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Motiverende arbejdsfordeling – uden omkostninger 

af Louise Winther, erhvervspsykologisk konsulent 
 
Hvad motiverer dig mest: At være den førende på dit felt? At være den, der går 
foran og har indflydelse? At udvikle dig personligt og fagligt? At bestemme over 
dig selv? Læs her hvad der motiverer de fire kvinder Elisabeth, Linette, Ursula og 
Erika. Måske genkender du dig i en eller flere af de fire kvinder, som illustrerer de 
fire karrieremønstre, som værktøjet Karrieremodellen måler på  

 
Elisabeth, Linette, Ursula og Erika er kolleger på en større arbejdsplads. Deres 
uddannelsesmæssige baggrund er den samme – ja, de kunne meget vel være 
ergoterapeuter alle fire. Og derfor kunne man forledes til at tro, at det, der 
motiverer dem, stort set er det sammen.  
 
Men sådan er det ikke. Hvis de skal yde deres bedste, er deres behov vidt forskellige 
– hør bare her: 
 
 
Elisabeth siger: 
 

• Mange chefer træffer beslutninger uden at have historikken med 

• Jeg har respekt for viden og bliver frustreret, hvis jeg bliver overset 

• Ros tæller ikke, når det er en chef, der giver den. Min chef ved jo ikke hvad 
jeg laver. Jeg vil hellere have ros fra en dygtig kollega, der roser 

 
Elisabeth er fokuseret på et fagligt område eller speciale, som hun gerne vil 
dygtiggøre sig indenfor. Hun efterstræber at være den førende inden for sit felt og at 
være den, de andre spørger til råds. 
 
Elisabeth er meget loyal over for sit fagområde – måske endda mere loyal over for 
området end over for sin chef eller organisation, og hun kan have svært ved 
at acceptere organisationsforandringer, især hvis de risikerer at svække det faglige 
niveau. Derfor har Elisabeths chef svært ved at overbevise hende om det nyttige og 
positive i en organisatorisk forandringsproces. 
 
Elisabeth har det bedst med en strategi, der fokuserer på den faglige kvalitet, så 
arbejdet bliver endnu bedre. Hun motiveres af anerkendelse – som sagt allerhelst fra 
kolleger, der ved, hvad hun har med at gøre.  
 
Ifølge Elisabeth ved chefer nemlig sjældent, hvad hun arbejder med. Hvis 
en chef skal overbevise hende om det nyttige i en forandring, er det vigtigt, at 
argumenterne bunder i faglige forhold. 
 
Elisabeth vil gerne have udstyr, ressourcer eller arbejdsforhold, der sikrer hende de 
allerbedste vilkår til at lave et godt stykke arbejde. Det kan f.eks. være tid til at grave 
dybere i et problem eller lige at lave den finesse, der gør opgaveløsningen perfekt. 
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Og så vil hun gerne vurderes på sin pålidelighed, på sin kvalitet og på at være 
opdateret i viden inden for fagområdet. Derfor vil hun ofte også gerne have klare 
rammer for sine opgaver, så hun ved, hvad der forventes og kan måles på kvalitet. 
Hun har et livstidsperspektiv på sit job, da mobilitet jo risikerer at hæmme hendes 
faglige specialisering. 
 
 
For Linette ser det anderledes ud. Hun siger: 
 

• Folk har brug for rammer. Der, hvor det går galt er, når rammerne ikke er 
defineret godt nok. Chefen må tegne kasser op – ellers får folk stress 

• Det er attraktivt for mig at få en højere stilling og håndtere mennesker. Det 
er udfordrende. Jeg vil gerne påvirke det store billede 

• Jeg vil gerne se ting lykkes – se mål blive opfyldt og få tingene løst på en 
effektiv måde  

 
Linette søger stillinger, der øger hendes indflydelse og mulighed for at præge 
dagsordenen. Hun trives med synlighed, prestige og magt.  
 
Hvis en forandringsproces truer hendes stilling, vil hun straks gå i gang med at søge 
overordnede jobs andre steder. Linette har altså ikke som Elisabeth et 
livstidsperspektiv i sin ansættelse; Linette er i et job, så længe muligheden for at 
stige opad i systemet og for at øve indflydelse er til stede. 
 
Linette trives med en strategi, der har et præstationsorienteret fokus – være 
de største, mest effektive – og hvor der tænkes i vækst. 
 
Derimod kan en mere kvalitetsorienteret strategi hæmme Linette i hendes 
ambitioner om at skabe resultater.  
 
 
Så kommer vi til Ursula, og hun siger: 
 

• Forandringer er okay 

• Ledelse er noget, vi laver i fællesskab 

• Jeg behøver ikke formelt at have indflydelse, men jeg  vil inddrages, og jeg vil 
have indflydelse på min egen situation – ellers brokker jeg mig 

 
Ursula har en grundfaglighed, men vil med årene gerne flytte til beslægtede 
fagområder for at udvikle sig personligt og fagligt. Derfor har Ursula en bred 
faglighed, som hun forsøger at overføre til nye jobs eller arbejdsopgaver. Ursula 
trives med forandringer, fordi det giver nye muligheder. 
 
Ny teknologi eller nye arbejdsformer, f.eks. projektteam eller tværfaglige projekter, 
er nye, spændende tiltag for Ursula. Hun vil gerne være den allerførste på vognen, 
når det drejer sig om noget nyt, så hun får mulighed for at være kreativ. 
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Men som sagt skal Ursulas chef huske at involvere hende. For hvis hun ikke 
inddrages især i forandringsprocesser, kan hun gå hen og blive en rigtig Rasmus 
Modsat. Ursula behøver ikke være med til at tage ansvar for forandringer eller træffe 
beslutninger om dem – men hun vil inddrages, og hun vil orienteres. 
 
Ursula synes, det er svært præcist at beskrive, hvad det er, hun kan, fordi hun tit 
sammenligner sig med kolleger som Elisabeth. Hun kan opleve at blive betvivlet på 
sin faglighed og sat i et karrieremæssigt dødvande – for hvad er det nu lige, hun er 
bedst til? Til gengæld rummer hendes udviklingstrang og lyst til at flytte sig mange 
karrieremuligheder – for både hende selv og organisationen – hvis hun, vel at 
mærke,  har friheden til at søge nye karriereveje. Hvis ikke, bliver hun rastløs. 
 
Ursula er den, der påtager sig opgaver som praktikantvejleder eller intern coach for 
at udvikle eller undervise andre og derigennem udvikle sig selv. Organisationens 
strategi må derfor gerne være udviklingsorienteret – og chefen ligeså. Hvis chefen 
går forrest med nye initiativer og deltager i idéudvikling, vil det motivere Ursula.  
 
 
Endelig har vi Erika. Hun siger: 
 

• Der skal mere til at drive mig væk end forandringer. Ja, faktisk ville jeg kede 
mig uden forandringer 

• Jeg er autonom – jeg vil have frihed til at prioritere. Jeg bryder mig ikke om at 
få noget trukket ned over hovedet; jeg vil bestemme over mig selv 

• Jeg kan lide, når der sker noget nyt 
 
For Erika er forandringer en livsnødvendighed, og hun efterstræber variation og 
uafhængighed, enten i form af mange forskellige typer af opgaver eller nye jobs. 
Erika har det fint med en arbejdsdag, der indebærer mange forskellige typer 
opgaver. Men rutiner kan tage motivationen helt fra hende. Derfor er det sjældent 
Erika, der holder sig til koncepter og faste retningslinjer. Hun accepterer dem nok, 
men søger undtagelserne for at bryde dem. 
 
Erika trives i miljøer, hvor der arbejdes med korte deadlines og omskiftelige 
arbejdsformer. Hun tilbyder til gengæld fleksibilitet og omstillingsparathed og rykker 
gerne ud til opgaver eller udfordringer, hun ikke kender på forhånd, og hvor hun kan 
improvisere løsninger. 
 
Til gengæld bryder hun sig ikke om kontrol og afhængighed af f.eks. langvarige 
vagtplaner, der kan hæmme hendes trang til frihed og fleksibilitet. 
 
Erika kan også lide at netværke og skabe kontakter. Hun er en slags ambassadør for 
organisationen eller afdelingen og er serviceorienteret og optaget af at ”være ude 
hos kunderne i organisationen”. 
 
Hvad motiverer dig? 
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De fire kvinder findes ikke i virkeligheden, for det er trods alt de færreste, der er så 
tydelige og entydige i, hvad der motiverer dem; for det første har mange svært ved 
at pege på hvad der motiverer dem, og for det andet kan de fleste genkende sig selv 
i mindst to af de fire motivationsmønstre.  
 
Men noget kan vi lære af Elisabeth, Linette, Ulrikke og Erika: Det er godt at være 
bevidst om, hvad der driver os. For på den måde får både vi selv og vores 
arbejdsgiver det bedste ud af os og vores arbejdsliv.  
 
Hvilke to af de fire kan du bedst genkende dig selv i? Ved du, hvad der motiverer dig? 
 


