (faglig identitet) 

Opsummerende er det bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, der skaber en diskurs om, 

at “corona ikke er det vigtigste”. Herved forsøger de at genskabe deres egen vigtighed for afdelingen, 

og genopbygger derigennem deres tilhørsforhold og identifikation med deres faglige identitet. Efter 

ledelsen gøres opmærksom på behovet for anerkendelse, efterlever de det, hvilket gør en forskel for 

nogle af bioanalytikerne, mens andre ikke oplever det som reel anerkendelse. 

 

I denne del har vi ikke taget et afsnit med om bioanalytikerne, der arbejder på PCR-afsnittet, da de 

ikke forholder sig til hvilke opgaver, der er vigtigst i afdelingen.  
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Model nr. 19: “Corona er ikke det vigtigste” (faglig identitet) 

 

4.2.2.4 Samlet opsamling på faglig identitet  

For at samle op på vores empiriske fund omkring bioanalytikernes faglige identitet, har vi herunder 

sammenfattet, hvordan deres faglige identitet har været påvirket siden Covid-19 indtraf og til nu. Det 

er tydeligt, at Covid-19, som en pludselig forandring, ikke medfører, at bioanalytikerne ændrer deres 

faglige identitet. De fortæller stadig om dem selv, og deres rolle på afdelingen, med udgangspunkt i 

den faglige identitet, som de beskriver fra før Covid-19. Hermed påvirker den pludselige forandring, 

hvordan de forholder sig til og identificerer sig med den faglige identitet, men den pludselige  

forandring ændrer ikke på den faglige identitet, som de ønsker at identificere sig med.  

 

4.2.2.4.1 Bioanalytikere der ikke arbejder på PCR-afsnittet (faglig identitet - opsamling) 

Bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, har et stort ønske om at hjælpe deres kolleger på 

PCR-afsnittet for at aflaste dem, og for at være en del af opgaveløsningen af de mest prioriterede 

opgaver. De føler sig som dårlige kolleger og er kede af, at de ikke kan hjælpe. Det påvirker identifi-

kationen med deres faglige identitet, idet de ikke længere kan beskrive sig selv som den hjælpsomme 

kollega, og deres kompetencer ikke kan anvendes til det mest nødvendige. De ser sig selv som adskilt 

fra bioanalytikerne, der arbejder på PCR-afsnittet og ser derigennem sig selv som en udgruppe. Deres 

fortælling, om hvem de er på arbejdspladsen, er påvirket heraf, idet de beskriver sig selv som mindre 

væsentlige og “de øvrige”, sammenlignet med medarbejderne på PCR-afsnittet. Da antallet af  

almindelige prøver igen stiger, føler de, at de gør en lige så stor indsats, og at deres arbejde er lige så 
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vigtigt, men de får ikke den ønskede anerkendelse fra kolleger og ledelse, og dette er vigtigt for dem 

for at kunne genskabe identifikationen med deres faglige identitet. De skaber selv en fælles diskurs 

om, at “corona ikke er det vigtigste” for på den måde at fremme egen betydning for afdelingen.  

Ledelsen begynder at bakke op om dette, hvilket gør en positiv forskel for nogle af bioanalytikerne, 

mens andre ikke oplever anerkendelsen som værende reel. 

 

Samlet set oplever bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, dissonans mellem den faglige 

identitet, som de ønsker at identificere sig med, og den måde de føler, at de bliver anset i deres arbejde. 

De forsøger at minimere dette ved selv at skabe en fortælling om, hvor stor en forskel de gør gennem 

deres arbejde, men der er fortsat indikationer på, at de ikke i lige så høj grad kan identificere sig med, 

at de gør en forskel, er stolte over deres arbejde og er en del af et stærkt kollegaskab, som er nogle af 

kernekomponenterne i deres faglige identitet.  

 

4.2.2.4.2 Bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet (faglig identitet - opsamling) 

Bioanalytikerne, der arbejder på PCR-afsnittet, har fra starten af den pludselige forandring arbejdet 

med opgaver, der har været centrale for bekæmpelse af pandemien. De har derfor været i fokus fra 

start, og har bidraget til at udvikle PCR-afsnittet og de analyser, de udfører. Derfor har de ikke samme 

udfordringer med ikke længere at kunne identificere sig med den faglige identitet. Påvirkningen på 

identifikationen med deres faglige identitet er dermed minimal, og handler primært om, at de ikke har 

lige så stort overskud, og ikke kan være lige så hjælpsomme overfor kolleger, da de selv har travlt. 

De oplever ikke ind- og udgrupper, hvilket understøtter, at det er de bioanalytikere, der ikke arbejder 

på PCR-afsnittet, som har konstrueret denne forståelse. Medarbejderne på PCR-afsnittet synes  

derimod, at alle bidrager lige meget og arbejder hårdt, hvor de kan. Samlet set er deres identifikation 

med den faglige identitet stadig intakt, og de føler fortsat, at de kan gøre en forskel for patienter, kan 

levere høj kvalitet, kan forbedre metoder løbende og har sammenhold på afdelingen. De mindre  

påvirkninger herpå har ikke ændret markant på deres opfattelse af dem selv på arbejdspladsen. 

 

4.2.3 Forhold mellem faglig identitet og motivation 
Vi har nu præsenteret vores empiriske fund omkring bioanalytikernes motivation og faglige identitet. 

For motivation er der primært nogle distinktioner afhængigt af, om bioanalytikerne er nye eller  

erfarne, mens der for den faglige identitet primært er nogle distinktioner afhængigt af, om bio- 

analytikerne arbejder på PCR-afsnittet eller ikke gør. I det følgende vil vi fremhæve nogle centrale 
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sammenhænge mellem motivation og faglig identitet, idet de to gensidigt påvirker hinanden. For at 

gøre dette vil vi kombinere vores empiriske fund ved at opstille fire medarbejdertyper: 

 

 

Model nr. 20: Medarbejdertyper (1) 

 

Vi fremhæver de sammenhænge mellem motivation og faglig identitet, der er særskilt for den  

pågældende medarbejdertype for at tydeliggøre forskellene mellem de forskellige typer. Vi inddrager 

ikke nye bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, da denne medarbejdergruppe er svagt 

repræsenteret i vores empiri, og vi ikke ser gennemgående mønstre mellem motivation og faglig  

identitet herfor. 

 

4.2.3.1 Nye bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet 

De nye bioanalytikere på afdelingen går ind i arbejdet med viljen til at være en “coronakriger” og 

arbejde hårdt for at bekæmpe pandemien. Deres motivation for arbejdet er til at starte med negativt 

påvirket af, at det er svært for dem at være til gavn, og de føler, at de trænger sig på med deres 

spørgsmål og deres behov for hjælp. I takt med at de får bedre kendskab til deres opgaver, begynder 

de også at føle sig mere kompetente, og de bliver i højere grad motiveret af arbejdets meningsfulde 

karakter, der giver dem en personlig tilfredsstillelse samt fællesskabsfølelse på arbejdspladsen.  

Samtidig begynder de også at identificere sig med den faglige identitet, som de erfarne bioanalytikere 

har beskrevet for os, hvor centrale elementer er at gøre en forskel for patienten samt værdsætte det 

fungerende sammenhold på afdelingen. Herved er der et tæt sammenspil mellem, hvordan de  

identificerer sig med arbejdet, og hvor motiveret de er for deres opgaver. 

 

I starten skaber den faglige identitet ikke motivation for arbejdet hos de nye bioanalytikere, idet de 

endnu ikke kan identificere sig med den. Så snart de tillærer sig de rette kompetencer i oplæringen, 

og kan identificere sig med elementer i den fagelige identitet på KMA, er de også mere motiveret for 

deres arbejde på afdelingen. Ligeledes øges deres motivation, da de begynder at kunne udføre flere 

opgaver og se, hvilken forskel de gør gennem deres arbejde, hvilket også påvirker identifikationen 

med den faglige identitet. 
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For de nye medarbejdere, der arbejder på PCR-afsnittet, er sammenhængen mellem motivation og 

faglig identitet overordnet, at tilegnelsen af kompetencer øger deres motivation og identifikation med 

den faglige identitet, hvilket gensidigt forstærker hinanden i takt med, at de bliver mere kompetente. 

 

4.2.3.2 Erfarne bioanalytikere der ikke arbejder på PCR-afsnittet 

De erfarne bioanalytikere på KMA oplever den pludselige og voldsomme forandring, da Covid-19 

indtræffer. Til trods for det høje arbejdspres, er alle på afdelingen motiveret for at gøre en forskel 

under pandemien. For bioanalytikerne, der ikke arbejder med Covid-19, forsvinder følelsen af at gøre 

en forskel for patienterne samt fællesskabsfølelsen hurtigt. De oplever, at deres arbejde skifter  

karakter fra at have en central rolle på afdelingen, igennem deres tidligere opgaver i dyrknings- 

afsnittet, til at have en sekundær rolle, idet de ikke kan analysere Covid-19 prøver på PCR-afsnittet, 

som er blevet det mest prioriterede afsnit. De begynder at se sig selv som en gruppe adskilt fra de 

bioanalytikere, der arbejder med Covid-19. Herved mister de centrale elementer af deres faglige  

identitet, hvorved de ikke i lige så høj grad kan identificere sig hermed. Dette påvirker deres  

motivation for at gå på arbejde, idet de oplever, at deres drivkraft, ift. at gøre en forskel for patienter, 

ikke er tilstrækkelig opfyldt. Ligeledes har den lavere grad af motivation for deres arbejde en  

betydning for identifikationen med deres faglige identitet, idet de begynder at se arbejdet som “bare 

et arbejde”. Fortællingen om, hvem de er på arbejdspladsen, og hvilken tilfredsstillelse de får gennem 

deres arbejde, skifter karakter. 

 

Samlet set har de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder med Covid-19, lavere grad af motivation, 

og de kan ikke i lige så høj grad identificere sig med deres faglige identitet. Relationen mellem  

motivation og faglig identitet udgøres af denne medarbejdertype af, at den lavere grad af motivation, 

som resultat af, at de ikke føler, de gør en forskel, medvirker til, at de ikke kan identificere sig med 

deres faglige identitet. Samtidig medvirker den svagere identifikation med den faglige identitet til, at 

de er mindre motiveret for deres arbejde og ser det som “bare et arbejde”, og finder ingen dybere 

mening hermed. De kæmper for at genetablere identifikationen med deres faglige identitet samt opnå 

anerkendelse fra kolleger og ledere for at reducere dissonansen mellem, hvem de ønsker at være på 

arbejdspladsen, og hvordan de oplever, at kolleger og ledere anser dem. Det er denne medarbejder-

type, der oplever det største skift i opfattelsen af dem selv i deres arbejde som konsekvens af Covid-

19, som en pludselig forandring. 
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4.2.3.3 Erfarne bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet 

For de erfarne bioanalytikere, der arbejder på PCR-afsnittet, er motivationen for arbejdet også  

påvirket af det høje arbejdspres. Arbejdet med Covid-19 bliver hverdag for dem, og følelsen af at 

gøre en forskel forbliver ikke den samme. Til trods herfor kan de stadigvæk identificere sig med deres 

faglige identitet, idet de fortsat gør en forskel for patienter gennem deres kompetencer, selvom denne 

ikke føles lige så stor som i begyndelsen af den pludselige forandring. Derudover har de et tæt sam-

arbejde med kolleger, og udvikler løbende kvaliteten af analysemetoderne. De oplever derfor ikke, at 

de pludselig ikke kan identificere sig med deres faglige identitet. Det er elementer af deres faglige 

identitet som at være hjælpsom og have overskud til kolleger, der er udfordret, idet de er frustreret 

over ikke at kunne leve op til det i lige så høj grad, som de normalvis kan. De oplever dog ikke så 

markante ændringer hertil, at det påvirker deres opfattelse af, hvem de er på arbejdspladsen. Dermed 

er deres motivation ikke negativt påvirket af ikke at kunne identificere sig med deres faglige identitet.  

 

Relationen mellem motivation og faglig identitet udgøres af denne medarbejdertype af, at fælles-

skabet på afdelingen motiverer dem til at blive ved med at arbejde hårdt. Dette styrker identifikationen 

med deres faglige identitet og tilfører mere stolthed ift., hvad de som afdeling er i stand til at løfte. 

Ligeledes øger den faglige identitet og stoltheden heri deres motivation, da det giver dem lyst til at 

kæmpe videre. Motivation og identifikation med den faglige identitet forstærker dermed løbende  

hinanden. Samlet set oplever de erfarne bioanalytikere, der arbejder med Covid-19 opgaver, højere 

grad af motivation og identifikation med deres faglige identitet, da de gør en forskel for patienter og 

mærker et stærkt sammenhold på afdelingen.  

 

4.3 Opsummering af empiriske fund 
Vi kan ud fra vores empiriske fund udlede, at den pludselige forandring påvirker bioanalytikernes 

motivation og identifikation med den faglige identitet forskelligt, afhængigt af deres funktion og  

anciennitet på afdelingen. Der er en gensidig påvirkning mellem fænomenerne motivation og faglig 

identitet, som er forskellig mellem medarbejdertyperne. For de nyansatte, der arbejder på PCR- 

afsnittet, forstærker de to fænomener hinanden ved at medarbejderne gennem tillæring af  

kompetencer bliver mere og mere motiverede samtidig med, at de i højere grad kan identificere sig 

med den faglige identitet. For de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, påvirker 

fænomenerne hinanden negativt, da de bliver mindre motiveret for deres arbejde som resultat af, at 

de ikke kan gøre en forskel i lige så høj grad og dermed ikke kan identificere sig med deres faglige 
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identitet. Ydermere mindskes identifikationen med den faglige identitet i takt med, at deres motiva-

tion falder. For de erfarne bioanalytikere, der arbejder på PCR-afsnittet, forstærker de to fænomener 

hinanden, ligesom det gør for de nyansatte på PCR-afsnittet. I takt med at de erfarne på PCR-afsnittet 

styrker identifikationen med den faglige identitet gennem stolthed over fællesskabet, bliver de også 

mere motiveret for at arbejde hårdere. Herved lykkedes de, i endnu højere grad, med at løfte opgaven 

i fællesskabet, hvilket igen styrker identifikationen med den faglige identitet.  

 

5. Teoretisk analyse af empiriske fund 
I denne sektion vil vi analysere vores empiriske fund med teori og uddybe, hvordan en pludselig 

forandring påvirker hhv. motivation, faglig identitet og forholdet mellem de to, samt analysere  

hvorfor vi ser denne påvirkning. Vi undersøger først teoretisk motivation og faglig identitet, hvorefter 

vi, med udgangspunkt i meningsskabelse, teoretisk undersøger, hvad der ligger til grund for de  

effekter og påvirkninger, vi ser.  

 

 

Model nr. 21: Medarbejdertyper (2) 

 

5.1 Motivation og faglig identitet 
Vi anvender motivationsteorien af Ryan & Deci og identitetsteorien af Tajfel & Turner, som  

beskrevet i sektionen om specialets teoretiske fundament. Herved kan vi udlede, i hvilken grad de tre 

basale psykologiske behov, som ligger til grund for motivation, tilfredsstilles, og hvilken ydre  

reguleringsform medarbejdertyperne dermed oplever i deres arbejde. Identitetsteorien udfoldes under 

et af de basale psykologiske behov, tilhørsforhold, for yderligere at udfolde dette. Det gælder for alle 

medarbejdertyperne, at de fra starten af den pludselige forandring til nu, bevæger sig fra en  

reguleringsform for ydre motivation til en anden. 

 

5.1.1 Medarbejdertype 1: Nye bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet  
Behovet for kompetence opfyldes i lav grad hos de nyansatte bioanalytikere i begyndelsen af deres 

ansættelse på KMA. De beskriver selv, at opstarten føles som et hamsterhjul, hvor det handler om at 
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hænge i og følge med. De er meget afhængige af de erfarne for at få hjælp og svar på spørgsmål, og 

de føler dermed ikke, at de alene er i stand til at lykkes med deres arbejdsopgaver. Dette bevirker 

også, at de i starten oplever lav grad af autonomi i deres arbejde. De har ikke indflydelse på opgave-

løsningen, da de endnu ikke har de rette kompetencer til at have mere selvbestemmelse i måden, de 

udfører deres arbejde.  

 

De oplever derudover ikke et stærkt tilhørsforhold til PCR-afsnittet og til de erfarne kolleger, der 

arbejder der. Det kommer til udtryk ved, at de nyansatte ikke føler sig gode nok, fordi de føler, at de 

går mere i vejen, end de hjælper, hvilket de kan mærke frustrerer de erfarne bioanalytikere. Derudover 

beskriver en af de nye bioanalytikere, at hun skal fortælle sig selv, at det ikke er hende, kollegerne er 

sure på, men situationen. Dette indikerer, at hun ikke oplever omsorg fra de erfarne kolleger på PCR-

afsnittet. Herved oplever de nyansatte ikke gensidig omsorg, som er centralt for at føle tilhørsforhold 

(Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010). For yderligere at uddybe dette ud fra Tajfel og Turner 

(1979), skaber de nye bioanalytikere nogle sociale kategorier, hvor de placerer de erfarne på PCR-

afsnittet i en kategori og dem selv i en anden, hvortil de beskriver sig selv som de nye og besværlige 

medarbejdere på afsnittet. De identificerer sig med denne kategori, så længe de ikke har tillært sig de 

relevante kompetencer, og sammenligner dem selv negativt med de erfarne, hvorved deres selvbillede 

og sociale identitet ikke er positiv.  

 

Ifølge Tajfel og Turner (1979) har gruppemedlemmer en tendens til at favorisere egen indgruppe frem 

for de andre udgrupper, men i dette tilfælde favoriserer de nyansatte udgruppen, hvor de erfarne bio-

analytikere fra PCR-afsnittet er medlemmer. Dette indikerer, at de nyansatte ikke er tilfredse med 

deres sociale identitet, hvilket også kommer til udtryk ved, at de hurtigst muligt vil være mere  

kompetente, gøre en forskel og bidrage til afdelingens arbejde. Som resultat af den negative sociale 

identitet og ønsket om at definere sig selv mere kompetent på afdelingen, er tilhørsforholdet til at 

starte med svagt. For at blive mere tilfredse med deres sociale identitet ønsker de dermed via social 

change at sammenligne sig mere positivt med de erfarne, og i højere grad identificere sig med deres 

faglige identitet. 

 

Med udgangspunkt i Ryan og Decis reguleringsformer for ydre motivation (Vansteenkiste, Niemiec 

& Soenens, 2010), oplever de nyansatte bioanalytikere på PCR-afsnittet, til at starte med, introjektion. 
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De er indre reguleret af deres arbejde, men de er stadig kontrolleret, idet de oplever et enormt pres, 

og ikke oplever tilstrækkelig tilfredsstillelse af de tre basale psykologiske behov.  

 

Den primære årsag til, at mennesket er villig til at udføre en given aktivitet er jf. Ryan og Deci (2000), 

at aktiviteten værdsættes af en person eller gruppe, som mennesket enten føler sig forbundet til eller 

ønsker at føle sig forbundet til. Da de nyansatte ønsker at være medlem af gruppen bestående af de 

erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet, har de et ønske om at føle sig forbundet til gruppen af erfarne. 

Dermed er der et grundlag for yderligere internalisering af arbejdets aktiviteter, hvilket fører til  

oplevelse af højere autonomi (Ryan & Deci, 2000). Sammenhængen mellem de nyansattes motivation 

og faglige identitet bliver her tydelig. Ønsket om at være en del af gruppen med de erfarne bio- 

analytikere, og kunne identificere sig med dem og deres kompetencer, er så stort, at det motiverer de 

nye bioanalytikere i deres arbejde og skaber grundlaget for yderligere internalisering.  

 

Behovet for kompetence tilfredsstilles i højere grad efter nogle måneder i afdelingen, hvor de nye 

bioanalytikere har tillært sig kompetencerne til at køre Covid-19 analyser og løse opgaver på  

afdelingen mere selvstændigt. De begynder at se sig selv som mere værd for afdelingen, idet de føler, 

at de kan bidrage mere til det fælles arbejde. De oplever også i højere grad tilfredsstillelse af behovet 

for autonomi i deres arbejde, idet de selv kan tage beslutninger i løsningen af deres opgaver, og har 

mere ejerskab over egen adfærd. Samtidig ser vi dog, at de fortsat har høje forventninger til egen 

indsats og lægger meget pres på dem selv, idet de ud fra fortællinger fra de erfarne kolleger, har 

dannet sig et billede af, at de erfarne ikke kan klare mere. For at føle autonomi er et af kriterierne, at 

individet føler sig fri til at organisere sig inden for nogle givne rammer (Ryan & Deci, 2000). Da de 

nyansatte har pålagt sig selv et stort pres til at tage mange vagter, og aflaste de erfarne mest muligt, 

føler de sig dermed ikke frie til at handle inden for rammerne, men føler sig forpligtet til at arbejde 

hårdt. Dette hæmmer, i hvor høj grad behovet for autonomi kan tilfredsstilles.  

 

De nyansatte oplever et stærkere tilhørsforhold efter nogen tid i afdelingen. Det hænger sammen med 

den øgede tilfredsstillelse af behovet for kompetence, idet de herigennem føler sig mere værd på 

afdelingen, begynder at kunne løse de samme opgaver, som de erfarne bioanalytikere kan løse, og i 

højere grad føler, at de gør en forskel for patienterne. Med udgangspunkt i Tajfel & Turner (1979) 

skaber de nyansatte efter nogle måneder i afdelingen ikke længere den samme sociale sammenligning, 

hvor de ser sig selv som nye og besværlige. De skelner fortsat mellem de erfarne og dem selv, og 
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snakker om de erfarne som mere kompetente, men de identificerer sig i højere grad med den faglige 

identitet hos gruppen af de erfarne kolleger. De tager desuden mere afstand fra at være besværlige og 

ikke bidrage til det fælles arbejde. Herved sammenligner de sig selv mere positivt med de erfarne, 

hvorved deres selvbillede og sociale identitet bliver mere positiv. 

 

Med udgangspunkt i Ryan og Decis reguleringsformer for ydre motivation (Vansteenkiste, Niemiec 

& Soenens, 2010), oplever de nyansatte bioanalytikere på PCR-afsnittet, efter nogle måneder,  

identifikation. Da de tre basale psykologiske behov i højere grad tilfredsstilles, er deres personlige 

værdier i højere grad til stede i deres arbejde og den faglige identitet, som de identificerer sig med. 

De oplever højere grad af autonomi sammenlignet med begyndelsen af deres ansættelse, men de er 

stadig begrænset af det selvskabte pres. De bevæger sig dermed fra at opleve introjektion til at opleve 

identifikation i deres arbejde.  

 

5.1.2 Medarbejdertype 2: Erfarne bioanalytikere der ikke arbejder på PCR-afsnittet  
De erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, oplever i starten af Covid-19 deres 

arbejde som meningsfuldt og tilfredsstillende. Denne følelse bliver dog, efter en kort periode med 

Covid-19, erstattet af stor frustration, idet de ikke kan hjælpe med Covid-19 opgaver, og ikke kan 

anvende deres kompetencer inden for det mest prioriterede område. Dette påvirker særligt det basale 

psykologiske behov for kompetence, idet de ikke føler, at de gennem deres kompetencer kan gøre en 

forskel for patienter og kolleger. Deres kompetencer ligger inden for det, der beskrives som bio-

analytikernes gamle håndarbejde, som der normalvis er meget fokus på, og hvor der normalvis foregår 

meget forskning og udvikling. Med det store fokus på Covid-19, er der mindre fokus på dem og deres 

kompetencer, hvormed de, i deres optik, spiller en mindre vigtig rolle på afdelingen. Det er en stor 

forandring for dem, der medvirker til, at de i lav grad får tilfredsstillet behovet for kompetence. Flere 

af dem beskriver også, at de ikke længere føler sig gode nok, hvilket understøtter dette.  

 

Det basale psykologiske behov for autonomi er ligeledes tilfredsstillet i lav grad. Oplevelsen af  

autonomi opstår ved, at mennesket føler ejerskab over egen adfærd, og at adfærden er i overens-

stemmelse med egne interesser og værdier (Vansteenkiste, Niemiec & Soenens, 2010). Bio- 

analytikernes faglige identitet bygger særligt på at gøre en forskel for patienterne og være en god 

kollega. Da de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, ikke har mulighed for at 

gøre en forskel for patienterne i samme høje grad samt være en god kollega, er deres arbejde ikke 
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længere i overensstemmelse med egne interesser og værdier. Dette afspejles i deres udtalelser  

omkring, at deres arbejde “bare er et arbejde”, som de er nødt til at udføre. De tillægger dermed ikke 

arbejdet som bioanalytikere mere værdi end blot et arbejde. Samtidig har de ikke mulighed for at 

ændre på deres opfattelse af deres arbejde, da de ikke kan få lov at arbejde på PCR-afsnittet, som de 

ønsker.  

 

Det basale psykologiske behov for tilhørsforhold er i høj grad tilfredsstillet inden den pludselige 

forandring. Med udgangspunkt i Tajfel og Turners (1979) Social Identity Theory skaber bio- 

analytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, en social kategorisering, som følge af Covid-19. De 

anser bioanalytikerne, der arbejder på PCR-afsnittet, som én gruppe og dem selv som tilhørende en 

anden gruppe. Som vi beskriver i afsnittet længere nede, skaber de erfarne bioanalytikere på PCR-

afsnittet ingen grupperinger, hvormed grupperingerne konstrueres af bioanalytikerne, der ikke  

arbejder på PCR-afsnittet. Ud fra denne kategorisering adopterer de erfarne bioanalytikere, der ikke 

arbejder på PCR-afsnittet, identiteten, som tilhører den gruppe, de identificerer sig med (Tajfel & 

Turner, 1979). Identiteten i deres gruppe er i starten karakteriseret ved at føle sig som “de øvrige” og 

mindre vigtige medarbejdere på afdelingen, der ikke kan få lov at hjælpe kolleger, selvom de gerne 

vil aflaste dem og bidrage til at gøre en forskel for patienterne i bekæmpelsen af pandemien.  

 

Foruden den måde de identificerer sig med deres egen gruppe, er det også interessant, hvordan de 

beskriver den anden gruppe bestående af bioanalytikerne, der arbejder på PCR-afsnittet. De beskriver, 

at deres kolleger i den anden gruppe er underlagt et større arbejdspres, gør en stor forskel for patienter 

og må arbejde dag og nat, fordi afdelingen ikke kan undvære dem. De mener, at gruppen af kolleger 

fra PCR-afsnittet har et stærkt fællesskab, fordi de bedre forstår hinanden, og det bringer dem tættere 

sammen, at de har flere penge til udbetaling og en masse afspadsering på kontoen. Måden de erfarne 

bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, beskriver gruppen af bioanalytikere, der arbejder 

på PCR-afsnittet, er et udtryk for deres forestillinger om, hvordan det er at være en del af gruppen af 

bioanalytikere på PCR-afsnittet. Gennem social sammenligning med gruppen af erfarne bio- 

analytikere, der arbejder på PCR-afsnittet, former de deres selvbillede og sociale identitet på arbejds-

pladsen (Tajfel & Turner, 1979). Da de beskriver dem selv som mindre værd og mindre vigtige  

sammenlignet med bioanalytikerne på PCR-afsnittet, formår de ikke at bevare en positiv social  

identitet. Dette er et udtryk for, at deres sociale identitet ikke er tilfredsstillende, hvorved de vil  

forsøge at ændre den (Tajfel & Turner, 1979).  
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De erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, har forsøgt at skifte gruppe gennem 

social mobility, idet de har anmodet om at blive lært op i Covid-19 analyserne på PCR-afsnittet. Det 

har dog ikke været muligt. En anden måde at ændre den sociale identitet er gennem social change, 

hvor individet forsøger at differentiere egen gruppe mere positivt gennem sammenligning til andre 

grupper (Tajfel & Turner, 1979). Det er netop dette vi ser, når bioanalytikerne skaber diskursen om, 

at “corona ikke er det vigtigste”. 

 

Ud fra Tajfel og Turners (1979) Social Identity Theory, er behovet for tilhørsforhold, efter den  

pludselige forandring, i lav grad tilfredsstillet. Bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, 

føler sig ikke værdsat og forbundet til den gruppe, som de ønsker at være en del af, hvilket har negativ 

indvirkning på tilfredsstillelsen af tilhørsforhold.  

 

Samlet set er de tre basale psykologiske behov i lav grad tilfredsstillet, efter den pludselige forandring 

opstår. Med udgangspunkt i Ryan og Decis (2000) Organismic Integration Theory oplever de erfarne 

bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, ekstern regulering, som er den reguleringsform 

for ydre motivation med lavest grad af autonomi (Ryan & Deci, 2000). Efter Covid-19 indtræffer, 

arbejder de udelukkende for at overholde eksterne krav og finder ingen yderligere motivation for 

deres nuværende aktiviteter, der bunder i egne interesser og værdier.  

 

Diskursen om at “corona ikke er det vigtigste” bliver skabt af bioanalytikerne, der ikke arbejder på 

PCR-afsnittet, efter antallet af almindelig prøver stiger, og de får lige så travlt som kollegerne på 

PCR-afsnittet. De føler sig fortsat som “de øvrige” sammenlignet med gruppen af erfarne bio- 

analytikere på PCR-afsnittet. Ved at skabe diskursen om, at “corona ikke er det vigtigste”, ændrer 

det i hvor høj grad de tre basale psykologiske behov tilfredsstilles.  

 

Ved at påtale, at “corona ikke er det vigtigste”, og at de andre opgaver i afdelingen er lige så vigtige, 

ændrer de deres egen opfattelse af, hvad der er vigtigt, og hvordan de kan gøre en forskel. Herved gør 

de deres egne kompetencer mere aktuelle og føler sig i højere grad i stand til at opnå resultater og 

gøre en forskel gennem deres arbejde, hvilket har stor betydning for følelsen af kompetence (Ryan & 

Deci, 2000). De genskaber derigennem deres egen opfattelse af, at de er vigtige for afdelingen og gør 

en forskel gennem deres arbejde, hvilket øger tilfredsstillelsen af kompetence (Ryan & Deci, 2000).  
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Det er dog diskutabelt, hvor stor effekten på kompetence reelt er. I sektionen om empiriske fund 

udledte vi, at selvom betingelserne for at kunne gøre en forskel er til stede, er arbejdet i sig selv ikke 

tilstrækkeligt for, at de har en oplevelse af, at de gør det godt og gør en forskel for patienter. Det 

kræver også anerkendelse fra kolleger og ledelse. Med udgangspunkt i Ryan & Deci (2000) kan dette 

forklares ved, at den primære årsag til, at mennesket er villig til at udføre en given aktivitet er, at det 

værdsættes af andre, som man føler, eller ønsker at føle sig forbundet til. Selvom de erfarne bio-

analytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, skaber en diskurs om, at deres arbejde er lige så  

vigtigt, føler de fortsat ikke, at deres arbejde værdsættes og anerkendes af kolleger og ledere. Det 

påvirker negativt i hvor høj grad behovet for kompetence tilfredsstilles, hvilket hænger tæt sammen 

med tilhørsforhold til afdelingen, som uddybes senere. Deres behov for kompetence tilfredsstilles 

dermed i højere grad, efter de indfører diskursen om, at “corona ikke er det vigtige”, men effekten 

mindskes af, at de ikke føler sig værdsat og anerkendt af kolleger og ledelse.  

 

Behovet for autonomi tilfredsstilles ligeledes i højere grad med indførelsen af diskursen om, at  

“corona ikke er det vigtigste”. I starten af den pludselige forandring oplever de erfarne bio- 

analytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, at de ikke kan gøre en forskel i samme grad samt være 

en god kollega, hvorfor deres arbejde er i konflikt med deres interesser og værdier. Da diskursen 

medvirker til, at bioanalytikerne ændrer opfattelsen af, hvad deres kompetencer kan bidrage til på 

afdelingen, bliver de mere interesseret i at udføre aktiviteter, der ligger inden for deres kompetence-

område. Deres arbejde med de normale prøver på afdelingen bliver dermed i højere grad i overens-

stemmelse med egne interesser og værdier om at gøre en forskel og være en god kollega, hvilket øger 

tilfredsstillelsen af autonomi (Ryan & Deci, 2000).  

 

I dette tilfælde gælder det også, at den manglende anerkendelse og værdsættelse fra kolleger og  

ledelse mindsker den positive effekt, som diskursen har på tilfredsstillelsen af autonomi. Selvom de 

erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, skaber en diskurs, der medvirker til, at de 

ændrer egen opfattelse af deres arbejde, har de behov for, at deres kolleger og ledere anerkender dem 

for deres indsats og bekræfter dem i, at de gør en forskel og er en god kollega. Tilfredsstillelsen af 

autonomi øges dermed en smule efter indførelsen af diskursen om, at “corona ikke er det vigtigste.” 

 

Tilfredsstillelse af tilhørsforhold øges ligeledes som resultat af diskursen om, at “corona ikke er det 

vigtigste”. Gennem diskursen identificerer de sig anderledes med deres eksisterende gruppe af 
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bioanalytikerer, der ikke arbejder på PCR-afsnittet. I starten af Covid-19 pandemien var identiteten i 

deres gruppe karakteriseret ved en form for offerrolle, hvor de så sig selv som mindre vigtige  

medarbejdere, der ikke fik lov at bidrage på PCR-afsnittet. Denne identitet ændrer sig efter diskursen 

til at være karakteriseret ved, at de ser sig selv som værdifulde, vigtige og aktive spillere i bekæm-

pelsen af pandemien, idet de varetager alle de opgaver, som bioanalytikerne på PCR-afsnittet, ikke 

kan varetage længere. Gennem social sammenligning former de dermed et mere positivt selvbillede 

ift. den anden gruppe bestående af erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet. De differentierer sig mere 

positivt og begynder at se ligheder mellem de to grupper, idet de begge arbejder hårdt, bekæmper 

Covid-19 og er værdifulde for afdelingen. De formår dermed at genskabe en mere positiv social  

identitet, hvor sammenligningen med den anden gruppe bliver mere favorabel for dem selv (Tajfel & 

Turner, 1979).  

 

Der er dog elementer, der mindsker den positive sociale identitet. Bioanalytikerne, der ikke arbejder 

på PCR-afsnittet, udtrykker en frustration over, at det primært er ekstravagterne på PCR-afsnittet, der 

medfører et ekstra tillæg. Samtidig er de ærgerlige over, at der fortsat er et stort fokus på at få PCR-

afsnittet til at fungere optimalt, hvilket fjerner fokus fra de almindelige prøver, som de varetager. 

Begge elementer medvirker til, at de fortsat ikke føler anerkendelse og værdsættelse for deres  

arbejdsindsats. Med udgangspunkt i den sociale identitet, de skaber gennem social kategorisering, 

social identifikation og social sammenligning, øges tilfredsstillelsen af tilhørsforhold en smule. De 

ændrer deres egen opfattelse af deres rolle på afdelingen og ønsker dermed i højere grad at identificere 

sig med egen gruppe og har et stærkere tilhørsforhold hertil. Samtidig oplever de erfarne bio- 

analytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, fortsat ikke gensidig omsorg, hvilket hæmmer, i hvor 

høj grad tilhørsforhold tilfredsstilles, idet tilhørsforholdet til resten af afdelingen fortsat er lavt. 

 

Med udgangspunkt i Ryan og Decis (2000) reguleringsformer for ydre motivation går bio- 

analytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, fra at opleve ekstern regulering til at opleve  

introjektion, efter de har indført diskursen om, at “corona ikke er det vigtigste”. De udfører fortsat 

deres arbejde under en følelse af pres, men deres adfærd bliver mere indre reguleret, idet de opnår 

mere stolthed i deres arbejde med de almindelige prøver, efter de har ændret opfattelsen af deres rolle 

i afdelingen.  
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5.1.3 Medarbejdertype 3: Erfarne bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet  
De erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet oplever, at de er i stand til at udføre arbejdet og opnå 

resultater ved at foretage de mange test-diagnosticeringer, som løbende forøges. Selvom de er under-

lagt et stort pres, som følge af den pludselige forandring, tilfredsstilles behovet for kompetence i høj 

grad jf. Ryan og Deci (2000).   

 

De hyppige omlægninger og tilretninger til regeringens udmeldinger hæmmer jf. Ryan og Deci (2000) 

den psykologiske frihed, da længere og flere vagter bliver pålagt medarbejderne, uden mulighed for 

indflydelse herpå. Følelsen af ejerskab over egen adfærd og muligheden for fri organisering bliver 

frataget, hvortil tilfredsstillelsen af behovet for autonomi kan siges at være lav. Desuden ser vi i  

starten af den pludselige forandring stor usikkerhed hos de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet 

over, hvad dagen bringer. Hvilken arbejdsdag og analysemetode kommer man ind til, er nogle af 

spørgsmålene, som de stiller sig selv og ledelsen. Arbejdsdagene er ikke ens og ofte er muligheden 

for inddragelse og selvbestemmelse i processen ikke til stede, hvilket også synes som argument for, 

hvorfor vi ser lav grad af autonomi hos bioanalytikerne, i starten af den pludselige forandring.  

  

De erfarne bioanalytikere, der arbejder på PCR-afsnittet, føler fortsat fællesskab på tværs af  

afsnittene, hvormed de fortsat identificerer sig med fællesskabet. Deres selvbillede reflekterer høj 

faglig kompetence og socialt og fagligt fællesskab. Det er gennem dette selvbillede, at vi ser en 

stolthed og selvværd i arbejdet med bekæmpelsen af Covid-19 og ved den overordnede drift på KMA, 

som alle bidrager til. Deres selvbillede understreger også det stærke tilhørsforhold til afdelingen og 

kollegerne, som de har. KMA tilbyder ifølge bioanalytikerne én samlet kultur og et fællesskab, som 

de identificerer sig med på trods af, at de i starten af den pludselige forandring er underlagt et større 

pres. Hvor de to andre medarbejdertyper, med udgangspunkt i Tajfel og Turners (1979) begreb om 

social kategorisering, skaber grupperinger, ser vi hos de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet, at 

de ikke segmenterer og kategoriserer afsnit samt stereotypificerer subgrupper i form af ind- og  

udgrupper. De udøver dermed ikke social kategorisering, men adopterer og identificerer sig fortsat 

med den identitet, som beskrives af bioanalytikere på KMA, fra før den pludselige forandring indtraf. 

De oplever ikke, at elementer af deres faglige identitet bliver frataget eller føler sig mindre vigtige 

som følge af den pludselige forandring, men ser sig tilfreds med deres egenskaber og værdier. 
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Med udgangspunkt i Ryan og Decis (2000) reguleringsformer for ydre motivation, oplever de erfarne 

bioanalytikere på PCR-afsnittet, i starten af den pludselige forandring, introjektion, idet deres arbejde 

er indre reguleret og kontrolleret og udføres under en følelse af pres. Et andet argument for denne 

reguleringsform er, at bioanalytikernes motivation, for at gøre en forskel for patienterne, udgøres af 

deres stolthed over at være medkæmper i kampen mod Covid-19. Netop egen stolthed og selvværd 

argumenteres for at være motivationsfaktorer for introjektion (Ryan og Deci, 2000).  

 

Efter noget tid med Covid-19 er der fortsat et højt arbejdspres på PCR-afsnittet og hos bio- 

analytikerne, der arbejder der. Samtidig ser vi også en voksende stolthed over, at de som afdeling 

formår at løfte denne opgave. Deres selvbillede, præget af stolthed over at være med i bekæmpelsen 

af Covid-19 som én fælles afdeling, kan endda siges at have styrket deres faglige kompetencer, idet 

kampen bliver et bevis på kollegaskab, fællesskab og høj faglighed, hvilket er elementer af deres 

faglige identitet. Det basale psykologiske behov for kompetence er dermed fortsat i høj grad tilfreds-

stillet efter noget tid med Covid-19.  

 

I takt med at Covid-19 i bliver en del af hverdagen på afdelingen, bliver bioanalytikerne ikke længere 

direkte pålagt vagter, men kan i stedet frivilligt byde ind på dem. Vagterne skal dækkes, men bio-

analytikerne har i højere grad frihed til at bestemme typer af vagt, og hvornår den skal ligge, hvortil 

de beskriver det som frivillighed under tvang. Selvom de beskriver det som frivillig tvang, opleves 

en højere grad af selvbestemmelse sammenlignet med begyndelsen af den pludselige forandring, hvor 

vagterne blev pålagt dem. Ifølge Ryan og Deci (2000) virker dette fremmende på følelsen af  

autonomi. De har nu frihed til at organisere under kontrol. Autonomien er dog ikke komplet, idet der 

også er en grad af tvang. Opnås følelsen af autonomi sideløbende med følelsen af kompetence,  

fremmes de autonome former for ydre motivation (Ryan & Deci, 2000). Med fortsat høj tilfreds-

stillelse af kompetence og øget tilfredsstillelse af autonomi, fremmes de mere autonome regulerings-

former for ydre motivation dermed for de erfarne bioanalytikerer, der arbejder på PCR-afsnittet.  

 

Tilfredsstillelse af tilhørsforhold er fremmende for internaliseringen og integrationen af en given  

regulering eller krav til handling (Ryan & Deci, 2000). Hos de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet 

synes de at opleve en tilknytning til KMA, og det samlede fællesskab, som afdelingen udgør.  

Tilfredsstillelsen af tilhørsforhold til KMA kan også argumenteres at være fremmet yderligere, efter 

nogle måneder med Covid-19, i takt med øget tilfredsstillelse af autonomi og kompetence. Presset fra 
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Covid-19 har lagt sig, og der er nu bedre mulighed for at være den hjælpsomme kollega og dermed 

udøve gensidig omsorg mellem kolleger. 

 

Efter Covid-19 bliver en del af hverdagen, går de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet fra at opleve 

introjektion til identifikation (Ryan og Deci, 2000). De oplever ikke længere samme pres og har større 

frihed i arbejdet, hvilket i højere grad giver dem mulighed for at være styret af personlige værdier, 

som kendetegner identifikation (Ryan og Deci, 2000). De oplever stadig et pres fra den pludselige 

forandring og en følelse af tvang omkring vagterne, hvilket hæmmer deres autonomi, hvorfor de ikke 

oplever integration som reguleringsform for ydre motivation. 

 

5.1.4 Opsamling på motivation og faglig identitet 
Ud fra ovenstående kan vi udlede, at medarbejdertyperne identificerer sig forskelligt med deres fag-

lige identitet, samt motiveres forskelligt af deres arbejde efter Covid-19 som en pludselig forandring 

indtræffer. Afhængigt af i hvor høj grad de tre basale psykologiske behov tilfredsstilles, vil de  

respektive medarbejdertyper opleve en mere eller mindre autonom reguleringsform for ydre  

motivation. Der er en stærk sammenhæng mellem motivation og faglig identitet, idet tilfredsstillelsen 

af de basale psykologiske behov for motivation påvirker, hvordan medarbejdertyperne identificerer 

sig med deres faglige identitet. Ligeledes påvirkes tilhørsforholdet af, hvordan medarbejderne  

identificerer sig med deres faglige identitet. Fælles for de tre medarbejdertyper er, at de bevæger sig 

over imod en mere autonom reguleringsform for ydre motivation, efter Covid-19 i højere grad bliver 

en del af deres hverdag. I nedenstående model har vi illustreret sammenhængene mellem teorierne 

samt opsummeret hvilke reguleringsformer for ydre motivation, de tre medarbejdertyper oplever.  
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Model nr. 22: Sammenhænge mellem teorier (1) 

 

Vi ser, at medarbejdertype 2 oplever lavest grad af autonomi. Med udgangspunkt i Ryan og Deci 

(2000) oplever de dermed lavest grad af psykologisk velvære og engagement i deres arbejde. Selvom 

medarbejdertype 1 og 3 oplever reguleringsformen identifikation ville de kunne opleve en højere grad 

af engagement og psykologisk velvære, hvis deres adfærd var ydre reguleret af en mere autonom 

reguleringsform (Ryan & Deci, 2000). Det er interessant, at den pludselige forandring påvirker med-

arbejdertypernes motivation og faglige identitet forskelligt, afhængigt af deres funktion og anciennitet 

på afdelingen. For at forklare de forskellige påvirkninger på motivation, faglig identitet og forholdet 

mellem de to vil vi undersøge nogle underliggende mekanismer, der har betydning for den måde, 

bioanalytikerne opfatter og oplever verden. Dette gør vi ud fra Weicks teori om meningsskabelse. 
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5.2 Meningsskabelse 
Weicks processuelle perspektiv på organisationer bidrager med en forklaring på, hvad der sker med 

individets forståelse af virkeligheden, når der opstår uventede og forstyrrende hændelser (Weick et 

al., 2005). Med udgangspunkt heri er det interessant at undersøge, hvad der ligger til grund for  

medarbejdertypernes virkelighedsopfattelser, som påvirker, i hvor høj grad behovene for kompetence, 

autonomi og tilhørsforhold tilfredsstilles, samt hvordan de identificerer sig med deres arbejde og  

faglige identitet. I nedenstående vil vi undersøge, hvordan de syv elementer i den meningsskabende 

proces påvirker medarbejdertypernes meningsskabelse omkring Covid-19, som en pludselig  

forandring, og deres rolle heri samt udlede hvilke elementer, der udgør den primære påvirkning.  

Herudfra kan vi sammenligne medarbejdertypernes meningsskabende processer og udlede forskelle 

og ligheder. 

 

5.2.1 Medarbejdertype 1: Nye bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet  
Vi har tidligere udledt, at de nyansatte på PCR-afsnittet ofte oplever at have brug for hjælp til at løse 

opgaver, og de mener at kunne mærke på de erfarne kolleger, at de går mere i vejen, end de er en 

hjælp. Efter nogle måneder har de fået opbygget de nødvendige færdigheder, og de begynder at føle 

sig mere kompetente og mærker et stærkere tilhørsforhold til de erfarne kolleger, idet de sammenlig-

ner sig mere ligeværdigt med dem. De føler også højere grad af autonomi i deres arbejde, men  

samtidig har de en opfattelse af, at de skal arbejde hårdt for at aflaste de erfarne. Dette presser dem 

og mindsker tilfredsstillelsen af autonomi.  

 

Ved at anvende Weicks begrebsapparat for meningsskabelse bliver det muligt at undersøge, hvordan 

de nyansatte på PCR-afsnittet skaber orden i deres omgivelser og hvilke forståelsesrammer, de agerer 

ud fra (Weick, 1995). De nyansatte på PCR-afsnittets oplevelse af, at de belaster de erfarne kolleger, 

underbygges af en en række oplevelser, som i Weicks begrebsapparat er cues, og som udgør de ny-

ansatte på PCR-afsnittets ramme for at forstå konteksten, de er i. Der er en tæt sammenhæng mellem 

de cues, der udgør deres ramme, og den identitet, de træder ind i.  

 

Weick (1995) beskriver denne sammenhæng ved, at måden vi opfatter verden, påvirkes af og påvir-

ker, hvordan vi opfatter os selv. Der foregår dermed en gensidig påvirkning mellem cues og identitet, 

hvilket kommer til udtryk ved, at de nyansatte på PCR-afsnittet, ud fra de cues de udvælger i  

konteksten, skaber en selvopfattelse af, at de er til besvær. Denne selvopfattelse påvirker også de 
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cues, de udvælger, og de bekræfter dermed deres eksisterende forståelse af situationen og dem selv 

(Weick, 1995). 

 

Ud fra elementet enactment er de nyansatte på PCR-afsnittet ydermere medskabere af deres egne 

omgivelser (Weick, 1995). Deres handlinger tager udgangspunkt i deres identitet og forståelses-

ramme, som er karakteriseret ved, at de føler sig til besvær. Det er på denne baggrund, at de er  

medskabere af deres omgivelser og dermed de muligheder og begrænsninger, de oplever. Under  

interviewene fortæller flere af de nyansatte på PCR-afsnittet, at de ikke spørger hvem som helst om 

hjælp, når de har brug for sparring fra en erfaren kollega. I ønsket om at være mindst muligt til besvær 

for de erfarne, ser de kollegerne an, og vurderer, hvem der virker til at have mest overskud på det 

pågældende tidspunkt. Samtidig beskriver flere af dem også, at den manglende hjælp er frustrerende, 

idet det begrænser, hvor meget de kan nå at lære, og hvor mange opgaver de kan nå at løse. Med 

udgangspunkt i enactment er de nyansatte på PCR-afsnittet selv medskabere af begrænsningen om 

ikke at kunne få den nødvendige hjælp, da de ud fra deres handlinger er mere tilbageholdende for at 

spørge om hjælp. På baggrund heraf udvælger de cues fra konteksten, der bekræfter, at det er svært 

at få hjælp og skaber en mening om, at det er fordi de ikke er gode nok. Det påvirker yderligere den 

identitet de træder ind i og handler ud fra.  

 

Som beskrevet sker der et skifte i deres selvopfattelse efter nogle måneder på PCR-afsnittet, hvor de 

begynder at se dem selv som værende mere kompetente, bidrage til afdelingen og gøre en forskel. I 

den forbindelse øges tilfredsstillelsen af de tre basale psykologiske behov, og som resultat heraf  

oplever de en mere autonom reguleringsform for ydre motivation. Dette tyder på, at de nyansatte på 

PCR-afsnittet skaber en ny mening omkring deres arbejde og rolle på afdelingen. Dette underbygger, 

at meningsskabelse er en kontinuerlig proces, der aldrig afsluttes (Weick, 1995).  

 

Det kontinuerlige element ved meningsskabelse kommer også til udtryk gennem elementet  

retrospektivt, der omhandler, at individer skaber mening om fortiden ud fra nye erfaringer (Weick, 

1995). Det retrospektive kommer særligt til udtryk blandt de nye bioanalytikere på PCR-afsnittet, når 

de ser tilbage på deres opstart ud fra deres nuværende position. En af de nyansatte beskriver bl.a. 

opstarten som et hamsterhjul, hvor hun måtte hænge i, og når hun faldt ud, måtte hun hoppe på igen. 

Samtidig beskrives det også som spændende, og det bekræftes med smil og grin i interview- 

situationen. Ydermere fortæller den nyansatte, at hun i opstarten gik hjem fra arbejde med ondt i 
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maven, og at hun nogle gange var ked af det. Dette tyder på, at hun ikke har haft det godt under 

opstarten, hvormed den positive beskrivelse er blevet skabt senere, når hun retrospektivt tænker  

tilbage på opstarten. Det hænger sammen med, at hun senere har fået nye og mere positive erfaringer 

på afdelingen, som resultat af en mere positiv social identitet, der former hendes opfattelse af fortiden 

og dermed hendes opstart på afdelingen.  

 

De nyansattes mere positive opfattelse af arbejdet kommer også til syne gennem deres opfattelse af 

dem selv samt de cues, de fremhæver. De sammenligner sig ikke længere negativt med de erfarne 

kolleger på afdelingen, men anser i højere grad dem alle som et samlet team, der løfter ansvaret i 

fællesskab. De cues, de tillægger opmærksomhed, omhandler, at de er med til at gøre en forskel for 

Covid-19 patienter, hjælper og aflaster kolleger på afdelingen og bidrager til samfundet. Dette  

påvirker den identitet, de træder ind i og opfatter verden ud fra, hvilket igen virker tilbage på de cues, 

de tillægger opmærksomhed.  

 

Det plausible element i den meningsskabende proces kommer særligt til udtryk i meningsskabelsen 

hos de nyansatte på PCR-afsnittet efter, at de har været i afdelingen i nogle måneder. Som beskrevet 

tidligere har de skabt et pres på dem selv, der hæmmer deres autonomi. Dette pres bygger på en 

forståelse af, at de skal arbejde hårdt, fordi de erfarne ikke kan klare mere, og at de som nyansatte 

ikke kan blive lige så udkørte som de erfarne, idet de har været ansat i kortere tid. Disse forklaringer 

giver de nyansatte på PCR-afsnittet en tilstrækkelig forståelse af situationen på arbejdspladsen og 

skaber orden i omgivelserne, hvorudfra de ved, hvordan de skal handle. Resultatet heraf er, at de skal 

arbejde hårdt, og at de ikke kan tillade sig at beklage sig, idet de erfarne kolleger har det værre.  

 

5.2.1.1 Opsamling på meningsskabelse for medarbejdertype 1 og kobling til motivation og faglig 

identitet  

Måden de nyansatte på PCR-afsnittet skaber mening om deres arbejde bygger på Weicks syv  

elementer for meningsskabelse, og elementerne påvirker gensidigt hinanden. Særligt fremtrædende i 

deres meningsskabende proces er elementerne cues, identitet og plausibel. Ud fra cues og identitet 

skaber de et stærkt fundament, der særligt i starten er karakteriseret ved at være til besvær, og som 

har stor betydning for den mening, de skaber, om deres arbejde til at starte med. Deres opfattelse af 

dem selv ændrer sig i takt med, at de bliver mere kompetente og udvælger mere positive cues om 

deres indsats, der også påvirker deres identitetskonstruktion. Det plausible spiller en stor rolle for det 
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pres, de skaber for sig selv, og har dermed også en afgørende betydning for den mening, de skaber, 

og grundlaget hvorudfra de agerer i deres arbejde.  

 

Samlet set kan deres meningsskabende proces forklare, hvorfor medarbejdertype 1, til at starte med, 

oplever introjektion som reguleringsform for ydre motivation og senere hen oplever identifikation. 

Efter nogle måneder på afdelingen begynder de at udvælge cues fra konteksten, der understøtter  

tilfredsstillelsen af de tre basale psykologiske behov, da de udvalgte cues understøtter, at de føler sig 

mere kompetente, mærker et stærkere tilhørsforhold og har øget autonomi i opgaveløsningen, som 

resultat af, at de har de rette kompetencer. Dette fordrer en mere autonom form for ydre motivation. 

Da de plausible fortællinger i deres meningsskabelse begrænser følelsen af autonomi i arbejdet,  

formår de ikke at opleve integration, som er en mere autonom form for ydre regulering. I stedet 

oplever de identifikation. 

 

5.2.2 Medarbejdertype 2: Erfarne bioanalytikere der ikke arbejder på PCR-afsnittet  
Vi har tidligere udledt, at de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, oplever lavere 

grad af kompetence, autonomi og tilhørsforhold som resultat af, at deres kompetencer ikke længere 

er aktuelle for den mest prioriterede opgave på afdelingen, og de ikke har selvbestemmelse over, 

hvilke opgaver de skal løse. De ser sig selv som “de øvrige” og mindre vigtige medarbejdere på 

afdelingen, og de skaber en negativ social identitet gennem sammenligning med de erfarne bio- 

analytikere, der arbejder på PCR-afsnittet. Gennem diskursen “corona er ikke det vigtigste”, forsøger 

de at skabe en mere positiv social identitet. Det ændrer delvist deres egen opfattelse af deres arbejde, 

men det lykkedes ikke at opnå anerkendelse og værdsættelse fra kolleger og ledelse i den grad, de 

ønsker.  

 

Da de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, begynder at se afdelingen som  

værende opdelt i grupper, handler de også denne meningsskabelse ud jf. enactment. Førhen så de 

afdelingen som en samlet enhed med et stærkt fællesskab, hvorudfra de handlede, men efter de  

anskuer afdelingen anderledes, og dermed handler anderledes, er de sociale interaktioner også  

forandret. Orden og mening vedligeholdes jf. Weick (1995) gennem sociale interaktioner, og når disse 

ændres, vil den eksisterende mening ikke kunne opretholdes. Det kommer til syne, når de erfarne 

bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, ikke formår at opretholde meningen om deres  

arbejde og rolle heri, efter Covid-19 indtræffer.  
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De oplever, at deres kompetencer ikke længere er de mest efterspurgte og værdiskabende på af- 

delingen. Hertil bliver de fortvivlede over deres rolle på afdelingen, idet de ikke længere får bekræftet 

deres plads og identitet gennem de sociale interaktioner. Derudover bliver de frustrerede over, at de 

ikke kan få lov at indgå på PCR-afsnittet og kan ikke se mening hermed. Ved ikke at kunne opretholde 

forhenværende organisering samt de sociale interaktioner, hvor de førhen fik bekræftet deres  

vigtighed og værd for afdelingen, forsvinder deres grundlag for at vedligeholde meningen om deres 

arbejde og rolle på afdelingen dermed også.  

 

Deres virkelighedsopfattelser og plausible forklaringer på, hvad der foregår, efter Covid-19 er  

indtruffet, bygger også på fortvivlelsen over, hvem de nu er på afdelingen. Dette kommer til udtryk i 

en af bioanalytikernes fortælling om, at hun ikke er god nok som person, fordi hendes arbejde ikke 

længere er nær så vigtigt. En anden bioanalytiker beskriver også, at bioanalytikerne på PCR-afsnittet 

har meget mere tilfælles med hinanden, fordi de er underlagt det samme pres og har samme  

kompensationsmæssige fordele i deres arbejde. Hun ser herved, at de har et fællesskab, som hun ikke 

kan være en del af. Det er disse plausible forklaringer om situationen, som er dominerende hos de 

erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet. Det underbygger igen, at deres grundlag 

for at føle sig værdifulde er forsvundet, og at de til at starte med ikke har formået at genskabe det 

gennem andre sociale interaktioner i den nye organisering. Det påvirker bioanalytikernes identitet og 

hvilke cues, de udvælger fra konteksten og dermed skaber meningen ud fra.  

 

Deres identitet præges af, at de føler sig som en udgruppe, der ikke er vigtig for afdelingen. Denne 

opfattelse påvirker hvilke cues, de udvælger fra konteksten omkring dem. Følelsen af at være mindre 

vigtig kommer til udtryk ved, at de må løse andre arbejdsopgaver såsom rengøring grundet mindre 

drift og ved, at de ikke kan bidrage til den mest prioriterede opgaveløsning. Dette udvælges som cues 

og understøtter opfattelsen af deres identitet på afdelingen om ikke at være vigtig.  

 

Både ledelsen, de erfarne og nyansatte kolleger på PCR-afsnittet har, som tidligere beskrevet, en 

anden meningsskabelse omkring de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet.  

Ledelsen beskriver dem som velfungerende i deres afsnit og forklarer, at de som ledere derfor bruger 

færre ressourcer på dem, og i stedet retter deres ressourcer mod PCR-afsnittet, der kræver mere  

ledelsesopmærksomhed. Flere af kollegerne fra PCR-afsnittet fortæller, at deres kolleger, der ikke 

arbejder på PCR-afsnittet, har lige så travlt som dem, idet de skal varetage alle de opgaver, som 



Cand.merc.(psyk.) Kandidatafhandling 17. maj 2021 

 93 

medarbejderne på PCR-afsnittet ikke længere kan varetage, fordi de bruger alt deres tid på Covid-19 

diagnosticering. Udtalelserne fra både ledere og kolleger fra PCR-afsnittet understreger, at det er 

bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, der selv har skabt en mening om, at de ikke er 

vigtige for afdelingen og ikke værdsættes og anerkendes af kolleger.  

 

Med udgangspunkt i Weick (1995) kan dette forklares ud fra deres meningsskabende proces. Hvis 

individer retter opmærksomhed på cues, der bekræfter deres allerede eksisterende forståelse, kan der 

opstå en selvopfyldende profeti (Hammer & Høpner, 2018s, 104). De erfarne bioanalytikere, der ikke 

arbejder på PCR-afsnittet, fastholder deres forståelse af Covid-19 situationen, og deres roller heri, til 

trods for at ledere og kolleger på PCR-afsnittet har og enacter en anden forståelse. Fastholdelsen af 

deres eksisterende mening kan forklares ud fra det sammenspil de erfarne bioanalytikere, der ikke 

arbejdes på PCR-afsnittet, oplever mellem identitetsforståelse og de udvalgte cues. De førnævnte 

cues forstærker deres identitetsforståelse, samtidig med deres identitetsforståelse påvirker, hvilke 

cues de tillægger opmærksomhed og udvælger som del af deres forståelsesramme. De skaber herved 

en selvopfyldende profeti, idet de bekræfter deres eksisterende forståelse og ikke formår at bryde 

denne.  

 

Den selvopfyldende profeti forstærkes yderligere gennem enactment. Da de erfarne bioanalytikere, 

der ikke arbejder på PCR-afsnittet, handler ud fra deres forståelse af, at de ikke er vigtige for  

afdelingen, og ikke værdsættes af kolleger, er det med til at skabe deres muligheder og begrænsninger 

i omgivelserne. En af de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, beskriver bl.a., at 

hun har trukket sig mere ind i sig selv og ikke taler så meget med hendes tætte kolleger på PCR-

afsnittet længere. Igennem hendes handlinger trækker hun sig væk fra kollegerne på PCR-afsnittet og 

holder sig mere for sig selv. Herved skaber hun nogle omgivelser, hvor hun er mere isoleret. Det er 

ud fra disse omgivelser, at hun udvælger cues om, at kollegerne på PCR-afsnittet har et tættere  

fællesskab, og hun ikke er vigtig og værdsat. Det er dermed hendes egne handlinger, der bidrager til 

hendes forståelse af, at de har et eksklusivt fællesskab på PCR-afsnittet, som hun ikke er en del af.  

 

Det retrospektive element viser sig også i den meningsskabende proces hos de erfarne bioanalytikere, 

der ikke arbejder på PCR-afsnittet. Efter antallet af normale prøver stiger, og de indfører diskursen 

om, at “corona ikke er det vigtigste”, begynder de at se anderledes på begyndelsen af den pludselige 

forandring. De erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, har alle haft en følelse af 
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magtesløshed og har været kede af, at de ikke har haft en rolle på PCR-afsnittet, hvilket både  

omhandler at aflaste kolleger og være med på de mest prioriterede opgaver. Retrospektivt finder de 

mening i, at arbejdet og opgaverne var fordelt således i starten af den pludselige forandring, idet de 

nu skal varetage en større del af de andre opgaver, eftersom mange kolleger befinder sig på PCR-

afsnittet. Denne mening var ikke skabt i begyndelsen af den pludselige forandring, hvorved bio- 

analytikerne skaber mening om fortiden ud fra nutidens hændelser. Jf. Weick (1995) er menings-

skabelsen en kontinuerlig proces, der aldrig afsluttes, hvilket ændringen i deres nuværende opfattelse 

af deres rolle i begyndelsen også indikerer.  

 

Med udgangspunkt i Weick (1995) vil måden individer opfatter dem selv påvirke, hvordan de opfatter 

verden. Hvis individer ændrer opfattelsen af dem selv, vil opfattelsen af verden dermed ændres  

tilsvarende, da de to gensidigt påvirker hinanden. Hos de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på 

PCR-afsnittet, ser vi dog, at selvom de ændrer opfattelsen af dem selv, med indførelsen af diskursen 

om, at “corona ikke er det vigtigste”, udvælger de fortsat cues fra omgivelserne, der understøtter 

deres tidligere identitetsforståelse om ikke at være vigtig og værdsat. Dette tyder på, at de stadigvæk 

delvist oplever verden ud fra deres forhenværende identitetsforståelse og dermed tillægger cues, der 

understøtter denne, opmærksomhed. Eksempelvis fremhæver de, at det kun er medarbejdere på PCR-

afsnittet, som kan få vagter med ekstra tillæg, hvorudfra de udleder, at kollegerne på PCR-afsnittet 

må være vigtigere og mere værdifulde end dem. Samtidig udvælger de også cues, der underbygger 

deres nyere og mere positive identitetsforståelse, hvor de oplever i højere grad at gøre en forskel for 

kolleger og patienter samt være vigtige for afdelingen. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at de  

fremhæver, at ledelsen anerkender alle på afdelingen, og at de selv har flere og længere vagter. Da de 

udvælger cues, der understøtter begge identitetsforståelser, tyder det på, at de er i en periode, hvor 

deres identitetsforståelse og grundlag for meningsskabelse er i forandring, men fortsat ikke er fuldt 

forandret og forankret. Dette underbygger yderligere, at meningsskabelse er en kontinuerlig proces.  

 

Da bioanalytikerne, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, er i gang med at forandre deres identitets-

forståelse, bryder de dermed med den selvopfyldende profeti, hvor de kun udvælger cues, der  

understøtter opfattelsen af, at de ikke er vigtige og ikke er værdsat. Herved identificerer de sig i højere 

grad med elementer af deres faglige identitet, som de beskriver den før Covid-19, og oplever stolthed 

i deres arbejde. Den identitetsforståelse, de agerer ud fra, er dermed både karakteriseret af ikke at føle 

sig vigtig og værdsat, samt at føle de gør en forskel for patienter og kolleger. Det er denne mening de 
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enacter i deres omgivelser, hvorved de opsætter færre begrænsninger for dem selv i omgivelserne 

sammenlignet med begyndelsen af Covid-19.  

 

5.2.2.1 Opsamling på meningsskabelse for medarbejdertype 2 og kobling til motivation og faglig 

identitet 

Den meningsskabende proces hos de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, er 

karakteriseret af et tæt sammenspil mellem alle syv elementer. Elementerne der særligt karakteriserer 

deres meningsskabelse omkring Covid-19 situationen, og deres rolle heri, er cues, identitet og  

enactment. Ud fra cues og identitet skaber de en forståelse af, hvem de er på afdelingen, og hvilken 

rolle de har. Det bliver i begyndelsen en selvopfyldende profeti, idet de udelukkende udvælger cues, 

der fremhæver og forstærker deres identitetsforståelse af at være mindre vigtig og mindre værdsat. 

Enactment påvirker i høj grad deres meningsskabende proces, da de er medskabere af de begræns-

ninger i deres omgivelser, som har stor betydning for måden de opfatter deres arbejde og dem selv 

under Covid-19. Med indførelsen af diskursen om, at “corona ikke er det vigtigste”, er de igang med 

at forandre deres identitetsforståelse, hvormed de bryder den selvopfyldende profeti og skaber færre 

begrænsninger for dem selv i deres omgivelser. Det er dog en proces, der endnu ikke er fuldt  

gennemført.  

 

Deres meningsskabende proces forklarer, hvorfor de går fra at opleve ekstern regulering, som  

reguleringsform for ydre motivation, til at opleve introjektion. Ud fra cues og identitet fastholder de, 

i begyndelsen af Covid-19, deres negative selvbillede på afdelingen, da de i lav grad får tilfredsstillet 

de tre basale psykologiske behov for kompetence, tilhørsforhold og autonomi, hvormed de udeluk-

kende går på arbejde for at overholde eksterne krav i ansættelsesaftalen. Med indførsel af diskursen 

og den begyndende forandring i deres meningsskabende proces, omkring deres rolle på afdelingen, 

opnår de mere stolthed i deres arbejde og de tre basale psykologiske behov tilfredsstilles i højere grad. 

Til trods herfor er de fortsat medskabere af de omgivelser, der begrænser deres tilfredsstillelse af både 

autonomi, kompetence og tilhørsforhold, idet de udvælger cues, der både tilfredsstiller deres nye og 

forhenværende identitetsforståelse. Derudover søger de fortsat anerkendelse og værdsættelse fra  

kolleger, hvormed de er motiveret for at ændre kollegers opfattelse af deres indsats for at opnå  

yderligere stolthed og selvværd. Dette er karakteristisk for introjektion (Vansteenkiste, Niemiec & 

Soenens, 2010).  
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5.2.3 Medarbejdertype 3: Erfarne bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet  
Vi har tidligere udledt, at de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet, i begyndelsen af den pludselige 

forandring, formår at opretholde følelsen af kompetence og tilhørsforhold, idet de føler sig i stand til 

at løse opgaverne på PCR-afsnittet og anser KMA som én fælles afdeling, der løfter i samlet flok. 

Følelsen af autonomi er lav i begyndelsen af den pludselige forandring, idet de har lavere grad af 

selvbestemmelse ift. vagter, metoder og forandringer på afdelingen. Da Covid-19 i højere grad bliver 

en del af hverdagen, tilfredsstilles behovet for autonomi i højere grad, idet de føler mere selv- 

bestemmelse inden for rammerne. De føler dog fortsat tvang, hvorfor følelsen af autonomi begrænses. 

Dertil oplever de yderligere forstærkning af tilhørsforhold, da deres fælles formåen under Covid-19 

med at håndtere de mange Covid-19 prøver positivt påvirker fællesskabsfølelsen. 

 

Det er den konstante øgning af testbehov og løbende forandring af analysemetoder, der skaber et stort 

pres på bioanalytikerne i begyndelsen af forandringen. De nye arbejdsmetoder og det løbende større 

testbehov, kan siges at forstyrre eksisterende rutiner og skabe uorden, idet det skaber kaos og  

usikkerhed. Som nævnt argumenter Weick (1995) for, at når de organiserede rutiner i sådanne  

forstyrrende situationer, bliver uorganiseret, vil individet forsøge at konstruere en mulig forståelse af, 

hvad der sker. Denne plausible forståelse af den nye situation vil for individet normalisere den  

opståede afbrydelse og muliggøre det fortsatte arbejde i organisationen. De erfarne bioanalytikere, 

der arbejder på PCR-afsnittet, forsøger at normalisere afbrydelsen fra Covid-19 ved at skabe en  

plausibel mening om, at de har de rette kompetencer til at varetage presset og imødekomme de krav, 

der stilles til dem. Det gør de for, at de kan fortsætte arbejdet på PCR-afsnittet. 

 

Individet vil kontinuerligt undergå en redefinering af sin identitet for at opnå et selv i situationen, der 

giver klarhed og mening, hvor behovet for at føle sig kompetent kan tilfredsstilles (Weick, 1995). Vi 

ser hos de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet, at de har en stærk identifikation med KMA og det 

samlede fællesskab samt en oplevelse af, at bekæmpelsen af Covid-19 udgøres af én fælles indsats. 

Denne identifikation er en fastholdelse af den faglige identitet under den pludselige forandring og 

dermed et forsøg på at opretholde et selvbillede konstrueret af høj kompetence og et socialt og fagligt 

fællesskab på KMA. Når identiteten, karakteriseret ved fællesskab og høj kompetence, enactes,  

kommunikeres og bekræftes i en social kontekst, skabes en kollektiv mening om, at de er faglig  

kompetente til at håndtere og bekæmpe Covid-19, samt at indsatsen udgøres gennem ét samlet  

fællesskab. Dette kan også ses som eksempel på, hvordan meningsskabelsen sker gennem den 
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gensidige bekræftelse, bioanalytikerne opnår i den sociale kontekst med hinanden på PCR-afsnittet 

jf. elementet social (Weick, 1995). Herved redefinerer de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet ikke 

deres faglige identitet, men forstærker deres eksisterende identitetskonstruktion, så de i endnu højere 

grad står sammen i bekæmpelsen af Covid-19.  

 

Fastholdelsen af den faglige identitet påvirker håndteringen af cues i den pludselige forandring. Det 

kan antages, at den stærke fællesskabsfølelse er medvirkende til, at nogle af de erfarne bioanalytikere 

på PCR-afsnittet bliver frustreret over, at der uddeles forskellige tillæg, og alle ikke modtager et. De 

opfatter engangstillæggene som negativt påvirkende på sammenholdet og den fælles bekæmpelse, da 

de er bekymrede for, at det skaber splid imellem medarbejderne. Engangstillæggene kan dermed  

betragtes som et cue, der udfordrer deres nuværende meningsskabelse og identitetskonstruktion af et 

stærkt fællesskab, da det kan fortolkes som, at nogen på afdelingen har ydet mere end andre og  

dermed har fortjent et tillæg. Med udgangspunkt i Weick (1995) er der tæt sammenspil mellem cues 

og identitet, idet de gensidigt påvirker hinanden. Det er dog interessant, at engangstillæggene som et 

cue, der truer opfattelsen af, at fællesskabet løfter opgaven, ikke påvirker deres identitetskonstruktion 

om et stærkt fællesskab. Forklaringen herpå er, at deres identitetskonstruktion er stærk og et cue, der 

går imod denne, er ikke nok til at ændre konstruktionen.  

  

Overgangen fra introjektion til identifikation som ydre reguleringsform, er en indikation på, at bio-

analytikerne har skabt en ny organisering og nye rutiner for at skabe orden i den pludselige forandring. 

Efter presset har lagt sig, og de accepterer den frivillige vagtordning under grader af kontrol,  

normaliseres afbrydelsen fra den pludselige forandring, hvor organisering af nye rutiner i arbejdet 

opstår, skaber orden og tilfredsstiller behovet for psykologisk frihed.  

  

5.2.3.1 Opsamling på meningsskabelse for medarbejdertype 3 og kobling til motivation og faglig 

identitet 

Opsamlende ser vi, at meningsskabelsen hos de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet særligt  

udgøres af elementerne identitet, cues og det sociale. De erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet fast-

holder og forstærker deres faglige identitet under den pludselige forandring, og denne enactes,  

kommunikeres og bekræftes i den sociale kontekst, og påvirker udvælgelsen og håndteringen af cues. 

Efter Covid-19 bliver en del af hverdagen, skabes en ny organisering og nye rutiner, og en vis orden 

i arbejdet opnås, hvilket giver mere psykologisk frihed. 
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Deres meningsskabende proces forklarer, hvorfor de går fra at opleve introjektion, som regulerings-

form for ydre motivation, til at opleve identifikation. Ud fra deres stærke identitetskonstruktion  

tilfredsstilles behovene for tilhørsforhold og kompetence i høj grad, og de fastholder identifikationen 

med deres faglige identitet, da Covid-19 indtræffer. De oplever dog lav grad af autonomi til at starte 

med, idet de er underlagt krav og forventninger, der begrænser deres psykologiske frihed. Herved 

oplever de introjektion. Gennem det sociale element forstærker de, via sociale interaktioner og social 

gensidig bekræftelse, deres identitetskonstruktion, der yderligere tilfredsstiller kompetence og tilhørs-

forhold. Med normaliseringen af den nye organisering føler de mere psykologisk frihed, hvormed 

følelsen af autonomi ligeledes tilfredsstilles i højere grad. Dette begrænses dog af en følelse af tvang 

i forbindelse med vagter, som fastholdes i de sociale interaktioner, hvorved de oplever identifikation, 

og ikke integration som reguleringsform for ydre motivation.  

 

5.3 Samlet opsamling på teoretisk analyse af empiriske fund  
I ovenstående har vi undersøgt medarbejdertypernes meningsskabende proces, der danner grundlaget 

for, i hvor høj grad de oplever, at de tre basale psykologiske behov er opfyldt samt, hvordan de  

identificerer sig med deres faglige identitet. I nedenstående model har vi illustreret de udledte  

sammenhænge.  

 

Model nr. 23: Sammenhænge mellem teorier (2) 
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Alle syv elementer for den meningsskabende proces, og deres gensidige påvirkning på hinanden, 

påvirker medarbejdertypernes meningsskabelse. Vi har udledt, at nogle elementer er særligt  

fremtrædende i medarbejdertypernes meningsskabende processer, som dermed særligt påvirker den 

mening, medarbejdertypene skaber om Covid-19 som en pludselig forandring, og deres rolle heri. 

Denne meningsskabelse påvirker deres motivation, faglige identitet og forholdet mellem de to, som 

dernæst afgør hvilken reguleringsform for ydre motivation, de oplever.  

 

For alle tre medarbejdertyper er cues og identitet særlig fremtrædende, hvormed vi kan udlede, at de 

i høj grad skaber mening ud fra deres identitetskonstruktion og de cues, de udvælger fra konteksten. 

Det tredje element der er fremtrædende i deres meningsskabelse er det, der særligt adskiller de  

meninger, medarbejdertyperne skaber. For medarbejdertype 1 er plausibilitet særligt fremtrædende, 

hvilket er med til at forklare, hvorfor de nyansatte bioanalytikere på PCR-afsnittet oplever  

identifikation som reguleringsform for ydre motivation, efter nogle måneder med Covid-19. Gennem 

plausible forklaringer om, at de erfarne er udkørte, skaber de et højere arbejdspres på dem selv, der 

mindsker tilfredsstillelsen af autonomi, og dermed forhindrer dem i at opleve en mere autonom regu-

leringsform for ydre motivation. For medarbejdertype 2 er enactment særligt fremtrædende,  

hvilket er med til at forklare, hvorfor de efter nogle måneder oplever introjektion som regulerings-

form. De er i høj grad medskabere af de omgivelser, der begrænser deres tilfredsstillelse af både 

autonomi, kompetence og tilhørsforhold, hvormed de ikke oplever en mere autonom reguleringsform. 

For medarbejdertype 3 er det sociale element særligt fremtrædende, idet de gennem sociale interak-

tioner fastholder og forstærker deres tilhørsforhold og identifikation med deres faglige identitet. De 

skaber og fastholder samtidig en mening om, at de er underlagt tvang, hvilket begrænser autonomi, 

hvorfor de oplever identifikation efter nogle måneder med Covid-19.  

 

Samlet set påvirker den meningsskabende proces tilfredsstillelsen af de tre basale psykologiske  

behov, og hvordan identifikation med den faglige identitet påvirkes af og påvirker motivation. Det er 

dermed den meningsskabende proces, der er forklaringen på, hvorfor bioanalytikerne har forskellige 

oplevelser af Covid-19, som en pludselig forandring, afhængigt af anciennitet og funktion på  

afdelingen. Opsummerende forklarer Ryan og Decis Self Determination Theory, hvordan den  

pludselige forandring påvirker motivation. Tajfel og Turners Social Identity Theory forklarer,  

hvordan den pludselige forandring påvirker den faglige identitet, og ud fra de to teorier kan vi belyse 

den gensidige påvirkning mellem fænomenerne, som vi ser i empirien. Meningsskabelse forklarer, 
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hvorfor hhv. motivation, faglig identitet og sammenspillet mellem de to påvirkes, som de gør. Herved 

kan meningsskabelse sættes som en faktor uden om de sammenhænge for fænomenerne, vi udledte 

fra vores empiriske materiale. 

 

 

Model nr. 24: Sammenhæng mellem fænomenerne og meningsskabelse  

 

5.4 Besvarelse af forskningsspørgsmål 
Ud fra præsentationen og den teoretiske analyse af vores empiriske fund, er det nu muligt at besvare 

vores forskningsspørgsmål; “Hvordan påvirker en pludselig forandring medarbejderes motivation 

og faglige identitet?”. Afhængig af funktion og anciennitet på afdelingen, påvirkes medarbejdernes 

motivation og faglige identitet forskelligt af Covid-19, som en pludselig forandring, hvorfor vi har 

opstillet tre forskellige medarbejdertyper. Der er en stærk sammenhæng mellem medarbejdertypernes 

motivation og faglige identitet, idet to  fænomener gensidigt påvirker hinanden. Medarbejdertypernes 

meningsskabende proces, om Covid-19 som en pludselig forandring, og deres rolle heri, påvirker 

tilfredsstillelsen af de tre basale psykologiske behov og identifikation med deres faglige identitet. 

Sammenspillet mellem motivation og faglig identitet, som er påvirket af meningsskabelse, afgør  

hvilken reguleringsform for ydre motivation, medarbejdertyperne oplever. Dette uddybes for hver  

medarbejdertype herunder. 

 

For medarbejdertype 1, der er de nye bioanalytikere på PCR-afsnittet, udgøres relationen mellem 

motivation og faglig identitet af, at fænomenerne gensidigt forstærker hinanden i takt med, at de 

nyansatte på PCR-afsnittet tilegner sig kompetencerne til at udføre analyserne på PCR-afsnittet. Dette 
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kan forklares gennem den meningsskabende proces, hvor de gennem identitet og cues skaber en  

mening om deres rolle i afdelingen, der i højere grad tilfredsstiller de tre basale psykologiske behov. 

Kompetence tilfredsstilles i højere grad som resultat af, at de føler sig i stand til at udføre opgaverne 

og opfanger cues, der bekræfter dette. Tilhørsforhold tilfredsstilles i højere grad som resultat af, at de 

gennem social sammenligning sammenligner sig mere positivt med de andre på afdelingen og dermed 

får en mere positiv social identitet. Autonomi tilfredsstilles i højere grad som resultat af, at de har 

mere frihed i opgaveløsningen, men er dog begrænset af det selvskabte pres på baggrund af de  

plausible fortællinger om, at de erfarne ikke kan klare mere. På baggrund heraf oplever medarbejder-

type 1, efter en periode med Covid-19, identifikation som reguleringsform for ydre motivation.  

  

For medarbejdertype 2, der er de erfarne bioanalytikere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, udgøres 

relationen mellem motivation og faglig identitet af, at den lavere grad af motivation, som resultat af 

at de ikke længere gør samme forskel på afdelingen, påvirker og påvirkes af, at de ikke kan  

identificere sig med deres faglige identitet. Dette kan forklares gennem den meningsskabende proces, 

hvor identitet og cues udgør en selvopfyldende profeti, der fastholder et negativt selvbillede og  

medfører, at de tre basale psykologiske behov i lav grad tilfredsstilles. Særligt tilhørsforholdet til-

fredsstilles i lav grad, da de enacter deres negative selvbillede og gennem social kategorisering,  

-identifikation og -sammenligning isolerer sig som en udgruppe, der er mindre vigtig for afdelingen. 

Med indførelsen af diskursen om, at ”corona ikke er det vigtigste” øges tilfredsstillelsen af de tre 

basale psykologiske behov, men effekten begrænses af, at de ikke opnår den ønskede anerkendelse 

fra kolleger og ledere, hvorfor de oplever introjektion som reguleringsform for ydre motivation.  

  

For medarbejdertype 3, der er de erfarne bioanalytikere på PCR-afsnittet, udgøres relationen mellem 

motivation og faglig identitet af, at fænomenerne gensidigt forstærker hinanden i takt med, at  

afdelingen formår at løfte opgaven med Covid-19 diagnosticering i samlet flok. Dette kan forklares 

gennem deres meningsskabende proces, hvor identitetskonstruktionen, baseret på et velfungerende 

fællesskab, er stærk fra start og yderligere styrkes gennem sociale interaktioner i takt med, at de 

opfanger cues, der bekræfter deres identitetskonstruktion. Herved tilfredsstilles behovene for  

kompetence og tilhørsforhold i højere grad efter en periode med Covid-19. Behovet for autonomi 

tilfredsstilles ligeledes i højere grad gennem deres meningsskabende proces, hvor de formår at  

normalisere Covid-19, som en pludselig forandring og derved opnå mere psykologisk frihed. De har 

dog fortsat en kollektiv mening, der fastholdes gennem sociale interaktioner, om, at de er underlagt 
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tvang i forbindelse med vagter, hvorfor tilfredsstillelsen af autonomi mindskes og de derved oplever 

identifikation.  

 

6. Diskussion 
I denne sektion vil vi diskutere, hvilke implikationer vores undersøgelse har for praksis samt frem-

hæve elementer fra vores speciale, som vi yderligere har reflekteret over efter udførelsen af vores 

undersøgelse. Vi kommer ind på implikationer for praksis og anbefalinger, vores bidrag til  

litteraturen, kritisk refleksion over motivation og faglig identitet, fremtidig forskning, refleksioner 

over valg af case samt refleksioner over metode. 

 

6.1 Implikationer for praksis og anbefalinger 
I det følgende vil vi udfolde anvendeligheden af vores empiriske fund i praksis. Vi kommer ind på, 

hvordan de kan anvendes, og hvem der kan anvende dem.  

 

Vores resultater indikerer overordnet, at medarbejderes motivation og faglige identitet, samt  

relationen mellem de to, påvirkes under en pludselig forandring gennem medarbejdernes menings-

skabende proces om Covid-19, som en pludselig forandring, og deres rolle heri. Medarbejderne  

påvirkes forskelligt, afhængigt af deres funktion og anciennitet, idet begge er afgørende faktorer for 

hvilke elementer, der fylder mest i medarbejdernes meningsskabende proces. Med udgangspunkt i 

teorien, vil mennesket forsøge at skabe mening, når der opstår forstyrrelser i den eksisterende orga-

nisering af mening (Weick et al., 2005). Den mening, individet skaber, spiller en central rolle; “Sense-

making is central because it is the primary site where meanings materialize that inform and constrain 

identity and action.” (Weick et al., 2005, s. 409). Da meningsskabelsen er afgørende for både  

individets identitet og handlinger i en given situation, er det vigtigt at være opmærksom på denne 

proces, når der opstår nye situationer, der giver anledning til en ny meningsskabelse. Vores resultater 

tilbyder et værktøj til, hvordan man med fordel kan påvirke den meningsskabende proces for de  

respektive medarbejdertyper.  

 

6.1.2 Betingelser for anvendelse  
Det er relevant at fremhæve, at vores kvalitative undersøgelse er et single case study, der tager  

udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang. Med udgangspunkt i vores resultater, er vores  
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formål dermed ikke at give anbefalinger til alle organisationer, men at give anbefalinger til KMA. 

Der er dog tendenser i vores resultater, som muligvis er anvendelige i andre organisationer, hvor de 

samme betingelser er til stede. I nedenstående model har vi beskrevet hvilke betingelser, der har været 

gældende for vores data. Det vedrører både, hvad der særligt karakteriserer vores case, inden den 

pludselige forandring fandt sted, og hvad der særligt karakteriserer Covid-19 som en pludselig  

forandring. Hvis alle betingelser er opfyldt i en given kontekst, vil vores resultater muligvis kunne 

anvendes til at belyse, hvordan en pludselig forandring påvirker medarbejderes motivation og faglige 

identitet.  

 

 

Model nr. 25: Betingelser for udvundne data 

 

6.1.3 Hvem der kan anvende vores resultater 
For yderligere at præcisere, hvordan vores resultater er anvendelige i praksis, er det relevant at  

uddybe, hvem der kan anvende dem. Formålet med anvendelsen af vores resultater er at påvirke den 

meningsskabende proces, under en pludselig forandring, så den både er til fordel for medarbejderen 

og organisationen. Weick argumenterer for, at hvis et individ er i besiddelse af magt, er det i højere 

grad muligt at påvirke den meningsskabende proces. Det sker gennem de cues, som vedkommende 

udsender, idet de kan påvirke meningsskabelsen og dermed også adfærden (Weick et al., 2005). Med 

udgangspunkt heri vurderer vi, at vores resultater gør sig gældende for ledere, idet ledere har en mere 

autoritær og magtfuld rolle i relationen til medarbejdere. Som leder kan man dermed, med en  

opmærksomhed på medarbejdernes meningsskabende proces og egen rolle heri, være med til at  

påvirke medarbejderes meningsskabende proces. Herved vil det være muligt at påvirke den mening, 
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der ligger til grund for, hvordan sammenspillet mellem medarbejderes motivation og faglige identitet 

påvirkes af en pludselig forandring og dermed også de reaktioner, der afledes heraf.  

 

6.1.4 Hvordan vores resultater kan anvendes 
For at uddybe hvordan vores resultater kan anvendes af ledere, har vi udbredt medarbejdertyperne 

samt udfoldet vores resultater indenfor de respektive typer og lavet anbefalinger hertil.  

 

I løbet af vores speciale har vi arbejdet med tre medarbejdertyper; nye bioanalytikere der arbejder på 

PCR-afsnittet, erfarne bioanalytikere der arbejder på PCR-afsnittet og erfarne bioanalytikere der ikke 

arbejder på PCR-afsnittet. I relation til Covid-19 som en pludselig forandring er disse medarbejdere 

nogle af dem, der i højest grad påvirkes af den pludselige forandring og skal navigere i et foranderligt 

og ekstremt miljø. Hvis man ønsker at anvende vores resultater til at udlede forhold omkring  

sammenspillet mellem medarbejderes motivation og faglige identitet under en pludselig forandring, 

hvor tidligere nævnte betingelser er til stede, er det særligt medarbejdere i forreste række af en  

pludselig forandring, som vores resultater kan belyse og relateres til.  

 

For at udbrede anvendelsen af vores resultater til andre organisationer, hvor førnævnte betingelser er 

opfyldt, har vi skabt nogle mere generiske medarbejdertyper, hvor vi har oversat ‘at arbejde på PCR-

afsnittet’ til ‘at arbejde med de mest prioriterede opgaver’.  

 

Det der karakteriserer medarbejdertypen ‘nye medarbejdere der arbejder med de mest prioriterede 

opgaver’ er, at de er blevet ansat under den pludselige forandring, og at de håndterer de mest  

prioriterede opgaver. Det der karakteriserer medarbejdertypen ‘erfarne medarbejdere der ikke  

arbejder med de mest prioriterede opgaver’ er, at deres arbejde har skiftet karakter. De er gået fra at 

have en central rolle på afdelingen, til at deres opgaver og kompetencer ikke længere er det mest 

prioriterede på afdelingen. Det der karakteriserer den sidste medarbejdertype ‘erfarne medarbejdere 

der arbejder med de mest prioriterede opgaver’ er, at de arbejder med de opgaver, der er mest fokus 

på. Der er meget fokus på dem fra ledelse og kolleger, og der er samtidig høje forventninger til dem. 

Desuden har de mange vagter på forskellige tidspunkter af døgnet, og det er kun denne medarbejder-

type, der kan få ekstra vagter med tillæg. 
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I nedenstående model har vi opsummeret, hvad der er karakteristisk for de respektive medarbejder-

typers reaktion på den pludselige forandring, og hvad der dermed påvirker samt påvirkes af deres 

meningsskabende proces. Med udgangspunkt i disse karakteristika har vi opstillet nogle anbefalinger 

til, hvordan man kan håndtere de respektive medarbejdertyper under en pludselig forandring. Vi  

anbefaler, at man som leder anvender vores anbefalinger fra starten af en pludselig forandring. Herved 

er det muligt at influere den meningsskabende proces allerede fra start. 

 

 

Model nr. 26: Praktiske implikationer og anbefalinger 

 

6.1.4.1 Nye medarbejdere der arbejder med de mest prioriterede opgaver 

Som følge af en pludselig forandring, der medfører et øget arbejdspres og øget opgaveløsning, skal 

der antageligvis opskaleres på arbejdskraft, ligesom vi ser i vores case. Ud fra vores undersøgelse af 

hvordan den pludselige forandring påvirker motivation og faglige identitet hos de nye medarbejdere, 

der arbejder med de mest prioriterede opgaver, har vi opsat en række anbefalinger. Vi anbefaler, at 

man som leder sørger for, at medarbejdernes oplæring inden for komplekse opgaver suppleres med 

mindre kompleks opgaveløsning. Desuden anbefaler vi, at der ofte afholdes 1:1 møder mellem  

medarbejder og leder, samt at lederen er særlig opmærksom på at bekræfte medarbejdernes værd og 

nytte i afdelingen.  
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Ved at løse mindre komplekse opgaver under oplæringen, vil de nye medarbejdere, der arbejder med 

de mest prioriterede opgaver, hurtigere føle, at de bidrager til afdelingen og er til gavn for kollegerne. 

De skal fortsat oplæres i de komplekse opgaver, men sideløbende vil det være en fordel, hvis de kan 

få lov at løse opgaver, som de hurtigere og nemmere kan lykkes med. Herved vil de hurtigere føle sig 

kompetente i deres arbejde og have en oplevelse af, at de kan lykkes med dele af deres arbejde. Ud 

fra vores undersøgelse fandt vi ud af, at tilegnelsen af kompetencer øger de nye medarbejderes  

motivation og identifikation med den faglige identitet. Øgningen af dette vil dermed fremskyndes, 

hvis de får mulighed for at løse opgaver, hvor de hurtigere kan tillære de nødvendige kompetencer til 

at lykkes med opgaverne. Nogle af elementerne, der karakteriserer deres reaktion på den pludselige 

forandring, er, at de rigtig gerne vil bidrage lige fra starten af deres ansættelse, hvortil de bliver  

frustreret over ikke at være i stand til det. Ud fra anbefalingen om at tilføje mindre komplekse opga-

ver, som de kan lykkes med, antager vi, at de frustrerede følelser ikke vil være lige så fremtrædende.  

 

Ved hyppigt at afholde 1:1 møder med de nye medarbejdere, der arbejder med de mest prioriterede 

opgaver, vil man som leder være mere opdateret på deres tanker om deres arbejde, hvormed man vil 

have mulighed for at præge deres opfattelser og meningsskabelse. Ved også hyppigt at bekræfte deres 

værd og nytte på afdelingen, vil man som leder kunne bidrage til at give medarbejderne en følelse af, 

at de bidrager positivt til afdelingen og er vigtige for den fælles opgaveløsning. Dette vil gøre, at de 

nye medarbejdere, der arbejder med de mest prioriterede opgaver, ikke i lige så høj grad føler sig 

besværlige, hvilket vil bidrage til at opbygge deres tiltro til dem selv. Det vil igen medføre, at de 

hurtigere føler sig kompetente og dermed hurtigere motiveres af arbejdet og hurtigere kan identificere 

sig med den faglige identitet på afdelingen.  

 

Samlet set vil anbefalingerne til ledere påvirke medarbejdernes meningsskabende proces, omkring 

den pludselige forandring og deres rolle heri, positivt og herved fremskynde graden af motivation og 

identifikation med den faglige identitet hos denne medarbejdertype.  

 

6.1.4.2 Erfarne medarbejdere der ikke arbejder med de mest prioriterede opgaver 

For denne medarbejdertype er det centralt, at man som leder er meget opmærksom på disse  

medarbejderes nye rolle i afdelingen. Vi anbefaler, at man klart kommunikerer for alle medarbejdere 

på afdelingen, hvilken rolle disse medarbejdere har. Desuden anbefaler vi, at man sørger for at  
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inkludere dem i fællesskabet samt sørger for at understøtte opbygningen af deres faglige identitet i 

deres nye rolle.  

 

I vores undersøgelse af denne medarbejdertype fandt vi frem til, at de i høj grad påvirkes af, at de 

føler sig mindre værd, føler sig som “de øvrige” og ikke føler, at de gør en forskel for patienter. Det 

påvirker identifikationen med deres faglige identitet samt personlige selvværd, og det medfører, at de 

sammenligner sig selv negativt med de andre på afdelingen. Ved at man som leder kommunikerer 

klart for alle, hvad denne medarbejdertypes rolle er på afdelingen, og hvilken forskel de gør, vil man 

kunne hjælpe medarbejderne inden for denne gruppe med at skabe en mere positiv selvfortælling på 

afdelingen. Ligeledes vil medarbejderne have en vished om, at deres kolleger også er klar over,  

hvilken rolle de har på afdelingen, og hvilken forskel de gør. Dette vil afhjælpe de negative fortæl-

linger, de har om, hvordan deres kolleger anser dem, hvilket vil mindske følelsen af at være “de 

øvrige”, være mindre værd end de andre og ikke gøre en forskel.  

 

Derudover anbefaler vi, at man som leder sørger for at inkludere de erfarne, der ikke arbejder med de 

mest prioriterede opgaver, i fællesskabet, så de ikke mister tilhørsforhold til afdelingen og kollegerne. 

Det kan man gøre ved at inddrage dem i udviklingen og forbedringen af de mest prioriterede opgaver, 

selvom de ikke varetager disse. Medarbejderne, der ikke varetager de mest prioriterede opgaver, har 

samme faglighed som de kolleger, der varetager opgaverne, hvorfor de er kompetente til at komme 

med input og bidrage med erfaringer fra tidligere opgaveløsning. I vores case beskrives det bl.a., at 

alle bioanalytikere i afdelingen deltager på morgenmøder, som efter den pludselige forandring  

primært omhandler de mest prioriterede opgaver. Her vil det være nærliggende at spørge de erfarne 

medarbejdere, der ikke arbejder med de mest prioriterede opgaver, for input. Dette vil mindske deres 

følelse af at være en udgruppe, der er afskåret fra afdelingens mest prioriterede arbejde. Herved vil 

de i højere grad føle et fællesskab med kollegerne, der arbejder med de mest prioriterede opgaver, og 

dermed være i stand til at opretholde fællesskabet samt føle at deres kompetencer bliver sat i spil.  

 

Ved at man som leder følger vores anbefalinger for håndteringen af denne medarbejdertype, vil man 

være i stand til at understøtte opbygningen af deres faglige identitet i den nye situation. Gennem 

kommunikation til alle medarbejdere i afdelingen om, hvilken rolle denne medarbejdertype har på 

afdelingen, samt fokusere på at inkludere dem i fællesskabet, vil det være muligt for disse  

medarbejdere i højere grad at genskabe identifikationen med deres faglige identitet, hvor de gør en 
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forskel for patienter og er en del af fællesskabet på afdelingen. Herved vil det være muligt at øge 

deres motivation og identifikation med den faglige identitet.  

 

6.1.4.3 Erfarne medarbejdere der arbejder med de mest prioriterede opgaver 

For denne medarbejdertype anbefaler vi, at man som leder opretholder fokus på, hvilken forskel deres 

ekstraordinære indsats gør samt hjælper dem med at skabe realistiske forventninger til sig selv og 

deres kolleger.  

 

Særligt karakteristisk for denne medarbejdertype er, at følelsen af at gøre en forskel er stærkt  

fremtrædende i starten, hvor forandringen er ny og spændende. Efter noget tid mindskes følelsen af 

at gøre en ekstraordinær forskel, hvormed medarbejderne ikke finder samme mening i deres arbejde 

længere. Vi anbefaler, at man som leder aktivt minder dem om den forskel, de gør, så de fortsat vil 

finde mening i deres arbejde og være stolte af deres indsats. Et andet element, der særligt  

karakteriserer denne medarbejdertype, er, at medarbejderne ikke føler, de kan leve op til at være en 

god kollega. Det bunder i, at de har høje forventninger til, hvordan de selv skal være en god kollega, 

og hvordan andre er en god kollega overfor dem. Vi anbefaler, at man som leder påtaler hvilke  

forventninger, der er realistiske at have til sig selv og hinanden under en pludselig forandring med 

øget arbejdspres, for at mindske det yderligere pres, de pålægger sig selv og deres kolleger ift. at være 

en god kollega.  

 

Ved at følge disse anbefalinger vil man som leder være i stand til yderligere at højne denne  

medarbejdertypes motivation og identifikation med den faglige identitet, idet de i højere grad vil føle, 

at de gør noget ekstraordinært og fortsat er en god kollega.  

 

6.1.5 Opsamling på implikationer for praksis 
Samlet set kræver de identificerede medarbejdertyper forskellig håndtering under en pludselig  

forandring, idet de har forskellige meningsskabelser og reaktioner herpå. For lederen synes der at 

ligge et stort arbejde med de erfarne medarbejdere, der ikke arbejder med de mest prioriterede  

opgaver. Det skyldes, at deres motivation og identifikation med den faglig identitet i højest grad bliver 

påvirket af den pludselige forandring. Selvom disse medarbejdere ikke har en aktiv rolle i afdelingens 

mest prioriterede fokusområde, bliver de mest påvirket, hvorfor de ikke må overses. 
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6.2 Vores bidrag til litteraturen  
Formålet med specialet er at undersøge og forstå, hvordan en pludselig forandring påvirker  

medarbejderes motivation og faglige identitet, for herved at opstille praktiske værktøjer for  

håndtering af medarbejdere, under en pludselig forandring. Som resultat af vores undersøgelse ser vi, 

at vores speciale også kan bidrage til den eksisterende litteratur om pludselige forandringer ift.  

relationen mellem motivation og faglig identitet, det meningsskabende perspektiv samt nogle  

praktiske implikationer herved. 

 

Som beskrevet i sektionen om vores teoretiske fundament for specialet vil vi bidrage til eksisterende 

litteratur ved at udføre en individbaseret undersøgelse, hvor vi tager udgangspunkt i medarbejderes 

oplevelser og forståelser af en pludselig forandring for at udlede forhold omkring deres motivation 

og faglige identitet i forbindelse hermed. Ud over, at vores metodiske tilgang til undersøgelsen  

bidrager til den eksisterende litteratur om pludselige forandringer, så kan vi også med udgangspunkt 

i vores empiriske fund og analytiske resultater bidrage yderligere til den eksisterende forskning. 

 

Ud fra vores individbaserede fokus kan vi også udlede, at medarbejdere reagerer forskelligt på en 

pludselig forandring, hvormed deres motivation og faglige identitet påvirkes forskelligt afhængigt af 

anciennitet og funktion på arbejdspladsen. Med udgangspunkt heri har vi opstillet tre medarbejder-

typer, der har anvendelse i praksis, idet de giver ledere et konkret værktøj til at håndtere de respektive 

medarbejdertyper, under en pludselig forandring. I eksisterende litteratur har vi fundet frem til, at der 

er udført eksperimenter om hvilke incitamentsstrukturer, der øger motivationen under en pludselig 

forandring samt udført spørgeskemaundersøgelser, der kan udlede hvor motiveret medarbejdere er 

under en pludselig forandring. Herved bidrager vi til eksisterende litteratur ved at skabe et redskab til 

at håndtere medarbejderes reaktioner under en pludselig forandring for at sikre, at de fortsat er  

motiveret og kan identificere sig med deres faglige identitet. 

 

Som resultat af vores undersøgelse finder vi derudover en stærk sammenhæng mellem fænomenerne 

motivation og faglig identitet, idet de to gensidigt påvirker hinanden. Når medarbejderne føler sig 

mere motiveret for deres arbejde, kan de i højere grad identificere sig med deres faglige identitet, og 

når de kan identificere sig med deres faglige identitet, er de også mere motiveret for deres arbejde. 

For de nye medarbejdere, der arbejder på PCR-afsnittet, er sammenhængen mellem motivation og 

faglig identitet, at tilegnelsen af kompetencer øger deres motivation og påvirker, hvordan de  
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identificerer sig med deres arbejde, hvilket gensidigt forstærker hinanden i takt med, at de bliver mere 

kompetente. For de erfarne medarbejdere, der ikke arbejder på PCR-afsnittet, påvirker motivation og 

faglig identitet hinanden negativt. Da medarbejderne ikke føler, at de gør en lige så stor forskel, under 

den pludselige forandring, motiveres de mindre for deres arbejde, og samtidig kan de ikke identificere 

sig med deres faglige identitet. I takt med, at de ser sig selv mere og mere som en adskilt gruppe, 

forstærkes denne negative sammenhæng. For de erfarne medarbejdere, der arbejder på PCR-afsnittet, 

forstærker motivation og faglig identitet hinanden positivt, som vi også ser hos de nyansatte på PCR-

afsnittet. I takt med, at de erfarne styrker den faglige identitet gennem stolthed over fællesskabet, 

bliver de også mere motiveret for at arbejde hårdere. Herved lykkedes de i endnu højere grad med at 

løfte opgaven i fællesskabet, hvilket igen styrker den faglige identitet. 

 

I den eksisterende litteratur finder vi Osabiya (2015), der også forholder sig til relationen mellem 

motivation og identitet i organisationer. Hun konkluderer, at motiverede medarbejdere vil opleve en 

følelse af tilhørsforhold, anerkendelse og tilfredsstillelse i arbejdet, og samtidig vil opleve følelsen af 

identitet i organisationen. Ydermere kobles motivation og identitet til organisatorisk performance, 

hvor det argumenteres for, at motiverede medarbejdere vil performe ansvarligt og effektivt (Osabiya, 

2015). Herved konkluderer hun, at motivation fører til øget identifikation med organisationen. Hun 

forklarer dog ikke relationen den modsatte anden vej, hvormed vores undersøgelse af det gensidige 

forhold kan bidrage hertil. Desuden forklarer hun ikke, at der er forskellige relationer mellem  

motivation og identitet afhængigt af medarbejdertype, hvormed vores speciale yderligere bidrager 

med dette.  

 

Ud fra vores undersøgelse kan vi derudover udlede, at medarbejdernes meningsskabende proces er 

afgørende for, hvordan den pludselige forandring påvirker deres motivation og faglige identitet samt 

relationen mellem de to. Herved kan vi bidrage til den eksisterende litteratur ved at svare på spørgsmål 

om, hvorfor den pludselige forandring påvirker de forskellige medarbejdertyper og relationen mellem 

motivation og faglig identitet, som den gør.  

 

Samlet set bidrager vores metodiske tilgang og resultater fra vores speciale til den eksisterende  

litteratur om pludselige forandringer. Vi bidrager med et individbaseret perspektiv på en pludselig 

forandring, hvorudfra vi kan udlede en sammenhæng mellem motivation og faglig identitet, opstille 



Cand.merc.(psyk.) Kandidatafhandling 17. maj 2021 

 111 

en anvendelig model for håndtering af forskellige medarbejdertyper samt udlede underliggende  

forhold omkring, hvorfor de respektive medarbejdertyper påvirkes, som de gør.  

 

6.3 Kritisk refleksion over motivation og faglig identitet  
I vores implikationer for praksis har vi løbende argumenteret for, hvordan medarbejderes motivation 

og identifikation med deres faglige identitet kan øges via lederes påvirkning på den meningsskabende 

proces. Et relevant spørgsmål at stille er derfor, om det altid er fordelagtigt at højne medarbejderes 

motivation og identifikation med deres faglige identitet?  

 

I en undersøgelse af Eric Van den Steen (2005) udleder han, at medarbejdere kan være for motiveret. 

Han argumenterer for, at hvis medarbejdere oplever høj motivation i deres arbejde, vil de være mere 

tilbøjelige til selv at vurdere, hvad den rette handling i en given situation vil være og ikke adlyde 

ledelsen (Van den Steen, 2005). Der er dermed perspektiver på motivation der mener, at medarbejdere 

kan være for motiveret for deres arbejde, hvormed det ikke altid er fordelagtigt at højne  

medarbejderes motivation og identifikation med deres faglige identitet. Samtidig ser vi også, at store 

dele af den eksisterende litteratur peger i den anden retning og påtaler de positive konsekvenser ved 

at have motiverede medarbejdere.  

 

I den eksisterende litteratur ser vi bl.a. en stærk sammenhæng mellem medarbejders motivation og 

organisationens performance; “there is a positive relationship between employee motivation and  

organizational effectiveness” (Dobre, 2013, s. 53), hvormed mere motiverede medarbejdere vil  

medføre øget organisatorisk effektivitet. Det er dermed fordelagtigt for en organisation at bestræbe 

sig på at øge medarbejderens motivation i arbejdet. Ydermere kobler Osabiya (2015), som nævnt 

ovenfor, motivation og identitet til organisatorisk performance, hvor der argumenteres for, at  

motiverede medarbejdere vil performe ansvarligt og effektivt (Osabiya, 2015).  

 

Disse sammenhænge mellem motivation, identifikation med organisationen og organisatorisk  

performance understreger relevansen af vores speciale. Med udgangspunkt heri, vil vores praktiske 

anbefalinger i forbindelse med håndteringen af medarbejderes motivation og faglige identitet bidrage 

til øget organisatorisk effektivitet og performance.  

 



Cand.merc.(psyk.) Kandidatafhandling 17. maj 2021 

 112 

6.4 Fremtidig forskning 
I det følgende vil vi reflektere over, hvilke perspektiver fra vores speciale, der kunne være interessante 

at undersøge yderligere. Vi kommer ind på en anden tilgang til at undersøge motivation og faglig 

identitet. Derudover kommer vi ind på et af de temaer, som vi har udeladt fra vores undersøgelse, idet 

vi ikke har haft tilstrækkelig data herom. 

 

I vores undersøgelse af motivation og faglig identitet tager vi udgangspunkt i Ryan og Deci samt 

Tajfel og Turner. Deres respektive begrebsapparater guider resultaterne for vores undersøgelse, idet 

vi anvender deres begreber på vores empiri og herudfra udleder forhold om hhv. motivation, faglig 

identitet og forholdet mellem de to. For at beskrive medarbejdernes motivation, under en pludselig 

forandring, har vi analyseret, i hvor høj grad behovene for autonomi, kompetence og tilhørsforhold 

er tilfredsstillet. For at forklare påvirkningen på den faglige identitet, under en pludselig forandring, 

har vi analyseret, hvordan medarbejderne har skabt social kategorisering, social identifikation og 

social sammenligning. Vores udgangspunkt for at undersøge motivation og faglig identitet i vores 

speciale bunder dermed i disse begreber.  

 

Det kunne yderligere være interessant at undersøge, hvilke elementer eller behov, der skal være  

opfyldt under en pludselig forandring, for at medarbejdere føler sig motiveret og kan opretholde iden-

tifikation med deres faglige identitet. Dette vil være en undersøgelse, der går mere bag om motivation 

og faglig identitet, under en pludselig forandring, frem for at belyse det gennem allerede eksisterende 

teorier. Både Ryan og Decis teori og Tajfel og Turners teori er generiske, da deres begreber kan 

bruges i alle sammenhænge til at sige noget om hhv. motivation og social identitet. Ved at undersøge 

hvilke elementer, der er afgørende for at føle motivation og identifikation med deres faglige identitet 

under en pludselig forandring, vil man få et bedre billede af, hvad der har indflydelse herpå. Hermed 

vil man skabe mere konkret viden om motivation og faglig identitet under en pludselig forandring, 

hvilket vil bidrage yderligere til den eksisterende litteratur om pludselige forandringer.  

 

Vi har ud fra vores empiri udledt en række temaer, som har indflydelse på både motivation og faglig 

identitet. Som beskrevet tidligere, har vi taget de temaer med i vores undersøgelse, som er tilstræk-

kelig belyst gennem vores empiri, hvormed der også er en nogle temaer, som vi ikke har med i vores 

undersøgelse. Heriblandt er fremtidsperspektivet. For nogle af vores respondenter har fremtids-

spørgsmålet, og hvad de kan forvente efter alle borgere er vaccineret, stor betydning for deres  
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motivation, mens det for andre ikke har en betydning. For de medarbejdere, hvor det har en betydning, 

kan vi ikke se noget mønster i, hvordan det påvirker dem, hvorfor vi ikke har taget det med i vores 

undersøgelse. Det kunne være interessant at undersøge dette tema yderligere ved at spørge ind til 

deres forventninger, bekymringer og forhåbninger for fremtiden, mens de fortsat arbejder i de  

omskiftelige og usikre omgivelser under den pludselige forandring. Herved ville det være muligt at 

undersøge yderligere, hvordan deres tanker om fremtiden påvirker deres motivation og identifikation 

med den faglige identitet under den pludselige forandring.  

 

Det kunne ydermere være interessant at vende tilbage til afdelingen, når Covid-19 ikke fylder så 

meget i hverdagen længere, og alle medarbejder i højere grad skal tilbage til at løse de opgaver, som 

de løste før Covid-19. Herved ville det være muligt at undersøge, hvordan Covid-19 som en pludselig 

forandring har påvirket afdelingen på lang sigt, også efter alle er vaccineret. Det ville være interessant 

at undersøge, om medarbejdernes motivation for deres arbejde er den samme som før Covid-19, eller 

om de aldrig vil komme tilbage dertil. Samtidig ville det være interessant at undersøge, hvad Covid-

19 har gjort ved tilhørsforholdet på afdelingen og identifikation med den faglige identitet. Derudover 

om medarbejderne stadig refererer tilbage til den faglige identitet, som de særligt identificerede sig 

med inden Covid-19, eller om de skaber en helt ny faglig identitet, som konsekvens af den pludselige 

forandring.  

 

Der er dermed flere muligheder for videre undersøgelse med udgangspunkt i vores speciale, både ift. 

at undersøge motivation og faglig identitet på en anden måde, dykke mere ned i fremtidsspørgsmålet 

samt vende tilbage til afdelingen og undersøge konsekvenserne af Covid-19, når forandringen ikke 

længere fylder så meget i hverdagen.  

 

6.5 Refleksioner over valg af case 
I det følgende vil vi reflektere over styrker og svagheder ved vores case i forbindelse med besvarelsen 

af vores forskningsspørgsmål.  

 

Vores undersøgelse har taget udgangspunkt i et single case study, hvilket nogle teoretikere argumen-

terer for ikke er brugbart til at generalisere viden og data ud fra (Flyvbjerg, 2006). Flere casestudier 

med udgangspunkt i det samme forskningsspørgsmål, ville i stedet have givet større mulighed og 

grobund for generalisering af data (Flyvbjerg, 2006). Ud over at vi beskriver, hvilke betingelser, der 
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skal være til stede, for at vores resultater muligvis kan anvendes i andre kontekster, argumenterer 

Flyvbjerg (2006) også for, at resultater fra et single case study ikke kun er begrænset til den specifikke 

kontekst, hvori undersøgelsen er foretaget. Hermed anser vi vores resultater som anvendelige til at 

beskrive, hvordan medarbejderes motivation og faglige identitet påvirkes, under en pludselig  

forandring, på KMA og muligvis også på andre cases, hvor de nævnte betingelser er til stede.  

 

Havde vi valgt at arbejde med flere casestudier i vores undersøgelse, hvor vi havde inddraget flere 

forskellige klinisk mikrobiologiske afdelinger, ville vores resultater favne bredere og i højere grad 

være i stand til at generalisere blandt bioanalytikere på klinisk mikrobiologiske afdelinger. Vi har dog 

valgt at afgrænse os til én afdeling, idet virksomhedskulturer og ledelse vil variere mellem afdelinger 

og dermed ikke kan holdes konstant. Ydermere kunne vi også have valgt at inddrage flere casestudier 

i vores undersøgelse, som havde taget udgangspunkt i øvrige faggrupper på en klinisk mikrobiologisk 

afdeling. Det ville gøre vores empiriske fund mere generaliserbare for en klinisk mikrobiologisk  

afdeling overordnet. Vi har i vores casestudie bevidst fravalgt at medtage øvrige faggrupper, for at 

kunne gå mere i dybden med bioanalytikernes oplevelser under Covid-19 og holde empiriske mønstre 

og faktorer på et konstant niveau. Havde vi inkluderet flere faggupper, ville det antageligt være  

sværere at finde mønstre i empirien, idet deres arbejdsliv og faglighed er forskellige, og  

udfordringerne dertil også ville være forskellige under Covid-19. Havde vi dog medtaget flere fag-

grupper, kunne vi muligvis have fundet flere medarbejdertyper, men sagt mindre om dem.  

 

Vores valg af case, som et single case study, har betydet, at vi har kunne gå i dybden med bio- 

analytikeres oplevelser under Covid-19. Vores afgrænsninger fra at inkludere flere casestudier i form 

af bioanalytikere fra andre klinisk mikrobiologiske afdelinger eller i form af flere faggrupper fra en 

klinisk mikrobiologisk afdeling, styrker vores fokus på bioanalytikerne. Det medvirker, at vores  

resultater er mere dybdegående omkring denne faggruppe, og jf. Flyvbjerg (2006) er resultater fra et 

single case study ikke begrænset til den specifikke kontekst, hvormed vores resultater muligvis kan 

anvendes i andre sammenhænge, hvor betingelserne er til stede. 

 

6.6 Refleksioner over metode 
Nedenstående afsnit omhandler vores kritiske refleksioner over vores metodiske tilgang. Vi kommer 

ind på fordele og begrænsninger ved socialkonstruktivismen, vi præsenterer hermeneutikken som et 

alternativt videnskabsteoretisk perspektiv samt reflekterer over vores anvendelse af grounded theory. 
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6.6.1 Videnskabsteori 
I specialet har vi taget udgangspunkt i socialkonstruktivismen som vores videnskabsteoretiske  

ståsted. Socialkonstruktivismen synes som det mest hensigtsmæssige videnskabsteoretiske ståsted til 

vores speciale, idet vi anser forandring, motivation og faglig identitet som værende socialt  

konstruerede fænomener, hvor individer skaber mening, reagerer og påvirker processerne heri. Vi har 

særligt haft for øje, at vores respondenter har forskellige oplevelser og konstruktioner af de sociale 

fænomener, hvor vi særligt synes, at vi har været opmærksomme på at få disse oplevelser frem ved 

at lytte til det sagte i interviewsituationen og stille opfølgende spørgsmål. Dette er gjort for at få 

uddybet fænomenerne og oplevelserne heraf. Herudover har vi været særligt opmærksomme på den 

socialkonstruktivistiske antagelse om, at man som forsker ikke kan være neutral. Selvom vi har  

nedfældet vores forforståelser og forsøgt ikke at lade dem styre retningen for vidensproduktionen, 

har vi været bevidste om vores egen indvirkning på vidensproduktion, da vi fra vores uddannelse har 

en teoretisk viden om forandringer. Herved har vi i specialet været bevidste om, at det ikke er muligt 

fuldt ud at tage afstand fra den viden, vi har med ind i processen.  

 

I vores anvendelse af socialkonstruktivismen er der dog også steder, hvor vi kunne have anvendt 

principperne endnu bedre. Selvom vi har været meget opmærksomme på at stille gode og hensigts-

mæssige opfølgende spørgsmål, anerkender vi, at vi kunne have stillet andre og øvrige opfølgende 

spørgsmål under interviewene. Dette har vi erkendt efter, at vi har afsluttet interviewene, hvor vi har 

gennemlyttet dem flere gange og haft tid til at reflektere over og processere samtalerne.  

Ud over begrænsninger forbundet med vores anvendelse af socialkonstruktivismen, er der også en 

række begrænsninger forbundet med tilgangen generelt. Idet fænomenerne er konstruktioner, vil de 

også udvikle sig over tid i takt med, at medarbejderne får nye virkelighedsforståelser. Dette ser vi 

også i vores undersøgelse, idet medarbejdernes opfattelse af den pludselige forandring, og deres rolle 

heri, har skiftet karakter fra begyndelsen af forandringen og til nu. Vores undersøgelse finder sted 

cirka et år efter, at den pludselige forandring indtraf. Vi fokuserer derfor på et øjebliksbillede for 

denne periode, og vores blik er dermed følsomt for de virkelighedsopfattelser, som bioanalytikerne 

retrospektivt har skabt. Vi ser dette som et vilkår i anvendelsen af socialkonstruktivismen.  

Efter at have gennemført vores undersøgelse med et socialkonstruktivistisk ståsted, har vi reflekteret 

over hvilke andre videnskabsteoretiske ståsteder, som også kunne have været fordelagtige for vores 

speciale. Her ser vi hermeneutikken som en alternativ tilgang. Hermeneutikken påstår, at fænomener 
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i verden altid vil opleves af et individ, som tillægger det mening (Egholm, 2014, s. 90). Gennem 

horisontsammensmeltning vil ”fortolkerens horisont af et fænomen smelte sammen med det studerede 

fænomens horisont.” (Egholm, 2014, s. 95). Således kan vi ”...ikke forstå noget uden at have noget 

at forstå det på baggrund af.” (Egholm, 2014, s. 95). Vidensproduktion med udgangspunkt i den 

hermeneutiske tilgang afhænger dermed i høj grad af personen, der foretager undersøgelsen.  

I vores socialkonstruktivistiske tilgang arbejder vi med at bevidstgøre vores forforståelser i  

bestræbelsen på ikke at lade dem styre retningen for vores vidensproduktion. Havde vi anvendt en 

hermeneutisk tilgang i vores undersøgelse ville vi i stedet inkludere vores forforståelser i vores  

vidensproduktion og anvende dem som vores udgangspunkt for opnåelse af ny viden. Vi ville vide-

rebygge vores forforståelser undervejs ved at viderebygge på vores viden efter hvert møde med feltet. 

Dette ville være en anden tilgang til vores undersøgelse, hvor vi i højere grad inkluderer vores for-

forståelser frem for at forsøge at begrænse deres effekt på vidensproduktionen.   

Det hermeneutiske perspektiv understøtter også den abduktive tilgang i grounded theory, hvor man 

veksler mellem teori og empiri og løbende udbygger, hvad hermeneutikken kalder, forståelses- 

horisonten. Både hermeneutikken og grounded theory arbejder dermed med disse cirkelbevægelser 

og komplimenterer derfor hinanden.  

Hermeneutikken bygger dog også på nogle mere realistiske antagelser. Her antages det, at forskeren 

erkender meninger og betydninger, som findes i virkeligheden, og at mening dermed eksisterer  

uafhængigt af forskeren (Egholm, 2014, s. 91).  

Efter refleksion over vores videnskabsteoretiske ståsted mener vi fortsat, at socialkonstruktivismen 

er mest hensigtsmæssig for vores undersøgelse. Vi ønsker at undersøge en pludselig forandring, faglig 

identitet og motivation ud fra, hvordan individer skaber mening, reagerer og påvirker processerne 

heri, hvormed det er konstruktionen af fænomenerne, der er interessant. Vi tror ikke på, at vi kan 

finde frem til en sand mening, der findes uafhængigt af os og casen.  

6.6.2 Grounded theory 
I specialet har vi anvendt grounded theory i vores vidensproduktion, hvorved vi skifter mellem en 

induktiv og deduktiv tilgang, og vi dermed både opbygger og tester viden løbende. En af grund-

elementerne i grounded theory er den gensidige afhængighed mellem dataanalyse og dataindsamling, 

der foregår parallelt (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 309). I vores anvendelse af grounded theory 
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veksler vi mellem dataindsamling og -analyse gennem den løbende tilpasning af interviewguiden. Vi 

udskifter temaer, der er nået, vores socialkonstruktivistiske fortolkning af, theoretical saturation og 

spørger ind til nye temaer, som er kommet frem under interviewene. Måden vi reflekterer over  

interviewene og vurderer, hvilke elementer vi skal høre mere eller mindre om, er ved at diskutere det 

med hinanden. Først efter vi har indsamlet alle interviews, udfører vi kodning, hvor vi mere  

struktureret analyserer den indsamlede empiri.  

 

Efter vi har analyseret vores empiri, har vi reflekteret over processen og vores vekslen mellem data-

indsamling og -analyse. I forbindelse med gennemlæsning af interviewene har vi lagt mærke til, at 

interviewene indeholder flere interessante temaer, som vi ikke har trukket frem og inddraget i de 

efterfølgende interviews. Vi valgte ikke at trække alt frem, da noget var mere fremtrædende i  

interviewene end andet. Fremadrettet er vores anbefaling dog, at arbejde mere struktureret med data-

materialet løbende for at få alle nuancerne frem i datamaterialet mellem interviewene. Det kan gøres 

ved at udføre åben kodning af interviewene inden afholdelse af det næste interview og dermed ikke 

vente med åben kodning til alt datamaterialet er indsamlet. På den måde kan man i højere grad  

løbende indfange nuancerne af datamaterialet og anvende det aktivt i de efterfølgende interviews.  

 

Et andet element af vores dataindsamling er vores arbejde med vores forforståelser. Vi har som nævnt 

arbejdet aktivt med vores forforståelser omkring emnet og nedfældet vores antagelser og  

forforståelser herom, inden undersøgelsens start. Herigennem har vi forsøgt at begrænse deres effekt 

ved at tage afstand fra dem, for dermed at lade empirien guide udviklingen af vores interviewguides 

og løbende dataindsamling. Vi erkender dog, at eksisterende teori omkring forandringer fornægteligt 

har påvirket vores forståelse af emnet og vores undersøgelse. Selvom vi forholder os til dem, vil de 

altid have en implicit effekt på den måde, vi møder feltet. Herved kan vi begrænse effekten af dem, 

men ikke udelade dem fuldstændig. Siden vi indtager en socialkonstruktivistisk tilgang, argumenterer 

vi også for, at vi er medskabere af viden, hvor vores forståelse af emnet vil influere og påvirke vores 

tilgang og resultaterne af vores undersøgelse. Vi ser det derfor ikke som en begrænsning, at vores 

eksisterende viden påvirker vores data. 

 

I vores speciale, som et kvalitativt studie, har vi valgt at indsamle data gennem semistrukturerede 

enkeltmandsinterviews, og vi har fra undersøgelsens start reflekteret over og diskuteret argumenterne 

for dette valg. En måde hvorpå vi kunne have fået større viden og indsigt i den sociale konstruktion 
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af de sociale fænomener, er gennem afholdelse af fokusgruppeinterview. Det semistrukturerede  

enkeltmandsinterview giver os mulighed for en dybdegående viden i bioanalytikernes individuelle 

virkelighedsopfattelse af verden og af fænomenerne, hvorimod et fokusgruppeinterview ville åbne op 

for at få større indsigt og flere forskellige synspunkter på det emne, der er i fokus for gruppen (Kvale 

og Brinkmann, 2015, s. 205). Det ville også give os mulighed for at undersøge bioanalytikernes  

sociale interaktioner og normer. Et fokusgruppeinterview ville derfor være i tråd med vores social-

konstruktivistiske ståsted og den samskabte viden, der produceres i interviewsituationen.  

 

Vi fravalgte fokusgruppeinterviewet, da formålet med specialet er at undersøge bioanalytikernes  

individuelle forståelse og oplevelse af en pludselig forandring og dennes påvirkning på motivation 

og faglig identitet, for derefter at sammenholde disse forståelser. Et andet argument for fravalget af 

fokusgruppeinterviewet er det virtuelle aspekt. Vi vurderede, at det ville blive svært at afholde et 

fokusgruppeinterview online, da vi havde en antagelse om, at respondenterne i højere grad ville 

snakke i munden på hinanden. Desuden vurderede vi, at den samme sociale interaktion som ved  

fysiske interviews, ville blive svært, da det virtuelle interview mindsker evnen til at læse kropssprog 

og nonverbale signaler (Seitz, 2016). Den viden vi har opnået gennem de semistrukturerede enkelt-

mandsinterviews betragtes dog at være i overensstemmelse med den socialkonstruktivistiske tilgang, 

idet interviewet er socialt konstrueret gennem den enkelte respondents omgivelser og sociale  

interaktioner med os og medarbejdere på KMA. 

 

I vores anvendelse af grounded theory beskriver vi derudover, at vi tager afstand fra de realistiske 

antagelser i metoden og de nomotetiske slutninger, som grounded theory normalvis udfører. Vores 

formål er ikke at generalisere vores resultater, så de kan bruges til at forklare, hvordan pludselige 

forandringer generelt påvirker medarbejderes motivation og faglige identitet. Vi skriver dog også, at 

vores empiriske fund muligvis kan anvendes i situationer, hvor de samme betingelser, som for  

udvinding af vores empiri, er til stede. Herved holder vi os til ikke at skabe nomotetiske slutninger, 

men vi erkender, at vores resultater muligvis kan forklare, hvordan medarbejderes motivation og  

faglige identitet påvirkes under pludselige forandringer, så længe betingelserne er gældende.  
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7. Konklusion 
Formålet med vores speciale har været at undersøge, hvordan Covid-19, som en pludselig forandring, 

påvirker medarbejderes motivation og faglige identitet, for herved at opstille praktiske værktøjer til 

håndtering af medarbejdere under en pludselig forandring. Vi har udført undersøgelsen som et single 

case studie på en klinisk mikrobiologisk afdeling på et sygehus i Danmark. Vi har med udgangspunkt 

i det socialkonstruktivistiske ståsted og elementer af grounded theory indsamlet kvalitativ data  

gennem primært semi-strukturerede interviews, hvorudfra vi løbende har udviklet og evalueret viden. 

Vi har ud fra vores data formet vores forskningsspørgsmål, som er følgende: 

 

“Hvordan påvirker en pludselig forandring medarbejderes motivation og faglige identitet?” 

 

Vi kan konkludere, at der er en stærk sammenhæng mellem motivation og faglig identitet, idet de to 

gensidigt forstærker hinanden, og den gensidige forstærkning afgøres af medarbejdernes menings-

skabende proces om Covid-19, som en pludselig forandring, og deres rolle heri. Vi kan yderligere 

konkludere, at medarbejderes motivation og faglige identitet påvirkes forskelligt af en pludselig  

forandring, afhængigt af funktion og anciennitet på afdelingen. På baggrund heraf opstiller vi tre 

medarbejdertyper; nye medarbejdere, der arbejder med de mest prioriterede opgaver, erfarne  

medarbejdere, der arbejder med de mest prioriterede opgaver, og erfarne medarbejdere, der ikke  

arbejder med de mest prioriterede opgaver. De forskellige meningsskabende processer resulterer i 

forskellige virkelighedsopfattelser, som er afgørende for, i hvor høj grad behovene for autonomi, 

kompetence og tilhørsforhold er opfyldt, og hvordan medarbejdertyperne identificerer sig med deres 

faglige identitet. På baggrund heraf afgøres det, hvilken reguleringsform for ydre motivation, de  

oplever i deres arbejde. Ud fra vores resultater har vi udformet nogle implikationer for praksis, der er 

anvendelige for en leder, der skal håndtere medarbejdere under en pludselig forandring.  

 

For medarbejdertype 1, som er nye medarbejdere, der arbejder med de mest prioriterede opgaver, 

anbefaler vi, at man som leder sørger for at supplere den komplekse opgaveløsning med mindre  

kompleks opgaveløsning. Ydermere anbefaler vi, at man hyppigt afholder 1:1 møder og er særligt 

opmærksom på at bekræfte deres værd og nytte for afdelingen. For medarbejdertype 2, som er de 

erfarne medarbejdere, der ikke arbejder med de mest prioriterede opgaver, anbefaler vi, at man som 

leder kommunikerer klart for alle på afdelingen, hvad denne medarbejdertypes rolle er på afdelingen, 

under den pludselige forandring. Derudover anbefaler vi, at man inkluderer dem i fællesskabet og 
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understøtter opbygningen af deres faglige identitet. For medarbejdertype 3, som er de erfarne  

medarbejdere, der arbejder med de mest prioriterede opgaver, anbefaler vi, at man som leder opret-

holder fokus på den forskel, de gør. Derudover anbefaler vi, at man påtaler hvilke forventninger, de 

kan have til sig selv og til kolleger under en pludselig forandring.  

 

Med vores undersøgelse er det ikke muligt at brede resultater og anbefalinger ud til at sige noget om 

medarbejderes reaktioner og meningsskabelser under alle pludselige forandringer. Vores anbefalinger 

er gældende for den case, hvorudfra vores data er udvundet, og kan muligvis anvendes i andre  

sammenhænge, hvor samme betingelser er til stede.  

 

Slutteligt bidrager vores speciale til den eksisterende litteratur med et individbaseret perspektiv på en 

pludselig forandring, og hvordan denne påvirker motivation og faglig identitet. Vi bidrager med  

akademisk indsigt i sammenhængen mellem motivation og faglig identitet, og hvordan menings- 

skabelse påvirker denne sammenhæng. Derudover tilbyder vores resultater et praktisk værktøj for 

ledere til at håndtere forskellige medarbejdertyper. Ligeledes lægger vores speciale op til videre  

undersøgelse af de underliggende behov for at føle motivation og identifikation med den faglige  

identitet, under en pludselig forandring, samt en undersøgelse af fremtiden, når Covid-19 ikke fylder 

lige så meget.  
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9. Bilag 
Bilag 1: Indledende interview med ledende overlæge og ledende bioanalytiker 
Indledning: 

Tak for jeres deltagelse. Indledende samtale som skal gøre os klogere på jeres afdeling, og hvordan 

Corona har påvirket jer. Det kan vi bruge til at komme nærmere undersøgelsesfeltet for vores under-

søgelse. Jeres deltagelse er anonym, så vi vil ikke angive jeres navne eller sygehusets navn. Er det 

ok, at vi optager for videre transskribering? Har I nogle spørgsmål inden vi starter? 

 

Spørgsmål 

• Fortæl lidt om, hvordan afdelingen er struktureret 

• Hvilke opgaver løser I? 

• Fortæl lidt om din hverdag - hvordan ser en “normal” dag ud for dig? 

• Hvordan har covid-19 påvirket jer og jeres afdelingen? 

• Hvordan foregår det når der kommer nye retningslinjer om covid-19 

• Hvad savner I fra før Corona ved jeres arbejde? 

• Hvad tænker I om jeres arbejde nu ift. før Covid-19? 

• Hvad er dit håb for fremtiden? 

• Nu er vaccinen jo på vej. Hvordan tror I det kommer til at påvirke jeres arbejde? 

• Hvad betyder jeres arbejde for jeres private håndtering af Corona, og hvad tænker I om det?   

Afslutning 

• Er der noget, I vil tilføje, inden vi runder af? 

 

Bilag 2: Første interviewguide 
Introduktion:   

Tak for jeres deltagelse. Indledende samtale som skal gøre os klogere på jeres afdeling, og hvordan 

Corona har påvirket jer. Det kan vi bruge til at komme nærmere undersøgelsesfeltet for vores under-

søgelse. Jeres deltagelse er anonym, så vi vil ikke angive jeres navne eller sygehusets navn. Er det 

ok, at vi optager for videre transskribering? Har du nogle spørgsmål, inden vi starter? 

 

Indledende spørgsmål:   

• Kan du kort præsentere dig selv? 
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o Hvor lang tid har du været i KMA?  

o Hvad er dine arbejdsopgaver? 

• Hvilke ord vil du bruge til at beskrive Covid-19? 

• Kan du sætte nogle ord på din oplevelse af at arbejde i KMA under Covid-19? 

 

Tema 1: Trivsel 

• Hvad er trivsel for dig? 

• Hvad er en god arbejdsdag for dig og hvad motiveres du særligt af?  

• Hvordan føler du, at du trives i dit arbejde i dag? 

• Hvad oplever du, at dine ledere har gjort for trivslen under Covid-19, og hvad har du selv 

gjort?  

 

Tema 2: Ekstra arbejdspres og travlhed 

• Vi ved, at I har haft og stadig har rigtig travl grundet Covid-19. Har du følt det samme pres 

fra start af og til nu, eller synes du, der har været en udvikling?  

• Nu er vaccinen kommet og vi er allerede i gang med at vaccinere, hvordan tror du at vaccinen 

vil påvirke dig og dit arbejde?  

• Vi har hørt om, at der i foråret året og sensommeren var nogle medarbejdere, der var meget 

frustreret over arbejdspresset og udtrykte det over for ledelsen. Hvordan oplevede du den pe-

riode? 

• Har dit arbejdsliv under covid-19 påvirket dit privatliv og på hvilken måde? 

 

Tema 3: Ledelsen 

• Hvordan synes du at ledelsen har håndteret covid-19? 

• Hvordan oplever du samarbejdet mellem ledere og medarbejdere under Covid-19? 

 

Tema 4: Opskalering af ressourcer 

• Hvad tænker du om, at der er ansat så mange nye i KMA? 

• Vi ved at I løbende har fået flere ressourcer og nye maskiner til at hjælpe jer - hvilken forskel 

synes du, det har det gjort? 

 

Afsluttende spørgsmål 
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• Hvis du skulle vælge en ting, hvad er du så mest overrasket over ved Covid-19? 

• På hvilken måde vil du sige, at du har gjort en forskel under covid-19? 

• Hvad er dit håb for fremtiden? 

• Er der noget, du vil tilføje, inden vi runder af? 

 

Bilag 3: Sidste interviewguide  
Tak for jeres deltagelse. Indledende samtale som skal gøre os klogere på jeres afdeling, og hvordan 

Corona har påvirket jer. Det kan vi bruge til at komme nærmere undersøgelsesfeltet for vores under-

søgelse. Jeres deltagelse er anonym, så vi vil ikke angive jeres navne eller sygehusets navn. Er det 

ok, at vi optager for videre transskribering? Har du nogle spørgsmål, inden vi starter? 

 

Indledende spørgsmål:   

• Kan du kort præsentere dig selv? 

o Hvor lang tid har du været i KMA?  

o Hvad er dine arbejdsopgaver? 

• Kan du sætte nogle ord på din oplevelse af at arbejde i KMA under Covid-19? 

 

Tema 1: Arbejdsmiljø og motivation 

• Hvad er et godt arbejdsmiljø for dig og hvordan ser en god arbejdsdag ud? 

• Hvad motiveres du særligt af i dit arbejde?  

• Vi har hørt fra dine kollegaer, at der i en periode var meget negativ stemning. Hvordan vil du 

beskrive den negativitet, og hvordan oplevede du det? 

 

Tema 2: Ekstra arbejdspres og travlhed 

• Hvordan oplever du det ekstra arbejdspres? 

• Kan du prøve at beskrive en dag, der var ekstra hård. Hvad var karakteristisk for den? 

• Hvordan håndterer du det? 

• Har dit arbejdsliv under covid-19 påvirket dit privatliv og på hvilken måde? 

 

Tema 3: Ledelsen 

• Hvordan synes du at ledelsen har håndteret covid-19? 

• Hvordan har det været at gå til ledelsen med udfordringer/problemer? 
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• Hvordan fornemmer du, at du er blevet anerkendt for dit arbejde og den ekstra indsats i for-

bindelse med Covid-19? 

 

Tema 4: Relationer ml. medarbejdere 

• Hvordan vil du beskrive relationerne til dine kollegaer? 

• Hvordan har du sparret med dine kollegaer og snakket med dem om at gå igennem denne 

periode? 

• Hvad er den gode kollega og medarbejder lige nu? 

 

Tema 5: Personligt udbytte 

• På hvilken måde vil du sige, at du har gjort en forskel under covid-19? 

• Hvad føler du, at du har lært om dig selv igennem Corona-perioden? 

 

Afsluttende spørgsmål 

• Hvis du skulle vælge en ting, hvad er du så mest overrasket over ved Covid-19? 

• Din funktion i sundhedsvæsenet har fået meget mere fokus i forbindelse med Covid-19, hvor-

dan har du det med det? 

• Nu er vaccinen kommet og vi er allerede i gang med at vaccinere, hvordan tror du at vaccinen 

vil påvirke dig og dit arbejde?  

• Hvad er dit håb for fremtiden? 

• Er der noget, du vil tilføje, inden vi runder af? 

 

Bilag 4: Transskribering (se separat vedhæftet dokument) 
 

Bilag 5: Guide til transskribering 
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Bilag 6: Stillingsopslag 

Bioanalytikere til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, X 
Coronakriger søges  

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) søger 4 bioanalytikere til 4 faste stillinger og et antal vika-

riater på 6 til 12 måneders varighed med kompetencer svarende til stillingsannoncen. Vi har brug for 

flere hænder til at hjælpe med at analysere for SARS-CoV-2. Vi udfører for nuværende ca. 1500 af 

disse analyser dagligt, foruden den øvrige diagnostik  

KMA på X er med ca. 100 ansatte og et prøvetal på ca. 400.000 årligt Region X’s største mikrobio-

logiske afdeling. Vi udfører mikrobiologisk diagnostik og rådgivning inden for bakteriologi, myko-

logi, virologi, serologi og parasitologi for sygehuse og primær sektor i den X del af Region X. Afde-

lingen varetager herudover uddannelse af medicinstuderende, bioanalytikerstuderende og læger i 

introduktions- og hoveduddannelsesforløb samt driver en forskningsenhed i samarbejde med X Uni-

versitet. X’s hygiejneorganisation er del af afdelingen.  

KMA vægter det faglige niveau højt og har siden 2014 været akkrediteret efter DANAK’s laborato-

riestandard ISO 15189.  

Vi tilbyder:  

• Arbejdsopgaver indenfor det bakteriologiske, virologiske, serologiske og parasitologiske 

område  

• En spændende og i øjeblikket meget travl arbejdsplads 

• Et speciale i stor udvikling 

• Mange engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø, der vægtes højt i hverdagen 

• Samarbejde med andre faggrupper  

• Medindflydelse og udviklingsmuligheder  

Konkrete arbejdsopgaver:  

• Modtagelse, udsåning og mikroskopi af prøvemateriale 

• Udførsel af diagnostiske undersøgelser inden for afdelingens analyse program iht. individu-

elle kompetencer  

• Deltagelse i afdelingens vagtordning, herunder weekend, aften- og nattevagter 
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• Deltagelse i relevante møder og undervisning 

• Deltagelse i oplæring af studerende mfl.  

Vi forventer, at du:  

• Er uddannet autoriseret bioanalytiker, gerne med kendskab til mikrobiologi herunder mole-

kylærbiologi  

• Altid har fokus på patienten samt vægter fagligheden højt 

• Er selvstændig og har gode samarbejdsevner 

• Giver dit bidrag til et godt, tværfagligt arbejdsmiljø  

• Deltager i afdelingens vagtordning efter oplæring  

 

 

 

 


